
اس��فندیار حیدری پ��ور، رئیس 
فرهنگ��ی  می��راث  س��ازمان 
گردش��گری و صنای��ع دس��تی 
اصفهان در یک نشس��ت خبری 
با حضور خبرن��گاران و فعاالن 
می��راث فرهنگ��ی  از بازدی��د  

ارزیاب  یونسکو از مسجد جامع عتیق در هفته جاری خبر داد و افزود: 
پرونده گنبد قابوس و مسجد جامع عتیق...

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
این  اقتصاد گردش��گری  گفت: 
اس��تان با وجود برخورداری از 
مواه��ب و امکان��ات طبیعی و 
توریستی بس��یار ضعیف است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، علی اصغر 

عنابستانی در همایش نقش صنعت ...

مسجد جامع عتیق برای ثبت جهانی 
ارزیابی می شود 

استاندار:
اقتصاد گردشگری 

چهارمحال و بختیاری بسیار ضعیف است

صفـحهصفـحه
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مهمان پرست:
ایران هر گونه اقدامی را که منجر به نظامی 
شدن فضای بین المللی می شود تقبیح می کند
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 شهرکرد    صفحه 12

معاون  سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

حضور هر گردشگر، 96 فرصت شغلی 
ایجاد  می کند

صفحه12

این روزها هم��ه نگاه ها به بازار 
طال و قیمت هایی اس��ت که هر 
روز و هر لحظه باالتر می رود، از 
کسانی که س��رمایه اندکی از این 
 فلز گران بها به شکل زیور آالت 
یا سکه  پس انداز کرده اند گرفته 

تا جوانانی که در آس��تانه ازدواج هس��تند و بیشتر از همه سرمایه های 
سرگردان که هر زمان موجودی خود ...

با قیمت هایی که چندبار در روز تغییر می کند؛
موج سواری سودجویان 

در بازار آشفته طالی اصفهان

 میراث    صفحه 13

مقام معظم رهبری بیان کردند:
مردم ساالری دینی، 
هدیه امام خمینی)ره ( به ملت های منطقه

 اقتصاد    صفحه 3

معاون وزیر مسکن:
مسکن مهر 

کاشان  بی نظیرترین طرح 
کشور است

مع��اون وزیر مس��کن و شهرس��ازی، طرح 
مس��کن مه��ر کاش��ان را بی نظیرترین طرح 

مسکن مهر در سطح کشور دانست. 
اصغ��ر مهرآبادی در حاش��یه بازدید از طرح 
مس��کن مهر کاشان اظهار داشت: زیباسازی، 
کیفی��ت،  س��از،  و  س��اخت  در  س��رعت 
صنعتی س��ازی و خیابان های وسیع پیش بینی 
ش��ده در اح��داث واحده��ای مس��کن مهر 
کاش��ان، از جمله مؤلفه هایی اس��ت که این 
طرح را نس��بت به طرح های مشابه در سطح 

کشور متمایز کرده است. 
وی اف��زود: در بازدیده��ای متع��ددی که از 
طرح های مسکن مهر در سطح کشور داشته ام 
طرح مس��کن مهر کاشان دارای ویژگی های 
منحصر به فردی اس��ت ک��ه در هیچ یک از 
ش��هرهای دیگر کش��ور نمی توان نظیر آن را 

دید. 
ب��ه گفت��ه وی، طرح مس��کن مهر کاش��ان 
تنه��ا ط��رح تم��ام صنعت��ی س��از مس��کن 
مهر اس��ت ک��ه با ارائ��ه 25 میلی��ون تومان 
تس��هیالت بانکی ب��رای متقاضیان مس��کن 
 ب��ه عنوان یک��ی از طرح های نمونه کش��ور 

است. 
معاون وزیر مس��کن و شهرسازی در گفتگو 
با فارس با اش��اره به اعتراض��ات متقاضیان 
مسکن مهر کاشان نس��بت به افزایش قیمت 
تمام ش��ده ای��ن واحدها خاطرنش��ان کرد: 
افزایش متراژ و امکاناتی که در تعهد تعاونی 
مس��کن مهر نبوده است افزایش قیمت تمام 
ش��ده و اعتراض متقاضیان را به دنبال داشته 

 است. 
صفحه 6

به  زیر  شرایط  براساس  را  ذیل  خدمات  انجام  دارد  نظر  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 – مشخصات مناقصه:
1-1- موضوع: احداث دیوار حائل در اطراف مخازن کروی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

2-1- محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان 
3-1- مبلغ برآورد تخمینی کارفرما: 1/200/000/000 )بحروف یک میلیارد و دویست 

میلیون( ریال 
4-1- مدت انجام کار: 180 روز 

5-1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 18/000/000 )بحروف: هجده میلیون( 
ریال و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی 

2 – شرایط متقاضی
معاونت  از   5 رتبه  حداقل  با  ساختمانی  رشته  در  معتبر  گواهینامه  بودن  دارا   1-2 

برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری 
2-2- داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در طی 5 سال گذشته 

3-2- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی 
4-2- داشتن سیسم مدیریت HSE )داشتن گواهینامه های ISO . 14001 محیط زیست و 

)HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت OHSAS – 18001
5-2- پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت انتخاب کارفرما خواهند بود.

6-2- کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی 
کیفی

3 – نحوه شرکت در مناقصه
1-3- از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای صالحیت الزم بوده و آمادگی انجام کارهای 
مذکور را دارند، دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از نشر آگهی با در 
دست داشتن تقاضای کتبی برای دریافت پرسشنامه جهت انجام تشریفات پیش شناسایی 
به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان – تهران، ساختمان مرکزی 
دوم، اتاق 218 کمیته تشخیص صالحیت پیمانکاران )تلفن: 3923214 - 0311( مراجعه 
و یا از طریق دورنگار 2800769 – 0311 جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نموده تا 

پرسشنامه برای آنان ارسال گردد.
تبصره: متقاضی موظف است هنگام اعالم آمادگی آدرس و کدپستی خود را جهت مکاتبات 

بعدی درج نماید.
2-3- اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت 

نمی باشد.
3-3- تکمیل پرسشنامه و ارائه اطالعات مورد نیاز هیچ گونه حقی را برای متقاضیان مبنی 

بر اینکه حتماً در مناقصه دعوت خواهند شد ایجاد نمی نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 90/30/م

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

بزرگ ترین بانک جهان اسالم را به کلیه 
همراهان، همکاران و مردم شریف ایران 

به خصوص مردم قدرشناس استان 
اصفهان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی بانک ملی ایران 
اداره امور شعب استان اصفهان 

سالروز تأسیس بانک ملی ایران 
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آمریکا و انگلیس، 
از همکاری امنیتی با قذافی تا حمله به لیبی

در حالی ک��ه آمریکا و انگلیس دو عضو 
اصلی پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( با ادعای 
کمک های بشر دوستانه به عملیات هوایی 
در لیبی مشغولند، رسانه های خارجی از 
امنیتی  افشای همکاری های اطالعاتی– 
دو سازمان س��یا و ام آی 6 با رژیم معمر 

قذافی خبر می دهند.
 به گزارش ایرنا، رس��انه ها و نش��ریات 
خارج��ی به تازگ��ی اخباری را منتش��ر 
کردند که حاک��ی از همکاری میان رژیم 
دیکتات��ور معم��ر قذافی با دو س��ازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا)س��یا( و سازمان 
اطالعات خارج��ی ارتش انگلیس)ام آی 
 6( است. این در حالی است که هم اکنون
نیروهای آمریکایی و انگلیس��ی در غالب 
ناتو و با ادعای کمک های بش��ر دوستانه 
و بازگردان��دن آرامش به لیبی به عملیات 
هوای��ی و موش��کی در آس��مان لیب��ی 
می پردازند. بسیاری از تحلیلگران اقدامات 
مداخله جویانه آمریکا و انگلیس در لیبی را 
در راستای تالش این کشورها برای حفظ 
منافع خود توجیه می کنند. کارشناس��ان 
معتقدن��د از ی��ک س��و افش��ای اس��ناد 
محرمانه ای ک��ه حاکی از همکاری های 
اطالعاتی- امنیت��ی دولت های آمریکا و 
انگلیس با رژیم معمر قذافی اس��ت و از 
سوی دیگر چرخش سیاست واشنگتن- 
لندن در قبال این رژیم که در عمل سقوط 
کرده اس��ت، نش��ان می دهد دو کش��ور 
آمریکا و انگلیس سیاس��ت خود را بسته 
به موقعیت سیاسی موجود در کشورهایی 
چ��ون لیبی و به منظور حفظ منافع مادی 
و اس��تراتژیک خ��ود تغیی��ر می دهند و 
شعارهای آنها درباره حقوق بشر تنها بهانه 

مداخله گری است. 
به تازگی هفته نامه ایندیپندنت در گزارشی 
ف��اش کرد ک��ه دس��تگاه های اطالعاتی 
انگلی��س و آمریکا به رژیم س��ابق معمر 

قذافی در لیبی کمک می کرده اند. 
این رس��انه اع��الم کرد که ب��ه نامه های 
محرمان��ه ای در طرابل��س دس��ت یافته 
است که از روابط دوستانه و نزدیک میان 
دولت های آمریکا، انگلیس و معمر قذافی 
پرده بر می دارد. این اسناد نشان می دهد که 
زندانیان و مظنونان ترور لیبیایی در پوشش 
برنامه ای موس��وم به »رندیشن« به دولت 
قذاف��ی تحویل داده می ش��دند تا تحت 
بازجویی های خشن قرار گیرند. بر اساس 
اسناد MI 6، سرویس اطالعاتی انگلیس، 
اطالعات مربوط به مخالفان تبعیدی لیبی 
را ب��ه قذافی تحویل می داده اس��ت. این 
اس��ناد همچنین فاش می کند که مقامات 
انگلیسی در نوشتن متن سخنرانی قذافی 
زمانی که او تالش می کرد رژیمش را از 
جایگاه یاغی گری بین المللی بیرون آورد، 

کمک کرده اند. 
طبق اعالم ایندیپندنت، این اسناد در یکی 
از دفاتر خصوصی موس��ی کوسا، رئیس 
تش��کیالت امنیتی و مرد دس��ت راست 
قذافی کشف شده است. گفته می شود که 
کوس��ا چند روز بعد از شروع انقالب در 

لیبی به انگلیس پناهنده شد. 
کشف این اسناد، موجب ایجاد سئواالت 
زیادی درباره رابطه میان کوس��ا و دولت 
انگلیس شده است. در پی ورود غیرمنتظره 
کوس��ا به انگلیس، بس��یاری خواس��تار 
بازجوی��ی از او در خصوص دخالتش در 
جنایت های بی��ن المللی قذافی از جمله 
کش��تن یک پلیس زن ب��ه نام یئون فلچر 
و مخالفانش ش��دند. در این زمینه دیوید 
کامرون نخس��ت وزیر انگلیس، قول داد 
که کوس��ا مورد بازجویی ق��رار گیرد، اما 
هم اکنون براساس گزارش ها این فرد از 
انگلیس خارج شده است و در یک کشور 

حوزه خلیج فارس به سر می برد. 
تارنمای بی بی سی نیز در نیمه شهریور ماه 
جاری در خصوص واکنش دیوید کامرون 
به خبر افشای همکاری دولت انگلیس با 
رژیم قذافی نوشت: نخست وزیر بریتانیا 
گف��ت که ادعاه��ای مربوط ب��ه دخالت 
سازمان اطالعات و امنیت خارجی بریتانیا 
در اس��ترداد چند زندانی متهم به اقدامات 
تروریستی باید توسط یک کمیته تحقیق 

مستقل، بررسی شود. 
این رس��انه همچنین اع��الم کرد که یک 
رهبر مخالفان سرهنگ قذافی گفته است 
که خواهان عذرخواهی انگلیس و آمریکا 
برای انتقال او به لیبی در سال 2004 است. 
عبدالکریم بلحاج یکی از افرادی اس��ت 
که می گوید در عملیات مشترک سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( و ام آی 6، 
پس از بازداشت در بانکوک تایلند به لیبی 
منتقل و در آنجا زندانی شد و مورد شکنجه 
ق��رار گرفت. او در آن زمان متهم به انجام 
اقدامات تروریستی بود اما در حال حاضر 
فرمانده��ی نیروهای نظام��ی مخالفان در 
پایتخت لیبی را به عهده دارد. اسناد مربوط 
به آقای بلحاج توسط جرمی بوئن سردبیر 
بخش خاورمیانه بی بی سی مشاهده شده 
 است. پیتر بوکرت یکی از اعضای دیده بان
حقوق بشر در این رابطه می گوید: یکی 
از اس��نادی که در دفتر موسی کوسا پیدا 
کردیم فکس��ی بود که در س��ال 2004 از 

سیا ارسال شده بود و در آن به دولت لیبی 
گفته شده بود آمریکا می تواند عبدالکریم 
بلحاج را بازداش��ت و به مقامات لیبیایی 

تحویل دهد. 
ویلی��ام هیگ وزیر خارج��ه انگلیس هم 
در اولین واکنش خود، ضمن کم اهمیت 
جل��وه دادن این موضوع مدعی ش��د که 
این مس��أله به دولت قبلی باز می گردد و 
انگلی��س در حال حاضر توجه خود را به 
روی آینده این کشور متمرکز کرده است. 
وزارت خارج��ه انگلیس گفته اس��ت که 
سیاست دولت همواره بر این بوده که در 

مورد مسائل اطالعاتی اظهارنظر نکند. 
به گفته بی بی س��ی همچنین جک استرا 
وزیر خارجه پیشین انگلیس نیز گفته است 
که از چنین موضوعی در مورد لیبی خبر 

نداشته است. 
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر 
در این خصوص می گوید که این مدارک، 
ارتباطات میان س��ازمان اطالعات لیبی و 
س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا(، 
س��ازمان اطالع��ات و امنی��ت خارجی 
بریتانی��ا)آم آی 6( و دیگر س��ازمان های 
اطالعات��ی غربی با حکومت س��رهنگ 

قذافی را نشان می دهد. 
پیتر بوک��رت که مدیریت بخ��ش موارد 
اضطراری سازمان دیده بان حقوق بشر را 
بر عهده دارد و این اس��ناد را در طرابلس 
بررس��ی کرده  بود، گفت: این اقدامات در 
م��ورد مظنونان به تروریس��م به این دلیل 
انجام می ش��د که لیبی با اعمال ش��کنجه 
اطالعات الزم را از این افراد کسب کند. 

روزنام��ه آمریکایی نیوی��ورک تایمز هم 
با انتشار گزارش��ی ضمن اعالم این خبر 
گفت: در مهم ترین بخش این اسناد آمده 
است که آمریکا هشت بار افراد مظنون به 
فعالیت های تروریستی را با وجود آن که از 
شهرت لیبی در شکنجه زندانیان آگاه بود، 

برای بازجویی به این کشور فرستاد. 
ای��ن رس��انه در ادام��ه اف��زود: اگ��ر چه 
س��ازمان های اطالعاتی غرب پس از آن 
که لیبی در س��ال 2004 برنامه هس��ته ای 
خود را متوقف ک��رد همکاری خود را با 
این کشور افزایش دادند، اما اسناد به دست 
آمده گویای آن اس��ت که این همکاری ها 
بسیار بیشتر و گسترده تر از آن چیزی بود 

که همگان از آن اطالع داشتند. 
به گفته این روزنامه، س��ازمان اطالعات 
انگلیس حتی مایل بود ش��ماره  تلفن های 
مردم لیبی را ردیاب��ی و مکالمات آنان را 
کنترل کند. همچنین در س��ندی دیگری 
آمده است که آمریکایی ها متن سخنرانی 
معم��ر قذاف��ی را درب��اره توق��ف برنامه 
تسلیحات غیرمتعارف لیبی برای وی تهیه 

کرده بودند. 
در همی��ن حال ب��ه گزارش آسوش��یتد 
پرس، جنیفر یانگ س��خنگوی س��ازمان 
سیا ضمن رد اعتبار این اسناد تأکید کرد: 
این که سازمان سیا با دولت های بیگانه در 
راستای کمک به حفاظت جان شهروندان 
آمریکایی در برابر تهدیدهای مرگ آفرین 
تروریستی همکاری می کند عادی است و 

نباید سبب حیرت شود. 
از س��وی دیگ��ر و به گفت��ه روزنامه وال 
اس��تریت ژورن��ال در دهم ش��هریور ماه 
جاری، یک شرکت اطالعاتی فرانسوی نیز 
به رژیم قذافی در جاسوس��ی از مخالفان 
این رژیم در لیبی کمک می کرده اس��ت. 
بر اساس این گزارش شرکت امیسیس از 
شاخه های شرکت اطالعاتی فرانسوی پل 
در اواخر سال 2009 مرکز کنترل و نظارت 
بر اینترنت در طرابلس را به س��امانه های 
بس��یاری برای نظ��ارت و کنترل اینترنت 

مجهز کرده است. 
سخن آخر 

باید یادآور شد که اسناد یافت شده مربوط 
به سال های 2003 تا 2007 است و بیشتر 
این اسناد شامل اسناد مربوط به اواخر سال 
2003 تا 2004 بود که در آن زمان، موسی 
کوس��ا، وزیر خارجه پیش��ین رژیم لیبی، 
ریاست وقت سازمان اطالعات خارجی 
لیبی را بر عهده داش��ت. افش��ای اس��ناد 
مربوط به هم��کاری آمریکا و انگلیس با 
قذافی خشم انقالبیون لیبی را برانگیخته 
است. گفته می ش��ود که اعضای شورای 
ملی انتقالی لیبی که اغلب از مخالفان رژیم 
قذافی به شمار می روند و هم اکنون اداره 
امور لیبی پس از سقوط طرابلس را بر عهده 
دارند و رهبران آن مسئول روابط خارجی 
 هس��تند از این مسأله به خش��م آمده اند.
برخی کارشناسان معتقدند که این امر به 
احتمال زیاد تأثیر منفی بر س��طح روابط 
آمری��کا و انگلیس با لیب��ی پس از قذافی 
 خواهد گذاش��ت. این در حالی است که 
ه��م اکن��ون ب��ه گفت��ه ص��دای آلم��ان 
کنسرسیوم های نفتی غرب رقابت شدیدی 
را برای حفظ موقعیت خود در بازار نفت 
لیبی و یا ورود به این بازار آغاز کرده اند. 
همزمانی افشای همکاری های اطالعاتی- 
امنیتی آمریکا، انگلیس و رژیم دیکتاتوری 
معمر قذافی با انق��الب مردم لیبی، آینده 
روابط این دولت ها با دولت جدید لیبی را 

در هاله ای از ابهام قرار داده است. 

خبر

حضرت آیت ا... خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان 
با اشاره به حوادث عظیم ماه های اخیر در مصر، 
تونس، لیبی و یمن تأکید کردند در این اوضاع و 
احوال پیچیده، طرح موضوع مردم ساالری دینی 
می تواند به کمک ملت های منطقه بش��تابد و به 
عنوان هدیه و یادگار امام خمینی نیازهای آنان را 
بر طرف سازد و با روشن کردن آینده ملت های 
منطقه، نگذارد دشمنان از خألهای موجود استفاده 

کنند.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، ایشان با اشاره به اقدام تاریخی و بی سابقه 
امام خمینی رضوان اله تعالی علیه در تشکیل نظام 
سیاس��ی مبتنی بر فقه اس��المی، به تبیین چالش 
ظاهری میان حفظ هویت و اصول نظام با تحقق 
نیافتن برخ��ی اهداف مادی و معنوی پرداختند و 
ضمن تش��ریح معنای صحیح والیت مطلقه فقیه 
و تأکید بر لزوم تصحیح و تکمیل مس��تمر مسیر 
حرکت نظام افزودند: حوادث بس��یار عظیمی در 
منطقه در حال رخ دادن است که باید با تبیین دقیق 
و صحیح مفهوم مردم ساالری دینی برای ملت های 
 مس��لمان، خأل موج��ود را در زمینه جهت گیری

آینده این حوادث، پُر کرد. 
ایشان، با اشاره به سابقه بسیار دیرین فقه سیاسی 
در فقه شیعه خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه 
ریشه دار، نظام سازی بر اساس فقه اسالمی تا قبل 
از امام راحل عظیم الشأن سابقه نداشته است و آن 
بزرگوار، اول کسی است که در مقام نظر و عمل، 
یک نظام سیاسی را بر مبنای مردم ساالری دینی و 

والیت فقیه، مطرح و ایجاد کرد. 
حضرت آیت ا... خامن��ه ای پس از بیان اهمیت 
 بی بدیل و تاریخ ساز اقدام امام خمینی در نظام سازی
سیاس��ی، افزودند: تحقق اه��داف کالن مادی و 
معن��وی این نظام، به طور طبیعی به زمان طوالنی 
نیاز دارد و به همین علت، در کوتاه مدت و میان 
مدت ممکن است این تصور در ذهن برخی پیش 
آی��د که حفظ و پایبندی ب��ه اصول و مبانی نظام، 
مانع از دسترسی به پیشرفت و محقق شدن اهداف 

شده است. 
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نگاه صحیح به این 
چالش ب��زرگ، به صبر پُر عظمت امام در تحمل 
فشارها و دشواری ها اشاره کردند و افزودند: امام، 
هیچگاه چه در مس��ائل داخلی و چه در مس��ائل 
خارجی از مبانی و اص��ول، کوتاه نیامد و ضمن 
پیگیری اهداف، هم��واره به هویت نظام، به طور 

کامل وفادار بود. 
حضرت آیت ا... خامن��ه ای، پیگیری توأمان هر 
دو ط��رف این چالش، یعنی حفظ هویت نظام و 
 دستیابی به پیشرفت های مادی و معنوی را راه حل
مس��أله دانس��تند و خاطر نش��ان کردند: باید این 
واقعیت را یک اصل مهم و قطعی دانست که حفظ 
اصول نظام و پیشرفت و تعالی کشور، هم جهت 

و س��ازگارند و نباید به خاطر برخی مشکالت به 
قناعت حداقلی اکتفا کرد و از اصول کوتاه آمد. 

ایشان، حفظ هویت نظام و پیگیری همزمان روند 
تحقق اه��داف مادی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی را کاری مهم، پیچیده و سخت 
برشمردند و خاطر نش��ان کردند: پیشرفت های 
امروز کش��ور که در س��ایه حفظ اصول به دست 
آم��ده با وضع ایران در اول انقالب قابل مقایس��ه 
نیس��ت و ای��ن حقیقت نی��ز نش��ان می دهد که 
پیشرفت و تعالی جامعه، با حفظ اصول و هویت 
نظام امکانپذیر اس��ت، ضمن این که نصرت الهی 
نیز تنها در پرتو وفاداری به مبانی اس��الم، شامل 

حال ملت و کشور خواهد بود. 
رهبر انقالب اسالمی در دومین نکته از سخنانشان 
در جم��ع اعضای مجلس خبرگان، به تبیین لزوم 
تصحی��ح و تکمیل مس��تمر مس��یر حرکت نظام 

پرداختند. 
ایشان، نظام س��ازی را امری جاری و نه دفعی و 
یکباره خواندند و افزودند: اصالح و تکمیل مسیر 
حرکت، جزو متمم نظام س��ازی اس��ت و باید با 
رصد و بررس��ی مداوم، اش��تباهات را تصحیح، 

نواقص را رفع و نظام سازی را تکمیل کرد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، در ادامه همین بحث، 
 موضوع والیت مطلقه فقیه را ناظر به بحث نظام سازی
و اص��الح حرکت نظام دانس��تند و افزودند: بُعد 
مهمی از مفهوم اطالق که ابتدا در قانون اساس��ی 
نبود و امام به والیت فقیه منضم و اضافه کردند به 

همین مسأله باز می گردد. 
رهبر انقالب افزودن��د: والیت مطلقه فقیه یعنی 
انعطاف پذیری دستگاه والیت.و معنای این مسأله 
این است که مجموعه دستگاه های تصمیم ساز و 
تصمی��م گیر که رهبری در رأس آنها قرار دارد به 
طور دائم با انتخاب آنچه درس��ت تر و کامل تر 
اس��ت، خود را ب��ه طور مدام متح��ول کنند و با 

تکمیل نظام سازی، کشور را به پیش ببرند. 
ایش��ان با اش��اره به تناقض ذاتی فهم دشمنان از 
مفهوم والیت مطلقه فقیه افزودند: آنها می گویند 
والیت مطلقه یعنی کشور بر اساس میل فقیه عادل 
حرک��ت کند در حالی که فقیهی که عادل اس��ت 

نمی تواند به میل خود عمل کند. 
رهبر انق��الب در تعبیر دیگ��ری افزودند: مطلقه 
یعنی در دسِت کلیددار اصلی نظام، حالت انعطافی 
وجود دارد که می تواند هر جا الزم شود مسیر را 

تصحیح و تکمیل کند. 
از  برداش��ت ها  تف��اوت  تش��ریح  در  ایش��ان 
 مفه��وم انعطاف پذی��ری در بح��ث والیت فقیه 
افزودند: برداشت خطرناکی که باید از آن بر حذر 
بود اشتباه گرفتن انعطاف با انحراف و کوتاه آمدن 

در مقابل فشارهای بیرونی است. 
حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای در همی��ن زمینه 
تأکید کردند: نباید به خاطر فش��ارهای سیاسی � 
تبلیغاتی دشمنان قس��م خورده اسالم و ایران، در 

هیچ مس��أله ای، از اصول و مبانی کوتاه آمد و در 
چارچوب ه��ای غربی حرکت ک��رد چرا که این 

مسأله تجدید نظر و انحراف است نه انعطاف. 
رهبر انقالب اس��المی در تبیین برداشت صحیح 
از انعطاف پذیری، پاس��خ بروز به مسائل تازه در 
عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و دیگر زمینه ها اش��اره کردند: به عنوان مثال در 
بحث بانکداری اسالمی و یا موارد دیگر، مسائل 
تازه ای بروز می کند که فقه مکلف است آنها را 

حل کند. 
حض��رت آیت ا... خامنه ای با انتق��اد از برآورده 
نش��دن انتظار ایشان در ایجاد کرس��ی های آزاد 
فقهی در حوزه علمیه قم افزودند: باید در حوزه، 
درس های خارج استداللی قوی، مخصوص فقه 
حکومتی، وجود داشته باش��د تا درباره مسائل و 
چالش های نو به نو بحث فقهی ش��ود و سپس 
نتایج این مباحث در اختیار نخبگان و روشنفکران 
دانش��گاهی و غیر دانشگاهی قرار گیرد تا آنها را 
به فرآورده هایی قابل استفاده برای افکار عمومی 

تبدیل کنند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه سخنانش��ان 
درباره آثاری که نظام سازی امام خمینی می تواند 
در بر داشته باشد به حوادث عظیم ماه های اخیر 
در مص��ر، تونس، لیب��ی و یمن اش��اره کردند و 
افزودند: دیکتاتوره��ای متکی به آمریکا و غرب 
یکی پس از دیگری س��رنگون می شوند و آینده 
ملت ها در معرض احتماالت گوناگونی اس��ت 
که باید این احتماالت را به طور دقیق تحت نظر 

داشت. 
رهبر انقالب، در اختیار گرفتن زمام امور تحوالت 
جاری منطقه را به دس��ت نخبگان دینی، یکی از 
احتماالت مطرح دانس��تند اما افزودند: بازگشت 
عوامل نظام ه��ای دیکتاتوری س��ابق با ظاهری 
متفاوت و نیز خطر بسیار بزرگ استقرار نظام های 
وابسته به غرب تحت پوشش دموکراسی و آزادی 
در این کشورها، از دیگر مسیرهای محتمل است. 
حض��رت آیت ا... خامن��ه ای تأکید کردند که در 
 ای��ن اوض��اع و اح��وال پیچیده، ط��رح موضوع
مردم ساالری دینی می تواند به کمک ملت های 
منطقه بش��تابد و به عن��وان هدیه و ی��ادگار امام 
خمینی نیازهای آنان را بر طرف سازد و با روشن 
کردن آینده ملت های منطقه، نگذارد دش��منان از 

خألهای موجود استفاده کنند. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین در بخش دیگری 
از سخنانش��ان، ماه مبارک رمضان امسال را برای 
مردم ایران و نظام اسالمی پر برکت تر و با صفاتر 
از گذش��ته خواندند و افزودند: حضور با طراوت 
و ش��وق آفرین انبوه جوان��ان، نوجوانان و دیگر 
قش��رهای ملت مؤمن ایران در جلس��ات تالوت 
قرآن و مراسم ذکر و دعا و نیایش، حضور سیاسی 
آگاهانه و معتقدانه در مراسم روز جهانی قدس و 
حالت خش��وع و تضرع ملت در عید سعید فطر، 
همه و همه نشانه های رحمت و لطف الهی است 
و ای��ن باران فضل الهی جز با اخالص و ایمان و 
اعتقاد عمیق ملت به مبانی اس��الم، با هیچ انگیزه 

دیگری، قابل تحقق نیست. 
حضرت آی��ت ا... خامنه ای، با اس��تناد به آیات 
قرآنی نصرت مؤمنی��ن را تجلی نصرت الهی به 
نظام اس��المی خواندند و افزودند: ایمان ملت و 
ی��اری آنان، زمین��ه کارهای ب��زرگ را برای نظام 

اسالمی فراهم می کند. 
ایش��ان با اش��اره به انواع وس��ایلی که دشمنان با 
اتکاء به آنه��ا انحراف اخالقی جوان��ان را دنبال 
می کنن��د افزودند: با همه ای��ن اقدامات، مردم به 
توفیق الهی، از ایمان راس��خ برخوردارند و وجود 
جوان��ان با ظواهر متف��اوت در مراس��م معنوی، 
 نش��ان می دهد که نسل جوان دل در گرو محبت 
الهی دارد و همین جهت، شیرینی نصرت مؤمنین 
و نصرت پ��روردگار را به همراه آورده و خواهد 

آورد. 

مهمان پرست:
ایران هرگونه اقدامی را که منجر به 

نظامی شدن فضای بین المللی می شود 
تقبیح می کند

س��خنگوی وزارت امورخارجه اعالم کرد: ایران در راس��تای سیاس��ت 
اصول��ی تأکی��د برخل��ع س��الح و اجتن��اب از رویکرده��ای نظام��ی، 
هرگون��ه اقدام��ی که منجر ب��ه نظامی ش��دن فضای بی��ن المللی و در 
نتیج��ه ایجاد رقابت های تس��لیحاتی در س��طح جهان و منطقه ش��ود 
 را ب��ه زی��ان جامع��ه جهان��ی و امنیت بی��ن الملل��ی دانس��ته و تقبیح 
می کند. به گزارش مهر، رامین مهمان پرست افزود: ما معتقدیم استقرار 
بخشی از سامانه موشکی ناتو در ترکیه هیچ کمکی به ثبات و امنیت منطقه 
و حتی امنیت کشور میزبان نمی کند. وی تأکید کرد: سابقه موضوع نشان 
می دهد که سامانه س��پر دفاع موشکی ناتو تداوم همان پروژه مشکوک 
آمریکایی اس��ت که مدت هاست در اروپای شرقی مورد پیگیری بوده و 
واشنگتن با عملیاتی نمودن آن در پوشش ناتو و دادن آدرس غلط برای 
توجیه استقرار آن در منطقه، همان سیاستی را دنبال می نماید که در طول 
جنگ س��رد تعقیب می شد و س��عی می کند از این طریق، ضمن تداوم 
سیاست های استکباری، عوامل امنیتی منطقه را در مسیر دلخواه غرب تغییر 
دهد. سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
معتقد است تقویت حضور ناتو در منطقه خود یک ایجاد نا امنی است که 
 نتیجه ای جز تأمین سیطره  غرب و تداوم سیاست های استعماری آن در بر 
ندارد. وی افزود: برهمین اس��اس از کش��ورهای دوس��ت و همسایگان 
خ��ود انتظارمی رود که هوش��یاری بیش��تری به خ��رج داده و با در نظر 
گرفتن مصالح امنیتی منطقه، زمینه س��از پیش��برد چنین سیاس��ت های 
 تنش آفرینی که بی ش��ک پیامده��ای پیچیده ای در بر خواهد داش��ت 

نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
آثار تورمی هدفمندی یارانه ها 

روز  به  روز آشکارتر می شود
در حال حاضر با حاشیه س��ازی هایی که دولت خود به آن دامن می زند، 
مشکالت بیشتر خواهد شد و از طرفی یارانه ای که به مردم پرداخت می شود، 
پاس��خگوی تورم موجود و افزایش قیمت ها نیست. در این اوضاع آشفته 
طال و ارز برخی شبهاتی نسبت به رفتارهای دستگاه های ذیربط که به این 
آشفتگی ها دامن می زنند وجود دارد. به گزارش تابناک، فخرالدین حیدری 
با انتقاد از عملکرد چند ماهه اخیر بانک مرکزی، اظهار داشت: این که بانک 
مرکزی به یکباره یکسان سازی نرخ ارز را انجام می دهد و یا قیمت سکه را 
باال می برد جای نگرانی دارد. این آشفتگی باعث نگرانی جامعه شده است 
و نظارت کم و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد باعث این شرایط شده است و 
با این شرایط شبهه دخالت برخی مدیران در بین مردم ایجاد شده است. این 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت خود به این گرانی ها 
دامن می زند، گفت: این آشفتگی در بازار جهانی نیز وجود دارد ولی در ایران 
در یک سال گذشته خارج از کنترل بوده و باعث شده که نقدینگی به سمت 
بازار ارز و سکه و طال برود. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی 
با رد این نگرانی که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر از جمله مسکن 
س��رازیر شود، تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی این احتمال زیاد نیست. 
حیدری اظهار داش��ت: مردم در معیش��ت خود با مشکل روبه رو هستند و 
این شرایط راضی کننده نیست. روز به روز تورم باال می رود و آثار هدفمند 
کردن یارانه ها نمایان می شود. وی با اشاره به عدم موفقیت دولت در عرصه 
اقتصادی، گفت: هرچه بحث اقتصاد در جامعه بهبود یابد، مشکالت دیگر نیز 
کمتر خواهد بود. اما در حال حاضر با حاشیه سازی هایی که دولت خود به 
آن دامن می زند، مشکالت بیشتر خواهد شد و از طرفی یارانه ای که به مردم 

پرداخت می شود، پاسخگوی تورم موجود و افزایش قیمت ها نیست.

مقام معظم رهبری بیان کردند:

مردم ساالری دینی، 
هدیه امام خمینی)ره ( به ملت های منطقه

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئیس دستگاه قضاء:
اظهار نظرهای غیرمسئوالنه تکرار نشود

آیت ا... آملی الریجانی سکوت قوه قضائیه در مقابل برخی ادعاها و اظهارنظرهای 
»غیرمسئوالنه برخی مسئوالن« در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی را به جهت حفظ 

حرمت افراد دانست و توصیه کرد که این اتهامات و ادعاها تکرار نشود.
به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضایی 
در کشف و پیگیری مفاسد بانکی و سایر مفاسد اقتصادی و تعقیب مجرمان اظهار 
داش��ت: عملکرد دستگاه قضایی به نظر من در مجموع عملکرد بسیار خوبی 
بوده است، گرچه ممکن است در بعضی جاها مشکالتی وجود داشته باشد. به 
خصوص در این دوره که همه مسئولین عالی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد 
اقتصادی مصمم هستند، در مجتمع اقتصادی پرونده های بسیار مهمی وجود دارد 
که آرای آن صادر و اجرا شده اند و نیز همینطور برخی پرونده های دیگر که در 
جریان است و در هر حال دستگاه قضایی با تمام تخلفات با مفاسد ریز و درشت 

اقتصادی برخورد جدی خواهد کرد.
اظهار نظرهای غیر مسئوالنه نباید تکرار شود

آیت ا... آملی الریجانی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها درخصوص عملکرد 
دس��تگاه قضایی در مبارزه با مفاس��د و ادعای »همکاری نکردن قوه قضائیه در 
برخورد با مفاس��د اقتصادی« توصیه کرد این ادعاها دیگر تکرار نشود و تأکید 
کرد: در برخی مجالس از ناحیه برخی مس��ئوالن ادعا ش��ده که قوه قضائیه در 
بحث برخورد با مفاسد اقتصادی همکاری نمی کند. ما برای این ارزیابی و این 
اظهارنظرها و ادعاها بسیار متأسفیم. اگر دستگاه قضایی همکاری نکند چگونه 
می توان با رشوه خواری برخورد کرد و چگونه می توان زمین خواران را محکوم 

کرد. محکومیت ها همه به حکم قاضی و در دستگاه قضایی است.
مانع تراشی برخی دستگاه های اجرایی در انجام وظیفه قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه از »مانع تراشی برخی دستگاه های اجرایی در انجام وظیفه قوه 
قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی« خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی گاهی 
مانع تراشی می کنند و گاهی هم صاحبان قدرت مانع تراشی می کنند اما با این حال 
قوه قضائیه ایستادگی می کند و کار را جلو می برد و این مسأله را همه می دانند که 
بسیاری از موارد فساد را قوه قضائیه مستقیم کشف کرده و به دنبال آن رفته است 

و کجا دستگاه های اجرایی برخی از اینها را خبر داده اند که ما رسیدگی کنیم.
آیت ا... الریجانی با اشاره به این که به هر حال این اظهار نظرهای غیر مسئوالنه 
نباید تکرار شود افزود: بله، قوه قضائیه با شخص یا اشخاصی همکاری نکرده و 
ما دالیل موجه و منطقی برای این کار داریم اما اگر بناست این حرف ها تکرار 
شود، آن وقت روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده اند و 

چرا قوه قضائیه همکاری نکرده است.
حفظ حرمت افراد و اشخاص؛ دلیل سکوت قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه حفظ حرمت افراد و اش��خاص را دلیل سکوت قوه قضائیه 
در برابر »اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و غیر منصفانه برخی مسئوالن« دانست و 
گفت: من برای حفظ حرمت این افراد تا به حال سخن نگفته ام اما متأسفانه حاال 
ما شده ایم محکوم علیه و مدعی علیه و کسانی مدعی شده اند. اما این افراد اگر 
احساس می کنند نیاز است، من بیان می کنم که چرا قوه قضائیه همکاری نکرده 
است. اگر ما حفظ حرمت می کنیم دیگران نباید سوء استفاده کنند و در مجالس 
رس��می حرف هایی مطرح کنند که توجیه عقالنی و عادالنه ندارد. رئیس قوه 
قضائیه به بحث سوءاستفاده های مالی و بانکی در کشور اشاره کرد و از مسئوالن 
نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی خواست با تمرکز بیشتر و نظارت دقیق تر در 

مقابل این تخلفات بایستند.

وزیر راه:
کاهش 12/5 درصدی تلفات جاده ای

 در کشور 
وزیر راه و شهرسازی از کاهش 5 / 12 درصدی میزان تلفات جاده ای در کشور 
نس��بت به سال گذشته خبر داد. به گزارش ایرنا، علی نیکزاد در حاشیه مراسم 
گشایش محور چهاربانده شهدای 17 شهریور افزود: در سال 1383 تعداد تلفات 
جاده ای در کش��ور 28 هزار نفر بود که اگر ای��ن روال ادامه می یافت، باید در 
سال گذشته تعداد تلفات جاده ای به 60 هزار نفر می رسید در حالی که تعداد 
کشته های جاده ای در کشور در سال گذشته 23 هزار نفر بود. وی افزود: این در 
حالی است که در این مدت تعداد وسایل نقلیه و میزان سفرها دو برابر شده است. 
نیکزاد یادآور شد: همه تالش دولت این است که کارآمدی نظام مقدس اسالمی 
را در عرصه های مختلف به جهانیان نشان دهد و در این جهت هدف اصلی و 
استراتژیک وزارت راه و شهرسازی اتصال شمال، جنوب، شرق و غرب کشور به 
یکدیگر است. وزیر راه خاطرنشان کرد: این وزارتخانه تکمیل حلقه های مفقوده 
کریدورهای بین المللی را در دس��تور کار دارد و امیدوارم که همه کریدورهای 

ترانزیتی تا پایان دولت دهم تکمیل شوند. 
نیکزاد ادامه داد: البته نباید در توسعه شبکه ارتباطی کشور با رویکردی تک بعدی 
تنها به منابع دولتی بسنده کنیم بلکه باید از ظرفیت های موجود در قانون بودجه 

سال 1390 و اعتماد متقابل دولت و مردم استفاده کنیم. 
وزیر راه گفت: 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در دست مردم، شش 
هزار و 400 پیمانکار و حدود 46 هزار پروژه تعیین صالحیت ش��ده امکاناتی 
هستند که در صورت به فعلیت در آمدن، اقتصاد کشور را متحول خواهند کرد. 

نیکزاد افزود: همان طور که در بخش مسکن مهر شاهد انقالبی در کشور هستیم، 
امیدوارم در بخش حمل و نقل نیز تحرک اساسی به وجود بیاید. وی تأکید کرد:  
درب س��اختمان وزارت راه بر روی س��رمایه گذاران باز است و این وزارتخانه 
برحفظ منافع بخش خصوصی تأکید ویژه دارد چرا که آنها هستند که باید کشور 

را بسازند و از دولت حمایت کنند. 
نیکزاد گفت : 117 پروژه به ارزش 400 میلیارد تومان در استان تهران در دست 
اجراست که از جمله این پروژه ها می توان به دو خطه کردن کرج - تهران، ادامه 
اتوبان ش��هید همت به کرج، پروژه ری- ورامین و کمربندی دوم تهران اشاره 
کرد که یکی پس از دیگری عملیاتی می شوند. پروژه چهارخطه کردن محور 
احمدآباد مستوفی - حدفاصل بزرگراه آزادگان- اسالمشهر با حضور وزیر راه و 
شهرسازی، استاندار تهران و جمعی از مسئوالن شهرستان اسالمشهر افتتاح شد. 
هزینه احداث این محور 16 کیلومتری،  5/ 17 میلیارد تومان بوده که با 30 میلیارد 
توم��ان هزینه تملک اراضی بالغ بر5/ 7 4 میلیارد تومان برای احداث آن هزینه 
شده است. این محور به پیشنهاد  مرتضی تمدن  استاندار تهران به نام شهدای 

17 شهریور مزین شد.

موفقیت ایران در ساخت رادارهای کیهانی
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی افزود: با راه اندازی این سامانه همه هواپیماهای سطح 
مقطع پایین، موش��ک های کروز و هواپیماهای برد بلند استراتژیک در صفحه 
رادار قابل مش��اهده، رهگیری و انهدام است. جمهوری اسالمی ایران موفق به 
طراحی و س��اخت رادارهای دوربرد موسوم به رادارهای کیهانی شده است. به 
گزارش شبکه خبر، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( گفت: این 
رادارها را متخصصان قرارگاه طراحی کرده اند و اکنون نیز مراحل پایانی ساخت 
را طی می کند. امیر س��رتیپ فرزاد اس��ماعیلی افزود: با راه اندازی این سامانه 
همه هواپیماهای سطح مقطع پایین، موشک های کروز و هواپیماهای برد بلند 
اس��تراتژیک در صفحه رادار قابل مشاهده، رهگیری و انهدام است. وی افزود: 
این رادارها که قابلیت کشف و رهگیری چند هزار کیلومتری را دارند به زودی 
 در چرخه پدافند هوایی کش��ور فعال می شوند. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی

خاتم االنبیاء)ص( تصریح ک��رد: هم اکنون کوچک ترین تحرک احتمالی هر 
کش��وری در فضای جمهوری اسالمی ایران با اقتدار کامل رصد می شود. وی 
کش��ف، شناسایی، درگیری و انهدام هر نوع هواپیمای متجاوز به فضای میهن 

اسالمی را از مهم ترین وظایف پدافند هوایی قرارگاه خاتم االنبیاء عنوان کرد.
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 ناهید شفیعی
این روزها همه نگاه ها به بازار طال و قیمت هایی است 
که ه��ر روز و هر لحظه باالتر می رود، از کس��انی که 
 س��رمایه اندکی از این فلز گران بها به شکل زیور آالت 
یا س��که  پس انداز کرده اند گرفته ت��ا جوانانی که در 
آس��تانه ازدواج هس��تند و بیش��تر از همه سرمایه های 
سرگردان که هر زمان موجودی خود را در سودآورترین 
بخش اقتص��اد وارد می کنند آنهایی که دیروز در بازار 
مسکن و ساخت و ساز سود می بردند و امروز در بازار 

پر رونق و افت و خیز طال.
تغییر لحظه به لحظه قیمت ها در یک روز

ب��ا این حال رئیس اتحادیه صن��ف طال، نقره و صراف 
اصفهان در گفتگو با زاینده رود، وجود هر مش��کلی را 
در ای��ن بازار رد کرد و گف��ت: عالوه بر کاهش قدرت 
خرید مش��تریان، این روزها بازار در سردر گمی به سر 
می ب��رد یعنی خریدار و فروش��نده ب��ا تردید رو به رو 

هستندکه معامله ای انجام بدهند یا دست نگه دارند. 
عل��ی زمرد پوش از تغییر لحظ��ه به لحظه قیمت ها در 
یک روز خبر داد و گفت: فروش��ندگان س��که و طال، 
از طری��ق اینترنت و صدا و س��یما در جریان لحظه به 
لحظ��ه قیمت ها قرار می گیرن��د و از آخرین وضعیت 

بورس های جهانی آگاه می شوند.
وی در حال حاضر تغییر قیمت ها را تا سه بار در یک 
روز برای فروش��ندگان س��که و طال در اصفهان مجاز 
دانس��ت و گفت: ای��ن تصمیم عالوه ب��ر حفظ نظم و 
س��اماندهی خرید و فروش ها، از س��ردرگمی این دو 
قشر در برابر افت و خیز قیمت ها جلوگیری می کند.

 زمرد پوش زمان اعالم نرخ های رسمی را ساعت 11 
ظه��ر، یک بعد از ظهر و 5 عصر اعالم کرد و گفت: به 
طور معمول نرخ های صبح بر اساس وضع روز گذشته 
بازار تعیین می ش��ود اما افزای��ش یا کاهش نرخ ها در 

نوبت های بعدی قابل پیش بینی نیست. 
قیمت ها سوار بر موج افزایش

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور نیز دلیل رشد 
روزاف��زون قیمت طال را وضع نابس��امان اقتصادی در 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا دانس��ت و گفت: در این 
ش��رایط س��رمایه گذاران پول های خ��ود را وارد بازار 
فلزات گرانبها به ویژه طال کرده اند و به دنبال آن شاهد 

رشد بی سابقه قیمت ها هستیم.
هوش��نگ شیشه بران با اش��اره به تأثیرپذیری بازارهای 
داخلی از قیمت های جهانی طال گفت: وقتی ش��رایط 
آینده ب��ازار برای خریدار و فروش��نده قابل پیش بینی 

نباشد معامالت عادی تعطیل می شود. 
وی س��قوط چشمگیر ارزش سهام در بازارهای جهانی 

را نی��ز پیامد همین موض��وع عنوان ک��رد و گفت: در 
روزهای گذش��ته قیمت هر اونس ط��ال به 1918 دالر 
رس��ید و به دنبال آن بازارهای ب��ورس از جمله آلمان 
دچار افت ش��دیدی در ارزش س��هام شدند که تاکنون 

بی سابقه بوده است.
شیش��ه بران می گوید که پیرو این ش��رایط قیمت یک 
س��که بهارآزادی در ایران نیز ب��ه 605 هزار تومان، نیم 
سکه 288 هزار، ربع سکه 147 هزار و یک گرم طالی 
18 عی��ار به 55 ه��زار تومان رس��یده و روند صعودی 

قیمت ها همچنان ادامه دارد.
آینده بازار را نمی توان پیش بینی کرد

 وی که معتقد است آینده بازار طال را نمی توان پیش بینی 
کرد گفت: ت��ا زمانی که س��قوط بورس های خارجی 
ادامه داش��ته باش��د اقتصاد همه دنیا تح��ت تأثیر قرار 
می گیرد و نمی توان از هجوم س��رمایه به بخش های 
مطمئن تر اقتصاد از جمله خرید طال و فلزات گران بها 

جلوگیری کرد.
به گفت��ه نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر کش��ور، 
فعاالن تولید و عرضه س��که و ط��ال در بازار پرتالطم 
این روزها بهتر ترجیح می دهند مدتی در رکود به س��ر 
برند تا بتوان چش��م انداز روش��ن تری از شرایط آینده 

به دست آورد.
وی ب��ا اش��اره به نگرانی فروش��ندگان ط��ال و جواهر 
اصفهان برای جایگزین کردن مصنوعاتی که به فروش 
می رس��انند گفت: صن��ف تولیدکنن��دگان نیز در حال 
حاضر با رکود رو به رو هس��تند البته قرار اس��ت بانک 
مرکزی تأمین ش��مش و مواد اولیه آنها را به عهده گیرد 
تا مجبور نباش��ند خودش��ان برای واردات غیر قانونی 

مواد اولیه مورد نیاز کارگاه هایشان اقدام کنند.
سود هنگفت سرمایه های سرگردان

 همچنین  شیشه بران از کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 
عادی خبر داد و گفت: با این حال س��رمایه گذارانی که 
تا پیش از این با بازار طال و سکه آشنایی نداشتند اکنون 
وارد بازار ش��ده و از تغییر لحظه به لحظه قیمت ها در 

آن سودهای هنگفتی به دست آورده اند.
وی ادامه این ش��رایط جهش قیمت ها در بازار طال را 
برای بخش های دیگر اقتصاد نیز خطرناک معرفی کرد 
و گف��ت: ب��ا این که پس از ه��ر دوره جهش قیمت ها 
یک��ی دو روز بازار در رکود به س��ر می برد اما تجربه 
نش��ان داده کاهش قیمتی رخ نمی دهد و اگر هم افتی 
وجود داشته باشد سه تا 5 دالر پس از رشد 10 دالری 

نرخ ها بوده است.
موضوع نگران کننده در مورد این افزایش های لحظه ای و 
 سریع قیمت طال اینجاست که شواهد اقتصادی تأیید کننده 
این مطلب اند که به طور معمول به دنبال هرگونه تغییر 

نامتع��ارف و غیرمعمول در متغییره��ای اقتصادی، باید 
منتظر پیامدهای سوء ناشی از آن نیز باشیم.

هشدار رکود اقتصادی
به اعتقاد برخی از کارشناس��ان ادامه افزایش قیمت طال 
و جلب توجه به بازار پر رونق طال به عنوان سرمایه ای 
مطمئن می تواند اقتصاد کش��ور را دچار مشکل کرده و 

در نهایت به رکود بیانجامد.
پیمان فروزش، عضو کمیسون اقتصادی مجلس در این 
ب��اره می گوید: روند صعودی قیمت طال س��رمایه های 
س��رگردان در اقتصاد کش��ور را به س��مت خود جلب 
می کند و ورود این س��رمایه ها به بازار طال این بازار را 

بیش  از  پیش آشفته خواهد کرد.
وی معتقد است که ادامه افزایش بهای طال موجب فرار 
سرمایه ها از بخش های مختلف همچون تولید و مسکن 
ش��ده و رکود کنونی در این بخش ها را تقویت می کند، 
همچنین خروج س��رمایه ها از ب��ورس نیز با ادامه روند 

کنونی قابل پیش بینی است.
 ای��ن در حالی اس��ت که ب��ه اعتقاد کارشناس��ان ادامه 
رون��د افزای��ش غیرعادی بهای طال در جه��ان، اقتصاد 
اکثر کش��ورها را با چالش��ی جدی روبه رو می نماید و 
این افزایش بها در بازارهای طال و س��که برای اقتصاد 

ما نیز بی دردس��ر نخواهد ب��ود و به دلیل هجوم بخش 
عمده ای از منابع مالی به سمت بازار سکه در کشور به 
عنوان یک پس انداز مطمئن در اوضاع نابس��امان مالی 
که در اقتصاد وجود دارد باعث رکود در سایر بخش ها 

به خصوص بخش های تولیدی می شود. 
گرانی سکه و طال، تورم را باال می برد

بر اس��اس نظ��ر برخی از کارشناس��ان ت��ورم از جمله 
عواق��ب ای��ن افزایش قیم��ت طال و س��که در اقتصاد 
اس��ت. خباز، عضو کمیس��ون اقتصادی مجلس در این 
باره گف��ت: افزایش قیمت طال در ایران با افزایش نرخ 
ارزهای خارجی همراه شده است که این اتفاق به  طور 

حتم تورم را در کشور افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت طال شاید در کوتاه مدت و 
به طور غیرمس��تقیم در بازار بورس کشور تأثیر بگذارد، 
ول��ی این موض��وع مقطعی و غیرمحتمل اس��ت و تنها 

نتیجه وضعیت کنونی افزایش تورم در کشور است.
 ولی توجه به این نکته نیز ضروری می نماید که بانک 
مرک��زی می تواند با اعمال سیاس��ت های مناس��ب از 
تقاضای بیش از حد و به خصوص ایجاد فضای  داللی 
در بازار س��که جلوگیری کن��د و از پیامدهای منفی آن 

بکاهد.

مشاور معاون امورصنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رونق به صنعت نساجی باز گشته است
 مش��اور معاون امورصنایع و اقتصادی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: حمایت های دولت 
خدمتگزار، رش��د قابل توجه صنعت نساجی را به همراه داشته است.گلنار نصراللهی صادرات ساالنه 

بیش از 800 میلیون دالر تولیدات بخش نساجی را مصداق بارز این ادعا ذکرکرد.
وی، تولید 95 درصد کاالهای بخش نس��اجی کش��ور توس��ط بخش خصوصی را نیز از دیگر دالیل 
 رونق این صنعت بیان کرد. وی، با اش��اره به بیش از 9 هزار واحد نس��اجی دارای پروانه بهره برداری 
 در کش��ور، اف��زود: ای��ن واحده��ا 15 درص��د از مجم��وع واحده��ای صنعتی کش��ور را تش��کیل 

می دهند.
 مشاور معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان سرمایه گذاری انجام شده برای راه اندازی 
این واحدها را نیز حدود 41 هزار میلیارد ریال اعالم کرد. نصراللهی، تأکید کرد: هم اکنون 300 هزار 
نفر در سراس��ر کشور در این واحدها مش��غول به فعالیت هستند. وی، سهم ارزش افزوده نساجی از 
کل بخش صنعت کش��ور را چه��ار درصد ذکرکرد. وی، به تغییرات صورت گرفته صنعت نس��اجی 
در س��ال های اخیر اش��اره کرد و گفت: این بخش، همواره در زمینه اصالح س��اختار و نوس��ازی و 
بازس��ازی ماشین آالت در بین دیگر صنایع پیشگام بوده است. مشاور معاون صنایع وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، خاطرنش��ان کرد:  به همین منظور، این صنعت حتی پ��س از اجرای قانون هدفمند 
 ک��ردن یارانه ها نیز، به جز اندک افزایش هزینه تمام ش��ده تولید کاالها، ش��اهد تحول دیگری نبوده

است. 

معاون برنامه ریزي استانداري اصفهان

معاونت اشتغال در استانداري ها ایجاد مي شود
 مع��اون برنام��ه ریزي اس��تانداري اصفهان از ایج��اد معاونت اش��تغال در اس��تانداري ها خبر داد و 
 گف��ت: ای��ن معاون��ت ب��راي ح��ل مش��کل اش��تغال در اس��تان ها ب��ه دس��تور رئی��س جمه��ور 

تشکیل مي شود.
به گزارش ایرنا، علیرضا همدانیان در کارگروه اش��تغال و س��رمایه گذاري استان افزود: ایجاد اشتغال 
بیش از این که به منابع مالي نیاز داشته باشد به خالقیت، ابتکار، نیاز سنجي و مدیریت منابع احتیاج 

دارد.
وي ب��ا اش��اره به این که نباید براي ایجاد اش��تغال فقط ب��ه منابع اعتباري اکتفا کرد، اظهار داش��ت: 

طرح هاي مصوب در بانک ها چندین برابر اعتبار مالي آنهاست.
وي با بیان این که تعهد امس��ال اصفهان به دولت ایجاد 186 هزار فرصت شغلي است، گفت: بخش 
خصوصي، خیرین، اصناف، مراکز آموزشي فني و حرفه اي و شهرک هاي صنعتي یکي ارکان ایجاد 

اشتغال در استان هستند.
به گفته معاون برنامه ریزي اس��تانداري اصفهان موضوع اش��تغال از دغدغه هاي مسئوالن است و در 

راس برنامه هاي دولت قرار دارد.
وي با بیان این که در قانون برنامه پنجم به این مقوله توجه ویژه اي شده است، اظهار داشت: ایجاد 
مش��اغل خانگي و بنگاه هاي کوچک و متوس��ط زود بازده اقتصادي س��بب ایجاد اشتغال بسیاري از 

افراد جامعه مي شود.

کاهش سود واسطه ها 
در نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال 

رئی��س س��ازمان بازرگان��ی اس��تان اصفهان گف��ت: برپای��ی نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال 
ضم��ن تأمی��ن نی��از مص��ارف ش��هروندان موج��ب کاهش حض��ور واس��طه ها می ش��ود. مظفر 
 انص��اری اظه��ار داش��ت: این نمایش��گاه ها با هدف پاس��خ به تقاضای م��ردم و تنظیم ب��ازار بر پا 

می شود. 
وی، به برپایی نمایش��گاه های عرضه مستقیم کاال ویژه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اشاره کرد و 
افزود: این نمایشگاه ها همزمان با سراسر کشور با توجه به تقاضای مردم برای خرید کاالهای مورد 

نیاز مدارس و دانشگاه ها با قیمت مناسب و کمتر از قیمت بازار ارائه می شود. 
وی تأکیدک��رد: برگزاری این نمایش��گاه ها عالوه بر ارائه توانمن��دی محصوالت و تولیدات داخلی، 
زمین��ه رقاب��ت پذیری کاال و ارتقاء س��طح کیفی محص��والت را نیز فراهم می کن��د. وی، صادرات 
تولیدات و محصوالت کاالهای کاشان را بیش از دیگر شهرها دانست و تصریح کرد: با توجه به این 
که شهرس��تان کاشان در یک مرکز صنعتی واقع شده ش��اخصی برای خدمتگزاری و ارسال تولیدات 

به دیگر شهرها است.
انصاری، حفظ حرمت، کرامت و نیاز به درخواس��ت های مردم را از اهداف نظام جمهوری اسالمی 
دانست و یادآورشد: باید سعی شود با همکاری مجامع امور صنفی و تولیدکنندگان خدمت به مصرف 

کننده و مردم مورد توجه قرار گیرد.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

با قیمت هایی که چندبار در روز تغییر می کند؛

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:موج سواری سودجویان در بازار آشفته طالی اصفهان
جذب  2۷5۰ نفر در  فوالد مبارکه 

سمیعی نژاد مدیر عامل فوالد مبارکه با بیان این مطلب که تالش برای ایجاد اشتغال و 
جذب جوانان جویای کار بزرگ ترین خدمت به جمهوری اس��المی است،  افزود: از 
مهرماه 89 تا پایان مردادماه امسال بیش از 2 هزار و 750 نفر در پروژه های توسعه فوالد 
مبارکه جذب شدند به طوری که تعداد یک هزار و 750 نفر در شرکت های پیمانکاری 
شاغل در فوالد مبارکه و سبا مشغول به خدمت شده اند. ضمن این که عالوه بر آمار 
فوق، تعداد یک هزار نفر دیپلمه نیز از طریق آزمون استخدامی در شرکت فوالد مبارکه 
استخدام شده اند که مراحل پایانی خود را طی نموده و در واحد های مختلف شرکت 
مشغول به خدمت شده اند. سمیعی نژاد خاطرنشان کرد که جذب جوانان جویای کار 
در راستای اجرای هرچه سریع تر طرح های توسعه و به منظور ایجاد اشتغال بیشتر در 
صنایع پایین دست و باال دست فوالد مبارکه می باشد که بی شک با افزایش ظرفیت 

فوالد مبارکه جمع زیادتری در سایر صنایع کشور مشغول به کار خواهند شد.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: با توجه به سیاست های دولت عدالت محور در 
راستای ایجاد اشتغال، شرکت فوالد مبارکه ضمن لبیک به این حرکت پسندیده دولت، 
تمامی تالش خود را معطوف نموده تا بتواند با توسعه شرکت جوانان بیشتری را جذب 
صنعت فوالد نماید. وی گفت: ایجاد اشتغال و تولید ثروت برای کشور از جمله اهداف 
استراتژیک و اساسی شرکت فوالد مبارکه برای ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی کشور 
می باشد که امید است با همکاری تمامی تالشگران فوالد مبارکه بتوانیم هرچه سریع تر 

به اهداف تعیین شده در این خصوص دست یابیم.

8۰ درصد پروژه های دانشجویی 
شیوه نامه است

 مدیر کل منابع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: 80 درصد پروژه های 
ارس��ال شده از سوی دانشجویان دانشگاه ها به این وزارت، به شیوه نامه تبدیل شده 
است. محمد فاطمیان در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین سمینار مدیران کیفیت در 
صنعت سیمان اظهار داشت: این وزارت خانه به منظور تأمین شرایط اشتغال پایدار، از 
پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان حمایت و آنها را برای توسعه صنایع کشور 
مورد استفاده قرار می دهد. وی،  افزود: عملیاتی کردن پژوهش های علمی در راستای 
پیشرفت صنعت، عالوه بر فراهم کردن زمینه های اشتغال پایدار، ارزش افزوده صنایع 
را نیز ارتقا می دهد. وی  همچنین به جایگاه ایران در تولید سیمان اشاره کرد و گفت: 
سهم سیمان ایران 2/8 درصد تولید جهانی است که موجب شده تا ایران رتبه نخست 

آسیا را به دست آورد.

 پرداخت262 میلیارد ریال تسهیالت 
به تعاونی های اصفهان

رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون اصفهان گفت: طی 16 ماه فعالیت این بانک، بیش 
از 262 میلیارد ریال تسهیالت در اختیار بخش تعاون استان قرار گرفته است.

علی زینلی افزود: این میزان تس��هیالت پس از بررس��ی و کارشناسی 870 پرونده به 
تعاونگران فعال در بخش ها و زیر بخش های مختلف اقتصادی اعطاء شده است. وی 
اضافه کرد: از تس��هیالت پرداخت شده سهم بخش کشاورزی با 536 پرونده بیش از 
24/8 میلیارد ریال، بخش صنعت و معدن با 233 پرونده افزون بر 39 میلیارد ریال و 

بخش مسکن و عمران با 581 پرونده بالغ بر 114 میلیارد ریال بوده است.

بازنشستگانی که خون دل می خورند
زاینده رود

همه دنیا را نمی دانیم اما در ایران اس��اس بر این بوده اس��ت که جوانان در 
کارهای خود می توانند 30 س��ال خدمت کنند و پس از آن بازنشس��ته محسوب 
می شوند، این یعنی این که دوران کار خود را گذرانده اند و باید مقداری استراحت 
کنند به خصوص اگر این افراد سن باالیی نیز داشته باشند و در این دوران براساس 
قرارداد موجود از حقوق بازنشستگی خود استفاده کنند. کارهایی نیز وجود دارد که 
جزو مشاغل سخت به حساب می آید و سختی کار به آن تعلق می گیرد که از این 
جمله می توان به کار در کارخانه ذوب آهن اشاره کرد. چند سالی است که عده ای 
از کارگران این کارخانه پس از بازنشس��ت شدن به خیال اینکه دیگر باید مدتی را 
خانه نشین باشند و اصل تالش خود را در 30 سال خدمت صادقانه بخورند، بودند؛ 
اما این خوشی زود گذر بود و پس از یک ماه و اندی دریافتند که باید به دنبال کار 
دیگری باشند، چراکه کانون بازنشستگی ذوب آهن به آنها اعالم کرد که حقوق آنها 
در سه نوبت پرداخت خواهد شد. در گفتگویی که با یکی از این بازنشسته ها داشتیم، 
انگار که دلی پر داشت و دیگر خسته از پیگیری ها شده بود، وی گفت: خسته شده ام 
دیگر نای پیگیری این مطلب را ندارم. چند وقتی است که فریادرسی نداریم، آخر 

مگر حقوق بازنشستگی چقدر است که آن را در چند نوبت بدهند.
 کارخانه ای که به کارمندان و کارگران خود می بالد اما االن دیگر شرمنده و سرافکنده 
از این همه خدمت هس��تم. این کارمند که دیگر نا امیدی در صدایش موج می زد 
گفت: همه می دانند که در این دوران دختر ش��وهر دادن و پس��ر زن دادن چقدر 
س��خت اس��ت و ما بازنشس��تگان باید این آرزو را با خود به گور ببریم؟ شرمنده 
خانواده ام هستم، شرمنده فرزندان خود که به چه رویی در مقابل تقاضای چیزهایی 
که نیاز دارند بگوییم باید تا اواسط ماه یا آخر ماه منتظر بمانند. وی ادامه داد: وقتی 
دیدم انتظار فایده ای ندارد به دنبال کار گش��تم، در حال حاضر در خانه های مردم 
و یا پارک ها کاری می کنم که در شأن و شخصیت یک کارگر کارخانه ذوب آهن 
نیس��ت اما به ش��دت به آن نیاز دارم. همه بازنشستگان که شرایطی مانند ما دارند، 
مجبور به انجام کارهایی از این قبیل هستند. وی دیگر از کمک کانون بازنشستگان 
این کارخانه به س��توه آمده بود و دل شکس��ته از این همه رفت و آمد، باز هم امید 
این را داشت که شاید با درج خبرش در روزنامه، مسئولی دلش به حال سن و سال 

آنها بسوزد و کاری بکند.

در سایه واردات مرغ منجمد:
تولید مرغداری های اصفهان مشتری ندارد

دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان گفت: در حال حاضر واردات 
مرغ منجمد برزیلی با وجود واسطه هایی به داخل کشور افزایش 
یافته و اکنون خطرات ورود آن از بیماری آنفوالنزای مرغی برای 
تولیدکنندگان اس��تان اصفهان بدتر است. بهرام پاکزاد با اشاره به 
افزای��ش واردات بی رویه م��رغ منجمد برزیلی به ب��ازار داخلی، 
اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر مرغ م��ازاد در مرغداری ها مانده 
و کش��تارگاه ها هم تمایلی به خری��د ندارند و قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ به 2هزار و 650 تومان رسیده است. وی مرغ مازاد را 
برای تولیدکنندگان درد سرساز عنوان کرد و افزود: در ماه مبارک 
رمض��ان به دلیل افزایش تولید مرغ بیش از نیاز داخلی اس��تان و 
کاه��ش تقاضا، در ح��ال حاضر مرغ مازاد دس��ت تولیدکنندگان 

واحدهای مرغداری های استان اصفهان مانده است.
 تنها 14 روز به انقضای مرغ منجمد برزیلی زمان باقی است 

دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان تصریح کرد: متأس��فانه بی تدبیری، فرار از قانون و بی مس��ئولیتی مسئوالن در 
راستای حجم واردات مرغ منجمد برزیلی سبب شده که تولیدکنندگان واحدهای مرغداری  داخل با بحران و چالش 
ش��دیدی روبه رو شوند. وی با تأکید این که تنها 14 روز به تاریخ انقضای واردات مرغ منجمد برزیلی در بازارهای 
داخلی زمان باقی مانده است، بیان داشت: برخی از شرکت های واردکننده مرغ با مراجعه به کارخانه  های تولید کالباس 
درخواست مرغ منجمد برزیلی را با نرخ 2 هزار و 500 تومان داشتند. پاکزاد گفت: اکنون کشتارگاه ها نیز به اندازه نیاز 

روزانه خودشان کشتار می کنند، بنابراین عرضه بیشتر از تقاضا برای تولیدکنندگان دردسرساز شده است. 
عرضه هر کیلوگرم مرغ با نرخ 2 هزار و 650 تومان در اصفهان

وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تمام شده در بازار اصفهان به 2 هزار و 650 تومان 
رسیده و به صورت زنده درب کشتارگاه  ها نیز 2000 تومان عرضه می شود که این مسأله به طور کلی تولیدکنندگان 
را دچار ضرر کرده است. دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان به ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی اشاره کرد و 
افزود: بر اساس این قانون در صورتی که یکی از محصوالت کشاورزی و دامی به اندازه کافی در داخل تولید شود 
دولت باید با تعرفه های مطلوب به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیاید. وی ادامه داد: از س��ال گذش��ته خواستار 
حمایت مس��ئوالن دولتی از تولیدکنندگان بودیم که با جدیت و عمل به قانون باال و توجه به توانمندی واحدهای 
مرغداری های داخلی جلو واردات مرغ را بگیرند اما آنها در عمل به این درخواست ها گوش نکردند. پاکزاد با بیان 
 این که طی دو ماه گذشته در مورد احتمال وجود مرغ مازاد به مسئوالن دولتی پیغام هایی داده شده بود، گفت: تاکنون 

هیچ برنامه خاصی توسط مسئوالن دولتی برای تنظیم بازار تدارک دیده نشده است. 

نماینده مردم اردستان در مجلس:
کاهش نرخ تورم از نتایج وجود تعاونی ها است

نماینده مردم اردس��تان و زواره در مجلس شورای اسالمی گفت: 
کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مهم ترین نتایج اجرای بخش 

تعاون در کشور است.
به گزارش فارس ، حجت االس��الم سید مصطفی طباطبایی نژاد در 
مراس��م افتتاح 107 طرح تعاونی استان اصفهان در اداره کل تعاون 
این اس��تان بیان داش��ت: تعاون به معنای همکاری، مس��اعدت و 

دستگیری از دیگران است.
وی ادام��ه داد: تعاون به چیزهای مهم در زندگی اجتماعی اش��اره 
دارد و به معنای خاص کار کردن با دیگران از طریق شکل سازمانی 

است.
نماینده مردم اردستان و زواره در مجلس شورای اسالمی افزود: دو 
اصل 43 و 44 قانون اساس��ی اجرای تعاون در کشور را خواستار 

است.
وی تصریح کرد: اگر به ش��کل درس��تی این دو اصل قانون اساسی در کشور پیاده شود، مشکلی در زمینه اشتغال و 
مسکن پیش نمی آید اما در حال حاضر مشکالت اقتصادی کشور ما این است که دو اصل 43 و 44 اجرایی نشده 

است.
طباطبایی نژاد اظهار داش��ت: ایجاد تعاون در کشور موجب پدیدار شدن سرعت توسعه اقتصادی و رونق بخشیدن 

به آن است.
 وی گف��ت: اس��تان اصفه��ان یک اس��تان صنعتی در کش��ور محس��وب می ش��ود، اما ای��ن صنایع زی��ر ظرفیت 
 خ��ود در اس��تان کار می کن��د ک��ه ای��ن م��ورد ب��ه دلی��ل ای��ن موض��وع، خوب ترس��یم نش��دن تع��اون برای 

جامعه است.
نماینده مردم اردس��تان و زواره در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: اگر اصل تعاون در کشور اجرا شود با فقر 

مبارزه کرده و عدالت نیز در کشور اجرا می شود.
وی با اش��اره به نقش دیگر اجرای اصل تعاون در کش��ور بیان داشت: کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی از دیگر 

نتایج اجرای بخش تعاون در کشور است.
طباطبایی نژاد تاکید کرد: دس��ت یابی به اهداف برنامه چش��م انداز 20 س��اله و گرفتن مالکیت از دولت و نظارت بر 

بخش های مختلف توسط دولت از اثرات مثبت اجرای اصل تعاون در جامعه است.
وی تصریح کرد: از نظر شغل و کار در کشور مشکلی نداریم اما مفهوم کار به خوبی در جامعه تعریف و القا نشده 

و وجود اشتغال اتباع خارجی در کشور دلیل بر بودن کار و فرصت شغلی در جامعه است.
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 الدن سلطانی
بسیاری از والدین در برقراری ارتباط با کودکان دچار مشکل 
 هستند و شکایت می کنند که کودکان آنها حرف شنوی 
نداش��ته و راه خود را می روند. گروه��ی از والدین از 
ضعف در ب��ه کارگیری مهارت های تربیتی ش��کایت 
دارن��د. بعضی ه��ا هم درگی��ر قوانین س��خت تربیتی 
می شوند و خانواده را به پادگانی رسمی تبدیل می کنند 
و با وضع قوانین خشک و قالبی با رعایت ادب و نظم و 
برنامه ریزی های مدون، احساسات و عملکرد عاطفی 
خود و کودکان را نادی��ده می گیرند. گاهی نیز والدین 
خانواده را به می��دان جنگی میان خود و کودکان مبدل 
س��اخته و با استناد به خواس��ته ها و سلیقه و تجربیات 
گذشته خود جبهه ای در مقابل احساسات و تمایالت و 
عملکرد کودکان می سازند که در این جبهه نیز پیروزی 

و شکست تنها پیامد جدال می باشد. 
به هر ترتیب مس��ائل و مشکالت تربیتی مرتبط به یک 
روز و چن��د روز خ��اص در طول ماه و س��ال نیس��ت 
بلک��ه تربیت یک فرایند اس��ت که باید به طور هدفمند 
و مس��تمر در جریان باش��د و وقفه در ای��ن فرایند هم 
کودک و هم والدین را دچار مشکل و دردسر می سازد. 
نحوه برخورد والدین با اش��تباهات و خطاهای رفتاری 
و اخالقی کودکان یکس��ان نیست چون میزان خوبی و 
بدی و مس��ائل اخالقی در ذهنیت ه��ر فردی متفاوت 
است، هرکسی با درجه ای که برای تقبیح این اشتباهات 
قائل است دیدگاه متفاوتی دارد. گاهی کودکان به دلیل 
کنج��کاوی و عدم تجربه کاف��ی در رویارویی با وقایع 
اطراف دچار اش��تباهاتی می ش��وند که در نظر والدین 
بس��یار فجیح و غیرمنتظره بوده و کودکان نمی بایست 
مرتک��ب چنین اش��تباهی می ش��دند. گاه��ی نیز پیش 
می آید که کودکان به واس��طه ش��ناخت احساسات و 
عواطف و توانمندی های خود و همچنین ش��ناخت و 
تحلیل شخصیت نوپای خویش و دفاع از این شخصیت 
در برابر محرکات ناخوش��ایند محیط��ی عکس العملی 
خالف انتظار والدین نشان می دهند. بسیاری از والدین 
در مقابل این واکنش های کودکان احس��اس درماندگی 
می کنند یا با تصمی��م گیری های عجوالنه وضعیت را 

بدتر می کنند.
کودکان در هر دوره فرایند رش��د مش��خصات رفتاری 
و ش��خصیتی خ��اص خ��ود را دارند. روانشناس��ان در 

تقس��یم بن��دی ای��ن دوران 
نظریه های زیادی ارائه 

)ازجمل��ه  کرده ان��د 
اریکسون(  و  فروید 
و هرک��دام از آنه��ا 
در ه��ر دوره نیازها 
توانمندی ه��ای  و 
کودکان در شناخت 
دنی��ای  و  خ��ود 

اطراف را شرح 

داده ان��د. به هر ترتیب نح��وه تربیت و ارائه آموزش به 
کودک باید متناس��ب با دوره سنی و توانمندی او باشد. 
رفتار با کودک چهار ساله با رفتار با یک کودک دو ساله 
متفاوت اس��ت همان گونه که نمی توان با یک نوجوان 
11 س��اله طوری رفتار کرد که با یک کودک هفت ساله 

رفتار می کنیم. 
انتظاری که از کودک داریم باید متناس��ب با استعدادها 
و توانمندی های او باشد. هر کودک شخصیت، هوش، 
اس��تعداد، خصوصیات اخالقی، سیالی کالمی و قدرت 
 بدنی خاص خود را دارد. حتی برادران و خواهران دو قلو 
و همخ��ون هم تفاوت های زیادی ب��ا هم دارند. برای 
ایجاد ارتباط با کودک پاس��خ به سئواالت زیر ضروری 

است. 
ای��ن ک��ه تا چ��ه ان��دازه خصوصیات ک��ودک خود را 
می شناس��ید؟ آیا انتظارات ش��ما از کودکتان منطقی و 
قابل اجراس��ت؟ آیا کودک توانای��ی برآورده کردن این 
انتظارات را دارد؟ تا چه اندازه به احساسات و عواطف 
کودک توجه کرده اید؟ آیا برآورده ساختن خواسته شما 
از جانب کودک احساسات او راجریحه دار نساخته؟ آیا 
کودک تمایل به ش��نیدن صحبت های شما را دارد؟ آیا 
کودک برای فهم آنچه شما می گویید تالش می کند؟ در 
هر حال همان گونه که بر درمان بیماری جسمی چندین 
روش درمانی هس��ت. برای تربیت و حذف رفتارهای 
منفی کودکان نیز روش های مختلف تربیتی وجود درد. 
اگر ب��رای مهار یک رفتار ناخوش��ایند )خاموش کردن 
رفتار منفی( روش��ی ب��ه کار بردید که مناس��ب نبود و 
جواب مطلوب نگرفتید، می توانید روش دیگری را به 
کار ببری��د. در اینجا چند مه��ارت برای ایجاد ارتباط و 

تغییر بعضی رفتارهای نامطلوب ارائه می شود:
گوش کردن با دق��ت: هنر خوب گوش دادن یکی 
از مهارت ه��ای ایج��اد ارتباط بوده که ف��رد مخاطب 
دلگرم شده و راغب می ش��ود که احساسات عمیق تر 
و مش��کالت خود را واضح تر بی��ان کند. وقتی کودک 
بفهمد که ش��نونده عالقه مند به شنیدن سخنان اوست 
احس��اس امنیت کرده و میزان اس��ترس و اضطراب او 
کاهش یافته و زودتر راه حل مش��کل خود را می یابد. 
برق��راری ارتب��اط کالمی اولی��ن مرحله ایج��اد ارتباط 

دوستانه و کمک کننده بین افراد می باشد.
نکات موردنظر در زمان گوش دادن:

 ح��ذف مح��رکات مداخل��ه گر در 
گ��وش کردن )خام��وش کردن 

رادی��و ی��ا تلویزیون ی��ا کنار 
گذاش��تن روزنام��ه و 

ب  کتا

در زمان مراجعه کودک(.
برقراری تماس چشمی، گرفتن دست یا بغل کردن او.

تأیید س��خنان کودک با کلماتی مانند اوه، هوم، آره، آها 
و... تأیی��د و تصدی��ق احساس��ات و کالم برای کودک 
تشویقی است تا افکار و احساسات خود را کشف کند 

و احتماالً راه حل های مشکل خود را بیابد.
 تکرار بعضی از جمالت گفته شده کودک که از نظر او 
اهمیت زیادی داشته. این انعکاس کالم به کودک نشان 

می دهد که شنونده به حرف های او گوش می دهد.
توجه به احساسات و عواطف کودک:

همدلی با کودک و درک و شناخت حاالت روحی او و 
انعکاس این ح��االت به او در ایجاد اعتماد بین والدین 
و فرزند اهمیت خاصی دارد. زمانی که کودک شروع به 
صحبت کردن می کند، تمام حاالت غم، ش��ادی، خشم 
ی��ا ترس در چهره و لحن کالم او نمایان اس��ت پس به 
راحتی می توان حاالت عاطفی را در کودک کشف کرد. 
در نتیجه عکس العمل شما باید نشان دهنده و منعکس 
کننده حاالت کودک باشد. هنگامی که والدین با کلمات 
یا حالت چهره احساس��ات ک��ودک را منعکس کنند و 
نشان دهند که از احساس باطنی او آگاهی دارند، کودک 
آرامش می یابد و راحت تر به راه حل می رس��د. برای 
همدلی با کودک باید یک ش��نونده فعال بوده و حاالت 
و احساس��ات کودک را منعکس ک��رده و کلماتی با بار 
عاطفی باال به کار برد به گونه ای که کودک بفهمد تمام 

حاالت او را درک کرده اید. 
عوامل مخدوش کننده گوش دادن همدالنه:

تالش برای ذهن خوانی کودک.
مقایسه خود با او.

قض��اوت ک��ردن و زود ب��ه نتیج��ه رس��یدن در مورد 
صحبت های کودک.

مسخره کردن و دست کم گرفتن حرف های او. 
عوض کردن موضوع.

سئوال کردن زیاد.
سرزنش کردن و نصیحت کردن. 

سرزنش کردن و بی توجهی به تمایالت درونی کودک 
خشم او را برافروخته و مشکل او را مضاعف می کند. 
پن��د دادن و ارائه راه حل به او با این هدف که مش��کل 

هرچه زودتر حل ش��ود، راه حل نهایی نیست 
زیرا ای��ن ش��یوه رفتار ب��ه دو صورت 

کودک را متأثر می کند یا خش��م 
او را برمی اف��روزد چون 
توانایی  به  والدین 
او در حل 

مس��أله توجه نکرده اند یا این ک��ه او را از تالش برای 
یافتن راه حل مشکل خود باز می دارد و به گونه ای به 

والدین متکی می شود. 
در بیش��تر موارد برای حل مش��کالت و رفع اشتباهات 
کودکان می توان از خود آنها کمک گرفت. چند روش 
ک��ه به ما کم��ک می کند تا حس همی��اری کودکان را 

برانگیزیم از این قبیل است:
آنچ��ه را ک��ه می بینید توصیف کنی��د. وقتی که 
مس��أله را برای کودک بازگو می کنی��د تمرکز حواس 
برایش آس��ان تر است. زمانی که بزرگترها مسأله ای را 
توصیف می کنند، کودکان فرصتی می یابند تا بدانند چه 
باید بکنند. مانند: هنوز مسواک نزدی. چراغ حمام هنوز 
 روشن اس��ت. اس��باب بازی ها جمع آوری نشده اند.
اطالع��ات را در اختی��ار کودکتان ق��رار دهید. پذیرش 
اطالعات بسیار آسانتر از پذیرفتن اتهام و خواسته های 
تحکمی است. وقتی در مورد محیط اطراف یا اشتباهات 
ک��ودک ب��ه او اطالعات دهید، به ط��ور معمول متوجه 
می ش��ود که چه باید بکن��د. اطالعاتی از این قبیل: اگر 
مس��واک نزنیم دندان هایمان خراب می ش��وند و درد 
می گیرند. پوست سیب را باید در سطل آشغال ریخت 

نه در کنار تخت خواب. 
منظورت��ان را با یک کلمه بی��ان کنید. کودکان از 
وعظ و خطاب��ه و توضیحات بلند نف��رت دارند. برای 
آنها یک یادآوری کوتاه بهترین چیز اس��ت. مانند مریم 

مسواک. سوسن المپ حمام
درباره احساس��ات خودتان صحبت کنید. کودک 
ح��ق دارد احساس��ات صادقانه والدین خ��ود را بداند. 
والدی��ن زمانی می توانند به حال کودکش��ان مفید واقع 
ش��وند که بتوانند درباره احساس��ات خود حرف بزنند. 
الزم اس��ت ک��ه از کلماتی مانند من و یا من احس��اس 
می کنم در ابتدای جمله اس��تفاده شود. در ضمن از این 
که تکالیف تو تا دیر وقت طول می کشد ناراحتم من از 
این که بعد از مدرس��ه دیر به منزل می آیی کم کم دارم 

عصبانی می شوم.
یادداشت بنویس��ید. بعضی اوقات گفتار به اندازه 
نوش��تار مؤثر نیس��ت. می توان توصیه های خود را در 
قالب های مختلف یادداش��ت ک��رد و در معرض دید 
کودک قرار دارد. مانند یادداش��تی که یک مادر بر روی 
تلویزیون آوی��زان کرده بود »قبل از این که منو 
روشن کنی آیا تکالیف مدرسه ات را انجام 

داده ای؟ تلویزیون«
اگ��ر به طور م��داوم از این مهارت ها 
اس��تفاده کنیم آیا کودکانمان همیش��ه 
پاس��خ خواهند داد و ما نتیجه دلخواه 
را به دس��ت خواهی��م آورد؟ جواب 
ای��ن اس��ت ک��ه امیدواریم ای��ن طور 
نباش��د زیرا کودکان آدم ماشینی نیستند 
که ب��ه آنها برنامه ای ارائه ش��ود تا انجام 
دهند. همه آنها انس��ان هایی هستند که تنها 
فاقد تجربیات بزرگس��االنند و بیش��تر 
اشتباهات آنها به دنبال کسب تجربه 
و حس کنجکاوی آنها می باشد. 
همه آنها دارای س��لیقه شخصی 
و حق انتخاب هس��تند. هدف 
این اس��ت ک��ه بتوانیم نوعی 
ارتباط احترام آمیز میان ما و 

فرزندانمان برقرار شود. 

 کیمیا فرهنگ
مردی که به اتهام ارتش��اء و فساد اخالقی دستگیر شده 
بود در حالت پش��یمانی گفت: متأسفانه تنور زندگیم را 
با پول حرام داغ کردم و این سبب بی آبرویی من شد.

هر روز که چش��م های مان را ب��ه زندگی باز می کنیم 
آرزوهای کوچک و بزرگ را در ذهن مرور می نماییم. 
 آرزوی کسب مدارج علمی، آرزوی تسویه شدن بدهی ها، 

آرزوی پولدار شدن و زندگی مرفه و...
اینها بخشی از آمال انسان ها است و با فکر کردن بدانها 
برنامه ای را برای خود ترس��یم می کنند تا به هدفشان 

برسند.
البته همه این آرزوها با تالش و پش��تکار قابل دستیابی 
اس��ت اما برخی افراد می خواهند ره صد س��اله را یک 
شبه طی کنند و اینجاست که این تصمیم با آرزویی مثل 
پولدارشدن چاله ای برای انسان می سازد که بیشتر شبیه 
یک باتالق اس��ت و وی با هر دست و پایی که می زند 
بیش��تر در آن فرو می رود و به س��ختی دست کسی به 
وی می رس��د و حتی کار به مرحله ای می انجامد که 
دیگر امیدی به نجات فرد نیست. کسی نمی گوید پول 
و ثروت خوب نیس��ت بلکه همه معتقدیم که داش��تن 

زندگی مرفه حق هر فرد است.
اما مهم اس��ت که این پول و رفاه از چه راهی به دست 
آید. اگر قرار باش��د که این زندگی رویایی از راه میانبر 
و به عبارتی خطرناک فراهم ش��ود و فرد آرزوی آن را 
داش��ته باشد که یک شب، سرش را بدون دغدغه روی 

بالش بگذارد نمی ارزد.
 بدت��ر آن ک��ه برخی افراد ک��ه از ابتدا زندگی بس��یار 

س��اده ای داش��ته اند ناگهان ب��ا قرار گرفت��ن در یک 
وضعی��ت به ظاه��ر مطلوب و پ��ر زرق و برق خود را 
گم می کنند و آنقدر در کارهای خالف غرق می شوند 
که قلبش��ان تیره و تار می شود و از انجام هیچ تخلفی 
ترس��ی ندارند. حتی تا جایی پیش می روند که نه تنها 
از نظ��ر م��ادی دیگر اثری از مال حالل در حس��اب و 
کتابشان نیس��ت بلکه روابط شخصیشان سئوال برانگیز 
می ش��ود اینجاس��ت که اگر بخواهیم فرد س��اده و با 
اخالق گذش��ته را پی��دا کنیم باید به دنب��ال ردپایی از 
 وی در پارتی ه��ای ش��بانه و میهمانی ه��ای مختل��ط 

باشیم. 
صد افس��وس که اینگونه افراد خانواده و محل زندگی 
گذش��ته و آن دوران پ��اک و یکرنگی را فراموش کرده 
و آل��وده بی رحمی ها و تخلفات دنی��ای گرگ امروز 
ش��ده اند و نجاتشان غیر ممکن اس��ت. پرونده ای که 
اکنون مطرح می ش��ود گویای ماجرای فردی است که 

آلوده گناه شده و پشیمان است:
روزی که بقچه ام را بس��تم و از روستا به شهر آمدم تا 
درس بخوانم و به قول پدرم برای خودم کس��ی بشوم، 
مادرم با چشمانی گریان دست و نوازشی بر سرم کشید 
و گفت: پسر جان از همین لحظه با خودت عهد کن که 
با پول حالل تنور زندگی ات را داغ کنی و چش��مانت 
را درویش کن تا مبادا ناموس کس��ی را به بازی بگیری 

چون کیفر حرام چشمی در همین دنیاست.
مرد 46 س��اله با دستانی لرزان قطرات اشک را از روی 
گونه هایش پاک کرد و افزود: من به ش��هر آمدم، درس 
خواندم و پیشرفت کردم و با موقعیت اجتماعی که برای 

خودم س��اختم دیگر از چشمان گریان مادر و دستان پر 
مهر پدر کشاورزی که همیش��ه برایم دعا می کردند تا 
از گناه و معصیت به دور باش��م غاف��ل ماندم. اعتراف 
می کنم که خودم را فراموش کردم و هر لحظه که واژه 
چش��م و بله قربان را از زیردستانم می شنیدم احساس 
غرور خاصی می کردم. ولی چرخ زمانه همیش��ه روی 
یک پاش��نه نمی چرخد و همان طور که از هیچ و پوچ 
به این مرحله و رتبه رس��یدم ب��رای پایین افتادن از این 
نردبان ترقی نیز یک لغزش کوچک کافی بود. متأسفانه 
من آلوده پول حرامی ش��دم که از راه غیر قانونی و کار 
چاق کنی برای افراد س��ودجو و فرصت طلب به جیب 
می زدم و از مدتی قبل از طریق فردی که س��بیل هایم 
را برای انجام کاره��ای غیر قانونی چرب کرده بودم با 

خانم جوانی آشنا شدم که...!
متأسفانه پول بادآورده و تیرگی گناه و معصیت صفحه 
قلبم را تاریک و کدر کرد و دیگر از انجام هیچ گناهی 
ابایی نداش��تم تا جایی که ارتباط با زنان نامحرم و پول 
حرام برایم عادی ش��ده بود و درس��ت لحظه ای که در 
اوج غرور بودم و اس��م و رس��م من در بین تمام اقوام 
و آش��نایان پیچیده بود و همه احترام زیادی برایم قائل 
بودند، ورق برگش��ت و کارهای مخفی ام یکی پس از 
دیگری رو ش��د. من به اتهام ارتشاء و فساد اخالقی در 
وضعیتی دستگیر شدم که هیچ راهی جز اعتراف صریح 
به گناهانم نداش��تم. اما از روزی که دس��تیگر ش��ده ام 
فرصت زی��ادی پیدا کرده ام تا کمی به سرنوش��تی که 
برای خ��ودم رق��م زده ام فکر کنم. ی��ک روز آبرویی 
داشتم که یک ایل و طایفه از آن دم می زند تا حاال در 

بی آبرویی به س��ر می برم که یک ایل و طایفه اس��م و 
نشانم را برای جوانان خود درس عبرت کرده اند. حاال 
معنی نصیحت های مادر پی��رم را می فهمم واقعًا تنور 
زندگ��ی را با پول حالل باید داغ کرد و آدم حرام خور، 

چشم خیری از زندگی خود نمی بیند.
از همین جا بر دس��تان چروکیده و خسته پدر کشاورز 
بوس��ه می زنم و از م��ادرم می خواهم هر روز غروب 
وقتی در ایوان خانه می نش��یند و قرآن می خواند برای 
م��ن نیز دعا کند تا از آخر خط سرنوش��ت ش��ومی که 
برایم رقم خورده بتوانم راه جدید را آغاز کنم و زندگی 
سالمی برای همسر و فرزندانم بسازم. امیدوارم فرصت 
چنین کار بزرگی را داش��ته باشم اگر چه فرصت های 

طالیی زیادی را از دست داده ام.

اخبار 

حادثه

جامعه

در اصفهان اتفاق افتاد؛
قتل مرد جوان در دادسرا

زاینده رود
مرد جوانی که به همراه زنی دستگیر شده و برای رسیدگی به پرونده اش در دادسرا 
حاضر ش��ده بود توسط برادر زن به قتل رسید. چند روز گذشته پلیس اصفهان به زن 
و مرد جوانی که در خیابان بودند مشکوک شد. سپس از آنها پرسیدند که چه نسبتی با 
یکدیگر دارند و این دو نفر پاسخ های مبهم و ضد و نقیضی ارائه کردند. بنابراین پلیس 
آنها را دستگیر و به کالنتری منتقل کرد. همچنین با خانواده زن تماس گرفتند و از آنها 
خواستند به کالنتری مراجعه کنند اما خانواده وی با بیان این که راهشان دور است گفتند 
که صبح به کالنتری مراجعه می کنند. صبح روز بعد مظنونین برای اظهارنظر قضایی به 
دادسرا منتقل شدند. خانواده زن نیز جهت اطالع از علت دستگیری دخترشان به دادسرا 
آمدند. البته همراه پدر و مادر، برادر زن نیز در دادگاه حاضر و ماجرا از اینجا شروع شد: 
پس از ورود زن و مرد جوان به یکی از شعبه های دادسرا جهت رسیدگی به پرونده، آنها 
مقابل قاضی قرار گرفتند. بعد از ارائه توضیحات جهت اعالم نتایج رسیدگی، از شعبه 
خارج شدند. در این هنگام که برادر زن جوان پشت در اتاق قاضی ایستاده بود، پس از 
دیدن مردی همراه خواهرش به وی حمله کرد و در مقابل چشمان بازپرسان چند ضربه 
چاقو به بدن مرد وارد کرد. دادس��تان عمومی و انقالب ضمن تأیید ماجرای قتل مرد 
جوان گفت: قاضی پرونده و مأموران حاضر در دادسرا ضارب را دستگیر و مضروب را 
به بیمارستان منتقل کردند، اما وی به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید فوت کرد. 
حبیبی تصریح کرد: عامل جنایت پس از مرگ مرد جوان به اداره آگاهی انتقال یافت. وی 
در بازجویی ها علت اقدام خود را این گونه تشریح کرد: هنگامی که از کالنتری خبر 
دادند که خواهرم به همراه مرد غریبه ای دستگیر شده، به شدت عصبانی شدم و کنترلم 
را از دست دادم. البته خواهرم مدتی بود که به دلیل اختالف با همسرش منزل را ترک 
کرده و به منزل ما )خانه پدری( آمده بود. پس از ش��نیدن ماجرای دستگیری، چاقویی 
را زیر لباسم جاسازی کردم و به همراه خانواده به کالنتری رفتم. می خواستم در آنجا 
به آن مرد حمله ور شوم، اما چون مأموران زیادی حضور داشتند، نتوانستم نقشه ام را 
عملی کنم. بنابراین در دادسرا این فرصت را پیدا کردم و به او حمله ور شدم. در ادامه 
دادس��تان عمومی و انقالب نیز افزود: بازپرس پرونده بعد از شنیدن گفته های ضارب 
قرار بازداشت را برای وی صادر کرد و وی تا انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره 
آگاهی قرار گرفت. حبیبی در پاسخ به این که موضوع اصلی پرونده دستگیری چه بوده، 
تصریح کرد: هنوز اصل موضوع پرونده مشخص نیست و اقدام این قاتل بی اساس بوده 
است. وی گفت: بررسی این که آیا به دستگیری زن و مرد جوان به عنوان متهم و انتقال 
آنها به دادسرا برای بازپرسی نیازی بوده یا نه و نیز نحوه اقدام پلیس در این مورد انجام 
می شود. در گفتگوی تلفنی که با مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان ترتیب دادیم، پاسخ 
پلیس را درخصوص اظهارات و س��ئوال دادستان عمومی و انقالب اصفهان خواستار 
شدیم، اما این مرکز تصریح کرد: هنوز موضوع اصلی پرونده یعنی ماجرای علت با هم 
بودن زن و مرد جوان معلوم نیست و همچنین این که چرا پلیس آنها را به عنوان مظنون 
دس��تگیر کرده، پس از بررسی ها طی روزهای آتی اعالم می شود. این مرکز همچنین 
اذعان داشت: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در گفتگو با خبرگزاری 
ایمنا اظهاراتی را ابراز کرده که ما توصیه می کنیم عین این گفتگو در روزنامه چاپ شود: 
جهانگیر کریمی با بیان این که پرونده مذکور پرونده ای خانوادگی و ناموسی است و 
نمی توان جزییات آن را به طور واضح اعالم نمود، گفت: روند کار و برخورد پلیس با 
چنین موضوعاتی شامل سه مرحله تذکر در خیابان، تذکر به همراه مشاوره و در صورت 
وجود جرم مش��هود رجوع به مراجع قضایی می باشد. وی با اشاره به این که یکی از 
وظایف نیروی انتظامی برخورد با جرایم آش��کار و ارجاع مجرمین به مراجع قضایی 
است، عنوان کرد: پلیس برابر قانون موظف است با این گونه جرایم برخورد و اگر و اما 
و چرا و شایدی برای او در کار نیست. معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان 
اصفهان با تأکید بر این که پلیس صددرصد عملکرد درست و به جایی را در انتقال این 
زن و مرد به دادسرا داشته و جای شک و تردیدیی در این موضوع نیست، گفت: با این 
وجود لزوم یا عدم لزوم دستگیری دو متهم پرونده اصلی و نیاز به ارجاع آنها به داسرا 

را به مقام دادستانی می سپاریم. 

بایدها و نبایدهای رفتار با کودک

تنور زندگیم را با پول حرام داغ کردم 

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که با 
مجوز ازدواج کنند، تابعیت ایرانی می گیرند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ازدواج با اتباع خارجی مسائل و مشکالتی 
همچون افزایش ورود تابعیت های غیر ایرانی به کشور را به همراه دارد، گفت: فرزندان 
زنان ایرانی و مردان خارجی که با مجوز دولت ازدواج کرده باشند می توانند تابعیت ایرانی 
بگیرند. سید ناصر موسوی الرگانی در تشریح طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اظهار داشت: این قانون اولین بار درسال 85 مصوب 
شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رأی داد اصالحاتی روی آن صورت می گیرد.وی 
ادامه داد: مطابق ماده اضافه شده به این قانون فرزندان متولد از زنان ایرانی و مردان خارجی 
که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند ایرانی محسوب می شوند و 
می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. نماینده مردم فالورجان با تأکید بر این که اتباع بیگانه 
برا ی ازدواج با زن ایرانی باید مجوز داشته باشند افزود: به این ماده دو تبصره اضافه شده 
که در یکی از آنها آمده اس��ت؛ فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و 
مردان خارجی متولد شدند تابعیت ایرانی را خواهند داشت و این در مورد کسانی است 
که به صورت غیر مجاز ازدواج کرده اند. وی با بیان این که تبصره فوق ماده واحده طرح 
را نقض می کند، تصریح کرد: اما به علت این که ما موارد زیادی از ازدواج های غیر مجاز 
زنان ایرانی با افراد خارجی داریم که بیشتر آنها هم اتباع افغانی و عراقی هستند، فرزندان 
آنها باید تعیین تکلیف شوند. موسوی الرگانی گفت: در ادامه این مصوبه آمده است که 
وزارت کشور بعد از اخذ مدارک قانونی وقوع عقد شرعی، نسبت به صدور تابعیت ایرانی 
موضوع ماده 1060 اقدام می نماید، بنابراین باید عقد شرعی صورت گرفته باشد تا فرزند 
مادر ایرانی و مرد خارجی تابعه ایرانی محسوب شود. به نقل از ایمنا این نماینده مجلس 
در توضیح تبصره دوم این ماده که به وضعیت اشتغال فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی 
می پردازد گفت: طبق این قانون نحوه اشتغال به مشاغل دولتی و حاکمیتی اشخاصی که 
تابعیت جمهوری اسالمی ایران را می گیرند ظرف شش ماه طبق آیین نامه ای که باید توسط 
وزارت اطالعات، وزارت خارجه و قوه قضاییه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، 
مشخص خواهد شد. وی با بیان این که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
و مردان خارجی در سن اشتغال هستند گفت: با تصویب این ماده مشکل اشتغال آنها به 
خصوص در مشاغل دولتی و حاکمیتی حل خواهد شد. وی با بیان این که ازدواج با اتباع 
خارجی مسائل و مشکالتی همچون افزایش ورود تابعیت های غیر ایرانی به کشور را به 
هم��راه دارد گفت: اما اخذ مجوز از وزارت خارجه و وزارت اطالعات برای ازدواج زن 

ایرانی با مرد خارجی به راحتی نیست.

برگزاری جشنواره پژوهشی ادبی دانش آموزان 
برگزیده کشور در اصفهان

بیس��ت و نهمین جشنواره پژوهش��ی و ادبی دانش آموزان برگزیده کشور در دو بخش 
دختران و پسران در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، این جشنواره در سه 
رشته شعر، داستان نویسی و مطالعه و تحقیق برگزار می شود.

در این جشنواره در مجموع 290 دانش آموز پسر و 290 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی 
و متوسطه به صورت عملی با هم رقابت می کنند.دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه 
که آثار آنها به مرحله کشوری راه یافته و برگزیده شده اند. در این جشنواره حضور دارند.
گفتنی است که رقابت دانش آموزان پسر از 19 تا 22 شهریور ماه و دانش آموزان دختر از 
24 تا 27 شهریور ماه برگزار می شود. همچنین در پایان هر بخش، نفرات برتر معرفی و 
جوایز نفیسی به آنها اهدا می شود. شایان ذکر است که در حاشیه این جشنواره برنامه های 

جنبی شامل بازدید از آثار تاریخی و برگزاری جنگ های ادبی نیز اجرا می شود.
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اصفهان
گفتگوخبر

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان:
احیای بافت فرسوده طراوات 

را به محالت می آورد
معاون اداری و مالی ش��هرداری اصفهان با تأکید بر این که اجرای 
طرح ه��ای مختلف ب��ه منظور احیاء و نوس��ازی ط��راوت را به 
محالت به ارمغان می آورد، خاطرنش��ان ک��رد: طرح های احیای 
میدان امام علی)ع(، نوس��ازی محله همت آباد، بدنه س��ازی شرق 
چهارباغ طرح های مهمی هس��تند که در بافت فرسوده شهر اجرا 

شده است.
حس��ام نژاد با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به مصوبه ش��ورای 
عالی معماری و شهرس��ازی در شهر اصفهان حدود 53 لکه بافت 

فرسوده در مناطق 14 گانه اصفهان شناسایی و معرفی شده اند. 
وی با اش��اره ب��ه این که با تملک اراضی واق��ع در محدوده بافت 
فرسوده، واحدهای مسکونی، تجاری، فضای سبز و معابر احداث 
می ش��ود، افزود: در بسیاری از ش��هرهای دنیا برای جلوگیری از 
گس��ترش بافت های فرس��وده، اقدام به خرید و تملک بخشی از 

امالک، واحدهای مسکونی و تجاری واقع در مناطق می کنند. 
مع��اون اداری و مالی نقش ش��هرداری اصفهان را در س��اماندهی 
بافت فرس��وده انکار ناپذیر دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 
ش��هرداری متولی اصلی افزایش هماهنگی دستگاه های مسئول در 

احیاء و بازسازی بافت های فرسوده است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیالت، 50 درصد تخفیف پروانه ساختمانی 
و پروژه های مرمت پل های تاریخی همچون بازسازی بازارچه ها 
و دروازه ه��ا مانن��د علیقلی آقا و حس��ن آباد از دیگ��ر اقدامات 

شهرداری اصفهان برای ساماندهی بافت فرسوده می باشد. 
معاون اداری و مالی ش��هرداری اصفهان طراحی دقیق و پیش بینی 
جزیی��ات فنی طرح در بافت های فرس��وده، ایجاد تعادل و پیوند 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی بین س��اکنین بافت های فرسوده و سایر 
مناطق ش��هر را با اهمیت دانس��ت و اظهار داش��ت: بررسی دقیق 
وضعیت دسترسی به خدمات عمومی مانند مراکز خرید، بازارهای 
می��وه و تره بار، ایجاد مراکز درمانی، توجه به فرهنگ خاص و نیز 
ویژگی های جمعیتی و اقتصادی این محورها از اهمیت بس��یاری 
برخوردار است چرا که عدم توجه به این موارد می تواند موفقیت 

پروژه را با مسائل و موانع متعددی روبرو سازد. 
حس��ام نژاد با اش��اره به اهمیت نگاه ویژه به بخش��ی از س��اکنان 
ای��ن مناطق که ق��ادر به خرید و یا اجاره واحدهای مس��کونی در 
س��ایرنقاط شهر نیستند، اضافه کرد: در بافت های فرسوده به طور 
معمول ش��بکه گذربندی فاقد کارآیی الزم است و این بافت ها در 
زمینه دریافت خدمات زیربنایی و دفع بهداش��تی فاضالب خانگی 
نیز با مش��کالت بس��یار روبرو هس��تند و این امر سبب می شود 
شهروندان تمایلی به س��کونت در این مناطق نداشته باشند و تنها 
اف��رادی که توانایی خرید و یا اجاره واحد های مس��کونی ندارند 
در این مناطق ساکن ش��وند که این امر باعث ایجاد حاشیه نشینی 

در شهر می شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

و بانک توسعه اسالمی 
رئیس ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفهان از انعق��اد تفاهمنامه 

همکاری بین این شهرک و بانک توسعه اسالمی خبر داد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، محمود ش��یخ زی��ن الدین اظهار داش��ت: این 
تفاهمنام��ه با هدف فراه��م آوردن چارچوب کلی برای تس��هیل 
همکاری و مش��ارکت بی��ن این دو مجموعه برای ایجاد، توس��عه 
و تقوی��ت پارک ه��ای علم و فناوری بویژه در کش��ورهای عضو 
س��ازمان کنفرانس اسالمی منعقد ش��ده است.  وی افزود: حمایت 
از ایجاد و توس��عه مراکز رش��د و پارک های عل��م و فناوری در 
کشورهای عضو بانک توس��عه اسالمی، حمایت از تجاری سازی 
فناوری ها،خدمات و تولیدات ش��رکت های دانش بنیان مستقر در 
شهرک و کمک به کشورهای عضو بانک سازمان اسالمی به منظور 
تدوین خط مشی های الزم برای تقویت و پیشبرد فعالیت های فن 

آفرینی از مفاد این تفاهم نامه است. 
به گزارش روابط عمومی ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این 
ش��هرک در هشتمین دوره مسابقات بانک توسعه اسالمی، در میان 
سازمان هایی که بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی و اجتماعی 
دارند، باالترین امتیاز را کسب کرده و به عنوان برنده این بخش در 
س��ال 2010 معرفی شد. بانک توسعه اسالمی یک خوشه مالی بین 
المللی است که در سال 1973 تشکیل شد و با توجه به نقش مهم 
علم و فناوری در توس��عه اقتصادی و اجتماعی ملت ها، اقدامات 
بس��یاری را برای تقویت بنی��ه علمی و فناوری اعضای خود انجام 

می دهد. 
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین مؤسس��ات علمی و فناوری، اعطای 
تس��هیالت مال��ی به کش��ورهای عضو ب��رای انج��ام پروژه ها و 
برنامه ه��ای علمی و فناوری، تقویت هم��کاری بین اعضاء، ارائه 
حمایت های آموزش��ی علمی در قالب اعطای بورس تحصیلی و 

اعطای جوایز ویژه علم و فناوری از جمله این اقدامات است.

امکان آموزش آنالین مناسک حج 
فراهم شد

معاون سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: حجاج اصفهانی 
 عالوه بر آموزش حضوری از 16 شهریور ماه مرحله جدید کالس های
آنالین زائران حج تمتع آغاز ش��د و این کالس ها با آموزش فقه و 
احکام عمومی از ساعت 15 تا 16 با حضور حضرت حجت االسالم 

هوشیاری آغاز می شود. 
چهارش��نبه می توانن��د به صورت آنالین مناس��ک حج را آموزش 

ببینند.
 غ��الم علی زاهدی در گفتگو با فارس با بیان این که 12 جلس��ه 
برای آموزش مناسک حج تمتع به زائران بیت اله الحرام به صورت 
حضوری آموزش داده می ش��ود، اظهار داشت: این جلسات توسط 
مدیران کاروان برای کس��ب آمادگی زائران��ی که قصد عزیمت به 
س��رزمین وحی را دارند، برگزار می شود. وی افزود: همچنین یک 
جلسه نیز به صورت عمومی با حضور همه زائران برگزار می شود. 
وی بیان داش��ت: در س��ری جدید کالس های آنالین زائران حج 
تمتع از نرم افزار جامعی استفاده شده است که مجهز به کامل ترین 

ابزار و امکانات برای آموزش به  صورت مجازی است.
زاهدی یادآور ش��د: ای��ن کالس ها تا قبل از ای��ام حج تمتع ادامه 
می یابد و در انتهای دوره به نفراتی که در کالس ها حضور و فعالیت 
بیشتری داشته باش��ند، به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا می شود. 
وی تصری��ح کرد: حجاج به منظور اطالع از برنامه زمانی کالس ها 
 و اطالع بیش��تر می توانند به سامانه آموزش مجازی زائر به نشانی

 http://zaer.hajj.ir مراجعه کنند.

مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفهان گف��ت: باید در 
کن��ار تکنولوژی س��اختمان، رویکرد هن��ر معماری 
گذش��ته اصفه��ان را نیز تقوی��ت کرد. ب��ه گزارش 
مهر، س��ید جمال الدین صمصام شریعت در مراسم 
گش��ایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معماری 
و فناوری ه��ای نوی��ن س��اختمان با حض��ور 150 
مش��ارکت کننده اظهار داش��ت: اصفه��ان در بخش 
معماری اس��المی، صاحب سبک اس��ت و به همین 
دلیل کارخانجات و شرکت هایی که در استان مستقر 
هس��تند، باید نمونه های تولیدی خ��ود را با الهام از 
معماری گذش��ته اصفهان تلفیق کرده و س��بک های 
جدید و س��نتی را در کنار هم قرار دهند. وی با بیان 

ای��ن که قطعات پیش س��اخته زمین��ه ترکیب با هنر 
معماری اصیل اصفهان را دارند، اظهار داش��ت: البته 
این کار نباید تقلید صرف از معماری گذش��ته باشد 

بلکه باید نیاز امروز را نیز پاسخ دهد.
 دانشگاه ها به ترویج الگوهای بومی کمک کنند
مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفهان به وج��ود تنوع 
محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه در بخش های 
مختلف صنعت س��اختمان اش��اره کرد و تأکید کرد: 
ض��رورت برگزاری چنین نمایش��گاه های��ی بازدید 
مهندسان، انبوه س��ازان و دست اندرکاران ساخت و 
ساز است تا با مصالح نوین آشنا شده و ایده بگیرند. 
وی ادامه داد: ساختمان سازی در کشور باید از حالت 

س��نتی خارج شده و به سمت صنعتی سازی حرکت 
کن��د تا س��اخت بناهایی با هدر رف��ت انرژی باال و 
 دارای وزن مرده زیاد، متوقف شده و ساختمان هایی
س��بک و مق��اوم احداث ش��ود. صمصام ش��ریعت 
تصریح کرد: دانشگاه های ما نیز باید به جای تشویق 
دانش��جویان به الگوب��رداری از نمونه های معماری 
دیگر کش��ورها، هنر معماری خودمان را رواج دهند 
زیرا این س��بک معماری با اقلیم و فرهنگ کشور ما 

منطبق است. 
وی اضاف��ه کرد: در این زمینه نق��ش نهادهایی مانند 
 استانداری و شهرداری نیز مؤثری است اما دانشگاه ها،
مجموعه های صنفی و س��ازمان های نظام مهندسی 

اثرگذاری بیشتری دارند.
 مردم نسبت به سیمای شهری حساس شده اند
صمصام ش��ریعت با بیان این که خوشبختانه مردم بر 
موضوعات سیمای شهری و زیباسازی شهر حساس 
ش��ده اند، اعالم داش��ت: اکنون به محض دیدن یک 
نمای خراب، س��ازمان های مردم نهاد اطالع رسانی 
کرده و مردم حساسیت نشان می دهند که در بسیاری 
از موارد به اصالح آن مورد منجر می شود. وی اذعان 
داشت: پیش از این حتی نماهای مشرف به گذر هم 
رعایت نمی شود و مردم اعتراضی نداشتند اما اکنون 

نسبت به نمای پشت بام ها نیز بی تفاوت نیستند.
مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفه��ان همچنی��ن باال 
ب��ودن قیمت ه��ا را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: 
ب��ه عن��وان نمونه قیمت س��نگ مصنوع��ی باالتر از 
س��نگ طبیعی اس��ت در حالی که بای��د عکس این 
موضوع وجود داشته باش��د تا مردم نسبت به خرید 
مصنوعات ترغیب ش��ده و معادن و محیط زیس��ت 
کمت��ر م��ورد برداش��ت و تخری��ب قرار گی��رد اما 
 متأس��فانه در حال حاضر این رقابت قیمتی بر عکس 

است.

مدیر کمیس��یون های ماده صد شهرداری اصفهان با 
تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات س��اختمانی گفت: 
با توجه به این که توس��عه شهری متناسب به عنوان 
یکی از مهم ترین رویکردهای این کمیس��یون است. 
بنابراین به هیچ عنوان کس��ب منافع اقتصادی در آن 

دنبال نمی شود.
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، غالمعل��ی فی��ض اله��ی ب��ا 
بی��ان ای��ن مطلب گف��ت: ش��هرداری اصفه��ان در 
برخ��ورد ب��ا تخلفات س��اختمانی عزم ج��دی دارد 
 و ای��ن مهم ت��ا کن��ون با جدی��ت ص��ورت گرفته 

است. 
وی افزود: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در 
سطح شهر از اولویت هایی است که دنبال می شود و 
با هرگونه تخلف ساختمانی اعم از تخلف ارگان های 

دولتی یا غیر دولتی برخورد می شود. 

وی با اش��اره به رویکرد مهم کمیسیون ماده 100 در 
برخورد با تخلفات تصریح کرد: با این اقدامات سعی 
داریم تا توسعه شهری متناسب در سطح شهر داشته 
باشیم که این موضوع از اهداف طرح بازنگری طرح 

تفصیلی نیز هست. 
فی��ض الهی در ادامه ب��ا تأکید بر این ک��ه از احکام 
صادره در کمیس��یون م��اده صد هی��چ منفعت مالی 
کس��ب نمی شود، خاطر نش��ان کرد: کمیسیون ماده 
100 ش��هرداری مرجع صادر کننده رأی اس��ت و به 

هیچ عنوان هدف کسب منافع اقتصادی ندارد. 
مدیر کمیس��یون های ماده صد ش��هرداری اصفهان 
با اش��اره به عزم ج��دی مجموعه مدیریت ش��هری 
در برخورد با گس��ترش بی رویه ش��هر و ساخت و 
س��ازهای غیر مجاز تصریح کرد: آنچه مس��لم است 
این ک��ه مجموع��ه مدیریت ش��هری ب��رای نجات 

ش��هر به این کمیس��یون نگاه وی��ژه ای دارد و ما نیز 
 س��عی داریم با قاطعی��ت آرا را صادر کرده و به اجرا 

رسانیم. 
وی ب��ه برگزاری جلس��ه هم اندیش��ی اعضای این 
کمیس��یون و معاونان شهرس��ازی و معماری مناطق 
مختلف ش��هرداری در هفته گذش��ته اشاره و اضافه 
کرد: در این جلس��ه ب��ر جلوگی��ری از نماهای غیر 
متع��ارف تأکی��د و مقرر ش��د با ابالغ دس��تورالعمل 
نما ی ش��هر به مناطق از نماهای غیر مجاز از سوی 
 ای��ن مدیری��ت با ص��دور رأی تخری��ب جلوگیری 

شود. 
وی از ش��هروندان خواس��ت پیش��نهادات و نظرات 
خ��ود را در ارتباط با جلوگیری از تخلفات ش��هری 
به مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری ارسال 

کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با انتقاد از این که با وجود گذش��ت شش ماه از سال 
90 هیچ یک از منابع اعتباری مترو محقق نشده است 
گف��ت: دولت فرصتی برای انج��ام تعهدات خود در 
خصوص پرداخت اعتبارات مترو کالنش��هرها ندارد 
و در صورت ادامه این روند نمایندگان کالنش��هرها 
طبق م��اده 233 آیین نامه داخل��ی مجلس از دولت 

شکایت خواهند کرد.
به گزارش ایمنا، عوض حیدرپور با ابراز تأس��ف از 
اجرا نشدن تعهدات قانونی دولت در قبال مترو اظهار 
داش��ت: دولت به تعهدات، به خصوص قانون سابق 
کمک از تس��هیالت ارزی و مفاد تمدید ش��ده آن، و 
نیز اعتبارات مربوط به آن در بودجه س��ال 90 عمل 

نکرده و تخلف آشکار است. 

وی با تأکید بر ضرورت پرداخت شدن یارانه مترو و 
دیگر بخش های حمل و نقلی، اذعان داشت: دولت 
نسبت به قانون مشخص کش��ور بی اعتنایی کرده و 

جای بسی تأسف است.
حیدرپور اجرایی نش��دن تعهدات، به خصوص مفاد 
قانون سابق کمک از تس��هیالت ارزی به مترو و نیز 
یاران��ه مرب��وط ب��ه آن را، حرکت سیاس��ی و نا زیبا 
دانس��ت و تصریح کرد: »رئیس ستاد مدیریت حمل 
و نقل و س��وخت خالف حقیق��ت را در خصوص 
پرداخت اعتب��ارات مترو کالنش��هرها بازگو کرده و 
مطرح کردن چنین موضوعات غیر واقعی غیر قانونی 

و خالف است.« 
عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س افزود: در مورد عدم تخصیص بودجه مترو، 

جرم و تخلف بین ص��ورت گرفته و برخورد جدی 
در این زمینه الزم است. 

وی ب��ا بی��ان این که دولت در قب��ال مترو از تکلیف 
قانونی خود تخلف کرده است، اضافه کرد: در تداوم 
بی اعتنای��ی دولت در خص��وص پرداخت اعتبارات 
مترو نمایندگان کالنش��هرها طبق ماده 233 آیین نامه 

داخلی مجلس از دولت شکایت خواهند کرد. 
ای��ن نماین��ده مجل��س تأکید ک��رد: ع��دم پرداخت 
بودجه ه��ای مص��وب قانون��ی تنها به م��ردم ضربه 
می زند و زندگی عمومی را با مشکل روبرو می کند. 
چه این که مجلس نیز ب��رای تخصیص بودجه های 
مد نظر، طبق نیازها و ضرورت ها برنامه ریزی کرده 
اس��ت. بنابراین وظیفه دولت است که این قوانین را 

اجرا کند.

مدی��ر کل تع��اون، کار و امور رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان گفت: بهترین بس��تر عملیات��ی کردن اصل 
44 قان��ون اساس��ی بخش تعاون اس��ت. به گزارش 
ایس��نا هوشنگ قادریان در آیین بهره برداری از 107 
طرح تعاونی اس��تان اظهار کرد: یکی از سیاست های 
تکمیلی حمایتی مهم دولت در بخش تعاون تشکیل 

بانک توسعه تعاون است.
وی اف��زود: راه ان��دازی صن��دوق ضمان��ت بخش 
تعاون که در س��ال جاری نیز 25 درصد از اعتبارات 
س��رمایه گذاری اس��تان به بخش تع��اون اختصاص 
 داده ش��ده است از دیگر سیاست های حمایتی دولت 

است.
ام��ور رف��اه اجتماع��ی  مدی��ر کل تع��اون، کار و 
اس��تان اصفه��ان با بی��ان این که ص��در و ذیل اصل 
انق��الب  اول  س��ال های  در  اساس��ی  قان��ون   44
تصویب ش��د، تصریح ک��رد: ب��رای عملیاتی کردن 
 اص��ل 44 قان��ون اساس��ی تع��اون بهتری��ن بس��تر 

است.
قادری��ان خاطرنش��ان ک��رد: بخش تع��اون با جذب 
سرمایه های سرگردان مردم موجب اجرای سریع تر 
و بهتر سیاس��ت های دولت و اجرای اصل 44 قانون 

اساسی می شود. وی با بیان این که ما مخالف فعالیت 
صنایع مادر و بزرگ در اس��تان نیستیم، گفت: در اثر 
رعایت نکردن اس��تانداردهای زیست محیطی توسط 
صنایع، اصفهان دیگر جای نفس کشیدن ندارد. مدیر 
کل تعاون، کار و امور رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
اضاف��ه کرد: با جذب س��رمایه های پایدار مردمی در 
بخش تعاون و توجه بیشتر به بخش مشاغل خانگی 
می توان فرصت های شغلی بسیاری را در استان ایجاد 

کرد.
اختص��اص 10 درص��د از درآم��د کش��ور به 

نساجی ها
قائم مقام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان نیز اظهار داشت: هم زمان با هفته تعاون بیش 
از 107 طرح تعاونی در س��طح استان به بهره برداری 
می رس��د. به گزارش ایسنا سید کمال الدین میرهادی 
در شهرس��تان ب��ا بیان این که در هفته تعاون ش��اهد 
افتت��اح بیش از 107 طرح تعاونی در س��طح اس��تان 
ب��ا اعتب��اری بالغ بر یک ه��زار و 500میلی��ارد ریال 
خواهیم بود،اظهارکرد: با بهره برداری از این طرح ها 
 بال��غ بر ش��ش هزار فرصت ش��غلی ایج��اد خواهد 

شد.

وی عمده این طرح ها را در بخش های کش��اورزی، 
صنعت و مسکن به صورت خاص اعالم کرد و افزود: 
5212 واحد مس��کن مهر در سطح استان آماده بهره 
برداری اس��ت که 20درصد آن ب��ه متقاضیان تحویل 
داده خواهد ش��د و مابقی تا پایان ماه جاری تحویل 
داده می ش��ود. میرهادی از دیگر برنامه های شاخص 
اداره کل تعاون استان اصفهان را افتتاح اولین نیروگاه 
برق خصوصی کش��ور با ظرفیت 2مگابایت در نائین 
با سرمایه گذاری 16میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
ب��ا بهره برداری از این نیروگاه برای 10 نفر اش��تغال 

زایی ایجاد می شود. 
وی از اصل 44 قانون اساس��ی س��خن گفت و ادامه 
داد: ب��رای اج��رای سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساس��ی راهی جز ایجاد بخش تع��اون وجود ندارد. 
میره��ادی گفت: برای جلوگیری از تورم در کش��ور 
باید پول های س��رگردان در جامعه جمع آوری ش��ده 
و در بخش تعاون س��رمایه گذاری ش��ود. وی افزود: 
ب��رای ایجاد تولید مطلوب و مؤث��ر در زمینه اقتصاد 
پویا باید 10 درصد از درآمد س��رانه کش��ور صرف 
بخش های تولیدی کشور از جمله پوشاک و صنعت 

نساجی شود. 

صمصام شریعت:

مردم نسبت به سیمای شهری حساس شده اند

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان :

کمیسیون ماده 1۰۰ محل کسب منافع اقتصادی نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نمایندگان کالنشهرها از دولت شکایت می کنند
 عدم تخصیص بودجه مترو، جرم و تخلف بین است

مدیر کل تعاون، کار و امور رفاه اجتماعی استان اصفهان:

اصفهان دیگر جای نفس کشیدن ندارد

مدیرکل هوا شناسی:
گرد و غبار ها خشکسالی های اصفهان 

را تشدید می کند
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: گرد و غبار های موجود در 
جامعه از مهم ترین عوامل افزایش خشکس��الی اس��ت و وجود گرد 
و غبار ه��ای موجود در اصفهان از عامل تش��دید کننده خشکس��الی 

محسوب می شود.
 مهرداد قطره س��امانی در گفتگو با فارس با اش��اره به این که کنترل 
گرد و غبار های موجود در سطح شهر ضروری است، اظهار داشت: 
س��اماندهی وضعیت خشکس��الی به کنترل گرد و غبار های موجود 
بستگی دارد و مسئوالن باید اقدامات الزم را در راستای این موضوع 

انجام بدهند. 
وی به علت اصلی نفوذ ذرات گرد و غبار به کش��ور اش��اره کرد و 
افزود: وزش باد های به نس��بت ش��دید بر روی بیابان های خشک و 
مس��تعد بر روی گرد و خاک از اصلی ترین عوامل ایجاد این پدیده 

است. 
مدیرکل هواشناسی اس��تان اصفهان تصریح کرد: وزش این باد ها بر 
روی خاورمیان��ه و به ویژه در روی عراق، س��وریه، کویت، ش��رق 
اردن و شمال ش��به جزیره عربستان مشاهده می شود که بخش قابل 
مالحظه ای از گرد و غبار در این کشور ها به وسیله باد های غربی به 
س��وی ایران حرکت می کند.  وی به ماندگاری این ذرات در مناطق 
ایران اشاره کرد و ادامه داد: این ذرات پس از حرکت به سوی کشور 
به تدریج سرعت آنها کم می شود و در مناطق ایران حالت ماندگاری 

پیدا می کنند. 
قطره سامانی با اشاره به عوامل تشدید کننده پدیده گرد و غبار تأکید 
کرد: خشکسالی های  اخیر به ایران محدود نبوده و کشور های واقع در 
غرب ایران نیز با نفوذ این پدیده به مناطق کشورشان مواجه شده اند. 
وی به مهم ترین پیامد های افزایش پدیده گرد و غبار در کش��ور های 
خاورمیانه اشاره کرد و بیان داشت: کاهش پوشش گیاهی و رطوبت 
خاک از مهم ترین نتایج و تأثیرات این پدیده محس��وب می شود و با 
بروز این پدیده مقدار خاک نرم در مراتع، زمین های زراعتی و بیابان ها 

افزایش یافته است. 
مدیرکل هواشناس��ی اس��تان اصفهان با بیان این که کاهش پوش��ش 
گیاهی در س��طح ش��هر نتایج نا مناس��بی دارد، اضافه کرد: با کاهش 
پوش��ش گیاهی و رطوبت خاک ظرفیت های ایجاد گرد و خاک در 

زمان وزش باد به میزان زیادی افزایش می یابد. 
وی گفت: گ��رد و غبار های موجود در جامع��ه از مهم ترین عوامل 
افزایش خشکسالی است و وجود گرد و غبار های موجود در اصفهان 

از عامل تشدید کننده خشکسالی محسوب می شود.

نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل:
 آستانه تحمل اصفهانی ها با مرگ 

زاینده رود کاهش یافته است
نایب رئیس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 
اعالم کرد: به دلیل مرگ زاینده رود بر اس��اس نظرات کارشناس��ان 
تخلفات رانندگان و استرس شهروندان افزایش و آستانه تحمل آنها 

کاهش یافته است.
به گزارش ایمنا، علیرضا نصربا اش��اره به تأثیرات محیطی در ش��یوه 
رانندگی و رفتار شهروندان اظهار داشت: براساس نظرات کارشناسان و 
روانشناسان خشک شدن زاینده رود، خزان زود رس درختان، تغییرات 
 آب و هوایی ش��هر و حذف چش��م اندازهای آرامبخش زاینده رود
از زندگی روزانه ش��هروندان موج��ب اختالل در وضعیت روحی و 
روان��ی افراد، کاهش آس��تانه تحمل دربین ش��هروندان به خصوص 

رانندگان شده است. 
وی افزای��ش رفتاره��ای غیرطبیع��ی و برخورده��ای غیرمنطقی در 
رانندگی و همچنین افزایش تخلفات سرعتی و عبور از چراغ قرمز را 
از تأثیرات تغییرات محیطی در شهر اصفهان اعالم و بیان کرد: خشکی 
رودخانه عالوه بر بیماری های روحی و روانی موجب کاهش سطح 
هوش��یاری رانندگان و خس��تگی زودرس آنان می ش��ود که تبعات 
آن افزایش آگاهان��ه و ناآگاهانه تخلفات رانندگی و ناهنجاری های 

اجتماعی است. 
نایب رئیس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 
یادآور ش��د: در زم��ان پرآبی زاین��ده رود درصد بیش��تری از مردم 
س��فرهای ش��هری و کوتاه خود را با دوچرخه، پیاده روی و وسایل 
حمل و نقل عمومی انج��ام می دادند که به علت عوامل مختلف از 
جمله تغییرات آب و هوایی به سمت استفاده از خودروهای شخصی 

سوق یافته است. 
وی از دیگر تغییرات ایجاد شده در مباحث ترافیکی شهر را جابجایی 
نقاط جذب سفر از حاشیه زاینده رود و تأثیرات ترافیکی بر دیگر نقاط 
 ش��بکه معابر شهری عنوان و تصریح کرد: با جاری شدن زاینده رود
نشاط و شادابی به شهر و مردم اصفهان برگردد و شرایط ایجاد شده 

بهبود یابد.

قاسم زاده:
فرودگاه اصفهان از تکنولوژی روز 
حمل و نقل هوایی استفاده می کند

مدیر کل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: در فرودگاه اصفهان از 
تکنولوژی و صنعت حمل و نقل هوایی روز استفاده می شود.

به گزارش مهر، علی قاس��م زاده در آیین افتتاح پروژه ترمینال حج و 
بهسازی پروازی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با بیان این که این 
پروژه با رعایت اس��تانداردهای موجود بنا شده است، اظهار داشت: 
با تالش و تحقیقات صورت گرفته برای نخس��تین بار قیر نوینی با 
هزینه ای کمت��ر با طول عمر چهار برابرمعمولی به کار گرفته ش��ده 
است. وی با بیان این که تمامی آزمایش ها و تحقیقات صورت گرفته 
در اس��تفاده از این قیر مثبت بوده است، ادامه داد: استفاده از این نوع 
قیر کاهش آسیب در راستای حفظ محیط زیست بوده زیرا با توجه به 

دوام خود به محیط زیست آسیب کمتری وارد می کند.
قاس��م زاده تأکید کرد: در س��اخت و بهس��ازی فرودگاه اصفهان از 
تکنولوژی و صنعت حمل و نقل هوایی روز همانند س��ایر کشورها 
اس��تفاده می ش��ود. وی بیان داش��ت: ترمینال قبلی این فرودگاه نیز 
تخریب و ترمینال جدیدی در جهت خدمات رسانی به زائران حجاج 
و کربالی معلی س��اخته می ش��ود. مدیر کل فرودگاه ش��هید بهشتی 
اصفه��ان اضافه کرد:  بیش از400 میلیون توم��ان برای افتتاح پروژه 
ترمینال ش��ماره سه حجاج و نیز بهسازی عوامل پروازی هزینه شده 
که نیمی از این بودجه توسط شرکت فرودگاه های کشور تأمین شده 
اس��ت. قاسم زاده با بیان این که بیش از 30 سال از ساخت فرودگاه 
اصفهان می گذرد، بیان داشت: برخی از مشکالت فنی و پروازی این 
فرودگاه به لحاظ قدیمی بودن آن خللی در امر پرواز ایجاد می کرد که 
با کمک بخش خصوصی بازس��ازی عوامل پروازی با گرفتن مشاور 

طرح تصویب و عملیات ساخت انجام گرفت.
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خلف وعده میراث فرهنگی؛
مصادره خانه تاریخی صادقی کاشان 

توسط بانک
مالک خانه تاریخی صادقی کاشان گفت: نتیجه اعتماد من به وعده های 
س��ازمان میراث فرهنگی در مورد پرداخت بودجه مرمت خانه، باعث 
شده تا بانک به زودی به جای طلبش خانه تاریخی صادقی را مصادره 

کند.
حسین صادقی، به مهر گفت: دو سال پیش که تفاهمنامه مرمت مشارکتی 
 را با صندوق حفظ و احیا امضا کردم تصور نمی کردم که آنها به قول هایی 
که می دهند عمل نکنند. وی گفت: مس��ئوالن س��ازمان گفتند که 50 
درصد از هزینه مرمت را پرداخت می کنند و به همین دلیل از دو بانک 
در کاش��ان یک وام 50 میلیونی و یک وام 60 میلیون تومانی با بهره 8 
و 5 درصد گرفتم. از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی نیز گفته بود 
که چون این خانه به مرمت اساسی نیاز دارد وام 200 میلیون تومانی با 
بهره 8 درصد و وام 50 میلیونی بالعوض را در اختیارم قرار می دهد اما 
به این وعده شان نیز عمل نکردند. صادقی اظهار کرد: چون نمی توانم 
وام های بانکی را برگردانم مسئوالن بانک های وام دهنده می خواهند 
خانه را مصادره کنند. وی افزود: وقتی به صندوق حفظ و احیا مراجعه 
می کنم می گویند که پول مرمت شما به حساب سازمان میراث فرهنگی 
استان اصفهان ریخته شده است اما مسئوالن این سازمان انکار می کنند.
مالک خانه تاریخی صادقی با بیان این که 15 سال پیش این خانه مخروبه 
را خریداری ک��ردم ادامه داد: 90 درصد عملیات مرمت خانه تاریخی 
صادقی تمام ش��ده اس��ت و از 6 ماه پیش تاکنون نمی توانم ده درصد 
بقیه را تمام کنم چون طلبکاران درصدد دستگیری من هستند و دیگر 
بودجه ای برایم باقی نمانده است، این درحالی است که تنها 15 روز تا 
افتتاح خانه مانده بود. صادقی گفت: اکنون برای خانه تاریخی صادقی 
مجوز سفره خانه صادر کرده اند و گفته اند که می توانم از آن به عنوان 
مرکز اقامتی سنتی نیز استفاده کنم اما وقتی نمی توانم مرمت این خانه را 

تکمیل کنم بنابراین مجوز، هم بی استفاده است.
وی ادامه داد: هر بار عملیات مرمت خانه به مشکل بر می خورد، چون 
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان و اصفهان مدام در حال تغییر هستند 

و هر مدیری که می آید وعده های مدیر قبلی را اجرا نمی کند.
خانه تاریخی صادقی با 450 متر زمین و 800 متر زیربنا در چهار طبقه 
به ش��کل گودال باغچه، پشت خانه تاریخی عباسیان کاشان واقع شده 
است. طبق نظر کارشناس��ان میراث فرهنگی قدمت این خانه به دوره 
صفویان برمی گردد اما بخش هایی از آن در طول تاریخ دو بار مرمت 

شده است.

 نیاز نیم میلیاردی برای تکمیل 
خانه رزاقیان کاشان

رئی��س حوزه هنری کاش��ان گفت: برای تکمیل و بازس��ازی نهایی و 
بهره برداری از خانه تاریخی رزاقیان این شهرستان به 500 میلیون تومان 
اعتبار نیاز اس��ت. محمد قنبری در جمع هنرمندان و فرهیختگان این 
شهرستان در مجتمع فرهنگی خانه تاریخی قرآن کاشان اظهار داشت: 
بعد از گذش��ت سه سال از تأس��یس حوزه هنری این شهرستان خانه 
تاریخی رزاقیان برای استقرار این حوزه از میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تحویل گرفته شده و تاکنون برای اجرای فاز اول تعمیر و 

بازسازی آن 100 میلیون تومان هزینه شده است.

طلبکاران؛ 
پشت در خانه تاریخی عباسیان

مالک خانه تاریخی عباسیان که بر اساس وعده سازمان میراث فرهنگی 
در مورد پراخت 50 درصد از هزینه های مرمت، اقدام به مرمت این خانه 
کرده اکنون به دلیل عملی نشدن وعده سازمان 50 برگه از چک هایش 
برگشت خورده است! محمدحسین عباسی مقدم، مالک خانه تاریخی 
عباس��یان به مهر گفت: مرداد س��ال 89 تفاهمنامه مرمت مشارکتی در 
خانه های تاریخی ثبت شده خصوصی را با صندوق حفظ و احیا امضا 
کردم. طبق این تفاهمنامه قرار بود سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

50 درصد هزینه مرمت را به مالک این خانه تاریخی بپردازد.
عباسی مقدم بیان کرد: مسئول مربوط به طرح مرمت خانه های تاریخی 
در س��ازمان میراث فرهنگی وعده داد که چون خانه تاریخی عباسیان 
بزرگ است و به مرمت طوالنی و بیشتری احتیاج دارد به این خانه تا 
30 میلیون تومان کمک می ش��ود. وی افزود: بنابراین برای مرمت این 
خانه تاریخی 150 میلیون تومان هزینه کرده ایم. چون این خانه که دارای 
مساحتی بالغ بر 800 متر است  به مرمت گسترده ای احتیاج داشت اما 
نیمه های کار متوجه ش��دیم که سازمان میراث فرهنگی هر بار وعده 
می دهد و می گوید طبق فاکتور نیمی از هزینه ها را پرداخت می کنیم 
اما این کار را انجام نمی داد. وی ادامه داد: دوباره اعالم کردند که فقط 
دو میلی��ون و نیم از هزینه خان��ه را پرداخت می کنند تا این که بعد از 
یکسال گفتند سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان بودجه ندارد. این 
درحالی است که مدارکی داریم که نشان می دهد پول مرمت خانه های 
تاریخی کاشان به حساب این سازمان ریخته شده اما آنها به خانه های 

تاریخی نمی دهند!
مالک خانه تاریخی عباسیان با بیان این که وقتی کار مرمت خانه را آغاز 
کردیم بیش از آنچه مورد نظرمان بود برای مرمت هزینه شد، اظهار کرد: 
مجب��ور بودیم مرمت خانه تاریخی را با گرفتن وام و قرض تمام کنیم 
با این حال اکنون آن را به سفره خانه تغییر کاربری دادیم اما بدهکاران 
هراز گاهی وارد سفره خانه می شوند و جلوی روی مشتریان پولشان را 
طلب می کنند. وی گفت: 50 برگه از چک هایی که مجبور بودم به دلیل 
مرمت خانه بکشم برگشت خورده است چون به وعده سازمان میراث 

فرهنگی اعتماد کرده و برای مرمت خانه هزینه کردم!
ساخت مجموعه تاریخی عباس��یان کاشان در حوالی سال های 1245 
تا 1248 هجری قمری و به همت حاج محمد ابراهیم تاجر کاشی )از 
تجار معروف و بنام چینی و بلورجات در کاشان( شروع شد. معمار این 
مجموعه فردی ناشناس اس��ت که این بنا را در مدت 20 سال ساخته 
اس��ت. پس از مرگ صاحب اولیه بنا، مجموعه به پنج قسمت تفکیک 
ش��ده و به مرور زمان در اختیار افراد مختلف قرار می گیرد. در حدود 
صد سال پیش یکی از حیاط های مجموعه )حیاط بیرونی( به یکی از 
تجار فرش کاشان به اسم آقای عباسیان به مبلغ هزار تومان فروخته شد. 
خبر فروخته شدن خانه ای با این قیمت در زمان خود در کل شهر پیچید 
و تا در مدت ها نقل محافل ش��د. از آن پس کل این مجموعه به خانه 

عباسیان معروف و مشهور شد.
ای��ن خانه به دلیل طرح های بدیع و نقش های خیال انگیز گچبری و 
استفاده از انواع تزئینات و هنرهای معماری نامزد دریافت جایزه زیباترین 

بنای مسکونی ایرانی – اسالمی شده است.
همچنین به علت وجود چشم اندازهای زیبای معماری ایرانی و اسالمی 
تاکن��ون جهت س��اخت مجموعه های تلویزیونی و س��ینمایی چون 
سریال های مسافر ری، مالصدرا، خانه ای در تاریکی، جابر بن حیان 
و... مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.  این مجموعه در سال 1377 به 

شماره 2020 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

معاون اس��تاندار و فرماندار کاشان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کاال را کوت��اه ش��دن دس��ت واس��طه گران و دالالن 

دانست.
علیرضا جوادی در آئین گش��ایش نمایش��گاه عرضه 
مستقیم کاالی پاییزه در این شهرستان گفت: برگزاری 
نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال در شهرستان ها 
ضم��ن این ک��ه زمین��ه فعالیت بیش��تر و حمایت از 
تولیدکنن��ده را فراهم می کن��د از مصرف کنندگان نیز 
حمایت می کند. وی برگزاری نمایشگاه های عرضه 
مستقیم کاال در شهرستان کاشان را برای تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: 
برگزاری نمایشگاه ها، کوتاه شدن دست دالالن، تنظیم 
بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها را به دنبال دارد. 
به گزارش فارس، وی اس��تقبال ش��هروندان کاشانی 
از نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال را نیز نشان دهنده 
رضایت مندی شهروندان کاشانی از نمایشگاه عرضه 
مس��تقیم کاالی پاییزه دانست و از رسانه ها خواست 
در راس��تای اطالع رس��انی برگزاری نمایشگاه تالش 
کنند. مدی��ر کل س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان 
نیز در این مراس��م ضمن تمجی��د از برگزارکنندگان 
این نمایش��گاه خواستار رفع مش��کالت برای ایجاد 
نمایشگاه دایمی در کاشان شد و گفت: این شهرستان 
به عنوان یکی از شهرس��تان های توانمند کشور است 
که دارای ویژگی ها و ظرفیت های فراوان فرهنگی و 

اقتصادی است.
مظفر انصاری یادآور شد: با ارتقای شهرستان کاشان 

ب��ه فرمانداری ویژه، ل��زوم ایجاد نمایش��گاه دایمی 
برای اس��تفاده شهروندان کاش��انی در تمامی فصول 
س��ال محسوس اس��ت. وی اظهار داشت: شهرستان 
کاش��ان در زمینه صادرات کاال رتبه شانزدهم کشور 
و همس��طح با اس��تان هرمزگان و حج��م صادرات 
کاشان بیش از استان های مازندران، گلستان، لرستان 
و سیس��تان و بلوچس��تان اس��ت. مدیر کل سازمان 
بازرگانی اس��تان اصفهان، مراکز فرهنگی، اقتصادی، 
گردش��گری، مناس��بت های مختلف دینی چون آئین 
سنتی مذهبی قالیشویان را از جمله این توانمندی ها 

برشمرد.
انصاری افزود: شهرس��تان کاشان در مرکز ثقلی قرار 
گرفته  است که ش��هرها و شهرستان های فراوانی در 
اطراف آن قرار گرفت��ه و می تواند به عنوان یکی از 

استان های کشور مطرح باشد. 
نمایشگاه پاییزه عرضه مس��تقیم کاال و اقالم اساسی 
ویژه بازگش��ایی م��دارس، دانش��گاه ها و فصل پاییز 
شهرس��تان کاشان، 17 ش��هریور با حضور مدیر کل 
س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان و مس��ئوالن این 

شهرستان افتتاح شد. 

مس��ئول واحد ارزیاب��ی گمرک اصفهان مس��تقر در 
کاش��ان گفت: فرش ماشینی کاش��ان در سال جاری 
ح��دود 60 درص��د از کل صادرات این شهرس��تان 
را به خود اختصاص داده  اس��ت. محمد س��ربند در 
گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 3 میلیون و 700 هزار 
مترمربع فرش ماش��ینی طی 502 گواهینامه استاندارد 
طی پنج ماه اول س��ال جاری از این شهرستان صادر 

شده است. 
وی افزود: گمرک کاشان با توانمندی خوب و موقعیت 
عالی و فعالیت بیش از یکهزار و 500 واحد تولیدی 
در این شهرس��تان در  نیمه دوم سال 87 در راستای 
کمک به تولیدکنندگان شهرستان به لحاظ  تسهیل و 
تس��ریع در امر صادرات غیرنفتی راه اندازی و با آمار 
قابل توجهی تاکنون مشغول به فعالیت است. مسئول 
واح��د ارزیابی گمرک اصفهان مس��تقر در کاش��ان، 
آمار صادرات شهرس��تان کاش��ان در سال گذشته را 

 199 میلی��ون و 500 ه��زار دالر ذکر و خاطر نش��ان 
ک��رد: طی ای��ن مدت محصوالت تولیدی کاش��ان با 
تنوع 25 نوع کاال به مقصد بیش از 30 کش��ور جهان 

صادر شده است. 
به گفته وی، فرش ماش��ینی، مفتول مس��ی، گالب و 
عرقیات، لوله چدنی و قالب فلزی بتن، انواع کاشی، 
سیمان، پودر صنعتی، ظروف چینی و پالستیک، کولر 
و باس��کول، اجاق گاز، لنت ترمز و پتو از جمله این 
کاالهای صادر شده کاشان به خارج از کشور است. 
سربند وضعیت صادرات کاشان را در مقایسه با  آمار 
استانی رده شانزدهم در کشور دانست و یادآور شد: 
در سال های قبل از استقرار گمرک در این شهرستان، 
تولیدکنن��دگان مجبور به مراجعه به یکی از گمرکات 
شهرستان های همجوار و تحمل صرف وقت، هزینه 
و  تش��ریفات گمرک��ی بودند که در ح��ال حاضر با 
اس��تقرار واجد گمرک در کاش��ان، در زمان بارگیری 
کاال، کارکنان گمرک در محل واحد تولیدی، ارزیابی 
را انجام داده و در کمتر از نیم ساعت با صدور پروانه 

کاال به صاحب آن تحویل می شود.

معاون وزیر مس��کن و شهرسازی، طرح مسکن مهر 
کاش��ان را بی نظیرترین طرح مس��کن مهر در سطح 

کشور دانست. 
اصغر مهرآبادی در حاش��یه بازدید از طرح مس��کن 
مهر کاش��ان اظهار داش��ت: زیباس��ازی، سرعت در 
ساخت و س��از، کیفیت، صنعتی سازی و خیابان های 
وس��یع پیش بینی ش��ده در احداث واحدهای مسکن 
مهر کاش��ان، از جمله مؤلفه هایی است که این طرح 
را نس��بت به طرح های مشابه در سطح کشور متمایز 

کرده است. 
وی اف��زود: در بازدیدهای متع��ددی که از طرح های 
مسکن مهر در سطح کشور داشته ام طرح مسکن مهر 
کاشان دارای ویژگی های منحصر به فردی است که 
در هیچ یک از ش��هرهای دیگر کشور نمی توان نظیر 

آن را دید. 
به گفت��ه وی، طرح مس��کن مهر کاش��ان تنها طرح 
تمام صنعتی س��از مسکن مهر اس��ت که با ارائه 25 
میلی��ون تومان تس��هیالت بانک��ی ب��رای متقاضیان 
 مس��کن به عنوان یک��ی از طرح های نمونه کش��ور 

است. 
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در گفتگو با فارس 
با اش��اره به اعتراضات متقاضیان مسکن مهر کاشان 
نس��بت ب��ه افزایش قیمت تمام ش��ده ای��ن واحدها 
خاطرنشان کرد: افزایش متراژ و امکاناتی که در تعهد 
تعاونی مس��کن مهر نبوده است افزایش قیمت تمام 

شده و اعتراض متقاضیان را به دنبال داشته  است. 
هزین��ه  کش��ور  سراس��ر  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
زیرس��اخت های مس��کن مهر اعم از محوطه سازی، 
خیابان کشی، جاده دسترسی، انشعابات آب و برق و 
تلفن و فاضالب بر عهده متقاضیان مسکن مهر است.  
مهرآبادی در ادامه با اشاره به قیمت تمام شده حدود 
400 ه��زار تومان ب��رای هر مترمرب��ع از واحدهای 
مسکن مهر کاش��ان اضافه کرد: بنا بر میزان متراژ هر 
یک از واحدهای مس��کن مهر کاشان آورده متقاضی 
از 8 میلیون تا 15 میلیون تومان اس��ت و هر متقاضی 
که واحد بزرگ تری با امکانات بیش��تری درخواست 
داشته  اس��ت، آورده نقدی بیشتری نیز باید پرداخت 
کند. وی در ادامه تعیین قیمت تمام شده هر مترمربع 
از واحدهای مس��کن مهر کاش��ان توسط کارشناسان 
را یکی از خواس��ته های برحق متقاضیان دانس��ت و 
یادآور ش��د: کارشناس��ان و بازرس��ان نظام مهندسی 
اس��تان اصفه��ان پ��س از بازدید از ط��رح، گزارش 
 خود را ارائ��ه کرده اند. به گفته وی در ارزیابی هایی 
که توسط بازرسان نظام مهندسی استان اصفهان شده  
اس��ت، مقرر ش��ده یک میلیون و 850 هزار تومان از 
قیمت کل مس��کن مهر متقاضیان مسکن مهر کاشان 

کسر گردد. 
معاون وزیر مس��کن و شهرس��ازی در ادامه با تأکید 
بر آماده س��ازی زیرساخت های آموزش��ی، بهداشتی 
و درمان��ی، تج��اری مس��کن مه��ر کاش��ان گفت: 

زیرس��اخت های مورد نیاز مس��کن مهر کاش��ان در 
ش��هرک خاتم االنبیا ب��ه موازات اح��داث واحدهای 

متقاضیان در حال ساخت است. 
هم اکنون 7 هزار و 886 واحد مسکونی با تسهیالت 
دولت در کاش��ان در حال س��اخت اس��ت که از این 
تعداد 3 هزار و 544 واحد آن را تعاونی های مسکن 
مهر ش��هر کاش��ان، یکهزار واحد را انبوه سازان و 2 

هزار و 86 واحد را خود مالکان می سازند. 
در ش��هرهای کمتر از 25 هزار نف��ر جمعیت برزک 
و قمصر از توابع شهرس��تان کاش��ان هم 603 واحد 
مسکن مهر را تعاونی های مسکن مهر و 653 واحد 

را هم خود مالکان می سازند.

مدیرعامل س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان 
معنویت و شعائر مذهبی را شاخصه بارز هنر در این 
شهرس��تان دانست. مهدی نادعلی در جمع هنرمندان 
این شهرس��تان با اش��اره به پیش��ینه هنری این خطه 
دارالمؤمنی��ن اظهار داش��ت: از عوامل��ی که موجب 
شده بسیاری از آثار هنرمندان صاحب نام گذشته این 
منطق��ه، در دنیای امروز با تم��ام جاذبه های فریبنده 
آن، هنوز جذاب و خواس��تنی باشد تجلی جلوه های 
ایم��ان و معنویت در این آثار اس��ت ک��ه به وضوح 

می توان دید.
وی وجود معنویت و مفاهیم ارزشی در آثار هنرمندان 
امروز کاش��ان را به تأس��ی از پیشکسوتان این خطه 
دانست و افزود: س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
کاشان در راستای رس��الت و وظایف سازمانی خود 
به منظ��ور حفظ و گس��ترش این فرهن��گ در میان 

هنرمندان کاشانی همایش ها و مسابقات مختلف ویژه 
رش��ته های گوناگون هنری در مناسبت های مختلف 

برگزار می کند.
 مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان 
برگ��زاری همایش مش��ق رمضان به منظ��ور تجلی 
جلوه هایی از زیبایی های قرآن در قلم خوشنویس��ان 
کاش��انی را از جمله این همایش ها ذکر و خاطرنشان 
ک��رد: در این همایش یک روزه که در فرهنگس��رای 
مهر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان برگزار 
ش��د 120 نفر از خوشنویس��ان این شهرستان با هنر 
زیبای خود به نگارش آیاتی از کالم وحی پرداختند. 
به گزارش فارس، وی ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای 
سطح معنویت در بین هنرمندان و ایجاد رقابت سالم 
بین آنها و تش��ویق هنرمندان ب��ه خلق آثار هنری در 
زمین��ه قرآن را از جمله اهداف برگزاری این همایش 

هنری دانست.
نادعل��ی اضاف��ه ک��رد: در ای��ن همای��ش هنرمندان 
خوش��نویس کاش��انی که از رده های س��نی مختلف 
بودند در رشته های خوشنویسی تذهیب، ثلث، نسخ 

و نستعلیق به خلق اثر پرداختند.
وی یادآور ش��د: برگ��زاری این گون��ه همایش های 
هنری قرآنی به دلیل تأثیرگذاری بی نظیر هنر بر افکار 
عمومی به ویژه نس��ل نوج��وان و جوان می تواند در 
ایج��اد فضای معن��وی در جامعه و ترغی��ب افراد به 

مقوله های دینی و مذهبی نقش مؤثری ایفا کند.
به گفته وی، همایش مشق رمضان از ویژه برنامه های 
هش��تمین جش��نواره رمضان به همت فرهنگس��رای 
مهر س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری کاشان و با 
همکاری اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی کاش��ان و 

انجمن خوشنویسان این شهرستان برگزار شد.

فرماندار کاشان:

کوتاهی دست دالالن نتیجه عرضه مستقیم کاالست

مسئول واحد گمرک در کاشان:

6۰ درصد صادرات کاشان فرش ماشینی است

معاون وزیر مسکن:

مسکن مهر کاشان بی نظیرترین طرح کشور است

مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان:

معنویت، شاخصه بارز هنر کاشان است

رئیس اداره بازرگانی کاشان خبر داد:
اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی 

مدارس کاشان
رئیس اداره بازرگانی کاش��ان از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگش��ایی 
مدارس و دانش��گاه ها از روز دهم شهریور تا 15 مهرماه سال جاری در 
این شهرس��تان خبر داد. علی نطاقی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
ای��ن طرح به منظور نظارت بر فروش اقالم پرمصرف فصل پاییز و ماه 
مهر در واحدهای صنفی کاش��ان توسط گش��ت های بازرسی مشترک 
اداره بازرگان��ی، تعزیرات حکومتی، اتحادیه های صنفی مرتبط، مجامع 
امور صنفی، بازرسی و نظارت اصناف اجرا می شود. وی افزود: در این 
طرح روزانه پنج گشت بازرسی مرکب از سه کارشناس بر نحوه خرید و 

فروش واحدهای صنفی شهرستان کاشان نظارت و بازرسی می کند. 
رئیس اداره بازرگانی کاشان با تقدیر از همکاری اصناف و تعامل مطلوب 
آنها با اداره بازرگانی خواس��تار رعایت حال مشتریان توسط آنها شد و 
تصریح کرد: اصناف باید از عرضه لوازم التحریر، کیف، کفش، پوشاک 
مدارس و هر نوع کاالیی که دارای تصاویر غیرمتعارف، مبتذل و مغایر 
با اصول فرهنگی، دینی، مسائل اخالقی و اجتماعی هستند، خودداری 
کنند. وی با اشاره به الزام اصناف به رعایت نرخ های مصوب با ضوابط 
قانونی، درج قیمت و ارائه فاکتور به مش��تریان گفت: با عرضه کنندگان 
کاالهای دارای تصاویر مبتذل برخورد قانونی ش��ده و کاالی آنها طبق 
ضوابط جمع آوری و عالوه بر جریمه نقدی این سوء سابقه در پرونده 

صنفی آنها نیز ثبت می شود. 
نطاقی در ادامه با تشریح اقدامات مربوط به تهیه، تأمین نظارت بر توزیع 
البسه فرم مدارس توسط اداره بازرگانی کاشان با مساعدت اتحادیه صنف 
پوش��اک، مجامع امور صنفی و اداره آموزش و پرورش این شهرس��تان 
خاطرنشان کرد: با این اقدامات، البسه فرم مدارس به میزان الزم با کیفیت 
عالی، قیمت مناسب و زمان به موقع با کمک تولیدکنندگان داخل شهرستان 
در اختیار مدارس قرار گرفته  است. وی یادآور شد: اداره بازرگانی کاشان 
ب��ا همکاری مجامع امور صنفی لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان را 
نیز با کیفیت و قیمت مناس��ب از طریق اتحادیه صنف لوازم التحریر و 
شرکت های تولیدی این شهرستان تهیه، تأمین و در اختیار فروشندگان 

لوازم التحریر  در این شهرستان قرار داده است.
نطاقی در پایان از اجرای طرح نظارتی ویژه برگزاری مراسم سنتی مذهبی 
قالیشویان در روزهای هشتم )هفته اول( و پانزدهم )هفته دوم( ماه مهر 
خبر داد و گفت: در این طرح بر کیفیت و کمیت عرضه مواد غذایی و 
فروش کاالها توس��ط گشت های بازرسی سیار در این منطقه نظارت و 
کنترل می ش��ود. به گفته وی، اجرای طرح نظارتی ویژه ایام قالیشویان 
توسط اداره بازرگانی کاشان با همکاری مراجع ذیربط و معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان انجام می شود و به منظور اجرای این 

طرح 10 اکیپ بازرسی در این منطقه مستقر می شوند.

 آغاز فعالیت کمیته های هفتگانه 
مراسم قالیشویان کاشان

مسئول س��تاد هماهنگی برگزاری آئین سنتی مذهبی قالیشویان مشهد 
اردهال از توابع شهرستان کاشان از آغاز فعالیت های کمیته های تخصصی 

هفتگانه این مراسم خبر داد.
 حامد منیری در گفتگو با فارس اظهار داشت: در ستاد هماهنگی برگزاری 
آئین سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال، هفت کمیته تخصصی برای 
برگزاری باشکوه این مراسم تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده  اند. وی 
کمیته های خدمات رفع سد معبر و پشتیبانی، کمیته امنیتی و ترافیک، کمیته 
فرهنگی تبلیغات و اطالع رسانی، کمیته بهداشتی و درمانی، کمیته ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر، کمیته پشتیبانی و امور حمل و نقل و همچنین 
کمیته سقایت و تأمین آب مصرفی مراسم را از جمله کمیته های هفتگانه 
س��تاد هماهنگی برگزاری آئین سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال 
کاش��ان برشمرد. مسئول س��تاد هماهنگی برگزاری آئین سنتی مذهبی 
قالیشویان مشهد اردهال با اشاره به این که مسئولیت هر یک از کمیته های 
هفتگانه ستاد بر عهده مسئوالن مربوطه کاشان است، افزود: سال گذشته 
17 کمیته فعالیت داشتند که برای جلوگیری از موازی کاری و تداخل در 

امور، این تعداد کمیته به هفت کمیته کاهش یافته  است. 
به گفته وی، آئین سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال برای نخستین 
بار در سال جاری با درایت و مسئولیت پذیری دستگاه های متولی برگزار 

می شود تا مراسم با عظمت و شکوه بیشتری برگزار شود. 
منیری پیش بینی کرد که امسال بیش از 500 هزار نفر در آئین سنتی مذهبی 
قالیشویان مشهد اردهال کاشان شرکت کنند.  حضرت سلطانعلی بن امام 
محمد باقر )ع( اوایل قرن دوم  هجری به دعوت اهالی فین، قم و کاشان از 
طرف پدر بزرگوارش برای ترویج دین اسالم به  ایران مأموریت یافت که 
پس از سه  سال تالش و مجاهدت، سرانجام در جنگی نابرابر به همراه 
جمعی از یارانش در خطه اردهال کاشان شهید شد. اکنون بعد از یکهزار 
و 262 سال از شهادت حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر )ع( مراسم 
سنتی مذهبی قالیشویان توسط اهالی فین کاشان در مشهد اردهال به عنوان 
نماد تشییع پیکر مطهر این حضرت برگزار می کنند و این شور عزاداری 

در کنار شور حسینی است. 
 شهادت حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر )ع( در 27 جمادی الثانی 
مص��ادف ب��ا 11 مهرماه ص��ورت گرفته  اس��ت و اهالی فین کاش��ان 
دعوت کنندگان آن حضرت ب��ه این خطه و از حامیان جان برکف امام 
محسوب می شوند که در نزدیک ترین جمعه به یازدهم مهرماه که دومین 
جمعه ماه مهر است در مشهد اردهال کاشان )محل شهادت آن حضرت( 
با برگزاری مراس��م سنتی مذهبی قالیشویان برای آن حضرت عزاداری 

می کنند.

راه اندازی 
تاکسی 133 ویژه بانوان کاشانی

در مراس��می اولین تاکسی س��رویس 133 بانوان کاشان تحت نظارت 
سازمان تاکسیرانی شهرستان کاش��ان راه اندازی شد. به گزارش پورتال 
خبری کاشان، مدیرعامل تاکسی س��رویس 133 بانوان کاشان در آیین 
افتتاحیه گفت: تاکسی سرویس بانوان کاشان با اخذ مجوز 133 از سازمان 
تاکسیرانی شهرستان کاش��ان فعالیت جدیدی را در حوزه حمل و نقل 

درون شهری و برون شهری کاشان آغاز نموده است.
  حمید دیگبری با اشاره به این که بیش از دو آژانس بانوان در کاشان راه اندازی 
شده است افزود: مؤسسه حمل و نقل تاکسی سرویس بانوان در کاشان 
اولین تاکس��ی س��رویس ویژه بانوان اس��ت که تحت نظارت سازمان 
تاکسیرانی شهرستان کاشان فعالیت می کند. وی افزود: تاکسی سرویس 
133 بانوان کاش��ان طرح نوینی است که در صورت اخذ تسهیالت به 

تعداد نیاز اتومبیل خریداری و در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، در طرح توسعه تاکسی سرویس 133 بانوان کاشان با تعریف 
مؤسس��ه حمل و نقل ضمن توس��عه آن در سطح کشور،  در 5 نقطه از 
شهرستان کاشان نیز شعبات تاکسی سرویس 133 بانوان تأسیس می شود. 
مدیرعامل تاکسی سرویس 133 بانوان کاشان، ارائه سرویس های خدماتی 
ویژه بانوان، آموزش و پرورش، آرایشگاه ها، مجالس عروسی، مدارس 

دخترانه و... را از جمله خدمات این مؤسسه برشمرد. 
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اطالع رسانی
تصویب ترازنامه

5/383 ش��ماره: 3574 آگهي تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت،  صنعت و 
روغن نباتي گلبهار سپاهان سهامي خاص- ثبت شده بشماره 183 با شناسه 10260046781 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي عادي مورخ 1390/4/9 ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
س��ال مالي 1389 ش��رکت نامبرده بتصویب رسیده و مؤسسه حسابرسي آزمودگان و مجید 
زماني بترتیب بسمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت یکسال انتخاب شدند. 

ضمنًا روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین شده است. م الف/ 6514
نوروز- مسئول ثبت شرکت هاي میمه
 

مزایده
5/572 اجراي احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالس��ه 758/89 ج/ 1 له آق��اي عبدالکریم میرجاللي، علیه آقاي 
حمید بدیع زادگان مبني بر مطالبه 1/550/000/000 ریال به عنوان بخش��ي از مطالبات در 
روز دوش��نبه 1390/7/11 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اتاق 332 طبقه سوم 
دادگستري شهید نیکبخت جهت فروش مقدار سه دانگ مشاع از پالک ثبتي 108/10 بخش 
یک اصفهان واقع در خیابان چهارباغ عباسي، پاساژ محمودیه، مغازه پارچه و کاموافروشي 
که توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 1/550/000/000 ریال ارزیابي و نظریه وي 
مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي 
اجرایي برعهده محکوم علیه مي باش��د. توضیح اینکه حس��ب نظرکارش��ناس ملک فوق به 
صورت مغازه در طبقه همکف داخل پاساژ قسمت روبروي ورودي پاساژ محمودیه در دو 
طبقه مي باش��د. س��قف تیرآهن و آجر، دیوارها آجري کف سنگ، دیوارها گچ و رنگ بدنه 
دیوارها قفسه بندي و ویترین چوبي با قاب شیشه اي داراي بالکن، انتهاي مغازه به مساحت 
11 متر و مس��احت مفید آن 34/5 مترمربع مي باش��د ک��ه ارزش کل آن 3/100/000/000 
ریال مي باشد و مقدار سه دانگ آن به مبلغ 1/550/000/000 ریال مورد مزایده قرار گرفته 

است. م الف/ 7262
مدیر اجراي احکام شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
6/164 اج��راي احکام ش��عبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 890218 ج ح/ 9 له آقاي حمید خیراللهي حسین آبادي و علیه آقایان 
و خانم ها محمد، محمدرضا،  ش��هناز، ابراهیم، اس��ماعیل، رجبعل��ي، مریم، محبوبه همگي 
خیراللهي و نرگس هادي سیچاني و عزت فالح حسین آبادي بخواسته تقسیم ترکه مرحوم 
حس��ین خیراللهي حسین آبادي جلسه مزایده اي در روز یکشنبه تاریخ 90/7/10 از ساعت 
10 تا 11 صبح در محل این اجرا خیابان ش��هید نیکبخت،  دادگس��تري کل استان اصفهان، 
طبقه اول،  اتاق 133 به منظور فروش 9 و 7/8 حبه مشاع )نه و هفت هشتم مشاع( از پالک 
ثبتي 1749 بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس حس��ین آباد، جنب مسجد قائمیه، پالک 612 
برگزار نماید. مالکیت مورد مزایده 9 و 7/8 حبه به نام آقاي حسین خیراللهي حسین آبادي 
بوده و در راستاي اعمال ماده 111 قانون اجراي احکام مدني طبق گزارش واصله در حال 
حاضر ملک خلع ید شده و کسي در آن ساکن نمي باشد. ارزش 9 و 7/8 حبه مشاع از پالک 
فوق الذکر 567/812/500 ریال مي باش��د. طالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده به 
نش��اني ملک مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابي ش��ده شروع و 
برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10% مبلغ کارشناسي 
را نقدي همراه داش��ته باش��د. بهاي ملک پس از کسر هزینه هاي قانوني و اجرایي به نسبت 

سهم االرث بین ورثه تقسیم مي گردد.
اوصاف و مشخصات ملک طبق نظرکارشناس

ملک مورد بازدید تحت پالک ثبتي 1749 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و به صورت یک 
باب خانه مس��کوني و یک دهنه تجاري با ساختمان قدیمي مخروبه با دیوارهاي خشت و 
گلي و قس��متي آجري، سقف ها بخش��ي تیرآهن و آجر و قسمتي تیر چوبي و طاق ضربي 
ب��ه انضمام امتیازات آب و برق  گاز مي باش��د. عرصه پ��الک مذکور در وضعیت کنوني به 
مس��احت حدود 264 مترمربع اس��ت، ولي در قسمت غربي و پخ شمال غربي پالک مزبور 
ح��دود 23 مترمربع عقب نش��یني دارد که در نتیجه مس��احت خالص پ��الک حدود 241 
مترمرب��ع مي گردد. ضمنًا پالک مذک��ور داراي یک دهنه مغازه قدیم��ي با کاربري تجاري 
به متراژ 25/60 متر مي باش��د که برطبق مندرجات س��ند ش��ماره 13444 مورخ 82/4/14 
دفترخان��ه 32 اصفهان، س��رقفلي آن متعلق به آقاي ابراهیم خیراللهي مي باش��د. با توجه به 
ش��رح فوق، موقعیت، مساحت و ابعاد عرصه پالک فوق الذکر و در نظرگرفتن سایر عوامل 
مؤث��ر در ارزیابي، ارزش شش��دانگ عرصه و امتیازات آب و ب��رق و گاز و تجاري پالک 
موصوف کال به مبلغ 4/300/000/000 ریال )معادل چهارصد و سي میلیون تومان( ارزیابي 
و اعالم مي گردد و بدون احتس��اب س��رقفلي که متعلق به آقاي ابراهیم خیراللهي مي باشد 

ارزش 9 و 7/8 از پالک مذکور 567/812/500 ریال مي باشد. م الف/ 7980
مدیر اجراي احکام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تأسیس
6/233 ش��ماره: 2265/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت مهندس��ی سازه الکتریک اسپادان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/6/3 تحت ش��ماره 45124 و شناس��ه ملی 
10260630454 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1390/6/3 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: ساخت 
و اجرا و طراحی و مش��اوره و نظارت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
الکترونیکی و مخابراتی )به جز مواردی که طبق قانون در انحصار ش��رکت مخابرات ایران 
اس��ت( و تعمیرات در زمینه الکترونیک و مخابرات- خدمات کامپیوتر صرفا س��خت افزار 
و ش��بکه و اتوماس��یون اداری و صنعتی و حسابداری- الکترونیک صنعتی و برق صنعتی و 
ق��درت ازجمل��ه بردهای صنعتی و نیمه صنعتی و پی ال س��ی- طراحی بردهای صنعتی و 
نیمه صنعتی و قطعات تلفن همراه و ماکروویو و بی سیم وایرلس و وای فای- مانیتورینگ 
دوربین های مدار بس��ته و دزدگیر و سیس��تم های هشدار دهنده ازجمله زلزله- ابزار دقیق 
و بی ام اس و خانه های هوش��مند- تلفن س��انترال و آنتن مرکزی- تعمیرات تلویزیون و 
پخش صوت و تلفن همراه و کامپیوتر و برق خودرو- طراحی و اجرا و ساخت و صادرات 
 و واردات و نظ��ارت و مش��اوره در زمین��ه های عمرانی و س��ازه های بتن��ی و غیربتنی و 
س��ازه های هیدرولیکی و س��دهای خاکی- تاسیس��ات آبیاری و زهکش��ی- ساختمانی و 
هیدرولیک��ی و هیدرولوژیکی- ژئوتکنیک- اس��تخرهای سرپوش��یده و غیر سرپوش��یده- 
شیالت آبزیان- کشاورزی- دامداری- طراحی کانال های درجه 1و2و3و4 اجرای عملیات 
فنی و صنعتی مطالعات س��اخت بندها و س��دهای خاکی و بتنی- نظارت بر انجام عملیات 
لوله گذاری و پمپاژ آب- و به طور کلی هرنوع موضوع مرتبط و اخذ وام از کلیه بانک های 
دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت و ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
دولت��ی و خصوصی. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان فردوسی- کوی چرخاب- پالک95، 
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 313 مورخ 1390/5/2 نزد بانک ملی ش��عبه میدان انقالب پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
س��عید باجالنی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای رسول شریعتی بهروزی به سمت 
 نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای امیرحس��ین بنکدارپور به س��مت عضو هیئت مدیره 
 4-5- آق��ای س��عید باجالن��ی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم الهه علیخانی به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقای احسان علیخانی دهقی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/8139
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
6/234 ش��ماره: 2283/ث90/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت آذی��ن ارتباط��ات س��پاهان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/6/3 تحت ش��ماره 45081 و شناس��ه ملی 
10260630585 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/6/3 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
 تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های 
رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: اجرای عملیات برق، 
تاسیس��ات و تجهیزات صنعت، سیس��تم های مخابراتی، صنایع مختلف ریلی سیستم های 

امینی ساختمانی، راه و ساختمان و کنترل، ساخت و مونتاژهای پانل های برق فشار قوی و 
ضعیف و اجرای اتوماس��یون صنعتی و ابزار دقیق، فعالیت در زمینه شبکه های کامپیوتری، 
شبکه و ارائه خدمات شامل به جز مواردی که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات 
ایران اس��ت، طراحی و ساخت ماشین آالت س��اختمانی و بندری، ساختمانی، بسته بندی، 
راه سازی و کشاورزی، فعالیت و نظارت و مشاوره در زمینه صنایع غذایی و آزمایشگاهی 
و همچنین فعالیت در زمینه کش��اورزی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان مشتاق روبروی باغ 
گلها- مجمع باغ گلها- طبقه 7- واحد14، 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یک هزار س��هم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 266 مورخ 1390/5/15 نزد بانک 
 ملی شعبه صمدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم زینت چینائی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم 
زهره طالبی طادی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- خانم منیژه آزاده جونقانی به 
 س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- خانم منیژه آزاده جونقانی به س��مت مدیرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با 
امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مج��ری مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای 
 محمدرض��ا طالبی به عنوان بازرس اصل��ی 2-8- آقای مهدی قدیری��ان به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/ 8139/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسیس
6/235 ش��ماره: 2238/ث90/103 آگهی تأس��یس شرکت توسعه گس��تران تخت جمشید 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/6/1 تحت ش��ماره 45045 و شناس��ه ملی 
10260630230 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1390/6/1 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عمومی 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
فعالی��ت در زمین��ه های اس��تخراج و اکتش��اف و بهره ب��رداری معادن و ام��ور عمرانی و 
س��اخت و س��از ابنیه و س��اختمان و انجام خدمات وابس��ته از قبیل طراحی- محاس��به و 
نقش��ه کشی و نقشه برداری- اجرا- نظارت- صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید 
و توزی��ع کااله��ای مج��از بازرگانی- انعقاد ق��رارداد با کلیه ارگانها- ادارات و اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی- ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتی و خصوص��ی- اخذ وام از 
 بان��ک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ و اعطای نمایندگی از 
ش��رکت های داخلی و خارجی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان جی- ش��هرک اریس��ون- برگذر اصلی- پالک 3- 
طبقه2- تلفن 03115216611، 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 1/000/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 293 مورخ 1390/5/23 نزد بانک ملی ش��عبه خیابان 
صمدیه پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم الهام فنائی قهنویه 
ب��ه س��مت رئیس هیئت مدی��ره 2-5- آقای امید نیک روش به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3-5- خانم نیلوفر فالح پور به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- خانم نیلوفر فالح 
پور به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای امید نیک 
روش )نایب رئیس هیئت مدیره( و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
 آقای حس��ن زارعین گش��یری به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم ناهید صادقی به عنوان

بازرس علی البدل. م الف/ 8153/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغییرات
6/236 شماره: 1238/ت 90/103 آگهي تغییرات شرکت آیریا ساخت سپانو سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 42028 و شناسه ملي 10260597905 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
ع��ادي بطور فوق الع��اده و هیئت مدیره م��ورخ 1390/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
 1- خان��م پدی��ده متین نیا به عنوان بازرس اصلي، خانم حماس��ه متین نیا به عنوان بازرس 
علي البدل براي یک سال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت 
نش��ر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1392/05/26 به قرار 
ذی��ل انتخاب گردیدند. آقاي علیرضا رنجبر گنزقي و آق��اي بهرام مالکي پور و آقاي علي 
آقامرادي تا تاریخ 1392/05/26. 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقاي علیرضا رنجبر گنزقي به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي بهرام مالکي پور به سمت 
نائ��ب رئیس هیئت مدیره و آقاي علي آقامرادي به س��مت عضو هیئت مدیره و آقاي علي 
آقامرادي به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با دو امضاء 
از س��ه امضاي رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و آقاي حس��ن شفیعي علویجه همراه با مهر 
شرکت معتبر است. در تاریخ 1390/06/01 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 8153/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغییرات
6/237 ش��ماره: 1245/ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت خدمات مسافرت هوایي آلتین 
س��یر ایرانیان سهامي خاص به شماره ثبت 43375 و شناسه ملي 10260612193 به استناد 
 صورتجلس��ه مجم��ع عمومي فوق العاده م��ورخ 1390/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- نام ش��رکت به خدمات مس��افرت هوایي آلتین پرواز ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید. در تاریخ 1390/06/02 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 8153/3
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ
6/249 نظر به اینکه آقای علی غریب ش��اهی فرزند س��لطان به اته��ام ایراد ضرب عمدی 
حس��ب ش��کایت آقای داود محمدی فرزند فرامرز از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
900667 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف/ 8257
دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
6/250 نظ��ر ب��ه اینکه آقای ولی اله خواجه کوکلی فرزند نادر به اتهام ترک انفاق حس��ب 
ش��کایت خانم ش��هناز خواجه کوکلی فرزند نصر از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
900658 د/30  تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف/ 8258
دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
6/251 چ��ون آقای ولی اله نیکخواه فرزند حس��ینعلی ش��کایتی علی��ه آقای محمود مفرح 
مبن��ی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 962/90د/32 این دادگاه ثبت، 
وق��ت رس��یدگی برای روز س��اعت صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
 می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/8256
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6/252 چون آقای حس��ین مینائیان فرزند علی ش��کایتی علیه آقای اصغر محبوب مبنی بر 
مزاحمت تلفنی و فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 738/90د/32 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ساعت صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/8255
روانمهر- دادیار شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
6/253 نظر به اینکه خانم هاجر کریمی موگوئی به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت 
آق��ای اصغر خاتم زاده فرزند علی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900638د/30  
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در 
ام��ور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 
دادی��اری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود، 
 در ص��ورت ع��دم حض��ور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانون��ی معمول

خواهد شد. م الف/ 8259
صادقی- دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6/254 نظ��ر به اینکه آقای عباس رضایی فرزند احمد به اتهام ایراد ضرب و جرح با چاقو 
حس��ب ش��کایت آقایان 1- حس��ین علی اکبری 2- احمد اکبری فرزند دولتزوار از طرف 
این دادس��را در پرونده کالسه 900691 د/30  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 8260
صادقی- دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/255 کالس��ه پرونده: 881687ب/26 وقت رس��یدگی: بیست روز پس از ابالغ خواهان: 
کب��ری بهاری میمندی فرزند حس��ین خوانده: نعم��ت ا... دارش فرزند منصور خواس��ته: 
تقاضای صدور اجازه طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهی می شود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
داور یا داوران خود را معرفی نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 

م الف/8261
ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/257 کالس��ه پرونده: 891395ب/26 وقت رس��یدگی: بیست روز پس از ابالغ خواهان: 
فرزان��ه کرمی فرزند نیرومند خوانده: اکبر مارانی فرزند علی خواس��ته: صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلي آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل داور یا داوران منتخب 

خود را اعالم نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/8262
ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/258 کالس��ه پرونده: 900143ب/26 وقت رسیدگی: 90/9/1 ساعت 10 صبح خواهان: 
مژده نوحه س��را فرزند حس��ین با وکالت آقای��ان پیمان ربانی و رهام جوی��ا خوانده: امین 
احسان امینی فرزند اصغر خواس��ته: گواهی عدم امکان سازش خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/8263
ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
6/259 چون آقای عبدالحسین خانی شکایتی علیه آقای اسداله دارش مبنی بر ایراد ضرب 
عمدی مطرح ش��ده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 900768 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی 
ب��رای روز 90/9/28 س��اعت 10/5 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
 می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/8264
محسنی- مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
6/260 شکایتی علیه آقای فرزاد شیرانی فرزند خسرو مبنی بر قدرت نمایی با قداره مطرح 
ش��ده که پرونده آن به کالس��ه 900638ک116 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
90/8/9 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/8278
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
6/261 نظ��ر ب��ه اینکه آقای محمد مهران پ��ور به اتهام عدم رعایت نظام��ات کار منجر به 
صدمه بدنی غیرعمدی حس��ب شکایت آقای شهباز دست پاکی فرزند عزیزخون از طرف 
این دادس��را در پرونده کالسه 900853 د/27  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 8283
دادیار شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
6/262 ش��ماره: 30100/137ب21 نظر به اینکه آقای ف��رزاد دژبان به اتهام ضرب و جرح 
عمدی از طرف ش��عبه 21 بازپرسی دادس��رای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ 
احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در 
شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ جابرانصاری دادسرای ناحیه 3 بازپرسی 21 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت 

مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. م الف/8284
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6/263 نظر به اینکه آقایان محمد- علی- رضا- جواد- حس��ن عظیمی به اتهام فحاش��ی، 
تخریب عمدی حس��ب ش��کایت خانم فاطه گرامی- علی کریمی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 900852 د37 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در ش��عبه 37 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاض��ر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف/ 8285
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
6/264 ش��ماره: 18-1409ب21 نظ��ر به اینکه آقای ش��هرام صالحی به اته��ام خیانت در 
امان��ت از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ی دادس��رای ناحی��ه 3 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و 
ابالغ احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وسیله در اجرای 
م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ 
نش��ر آگهی در ش��عبه 21 بازپرس��ی اصفهان واق��ع در اصفهان خ جابرانصاری دادس��رای 
ناحی��ه 3 بازپرس��ی 21 جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خوی��ش حاضر گ��ردد در صورت 
 ع��دم حض��ور پس از گذش��ت مهل��ت مقرر اقدام��ات قانون��ی در این خص��وص بعمل 

خواهد آمد. م الف/8286
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
6/265 نظ��ر ب��ه اینکه آقای مجید زارعی به اتهام ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت 
آق��ای اصغ��ر و مه��دی یوس��فی از طرف ای��ن دادس��را در پرونده کالس��ه 891762د37 
تح��ت تعقی��ب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقام��ت او ممکن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و 
انق��الب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 37 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش 
 حاض��ر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف/ 8287
دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/267 کالس��ه پرون��ده: 12/900573ح وقت رس��یدگی: 1390/12/8 دوش��نبه س��اعت 
9 صبح خواهان: کوروش الحاکی خوانده: تورج س��عیدی خواس��ته: انتقال س��ند خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 12 حقوقی 
ارج��اع گردی��ده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان ب��ودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهی می ش��ود. تا خوان��ده از تاریخ 
نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند. م الف/8266
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/268 شماره دادنامه: 9009970350300754 

شماره پرونده: 9009980350300352 
شماره بایگانی شعبه: 900352 

خواهان: آقای روح اله حیدری به نش��انی خمینی شهر 4راه شریعتی ابتدای 17شهریور بن 
س��مت چپ اول جنب الهاف دوزی پ165 خوانده: آقای محمد همتی دشت پاگردی به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
انجام مش��اوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

نظر به اینکه خواهان باستناد یک فقره چک به شماره 1444/382502- 90/3/19 عهده 
بانک ملی ایران ش��عبه اصفهان به مبلغ 100/000/000 ریال طرح دعوی نموده باتوجه 
ب��ه اینک��ه صحت و اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مص��ون و مورد تکذیب 
خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده نیز مسلم و وجود اصول 
چک در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال 
ذمه مش��ارالیه و طلب خواهان دارد و باتوجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه 
بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده 
و با وصف ابالغ در جلس��ه ی دادرسی مورخ 90/6/1 حضور نیافته و در قبال خواسته 
خواهان دفاعی به عمل نیاورده و مس��تند ابرازی را مورد تکذیب قرار نداده اس��ت لهذا 
ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تش��خیص باستناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس مدنی و مواد 1و2 قانون مس��ئولیت مدنی و 
تبص��ره الحاقی به ماده ی 2 قانون چک و مواد 310 و 313 حکم به محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/055/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت 
زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
ص��ادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این مرجع و ظرف 
بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باش��د. م الف/8267
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/269 شماره دادنامه: 9009970352100437 

شماره پرونده: 8909980352101571 
شماره بایگانی شعبه: 891648 

خواهان: خانم ناهید باباعلی به نش��انی اصفهان بهارس��تان فاز 2 مجتمع ایثار بلوک 2 طبقه 
س��وم پ12 خوانده: آقای صولت ربیعی به نش��انی مجهول المکان خواسته: صدور حکم 
طالق به درخواس��ت زوجه گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء قرار 

می نماید.
قرار دادگاه

خواس��ته خواهان خانم ناهید باباعلی فرزند بهرام به طرفی��ت خوانده خانم صولت ربیعی 
فرزن��د محمد صدور گواهی عدم امکان س��ازش به منظور اجرای صیغه طالق می باش��د 
باتوجه به ش��رح خواسته خواهان و محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه اخذ توضیح از 
خواهان پیرامون خواسته را الزم و ضروری می داند خواهان با وصف ابالغ قانونی حاضر 
نگردیده و بدون اخذ توضیح از خواهان صدور رأی ماهیتی امکان پذیر نمی باشد. علیهذا 
 دادگاه به اس��تناد ماده 95 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم 
م��ی نمای��د قرار صادره ظ��رف 20 روز پس از اب��الغ قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8269
موسوی- رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6/270 آق��ای آرش ش��ارقی فرزن��د جان اهلل دادخواس��تی ب��ه طرفیت منیر ف��ارغ فرزند 
باق��ر مبن��ی بر اعس��ار از پرداخت محکوم ب��ه به این دادگاه تقدیم داش��ته که به کالس��ه 
900655ک119 ش��عبه 119 دادگاه عموم��ی جزای��ی اصفه��ان ثبت و نامب��رده را مجهول 
المکان اعالم داش��ته بنابر تقاضای خواهان و به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مرات��ب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتش��ر می گردد 
از خوانده دعوت می ش��ود برای روز چهارش��نبه 90/8/18 س��اعت 9 جهت رسیدگی در 
ای��ن ش��عبه حاضر و ظرف بیس��ت روز از تاریخ نش��ر آگهی جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م مراجع��ه و در ص��ورت ع��دم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده 
محس��وب و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ خواه��د نمود محل دادگاه خیابان نیکبخت 

 

می باشد. م الف/8281
جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
ابالغ رای

6/271 شماره دادنامه: 9009970354500729 
شماره پرونده: 8909980365601892 

شماره بایگانی شعبه: 900150 
ش��اکی: آقای بابک خداداد به نش��انی مارچین خ ش��هید خداداد امینی ک نیما فرعی س��وم 
ت3200233 مته��م: آق��ای خلیل بهرامی مجهول المکان اتهام ه��ا: 1- توهین 2- ضرب و 
جرح عمدی گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص ش��کایت آقای بابک خداداد فرزند حس��ین علیه آقایان خلیل و ایمان بهرامی 
فرزندان حس��ین دیگر دایر ب��ر ایراد ضرب عمدی و توهین باتوجه ب��ه محتویات پرونده، 
تحقیقات انجام ش��ده، گواهی پزش��کی قانونی، اظهارات گواهان، عدم حضور و دفاع مؤثر 
از ناحیه متهمین و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش��ان را بشرح فوق محرز 
تشخیص و مش��ارالیهما را به اس��تناد مواد 495-481-367 و 608 قانون مجازات اسالمی 
بپرداخت س��ه هزارم دیه کامل )بابت حارصه در انگش��تان س��وم و چهارم و پنجم دس��ت 
راس��ت( و پرداخت یک صدم دیه کامل )بابت دامیه پای راست( و پرداخت 2/5 صدم دیه 
کامل )بابت حارصه ران راست- گونه راست و گردن( و پرداخت دو دهم درصد دیه کامل 
)بعنوان ارش شکس��تگی نس��ج پوسیده و سالم دندان قدامی 2 باال راست( ظرف یکسال از 
تاریخ وقوع بزه در حق ش��اکی و بپرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دول��ت محکوم م��ی نماید. رای صادره غیابی اس��ت و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه است. م الف/8282
رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رای
6/272 شماره دادنامه: 9009970352900727 

شماره پرونده: 8909980364701117 
شماره بایگانی شعبه: 900308 

ش��اکی: آقای محمد- محمدحسن بیاتی- مظاهری تهرانی به نشانی خ امیرکبیر پایانه حمل 
و نقل ش��رکت فیروزان سپاهان متهم: آقای مظفر میرحسینی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای مظفر میرحس��ینی فرزند س��بزه متولد 1339 اهواز به ش��ماره ملی 
1753427231 مقیم رباط کریم فعاًل مجهول المکان دائر به مقصد نرساندن کاالی موضوع 
بارنامه شماره 2059 مورخ 89/4/17 )266695 سری 88ر ق( شامل انواع تیرآهن بارگیری 
شده از اصفهان به مقصد شوشتر فرهنگ شهر اتحادیه مسکن مهر با کامیون ماک به شماره 
پالک 952ع52- ایران 67 موضوع شکایت مورخ 89/7/26 آقای محمد بیاتی فرزند حسن 
مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل فیروزان سپاهان اصفهان به شماره ثبت 21397 از توجه به 
مفاد کیفرخواس��ت صادره و محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مأمورین 
انتظامی و گزارش ش��رکت راه و ساختمان کوهرنگ سازه الله و مندرجات بارنامه یاد شده 
و س��ایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری بودن متهم و عدم شناس��ایی 
آدرس های اعالمی از ناحیه وی و عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی با وصف 
احضار قانونی و نشر آگهی و مفاد اظهارات آقای غالمرضا بخشی فرزند حسنعلی به عنوان 
مالک پالک یاد شده، ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه ضمن 
اصالح کیفرخواست صادره باستناد ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و 
نقل کاال مصوب 1367 نامبرده را عالوه بر الزام به جبران خس��ارات وارده به صاحب کاال 
به تحمل دو س��ال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8279
حاجی زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6/273 آق��ای وحی��د ت��رکان فرزن��د رمضانعل��ی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خان��م نجمه 
ای��اران فرزن��د علی حس��ین به خواس��ته ای��ن دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به کالس��ه 
9009980352200144 و به ش��ماره بایگانی 900152 ح 22 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی 
حقوق��ی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 90/9/13 س��اعت 9:30 صبح تعیین 
ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان می باش��د به دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیی��ن دادرس مدنی مراتب در یکی از روزنامه ه��ا درج می گردد تا خوانده در 
وقت رس��یدگی ف��وق حاضر و در این مدت جه��ت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی 
 دادخواس��ت و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. م الف/8280
افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/274 شماره دادنامه: 9009970353800795 

شماره پرونده: 9009980365600199 
شماره بایگانی شعبه: 900307 

ش��اکی: آقای مراد حیدری به نشانی زینبیه ایس��تگاه باطون کوچه ش منصور افشاری نبش 
 کوچ��ه برک��ت پ2 متهمی��ن: 1- آقای امین داوودی به نش��انی مت��واری 2- خانم محترم 
 تقی زاده به نش��انی س��پاهان ش��هر خ خوارزم��ی مجتمع پرت��و طبقه واح��د42 اتهام ها: 
1- مزاحمت ملکی 2- تهدید 3- افتراء گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهامات امین داودی و محترم تقی زاده ایرانی فرزند گل محمد 53 س��اله اهل 
ش��هرکرد س��اکن اصفهان دائر بر توهین و افتراء نظر به ش��کایت مطروحه و کیفرخواست 
صادره و اظهارات مطلعین و دفاعیات غیرموثر متهم ردیف دوم در دادسرا و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده اتهامات انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و درخصوص توهین 
مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسالمی حکم بر محکومیت هریک از متهمین به تحمل 
چهل ضربه ش��الق تعزیری ص��ادر و اعالم می نماید و درخصوص افتراء مس��تنداً به ماده 
697 قانون مجازات اسالمی و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مص��رف آن در موارد معین حکم بر محکومیت هری��ک از متهمین به پرداخت مبلغ پنج 
میلی��ون ری��ال به عن��وان جزای نقدی در حق صن��دوق دولت صادر و اع��الم می نماید و 
درخصوص ش��کایت مراد حیدری علیه متهمین مذکور دائر بر ایجاد مزاحمت نظر به عدم 
وقوع جرم دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری رأی بر برائت متهمین صادر و اعالم 
م��ی نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. م الف/8268
توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
6/280 چ��ون آق��اي مرتضي گرمگي فرزند حس��ین ش��کایتي علیه آقاي س��عید ش��هابي 
فرزن��د حس��ین مبني بر مطالبه مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 900089 ح 15 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز دوش��نبه 90/9/7 س��اعت 8/30 صبح تعیین ش��ده 
نظ��ر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین 
 دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
م��ی ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعم��ل می آید جهت رس��یدگی 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/ 8363
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
6/281 چون آقاي پیام اسماعیلي فرزند مرتضي شکایتي علیه آقاي عباسعلي اکبرزاده فرزند 
غالمعلي مبني بر مطالبه 15 فقره سفته مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900598 ح15 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز یکش��نبه 90/9/6 ساعت 8/30 صبح تعیین شده 
نظ��ر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 

و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف/ 8362

مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای
6/282 شماره دادنامه: 9009970352000872 

شماره پرونده: 8909980352001689 
شماره بایگانی شعبه: 891820 

خواهان: خانم طیبه قلمفرس��ا به نش��انی اصفهان خوانده: آقای جواد امیدی پور به نش��انی 
مجهول المکان خواسته: گواهی عدم امکان سازش گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم طیبه قلمفرس��ا فرزند علی به طرفیت آقای جواد امیدی پور فرزند 
عباس��علی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق با عنایت 
به جامع محتویات پرونده رونوش��ت سند رسمی ازدواج شماره 11377- 1356/6/27 دفتر 
رس��می ثبت ازدواج ش��ماره 8 ش��یراز و احراز رابطه زوجیت به س��بب عقد نکاح دائم و 
اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجرای ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق 
س��عی در ایجاد س��ازش نموده و لیکن موثر واقع نش��ده و اصرار زوجه بر متارکه به جهت 
تحقق ش��روط ضمن العقد و مفقوداالثر ش��دن زوج و از توجه به محتویات پرونده کالسه 
16587 دایره سرپرستی و تعیین امین موقت جهت حفظ اموال خوانده و استشهادیه محلی 
که حکایت از صحت ادعای خواهان داش��ته و احراز تحقق بند 14 از ش��روط ضمن العقد 
مس��تنداً به ماده 1119 و 1029 قانون مدنی و ماده 8و9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم 
 امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت سه ماه 
می باش��د و زوجه م��ی تواند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ط��الق و به وکالت از طرف 
زوج ب��ا حق توکیل به غیر و عنداالقتض��اء بذل مهریه و قبول بذل به وکالت از طرف زوج 
ب��ا انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و رعایت ش��رایط موضوع مواد 1134- 1135- 
1136- 1140- 1141 قان��ون مدنی به عهده مجری صیغ��ه طالق خواهد بود. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف/8370
نبوی- رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/283 شماره دادنامه: 9009970350300629 

شماره پرونده: 8909980350301361 
شماره بایگانی شعبه: 891363 

شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 
مدیری��ت علی امین��ی با وکالت آقای رضا رضایی به نش��انی خ آمادگاه جنب کوچه نجفی 
س��اختمان نس��اجی پارس ط3 خواندگان: 1- آقای حس��ین خرم زاده 2- آقای رامین خرم 
 زاده همگی به نش��انی اصفه��ان خ چهارباغ خواجو بعد از بانک مل��ی بنگاه امالک معراج 
 3- آقای علیرضا زعفرانی 4- آقای محمود افشاری 5- آقاي احمد افشاري همگی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: درخواست اصالح رای گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای اصالحی

نظر به اینکه در س��طر دهم دادنامه به شماره 266- 90/3/4 در پرونده کالسه 89/1361ح3 
در هنگام تایپ اعالم نشده حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی و اعالم شده 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت لهذا مس��تنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی 
رأی اصالحی به شرح فوق صادر و اعالم می گردد. رأی اصالحی باید ضمیمه رأی اصلی 

شود و ارائه رأی اصلی بدون رأی اصالحی ممنوع می باشد. م الف/8369
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
6/284 اجراي احکام ش��عبه دهم دادگاه عمومي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 420/89 ح/ 10 له رسول قائي با وکالت سید مجید قوام نیا و علیه هوشنگ شاهچراغي 
و مینا فتحیان پور به خواس��ته 59/000/000 تومان اصل خواسته و مبلغ 1/750/000 تومان 
ح��ق االجرا، 22 حبه از ش��ش دانگ مغازه پالک ثبت��ي 2421/3 بخش یک واقع در خیابان 
ش��اپور قدیم )شهید بهشتي( مقابل خیابان مس��جد لنبان یک باب مغازه الستیک فروشي و 
آپاراتي که کل آن توس��ط کارشناس رسمي دادگستري معادل 195/000/000 تومان قیمت 
گ��ذاري و مصون از اعتراض مانده را در تاریخ 90/7/7 س��اعت 9 الي 10 صبح در اجراي 
شعبه 10 واقع در خیابان 317 دادگستري نیکبخت به مزایده بگذارد. متقاضیان مي توانند 5 
روز قبل از تاریخ مزایده از محل بازدید نمایند. کس��اني حق ش��رکت در مزایده را دارند که 
حداقل 10% بها را نقداً به همراه داش��ته باش��ند. مزایده از قیمت کارشناسي شروع و برنده 

فردي است که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.
اوصاف و ارزیابي ملک طبق نظر کارشناس

مغازه داراي پالک ثبتي 2421/3 بخش یک با مس��احت مفید 15/30 مترمربع با س��اختمان 
قدیمي، دیوار آجري و س��قف تیرچوبي کف پوش از س��نگ که آپاراتي و الستیک فروشي 
مي باش��د و طبق نظریه کارشناس��ي کل آن معادل 195/000/000 تومان قیمت گذاري شده 

است. م الف/ 8372
مدیر اجراي احکام شعبه دهم دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای
6/285 شماره دادنامه: 9009970350300665 

شماره پرونده: 8909980350300267 
شماره بایگانی شعبه: 890267 

 خواه��ان: آق��ای نصیر صابری به نش��انی دهق علی آباد مهردش��ت خوان��دگان: 1- آقای 
ولی اله نجفی مجهول المکان 2- آقای یداله طاهرخانی به نشانی قزوین تاکستان خ عاشورا 
روبروی پارک المهدی درب 6 ک منصور 3- آقای علیرضا پارس��ا مجهول المکان خواسته: 
الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخص��وص دعوی آقای نصیر صابری به طرفیت خوان��دگان 1- ولی ا... نجفی 2- یدا... 
طاهرخان��ی 3- علیرضا پارس��ا مبنی ب��ر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد 
رسمی و انتقال سند یک دستگاه کامیون خاور به شماره شهربانی 14ع28- ایران79 دادگاه 
با توجه به اظهارات خوانده به شرح صورت جلسه مورخ 90/5/11 مبنی بر اینکه به موجب 
قولنامه عادی در س��ال 1388 کامیون مورد دعوی را به آقای محمدعلی س��یمنی فروختم و 
با توجه به اظهارات خوانده ردیف دوم به شرح الیحه تقدیمی ثبت شده به شماره 0381- 
90/2/18 مبنی بر اینکه اینجانب به موجب قولنامه 87/1/21 اتومبیل مورد دعوی را به آقای 
علی نجفی فروختم وی بنگاه دار بوده قرار ش��ده کس��ی را که معرفی نموده س��ند را به نام 
وی انتقال دهد لذا بنده در تاریخ 89/2/19 در دفتر اسناد رسمی شماره 15 تاکستان وکالت 
بالعزل به محمدعلی س��یمنی جاودانی نم��ودم و اینکه به نظر دادگاه خواهان ذی نفع نمی 
باش��د لهذا مس��تنداً به بند 10 ماده 89 و مواد 88 و 89 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد این رای صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض و رسیدگی می باشد. م الف/8368
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأي
6/287 شماره دادنامه: 9009970350900689

شماره پرونده: 8909980350901496
شماره بایگاني شعبه: 891496

خواهان: آقاي صدرا اس��دبیگي با وکالت خانم پریس��ا اخوان به نش��اني اصفهان خ توحید 
میاني مقابل بیمه آسیا ساختمان پاسارگاد طبقه 2 واحد 203، خواندگان: 1. شرکت آذین بتن 
سپاهان به نش��اني مجهول المکان، 2. خانم مریم جوهري با وکالت خانم سمیرا نوربهشت 
به نش��اني اصفهان خ فردوس��ي مقابل بانک ملت ک فروردین س��اختمان ساالر واحد 10، 
خواس��ته: اعتراض ثالث به رأي- مالي منقول، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي اعتراض ثالث خانم صدرا اس��دبیگي با وکالت خانم پریس��ا اخوان به 
طرفیت خواندگان: 1- خانم مریم جوهرچي با وکالت خانم س��میرا نوربهشت 2- شرکت 

آذین بتن سپاهان نسبت به دادنامه شماره 571/572-86/5/13 صادر شده در پرونده کالسه 
850/85 و 1288 شعبه نهم حقوقي اصفهان نظر به اینکه حسب قرارداد عادي 1382/1/10 
یک دستگاه آپارتمان 2 خوابه در ضلع جنوب شرقي طبقه هشتم فاز چهار مجتمع احداثي 
توس��ط شرکت آذین بتن واقع در خیابان ابوریحان بیروني به صورت پیش فروش از طرف 
ش��رکت به خواهان معترض ثالث واگذار ش��ده است حس��ب قرارداد عادي 81/12/12 که 
مابین ش��رکت مذکور و خانم مریم جوهرچي منعقد ش��ده اس��ت یک دستگاه آپارتمان دو 
خوابه در طبقه هفتم ضلع جنوب ش��رقي در فاز C2 س��ایت شماره 13 مجتمع احداثي به 
مش��ارالیه واگذار گردیده است که در تاریخ 84/11/25 حسب صورتجلسه جانمایي تنظیم 
شده واحد واگذاري به خانم مریم جوهرچي طبقه هشتم ضلع جنوب شرقي تعیین مي گردد 
در پرونده دعوي اصلي دادگاه براساس قرارداد عادي منعقد مابین شرکت آذین بتن و خانم 
مریم جوهرچي 81/12/12 و صورتجلسه جانمایي 84/11/28 اتخاذ تصمیم نموده است. و 
رأي صادر شده است با ارائه قرارداد 1382/1/10 توسط معترض ثالث آنچه محرز مي گردد 
اینست که آپارتماني که در صورتجلسه جانمایي در سال 1384 براي خانم مریم جوهرچي 
در نظر گرفته شده در سال 1382 توسط شرکت به معترض ثالث واگذار گردیده و شرکت 
دیگر مالکیت و اختیاري بر این امر نداشته است تا بتواند آپارتمان را براي خانم جوهرچي 
در نظر بگیرد و عمل انجام ش��ده فضولي بوده و با عدم تأیید مالک باطل و بي اعتبار است. 
و ش��رکت مذکور هیچگونه دلیلي بر اینکه قرارداد واگذاري به معترض ثالث فسخ یا ابطال 
شده باشد ارائه نکرده اند و در زمان تنظیم صورتجلسه جانمایي 1384 قرارداد مذکور داراي 
اعتبار قانوني بوده است و تحویل موقت یکباب آپارتمان در طبقه هفتم ضلع شمالي غربي 
به معترض ثالث با توجه به اینکه حس��ب دادنامه هاي ارائه شده مستحق للغیر اعالم شده و 
آقاي فرهاد فرهادي که اقدام به واگذاري آپارتمان مذکور به معترض ثالث نموده محکوم به 
جزاي نقدي و رد مال شده است نیز دلیلي بر فسخ قرارداد سابق نمي باشد دادگاه اعتراض 
را وارد دانسته به استناد مواد 417 و 425 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 10 و 219 و 220 
و 247 قانون مدني دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر تحویل آپارتمان موضوع دعوي 
در حق معترض ثالث را صادر و اعالم مي کند بنا به مراتب مذکور قرارداد 81/12/12 منعقد 
مابین شرکت و خانم مریم جوهرچي در خصوص آپارتمان طبقه هفتم ضلع جنوب شرقي 
به قوت خود باقي بوده و مشارالیه مي تواند براساس آن اقدام قانوني نماید. رأي صادر شده 

حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 8371
اصالني- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/289 شماره دادنامه: 9009970350300148

شماره پرونده: 8909980350301293
شماره بایگاني شعبه: 891295

خواهان: تعاوني اعتبار ثامن االئمه به مدیریت علي امیني با وکالت آقاي رضا رضایي به نشاني 
خ آمادگاه جنب کوچه نجفي ساختمان نساجي پارس ط 3 دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقاي 
کس��ري شجاعي زاده، 2- آقاي فرهاد شماعي زاده هر دو مجهول المکان، 3- آقاي محسن 
 دهقان فر به نشاني خ مشتاق سوم کوچه پوریا کوچه مهر بن متین منزل شخصي، 4- آقاي 
مهران معتمدي س��ده مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب،  گردشکار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگي اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأي مینماید.
رأي دادگاه

نظر به اینکه خواهان به اس��تناد یک فقره چک بشماره 422836 عهده بانک صادرات بمبلغ 
دویست و بیست میلیون ریال طرح دعوي نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستند 
مذک��ور از ای��راد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته اس��ت و صدور 
و انتس��اب آن به خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خواندگان ردیف دوم، س��وم و 
چه��ارم به عنوان ضامن نیز مس��لم وجود اصل چک در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده 
خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه مشارالیهما و طلب خواهان دارد و با 
توج��ه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلي بر بري الذمه ب��ودن خویش ارائه ننموده و دلیلي 
بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف ابالغ قانوني در جلس��ه 
دادرسي مورخ 90/2/13 حضور نیافته اند و در قبال خواسته خواهان دفاعي بعمل نیاورده و 
مس��تند ابرازي را مورد تکذیب قرار نداده اند لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوي 
مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسي مدني 
و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدني تبصره الحاق��ي ماده 2 قانون چک و مواد 249، 310، 
313 و 314 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکال حکم به 
محکومیت خواندگان بصورت تضامني به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 4/400/000 ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت خسارات 
دیرکرد از زمان سررس��ید لغایت زمان پرداخت دین براس��اس شاخص اعالمي و پرداخت 
حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره 
غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و ظرف بیست روز پس از 

آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 8364
اسماعیلي- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای
6/290 شماره دادنامه: 9009970350300611 

شماره پرونده: 9009980350300207 
شماره بایگانی شعبه: 900207 

خواهان: تعاونی اعتبار ثامن با وکالت آقای رضا رضایی به نشانی اصفهان خ آمادگاه جنب 
کوچه نجفی ساختمان نس��اجی پارس ط3 خواندگان: 1- آقای رضا شاه حسینی به نشانی 
اصفهان اشکاوند خ امام طال و جواهر رضا شاه حسینی 2- آقای عباس ماندی زاده به نشانی 
اصفهان خ حاج رحیم ارباب کوچه شماره 15 )ش اکبر رضایی( اولین بن سمت راست بعد 
از پ18 پ20، 4- آقای مصطفی مسیبی قمبوانی به نشانی مجهول المکان 4- آقای وحید 
عطریان افیونی به نشانی اصفهان خ احمدآباد کوچه لت بن سیدنا مجتمع قائم ط1 خواسته: 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

نظ��ر به اینکه وکیل خواهان به اس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 313/120672- 89/8/4 
عه��ده بان��ک صادرات به مبل��غ 120/000/000 ریال طرح دعوی نموده ب��ا توجه به اینکه 
صحت و اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار 
نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آن به خوانده ردیف اول آقای رضا شاه حسینی به عنوان 
صادرکننده و خواندگان ردیف دوم الی چهارم به عنوان ضامن نیز مسلم و وجود اصل چک 
در ید خواهان اس��تقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اشتغال ذمه 
 مشارالیهم و طلب خواهان دارد و باتوجه به اینکه نامبردگان هیچ گونه دلیلی بر بری الذمه 
ب��ودن خوی��ش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده 
و مدافعات غیرموجه خواندگان ردیف دوم و چهارم به ش��رح صورتجلس��ه مورخ 90/5/4 
و اینکه خواندگان ردیف اول و س��وم با وصف ابالغ در جلس��ه دادرسی مورخ فوق الذکر 
حاضر نش��ده و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده و مس��تند ابرازی را مورد 
تکذی��ب قرار ن��داده اند لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دع��وی مطروحه را وارد 
تش��خیص به اس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1و2 
قان��ون مس��ئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چ��ک و مواد 249 و 310 و 313 
قانون تجارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم 
به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته )باتوجه به میزان خواسته( و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براس��اس 
ش��اخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رأی صادره درخصوص خوانده 
ردیف اول و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باشد 
و درخصوص خواندگان ردیف دوم و چهارم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8366
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/291 شماره دادنامه: 9009970350300501 

شماره پرونده: 9009980350300205 
شماره بایگانی شعبه: 900205 

خواه��ان: تعاون��ی اعتبار ثامن با وکال��ت آقای رضا رضایی مارچوبه به نش��انی اصفهان خ 
آمادگاه جنب پوش��اک جامکو- س��اختمان نساجی- طبقه س��وم- کدپستی 8144954373 
خواندگان: 1- آقای حس��ین س��پیانی 2- آقای حیاتقلی سپیانی همگی به نشانی اصفهان خ 
جی ابتدای سروستان مقابل بانک صادرات نانوایی سپیانی 3- آقای مسعود رجبی به نشانی 

اصفهان خ امام خمینی ایس��تگاه جباری کوچه هفتاد هش��ت متری س��عدی س��مت راست 
 منزل روبه روی پ24 )2 طبقه نماکاری ش��ده( 4- آقای اصغر باقری برس��یانی به نش��انی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه طلب گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

نظ��ر به اینکه وکیل خواهان باس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 1105141079- 89/8/17 
عه��ده بانک ملت به مبلغ 61/000/000 ریال طرح دع��وی نموده با توجه به اینکه صحت 
و اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده ردیف اول آقای حسین س��پیانی به عنوان صادر 
کنن��ده و خوان��دگان ردیف دوم الی چهارم به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک 
در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه 
مشارالیهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچ گونه دلیلی بر بری الذمه 
بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و 
با توجه به اقرار خوانده ردیف اول بش��رح صورتجلسه مورخ 90/4/15 و اینکه خواندگان 
ردیف دوم الی چهارم با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی اعالمی حضور نیافته و در 
قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده و مستند ابرازی را مورد تکذیب قرار نداده اند 
لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 
و 220 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 249 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و ماده 
3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت 
خوان��دگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 61/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 123000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ 
سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
براس��اس تعرفه قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد. رأی صادره درخصوص 
خوان��دگان ردی��ف دوم الی چهارم غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع می باش��د و درخصوص خوانده ردیف اول حضوری و باتوجه به اقرار ایش��ان 

قطعی است. م الف/ 8365
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تصویب ترازنامه
6/292 ش��ماره: 10582/ث-1390/6/6 آگه��ي تصوی��ب ترازنام��ه و انتخ��اب بازرس��ان 
ش��رکت پویا کک س��پاهان س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 13028 و شناس��ه ملي 
10260340479 براب��ر صورتجلس��ه مجمع عموم��ي عادي م��ورخ 1390/04/27 ترازنامه 
و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالي 1389 ش��رکت نامبرده به تصویب رس��یده و مؤسسه 
حسابرس��ي امین تدبیر بصیر به شناس��ه مل��ي 10103512680 و آقاي فره��اد نوابخش به 
کدمل��ي 1285642457 و کدپس��تي 8168836783 ب��ه ترتی��ب بس��مت بازرس��ان اصلي 
و عل��ي البدل ش��رکت ب��راي مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. ضمن��ًا روزنام��ه زاینده رود 
 جهت درج آگهي هاي ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 1390/6/6 

تکمیل گردید. م الف: 10582/1
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان
 

تأسیس
6/293 ش��ماره:  2267/ ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت آذین تولید صفه سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/06/03 تحت ش��ماره 45128 و شناسه ملی 10260630473 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/06/03 از لحاظ امض��اء 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- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه هاي تهیه 
و توزی��ع طراحي س��اخت و تولید کلیه ماش��ین آالت- ابزارآالت- ل��وازم یدکي- قطعات 
و تجهی��زات صنعتي- س��اختماني و کش��اورزي- کلی��ه خودروها- صنایع- ش��رکت ها- 
کارخانجات و بیمارس��تان ها و کلیه مؤسسات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي 
و انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها- شرکت ها- اشخاص حقیقي و حقوقي- اخذ تسهیالت و 
اعتبارات از بانک هاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- ش��رکت در 
مناقصات- پیمانها و مزایدات دولتي و خصوصي و هر گونه اموري که به نحوي با موضوع 
ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاشاني شمالي- خیابان جامي- کوي 
ش��هید فوالدگر- پالک 1- تلفن: 09132650963، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92353/295 مورخ 1390/05/20 
نزد بانک ملت ش��عبه امیرکبیر اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم مرضیه شجره طوبي به 
س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم صدیقه اماني به س��مت نای��ب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقاي امیرحس��ین ریاحي پور به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقاي امیرحس��ین 
ریاحي پور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل ی��ا رئیس هیئت مدیره به 
ص��ورت منفرداً همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت ضمنًا اوراق ع��ادي و اداري با امضاي 
مدیرعامل و همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مهین سلماني 
دهکردي به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقاي حمیدرضا ش��یراني بیدآبادي به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف: 8315/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
6/294 شماره:  2320/ ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت فني مهندسي یگانه صنعت سپاهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/06/06 تحت ش��ماره 45168 و شناسه ملی 
10260630834 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/06/06 از لحاظ امضاء ذیل 
 دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 1- پیمانکاري 
تأسیس��ات- تأمین و نصب تجهیزات پروژه هاي نفت- گاز- پتروشیمي- صنعت ساختمان 
 و صنع��ت ف��والد اعم از مکانیک��ي- الکتریک��ي- الکترونیکي- ابزار دقی��ق- مانیتورینگ، 
2- مش��اوره طراح��ي س��اخت و نصب مخ��ازن باز و تحت فش��ار، 3- مش��اوره طراحي 
نظ��ارت نصب اجرا بازس��ازي- تعمیرات- پش��تیباني فني بهره ب��رداري- تأمین تجهیزات 
کلیه پروژه هاي تأسیس��اتي اعم از مکانیکي- الکتریکي- الکترونیکي- ابزار دقیق- کنترل- 
 مانیتورینگ انرژي هاي نو- مهندسي پزشکي- مهندسي زیستي- پس از اخذ مجوزهاي الزم، 
4- مشاوره طراحي اجرا نظارت فني راه اندازي نگهداري بازسازي- تعمیرات پشتیباني بهینه 
سازي انواع دس��تگاه ها و تجهیزات سیستم هاي عادي- هوشمند و اتوماسیون تأسیساتي و 
تهویه مطبوع، 5- مش��اوره طراحي- نصب پش��تیباني فني سیس��تم هاي حفاظتي- امنیتي- 
نظارتي ش��امل دوربین هاي مداربسته- کنترل دسترسي- اعالم حریق و سیستم هاي وابسته، 
6- تأمین نیروي انساني موقت موردنیاز، 7- شرکت در مناقصات و مزایدات، 8- صادرات 
و واردات- خرید و فروش کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، 9- اخذ نمایندگي از شرکت هاي 
داخل��ي و خارج��ي، 10- اخذ وام از بانک ها و مؤسس��ات مالي داخل��ي و خارجي صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان جابر انصاري- خیابان ابونعیم 
جنوب��ي- کوچ��ه 24 فرعي 4- پالک 102، تلفن: 03114429515، 4- س��رمایه ش��رکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 176 مورخ 
1390/05/27 ن��زد بانک ملي ش��عبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي محمد 
بطالن��ي اصفهاني به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقاي مصطف��ي بطالني اصفهاني به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقاي محسن بطالني اصفهاني به سمت عضو هیئت 
مدیره 4-5- آقاي مسعود بطالني اصفهاني به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- آقاي مسعود 
بطالني اصفهاني به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت از قبیل چک- س��فته- بروات و عقود 
اس��المي و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 8- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقاي علي رضا صابري 
 صحن��ه به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقاي محمدرضا مبراي خش��ت مس��جدي به عنوان 

بازرس علی البدل. م الف: 8315/3
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان
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اطالع رسانی
ابالغ اجرائيه

6/295 ش��ماره: 30115 بدينوسيله به: آقاي سيدابوالفضل معيني فرزند سيدحسين به شماره 
شناس��نامه: 1642 ص��ادره از: دولت آباد س��اكن: اصفه��ان- خيابان جابر انص��اري- مقابل 
شهرداري كوچه مقداد پالك 2 كه برابر گزارش مأمور ابالغ امكان ابالغ واقعي به شما ميسر 
نگرديد ابالغ مي گردد برابر سند شماره 62900-87/6/21 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي 
ش��ماره 60 اصفهان موضوع خلع يد و تخليه چهارهزار مترمربع از اراضي ملي تحت پالك 
384 اصلي واقع در روس��تاي باقرآباد بخش 7 شهرس��تان اردس��تان كه بايد تحويل وزارت 
جهاد كشاورزي بنمائيد كه بر اثر عدم تخليه پالك صدراالشاره، بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 113749-4166 در اداره 
اجراي اسناد رسمي اصفهان مطرح مي باشد. لذا طبق ماده18 آئين نامه اجراي اسناد رسمي به 
ش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد. ظرف مدت ده روز 
نس��بت به تخليه چهارهزار مترمربع از اراضي ملي تحت پالك 384 اصلي واقع در روستاي 
باقرآباد بخش 7 شهرس��تان اردس��تان اقدام و در غير اينصورت بدون انتش��ار آگهي ديگري 

عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/ 8323
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 
 

تأسيس
6/296 ش��ماره:  2264/ ث 90/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت پايدار پوالد تخت جمش��يد 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/03 تحت ش��ماره 45122 و شناسه ملی 
10260630440 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/06/03 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عمومی در 
روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: انجام 
كليه خدمات فني و مهندس��ي شامل طراحي، محاسبه، نظارت و اجراي پروژه هاي عمراني، 
قالب بندي و آرماتوربندي، راه س��ازي، نقشه برداري، نقش��ه كشي، تأسيسات الكترونيك و 
برق و ملزومات هر يك از موضوعات فوق، انجام فعاليت هاي خدماتي س��اختمان، تجاري، 
بازرگان��ي، پروژه ه��اي آب و فاضالب و به طور كلي هر ن��وع اقدامي كه مرتبط با موضوع 
ش��ركت باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان جي- شهرك اريسون- ميخك 7- پالك 9- تلفن 
03115216611، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يك هزار سهم 1/000 
ريالی كه تعداد يك هزار س��هم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی 
گواهی بانكی ش��ماره 255 مورخ 1390/05/09 نزد بانك ملي شعبه خيابان صمديه اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي اميد نيك روش به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم نيلوفر فالح پور 
 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- خانم الهام فنائي قهنويه به سمت عضو هيئت مديره 
 4-5- خان��م اله��ام فنائي قهنويه به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شركت و همچنين اوراق عادي 
و اداري با امضاي آقاي اميد نيك روش به عنوان رئيس هيئت مديره و با مهر شركت معتبر 
 اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقاي حس��ن زارعين گش��يري به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم ناهيد 

صادقي به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 8331
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رای
6/298 شماره دادنامه: 9009970350300266 

شماره پرونده: 8909980350301361 
شماره بايگانی شعبه: 891363 

خواه��ان: تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه به مديريت علی امينی ب��ا وكالت آقای رضا رضايی به 
نشانی خ آمادگاه جنب كوچه نجفی ساختمان نساجی پارس ط3 خواندگان: 1- آقای حسين 
خرم زاده 2- آقای رامين خرم زاده همگی به نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو بعد از بانك 
ملی بنگاه امالك معراج 3- آقای عليرضا زعفرانی 4- آقای احمد افشاری 5- آقای محمود 
افشاری مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. 
رای دادگاه

نظر به اينكه خواهان به اس��تناد يك فقره چك به ش��ماره 292298 عهده بانك س��په شعبه 
احمدآباد اصفهان ب��ه مبلغ 153/000/000 ريال طرح دعوی نموده با توجه به اينكه صحت 
و اصالت مس��تند مذكور از ايراد و اعتراض مص��ون و مورد تكذيب خواندگان قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده رديف اول به عنوان صادركننده و خواندگان دوم 
الی پنجم به عنوان ضامن نيز مس��لم و وجود اصل چك در يد خواهان استقرار دين برعهده 
خوانده را تحقق بخشيده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به 
اينك��ه وی هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين 
خود در تاريخ سررسيد ارائه ننموده و با توجه به اقرار خوانده رديف اول بشرح صورتجلسه 
90/3/4 و اينكه ساير خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نيافته و در 
قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نياورده و مستند ابرازی را مورد تكذيب قرار نداده اند 
لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص باستناد مواد 198 
و 202 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و مواد 1و2 قانون مس��ئوليت مدنی 
و تبص��ره الحاق��ی به ماده 2 قانون چك و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آئين نامه 
تعرفه حق الوكاله و هزينه س��فر وكالی دادگستری حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 152/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/060/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و خسارت ديركرد از زمان سررسيد لغايت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی 
و ح��ق الوكاله وكيل براس��اس تعرفه قانونی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می دارد. رأی 
صادره نس��بت به خوانده رديف اول حضوری و با توجه به اقرار ايش��ان قطعی می باشد و 
درخصوص ساير خواندگان غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
مرجع و پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض و رسيدگی در محاكم تجديدنظر استان 

اصفهان می باشد.
اسماعيلی- رئيس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار 
6/304 در پرونده كالسه 900685 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي حس��ن يزداني و رضوان طماني فرزندان ش��عبانعلي و حسن شكايتي عليه آقاي سعيد 
بكراني باالني فرزند محمد داير بر كالهبرداري مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين 
ش��عبه ارجاع گرديد. نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از 
تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاسخگويي به اتهام وارده ودفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8447
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار 
6/305 در پرونده كالس��ه 900819 د 14 شعبه چهارده دادياري دادسراي عمومي و انقالب 
شهرستان اصفهان خانم خديجه السادات شهرت كاظمي فرزند سيدحسين شكايتي عليه آقاي 
مرتضي ش��هرت كاظمي فرزند س��يدجواد داير بر مزاحمت- تهديد- ورود به عنف مطرح 
نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد. نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باش��د حسب ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارد ودفاع از خود حاضر 

گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8446
قربانيان- داديار شعبه 14 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار 
6/306 در پرونده كالسه 900755 د 14 شعبه چهارده دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
اصفهان آقاي عزيزاله ش��هرت ظريف زاده فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي جواد ش��هرت 
قريشي داير بر ممانعت از حق مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد. 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف 
مدت يكماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به 
اتهام وارد ودفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 8443
قربانيان- داديار شعبه 14 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/307 كالس��ه پرونده: 476/90 ح/ 6، وقت رس��يدگي: 1390/11/18 )س��ه شنبه( ساعت 
8/30 صبح، خواهان: س��تاد اجرايي فرمان امام )ره(، خوانده: س��يد جعفر رضيان فرزند سيد 
عبداله فعاًل مجهول المكان، خواسته: ابطال معامالت بين خواندگان، ابطال سند رسمي،  الزام 
به انتقال رس��مي در دفترخانه پالك 3539 بخش 2. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای 
عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 8442
فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/308 شماره: 90-185 كالسه پرونده: 900185 ح/ 5، وقت رسيدگي: 1390/9/28 ساعت 
12 خواه��ان: بانك ملت به مديريت آقاي علي ديواندري ب��ا وكالت آقاي حبيب محمدي، 
خواندگان: 1. مژده مؤيد زفره فرزند غالمرضا 2. سيد فتح اله هاشمي 3. سيد صالح هاشمي 
فرزندان غالمرضا، خواس��ته: مطالبه مبلغ 95/000/000 ريال بابت 4 فقره س��فته به ش��ماره 
خزان��ه داري كل 324897 و 497688 و 136471 و 136470. خواهان دادخواس��تی تس��ليم 
دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 5 عموم��ي حقوقي اصفهان ارجاع 
گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 8441
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
6/309 در پرونده كالس��ه 900107 ح 19 دعوي خانم مريم كريمي به طرفيت آقاي محمد 
سعيدي مبني بر طالق مطرح رسيدگي مي باشد به خوانده ابالغ مي شود كه ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار روزنامه به زندگي مشترك با زوجه مراجعه نمايد. واال دادگاه نسبت به صدور 

حكم طالق اقدام خواهد نمود. م الف/ 8440
پيرامون- مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
6/310 شماره درخواست: 9010460350300033

شماره پرونده: 8909980350300267
شماره بايگاني شعبه: 890267

تجديدنظرخواه آقاي نصير صابري دادخواس��ت تجديدنظرخواهي خويش نسبت به دادنامه 
ش��ماره 9009970350300665 صادره از س��وي اين دادگاه را بطرفي��ت آقايان 1- ولي اله 
نجفي 2- يداله طاهرخاني 3- عليرضا پارس��ا به دفتر ش��عبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 تقديم كه در دفتر تجديدنظرخواهي ثبت گرديده 
اس��ت. لهذا به علت مجهول المكان بودن تجديدنظرخواندگان رديف اول و سوم به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني، مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا تجديدنظرخواندگان مجهول المكان ظرف 
ده روز پس از نشر آگهي، به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت و در وقت مقرر چنانچه پاس��خي دارند 

كتباً اعالم نمايند. م الف/ 8449
دادخواه- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان

ابالغ
6/311 شماره دادنامه: 9009970351400499

شماره پرونده: 8809980351400158
شماره بايگاني شعبه: 880158

خواهان: آقاي حسن تجدد با وكالت آقاي سيد محسن صالحي به نشاني خ بزرگمهر جنب 
كالنتري 14 س��اختمان ارس طبقه اول، خواندگان: 1. آقاي مجيد ش��عفي به نشاني اصفهان 
خ كاوه كوي ش��هيد رجائي مجتمع نگار بلوك 602، 2. آقاي هادي حيدري، 3. آقاي محمد 
دشتي زاد، 4. خانم پروين كالنتر همگي به نشاني مجهول المكان، 5. آقاي علي مستأجران به 
نشاني اصفهان خ مير كوچه ملك بن بست گلشن پ 8، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي 
ملك، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و بشرح ذيل 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي حسن تجدد فرزند علي با وكالت آقاي سيد محسن صالحي 
بطرفيت آقايان 1- علي مس��تأجران فرزند قربانعلي 2. مجيد ش��عفي فرزند اكبر 3- محمد 
دش��تي زاده فرزند قاس��م 4- خانم پروين كالنتر فرزند حبيب اله 5- هادي حيدري مبني بر 
الزام خواندگان رديف سوم و چهارم به انتقال و تنظيم سند رسمي 14100 مترمربع از قطعه 
2 نقشه ترسيمي پالك 624 بخش 9 ثبتي اصفهان بانضمام مطلق خسارات با اين توضيح كه 
بموج��ب مبايعه نامه بدون تاريخ خواهان باتفاق خواندگان رديف اول و دوم حدود 14100 
مترمربع از قطعه 2 نقشه ترسيمي پالك 624 بخش 9 ثبتي اصفهان در مزرعه قاسم آباد را از 
خوانده رديف سوم اصالتاً و خوانده رديف پنجم كه وكيل خوانده رديف چهارم بوده است 
خريداري نموده اند، و س��پس خواندگان رديف اول و دوم س��هم خود را به خواهان منتقل 
نموده اند دادگاه با توجه به مراتب فوق، مالحظه بيع نامه و اس��ناد عادي واگذاري از س��وي 
خواندگان رديف اول و دوم به خواهان و مالحظه وكالتنامه رس��مي ش��ماره 73731 مورخ 
83/12/22 دفترخان��ه 22 اصفهان كه بموجب آن خوانده رديف پنجم وكالت خوانده رديف 
چه��ارم را جهت فروش اموال وي برعهده گرفته اس��ت و ب��ا عنايت به لزوم ثبت معامالت 
اموال غيرمنقول و همچنين با توجه به نظريه كارشناس��ان رس��مي دادگس��تري كه مصون از 
اعتراض مانده است، ادعاي خواهان را در مورد خواندگان رديف سوم و چهارم ثابت و مسلم 
تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 362 قانون مدني و مواد 46، 47، 48 قانون ثبت و مواد 198 
و 519 قانون آئين دادرس��ي مدني، خوانده رديف س��وم را به حضور در يكي از دفاتر اسناد 
رس��مي و انتقال 43/100 حبه مش��اع معادل 9400 مترمربع از 23/67 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ پالك 624 اصلي بخش 9 ثبتي اصفهان )تحت مالكيت آقاي محمد دشتي زاده( به 
خواهان و همچنين خوانده رديف چهارم را به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال 
مقدار 22/100 حبه مش��اع )معادل 4700 مترمربع( از 99/100 حبه مشاع )سهم االرث خانم 
پروين كالنتر( از يازده و هشتاد و سه صدم حبه مشاع )مالكيت مورث خانم پروين كالنتر( 
از 72 حبه 6 دانگ پالك شماره 624 اصلي بخش 9 ثبت اصفهان از سهم االرث خانم پروين 
كالنتر به خواهان و همچنين پرداخت مبلغ 97100 ريال به عنوان هزينه دادرسي و همچنين 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه از س��وي خواندگان و در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي 
ص��ادره غيابي و ظرف مهل��ت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مي باشد و در خصوص 
س��اير خواندگان، نظر به اينكه در دفتر امالك، ملك به نام ايش��ان به ثبت نرسيده و در نتيجه 
قادر به انتقال نمي باش��ند، لذا دعوا را متوجه نامبردگان ندانس��ته و مس��تنداً به بند 4 ماده 84 
و م��اده 89 قانون آئين دادرس��ي مدن��ي، قرار رد دعوا صادر و اع��الم مي نمايد. قرار صادره 
 ظرف مهلت بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد. م الف/ 8450
محمدي جرقويه اي- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
6/312 شماره دادنامه: 9009970350900778

شماره پرونده: 9009980350900306
شماره بايگاني شعبه: 900344

آقاي حس��ين شيش��ه بر اصفهاني خواهان، با وكالت آقاي نويد خوروش به نشاني اصفهان- 
ميدان آزادي- ابتداي سعادت آباد- ساختمان پود پونه- بلوك 2- واحد 12، 2- آقاي احمد 
شيشه بر اصفهاني خواهان، با وكالت آقاي نويد خوروش به نشاني اصفهان- ميدان آزادي- 

ابتداي س��عادت آباد- س��اختمان پود پونه- بلوك 2- واحد 12، 3- خانم عصمت شيشه بر 
اصفهاني خوانده به نشاني مجهول المكان، 4- خانم مهين شيشه بر اصفهاني خوانده به نشاني 
 مجهول المكان، 5- آقاي محمدعلي خيري دس��تگردي خوانده، به نش��اني مجهول المكان، 
6- خانم نصرت خيري دس��تگردي خوانده، به نش��اني مجهول الم��كان، 7- آقاي مرادعلي 
خيري دس��تگردي خوانده، به نش��اني مجهول المكان، 8- آقاي ماش��اا... خيري دستگردي 
خوانده، به نش��اني مجهول المكان، 9- آقاي قدرت ا... خيري دس��تگردي خوانده، به نشاني 
مجهول المكان، 10- خانم بتول خيري دستگردي خوانده، به نشاني مجهول المكان، خواسته: 
دستور فروش ملك مشاع، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات ختم رسيدگي را اعالم و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
دستور فروش

آقايان احمد و حسين شيشه بر اصفهاني نژاد با وكالت آقاي نويد خوروش به طرفيت آقايان 
و خانم ها 1- مهين 2- عصمت هر دو شيش��ه بر اصفهاني نژاد 3- محمدعلي 4- مرادعلي 
5- ماش��اهلل 6- قدرت اهلل 7- بتول 8- نصرت همگي خيري دس��تگردي درخواست فروش 
پالك ثبتي 3459/1 بخش س��ه ثبت اصفهان را نموده اس��ت با توجه به اينكه حس��ب پاسخ 
استعالم ثبتي طرفين در پالك مذكور مالكيت مشاعي دارند و حسب رأي صادر شده از اداره 
ثبت اصفهان درخواس��ت افراز رد شده است دادگاه درخواست او را وارد ندانسته به استناد 
ماده 4 قانون افراز و فروش امالك مش��اع دستور فروش پالك ثبتي مذكور را صادر و اعالم 
مي كند تا اجراي احكام وفق مقررات قانوني نس��بت به مزايده فروش و تقسيم وجه حاصله 

به نسبت مالكيت طرفين اقدام نمايد.  م الف8452
اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
6/313 شماره دادنامه: 9009970353300708

شماره پرونده: 8909980364701614
شماره بايگاني شعبه: 900086

1. آقاي رس��ول خوش نما متهم، به نش��اني مجهول المكان، 2. آقاي جواد تحويلي پور به 
نش��اني مجهول المكان، 3. خانم فروغ الس��ادات سيد ش��اكي و متهم، با وكالت آقاي روزبه 
سرشوق به نشاني اصفهان خ بزرگمهر مادي نياصرم ساختمان 152 ط همكف دفتر وكالت، 
4. آقاي مهدي عمادي ش��اكي و متهم، به نش��اني اصفهان خ نشاط كوي بيت الحسين كوچه 
ش��هيد فتحي پالك 37، 5. آقاي پيمان واقعي ش��اكي، به نشاني اصفهان خ طالقاني چهارراه 
س��رتيپ كوي علي قلي بيك پالك 124 منزل س��يد، 6. خانم پگاه واقعي ش��اكي، با وكالت 
آقاي محسن نصوحي به نشاني اصفهان خ بزرگمهر چهارراه نورباران كوي درفش پالك 12، 
اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدي و فحاشي و توهين، 2. مزاحمت ملكي، گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقايان رسول خوش نما و جواد تحويلي كه متواري مي باشند و از طريق 
نش��رآگهي احضار شده اند مبني بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به پگاه و 
پيمان واقعي و نيز اتهام آقاي مهدي عمادي فرزند محمدحس��ن 49 ساله مبني بر فحاشي و 
توهين و ش��ركت در ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع ش��كايت شكات نامبرده با وكالت 
آقاي محس��ن نصوحي و ش��كايت خانم فروغ السادات س��يد از توجه به محتويات پرونده، 
گ��زارش مأموري��ن و تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواس��ت صادره و دالي��ل مندرج در آن 
از جمله ش��كايت شكات بشرح شكوائيه و صورتجلس��ه مورخ 90/5/17 كه بيان داشتند از 
نامبردگان بداليل ذكر شده در پرونده به اتهام توهين و شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي 
ش��كايت داريم و مطالبه ديه را مي  نمايم و نيز وكيل دو نفر از ش��كات كه اظهارات وي نيز 
در صورتجلس��ه مذكور بيان شده اس��ت و ديگر داليل و گواهي پزشكي قانوني و اظهارات 
مطلعين و نحوه اظهارات متهم حاضر در دادس��را و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابي آنان را محرز و ثابت دانسته با استناد به مواد 302 و 367و 480 و 484 از قانون 
مجازات اسالمي متهمين موصوف را به پرداخت يك چهارم از يك هزارم بابت سرخ شدگي 
آرنج دست راست و نيز يك چهارم از يك هزارم بابت سرخ شدگي خلف تنه و يك چهارم 
از يك هزارم نيز بابت سرخ ش��دگي قدام گردن و يك و نيم هزارم ديه بابت كبودي بازوي 
چ��پ و يك درصد از دي��ه كامل بابت بريدگي )داميه( خلف بازوي راس��ت در حق پيمان 
واقع��ي و ني��ز به پرداخت يك چهارم از يك هزارم ديه كامل بابت ديه سرخ ش��دگي خلف 
تنه و يك و نيم هزارم ديه بابت س��رخ ش��دگي مخاط لب فوقاني و نيم درصد از ديه كامل 
بابت ارش تورم س��مت چپ س��ر در حق پگاه واقعي و مهدي عمادي را به اتهام فحاشي و 
توهي��ن به پرداخت پانصدهزار ري��ال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد 
و در خصوص اتهام خانم فروغ الس��ادات سيد فرزند سيد اسماعيل مبني بر ايجاد مزاحمت 
ملكي از توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه ش��اكي مهدي عمادي نس��بت به وي اعالم 
گذشت نموده است و موضوع از جرايم قابل گذشت مي باشد با استناد به بند 2 ماده 6 قانون 
آئين دادرس��ي كيفري ق��رار موقوفي تعقيب صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره نس��بت به 
مهدي عمادي حضوري ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر 
اصفهان مي باشد و در خصوص ديگر متهمين غيابي محسوب ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در اين دادگاه خواهد بود. م الف/ 8453
نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
6/314 شماره پرونده: 9009980350100

شماره قرار: 9009970350100723
خواهان: آقاي علي رضايي فرزند حسين نشاني: چهارراه عاشق آباد اصفهاني، خوانده: آقاي 
ناصر نصيري تيمور مجهول المكان. دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده بش��رح ذيل 

مبادرت بصدور قرار مي نمايد. 
قرار تأمين خواسته

در خصوص درخواست آقاي علي رضايي فرزند حسين به طرفيت آقاي ناصر نصيري تيمور 
مبني بر صدور قرار تأمين خواس��ته معادل: 600/000/000 ريال وجه چك شماره 399380 
بانك ملت با توجه به محتويات پرونده و مدارك اس��تنادي و رعايت مواعد قانوني مس��تنداً 
ب��ه مواد 292-314 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آيين دادرس��ي مدني قرار تأمين 
خواسته معادل: 600/000/000 ريال از اموال بالمعارض خوانده/خواندگان، متساويا، متضامنا 
ص��ادر و اعالم مي گ��ردد. مفاد آن قبل از ابالغ قابل اجرا و ظ��رف ده روز قابل اعتراض در 

همين دادگاه مي باشد. م الف/8454
راجي- دادرس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
6/316 شماره دادنامه: 9009970351000479

شماره پرونده: 8909980351001371
شماره بايگاني شعبه: 891371

خواهان: آقاي س��عيد نجار مارناني به نش��اني اصفهان- خ رباط اول- روبروي بانك س��په- 
 موبايل پافته آ، خوانده: خانم س��ودابه ضامن دوست به نش��اني مجهول المكان، خواسته ها: 
1. مطالبه طلب، 2. تأمين خواسته، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي 

را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي س��عيد نجار مارناني بطرفيت خانم سودابه ضامن دوست بخواسته 
مطالب��ه مبل��غ 290/000/000 ب��ه موجب 3 فقره چك ب��ه ش��ماره 506711-89/11/14 و 
506725-89/10/17 بانك ملي و 419708/53 بانك ملت، نظر به اينكه رونوش��ت مصدق 
چ��ك و گواهي ع��دم پرداخت بانك محال عليه و بقاء اصول م��دارك در يد خواهان مؤيد 
صحت ادعاي خواهان مي باشد و خوانده از طريق نشر آگهي دعوت لكن در محضر دادگاه 
حضور نيافته و دفاعي بعمل نياورده اس��ت. لذا دعوي خواهان ثابت تش��خيص و مستنداً به 
م��واد 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون دادرس��ي مدني و تبصره الحاقي 
به ماده 2 قانون چك خوانده به پرداخت اصل خواس��ته بانضمام مبلغ هزينه دادرس��ي و نيز 
پرداخت خس��ارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم ش��اخص بانك مركزي از تاريخ چك تا 
وصول محكوم به در حق خواهان محكوم مي گردد. رأي صادره غيابي و  ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهي است. م الف/ 8448
اصالني- رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
6/317 شماره درخواست: 9010460352700037

شماره پرونده: 8909980362101860
شماره بايگاني شعبه: 900068

ش��اكي زهرا مهرپرور فرزند حسين ش��كايتي برعليه علي افضلي فرزند اكبر به اتهام سرقت 

خودرو تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه 101 دادگاه 
عموم��ي )كيفري( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه پرونده 
8909980362101860 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 1390/9/9 و ساعت 10 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 8439
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي كيفري شهرستان اصفهان

افتتاح
6/318 شماره: 6341 آگهي افتتاح شعبه شركت امداد پرستاران طپش )مسئوليت محدود( به 
شماره ثبت 757 و شناس��ه ملي 10861936790 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخه 
90/4/30 در شركت امداد پرستاران طپش )مسئوليت محدود( تغييراتي به شرح زير در شركت 
فوق بعمل آمد. 1- مقرر گرديد شعبه شركت در تهران- ميدان بهارستان- خيابان مجاهدين 
اس��الم- ساختمان پليس 10+ پالك 236 طبقه دو- واحد شش- كدپستي 1157773711 به 

مديريت آقاي جواد گنجي اردستاني تأسيس گردد. م الف/ 181
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
6/319 شماره: 6320 سيد حسن ايزدي اونجي به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت ششدانگ قطعه زمين كه 
فعاًل به صورت خانه درآمده پالك 7191/212 واقع در اردستان يك اصلي دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 525 دفتر 189 امالك ذيل ثبت 7683 به نام سيد حسن 
ايزدي اونجي صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و معامالت متعددي انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود 
س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس��ليم نماي��د در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 182
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

پيش فروش
6/320 ش��ماره: 7135 در خصوص پرونده اجرائي كالس��ه 6-475/86 اي��ن اداره له بانك 
كش��اورزي ش��عبه نطنز عليه شما وراث مرحوم اس��داله اباذري و غيره اشعار مي دارد نتيجه 
ارزيابي مورد رهن كالس��ه فوق به مبلغ 560/000/000 ريال برابر ماده 101- آئين نامه مفاد 
اس��ناد رسمي الزم االجرا به شما مديون كالس��ه فوق ابالغ گرديده رهن برابر وارده شماره 
14477 مورخ 1390/11/30 در موعد مقرر به نتيجه ارزيابي اعتراض نموده برابر ماده 102- 
آئين نامه مفاد اسناد رس��مي الزم االجرا آقاي حميدرضا رشادي به عنوان كارشناس منتخب 
جهت ارزيابي مجدد مورد رهن كالس��ه ف��وق انتخاب گرديده كه مورد رهن در اين مرحله 
ب��ه مبلغ 622/000/000 ريال ارزيابي گرديده و اعالم مي دارد مراحل بعدي مزايده و فروش 

مورد رهن مي باشد. م الف/ 397
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

مزايده
6/325 ش��عبه اول اجراي احكام ش��وراي حل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده اجراي به ش��ماره 7060/89 له رس��ول مأموريان و عليه س��هراب زارع به آدرس: 
اصفهان- خيابان زينبيه اول مهديه پالك 27 مغازه بخواس��ته مطالبه 15/400/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و هزينه كارشناسي و نشر آگهي جلسه مزايده اي را در تاريخ 90/7/6 ساعت 
11/30-10/30 در طبقه اول مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم 
كاش��اني جنب بيمه ايران به منظور فروش اموال توقيفي محكوم عليه كه توس��ط كارشناس 
دادگستري اصفهان جمعاً 17/0006/000 ريال ارزيابي گرديده است را برگزار نمايد. طالبين 
خريد مي توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده مبلغ 10 درصد از قيمت كارشناسي را به شماره 
حس��اب 2171350205001 بانك ملي دادگس��تري اصفهان واريز نموده و از اموال توقيفي 
بازديد به عمل آورند و در مزايده شركت نمايند. ضمناً با توجه به محاسبه محكوم به پرونده 
مبني بر اينكه اموال قيمت ارزيابي مازاد دارد در ليست اموال كه توسط كارشناس دادگستري 
اصفهان ارزيابي گرديده اس��ت از اقالم توقيفي رديف 31 و 32 موجود )تعداد يك دس��تگاه 
دريل برقي و يك دستگاه اره ملكي( خواهان نسبت به اين دو مورد هيچگونه ادعايي ندارد. 
و قيمت مزايده از پايه ش��روع ش��ده و اموال به شخص يا اشخاصی فروخته خواهد شد كه 
باالترين پيشنهاد را ارائه نمايند. لذا مشخصات اموال توقيفي با خصوصيات مندرج در نظريه 

كارشناس به شرح پيوست مي باشد. 
اجراي احكام شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
6/326 نظ��ر به اينكه آقاي محمدحس��ين صادقي فرزند عباس��علي ب��ه اتهام ضرب و جرح 
عمدي و فحاشي و تخريب حسب شكايت خانم عفت خليفه هادي و مرجان يوسفي فرزند 
عباس- حس��ن از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 900754 د/ 42 تحت تعقيب است و 
ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 
115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در شعبه 42 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاس��خگوئي به اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 8552
عابديني- داديار شعبه 42 دادياری مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
6/327 نظر به اينكه آقاي غالم اس��المي تبعه افغانس��تان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي 
حس��ب ش��كايت آقاي نعمت مرادي فرزند سمندر از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 
900694 د/ 30 تح��ت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معل��وم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انق��الب در ام��ور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در 
شعبه 30 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگوئي به اتهام خويش حاضر شود. 
در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد 

شد. م الف/ 8551
صادقي- داديار شعبه 30 دادياری مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
6/328 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای مصطفی مرتضوی و حميدرضا كيانی شكايتی عليه 
آقايان 1- بهروز مهربان فرزند محمود 2- جالل ترابی 3- علی باقری داير بر ايراد ضرب و 
جرح عمدی و توهين مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 900287ب16 ثبت 
گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به 
حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين 

بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/8550
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
6/329 بدينوس��يله اعالم می گردد آقايان ش��هريار و براتعلی خاكس��ار شكايتی عليه آقايان 
1- رضا ظاهری )اس��ماعيل  محمدی( 20 زهرا ظاهری با نام مس��تعار گلی ظاهری )همسر 
ح��اج مراد عبدی وند( داير بر كالهبرداری از طريق فروش س��كه تقلبی مجهول المكان به 
اين بازپرس��ی تسليم و به شماره 890430ب16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف 
يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 
قانون آئين دادرس��ی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
محل��ی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/8549
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی

6/330 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای فرش��يد ميرزايي فرزند همايون شكايتي عليه آقاي 
س��روش مرادي داير بر حريق عمدي مجهول المكان به اين بازپرس��ي تس��ليم و به شماره 
900594 ب 16 ثبت گرديده اس��ت كه از مش��تكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی 
جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری 
اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و 

در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/8548
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
6/331 بدينوسيله اعالم می گردد آقای ناصر گلشن ايرانپور فرزند اصغر شكايتي عليه آقاي 
وحيد س��روش داير بر حريق عمدي مجهول المكان به اين بازپرس��ي تس��ليم و به ش��ماره 
900592 ب 16 ثبت گرديده اس��ت كه از مش��تكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی 
جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری 
اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و 

در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/8547
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
 6/332 بدينوسيله اعالم می گردد آقای محسن تشكر فرزند حسن شكايتي عليه آقاي حسام الدين 
 مالك��ي داير ب��ر كالهبرداري )خرج كردن چك تقلبي به نام مأم��ور دولت( مجهول المكان 
به اين بازپرس��ي تس��ليم و به ش��ماره 900591 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه 
ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 
115 قانون آئين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/8546
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
6/333 بدينوسيله اعالم می گردد آقاي خداداد شيرازي فرزند عبدالحسين شكايتي عليه آقاي 
س��يامك فرخي فرزند خس��رو داير بر جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المكان به اين 
بازپرس��ي تسليم كه به كالسه ش��ماره 900515 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه 
ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 
115 قانون آئين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/8545
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
6/334 بدينوس��يله اعالم می گردد خانم مهوش س��لطاني فرزند ش��هرام شكايتي عليه آقاي 
مرتضي قنبري فرزند محمدعلي داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع مجهول المكان به اين 
بازپرسي تسليم و به شماره 881284 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه 
از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك 
نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/8544
شريفی- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/335 خانم مريم كريمي فرزند احمد دادخواستي به طرفيت آقاي ابوالفضل اصغري فرزند 
علي اكبر بخواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به كالسه 9009980352200856 
و به ش��ماره بايگاني 900896 ح/ 22 در شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت شده 
و وقت رس��يدگي مورخ 90/9/21 س��اعت 8:30 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده 
مجهول المكان مي باش��د به دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني 
مراتب در يكي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رسيدگي فوق حاضر و در اين 
مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه 

نمايد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود. م الف/ 8558
افغاني- مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأی 
6/336 شماره دادنامه: 9009970351800807 

شماره پرونده: 8909980351801910 
شماره بايگانی شعبه: 892000 

خواهان: خانم س��حر غالمی با وكالت خانم مريم س��روش به نشانی اصفهان – خيابان شيخ 
صدوق شمالی – نرسيده به نيكبخت – ساختمان امير – طبقه چهارم – واحد 7 – كدپستی 
8163834763. خوانده: آقای بهنام پوراس��ماعيلی به نش��انی ---. خواس��ته: صدور حكم 
طالق به درخواس��ت زوجه. گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت 

بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست تقديمی خانم مريم سروش به وكالت از خانم سحر غالمی فرزند 
غالمرضا و به طرفيت آقای بهنام پوراس��ماعيلی فرزند جاويد مجهول المكان و بخواس��ته 
صدور گواهی عدم امكان سازش بدين توضيح كه وكيل خواهان اظهار داشته موكله بموجب 
س��ند نكاحيه ش��ماره ترتيب 3369 مورخ 1387/1/7 دفتر ازدواج ش��ماره 123 اصفهان با 
خوانده ازدواج كرده اس��ت و خوانده از مرداد ماه س��ال 1388 زندگی را ترك كرده و رفته 
و ديگر مراجعت نداش��ته بلحاظ ترك انفاق و عس��ر و حرج برای موكله درخواست طالق 
دارم س��پس خواهان درخواس��ت طالق بلحاظ تحقق بعضی از ش��روط ضمن العقد شامل 
بندهای 1 و 2 و 8 يعنی ترك انفاق، س��وء رفتار و ترك زندگی را نموده علی هذا دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده، احراز زوجيت طرفين قرائن و ش��واهد موجود، شهادت شهود و 
اينكه خوانده از طريق نشر آگهی دعوت شده و حضور پيدا نكرده و هيچگونه دفاعی بعمل 
نياورده تحقق بندهای 1 و 2 و 8 از شروط ضمن العقد مندرج در سند نكاحيه »قسمت ب« 
را محرز دانسته و با مالحظه بذل 5 سكه از مهريه از ناحيه خواهان و اينكه مساعی دادگاه و 
داوران طرفين در جهت سازش و اصالح ذات البين موثر واقع نگرديده مستنداً به مواد 234 
و 237 و 1119 و 1145 و 1146 قانون مدنی و ماده 4 قانون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون 
حمايت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر مينمايد و به خواهان اجازه می دهد ضمن 
قبول مابذل از ناحيه خوانده با مراجعه به يكی از دفاتر رسمی طالق و با توكيل غير خود را 
بنوع طالق خلع مطلقه نمايد و دفاتر را اصالتاً از جانب خود و وكالتاً از ناحيه خوانده امضا 
نمايد و رعايت صحيح ش��رايط اجرای صيغه طالق بعهده مجری آن می باشد و عده زوجه 
پس از طالق س��ه طهر است گواهی صادره حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف همين مدت قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 

محترم تجديد نظر می باشد. م الف/ 8557
توكلی – رئيس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضاريه
6/337 شماره ابالغنامه: 9010100351002120

شماره پرونده: 9009980351000636
شماره بايگاني شعبه: 900636

مش��خصات ابالغ ش��ونده: حس��ن طاهري نام پدر: عل��ي مجهول الم��كان، تاريخ حضور: 
1390/09/16 چهارش��نبه س��اعت 8:30 محل حض��ور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316، علت حضور: در 
خصوص دعوي مجتبي هنري فرد به طرفيت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي در 

اين دادگاه حاضر شويد. م الف/ 8556
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضاريه
6/338 شماره ابالغنامه: 9010100351002099

شماره پرونده: 8909980351000706
شماره بايگاني شعبه: 890706

مشخصات ابالغ شونده حقيقي: پروين جاويد نام پدر: محمد مجهول المكان، تاريخ حضور: 

1390/09/01 س��ه ش��نبه س��اعت 10:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316، علت حضور: در 
خصوص دعوي حسام صدري كرمي به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

اين دادگاه حاضر شويد. م الف/ 8555
دفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/339 شماره دادنامه: 8909970351101688

شماره پرونده: 8909980351100932
شماره بايگاني شعبه: 890939

1. خانم رقيه مختاري اس��فيدواجاني خواهان، با وكالت خانم رقيه مختاري اس��فيد واجاني 
به نشاني احمد آباد خ سروش كوچه دشت گل بن بست رسالت پ 40، 2. آقاي قربانعلي 
حامدي خوانده، خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي 

را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي خان��م نازنين رضا زاده ب��ه وكالت معاضدتي از خان��م رقيه مختاري 
اس��فيدواجاني بطرفيت آقاي قربانعلي حامدي به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 
مطالبه دويس��ت ميليون ريال، با توجه به متن دادخواس��ت، استشهاديه پيوست تعيين وكيل 
معاضدتي براي خواهان و اينكه خوانده دفاعي به عمل نياورده، مس��تنداً به مواد 504، 506، 
507 از قان��ون آئي��ن دادرس��ي مدني حكم بر قبول موقتي اعس��ار خواهان ص��ادر و اعالم 
مي گردد. بديهي است به محض مالئت خواهان يا صدور حكم له وي وفق مواد 511 و 514 
قانون آئين دادرسي مدني عمل خواهد شد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 8554
كافي- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ قرار
6/340 شماره دادنامه: 9009970351200356

شماره پرونده: 9009980351200271
شماره بايگاني شعبه: 900272

خواهان آقاي علي اصغر بختياري به نش��اني اصفهان ترمينال كاوه غرفه 7 فروش��گاه گز و 
شيريني، خوانده: آقاي امير مرادي هرندي به نشاني مجهول المكان، خواسته: تأمين خواسته

قرار دادگاه
در خصوص درخواس��ت آقاي علي اصغر بختياري فرزند حس��ن بطرفيت آقاي امير مرادي 
هرندي فرزند مرحوم اس��داله بخواس��ته صدور قرار تأمين خواس��ته به ميزان مبلغ دويست 
ميليون ريال- با توجه به توديع خسارت احتمالي مقرر طي فيش شماره 90/3/30-810081 
به استناد بند دال ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني قرار تأمين اموال خوانده به ميزان مورد 
تقاضا را صادر و اعالم مي نمايد. قرار صادره قبل از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف مدت 10 
روز قاب��ل اعت��راض در اين دادگاه خواهد بود. در ضمن با توج��ه به اين كه پدر خوانده كه 
فوت نموده مديون اصلي بوده اجراي قرار تأمين خواس��ته صرفاً از امال مورث وي ممكن 

است. م الف/ 8553
حفيظي- رئيس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأی
6/341 شماره دادنامه: 8909970354602051 

شماره پرونده: 8909980364901200 
شماره بايگانی شعبه: 891223 

ش��اكی: آقای حامد روزبهانی به نشانی ملك ش��هر – خيابان رباط سوم – بن بست ياسمن 
– پ��الك2. متهم: آقای قدرت اله حقيق��ی زاده مجهول المكان. اتهام: ضرب و جرح عمدی. 
دادگاه پس از بررس��ی محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به 

صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه 

اتهام آقای قدرت اله حقيقی زاده دائر بر ايراد ضرب عمدی نس��بت به ش��اكی آقای حامد 
روزبهانی از توجه به تحقيقات انجام ش��ده و مس��تندات ضميمه و دالئل ابرازی و شكوائيه 
شاكی و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانونی و انتظار 
كافی در جلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه ای نيز ارائه ننموده اس��ت محرز است 
عليهذا دادگاه نامبرده را در اجرای 302 و 484 قانون مجازات اسالمی به پرداخت ميزان 1/5 
هزارم ديه بابت صدمات وارده در حق ش��اكی محكوم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف 

مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف/ 8543
اعظمی – رئيس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

ابالغ
6/342 خواهان خانم الهام الواني فرزند مصيب دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي ناصر 
رنجبر فرزند محمدعلي دادخواس��تي به خواس��ته صدور گواهي عدم امكان سازش تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه بيس��ت و يكم 
دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به كالسه 
پرونده 900914 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/8/22 و س��اعت 11 صبح تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 8542
مدير دفتر شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي خانواده شهرستان اصفهان
 

ابالغ
6/343 خواه��ان خان��م مريم نوده فراهان��ي فرزند علي اكبر با وكال��ت خانم زهره نريماني 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي حيدر ش��كرچي فرزند كاظم دادخواس��تي به خواسته 
تقاضاي صدور حكم مبني بر شناس��نامه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگي به شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به كالسه پرونده 900529 ثبت گرديده و وقت رسيدگي 
آن 1390/07/30 و ساعت 11 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
 در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی 

حاضر گردد. م الف/ 8541
مدير دفتر شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي خانواده شهرستان اصفهان
 

تأسيس
6/346 ش��ماره: 2370/ ث 90/103 آگهی تأسيس ش��ركت فني و مهندسي پاالر سازه آسيا 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/08 تحت ش��ماره 45198 و شناسه ملی 
10260631191 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/08 از لحاظ امضاء ذيل 
 دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه هاي 
استخراج و اكتشاف و بهره برداري معادن و امور عمراني و ساخت و ساز ابنيه و ساختمان- 
فعاليت هاي راه س��ازي، پل س��ازي، سدس��ازي- انجام خدم��ات وابس��ته از قبيل طراحي، 
محاس��بات، نقش��ه كش��ي و نقش��ه برداري، اجرا، نظارت- طراحي و اجراي فضاي سبز و 
سطوح سبز خدمات مربوط به درختكاري و آبياري مكانيزه- جدول بندي- پياده روسازي- 
صادرات و واردات، خريد و فروش، ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي- 
اخذ وام و اعتبار از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف شركت، اخذ و اعطاي 
نمايندگي از ش��ركتهاي داخلي و خارجي و هرگونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهين شهر- خيابان فردوسي- فرعي 5 شرقي- پالك 
18- تلفن 09133357077، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد 
س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 874 مورخ 1390/06/05 نزد بانك سپه شعبه سه راه 

 ملك شهر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم نسيم كريمي كريموند به سمت رئيس هيئت مديره 
2-5- خان��م ن��گار كريمي كريموند به س��مت نايب رئيس هيئت مدي��ره 3-5- آقاي علي 
حيدري برنجگاني به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقاي علي حيدري برنجگاني به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد 
مالی تعهدآور ش��ركت با امضای دو نفر از اعضاي هيأت مديره متفقاً و با مهر شركت معتبر 
 اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلی و 
عل��ی البدل: 1-8- آقاي آرمان خدادادي به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مريم موري به 

عنوان بازرس علی البدل. م الف: 8460/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
6/347 ش��ماره: 2154/ ث 90/103آگهی تأسيس شركت اميرصنعت سپاهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/26 تحت ش��ماره 45042 و شناسه ملی 10260629711 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/26 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: امور خدماتي- بازرگاني- فني 
مهندسي- كش��اورزي- راهبري- 1- امور خدماتي ش��امل طباخي- نجاري- جوشكاري- 
تنظيمات و بهس��ازي محيط- خاكبرداري- تأمين نيروي انس��اني موقت، 2- امور بازرگاني 
مجاز ش��امل: مش��اركت در فعاليت هاي توليدي و صنعتي و توزيع��ي- بازاريابي غيرهرمي 
و غير ش��بكه اي و غي��ر الكترونيك- فروش كاالهاي مج��از در بازارهاي داخلي و خارجي 
گرفتن و قبول نمايندگي از ش��ركت ها و كارخانجات، 3- امور فني مهندس��ي شامل: نصب 
و تعميرات تأسيس��ات حرارتي و برودتي- تأسيس��ات فني و مجري شبكه خطوط انتقال و 
توزيع نيروها در تأسيسات نفت، گاز، پتروشيمي و اليروبي و تعميرات و امحا و استحصال 
ضايعات در تأسيسات نفت و گاز و تأسيسات پتروشيمي، 4- امور كشاورزي شامل: طراحي 
و نگهداري فضاي سبز- تسطيح اراضي كشاورزي- بيابان زدايي- ساخت و نگهداري انواع 
گلخانه، 5- راهبري ش��امل: نگه��داري- تهيه و تعمير لوازم يدكي خ��ودرو و...، 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان چهارباغ عباس��ي- بازار افتخار- واحد 244، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد هشتاد سهم با نام، تعداد بيست سهم 
بي نام مي باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 32422 
مورخ 1390/05/22 نزد بانك صادرات شعبه خرم پرداخت گرديده است. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي عليرضا ايرانپور مباركه به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم مرضيه 
محموديان به س��مت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقاي سعيد جعفري ورنوسفادراني به 
س��مت عضو هيئت مديره 4-5- آقاي سعيد جعفري ورنوسفادراني به سمت مديرعامل به 
مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور 
با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر مي باش��د. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- خانم اعظم فروغي به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم سميه قادري به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف: 8460/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغييرات
6/348 ش��ماره: 1321/ت90/103 آگهي تغييرات ش��ركت فارا دژ اسپادانا سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 44186 و شناسه ملي 10260620713. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1390/06/05 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبتي 
اصفهان به آدرس شهر اصفهان- خيابان امام خميني- روبروي پارك قلمستان- كوچه شهيد 
امين��ي- پالك 30- كدپس��تي 81439647113- تلف��ن: 03116735537 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اص��الح گرديد. در تاري��خ 1390/06/08 ذيل دفتر ثبت 

شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 8460/3
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/349 شماره: 2337/ ث 90/103آگهی تأسيس شركت بهين تجهيز اسپادانا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/07 تحت ش��ماره 45111 و شناسه ملی 10260630946 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/07 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عمومی در روزنامه های رس��می 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: خريد و فروش- تهيه و 
تولي��د و توزي��ع كاالهاي مجاز بازرگاني و ش��يميايي مجاز- ص��ادرات و واردات و اخذ و 
اعط��اي نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي وخصوصي داخلي و خارج��ي انجام امور مربوط 
به ترخيص كاال از گمركات كش��ور- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- 
انجام امور خدماتي از قبيل طراحي و نظارت و اجرا در زمينه مهندس��ي- س��اخت و س��از 
تجهيزات مهندسي و ابنيه. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان چهارباغ خواجو- پالك 113- تلفن: 
03112232627، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسسين طی 
گواهی بانكی شماره 263 مورخ 1390/03/31 نزد بانك ملي شعبه خواجو اصفهان پرداخت 
گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي س��يد مصطفي باطني به س��مت رئيس هيئت مدي��ره 2-5- خانم مژده گيوري 
به س��مت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقاي س��هيل بردال به س��مت عضو هيئت مديره 
4-5- آقاي سهيل بردال به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضاي رئيس هيأت مديره همراه 
با مهر ش��ركت معتبر مي باش��د ضمناً كليه اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و مهر 
ش��ركت معتبر مي باش��د. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره 
مي باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقاي محسن سرلك به عنوان بازرس اصلی 

2-8- آقاي سيدعبداله رضا توفيق به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 8460/4
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغييرات
6/350 ش��ماره: 1261/ت90/103 آگهي تغييرات ش��ركت بازرگاني خورشيد معادن فوالد 
سهامي خاص به ش��ماره ثبت 44438 و شناسه ملي 10260623360 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/05/26 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- كليه س��رمايه 
تعهدي ش��ركت به مبلغ 650/000 ريال طي گواهي ش��ماره 3263/10 مورخ 1390/05/26 
بانك صادرات ش��عبه چهارباغ باال اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. در 
تاريخ 1390/06/03 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و 

امضاء قرار گرفت. م الف: 8460/5
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/351 ش��ماره: 2292/ ث 90/103 آگه��ی تأس��يس ش��ركت پايدار س��اخت پ��ل و ابنيه 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/05 تحت ش��ماره 45093 و شناسه ملی 
10260630663 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/05 از لحاظ امضاء ذيل 
 دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع ش��ركت: طرح و نظارت و 
اجراي كليه عمليات ساختماني و راهسازي و تأسيسات مكانيكي و الكترونيكي و بهداشتي 
ساختماني و ساختمان هاي مسكوني و صنعتي و اداري، توليد و ساخت ساختمان- توليد و 
فروش مصالح و يراق آالت ساختماني بهداشتي ساختماني و راهسازي و تأسيسات و پخش 
آنها- انجام كليه امور تجاري در رابطه با موضوعات قبل ذكر و تأمين نيروي انساني موقت- 
طبق مقررات جمهوري اس��المي ايران. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ميدان جمهوري اسالمي- كوي 
حافظ- پالك 2 س��اختمان صدرا- طبقه اول، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانكی ش��ماره 1511 مورخ 1389/12/23 نزد بانك ملي 
ش��عبه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران شركت: 1-5- خانم هاني ثقفيان به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم آسيه 
صدري به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقاي حميدرضا جمشيديان به سمت عضو 
هيئت مديره 4-5- آقاي حميدرضا جمشيديان به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گرديدن��د. 6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقاي مهران جمشيدي شمس آبادي به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقاي احسان حبيبي 

به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 8468
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/352 در خصوص پرونده كالس��ه 207/90 خواهان جمعه طوخي با وكالت آقاي س��عيد 
عكاف دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ نهصد و هفتاد هزار تومان مانده طلب خسارت تأخير 
تأديه هزينه دادرسي حق الوكاله وكيل به طرفيت مهدي ترك الداني تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي مورخ 90/8/1 ساعت 4/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 8575
مدير دفتر شعبه 23 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصی
6/353 ش��ماره: 7305 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعي جنب باغ رسته و 
شارع بيست قفيزي شماره پالك 712 فرعی از 182 اصلی واقع در ابيازن جزء بخش يازده 
حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام آقاي سيد شهاب علي پورواقفي در جريان ثبت می باشد و 
به علت عدم حضور مالك در آگهي قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير 
از م��اده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 90/7/9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و 
مجاورين و صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل 
حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 401
تاريخ انتشار: 90/6/19 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

اخطار اجرايي
6/356 شماره: 1842/89 ش/ 9 بموجب رأي غيابي شماره 177 تاريخ 90/2/5 حوزه شعبه 
نهم شوراي حل اختالف اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه يداله سلطاني جالل لو 
فرزند ذبيح اله مجهول المكان محكوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمي و تنظيم 
سند رسمي به انتقال فيش تلفن همراه به شماره 09131191575 به نام محكوم له سيد مهدي 
محمدي نام پدر: سيد محمد نشاني محل اقامت: اصفهان- خ هاتف- مسجد علي پالك 86. 
به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموق��ع اج��را بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد 
در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل 

تحويل خواهد شد. م الف/ 8588
شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اجرائيه
6/357 محكوم له: آقاي محس��ن كوپائي فرزند ابراهيم به نش��اني شهرضا- ميدان ميوه وتره 
بار، محكوم عليه: آقاي سيداصغر محبي نيا فرزند سيدغالمرضا فعاًل مجهول المكان، پرونده 
كالس��ه 890428 ح 1، بموجب دادنامه ش��ماره 9009973647100861 – 90/5/19 دادگاه 
عمومي حقوقي شعبه اول محكوم عليه محكوم است به: 1- پرداخت مبلغ يكصد و ده ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/200/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاخير 
 تاديه از زمان سررسيد لغايت زمان وصول كه اجراي احكام مكلف به محاسبه آن مي باشد 
2- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. مفاد محكوم ده روز پس از تاريخ نشر اين 
آگهي به موقع اجرا گذاش��ته مي ش��ود محكوم عليه موظف مي باشد ترتيبي براي پرداخت 

محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد.  
اسماعيل عسگري- رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا

ابالغ دادخواست و ضمائم
 6/358 بدينوسيله به آقاي عبدالحكيم حسيني فرزند حسين فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گردد

كه خانم فاطمه كريمي به نش��اني ش��هرضا فلكه ژاندارمري كوچه 5 پالك 12 دادخواستي 
بخواس��تة طالق به اين دادگاه تسليم كه به كالسه901262 ح 1 ثبت و وقت رسيدگي براي 
روزس��ه شنبه مورخ 1390/8/10 ساعت 10/5 صبح تعيين گرديده اينك حسب درخواست 
خواهان و به تجويز ماده73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي 
مي شود تا از تاريخ انتشار ظرف يك ماه با مراجعه به دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي 
ش��هرضا و اخذ نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم، آدرس كامل خود را اعالم و هر دفاعي 
داريد بيان نماييد و براي جلس��ه رس��يدگي فوق نيز در ش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي 
ش��هرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتياج به نشر آگهي باشد يك نوبت منتشر خواهد شد و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 

فقدان سند مالكيت
6/359 نظر به اينكه خانم زهره ش��اه پيري زيارتگاهي فرزند محمدحس��ين باستناد دو برگ 
استشهاد محلي كه هويت شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك سي 
و دوم حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 11 اصلي واقع در بخش يك ثبتي شهرضا شده است 
كه س��ندمالكيت مذكور ذيل ثبت 44 صفحه 135 دفتر 10 آب بنام حبيب اله جلي ش��هرضا 
صادر ش��ده سپس با انتقال مع الواس��طه و به موجب سند رسمي شماره 9507 – 65/9/17 
دفتر 4 شهرضا به زهره شاه پيري زيارتگاهي صداق گرديده است اينك نامبرده درخواست 
صدور سند مالكيت المثني نموده است لذا در اجراي ماده120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه 
درفوق به آن اش��اره اي نش��ده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به 

متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

 احضار
6/360 چون آقاي امين موس��ي خليل فرزند دادمحمد ش��كايتي علي��ه آقايان محمد رهنما 
و حس��ن احم��دي مبني بر اي��راد ضرب و جرح غيرعمدي ناش��ي از حادث��ه در حين كار 
مط��رح نموده ك��ه پرونده ب��ه كالس��ه 900881ب5 اين دادي��اري ثبت گردي��ده، لذا نظر 
ب��ه اينك��ه متهم مجهول المكان مي باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري 
مرات��ب ي��ك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگويي به 
 اته��ام خود ب��ه اين مرجع مراجعه نماي��د در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8606
جمالي- مدير دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
6/361 چون آقاي محمد معيني كربكندي فرزند رضا شكايتي عليه آقاي محمد هادي عادلي 
مبن��ي بر كالهبرداري )تعويض خودروي فرس��وده( مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
900682 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز شنبه 1390/10/3 ساعت 11/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 8605
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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اطالع رسانی
مزايده

5/571 اجراي احكام ش��عبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي 
در خصوص پرونده اجرايي كالس��ه 758/89 ج/1 له آقاي عبدالكريم ميرجاللي،  عليه 
آق��اي حميد بديع زادگان مبن��ي بر مطالبه 2/850/000/000 ريال به عنوان بخش��ي از 
مطالب��ات در روز دوش��نبه 90/7/18 از س��اعت 9 تا 10 صبح در مح��ل اين اجرا اتاق 
332 طبقه س��وم دادگس��تري ش��هيد نيكبخت جهت فروش مقدار س��ه دانگ مشاع از 
پ��الك ثبتي 4806/426 بخش 5 اصفهان واقع در خياب��ان چهارباغ باال، مجتمع پارك، 
جنب ورودي اول، مغازه چهارم، مغازه پيرايش كودكان كه توس��ط كارش��ناس رسمي 
دادگس��تري به مبل��غ 2/850/000/000 ريال ارزيابي و نظري��ه وي مصون از اعتراض 
طرفين واقع گرديده، برگزار نمايد. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزايده 
ب��ا مراجع��ه به آدرس فوق، از آن بازديد و با توديع 10% قيمت پايه در جلس��ه مزايده 
ش��ركت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواه��د بود. هزينه هاي 
اجرايي برعهده محكوم عليه مي باش��د. توضيح اينكه حسب نظر كارشناس ملك فوق 
به صورت مغازه در طبقه همكف به مساحت 32/4 مترمربع، ارتفاع 3/3 متر به انضمام 
حق استفاده از موتورخانه مركزي و پست برق در زيرزمين دوم واقع در بلوك تجاري 
231 فرعي و با حق استفاده از ساختمان مركزي تلفن عمومي 275 فرعي در طبقه اول 
زيرزمين در بلوك تجاري س��اختمان مركزي و با حق اس��تفاده از اتاق تابلو برق 233 
و حق اس��تفاده از مركز تلفن مي باشد. كف و بدنه سراميك، سقف كاذب، دكوربندي، 
درب ورودي شيش��ه سكوريت و داراي انش��عابات آب و برق مي باشد كه ارزش كل 
6 دان��گ آن 5/700/000/000 ري��ال ب��رآورد گرديده و مقدار س��ه دانگ آن به ارزش 

2/850/000/000 ريال مورد مزايده قرار گرفته است. م الف/ 7261
مدير اجراي احكام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان

احضار
6/362 چ��ون آقاي نادعلي پروانه فرزند عباس ش��كايتي عليه آق��اي عباس نجفي مبني بر 
كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900195 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز سه شنبه 1390/10/6 ساعت 11/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8604
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
6/363 چون آقاي فيروز نادري فرزند علي اكبر ش��كايتي عليه آقاي ابراهيم قائمي فرزند 
ابوالفض��ل مبن��ي بر كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900669 ك 117 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز چهارش��نبه 1390/10/7 ساعت 11/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 8603
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/364 كالس��ه پرونده: 9009980350300071، وقت رسيدگي: 90/7/26 ساعت 8 صبح، 
خواهان: ش��ركت پروفي��ل و يخچال پويا، خوان��ده: حميدرضا مكي ني��ري فرزند عباس، 
خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه س��وم ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 8598
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/365 كالس��ه پرون��ده: 435/90ح6 خواه��ان: كب��ري اس��دي ب��ا وكال��ت خان��م مريم 
نعلبنديان، خوانده: نصرت س��رلك فرزن��د عطاءاله فعاًل مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه 
مبلغ 76/000/000 ريال به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ي، خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت 
رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوي��ز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب ي��ك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 8597
فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
6/366 چ��ون آقاي علي غالمي فرزند حس��ين ش��كايتي عليه آقاي امي��ر پنجه پور فرزند 
جواد مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني، تهديد، فحاش��ي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900689ك108 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 1390/8/1 ساعت 1/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذك��ور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 8596
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
6/367 چون آقاي محمدرضا مجيدي فرزندحس��ين شكايتي عليه آقاي 1- مهدي سلطاني 
فرزند اكبر 2- سليمان نصيري فرزند كاووس مبني بر جعل وكالهبرداري مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900466ك108 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 1390/8/2 
ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8595
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
6/368 چون آقاي مرتضي صدري نيا فرزندغالمرضا شكايتي عليه آقايان حسين و احسان 
هر دو فتاحي مبني بر قدرت نمايي با چاقو و تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900767 ك 114 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/8/23 س��اعت 8/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 8594
مرتضايي- مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رای
6/369 شماره دادنامه: 9009970354700815 

شماره پرونده: 9009980363000231 
شماره بايگانی شعبه: 900309 

شاكی: آقای مصطفی جديدی به نشانی فالورجان جمال آباد ك شهيد فريدونی ك پانزدهم 
منزل شخصی متهم: آقای سعيد سرتيپی به نشانی متواری اتهام: خيانت در امانت گردشكار: 

دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رای می نمايد.

رای دادگاه:
درخصوص اتهام آقای س��عيد س��رتيپی در ح��ال حاضر فراری و مجه��ول المكان داير بر 
فروش مال غيرموضوع كيفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه حسب 
شكايت شاكی خصوصی و تحقيقات داديار محترم دادسرا و مالحظه فتوكپی اسناد مالكيت 
موتورس��يكلت به ش��ماره انتظامی 886918-619 ايران و با توجه به فتوكپی رسيد تحويل 
موتورس��يكلت به متهم و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم، اتهام انتس��ابی را محرز 
و مس��لم می داند مس��تنداً به ماده 1 قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء، اختالس و 
كالهب��رداری عالوه بر رد اصل موتورس��يكلت مذكور به ش��اكی خصوصی به تحمل يك 
س��ال حبس تعزيری و با رعايت ماده 22 از قانون مجازات اسالمی به لحاظ مشهود نبودن 
س��ابقه كيفری به پرداخت 10 ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم می 
گردد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه 
و پ��س از آن ظ��رف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد. م الف/8593
مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
6/370 شماره اجرائيه: 9010420350300198 

شماره پرونده: 8909980350300637
 شماره بايگانی شعبه: 890637 

بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9010090350301592 تقديمی از سوی 
وكيل محكوم له و براس��اس مفاد دادنامه )غيابی( مربوطه به شماره 9009970350300274 
صادره از س��وی اي��ن دادگاه، محكوم عليه محس��ن نوروزی فرزند عل��ی مجهول المكان 
محكوم اس��ت به حضور در يكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال 3 حبه از 72 حبه از پالك 
ثبت��ی 4498/2 واق��ع در بخش 5 ثب��ت اصفهان به نام محكوم له مه��دی هراتيان فر فرزند 
حس��ين به نشانی اصفهان خ محتشم كاشانی روبروی پست بانك ساختمان 120 طبقه 6 با 
وكالت مسعود عمرانی فرزند محسن به نشانی شاهين شهر خيابان شهيد شريفی روبه روی 
كالنتری 12 دفتر وكالت و پرداخت مبلغ 1/007/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونی در حق ايشان و همچنين پرداخت مبلغ 2505000 
ريال بابت حق االجرای دولتی )نيم عش��ر دولت��ی( كه بايد در حق صندوق دولت بپردازد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه 
اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء 
تس��ليم كند. اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار 
در پرداخ��ت ام��وال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واق��ع از دارائی خود بدهيد به 
نحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 

اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 8599
دادخواه- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
6/371 شماره درخواست: 9010460351300015 

شماره پرونده: 8909980351301176 
شماره بايگانی شعبه: 891195 

خواهان شركت مجتمع پارس جنوبی دادخواستی به طرفيت خوانده مجتبی رادفر و حسن 
رادف��ر به خواس��ته مطالبه طلب تقدي��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان كه جهت 
رس��يدگی به شعبه س��يزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خيابان چهارباغ باال- خيابان شهيد نيكبخت- ساختمان دادگستری كل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه پرونده 8909980351301176 ثبت گرديده و وقت 
رسيدگی آن 1390/11/10 و ساعت 10:30 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوب��ت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/8600
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
6/372 شماره درخواست: 9010460350200034 

شماره پرونده: 9009980350200211 
شماره بايگانی شعبه: 900216 

خواهان فضل اله محمدی به طرفيت خوانده مجيد ش��هرام فرزند علی به خواس��ته مطالبه 
چك تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد 
نيكبخت- س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و 
به كالس��ه پرون��ده 9009980350200211 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 1390/9/9 
و س��اعت 8 صبح تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی 

حاضر گردد. م الف/8602
قربانی- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزايده
6/373 آگه��ی مزايده اجرای احكام حقوقی ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان در 
خصوص پرونده اجرايی شماره 880141 ج/2 له سعادت صادقيان بروجنی با وكالت آقای 
حميدرضا ادهمی و عليه حسين كدخدايی به آدرس اصفهان – خيابان صائب – جنب بانك 
ملی فروش��گاه جهان موتور داير بر دس��تور فروش ششدانگ پالك ثبتی 4/164 بخش 14 
ثبت اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای را در تاريخ 1390/7/19 ساعت 9 الی 10 صبح 
در اجرای احكام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان 
دادگس��تری – طبقه سوم – اتاق 302 برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 10 روز قبل از 
مزايده از ملك واقع در اصفهان – پل شيری – خيابان صائب – جنب بانك ملی فروشگاه 
جهان موتور بازديد نمايند كسانی حق شركت در مزايده را دارند كه 10% مبلغ كارشناسی 
را نقدا به همراه داش��ته باش��ند مزايده از مبلغ كارشناسی ش��روع و برنده فرد يا افرادی می 
باش��ند كه باالترين قيمت را از كارشناس��ی ارائه نمايند حسب گواهی مامور ابالغ ملك در 

تصرف آقای حسين كدخدايی می باشد.
مشخصات ملك براساس نظريه كارشناسی 

عبارتس��ت از يك باب مغازه و يك باب منزل مسكونی قديمی ساز و فرسوده در حد يك 
طبق��ه كه مطابق با محتويات س��ند مالكيت دارای حدود يكص��د و چهل و هفت مترمربع 
عرصه و يكصد و پانزده مترمربع اعيانی كه مساحت وضع موجود مقداری بيشتر می باشد 
كه از اين مقدار فضای مفيد مغازه حدود بيس��ت و نه مترمربع می باش��د كه مغازه مذكور 
با مصالح س��اختمانی ديواره های آجری اس��كلت ساختمان مغازه فلزی و سقف آن از نوع 
تيرآهن می باشد درب و پنجره های خارجی پروفيلی كه شيشه شده و پوشش سقف منزل 
مسكونی از جنس تيرچوبی سطوح داخلی گچ و خاك سفيدكاری و رنگ آميزی شده كف 
موزاييك دارای پنكه سقفی و گرمايش آن بخاری است و اشتراكات آن شامل برق و آب و 
گاز می باش��د مشخصات پالك ثبتی 4/164 باقيمانده عبارت از ششدانگ پالك ثبتی 164 
فرعی از 4 اصلی واقع در خيابان صائب بخش 14 ثبت اصفهان بموجب سند انتقال اجرايی 
119354 مورخ 87/6/16 دفتر 10 اصفهان حدود و مش��خصات عبارت از ش��ماال به ديوار 
اش��تراكی پالك 165 بطول شش متر و 40 سانتی متر شرقا ديواريست به پالك 197 بطول 
22 متر و نيم جنوبا درب و ديواريست بطول 6 متر و 60 سانتی متر به شارع غربا به ديوار 
اشتراكی قطعه اول تفكيكی بطول 22 متر و 90 سانتی متر طبق نامه شماره 20898/م مورخ 

88/7/16 كفيل اداره اس��ناد و امالك منطقه غرب اصفهان به حكايت دفتر امالك ششدانگ 
پالك 4/164 باقيمانده واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در صفحات 480 و 295 دفاتر 299 
و 144 امالك بنام حس��ين كدخدايی س��ابقه ثبت دارد و سند مالكيت صادر شده است كه 
پ��س از مورد ثبت صفحه 480 دفتر 299 دو انتقال به ميزان 12/923 حبه مش��اع و 3/127 
حبه مشاع از طرف وی به سعادت صادقيان بروجنی انتقال گرديده است با عنايت به موارد 
فوق موقعيت محل مس��احت عرصه و اعيان كاربری قدمت قواره ابعاد بويژه راه ارتباطی و 
ورودی و س��اير مشخصات و ديگر عوامل موثر در قضيه و اشتراكات آن ارزش ششدانگ 
عرص��ه و اعيان پالك ثبتی به ش��ماره 4/164 باقيمانده واق��ع در بخش 14 ثبت اصفهان با 
توجه به موقعيت محل و شرايط روز مبلغ چهار ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال تعيين 
و ارزش 16/05 حب��ه آن مبلغ 925/000/000 ري��ال معادل نود و دو ميليون و پانصد هزار 

تومان تعيين می گردد.م الف: 8601  
مدير اجرای احكام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
6/374 شماره درخواست: 9010460354400022 

شماره پرونده: 9009980362100424 
شماره بايگانی شعبه: 900632 

چون آقای مصطفی س��االری فرزند محمدباقر ش��كايتی عليه آقای مجي��د ابوطالبی فرزند 
علی اكبر مبنی بر كالهبرداری مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 900632ك118 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 1390/11/8 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان و متواری می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. محل: 
اصفهان- خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد نيكبخت- س��اختمان دادگس��تری كل استان 

اصفهان- طبقه همكف. م الف/8607 
رحيمی- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/376 آقای خليل اله محموديان شكايتی عليه آقای ايمان مؤمنی مبنی بر كالهبرداری- 
تحصيل مال نامش��روع مطرح نموده كه به كالس��ه 692/90ك107 در ش��عبه يكصد و 
هفتم جزائی اصفهان ثبت و وقت رس��يدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/8/3 ساعت 
10/30 صبح تعيين گرديده است. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در شعبه يكصد و هفتم جزايی اصفهان واقع 
در خيابان ش��هيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رسانده بديهی است در صورت عدم 

حضور دادگاه تصميم مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/8660
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/377 آق��ای رضا همت زاده و غيره ش��كايتی عليه آق��ای محمدرضا صابری مبنی بر 
س��رقت مطرح نموده كه به كالس��ه 685/90ك107 در ش��عبه يكص��د و هفتم جزائی 
اصفهان ثبت و وقت رس��يدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 90/8/3 ساعت 8/30 صبح 
تعيين گرديده اس��ت. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به اس��تناد ماده 115 
قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
گ��ردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در ش��عبه يكصد و هفتم جزايی اصفهان واقع در 
خيابان ش��هيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رس��انده بديهی اس��ت در صورت عدم 

حضور دادگاه تصميم مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/8661
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6/378 كالس��ه پرونده: 9009980350300410 وقت رسيدگی: 90/7/30 ساعت 9 صبح 
خواهان: مؤسسه قرض الحسنه بسيجيان با وكالت خانم مژگان مقصودی خوانده: ميثم 
رحيمی فرزند غالمرضا خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه س��وم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك م��اه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/8662
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضاريه
6/379 شماره ابالغنامه: 9010100351002285 

شماره پرونده: 9009980351000495 
شماره بايگانی شعبه: 900495 

مش��خصات ابالغ ش��ونده حقيقی: مصطفی مداح فرزند رمضان مجهول المكان تاريخ 
حضور: 1390/9/30 چهارشنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 علت 
حضور: درخصوص دعوی حميد زهره ای به طرفيت ش��ما. در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/8668
مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6/380 شماره دادنامه: 9009970350500161 

شماره پرونده: 8909980350501514 
شماره بايگانی شعبه: 891587 

خواهان: شركت آهن و فوالد اصفهان به مديرعاملی دكتر نعمت ال.. حيدری با وكالت 
آقای فيض ال.. افشار به نشانی اصفهان سی و سه پل مجتمع تجاری كوثر فاز2 طبقه3 
واحد534 خواندگان: 1- آقای رس��ول يداللهی باس��تانی به نشانی مجهول المكان 2- 
شركت پوشش كاالی بندر به مديرعاملی رسول محققيان به نشانی تهران بازارآهن 17 
شهريور بلوك آ/د طبقه اول شماره 152، 2- آقای بهروز نوروزی 4- شركت خدمات 
صنعتی رويای دهكده س��بز همگی به نش��انی خ ارتش جنب كوچه س��جاديه پ172 
خواس��ته: مطالبه طلب گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی 

اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. 
رای دادگاه:

درخصوص دعوای ش��ركت آه��ن و فوالد اصفهان به طرفيت آقای رس��ول يدالهی 
باس��تانی و ش��ركت خدمات صنعتی رويای دهكده س��بز به خواس��ته فس��خ معامله 
مورخ��ه 89/9/21 و اس��ترداد مبيع كه عب��ارت از كويل رنگی چينی با مش��خصات 
قرارداد به انضمام خسارات دادرسی باتوجه به اينكه شركت خدمات صنعتی رويای 
دهكده س��بز در انعقاد قرارداد 89/9/21 هيچ گونه نقش��ی نداشته و قرارداد مذكور 
به امضای آقای يدالهی رس��يده و در آن به وكالت نيز تصريح نش��ده و ادعای وكيل 
خواه��ان در رابطه ب��ا اينكه وكالت نامه 66774- 86/4/11 ش��امل موضوع اس��ت 
مردود می باش��د زيرا وكالت نامه مذكور به مدت دو س��ال يعنی تا 88/4/11 معتبر 
ب��وده لذا دادگاه آقای يداله��ی را متعاقد ديگر )خريدار( دانس��ته و با عنايت به بند 
11 ق��رارداد مذكور كه مجوز فس��خ قرارداد را در صورت ع��دم وصول در يكی از 
چ��ك های موضوع قرارداد را تجويز نموده و با توجه به تصاوير چك های وصول 
نش��ده دادگاه خواس��ته مطروحه را نسبت به آقای رس��ول يدالهی باستانی را موجه 
تشخيص و مستنداً به مواد 84 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی و 10 و 219 قانون 
مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نس��بت به شركت خدمات صنعتی رويای دهكده 
س��بز- حكم به فس��خ معامله مورخه 89/9/21 با آقای رسول يدالهی به عنوان اصل 
خواس��ته صادر و نامبرده را به اس��ترداد مبيع حسب مش��خصات قرارداد مذكور به 
عنوان اصل خواس��ته پرداخت مبلغ 39/986/000 ريال هزينه دادرس��ی و همچنين 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در مجموع به عنوان خس��ارات دادرسی در حق 
ش��ركت خواهان محكوم می نمايد و درخصوص دعوای مطروحه به طرفيت بهروز 
نوروزی و ش��ركت پوش��ش كاالی بندر صرف نظر از اينكه در قرار موضوع دعوی 
هيچگونه نقش��ی نداش��ته باتوجه به استرداد دعوی نس��بت به آنان دادگاه به استناد 

ماده 107 قانون آيين دادرس��ی مدنی قرار ابطال دادخواست در اين قسمت را صادر 
و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در اين دادگاه 

قابل واخواهی اس��ت. م الف/8667
زباندان- رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
6/382 به تاريخ 74/7/8 پرونده كالس��ه: 2355-74ع43 دادنامه ش��ماره 1562- 74/7/25 
مرجع رس��يدگی كننده: ش��عبه 43 دادگاه عمومی اصفهان خواهان: علی سلطانی فرزند 
نصراله به نش��انی اصفهان چهارراه وفائی كوچه سمس��ار كوی ش��هيد نرم افراز جنب 
مدرسه راهنمايی هدی پالك مقابل 86 با وكالت آقای رحيم رضائی به نشانی اصفهان 
خ حس��ين آباد پ��الك52 خوانده: بانو راضيه موس��وی خوانس��اری- مجهول المكان 
خواس��ته: الزام به انتقال گردش��كار: با وصول دادخواست به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و انجام تشريفات قانونی و انجام دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسی 

را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه:

درخصوص دادخواس��ت تقديمی علی س��لطانی س��اكن اصفهان با وكالت آقای رحيم 
رضائی وكيل پايه يكم دادگستری اصفهان به طرفيت راضيه موسوی خوانساری مجهول 
المكان بخواس��ته الزام خوانده به انتقال رس��می 8 حبه مش��اع از ششدانگ انبار شماره 
3240/1 واقع در بخش يك اصفهان باستناد يك برگ دادخواست فتوكپی مصالحه نامه 
مورخ 25 خرداد 1359 وكالتنامه شماره 32- 1358/8/19 با توجه به محتويات پرونده 
و اظهارات و توضيحات وكيل خواهان و مدارك ابرازی با قبول دعوی خواهان بشرح 
فوق باستناد مواد 10 و 220 قانون مدنی خوانده ملزم به حضور در يكی از دفاتر رسمی 
و انتقال 8 حبه مشاع از ششدانگ انبار پالك مذكور به خواهان است رأی دادگاه غيابی 

قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف/8665
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/383 شماره دادنامه: 9009970354000504 

شماره پرونده: 8909980364601865 
شماره بايگانی شعبه: 900107

 ش��اكی: آقای محمود دوس��تی به نش��انی سه راه ملك ش��هر خ بهارستان ك فردوسی 
مجتمع بهار واحد3 متهم: آقای مصطفی باقری به نش��انی مجهول المكان اتهام: خيانت 
در امانت گردش��كار: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به 

شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. 
رای دادگاه:

درخصوص اتهام مصطفی باقری دائر بر خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو 
پ��ژو جی ال ای به ش��ماره انتظامی 977ط78 اي��ران13 دادگاه با توج��ه به محتويات 
پرونده، كيفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، شكايت شاكی 
آقای محمود دوس��تی، شهادت شهود، قولنامه ماشين كه داللت بر مالكيت شاكی دارد، 
عدم حضور متهم با وصف ابالغ از طريق نش��ر آگهی، عدم ارسال اليحه از سوی وی 
و با عنايت به س��اير قرائن موجود بزه انتس��ابی را محرز دانسته مستنداً به ماده 674 از 
قانون مجازات اس��المی مش��اراليه را به تحمل شش ماه حبس تعزيری با احتساب ايام 
بازداشت احتمالی قبل از اجرای حكم محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی محسوب و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از انقضای مهلت مزبور 
ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 

شاكی ماشين را در خالل رسيدگی تحويل گرفته است. م الف/8664
ابواسحقی- رئيس شعبه 114 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/384 شماره دادنامه: 9009970354201029 

شماره پرونده: 8909980359301543 
شماره بايگانی شعبه: 900350 

ش��اكی: آقای ش��هرام ديناروئی به نشانی خ رودكی خ ش��هيد كريمی پ1 متهمين: 1- 
آق��ای نويد صادقی به نش��انی مجهول المكان 2- آقای محس��ن ابراهيميان به نش��انی 
كليش��اد- خ مطهری- ك صدوقی- پ73 اتهام ها: 1- س��رقت خ��ودرو 2- معاونت 
در س��رقت گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای 1- نويد صادقی فرزند كرمعلی دائر بر س��رقت ش��بانه خودرو 
پرايد به شماره انتظامی 517ی34- ايران13 متعلق به آقای شهرام ديناروئی و 2- محسن 
ابراهيميان فرزند حس��نعلی دائر بر معاونت در بزه مزبور از طريق در اختيار گذاش��تن 
كليد خودرو به متهم نويد صادقی دادگاه با عنايت به كيفرخواس��ت صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان، گزارش مرجع انتظامی و شكايت شاكی خصوصی 
و تحقيقات انجام شده و نحوه اظهارات و اقارير متهم رديف دوم در طول تحقيقات و 
جلسه دادرسی و عدم حضور متهم رديف اول در جلسه دادرسی عليرغم ابالغ قانونی 
و ساير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 
43 و 654 و 667 و 726 قانون مجازات اسالمی متهم رديف اول را به تحمل يك سال 
حبس و پنجاه ضربه شالق تعزيری و رد عين مال مسروقه در حق شاكی و متهم رديف 
دوم را با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مذكور به تحمل سه ماه و يك روز حبس و يك 
ضربه شالق تعزيری محكوم می نمايد. رأی صادره درخصوص متهم رديف اول غيابی 
و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت 
بيس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان و درخصوص 
مته��م رديف دوم حضوری و ظرف مدت بيس��ت روز پ��س از ابالغ قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8663
گازری- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

تأسيس
6/385 ش��ماره: 2396/ث90/103 آگهی تأسيس ش��ركت فنی مهندسی آبان سازه گستر 
ايليا س��هامی خاص شركت فوق در تاريخ 1390/6/13 تحت شماره 45169 و شناسه 
مل��ی 10260631402 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/6/13 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 
1- موض��وع ش��ركت: انج��ام كليه پروژه های مرب��وط به خدمات آب- آبرس��انی و 
فاض��الب- كليه ام��ور مربوط به س��اختمان و ابنيه- كليه امور مربوط به تأسيس��ات 
و تجهي��زات و كليه امور خدماتی مربوط به تاسيس��ات س��اختمان و آب و فاضالب 
و هرگون��ه اقدامی كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
ملك ش��هر- خيابان بهارس��تان غربی- كوچه سعدی- كوچه فرهنگ پالك 56- تلفن 
03114390902، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 92247/153 م��ورخ 1390/6/2 نزد بانك ملت 
ش��عبه ملك ش��هر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان 
س��هام می باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای غالمعلی طاهری نژاد طيبی 
به س��مت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای علی فردوس��ی به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره 3-5- آقای محمدعلی سليمانی بوانی به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای 
محمدعل��ی س��ليمانی بوانی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��ركت با امضای رئيس 
هيئت مديره منفردا همراه با مهر ش��ركت معتبر می باش��د ضمنا اوراق عادی و اداری 
ب��ا امضای رئي��س هيئت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر می باش��د. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعام��ل مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای كيارش هاش��می به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای البرز بنی 

طب��اء ب��ه عن��وان ب��ازرس عل��ی الب��دل. م ال��ف/8646
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

مفقودی
6/375 كارت پاي��ان خدم��ت حام��د بهمن زياری فرزند محمدحس��ين به ش��ماره كارت 

5926040 صادره از اصفهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی چهارمحال و بختیاری
گزارشخبر

آغاز برداشت هلو؛
جای خالی صنایع تبدیلی 
در چهارمحال و بختیاری

برداش��ت هلو در منطقه حاش��يه زاينده رود در بخش سامان قطب 
توليد هلو اس��تان چهارمحال و بختياری آغاز شد. به گزارش مهر، 
هلو گياهی اس��ت از خانواده گل س��رخ و زيرخانواده پرونوييده و 
جنس پرونوس. هلو در دوران پيش از تاريخ در كشور چين كاشته 

می شد و از طريق جاده ابريشم به ايران آورده شد.
برخالف آنچه كه از نام علمی هلو استنباط می شود منشأ آن ايران 
نيست، اما از آن جايی كه اروپائيان نخستين بار اين گياه را در ايران 

مشاهده كردند آن را پرونوس پرسيكا ناميدند.
 يوناني��ان و روميان هلو را از ايران به سرتاس��ر اروپا و انگلس��تان 
گسترش دادند. هلو به طور تقريبی 300 الی400 سال پيش از ميالد 
مس��يح روانه اروپا ش��د. طول عمر درختان هلويی كه در باغ های 
پرورش��ی كاشته می شوند بس��يار كمتر از اين رقم است و به طور 

معمول اين درختان در حدود هشت سال عمر می كنند.
برگ ه��ا باريك و دارای راس نوك تيز هس��تند و از نمای نيمرخ 
داسی شكل به نظر می رسند و گل ها از صورتی كم رنگ تا قرمز 
جگ��ری و ارغوانی متغيرند و قطری معادل 2/5 س��انتی متر دارند. 
گل ها اغلب به طور منفرد بر روی س��اقه گل پديدار می ش��وند و 
گلبرگ ه��ا می توانند بزرگ و پرزرق و برق يا كوچك و كم جلوه 
باش��ند و گل از جوانه جانبی مس��تقر بر روی ساقه های يك ساله 
به وجود می آيد. در هلوهای زينتی گل دارای گلبرگهای بس��يار و 
ظاهر ميخك مانند اس��ت و رنگ آن از صورتی تيره تا سفيد متغير 
اس��ت. گياه هلو خود بارور اس��ت و به طور معمول نيازی به گرده 

افشانی ندارد و ميوه آن جزو ميوه های هسته دار است.
كشور چين با توليد سه ميليون تن در سال بزرگ ترين توليد كننده 

اي��ن محص��ول در جهان 
اس��ت و پ��س از آن ب��ه 
ترتيب ايتاليا با توليد 1/4 
ميليون تن، آمريكا با 1/3 
ميليون تن، اس��پانيا، يونان 
با 600 هزار تن، فرانس��ه 
ب��ا 460 هزار ت��ن، تركيه 
ب��ا 400 هزار تن، ش��يلی 
با 275 ه��زار تن، ايران با 
267 هزار ت��ن و باالخره 
آرژانتين با 254 هزار تن، 

مقام ه��ای دوم تا دهم را به خود اختصاص می دهند. ميزان توليد 
س��االنه هلو در كش��ور چي��ن از 1980 به بعد به پن��ج برابر مقدار 
قبل��ی افزايش يافت ب��ه طوری كه امروزه ميزان توليد آن با س��اير 
كش��ورهای توليد كننده قابل مقايسه نيس��ت. مدير باغبانی سازمان 
جهاد كش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختي��اری در گفتگو با مهر 
اظهار داش��ت: پيش بينی می شود در سال جاری 35 هزار تن هلو 
در اس��تان چهارمحال و بختياری توليد شود. حميد رضا منصوری 
اظهار داش��ت: در س��ال گذش��ته 21 هزار تن هلو در استان توليد 

شده است.
وی ب��ا بيان اين كه اين ميزان توليد هلو در س��ه هزار و 554 هزار 
هكتار توليد ش��ده، بيان داش��ت: بيش��ترين توليد هلو در حاش��يه 
رودخانه زاينده رود با توجه به مستعد بودن منطقه برای كشاورزی 

و كوهستانی بودن منطقه توليد شده است.
وی با اشاره به اين كه واسطه گری در مورد بازار ميوه در استان بسيار 
باال رفته و قيمت خريد بنگاه با قيمت بازار فاصله زيادی دارد، بيان 
داش��ت: برای كنترل قيمت ميوه در بازار اين اس��تان، مسئوالن بايد 
بازارچه های محلی را بيش��تر تقويت كنند تا از كشاورزان حمايت 

بيشتری شود و قيمت ميوه در بازار مناسب تر باشد.
جای خالی صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری

حميدرضا منصوری با بيان اين كه جای كارخانه صنايع تبديلی در 
اين اس��تان خالی است، اذعان داشت: بخش خصوصی بايد در اين 
زمينه به همكاری ارگان های ذيربط و كش��اورزان وارد عمل شود. 
وی افزود: وجود كارخانه صنايع تبديلی در اين اس��تان با توجه بر 
اين كه بيش��ترين توليدات كش��اورزی به صورت هس��ته دار است 
و در مدت زمان كوتاه از بين می رود نياز ضروری اس��تان اس��ت. 
منص��وری تصريح كرد: با احداث كارخانه توليدات صنايع  تبديلی 
در اين استان می توان از محصول مازاد مصرف استفاده بهينه تر با 

ارزش افزوده باال و اشتغال مفيد و كاربری بيشتر استفاده نمود. 

شهردار فرخشهر:
بهره برداری  از پارک » استقبال« 

فرخشهر
شهردار فرخشهر گفت: به زودی پارك استقبال فرخشهر در ورودی 
اصفهان به بهره برداری می رسد. علی اصغر حاج حيدری  در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: پارك اس��تقبال و پارك جنب شهرداری از 
جمله طرح  های در دست اقدام اين نهاد است كه افتتاح و راه اندازی 
می شود. وی افزود: اين دو طرح عمران شهری با اعتباری افزون بر 
چهار ميليارد ريال ايجاد و راه اندازی می ش��ود. حاج حيدری ادامه 
داد: ب��ا بهره برداری از اين دو طرح عمرانی، زمينه اش��تغال 10 نفر 
به صورت مس��تقيم در اين شهر فراهم می شود. شهردار فرخشهر با 
اش��اره به ديگر پروژه های عمرانی در دست اجرای اين شهرداری، 
گفت: اح��داث ميدان ورودی از س��مت گلزار ش��هدا، فن آوران، 
باغ شهر و ارتباط با جاده چهارخطه اصفهان- شهركرد، ايجاد پارك 
اس��تقبال در ورودی اصفهان، ايجاد فضای س��بز مناسب شهری در 
ضلع ش��مالی و جنوبی بلوار 15 خرداد از ديگر پروژه های عمرانی 

به   شمار می رود. 
وی احداث جاده كنارگذر حدفاصل بلور آزادی و خيابان حرير را 
از ديگر پروژه های عمرانی اين شهر برشمرد و گفت: ايجاد فضای 
سبز، اجرای بلوك فرش ضلع جنوبی خيابان وليعصر)عج( و ضلع 
جنوبی بلوار آزادی، احداث ميدان بزرگ ش��هر در تقاطع بلوار 22 
بهمن، هفت تير و وليعصر ادامه عمليات ايجاد پارك قلعه غارت از 

ديگر پروژه های در دست اجرای اين شهر است.
ح��اج حي��دری اضافه كرد: اج��رای عمليات آبرس��انی به ورودی 
اصفه��ان و اجرای لوله گذاری و آبرس��انی به پارك سرچش��مه به 
ط��ول 3 هزار و 500 متر، ترميم ترانش��ه های معابر س��طح ش��هر، 
رنگ آميزی جدول س��طح ش��هر، رنگ آميزی عموده��ای برق در 
س��طح ش��هر، توليد بلوك فرش در حال اج��را، توليد جدول پيش 
س��اخته و آب نما در حال اجرا از ديگر طرح های عمرانی در دست 
اجرا در ش��هر فرخشهر محسوب می شود. وی از احداث پاركينگ 
عمومی در خيابان ش��هدای اين شهر خبر داد و گفت: اجرای ادامه 
بازگشايی خيابان شهيد سميع، اصالح هندسی تقاطع خيابان شهدا 
و 22 بهمن، جانمايی و طراحی دوربرگردان های بلوار 15 خرداد و 
اصالح هندسی تقاطع 15 خرداد به خيابان شهدای ذوب آهن ساير 

طرح های عمران شهری است. 

معاون برنامه ريزی و توس��عه س��ازمان شهرداری ها 
و دهياری های كش��ور گفت: حضور يك گردش��گر 
در هر اس��تان می تواند 32 فرصت ش��غلی به صورت 
مس��تقيم و 64 فرصت شغلی به صورت غير مستقيم 

ايجاد كند.
محسن كوشش تبار در همايش نقش صنعت در اقتصاد 
ش��هری در ش��هركرد اظهار داش��ت: برهمين اساس 
مديريت ش��هری بهترين بس��تر برای توسعه صنعت 
گردشگری اس��ت. وی با بيان اين كه گردشگری به 
عنوان سومين صنعت بزرگ دنيا مطرح است، گفت: 
اين صنعت عالوه بر اش��تغالزايی باعث تحصيل ارز، 
تأمين آرامش، توزيع عادالنه ثروت و تبادل فرهنگ ها 
می ش��ود. كوش��ش تبار با تأكيد بر اي��ن كه در آينده 
نزدي��ك اين صنعت به مهم ترين ش��اخص اقتصادی 
هر كش��ور تبديل خواهد ش��د، گف��ت: نفت روزی 
تمام می ش��ود اما آثار تاريخی، منابع طبيعی، كوه ها، 
درياچه ها، رودخانه ها، دش��ت های وسيع، گونه های 
متنوع گياهی و جانوری به مراتب س��ال های بيشتری 
دوام می آورند. به گزارش فارس، معاون برنامه ريزی 
و توس��عه س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری ه��ای 
كشور خاطرنش��ان كرد: برای گسترش توريسم بايد 
اس��تراتژی های اساسی تدوين ش��ود، اين امر تنها با 
شناخت كامل موانع موجود و ارائه راهكارها برای از 
ميان برداشتن آن موانع، ميسر نمی شود. وی ادامه داد: 
بايد در نظر داشت كه توسعه جهانگردی نبايد منجر 
به از بين رفتن بخش های ضروری ديگر توس��عه در 

زمينه كش��اورزی و يا باعث تخريب محيط زيست و 
مواريث فرهنگی شود.

كوشش تبار با بيان اين كه ايران يكی از چهار تمدن 
بزرگ دنياس��ت، گف��ت: زمانی پيكره تم��دن دنيا را 
می بينيم شاهد اين هستيم كه ايران يكی از چهار پايه 
صندلی تمدن دنيا محس��وب می شود كه اين جايگاه 
می طلبد تا مسئوالن در امر توسعه گردشگری در اين 

كشور بيش از پيش كوشا باشند.
وی اضاف��ه ك��رد: در تعريف عمومی، گردش��گر به 
لحاظ اقتصادی به كس��ی گفته می ش��ود كه هزينه را 
ب��رای مدتی ماندن در جايی بپردازد، علم اقتصاد دنيا 
به اين حقيقت رس��يده است كه سوق دادن مطالعات 
به س��مت درآمد باي��د با اولويت بندی گردش��گری 

باشد.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اری گف��ت: اقتصاد 
گردش��گری اين اس��تان با وج��ود برخ��ورداری از 
مواهب و امكانات طبيعی و توريس��تی بسيار ضعيف 
اس��ت. به گزارش فارس، علی اصغر عنابس��تانی در 
همايش نقش صنعت در اقتصاد ش��هری در شهركرد 
اظهار داش��ت: اي��ران با برخ��ورداری از قابليت های 
گردشگری بسيار از جمله داشتن يك ميليون و 200 
تپه و 150 هزار اثر تاريخی و منابع متنوع طبيعی جزو 
10كش��ور اول دارای جاذبه های توريستی دنيا و پنج 
كش��ور نخست در زمينه تنوع و جذابيت اكوتوريسم 
دنيا اس��ت. وی افزود: اين اس��تان دارای اكوسيستم 
ويژه ای است كه شامل مناطق و مناظر طبيعی منحصر 
به  فرد است، اين در حالی است كه با وجود جاذبه ها 
و ظرفيت های گردشگری و خاص، اين استان هنوز 

در شأن و جايگاه خود معرفی نشده است.
عنابس��تانی با اش��اره به قابليت های گردش��گری و 

توريس��تی اين اس��تان، گفت: اس��تان چهارمحال و 
بختي��اری با برخ��ورداری از مواهب طبيعی بس��يار 
می توان��د مقصد گردش��گری بس��يار مناس��بی برای 
گردش��گران محس��وب ش��ود ك��ه اين ام��ر نيازمند 
برنامه ريزی بيش از پيش است. استاندار چهارمحال و 
بختياری شناسايی قابليت های گردشگری را نخستين 
گام در توس��عه صنعت توريسم اين استان دانست و 
گفت: اس��تان چهارمحال و بختياری در اين زمينه به 
ش��دت دچار ضعف است، نگاه اين استان به اقتصاد 
گردش��گری بر مبنای اص��ول علمی و كارشناس��ی 
نيس��ت كه اين امر  ض��رورت برنامه ريزی و تدوين 
ش��اخصه های علم��ی را بي��ش از پي��ش توجيه پذير 
س��اخته اس��ت. وی با بيان اين كه رونق ش��هر منبع 
درآمدزايی مناس��بی برای ش��هرداری ها محس��وب 
می شود، گفت: جذب گردشگر رونق اقتصادی و در 
تداوم آن رونق اقتصادی پايدار اقتصاد معيشتی مردم 

را به دنبال خواهد داشت.
عنابس��تانی ب��ا تأكيد بر اي��ن كه مديران اين اس��تان 
اقتصاد گردش��گری را نياموخته اند، گفت: با توجه به 
ضرورت و اهميت اين مس��أله از سال گذشته فضای 
گردشگری اين اس��تان با اجرای برنامه های متنوع به 
طور كامل متحول ش��ده اس��ت، برهمين اساس اگر 
نگاه مديران و مسئوالن استانی به گردشگری و رونق 
صنعت توريس��م در اولويت قرار بگيرد شاهد وقوع 

بسياری از اتفاقات خوب خواهيم بود.
وی در ادامه با اش��اره به وضعي��ت كنونی در مناطق 
گردشگری حاشيه رودخانه زاينده رود گفت: ضعف 
عملكرد مديريت اس��تان اصفه��ان موجب بروز اين 
نابسامانی شده است. سمينار نقش صنعت گردشگری 
در توس��عه اقتصاد شهری با حضور شهرداران مراكز 
اس��تان های كش��ور روزهای 16 و 17 ش��هريورماه 

جاری در شهركرد برگزار شد.

سرپرست معاونت بازرگانی خارجی اداره كل بازرگانی 
چهارمحال و بختياری گفت: دومين همايش ملی بادام 
ب��ا محوريت صادرات 17 مهرماه در ش��هركرد برگزار 
می شود. س��ياوش نظری اظهار داشت: بادام، اشتغال و 
توسعه صادرات، اقتصاد توليد، بازاريابی و بازار رسانی، 
برداشت، فرآوری، بسته بندی و توليد محصوالت جانبی 
از مهم تري��ن محورهای مورد بح��ث در اين همايش 
اس��ت. وی افزود: تغذيه و آبي��اری در بادام، تنش های 
زيس��تی و غير زيس��تی در بادام، به زراعی و به نژادی از 
ديگر محوره��ای مورد بحث در اين همايش اس��ت. 
نظری ادامه داد: تاكنون افزون بر 120 مقاله به دبيرخانه 
دومين همايش ملی بادام در شهركرد ارسال شده است. 
سرپرست معاونت بازرگانی خارجی اداره كل بازرگانی 

چهارمح��ال و بختي��اری مهلت نام نويس��ی در دومين 
 همايش ملی بادام با موضوع صادرات را، دهم مهر ماه
اع��الم كرد و گفت: آثار ارس��الی به اي��ن همايش 25 

شهريور داوری می شود.
وی اضاف��ه ك��رد: عالقه من��دان ب��رای نام نويس��ی و 
 كس��ب اطالعات بيش��تر می توانند به نش��انی اينترنتی
www.balmondsym.ir مراجعه و مقاالت خود را 
hamayesh badam@ به نشانی پست الكترونيك

gmail.com ارسال كنند.
نظری با بيان اين كه س��ه كميت��ه اصلی اجرايی، علمی 
و اطالع رس��انی در اين زمينه را بر عهده دارند، گفت: 
اين همايش با محوريت صادرات از س��وی استانداری 
چهارمح��ال و بختياری، مركز تحقيقات كش��اورزی و 

منابع طبيعی ادارات كل بازرگانی و جهاد كشاورزی اين 
استان و س��ازمان توسعه تجارت ايران برگزار می شود. 
وی خاطرنش��ان كرد: چهارمح��ال و بختياری با توليد 
س��االنه 18 هزار تن بادام از نوع س��نگی، ربيع، مامايی 
و پوس��ته كاغذی، نقش اصلی را در توس��عه صادرات 
خارجی اين محصول باغی برعهده دارد. نظری تصريح 
كرد: ايران بعد از آمريكا و اس��پانيا سومين كشور توليد 
كننده بادام در سطح جهان به شمار می رود. وی افزود: 
حاش��يه زاينده رود از توابع شهرس��تان شهركرد، دارای 
بيش��ترين سطح زيركش��ت بادام بوده و در ساير نقاط 
چهارمحال و بختياری هم كش��ت بادام درحال توسعه 
اس��ت. دومين همايش ملی بادام در روزهای 17 و 18 

مهر امسال در چهارمحال و بختياری برگزار می شود.

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: با اصالح نظام پرداخت يارانه ها، ايران امروز 
به الگويی مؤثر برای بس��ياری از كش��ورهای دنيا 

تبديل شده است. 
حميدرضا فروزنده اظهار داشت: پس از تغيير نحوه 
پرداخ��ت يارانه ها در اين كش��ور، ايران به الگويی 
موف��ق ب��رای بانك جهان��ی، صن��دوق بين المللی 
 پ��ول و ديگ��ر كش��ور های جه��ان تبديل ش��ده 

است.
وی با اش��اره ب��ه ظرفيت ه��ا و توانمندی های اين 
اس��تان در حوزه های مختلف، گف��ت: با توجه به 
بروز پديده خشكس��الی و ضرورت مقابله با آن در 
بخش كشاورزی، بس��يار توانمند هستيم به طوری 
كه در توليد برخی محصوالت كش��اورزی جايگاه 

اول را در كشور داريم. 
فروزنده قابليت های گردش��گری و طبيعت گردی 
را از ديگ��ر ظرفيت ه��ای اي��ن اس��تان برش��مرد 
و گف��ت: از ابتدای س��ال ج��اری تاكن��ون افزون 
ب��ر پن��ج ميلي��ون گردش��گر به اين اس��تان س��فر 
كرده ان��د كه اي��ن مس��أله حكاي��ت از توانمندی 
 اي��ن اس��تان ب��رای تبديل ب��ه هدف گردش��گری 

دارد.
 معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری 
با اش��اره به توانمندی های بخ��ش صنعت در اين 
استان، گفت: در حال حاضر پروژه عظيم پتروشيمی 
بروجن در اين استان در دست اجراست كه در آغاز 

بدون مطالعات كارشناسی اجرای آن در دستور كار 
قرار گرفت. وی تصريح ك��رد: با برنامه ريزی های 
صورت گرفته به دنب��ال آغاز عمليات اجرايی اين 
پروژه عظيم در اس��تان بر اساس اصول كارشناسی 

هستيم. 
فروزنده از كاهش نرخ بيكاری در اين اس��تان خبر 
داد و گفت: در سال گذشته 24 هزار فرصت شغلی 
در اين اس��تان ايجاد و محقق ش��د كه با ايجاد اين 
تعداد فرصت ش��غلی، ش��اهد كاهش سه درصدی 
ن��رخ بي��كاری از 16/4 درصد ب��ه 136/6 درصد 

بوديم.
وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به حرك��ت صحيح اين 
استان براس��اس برنامه های توس��عه ای، روند نرخ 
بي��كاری در اين اس��تان نزولی ب��وده به طوری كه 
براس��اس آمار ارائه ش��ده در بهار س��ال 90، نرخ 
 بيكاری در اين اس��تان به 12/3 درصد كاهش يافته 

است.
فروزنده كاهش ن��رخ بيكاری را نيازمند س��رازير 
ش��دن منابع بانك��ی از اس��تان های برخ��وردار به 
س��مت اين اس��تان اعالم كرد و گفت: براس��اس 
برنامه ريزی ه��ای ص��ورت گرفته، اف��زون بر 330 
ميلي��ارد ريال تس��هيالت در بخش ايجاد مش��اغل 
خانگ��ی به تفكيك دس��تگاه های مختل��ف در اين 
استان ابالغ و توزيع شده است تا با تخصيص اين 
خطوط اعتباری و ايجاد فرصت های ش��غلی تحقق 

اشتغال اين استان را شاهد باشيم.

رئیس سازمان بازرگانی:

 61 میلیون دالر کاال به خارج 
از کشور صادر شد

رئيس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختياری 
و  از چهارمح��ال  كاال  دالر  ميلي��ون   61 گف��ت: 
بختياری به خارج از كش��ور صادر ش��د. اسماعيل 
كاويانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در پنج ماهه 
اول س��ال جاری 61 ميلي��ون و 308 هزار و 591  
دالر كاال از اين اس��تان به خارج از كش��ور صادر 
ش��ده كه از نظر وزن 29 درص��د و از نظر ارزش 
 دالری 26 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته 

است. 
وی مي��زان وزن��ی كاال های صادر ش��ده را بيش 
اع��الم  كيلوگ��رم  و 187ه��زار  ميلي��ون  از 126 
ك��رد و گفت: عم��ده تري��ن كااله��ای صادراتی 
اس��تان لوازم خانگی، س��يمان، موكت، مغز بادام، 
ماه��ی قزل آال، كاش��ی و س��راميك، روغن نباتی، 
پرنده ه��ای تزئين��ی و... اس��ت. رئيس س��ازمان 
بازرگان��ی چهارمح��ال و بختي��اری كش��ورهای 
هدف ص��ادرات  اين اس��تان را ام��ارات متحده، 
افغانستان، گرجستان، قرقيزستان، كويت، پاكستان، 
 تاجيكس��تان، تركمنستان، عراق و هندوستان اعالم 

كرد. 
كاويانی ميزان واردات كاال به اين اس��تان را معادل 
13 ميلي��ون و 131 ه��زار و 448 دالر اع��الم كرد 
و بيان داش��ت: واردات اين اس��تان نسبت به پنج 
 ماهه مش��ابه س��ال قبل 62 درصد رش��د داش��ته 

است.

معاون  سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

حضور هر گردشگر، 96 فرصت شغلی 
ایجاد می کند

استاندار:

اقتصاد گردشگری چهارمحال و بختیاری بسیار ضعیف است

17 مهرماه جاری صورت می گیرد؛

بررسی راهکارهای توسعه صادرات بادام در شهرکرد

با اصالح نظام پرداخت یارانه ها؛

ایران الگوی کشورهای جهان شده است

مدیرکل گمرک:
گمرک فرودگاه 

شهرکرد مجوز صدور کاال گرفت
مدي��ركل گمرك چهارمح��ال و بختياری گفت: گم��رك فرودگاه 
ش��هركرد مجوز ص��دور كاال و بار دريافت كرد. موس��ی محمدی 
گنجه ای اظهار داش��ت: صادرات كاال از فرودگاه شهركرد موجب 
تس��ريع در زمان ارس��ال و كاهش دور زمانی برای صادركنندگان 
می ش��ود ك��ه اين ام��ر در روند افزاي��ش ميزان ص��ادرات كاال از 
اين اس��تان بس��يار تأثيرگذار اس��ت. وی با اش��اره به ظرفيت ها و 
توانمندی های اين اس��تان، گفت: ب��ا توجه به قابليت ها و امكانات 
اين اس��تان با برنامه ريزی مدون و صحيح می توان ش��اهد افزايش 
كاالهای صادراتی از اين استان و در نتيجه حركت در مسير توسعه 

استان بود.
محم��دی گنجه ای ادامه داد: خدمات رس��انی به فع��االن اقتصادی 
و صادركنن��دگان از جمله اهداف ايجاب��ی در صدور مجوز برای 
صادرات كاال از فرودگاه ش��هركرد محس��وب می ش��ود. مديركل 
گمرك چهارمحال و بختياری با اش��اره به نقش بسته بندی كاال در 
كسب جايگاه مناسب در بازارهای خارجی از سوی توليدكنندگان 
و تجار اين استان، گفت: با هماهنگی و همكاری فعاالن اقتصادی 
و مديران اجرايی در صنعت، بس��ته بندی كاالهای صادراتی بهبود 
 و در نهاي��ت توس��عه ص��ادرات اين اس��تان را به دنب��ال خواهد 

داشت.
وی در ادام��ه بر ضرورت توج��ه بيش از پيش بر توليد و حمايت 
از توليدكنن��دگان در جامع��ه تأكيد كرد و گفت: برهمين اس��اس 
اداره گمرك اس��تان با اجرای طرح های ترخيص نسيه، ضمانتنامه 
بانكی و طرح انبار اختصاصی گام مؤثری را در راس��تای حمايت 
از توليدكنن��دگان دارد. محمدی گنج��ه ای به اهميت نقش گمرك 
در نظام اقتصادی كش��ور اشاره و بيان داشت: امروزه نقش گمرك 
در نظ��ام اقتصادی كش��ور ه��ر روز پي��ش از پيش م��ورد توجه 
سياس��تگذاران اقتصادی كش��ور قرار می گي��رد از اين رو توجه به 
ايجاد زيرساخت های اصولی در اين ارتباط بايد بيش از پيش مورد 

توجه مسئوالن قرار بگيرد. 
وی افزود: در نظام پيچيده بين المللی و در شرايطی كه پيشرفت ها 
بدون وقفه در عرصه های مختلف علمی و صنعتی همواره در حال 
ايجاد تغييرات در مناس��بات اقتصادی، سياس��ی، علمی و فرهنگی 
بين كشورهاست، نقش گمرك در اعمال سياست های بازرگانی به 
عنوان مرزبان اقتصادی و تأمين كننده بخش��ی از درآمدهای دولت 

خالصه نمی شود. 
مدي��ركل گمرك چهارمحال و بختي��اری از گمرك به عنوان يكی 
از اهرم های تس��ريع كننده در روند توس��عه كشور نام برد و گفت: 
گمرك در سرمايه گذاری و حمايت از صنايع نوپای داخلی، انتقال 
دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا، تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در 
تراز پرداخت ها، ايجاد اش��تغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و 

توزيع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثير بسزايی دارد.

پیشرفت فیزیکی 19 درصدی
سد گهرو

س��د گهرو در شهرستان كيار استان چهارمحال و بختياری با هدف 
جم��ع آوری و انتقال آب مازاد چش��مه های گهرو و زوردگان در 
فص��ل غير زراعی و ذخيره آن در محل س��د و تأمين نيازهای آبی 
زمين های كش��اورزی پايين دست، در حال اجراست.  به گزارش 
روابط عمومی شركت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری، مدير 
عامل اين ش��ركت، اين مطلب را در بازديد خود از س��د گهرو در 
شهرس��تان كيار اعالم كرد و گفت: اين س��د از پيش��رفت مناسبی 

برخوردار است.
ش��كراله عباسی گفت: با توجه به دبی متوسط 275 ليتر بر ثانيه به 
صورت س��اليانه و آورد ساليانه در حدود 8/6 ميليون متر مكعب، 
اين سد با هسته رسی به طول 705 متر و عرض 10 متر و پيشرفت 

فيزيكی 19 درصد در حال اجراست.

احداث دو مرکز بهداشتی درمانی
در شهرکرد 

مديركل مسكن و شهرسازی چهارمحال و بختياری گفت: در حال 
حاضر احداث دو مركز بهداشتی درمانی در شهرهای بن و سامان 
توس��ط اين اداره كل در دست اجراست. علی ابراهيمی در بازيد از 
مراحل پيش��رفت فيزيكی مركز بهداشتی درمانی شهر سامان اظهار 
داش��ت: مركز بهداشتی درمانی سامان در حال حاضر افزون بر 90 

درصد پيشرفت فيزيكی دارد.
وی با اشاره به اعتبارات هزينه شده در احداث اين مركز بهداشتی 
درمان��ی، گفت: تاكنون افزون بر 900 ميلي��ارد ريال برای احداث 
اين مركز هزينه شده است. ابراهيمی همچنين از پيشرفت فيزيكی 
85 درص��دی مركز بهداش��تی درمانی بن خب��ر داد و گفت: برای 
احداث اين بنا تاكنون هش��ت ميلي��ارد و 500 ميليون ريال اعتبار 

هزينه شده است.
مديركل مس��كن و شهرس��ازی چهارمحال و بختياری با بيان اين 
كه س��طح زيربنايی اي��ن دو مركز بهداش��تی افزون بر س��ه هزار 
مترمربع اس��ت، گفت: اح��داث اين دو مركز از س��ال 89 در اين 
اس��تان در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت كه ب��ه زودی تكميل و 
به بهره برداری رس��يده اس��ت. وی با اش��اره به خدمات قابل ارائه 
از س��وی اي��ن دو مركز درمانی، گف��ت: مركز بهداش��تی درمانی 
بن و س��امان، ش��امل بخش  ه��ای زن��ان و زايم��ان، راديولوژی، 
 آزمايش��گاه، ايستگاه پرس��تاری، دندانپزشكی و اتاق عمل سرپايی

است.
ابراهيمی همچنين در ادامه با اش��اره با اين كه اداره كل مس��كن و 
شهرس��ازی ساخت شش بيمارستان را با زيربنای 22 هزار و 817 
متر مربع در سطح اين استان برعهده دارد، گفت: احداث اين تعداد 
بيمارس��تان با اعتباری افزون بر 24 ميليارد و 239 ميليون ريال در 
اين اس��تان در دست احداث اس��ت. وی از پيشرفت فيزيكی 53 
درص��دی اين واحدهای درمانی خب��ر داد و گفت: بهره برداری از 
واحدهای درمانی و بهداش��تی اين اس��تان با اختصاص 22 هزار و 
817 مترمربع زيربنا گام مؤثری در راستای پاسخگويی به نيازهای 
درمانی مردم است كه ارتقای سطح سرانه درمان و بهداشت استان 

را نيز رقم خواهد زد. 
ابراهيمی در ادامه با اش��اره به ديگر پروژه های عمرانی در دس��ت 
احداث در اين اس��تان گف��ت: در حال حاضر احداث 18 س��الن 
ورزش��ی شامل سالن های سرپوشيده و روباز از جمله زمين چمن 
در س��طح اين اس��تان در دست احداث اس��ت. مديركل مسكن و 
شهرس��ازی چهارمحال و بختياری افزود: اين تعداد پروژه ورزشی 
ب��ا صرف اعتباری اف��زون بر 169 ميلي��ارد و 589 ميليون ريال از 

پيشرفت فيزيكی 48 درصدی برخوردار است.
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نرگس درخشان
اس��فنديار حيدری پ��ور، رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگی گردش��گری و صنايع دس��تی اصفهان در 
يك نشست خبری با حضور خبرنگاران و فعاالن 
مي��راث فرهنگی  از بازديد  ارزياب  يونس��كو از 
مس��جد جامع عتي��ق در هفته جاری خب��ر داد و 
افزود: پرونده گنبد قابوس و مسجد جامع عتيق به 
يونسكو فرستاده شده؛ در دو هفته گذشته ارزياب 
يونس��كو از گنبد قابوس بازديد ك��رده و در هفته 
جاری اصفه��ان ميزبان ارزياب يونس��كو خواهد 

بود.
حال مسجد جامع عتیق خوب می شود 

ب��ه گفته اين مقام مس��ئول از دو ماه پيش يك تيم  
150 نفره با نظارت تيم بازرسی  در حال شناسايی 
و برطرف نمودن معايب  و مشكالت مسجد عتيق 
هستند و با  ايجاد سامان دهی، كليه تأسيسات اين 
مس��جد الكتريكال خواهند ش��د. حيدری پور نيز  
ضمن اشاره به متحدالشكل كردن كليه سايه بان ها 
در اطراف اين مسجد، از ساماندهی پيرامون آن به 

منظور  بهبود منظر مسجد جامع عتيق خبر داد.
مرمت گنب��د مس��جد، زمان و کارش��ناس 

می طلبد
وی د ر خصوص گنبد مس��جد جامع عباس��ی با 
تأكيد ب��ر اين كه نبايد مرمت آن عجوالنه صورت 
بگيرد گفت: مشكلی كه در اجرای عمليات مرمت 
گنبد وجود داشت، حمل 300 تا 400 تن داربست 
به باالی گنبد ب��ود كه اين حجم توناژ  برای گنبد 

خطرناك بود.
حيدری پ��ور پيرامون رفع اين مش��كل ادامه داد: 
ب��ا رايزنی با يك گروه مش��اور تصميم گرفتيم از 

سازه های فضايی از جنس آلومينيوم  با يك پنجم 
وزن داربست های پيشين دور تا دور گنبد با ايجاد 
ايمنی باالتر اس��تفاده كنيم و تا هفته آينده عمليات 

اجرايی آن آغاز می شود.
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی اس��تان در جواب  
انتقادات��ی مبنی بر تأخير در مرمت اين گنبد ضمن 
تأكيد مجدد بر خواس��ته سازمان تحت نظارتش بر 
بنياد مرمت اصولی و كارشناسی شده  بيان داشت: 
در حال حاضر مرمت مناره ها در حال انجام است  
و ب��ا جمع نظرات كارشناس��ی، تمام كارشناس��ان 
برجسته در شورای فنی، مرمت گنبد مسجد جامع 

عباسی انجام خواهد گرفت.
وی اف��زود: اين گنبد 16 ت��رك دارد و هر كدام بر 
اساس مشكالتی كه دارند بايد مرمت بشوند اما در 
اين ميان 3 ترك بايد مرمت اضطراری بش��وند كه 
با نصب داربس��ت ايمن جهت حضور كارشناسان 
و ناظ��ران برای بازديد از گنب��د، عمليات آن آغاز 

خواهد شد.
عالی قاپو، نوروز آزاد می شود

حيدری پور با اش��اره به مرم��ت 160 متر از ايوان 
عم��ارت عالی قاپ��و از اتمام مرمت و باز ش��دن 
داربس��ت های 160 متر باقی مان��ده تا نوروز 91 

خبر داد.
اوج لرزه ها بر تن س��ی وسه پل و مدرسه 

چهارباغ آزموده می شود
در  ادامه اين نشست خبری كه تا ساعت 11 شب 
به طول انجاميد، طبق گذشته خبرنگاران از متروی 
پرحاش��يه اصفه��ان گفتند و تكرار مك��ررات و با 
توجه به پنهان كاری های مس��ئولين قطار شهری  
كالف سر در گمی شد كه شهر اصفهان و ميراثش 
را ازجمله س��ی و س��ه پل در هم پيچيده. حيدری 

پور ضمن ابراز نگرانی از آثار عبور مترو بر ميراث 
چهارباغ  بيان داشت: دو ماه پيش ضمن عقد قرداد 
با دانشگاه علم و صنعت، اين دانشگاه برای بررسی 
عبور مترو بر دو بنای تاريخی مدرس��ه چهارباغ و 
س��ی وسه پل وارد ش��د و ميزان انتقال ارتعاشات  

توسط خاك آن محل را بررسی كرد.
حي��دری پور در ادامه يادآور ش��د: دس��تگاه های 
لرزه نگار بايد بر دو بنای س��ی و سه پل و مدرسه 
چهارباغ نصب بش��وند. تونل نيز بايد به مدت 48 
ساعت در اختيار دانش��گاه علم و صنعت باشد تا 
ب��ا نصب لرزه ن��گار در اين دو بن��ا و همچنين با 
عبور ترن با ميزان باری كه در آينده توس��ط مترو 
حمل خواهد شد، تمام لرزه ها در اوج خود تست 

بشوند.
وی  ب��ا اش��اره به انج��ام هماهنگی ه��ای الزم با 
سازمان قطار شهری  جهت در اختيار گرفتن تونل 
برای بررسی های دانشگاه علم و صنعت  از ارائه 

كليه گزارشات  مترو تا دو ماه آينده خبر داد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگی استان اصفهان ضمن 
اش��اره به عبور دستگاه حفار مترو از زير چهارباغ 
در زمان رياست قبلی سازمان يادآور شد: زمانی كه 
قرار بوده TBM  از چهارباغ  بگذرد لرزه نگاری، 
جهت بررس��ی لرزش ها  نصب نشده بود اما بعد 
كاواك عبور دستگاه  حفار را در فاصله 40 متری از 

سی و سه پل و مدرسه را بالمانع دانست.
وی اف��زود: بعد از آن كه دانش��گاه علم و صنعت 
گزارش��ات خود را جهت خريداری و وارد كردن 
تجهيزات الزم داد؛ لرزه نگار با نظر كارشناسان در 
سردر خيمه گاه، مدرسه چهارباغ  و سی و سه پل  

نصب و به صورت دائم مانيتورينگ می شود.
تالش  میراث برای حفظ میراث آتشگاه

حي��دری پ��ور در ادامه نشس��ت خب��ری خود با 
ياران رس��انه ها  با اشاره به تالش سازمان ميراث 
ازكوت��اه نيام��دن آن س��ازمان در راس��تای حفظ 
حريم آتش��گاه اصفهان با وجود رأی كميس��يون 
م��اده 5 برای س��اخت هتل در حري��م درجه يك 
آتش��گاه  گفت: م��ا مخالفت كرديم ام��ا با وجود 
رأی كميس��ون ماده پنج، تنها كاری كه توانس��تيم 
بكني��م اين بود كه مجوز بايد با تأييد نقش��ه های 
 ساخت اين هتل توس��ط سازمان  ميراث فرهنگی 

داده شود.
وی ب��ا بيان اين كه تاكنون 15 طرح برای س��اخت 
اين هتل  از بهترين معماران اصفهان تأييد نشده اند 
گفت: س��ازمان از مالك خواس��ت تا هتل به شكل 
كاروانسرا طراحی بشود و در حال حاضر نقشه های 

آن برای بررسی های بيشتر زير دست ماست.
حيدری پور بيان داش��ت: طرح  مربوطه يك طرح 
با معماری س��اده است ش��امل يك حياط مركزی 
ب��ا ارتف��اع بنای 3 متر در جبه��ه اول و 12 متر در 

جبهه آخر. 

از آنجايی كه عملكرد و بی توجهی مس��ئوالن پروژه 
قطار شهری اصفهان نس��بت به آسيب های وارده به 
س��ی و س��ه پل باعث نگرانی كارشناسان و فعاالن 
ميراث فرهنگی شده بود و حتی چندين بار از سوی 
ائتالف سازمان های مردم نهاد شهر اصفهان منجر به 
هش��دار هم شده بود، با بی توجهی مسئوالن شهری 
روبه رو شد و انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان را 
برآن داش��ت تا با نوشتن بيانيه ای از اقدامات مخرب 

مسئوالن شهری جلوگيری كنند.
درحالی بررسی طرح های امكان سنجی عبور قطار 
شهری از مناطق مختلف اصفهان، بارها هشدار های 
كارشناس��ی از ط��رف دلس��وزان و متخصص��ان به 
شهرداری ارائه شده كه هيچگاه مورد توجه مسئوالن 
ش��هری قرار نگرفت. اين در حالی است كه چندين 
بار از س��وی ائتالف س��ازمان های مردم نهاد شهر 
اصفه��ان در مورد عبور از چهارباغ اين قديمی ترين 
معبر شهری هشدار داده شده بود به طوری كه انجمن 
حاميان حقوق بش��ر اصفه��ان را برآن داش��ت تا با 
نوشتن بيانيه ای از اقدامات مخرب مسئوالن شهری 

جلوگيری كنند.
 به گزارش CHN در اين بيانيه آمده است: اصفهان 
به عنوان يكی از ش��هرهای تاريخی جهان از تمدن 
ويژه ای برخوردار اس��ت. بسياری از مناطق مركزی 
ش��هر همانند يك م��وزه، مجموع��ه ای از هويت 
تاريخی فرهنگ ملی ايران و اس��الم را در بردارد اما 

پروژه قطار شهری اصفهان كه می توانست با تطبيق 
س��اختارهای مدرن شهری با فرهنگ و تمدن بومی 
در ارتقاء جايگاه اين ش��هر مؤثر واقع گردد، با اتخاذ 
سياس��ت های غلط و بی توجهی صريح مسئوالن 
شهری می رود تا به فاجعه ای برای هويت تاريخی 

اصفهان تبديل شود.
 انجمن حاميان حقوق بش��ر اصفه��ان ضمن اعالم 
شرايط فاجعه بار حفظ آثار ملی و طبيعی در كشور 
اعالم می دارد كه بدون ترديد اعضای شورای شهر و 
شهرداری اصفهان مسئوليت تاريخی بروز اين فاجعه 
را به عهده داشته و گذشت زمان اين بی مسئوليتی را 
از ذهن ملت ايران پاك نمی گرداند و پيشنهاد می كند 
ش��ورای ش��هر و ش��هرداری با انتخاب كارشناسان 
متخصص و با هم��كاری س��ازمان های مردم نهاد 
 نس��بت به تغيير مسير قطار ش��هری در چهارباغ و 

سی و سه پل اقدام نمايند.
  همچنين الزم به ذكر است كه اين ائتالف چهارده گانه 
ب��ه صورت های گوناگون در مورد عواقب لجاجت 
سازمان قطار شهری اصفهان اخطار داد و اين سازمان 
با ناديده انگاش��تن حكم توقف حفر تونل كه در پی 
ش��كايت متوليان دلس��وز به نمايندگی وكيل مردم 
دوست اصفهان جناب آقای دادخواه صادر شده بود 
ب��ه كار حفاری به صورت مخفی و غير قانونی ادامه 
داد ك��ه نتيجه آن انحراف دس��تگاه TBM تخريب 
رمپ س��ی و س��ه پل و ايجاد حفره بزرگی در كنار 

ضلع جنوبی آن شد.
 عالوه بر آن بر اساس نظر كارشناسان چاره ای جز 
تغيير محل ايستگاه قطار شهری در منطقه سی وسه پل 
وجود نداشته كه ضمن كاهش كارآمدی قطار شهری 
از نظر محل خروج مسافران از ايستگاه، هزينه های 
جديدی را بر پروژه تحميل كرده است. تداوم طرح 
قطار ش��هری نيز خود بر هزينه آن، ترافيك ش��هر و 
تداوم تخريب محل افزوده اس��ت و اكنون فاجعه به 
حد نهايت خود رسيده است. اين درحالی است كه 
بی توجه��ی به حفظ آثار ملی لكه س��ياهی را برای 
مس��ئوالن ش��هری اصفهان رقم زده است. مسئوالن 
شهری اصفهان اعم از شهردار و شورای شهر حاضر 
به پذيرش مس��ئوليت تصمي��م گيری های خطا در 

اجرای طرح قطار شهری نيستند.

همزمان با هفته فرهنگی اکو، 
 برگزاری نشست معاونان صنایع دستی 

در بجنورد
مديركل ميراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی از برگزاری نشست 
معاونان صنايع دستی 31 استان كشور همزمان با برپايی هفته فرهنگی اكو 
در اين اس��تان خبر داد. علی كاظمی گفت: اين نشس��ت با هدف بررسی 
راه های توس��عه و ترويج فعاليت های صنايع دس��تی برگزار می ش��ود. به 
گزارش ايسنا، دبير س��تاد برگزاری نمايشگاه صنايع دستی اكو با تأكيد بر 
اهميت صنايع دس��تی در رونق اقتصاد و صادرات، برگزاری هفته فرهنگی 
اكو را فرصتی مناس��ب برای تقويت اين موضوع دانست و بيان كرد: قصد 
داريم با برگزاری اين نشست به راهكارهای سازنده با هدف توجه بيشتر به 
صنايع دستی تالش كنيم. وی رونمايی از لوح ثبت جهانی موسيقی مقامی 
خراس��ان شمالی به عنوان ميراث معنوی در يونسكو را از ديگر برنامه های 
محوری تدوين شده در هفته فرهنگی اكو اعالم و اظهار كرد: اين امر كه در 
اجالس بين الدول يونسكو انجام شد، قرار بود در ايام نوروز رونمايی شود؛ 
اما به دليل تقارن با تعطيالت نوروز انجام نش��د و به اين نمايشگاه موكول 
شد. نمايشگاه صنايع دستی اكو با حضور صنعتگران داخلی و خارجی در 
فضايی به وس��عت 600 مترمربع، 20 تا 26 شهريورماه در محل تفرجگاه 

»بش قارداش« در شهرستان بجنورد برگزار می شود.

 احتمال بازگشت پژوهشگاه 
باستان شناسی به تهران

تنها با گذش��ت يك س��ال از انتقال پژوهشگاه باس��تان شناسی سازمان 
ميراث فرهنگی و گردش��گری و صنايع دستی كش��ور به استان فارس 
تالش ها برای بازگرداندن اين پژوهش��گاه از س��وی مس��ئوالن جديد 

سازمان آغاز شده است.
ب��ه گ��زارش CHN، ش��ورای معاونان س��ازمان مي��راث فرهنگی در 
جلس��ه ای كه در مح��ل س��اختمان پژوهش��گاه مرم��ت در روبروی 
س��اختمان م��وزه مل��ی برگزار ش��د در اين ب��اره بحث و تب��ادل نظر 
 كردن��د تا احتمال بازگش��ت اين بخش از س��ازمان به ته��ران تقويت 

شود.
پژوهشگاه باستان شناسی تابستان سال گذشته به دستور حميد بقايی و 
در راستای تحقق مصوبه هيأت دولت و با هدف تمركززدايی و كاستن 
از جمعيت تهران به مرحله اجرا گذاش��ته ش��د. همان زمان اين تصميم 
با مخالفت بس��يار كارشناس��ان اين پژوهش��گاه مواجه شد، كارشناسان 
پژوهشگاه در اعتراض به اين تصميم در جلوی مجلس شورای اسالمی 
و عمارت مسعوديه محل كار خود تجمع كردند. اما با همه اينها حميد 
بقايی همچنان بر تصميم خود پافش��اری كرد و پژوهش��گاه را به استان 

فارس منتقل كرد.

بررسی آرای مربوط به خروج آثار از فهرست ملی 
توسط دادستان کل کشور

مشاور حقوقی پيشين سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور گفت: موضوع خروج برخی 
بناهای تاريخی از فهرست آثار ملی و تخريب بيش تر آن ها می تواند توسط دادستان كل كشور 
به عنوان مدعی العموم مطرح شود، زيرا هر اثری كه تخريب می شود، ديگر قابل احيا و برگرداندن 
نيس��ت.  به گزارش ايسنا، حسين صادقی درباره اين كه چه اقدامی برای جلوگيری از اين روند 
می توان انجام داد؟ گفت: موضوع در شورای نگهبان منعكس شده است. اكنون بايد پيگيری شود 
كه اين شورا موضوع ثبت آثار ملی را با شرايطی كه موجب سلب مالكيت نمی شود، دوباره با نگاه 
و ابعادی ديگر بررسی و درباره  آن اعالم نظر كند، زيرا شورای نگهبان می تواند در نظراتی كه گفته 
خالف شرع است، دوباره بررسی هايی را انجام دهد تا شايد داليلی كه آن زمان براساس آن ها نظر 
داده شده است، مرتفع شده باشند. وی اضافه كرد: اين موضوعی است كه از طريق دادستان كل 
كشور به عنوان مدعی العموم می تواند مطرح و بررسی شود كه آيا اين آرا درست هستند. در واقع، 
هرچند اين آرا الزم االجرا هستند، اما پيامدهايی دارند و اگر به اين شكل پيش رود، خسارت های 
غيرقابل جبرانی به وجود می آيد، زيرا اثری كه تخريب می شود، ديگر قابل احيا و برگرداندن نيست 
و به همين دليل، بايد از طريق دادستان كل كشور تصميم گيری شود تا صدور اجرای آرا به  طور 
موقت متوقف شود و پس از ارائه  يك اليحه  دو فوريتی از سوی دولت يا بررسی شورای نگهبان، 
تكليف اين قضيه تعيين شود. اگر راهكاری انديشيده نشود، ممكن است بعدها خسارت هايی كه 
با تخريب آثار ملی ايجاد می شود، از نظر ملی، بين المللی و همچنين اقتصادی قابل جبران نباشد، 

حتی اگر مالك با كسب مجوز از ديوان عدالت اداری كار خود را به شكل قانونی طی كند.

عملیات تعمیر و مرمت
 قلعه اسفندیاری فرخشهر آغاز شد

سرپرس��ت معاون��ت ميراث فرهنگ��ی اداره كل مي��راث فرهنگی، 
صنايع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و بختياری از آغاز 
عمليات مرمت و اس��تحكام بخشی قلعه اس��فندياری فرخشهر با 
اعتباری بالغ بر 800 ميليون ريال خبر داد و اظهار داش��ت: تاكنون 
عملياتی پی بندی، اس��تحكام بخش��ی، مرم��ت ديوارها، جرزهای 
 آس��يب ديده و نصب مجدد ازاره های س��نگی حياط انجام ش��ده 

است.
 به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردشگری اس��تان چهارمحال و بختياری، شاهين ايل بيگی پور 
ب��ا بيان اين كه مرمت درب ه��ا و متعلقات چوبی بنا و نيز اصالح 
پوش��ش ها و سقف ها به روش س��نتی در حال انجام است گفت: 
قلعه متعلق به اس��فنديار خان بوده و در اواخر دوره قاجاريه بنای 
آن گزارده ش��ده اس��ت؛ اين بنا در دوره های بعد توسط معماران 

ماهر تغيير يافته است.
اي��ل بيگی پور تصريح كرد: كاش��ی كاری مع��رق و مقرنس های 
 گچ��ی، اين قلع��ه را از س��اير بناهای اين اس��تان متمايز س��اخته 

است.

گردشگری در استان لرستان
گزارشی از »دژ سپهر سپهران« 

از  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان  رئيس  آن كه  از  پس 
داد،  خبر  ايران  به  خارجی  گردشگران  ورود  درصدی   300 رشد 
اظهار  آمار  اين  از  گردشگری  حوزه   فعاالن  و  كارشناسان  برخی 
تعجب كردند. آن ها به مستندات اين آمار براساس شرايط موجود 
نيروی  از  را  خود  آمار  سازمان  اين  كه  معتقدند  و  دارند  شك 
منبع،  دو  هر  در  كه  می گيرد  خارجه  امور  وزارت  يا  انتظامی 
به همين دليل است كه ديپلمات ها،  نقص هايی وجود دارد. شايد 
كار هم جزو گردشگران خارجی محاسبه  مهاجران   دانشجويان و 

می شوند.
فرم هايی  پيش  سال  چهار  گردشگری،  و  فرهنگی  ميراث  سازمان 
پليس  تا  كرد  تهيه  مسافران  از  واقعی  تفكيك گردشگران  برای  را 
به كشور  مبادی مختلف  از  ميان مسافرانی كه  را در  مهاجرت آن 
وارد می شوند، توزيع كند؛ اما به گفته  مسئوالن وقت اين سازمان، 
نظر  به  شد.  رها  كار  آن،  از  بعد  و  توزيع  مقطعی  در  فرم ها  اين 
می رسد كه پليس مهاجرت خيلی هم اين موضوع را جدی نگرفته 

بود.
به گزارش ايسنا، در اين باره اردشير اروجی � كارشناس برنامه ريزی 
گردشگری و ميراث فرهنگی، وجود آمار مستند را در ايجاد فضايی 
اطمينان بخش برای جذب سرمايه گذاران مؤثر دانسته و گفته است: 
نداشتن آمار مستمر و مستند، ضعف بزرگی برای صنعت گردشگری 
به  بخواهد  كه  پژوهشگری  يا  سرمايه گذار  هر  چون  است،  ايران 
اقدام آن  براساس  كه  ندارد  كليدی  آمار  شود،  وارد  بخش   اين 

كند.
به اعتقاد وی بهترين راه اين است كه كميته  آمارهای گردشگری، 
منصفانه راه اندازی شود و پايگاهی را فعال كند تا هر سه ماه با تأييد 
و  پژوهشگران  دسترس  در  و  شود  اعالم  گردشگری  آمار  اعضا، 

سرمايه گذاران قرار گيرد.
به گفته  اروجی، اين كميته مدتی فعال بود كه نمايندگانی از گمرك، 

و  فرهنگی  ميراث  سازمان  خارجه،  امور  وزارت  انتظامی،  نيروی 
گردشگری، جامعه  هتل داران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
اين كميته حضور  ايران و راهنمايان تور و جامعه  تورگردانان در 
از  پس  كميته  اين  اما  بود؛  يكپارچه  آمار  دادن  هدفشان  و  داشتند 

مدتی غيرفعال شد.
از  را  مستندی  آمار محسوس و  نمی توان  كه  اين شرايط  در  حال 
تعداد واقعی گردشگران مشخص كرد، فقط به اين خاطر كه نيروی 
انتظامی،  وزارت امور خارجه و گمرك اين آمارها را در دسترس 
عموم قرار نمی دهند و تنها مرجعی كه اين آمارها را بدون جزئيات 
و تفكيك اعالم می كند، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است 
كه بارها وعده  سامان دهی بخش آمار گردشگران را داده است، اين 
پرسش همچنان وجود دارد كه متولی گردشگری  چه زمانی اين كار 

را انجام خواهد داد؟
الدن جعفری تهرانی � سرپرست دفتر توسعه  گردشگری، بازاريابی 
و تبليغات سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، درباره  اقداماتی كه 
اين سازمان برای سامان دهی بخش آمارگيری انجام داده و سرانجام 
فرم هايی كه قرار بود، طبق آن ها گردشگر از مسافر تفكيك شود، 
به ايسنا توضيح داد: از سال 1386 فرم های آمارگيری را براساس 
قياس با كشورهای ديگر تهيه كرديم و در اختيار پليس مهاجرت 
قرار داديم تا آن ها را ميان مسافران ورودی برای تفكيك گردشگران 
از مسافران و مشخص شدن آمار واقعی توزيع كند. كاری كه در 

همه  كشورها انجام می شود.
نبود، چون ضمانت  كار طوالنی  اين  متأسفانه عمر  داد:  ادامه  وی 
اجرايی نداشت و به عنوان وظيفه  موقتی انجام شد و پس از مدتی، 

مسكوت ماند.
پرسش های  گنجاندن  با  را  فرم ها  اين  دوباره  ما  كرد:  بيان  تهرانی 
بيشتری درباره  سن، جنس، شكل و هدف سفر، طول مدت اقامت 
معاون  تأييد  از  پس  شد  قرار  و  كرديم  به روز  مسافران  مليت  و 

گردشگری، فرم ها را دوباره به جريان بياندازيم.
سازمان  تبليغات  و  بازاريابی  گردشگری،  توسعه   دفتر  سرپرست 
آمارگيری  طرح  مستمر  اجرای  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث 
و  دانست  مهم  مسأله ای  مربوط،  دستگاه های  تمام  سوی  از  را 
اين  به  توجه  مربوط،  دستگاه های  تمام  دارد  كرد: ضرورت  تأكيد 
گردشگران  آمارگيری  تا  بدانند  خود  مستمر  وظايف  جزو  را  فرم 
آمارها  اين  به  گردشگری  بيفتد، چون صنعت  اتفاق  دقيق  و   دائم 

نياز دارد.

مردمککوله پشتی

بخش نخست
 دکتر محمود دهقانی 

خرم آباد مركز اس��تان لرس��تان در جنوب غربی كشور در ميان دره های زاگرس قرار 
گرفته و از اين منظر از زيباترين مراكز استان های كشور است. لرستان با ساختمان های 
تاريخی و آثار باس��تانی با ارزش، يكی از مس��تندات برجسته فرهنگی ايران است. با 
وجود غار و اشكفت های فراوان و چشمه سارها و اشياء به دست آمده در اين ناحيه 
از كش��ور، چنين پيداس��ت كه از هزاره ها پيش از ميالد مسيح محل سكونت انسان 
بوده اس��ت.  با پيش��رفت علم و تكنولوژی و همچنين پيدايش دانشكده ها و مراكز 
علمی در كش��ور به پژوهش های گس��ترده تر بدون آب و تاب نياز است تا پرده بر 
نكات كشف نشده در اين استان بردارد. از ريشه و دنباله آنچه مورخان و پژوهشگران 
ايرانی نگاش��ته اند و با اطالعاتی كه از پژوهش های اروپائيان از روزگار گذش��ته در 
مورد اين ناحيه در دس��ت است و با دعوت و برقراری رابطه های بين دانشگاه های 
ايران با كشورهای گوناگون، نكات پوشيده باستانی بيشتر از پيش برمال می شوند. اما 
متأسفانه آنچه كه می بايست به آن تجربيات تلخ تر از ذقنبوت نام نهاد اين كه در بازار 
شوم تاراج ميراث های كشور دست به هر گونه كنكاش تا به امروز به جز پشيمانی و 
حسرت ملی چيزی به بار نياورده است. گويی سرنوشت چنين رقم خورده كه ما بايد 
اشياء و لوحه ها و گل نبشته های تاريخی دودمان های گذشته اين سرزمين را با ساز 

و كرنا از موزه های بيگانه به صورت موقت قرض كنيم. 
هنگامی كه از كرمانش��اه با دوس��تی از ميراث به خرم آباد آمدي��م و با همراهی او به 
جاهای ديدنی و س��اختمان های تاريخی و آثار باس��تانی سر زديم، با استقبال خوبی 
از س��وی مسئوالن در قلعه فلك االفالك »دژ سپهر سپهران« روبه رو شديم. نه تنها از 
موزه بلكه از آزمايش��گاه  آثار باستانی نيز بازديد كرديم. برای يك لحظه با خود فكر 
كردم مگر تمدن بش��ری در ايران چه زمانی آغاز شده است كه اين همه آثار باستانی 
از دل هزاره ها و سده ها در اين كشور وجود دارد، آيا ما از آنچه كه پيشينيان از خود 
بر جا گذاش��ته اند با نم دل نگهداری كرده ايم؟ آن هم از آثار گران بها در ش��هری كه 
پژوهش��گران بر س��ر چرخش نام آن از روزگاران كهن تا به ام��روز كه خرم آباد نام 
دارد س��ردرگم ريشه يابی آن هستند و تمدن آن ريش��ه در هزاره ها دارد. شهری در 
كشور باستانی  ايران كه به قول باستانی پاريزی تاريخ اين كشور، كامپيوتر را هم گيچ 

می كند. 

آثار به جا مانده در سراسر استان لرستان ارزش و اهميت ويژه ای دارند. لرستان جايی 
اس��ت كه با تنوع فضای كوهس��تانی و جاذبه های گردشگری بايد دولت ها بيش از 
پيش در آبادانی آن كوشا باشند. خرم آباد با زيبايی و سابقه ژرف فرهنگی  می تواند 
گردش��گران و جهانگردان  بيش��تری را ساالنه پذيرا شود. اما مثل همه جای ايران، در 
لرس��تان نيز به دليل هرج و مرج  در ش��يوه رانندگی، فرصت  پيش��رفت در صنعت 

گردشگری و جهانگردی به  مرز دلخواه  نيست.  
قلعه فلك االفالك يكی از ساختمان های منحصر به فرد خرم آباد از نظر هنر معماری 
زيبا و دارای اهميت است. اين قلعه بر تپه ای در قلب شهر، در كنار چشمه ای ساخته 
شده و در درازنای تاريخ با نام های گوناگون از جمله »دژ شاپور خواست«، »دژ خرم 
آباد« و »دژ دوازده برج«  ناميده شده است. اما نام  فلك االفالك ميراث روزگار قاجار 
اس��ت كه برای پالودگی اين نام برخی از گذش��ته تا به امروز بر اين باورند كه »سپهر 
سپهران« برازنده آن است. با نام تاريخی »دژ شاپور« گفته می شود شالوده نخستين آن 

به روزگار شاپور اول ساسانی بر می گردد.
 از آثار ديگر به جا مانده ساس��انيان كه در نقاط مختلف كش��ور به چشم می خورد، 
چنين پيداس��ت كه گويا بر فراز اين تپه در خرم آباد نيز برج ديدبانی وجود داش��ته 
اس��ت، اما در روزگاران پس از آن، پی در پی نمايش دگرگون ش��ده اس��ت. به دليل 
موقعي��ت و تس��لط بر پيرامون در روزگار آل بويه و اتاب��كان و پس از آن در روزگار 
صفوی و قاجار، ديدبانان از آن اس��تفاده می كرده ان��د. در روزگار قاجار با دگرگون 
كردن و نوس��ازی سراس��ری و افزودن به س��اختمان، اصطبل اسبان سران لشكری و 
همچنين توپخانه برای امنيت ش��هر نيز  در اين  دژ جا داده ش��ده است. وجود چاه و 
حوض و تس��هيالت زندگی در اين دژ نشان می دهد كه در گذشته های دور، محلی 
برای آس��ايش سران لش��كری پادگان ارتش در لرستان بوده است.  به هر روی نمای 
كنونی آن مديون قاجاری هاس��ت كه آن را به س��بك دژهای ايرانی- اروپايی ساخته 
اند. فلك االفالك )س��پهر س��پهران( تا حدودی به گونه قلعه ديگر قاجار در ش��وش 
خوزستان است. قلعه قاجارش��وش در كنار ويرانه های كاخ آپادانا داريوش  در سال 
1897 ميالدی توس��ط »ژاك د مورگان« سرپرست هيأت باستان شناسی فرانسوی بر 
فراز تپه »اگروپل« ساخته شد. نقشه قلعه شوش اقتباسی از  قلعه های روزگار فئودالی 
سده های ميانی فرانسه است. فلك االفالك )سپهر سپهران( پس از روزگار قاجار نيز 
كاربرد لشكری داشته و مدتی نيز زندانيان سياسی را در آن  نگهداری می كرده اند، تا 
آن كه سرانجام وزارت فرهنگ و هنر چند سال پيش از انقالب بهمن 1357 آن را به 
موزه  تبديل كرد. در روزگار كنونی نيز اين دژ يكی از موزه های بسيار با ارزش تاريخ 
و سنن و مردم شناسی استان لرستان است و در چند سال پيش سازمان ميراث فرهنگی 
دست به بازسازی آبرومندانه ای در اين دژ زده است ولی به دليل بازديد انبوه روزانه 
 گردشگران، اين  دژ زيبا و منحصر به فرد به نگهداری مبرم فنی و مهندسی بيشتر نياز

دارد.

با همه نبودها، سازمان میراث فرهنگی برای  نگاهداشت میراث می جنگد

مسجد جامع عتیق برای ثبت جهانی ارزیابی می شود 

بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در ارتباط با سی و سه پل 

آمار واقعی گردشگران 
چه وقت محاسبه می شود؟



14Saturday 10 September 2011    شنبه 19 شهریور1390/ 11 شوال 1432/ شماره 608                

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر
جشنواره

خبر

اعالم نتایج بازبینی نمایش های 
سومین جشنواره استانی تئاتر جوان

دبير سومين جشنواره استانی تئاتر جوان پس از اعالم خبر پايان يافتن بازبينی ها 
 به اعالم نتايج پرداخت و گفت: پس از انجام بازبينی بيش از 27 نمايش صحنه ای، 
12 نمايش خيابانی و 15 نمايش��نامه خوانی توس��ط هيأت بازبين، هشت نمايش 
در بخ��ش نماي��ش صحن��ه ای و چه��ار نماي��ش در بخش نماي��ش خيابانی و 
همچنين چهار نمايش��نامه در بخش نمايش��نامه خوانی برای ش��ركت در مرحله 
پايانی اين جش��نواره انتخاب ش��دند. وی خاطرنشان كرد: پذيرش چهار نمايش 
در بخ��ش صحن��ه ای نيز منوط به اعم��ال برخی از اصالحات ش��د كه پس از 
انج��ام اصالحات اين نمايش ها نيز پس از بازبين��ی مجدد برای حضور در اين 
جش��نواره انتخاب خواهند شد. عليرضا قدسيه اسامی نمايش های پذيرفته شده 
در بخش های مختلف را به ش��رح زير اعالم نمود و افزود: در بخش صحنه ای 
نمايش های »آوای آمو دريا« به كارگردانی س��ارا اطهری، »كمدی اكتشافات« به 
 كارگردان��ی مهدی مس��جدی نژاد، »هنوز باران می بارد« ب��ه كارگردانی امين اله 
بي��ات، »ناتمام« به كارگردانی س��پيده ش��رافت، »ليال نام تمام دختران ش��هر« به 
كارگردانی سروش درويشی، »آخرين نامه« به كارگردانی محمد منصوريان، »دارم 
 ش��بيه كالغ ها می ش��وم« به كارگردانی نگار داستان پور و ايمان حسامی، »آه از 
دس��ت ويكتورهوگو« به كارگردانی بهراد باقری پذيرفته ش��دند و چهار نمايش 
»فانتزی چه��ار روزنامه« به كارگردانی جواد صرامی، »كاف��ه ايها« به كارگردانی 
فائزه بختيار، »انجمن دل شكس��تگان« به كارگردانی رض��ا بهرامی و »تاالب« به 
كارگردانی عبداله رهنما نمايش هايی هستند كه منوط به اصالحات هستند. وی 
تأكيد كرد: در بخش نمايش خيابانی نمايش های »بازی نامه فرود« به كارگردانی 
مهش��يد علی رضايی، »زندگی با طعم س��س تند« به كارگردانی جالل مشتاقيان 
زاده، »ميدان ميم« به كارگردانی علی آذرش��ين، »هفت و نيم« به كارگردانی پويان 
عطايی، پذيرفته ش��دند. قدس��يه در پايان گفت: در بخش نمايش��نامه خوانی نيز 
چهار نمايشنامه »مرگ در می زند« به كارگردانی زهرا تقيان، »ده هزار سيگار« به 
كارگردانی ميعاد سليمانی، »يك شب ديگر هم بمان سيلويا« به كارگردانی مهسا 

كاظمی و »عشق لرزه« به كارگردانی مينا حدادی نصب انتخاب شدند. 

چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی
 با معرفی آثار برتر در اصفهان پایان یافت

چهاردهمي��ن جش��نواره تئات��ر 
عروسكی مراكز فرهنگی، هنری 
كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان، ش��امگاه چهارشنبه با 
معرفی آثار برتر از س��وی هيأت 
داوران در تاالر اس��تاد فرشچيان 
اصفه��ان به كار خ��ود پايان داد. 
در اين جش��نواره كشوری كه از 
13 ش��هريورماه جاری در تاالر 
فرشچيان آغاز شده بود، 10 گروه 
نمايشی اصلی از اعضای نوجوان 
مراكز كانون، دو گ��روه ميهمان 
آذربايجان  استان های  از  داخلی 

ش��رقی و غربی،  اصفهان،  بوشهر، تهران،  خراسان ش��مالی،  چهارمحال و بختياری،  
قزوين،  لرستان،  مركزی،  هرمزگان و  يزد و نيز يك گروه خارجی از كشور آفريقای 
جنوبی حضور داش��تند. همچنين برگزاری كارگاه تئاتر كاغذی، نمايش��نامه خوانی، 
برپايی نمايش��گاه عكس از جريان برگزاری 36 جشنواره استانی و منطقه ای كانون 
در سراسر كشور و نمايش عروسك های 31 استان كشور از جمله برنامه های جنبی 
اين جشنواره بود. مدير كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان اصفهان در 
آيين اختتاميه اين جش��نواره نهادينه كردن شخصيت خالق در كودكان و نوجوانان، 
عضو محوری، شناخت نيازهای فكری و تخصصی كودكان و تغيير رفتار خالقانه، 
ايجاد بينش و انگيزه در كودك را از جمله اهداف اين جشنواره عنوان كرد. سيد حامد 
عسگری فر گفت: برگزاری كارگاه ساخت عروسك برای كودكان، برگزاری كارگاه 
تئاتر كاغذی، كانون نمايشنامه خوانی، برپايی نمايشگاه عكس و نمايش عروسك های 
استان های مختلف كشور از برنامه های جنبی اين جشنواره بود. وی با بيان اين كه در 
اين جشنواره مهمانانی از كشورهای آفريقای جنوبی، افغانستان و لبنان شركت كردند، 
اظهارداش��ت: در اين جشنواره نمايش های عروسكی متنوع به نمايش گذاشته شد. 
عسگری فر با بيان اين كه اصفهان شهر جشنواره هاست، افزود: استانداری اصفهان در 
برگزاری اين جشنواره حمايت های الزم را انجام داده است. وی با بيان اين كه تئاتر 
سيار در محالت محروم استان، خوراسگان و خيابان امام خمينی)ره( برگزار شد، ادامه 
داد: تئاتر سيار و عروسك های غول پيكر در پارك های استان سبب نشاط و شادابی 
كودكان و نوجوانان ش��دند. در آيين اختتاميه اين جشنواره، نمايش های عروسكی 
استان های آذربايجان شرقی و غربی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياری، لرستان، 
مركزی، هرمزگان و يزد در بخش رقابتی از سوی نماينده هيات داوران اين جشنواره 
برگزيده اعالم ش��دند. همچنين در اين آيين نمايش »باز هم خوابت برد« از اس��تان 
هرمزگان دربخش كارگردانی، نمايش »جنگ سيب« از استان قزوين در بخش طراحی 
صحنه و عروسك، نمايش »نقاشی وصفر« از استان لرستان در بخش شيوه خالقانه 
اجرا، نمايش »كی گفته توبه گرگ مرگه«  از استان بوشهر در بخش بازی دهنده موفق 
عروسك از سوی هيات داوران اين جشنواره برگزيده و موفق به كسب لوح تقدير و 
جوايز شدند. در اين جشنواره سه نمايش تئاتر عروسكی به نام های نمايش گروفالو، 
ميش��ه و سيب سالم، س��يب خداحافظ به عنوان نمايش برگزيده انتخاب شدند. در 
اين جشنواره استاندار اصفهان، نمايندگان مجلس، مدير عامل كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان مربيان و كارشناسان كشوری اين كانون و جمعی از مسئوالن اين 

استان حضور داشتند. 

دومین نمایشگاه ساالنه عکس کانون عکاسان اصفهان 
نمایشگاه  مفید برای هنرمندان تازه کار 

ي��ك ع��كاس ج��وان گف��ت: 
هنری  نمايش��گاه های  برگزاری 
زير نظر كانون ها و مؤسس��ات، 
برای افرادی كه تاكنون نمايشگاه 
انفرادی نداش��ته اند، بسيار مفيد 
اس��ت. صفا پيرشيری در حاشيه 
افتتاح دومين نمايش��گاه ساالنه 
عك��س كانون عكاس��ان انجمن 
سينمای جوان اصفهان، با اشاره 
به اين كه مسئوالن موزه هنرهای 
معاصر اصفهان، همكاری خوبی 
داش��تند و برای افرادی كه سابقه 
برگزاری  ندارن��د،  كاری زيادی 
نمايش��گاه در م��وزه هنره��ای 

معاصر كار بس��يار سختی است كه كانون عكاس��ان با پيگيری های بسيار اين امكان 
را برای عكاس��ان عضو كانون فراهم كرد، اظهار داشت: مسئوالن به عكس، كمتر از 
هنرهای ديگر اهميت می دهند و در اين نمايشگاه هم 50 درصد هزينه چاپ عكس 
بر عهده خود عكاس بود. در اين نمايشگاه كه در موزه هنرهای معاصر اصفهان در 
حال برگزاری است، 35 قطعه عكس از آثار برگزيده اعضای كانون عكاسان اصفهان 
در اندازه 50 *70 به نمايش در آمده كه از ميان افراد شركت كننده در اين نمايشگاه، 
 صفا پير ش��يری و عاليه س��عادت پور، هر كدام با ارائه س��ه اثر حضور پررنگ تری 

داشتند.

کودک نوپای 
»هنر اجرایی« در اصفهان

پرفورمنس )هنر اجرايی( حريم شكس��ته )پيمان رحمتی( در گالری 
متن در قالب نمايشگاه پيش فصل پاييز اجرا شد. در اين پرفورمنس، 
هنرمند اجرا كننده در وسط فضاي گالری قبل از شروع زمان اجراي 
اث��ر در رختخواب خود خوابيده ب��ود و به دليل حضور مخاطب در 
گالري از خواب بيدار ش��د و بدون هيچ كالمی با لباس خواب خود 

از گالری خارج شد. 
اج��را كننده اي��ن پرفورمن��س گف��ت: برخ��ی از پرفورمنس ها كه 
در بي��ن عم��وم م��ردم اجرا می ش��ود، تاثي��ر بيش��تری دارد. پيمان 
رحمت��ی اظه��ار داش��ت: در پرفورمن��س، چ��ه مخاط��ب در روند 
 اث��ر دخالت��ی كن��د ي��ا خي��ر، بخش��ی از اثر محس��وب می ش��ود. 
وی ب��ا بيان اين ك��ه زمان اجراي اثر تقريبًا مش��خص ب��ود، اما در 
پرفورمن��س اتفاقات، قابل پيش بينی نيس��ت، اف��زود: هر دخالت يا 
عك��س العملی ك��ه مخاطب انجام می داد، در نهاي��ت من را بيدار و 

كار، ادامه پيدا می كرد.
 رحمت��ي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه می خواس��تم مخاط��ب را درگي��ر 
دغدغه ه��ای خود كنم، بيان داش��ت: بازتاب اثر بر مخاطبان بس��يار 
 عالی بود و موفق ش��دم تفكری را كه می خواس��تم به آنها برس��انم. 
وی با بيان اين كه پرفورمنس زيرمجموعه هنرهای تجس��می اس��ت 
ن��ه هنرهای نمايش��ی، اضافه كرد: در تئاتر، نمايش��نامه و كارگردان 
وج��ود دارد و حتی اگر مخاطب را درگير نمايش كنند، اين حركت 
در نمايش��نامه نوشته می شود، اما پرفورمنس اثری است كه در لحظه 

اتفاق می افتد و متن يا فيلم نامه ای ندارد.
 اي��ن هنرمن��د با اش��اره به اين ك��ه پرفورمنس در اي��ران و به ويژه 
اصفهان مانند كودك نوپايی اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: هنر، تئاتر و 
س��ينمای مدرن ب��رای مخاطب ما هنوز جا نيفتاده و در اين مس��أله 

كسی مقصر نيست. 
وي ب��ا بيان اين كه هنر مدرن نياز به يك بس��تر دارد، ادامه داد: اين 
بس��تر، مردم هس��تند و مردم ايران به تازگي با دغدغه ها و مس��ائل 
فرهنگی و اجتماعی كه غرب سال ها پيش پشت سر گذاشته، درگير 
ش��ده اند. رحمتی با اشاره به اين كه برخی از پرفورمنس ها زمانی اثر 
بهتري می گذارد كه در مكانی به غير از گالری و در بين عموم مردم 
اجرا ش��ود، گفت: اگر پرفورمنس قبلي كه در گالري متن اجرا ش��د 
و موض��وع آن، حراج آب زاينده رود ب��ود، درخارج از گالری اجرا 
می ش��د، تاثير بيشتری داشت، اما در اثر من چون مخاطب به گالری 
دعوت شده، منتظر يك اتفاق بود. وی با بيان اين كه مسائلی از قبيل 
دروغگويی، فس��اد اخالقی و فساد شخصيتی را كه در جامعه رواج 
دارد، از طري��ق هنر بهتر می توان بيان كرد، افزود: هنری بهتر اس��ت 
ك��ه مخاطب خود را درگير اثر و با او همزادپنداری كند. اين هنرمند 
با اش��اره به اينكه تاثير پرفورمنس بر مخاطب بيش از هنرهای ديگر 
اس��ت، اضافه كرد: در نقاش��ی بوم، در س��ينما، پرده، و در عكاسی، 
دوربين، بين هنرمند و مخاطب واس��طه هس��تند، اما در پرفورمنس 

هيچ واسطه ای بين آنها وجود ندارد. 
وی ب��ا بيان اين كه در پايان اثر از گالري خارج ش��ده تا مخاطب را 
با حريمی كه شكس��ته، تنها بگذارد و او را با عمل خود درگير كند، 
بي��ان كرد: اگر به هنگام بيدار ش��دنم از خ��واب حرفی می زدم و يا 
رختخواب را با خود می بردم، به نتيجه ای كه می خواستم، نمی رسيدم 
و به جا گذاش��تن رختخ��واب، به معناي حريم شكس��ته من بود و 
مخاطب، درس��ت يا نادرست بودن كار خود را پس از رفتن من در 

ذهن خود بررسی می كرد.

 زهرا نوبخت
بعضی وقت ه��ا، اتفاقاتی رقم می خورد كه هيچكس 
دليل��ش را نم��ی داند. بع��د هم كه ي��ك دليل برايش 
می تراشيم دوباره يك دليل ديگر آن را نقض می كند. 
در نشس��ت خبری جش��نواره فيلم ك��ودك كه چندی 
پيش برگزار شد، »سيد احمد ميرعاليی« دبير جشنواره، 
اعالم كرد كه اين جش��نواره برای مدت پنج س��ال به 
اصفهان منتقل ش��ده و در اين شهر برگزار خواهد شد. 
از قبل هم گفته بوديم كه هيچگاه مش��خص نشد چرا 
اصفهان از ميزبانی اين جش��نواره )ب��ا توجه به فراهم 
بودن امكانات و زيرس��اخت ه��ا( انصراف داد و كلی 
بودجه و هزينه ص��رف آمادگی همدان برای برگزاری 
اين جشنواره شد و بعد از چند سال دوباره همدان اين 
هديه را برای اصفهان پس فرس��تاد. جش��نواره كودك 
متأس��فانه طی س��ال های اخير چندان ج��دی گرفته 
نش��د و هيچگاه هم مشخص نش��د سياست های اين 
جشنواره چه بوده اس��ت. دبير اين جشنواره همچنين 
اعالم كرد: م��ا تصميم گرفتيم يا كاری را انجام ندهيم 
و ي��ا اگر می خواهي��م آن را انجام بدهيم تمام توان مان 
را بگذاري��م. اتفاق های خوبی در ش��هر همدان افتاده 
بود به عنوان مثال تعداد س��الن های شهر همدان از دو 

س��الن به 10 س��الن افزايش پيدا كرد كه اين موضوع 
كوچك ترين نتيجه برگزاری يك جش��نواره است. اگر 
چنين اتفاقی و صرف هزينه ای برای بسط و گسترش 
زيرس��اخت های فرهنگی يك اس��تان عملكرد خوبی 
باش��د كه هس��ت، معلوم نيس��ت چرا همين سياست 
ادامه نيافت و در يك شهر ديگر جشنواره فيلم كودك 

برگزار نمی شود. 
ش��هری كه بتواند از پتانسيل اين جشنواره استفاده كند 
و تعداد س��الن های س��ينمايی خ��ود را افزايش دهد. 
به هرحال جش��نواره ای كه چند س��ال پيش از طرف 
اصفهانی ها پس زده شده بود و اين شهر تمايلی برای 
برگزاری آن نداش��ت دوباره به اصفهان بازگشت و در 
اين بين معلوم نشد تكليف كاخ جشنواره فيلم كودك 
در همدان كه در اولين دوره آن عنوان ش��ده بود محل 
دايمی دبيرخانه جش��نواره خواهد ش��د چه می شود. 
معلوم نش��د چرا از ابتدا اين جشنواره از اصفهان جدا 
ش��د و حاال دوباره به اين شهر برگشت. و البته معلوم 
نمی ش��ود اس��اس برگزاری جش��نواره فيلم كودك و 
نوج��وان بر چه مبنايی خواهد ب��ود. اما بايد برای اين 
جش��نواره تفكری اساسی برای اين جشنواره بيست و 

چند ساله بشود. 

جشنواره فیلم کودک در جستجوی میزبان
زمان��ی كه كمتراز س��ه ماه به برگزاری اين جش��نواره 
مانده بود، ميزبانی برای اين جش��نواره وجود نداشت 
اما بايد يادآور ش��د كه وقتی جش��نواره فيلم كودك و 
نوجوان در سال 1386 از اصفهان به همدان نقل مكان 
كرد،  همه می پنداش��تند اين شهر خانه دايمی جشنواره 
خواهد ش��د؛ گمانی كه چندی پي��ش با صحبت های 
مديرعامل بنياد س��ينمايی فارابی ترك برداش��ته است. 
اگرچه از همان مهر س��ال گذش��ته خبر می رس��يد كه 
مس��ئوالن معاونت سينمايی ارش��اد از نحوه برگزاری 
جشنواره بيس��ت و چهارم در همدان چندان رضايت 
ندارن��د، ام��ا در همان س��ه ماه پي��ش از قطعی نبودن 
برگزاری جش��نواره كودك و نوجوان در اين شهر خبر 
دادند.  اين كه همدان آن گونه كه شايسته است، ظرفيت 
اجرای يك جشنواره بين المللی را ندارد، حرفی است 
كه می توان آن را بررس��ی كرد، اما نكته آن اس��ت كه 
چرا مسئوالن ارش��اد تاكنون اين مطلب را به استاندار 
همدان اعالم نكرده اند. اما س��يداحمد ميرعاليی، دبير 
اين جشنواره در واكنش به تمام اين سئوال ها می گويد: 
اج��رای جش��نواره فيلم ك��ودك متعلق به يك ش��هر 
نيس��ت؛ اين رويدادی ملی اس��ت كه در همين سطح 
بايد ب��ه آن نگاه كرد. گرچ��ه ميراعاليی اعالم می كند 
كه برگزاری جشنواره در ش��هر همدان قطعی نيست، 
اما كرم رضا پيريايی، اس��تاندار همدان اعالم كرده بود 
كه در جلس��ه ای با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
ميزبانی اين رويداد به نتيجه رس��يده اند اما اين كه چه 
اتفاقی افتاد كه به اصفهان برگش��ت، خبری نداريم. به 
نظر می رسد كه اس��تاندار همدان بی توجه به اظهارات 
دبير جشنواره تا حد كمی، شهرخود را برای برگزاری 
جشنواره بين المللی كودك آماده كرده بود و ميرعاليی 
هم به دنبال ش��هری می گش��ت كه بتواند خواسته های 

دست اندركاران جشنواره را برآورده سازد. 
اصفهان میزبان جشنواره فیلم کودک

و اما پس از آن در نشس��تی كه در 14 ش��هريور سال 
جاری در تهران برگزار ش��د اصفهان به عنوان ميزبان 

اين جشنواره انتخاب شد.
جش��نواره فيلم كودك 23 تا 27 آبان در خانه ی اصلی 
خود، اصفه��ان برگزار می ش��ود. ميرعاليی در ابتدای 
نشست با تشكر از رسانه ها در پيگيری مراحل برگزاری 
جش��نواره كودك و اع��الم اين كه نقش رس��انه ها در 
هدايت س��ينما بسيار مهم است، پيرامون روند انتخاب 
شهر جشنواره فيلم كودك گفت: جشنواره فيلم كودك 
امسال از 23 الی 27 آبان در اصفهان برگزار می شود و 
23 آبان ماه همزمان با عيد غدير افتتاحيه جشنواره فيلم 
برگزار می شود.وی با اشاره به روند انتخاب اصفهان به 
عنوان ش��هر ميزبان گفت: دوره 25 برای ما بسيار مهم 

بود و می تواند يك ايس��تگاه تاريخی برای جش��نواره 
باشد بنابراين ما دنبال آن بوديم تا به يك ثبات و ايجاد 
زيرساخت برای جش��نواره برسيم. از اين رو شهرهای 
مختلف��ی در اس��تان هايی همچون همدان، خراس��ان 
رضوی، آذربايجان، فارس و اصفهان تقاضای ميزبانی 
جش��نواره را داش��تند و اولويت اول م��ا نيز برگزاری 
جشنواره در شهر همدان بود زيرا نمی خواستيم نشانی 
جشنواره تغيير كند. ميرعاليی ادامه داد: متأسفانه بعضی 
از ش��هرها پس از دو س��ال ميزبانی تصور می كنند كه 
می توانند جشنواره را به تنهايی برگزار كنند درحالی كه 
بين ميزبانی يك جشنواره و برگزاری آن تفاوت وجود 
دارد و ش��هرهايی كه جشنواره در آن برگزار می شود؛ 
فقط ميزبان جش��نواره هستند. وی ادامه داد: شهری كه 
ميزبان می ش��ود بايد حامی و ميزبان جشنواره باشد و 
زيرنظر شورای سياس��تگذاری فعاليت كند. ما هميشه 
گفته ايم كه يك استان نمی تواند به تنهايی برگزار كننده 
جشنواره باشد زيرا از نظر ما برگزاری با ميزبانی بسيار 
تفاوت دارد. دبير جش��نواره كودك ادامه داد: جشنواره 
در دوره هايی كه در همدان برگزار شد؛ باعث رونق اين 
شهر شد و تعداد س��الن های سينما در اين شهر از دو 
سالن به 10 س��الن رسيد اما بعداز بررسی ها جشنواره 
را به اصفهان منتقل كرديم و براساس تفاهم نامه ای كه 
با اين شهر امضا شده جشنواره امسال و پنج دوره بعد 
در اصفهان برگزار می شود و از سال آينده نيز افتتاحيه 
جش��نواره همزمان ب��ا روز جهانی ك��ودك در مهرماه 
اس��ت. ميرعاليی با اشاره به پيام جش��نواره گفت: ما 
به دنبال ايجاد همدلی و نفاق بين اهالی س��ينما هستيم 
از اي��ن جش��نواره فيلم كودك كه مرب��وط به گل ها و 
اميدهای كش��ور است بايد محلی برای نفاق و همدلی 
باش��د امسال ش��عار »نشاط و ش��ادابی برای كودكان، 
اميد و تعالی ب��رای نوجوانان، مهربانی و همدلی برای 

خانواده ها« سرلوحه جشنواره است. 
وی ادامه داد: تاكنون 15 فيلم بلند به جش��نواره رسيده 
است و سه نسل از فيلمس��ازان در اين جشنواره فيلم 
دارند ضمن اين كه امس��ال به بخش فيلمنامه نويس��ی 
توجه جدی ش��ده است و فيلمنامه نويسان می توانند تا 
روز 16 مهر ماه آثار خود را به جش��نواره ارسال كنند. 
ميرعاليی با اش��اره به تقدير از بهنام محمدی)نوجوان 
ش��هيدی كه رهبر كبير انقالب ب��رای وی پيام داد( و 
نكوداش��ت محمد علی كش��اورز، از رونمايی پوستر 
جشنواره و انتش��ار تمبر جشنواره با پوستر خبر داد و 
افزود: بعد از جش��نواره فيلم كودك يكی از سالن های 
سينمای ش��هر اصفهان در طول سال فقط فيلم كودك 
و نوج��وان نمايش می دهد و اين امر در تفاهم نامه نيز 
درج ش��ده و به دنبال آن هستيم اين طرح را در تهران 

اجرا كنيم.

به گزارش ايمنا، نيكی كريمی هميش��ه به عنوان 
يكی از س��وپر استار های س��ينمای ايران مطرح 
بوده اما با فيلم »س��وت پايان« فيلمی كه در مقام 
كارگردان از وی ديديم بايد اذعان كرد كه توانايی 
كريم��ی در فيلم س��ازی به هيچوجه ب��ه اندازه 
بازيگری اش نيس��ت. بازيگرانی كه هوس فيلم  
سازی می كنند، كم نيستند و شايد رابرت دنيرو 
و آل پاچينو معروف ترين آن ها باشند، اين عطش 
به كارگردان شدن در بيشتر بازيگران وجود دارد 
دستور دادن و كات گفتن اين قدر شيرين است كه 
حتی مردم عادی هم به دنبال آنند، نيكی كريمی 
هم قطعاً از اين قسم افراد است، بازيگری كه به 
دنيای فيلم  سازی پا گذاشته و به تازگی سومين 
فيلمش را با عنوان »س��وت پاي��ان« روی اكران 
دارد، دو فيل��م قبلی اش اجازه اكران پيدا نكرد و 
اين فيلم نيز فيلمی اس��ت كه طبق گفتگويی كه 
با خبر آن الين داش��ته آمده، ت��ا با آن حقش را 
بگيرد. شيو ه هايی كه كريمی در اين فيلم به كار 
گرفته اس��لوب و طريقی است كه در فيلم های 
مستند زياد ديده می شود، دوربين روی دست و 
استفاده از چهره های ناشناخته تكنيك هايی است 
ك��ه وی در فيلم آخرش به نمايش می گذارد اما 
بايد به جرات گفت كه اين بازيگر، كارگردان به 
هيچوجه نتوانسته اين فنون را به خوبی به اجرا 
درآورد. نماهای دوربين او گاه اين قدر مستند گونه 
می شود كه به نظر می رسد يك كارگردان آماتور 
كار را هدايت كرده و بازی نا بازيگران نيز چنان 
تصنعی اس��ت كه به هيچوجه ب��رای مخاطب 
باور پذير نيست. دو تكنيك خطرناكی كه كريمی 
روی آن ها دس��ت گذاشته، روش هايی است كه 
كارگردان��ان توانا از آن به��ره می گيرند و نمونه 
واالی آن  را ابتدای امسال در فيلم محترم »مرهم«، 

س��اخته عليرضا داود نژاد ديديم. داود نژاد هم در 
آن فيلم از همين تكنيك ها استفاده كرده بود ولی 
آن  كجا؟ و س��وت پاي��ان، كريمی كجا؟ همين 
ناشی گری كارگردان در بهره گيری از تكنيك های 
حرفه ای اس��ت كه فيلم را دچار بحران هويت 
بين چند س��بك فيلم س��ازی می كند، ستار های 
موجود در فيلم نش��ان از ي��ك فيلم حرفه ای و 
ش��ايد عالقه مند به فروش در گيش��ه را داشت 
اما خود فيلم بر طريقی ديگر می رفت و س��عی 
داش��ت يك درد اجتماعی را به شكلی مستند، 
داس��تانی روايت كند ولی بی ش��ك در اين كار 
به موفق نبود. كريمی با وج��ود آن كه ادعا دارد 
فمينيست نيست ولی به شكلی در اين فيلم به زن 
و ظلمی كه به او می ش��ود نگاه كرده كه باز هم 
نگاه های فمنيسيتی را ياد آور می شود. زن مهربان 
و انسان دوستی كه ش��وهرش دركش نمی كند، 
دختر مظلومی كه م��ادرش به خاطر گناهی كه 

او كرده پای دار اس��ت، م��رد رذلی كه به خاطر 
نيت سو به يك دختر توسط او كشته است، همه 
كليشه های سينمای فمينيستی است كه ديگر قابل 
باور هم نيس��تند و نويد اين را می دهد كه شايد 
در آين��ده نيكی كريمی ه��م تهمينه ميالنی دوم 
شود و اسلوب او را در مرد ستيزی به كار گيرد. 
كارگردان س��وت پايان كه گويی اين بار در كنار 
تمايلی كه برای بيان مانيفست گونه خود داشته 
برای گيشه هم به ميدان آمده بوده، خوب از اسم 
سوپر استار ها اس��تفاده كرده وگرنه بازيشان به 
چشم نمی آيد و اغلب در داستان محوند، كسانی 
مثل مصطفی زمانی، آتيال پسيانی، هادی ساعی 
و سيروان خسروی هم كه اسمشان در تبليغات 
رن��گ و وارن��گ فيلم آمده و ب��ه نقلی حضور 
افتخاری داش��ته اند فقط به همان اسم محدودند 
و به ش��كلی همان چند دقيقه بازی محمد رضا 
گلزار در سينمايی »دموكراسی تو روز روشن« را 
به ياد می آورد كه تصوير آن بر تابلو های تبليغاتی 
و پوس��تر فيلم هم نقش بست و باعث فروش 
بااليش ش��د اين كار كه در واقع نوعی تاكتيك 
تبليغاتی است اگر بد بين باشيد فريب مخاطب هم 
تلقی می شود. در هر حال با اولين فيلم سينمايی 
نيكی كريمی مشخص است كه به اندازه توانايی 
بااليش در بازيگری با جرات می توان گفت كه او 
با اين فيلم سابقه خويش در بازيگری را نيز ضايع 
كرد، چه قدر خوب بود تا اين فيلم او نيز چون دو 
فيلم قبلی اش مجوز اكران نمی گرفت تا حداقل 
نيكی كريمی را بازيگر، كارگردانی می دانستيم كه 
فيلم هايش اكران نمی شود، نه بازيگری كه فيلم 
بد می سازد. به راستی اگر فيلم سوم پرونده كاری 
كارگردانی اين گونه است دو اثر قبلی اش چگونه 

بوده است؟!

افشين ش��اهرودی در كارگاه عكاسی خالق كه 
در كانون عكاسان انجمن سينمای جوان اصفهان 
برگزار شد، اظهار داشت: به اشتباه در بين برخی 
افراد، اين نوع عكاسی به عنوان شاخه ای جداگانه 
معرفی ش��ده كه می تواند آس��يب های زيادی به 
همراه داش��ته باشد. وی با اش��اره به اين كه در 
تمام شاخه های عكاسی اعم از مستند، مفهومی 
و...  می توانيم خالق باشيم، بيان داشت: خالقيت، 
معادل نوآوری است و برای اين كه اثر ارائه شده، 
خالق و نوآورانه تلقی ش��ود، بايد نگاه جديدی 
داشته باش��د، در آن از تكنيك جديدی استفاده 
شود و يا به صورت جديدی ارائه شود. يكی از 
استادان پيشكسوت عكاسی اصفهان نيز در ادامه 
با بيان اين كه اگر معماران و س��ازندگان بناهای 
تاريخی در اصفهان، نحوه اجرا و س��اخت اين 

بناها را در اختيار آيندگان قرار داده بودند، امروزه 
شهری به مراتب آبادتر داشتيم، خاطرنشان كرد: 
افشين ش��اهرودی به عنوان آموزنده قصد دارد، 
عل��م و دانش خ��ود را در اختي��ار آيندگان قرار 

دهد. 
عکاسان اصفهانی »خالقیت در عکاسی« 

را تجربه می کنند
سيامك تراكمه زاده از برگزاری كارگاه تخصصی 
عكاسی با حضور يكی از استادان بزرگ عكاسی 
كشور خبر داد و گفت: در ادامه جلسات نشست 
با عكاسان و استادان عكاس��ی، كانون عكاسان 
اصفه��ان، در روزه��ای 15 و 16 ش��هريور در 
سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری صائب 
كارگاهی تخصصی خود را با ميزبانی استاد افشين 
ش��اهرودی برگزار ش��د. وی افزود:  اين كارگاه 

تخصصی ب��ا موضوع »خالقيت در عكاس��ی« 
برگزار ش��د و عكاس��ان اصفهان��ی روش های 
خالقيت و نوع آوری در عكاسی را فرا  گرفتند. 
مدير كانون عكاس��ان اصفهان به داليل دعوت 
افشين شاهرودی  اشاره كرد و بيان داشت: افشين 
شاهرودی با انتشار مجله »عكاسی خالق« گامی 
مؤثر در پيش��رفت عكاسی كش��ورمان برداشته 
اس��ت. وی ادامه داد: همچنين اجرای برنامه »دو 
قدم مانده به صبح« از ش��بكه چهار و دعوت از 
استادان و منتقدان عكس و عكاسی در كارنامه او 
نمايان است. تراكمه زاده افزود: از اين استاد بزرگ 
عكاسی كشور مقاالت بسياری در ارتباط با نقد 
و بررسی عكس او در مجالت و نشريات منتشر 
شده است. وی گفت: شاهرودی همچنين عضو 
هيأت مؤسسان انجمن عكاسان ايران نيز هست.

چه شد که پروانه ها به اصفهان بازگشتند؟

نگاهی به »سوت پایان« آخرین اثر نیکی کریمی

کارگاه عکاسی خالق در اصفهان برگزار شد
افشین شاهرودی:در تمام شاخه های عکاسی می توانیم خالق باشیم
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ورزش

سند راهبردی
 و موفقیت ووشو

مديركل تربيت بدنی اس��تان اصفهان گفت: هيأت ووشو بايد در 
مس��ير س��ند راهبردی اداره كل گام بردارد تا به اهدافش برسد. 
رشيد خدابخش در مجمع انتخاباتی هيأت ووشو استان اصفهان 
اظهار داشت: اين مجمع در جوی سالم برگزار شد كه اميدوارم 
در هيأت ووشو اين جو حاكم باشد و اداره كل نيز از اين هيأت 
حمايت می كند. وی با اش��اره به ظرفيت رشته ووشو در استان 
بيان داش��ت: در ووش��و هنوز ظرفيت های خالی وجود دارد كه 
آنها بايد پر ش��ود و اين هيأت بايد نخبه پروری و استعداديابی 
را در دس��تور كار قرار دهد. مديركل تربيت بدنی استان اصفهان 
ضمن تبريك به رئيس جديد هيأت افزود: در بخش بانوان استان 
اصفهان در رقابت های گوانگجو سهم عمده ای را ايفا كرد و الهه 
منصوريان و خديجه آزادپور با كس��ب مدال برای ايران اسالمی 
افتخارآفرينی كردند و قهرمانی را با اخالق به دست آوردند. در 
مجمع انتخاباتی هيأت ووش��و اس��تان اصفهان مرتضی كيانی با 
10 رأی به عنوان رئيس هيأت اس��تان اصفهان برای چهار سال 
برگزيده ش��د. پيش از اين مراد يوسفی سرپرستی اين هيأت را 

به عهده داشت.

بازيكن ملی پوش تيم باريج اس��انس كاش��ان گفت: تيم ملی 
درصدد كسب قهرمانی مسابقات واليبال جام ملت های آسيا 
است. امير غفور با اشاره به شرايط مناسب تيم ملی برای حضور 
 در مس��ابقات جام ملت های آس��يا، اظهار داشت: هم اكنون،
14 بازيك��ن در اردوی تي��م ملی واليبال حض��ور دارند. وی 
افزود: تمامی بازيكنان از نظر جس��می و بدن سازی وضعيت 
خوبی داشته و خوش��بختانه بازيكن آسيب ديده نداريم. وی 
تأكيدك��رد: برگزاری مس��ابقات ب��ه ميزبانی اي��ران، همراهی 
تماش��اچيان و عدم س��ازگاری ديگر تيم ها ب��ا آب و هوای 
كش��ور، عواملی هستند كه در پيروزی و صعود تيم به مرحله 
فينال نقش مهم��ی دارند. وی، در خصوص آمادگی خود نيز 
گفت: هم اكنون آس��يب ديدگی زانويم تا حد زيادی برطرف 
شده و در صورت عدم بروز مشكل، جزو 12 بازيكن حاضر 

در تيم ملی خواهم بود. 
مسابقات واليبال قهرمانی مردان آسيا از 30 شهريور ماه امسال 
به ميزبانی ايران در س��الن 12هزار نفری آزادی تهران برگزار 

خواهد شد.

طبق اعالم پزشك تيم فوتبال اوساسونا، آسيب ديدگی جواد نكونام 
چندان جدی نيست و اين بازيكن به احتمال فراوان قادر خواهد بود 
تيم خود را در ديدار با بارسلونا همراهی كند. به گزارش مهر، نكونام 
در ديدار با قط��ر در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 
كه با نتيجه يك بر يك در دوحه به پايان رس��يد، از ناحيه زانوی 
پای چپ آس��يب ديد و از س��وی خود اين بازيكن اعالم شد سه 
تا چهار هفته قادر به بازی نيس��ت. اين بازيكن هفته گذشته  وارد 
پامپلونا شد و در كلينيك سن ميگوئل تحت آزمايش های دقيق و 
متعدد پزشكان اوساسونا قرار گرفت و مصدوميتش جزئی تشخيص 
داده شد. بر پايه گزارش سايت باشگاه اوساسونا، پاتخی سيپريان، 
 پزشك باشگاه اوساسونا، مصدوميت نكونام را ادامه آسيب ديدگی

پيش��ين اين بازيكن تش��خيص داد و عنوان كرد كه چندان جدی 
نيس��ت. اوساسونا روز يكشنبه در هفته س��وم رقابت های الليگا 
ميزبان اسپورتينگ گيخون است و روز 17 سپتامبر )25 شهريور( 
در ورزشگاه نيوكمپ با بارسلونا ديدار خواهد كرد. با اين حساب 
به نظر می رس��د كه نكونام بتواند تيم خود را در ديدار مهم مقابل 

بارسا همراهی كند.

خبر

برگزاری مسابقات فوتسال جام دهیاران 
در استان اصفهان

مس��ابقات فوتسال دهياران روستاهای استان اصفهان از نيمه دوم شهريور ماه 
با حضور 24 تيم از شهرس��تان های استان در 4 منطقه برگزار می گردد. اين 
مسابقات تحت عنوان جام دهياران، گراميداشت هفته دفاع مقدس با حضور 

دهياران روستاهای استان اصفهان برگزار خواهد شد.

دختران جوان اصفهان، 
قهرمان والیبال دسته یک کشور 

زاینده رود
تيم منتخب واليبال جوانان اس��تان اصفهان با شايستگی و اقتدار در 
مس��ابقات دسته يك كشور به مقام قهرمانی دس��ت پيدا كرد. به گزارش 
روابط عمومی هيأت واليبال استان، در اين رقابت ها كه به ميزبانی هيأت 
واليبال استان فارس با حضور تيم های برتر سراسر كشور در شيراز برگزار 
شد؛ تيم منتخب دختران جوان استان قدرتمندانه حريفان خود را شكست 
داد و روی سكوی قهرمانی ايستاد. شايان ذكر اين كه قرعه كشی مسابقات 
اميدهای بانوان اس��تان با حضور 12تيم انجام شد. اين مسابقات در چهار 

گروه و به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

چهار ایرانی در جمع صدتایی ها
سه ایرانی در ردیف برترین گلزنان جهان

علی دايی با 109 گل زده ملی، برترين گلزن جهان اس��ت و كريم باقری، 
ديگر بازيكن ايرانی با پنجاه گل زده در رده 32 برترين گلزنان جهان قرار 
دارد و از اين حيث، باالتر از بابی چارلتون، بازيكن افس��انه ای و اس��بق 

انگليس است. 
همچنين علی كريمی  با 117 بازی ملی، بيشتر از آياالی آرژانتينی، ديويد 
بكهام انگليس��ی و پوپسكوی رومانيايی بازی كرده است. در ضمن جواد 
نكونام با 114 بازی، اندازه آندره استيونسن بازی كرده و مهدی مهدوی كيا 
ه��م با 111 بازی ملی، هم اندازه با كارلوس والدراما بازی ملی دارد. البته 
در مورد يك گل دايی و چهار گل جواد نكونام، اختالف نظر وجود دارد، 
چون برخی از ديدارهای انجام شده تيم ملی از نظر فيفا ديدار رسمی  نبوده 

و يا تيم ملی حريف از بازيكنان اصلی خود استفاده نكرده است.
هم اكنون خالد محمد الدعايه با 178 بازی ملی در اين عرصه پيشتاز است. 
كلوديوسوآرز مكزيكی هم، همين تعداد بازی را دارد. علی دايی با انجام 

149 بازی ملی، در رده دوازدهم اين عرصه و چهارم آسيا قرار دارد.

باز هم برکناری در فدراسیون کاراته 
مربی تیم امید برکنار شد

مربی تيم ملی كاراته اميد ايران بركنار ش��د. مجيد عبدالحسين كه حدود 
چهار ماه پيش به عنوان مربی تيم ملی اميد ايران كار خود را آغاز كرده بود، 
از س��مت خود بر كنار شد. چهار ماه پيش عبدالحسينی و علی عسگری 
بودند كه به عنوان مربيان تيم اميد حكم خود را از سيد عباس احمدپناهی 
 رئيس فدراسيون كاراته گرفتند و كار خود را آغاز كردند كه پس از مدتی 
عسگری از سمت خود استعفا كرد و از تيم ملی كنار رفت، اما عبدالحسينی 
همچنان به كار خود ادامه داد تا اين كه پناهی رئيس فدراس��يون وی را از 
س��متش بركنار كرد. اين بركناری در حالی اس��ت كه تيم های ملی كاراته 
جوان��ان و اميد ايران خود را برای حضور در مس��ابقات قهرمانی جوانان 
و امي��د جهان كه مهر در مالزی برگزار می ش��ود، آماده می كنند. مربيگری 
 تي��م ملی جوانان را عليرض��ا كتيرايی بر عهده دارد و ب��ه كار خود ادامه 

می دهد. 

باشگاه های اروپایی خواستار
 کاهش دیدارهای ملی شدند

باشگاه های مطرح فوتبال اروپا از يوفا و فيفا خواستند تا تعداد ديدارهای 
دوستانه را كاهش دهند. به گزارش مهر، ديويد گيل، مدير اجرايی باشگاه 
منچس��تريونايتد گفت كه شمار بازی های دوس��تانه بايد 12 بازی در بازه 
زمانی دو س��اله و به عبارتی ديگر س��الی ش��ش بازی باش��د. وی گفت: 
چنانچه بخواهيم آرمانی به قضيه نگاه كنيم شش بازی در سال را مطلوب 
می داني��م. اين تعداد بازی هم نيازهای تيم های ملی را برآورده می كند و 

هم باشگاه ها را به خواسته شان می رساند.
در ح��ال حاضر در تقويم يوفا به غي��ر از رقابت های جام ملت های اروپا 
برای س��ال آينده 11 بازی دوس��تانه در نظر گرفته شده است. گيل گفت 
باشگاه اروپايی عالقه مند هستند تا از ديدارهای دوستانه ای كه در ماه های 
ژوئن و اوت در نظر گرفته ش��ده است، خالص ش��وند. بر پايه گزارش 
پرس آسوسيش��ن، كارل هاينز رومنيگه هم گفته باش��گاه ها از آزاد كردن 
بازيكنان خود برای ديدارهای دوستانه ملی به ستوه آمده اند. رئيس باشگاه 
باي��رن مونيخ گفت: ما بايد كيفيت را مقدم بر كميت بدانيم. وقتی من در 
دهه 80 در رقابت های قهرمانی اروپا بازی می كردم، آنجا فقط هشت تيم 
حضور داشتند اما در حال حاضر 16 تيم در اين رقابت ها حاضر هستند و 
تا سال 2016 هم تعداد اين تيم ها به 24 تيم افزايش پيدا خواهد كرد. وی 
تصريح كرد: جام جهانی هم همين طور. اين رقابت ها از 16 تيم به 32 تيم 
ارتقا يافته و هر آنچه در تقويم آمده به نفع تيم های ملی است تا تيم های 
باشگاهی. رقابت های گروهی اروپا هم پيش تر با حضور چهار تيم برگزار 

می شد اما اكنون شش، هفت تيم در اين رقابت ها حاضر هستند.

غفور
 و اندیشه قهرمانی 
در آسیا

نکونام به بازی 
با بارسلونا 
می رسد

 پژمان سلطانی
تيم دو نفره ش��نای اصفهان متش��كل از ف��رزاد دادفر و 
فرش��اد دادفر در مسابقات رشته سه گانه )شنا، دوچرخه 
سواری و دو و ميدانی( در رده بزرگساالن كشور به مقام 
قهرمانی رس��يد و در رقابت های رده سنی اميد به مقام 

دومی بسنده كرد.
 فرش��اد دادف��ر پيرامون اي��ن رقابت ها اظهار داش��ت: 
مسابقات از س��طح بااليی برخوردار بود كه خوشبختانه 
نتايج خوبی در دو رده به دس��ت آورديم و به دليل اين 
ك��ه تيم ش��هركرد در رده اميد برتر از ما در مس��ابقات 
حاضر ش��د بر سكوی نخست ايستاد كه بايد به اين تيم 

تبريك بگويم. 
فرشاد دادفر درباره خود و برادرش گفت: هم اكنون 24 
س��ال سن دارم، برادرم چهار سالی از من كوچكتر است 
و از س��ال 1375 به رشته شنا عالقه مند شديم و اين به 
خاطر رحيمی مربی ورزش ما بود كه مرا به ورزش شنا 
تش��ويق كرد و به دنبال من فرزاد نيز به سمت اين رشته 
كش��يده ش��د و اكنون يك تيم دو نفره قدرتمندی را در 

سطح كشور تشكيل داده ايم. 
وی ادامه داد: در ايران 9 س��ال متوالی قهرمان آب های 
آزاد هس��تيم ك��ه ب��رادرم اول و من جاي��گاه دوم را از 
آن خ��ود كردم و در آس��يا نيز در س��ال گذش��ته برای 
 اولين بار س��ومی آس��يا را برای كش��ورمان ب��ه ارمغان 

آورديم. 
فرش��اد دادفر به مس��ابقات آس��يايی آينده اشاره كرد و 
افزود: هفته آينده جهت ش��ركت در مس��ابقات آسيايی 

راهی تايوان می شويم و به اميد خدا سعی بر اين داريم 
كه يكی از س��كوهای اين رقابت ه��ا را تصاحب كنيم، 
ه��ر چند رقيبانی قدرتمند چ��ون ژاپن، هنگ كنگ، كره 

جنوبی و قزاقستان داريم. 
وی جايگاه ش��نای اس��تان اصفهان را مطلوب دانست و 
توضيح داد: علی مختاری در رأس هيأت ش��نای استان 

و نكوي��ی به عن��وان دبير وی، حماي��ت همه جانبه ای 
از ورزش��كاران دارند ك��ه جهت پيش��رفت اين هيأت 
فعاليت های چش��مگيری انج��ام می دهن��د و نبايد از 
 حمايت ه��ای اداره كل تربيت بدنی نيز چش��م پوش��ی 

كرد.
 وی اف��زود: در فصل قبل برای هيچ باش��گاهی به آب 
ن��زدم اما برادرم عضو تيم مقاومت تهران بود كه اين تيم 
به مقام چهارم رسيد. س��پاهان می توانست من و فرزاد 
 را در تيم خود جای دهد اما س��پاهانی ها غريبه پرست
هس��تند و ب��ا مبالغ هنگفت��ی ش��ناگران تهران��ی را به 
 خدم��ت گرفتند كه نتوانس��تند مقام قهرمانی را كس��ب 

كنند. 
وی ادام��ه داد: اگر س��پاهان من و ب��رادرم را به خدمت 
گرفته بود به طور حتم قهرمان كش��ور می شد ولی اين 
تيم با س��رمايه گ��ذاری زيادی به مقام دوم بس��نده كرد 
ك��ه به واقع جای تأس��ف دارد. من تمايل داش��تم كه با 
نفت اميديه قرارداد ببندم اما باش��گاه س��پاهان گفت كه 
 به ش��ما احتياج داري��م و به همين دليل م��ن بدون تيم 

ماندم. 
فرش��اد دادفر اضافه ك��رد: اداره كل تربيت بدنی نزديك 
يك ماه اس��ت استخر مجموعه ورزش��ی انقالب را در 
اختيار هيأت شنای استان قرار داده و به همين منظور ما 
به صورت رايگان تمريناتمان را در اين استخر استاندارد 
پيگيری می كنيم كه در اينجا بايد از خدابخش مديركل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان تش��كر كنم كه اين استخر 
را در اختي��ار علی مختاری و همكارانش برای اس��تفاده 

ورزشكاران قرار داده است.

مسابقات ورزشی وقف در بخش خواهران پایان یافت
زاینده رود

مسابقات ورزشی وقف با عنوان جام واليت در بخش خواهران پايان يافت و بانوان برگزيده در رشته های 
ورزش��ی مختلف مشخص شداند. مسئول كميته اجرايی دومين جش��نواره ورزشی وقف در مراسم اختتاميه اين 
مسابقات در بخش خواهران اظهار داشت: جشنواره ورزشی وقف با عنوان جام واليت در دو بخش خواهران و 

برادران آغاز شد و مسابقات ورزشی ويژه بانوان شركت كننده در اين دوره به پايان رسيد.
زهرا س��ادات ميران به رش��ته های ورزشی ويژه بانوان در اين جشنواره ورزشی اشاره كرد و افزود: اين مسابقات 
در بخش بانوان در پنج رشته ورزشی شنا، آمادگی جسمانی، تيراندازی، تنيس روی ميز و دو و ميدانی آغاز شد 

و بانوان شركت كننده از استان های مختلف كشور به رقابت با يكديگر پرداختند.
وی به مقام های برتر خواهران در رش��ته های ورزش��ی اين جش��نواره اش��اره كرد و ادامه داد: در بخش آمادگی 
جس��مانی در رده س��نی 18 تا 24 سال خانم ها پريسا آريان نژاد از فارس مقام نخست، نوشين خراسانی از حوزه 
مركزی مقام دوم و سمانه جليلی از سمنان مقام سوم را كسب كردند. ميران تأكيد كرد: در اين بخش در رده سنی 
25 تا 34 سال خانم ها فرشته كارگر از مازندران مقام نخست، ليال كمال آبادی از سازمان مركزی مقام دوم و ليا 
سيد محمدی از كردستان مقام سوم و در گروه سنی باالی 35 سال فرحناز شريعت مقام نخست از فارس، مهناز 

ورمزيار مقام دوم از تهران و ناهيد يوسف زاده از حوزه مركزی مقام سوم را به دست آوردند.
وی به مس��ابقات بانوان در رش��ته ورزشی پينگ پونگ و مقام های برتر در اين مسابقات اشاره كرد و بيان داشت: 
خانم ها فاطمه وثوقی از حوزه مركزی مقام نخس��ت، زهرا مختاری از حوزه مركزی مقام دوم و فاطمه پرنده از 

اصفهان مقام سوم را كسب كردند.
مس��ئول كميته اجرايی دومين جش��نواره ورزش��ی وقف با اش��اره به اين كه بانوان برتر در ديگر رش��ته های اين 
جش��نواره به زودی  اعالم می ش��وند، گفت: در حال حاضر اين دوره از مسابقات ويژه بانوان شركت كننده پايان 

يافته است و ديگر افراد برگزيده در اين جشنواره پس از جمع بندی اطالعات آنها اعالم می شوند.

الهه منصوریان: 
مقابل ترکیه توان تیمی را به نمایش نگذاشتیم
 چشم بادامی ها رقیبان اصلی ما در مسابقات جهانی هستند 

زاینده رود
مرتضی كيانی برای چهار س��ال ب��ه عنوان رئيس هيأت 
ووش��و اس��تان اصفهان انتخاب ش��د. الهه منصوريان يكی از 
قهرمانان ووشو اس��تان پيرامون اين انتخابات گفت: انتخابات 
در جوی سالم برگزار شد و به مرتضی كيانی تبريك می گويم 
و اميدوارم كه با وجود وی ووشوی اصفهان همچنان روند رو 
به رشد خود را دنبال كند. هر چند رؤسا و سرپرستان قبلی هم 
زحمات فراوانی را برای پيش��رفت ووشوی استان كشيده اند. 
وی پيرام��ون تمرينات خود توضيح داد: اكنون چهار ماهه كه 
همراه خواهرم شهربانو منصوريان در اردوهای تيم ملی به سر 
می ب��رم و يك بازی تداركاتی با تيم ملی تركيه برگزار كرديم 
كه خوشبختانه با پيروزی تشك تالو فيله را ترك نموديم. وی 
افزود: در رقابت با تركيه همه توان خود را به كار نبرديم و سعی بر اين داشتيم تاكتيك های اصلی را پياده نكنيم تا 
مربيان حريف نتوانند به طور مطلوب تيم ما را آناليز كنند، هر چند تركيه تيم اصلی اش را به ايران نياورده بود اما 
بچه ها بازی خوبی را به نمايش گذاشتند. الهه منصوريان ادامه داد: من و خواهرم در اردوهای تيم ملی با قدرت 
ظاهر می ش��ويم تا در مس��ابقات بين المللی برای استان اصفهان و كشورمان افتخارآفرينی كنيم و كمتر از يك ماه 
ديگر مس��ابقات جهانی آغاز می ش��ود و تيم چهار نفره بانوان ايران از آمادگی كاملی برخوردار است و اميدواريم 

نتايج مناسبی را كسب كنيم.
قهرمان ووشوی استان به حريفان اصلی ايران اشاره كرد و افزود: تيم های تركيه، چين، مصر، فيليپين، ويتنام و اكثر 
چشم بادامی ها از رقيبان ما به حساب می آيند كه ان شاءا... با آناليز اين حريفان بتوانيم جايگاه مناسبی را به دست 
آوريم. الهه منصوريان در پايان از رش��يد خدابخش مديركل تربيت بدنی اس��تان اصفهان تشكر و قدردانی كرد و 
 گفت: در اين يك سال اخير خدابخش از هيأت ووشو استان اصفهان و مدال آوران اين رشته حمايت همه جانبه ای

كرده و اميدوارم بتوانيم با افتخارآفرينی، زحمات وی، افش��ين ماليی معاون توسعه ورزش تربيت بدنی و صديقه 
كعبی زاده معاون ورزش بانوان را جبران كنيم.

دروازه بان سابق تیم هندبال ذوب آهن:
ذوب آهن یکسال از بهترین دوران ورزشی ام را گرفت

زاینده رود
 يكسال از بهترين دوران ورزشی ام  را به خاطر تفاوت هايی
كه در تيم هندبال ذوب آهن ميان برخی بازيكنان گذاشته می شد 
از دست دادم  و قربانی كج سليقگی هايی شدم كه در مورد من 
و امثال من روا داشته شد. مژگان روح نواز، دروازه بان سابق تيم 
هندبال بانوان ذوب آهن با بيان اين مطلب اظهار داش��ت: س��ال 
گذشته بعد از بازگش��ت از مسابقات آسيايی قزاقستان، 5 ماه با 
تي��م ذوب آهن تمرين كردم و آنها توقع داش��تند در مورد مبلغ 
قراردادم انعطاف نشان دهم و اين درحالی بود كه مبلغ بازيكنان 
عادی نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزايش پيدا كرده 
بود و قرارداد من كه همواره پای ثابت تيم ملی بودم تنها قرار بود 
ده درص��د افزايش پيدا كند. وی تصريح كرد: تيم ذوب آهن در 

سال های گذشته سهم زيادی در تيم ملی هندبال داشت و حداقل شش بازيكن آن در تيم ملی حضور پيدا می كردند اما 
سال گذشته تنها دو نفر از تيم به اردو فراخوانده شدند. روح نواز همچنين گفت: مسئولين تيم ذوب آهن به صراحت به 
من اعالم كردند كه اگر ناراضی هستی و با اين شرايط قرارداد نمی بندی، برو! وی ادامه داد: من هم با ديدن اين وضعيت 
رفتن را به ماندن ترجيح دادم زيرا در حق من اجحاف شده بود اما باشگاه حاضر نشد رضايت نامه من را صادر كند و 
من يكسال از بهترين دوران ورزشی ام را از دست دادم. دروازه بان سابق تيم هندبال ذوب آهن افزود:  خوشبختانه امسال 
باشگاه رضايت نامه ام را صادر كرد ولی هنوز نمی دانم اين رضايت نامه مورد قبول هيأت هست يا نه. وی با اعالم اين 
كه در حال حاضر بازيكن آزاد هستم اضافه كرد:  ذوب آهن سال گذشته در درون دروازه با چالشی بزرگی روبه رو بود 
اما به جای اين كه اشتباهات گذشته را جبران كنند دروازه بانی كه در طول دوران بازيگری خود تنها يكبار در اردوی تيم 
ملی حضور داشته را به عنوان بازيكنی با ده سال سابقه حضور در تيم های ملی معرفی می كردند تا بلكه كسی آنها را 
به خاطر كنار گذاشتن من بازخواست نكند. روح نواز گفت: آنها حتی اعالم می كردند كه اين من بودم كه تيم را در اين 
شرايط تنها گذاشتم در حالی كه آنها خودشان به من گفتند يا قرارداد را به همين شكل امضا می كنی يا می روی و هيچ 
مسأله ای نيست! مژگان روح نواز در حال حاضر همراه با تيم دانشگاه پيام نور اصفهان در رقابت های المپياد دانشجويی 
كه در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده است به سر می برد و اميدوار است با بازگشت از اين رقابت ها و در فرصت 

باقی مانده به يكی از تيم های سوپرليگی بپيوندد.

اصفهان، قطب علمی پزشکی ورزشی ایران 
زاینده رود

از س��وی فدراسيون پزش��كی ورزشی كش��ور، هيأت 
پزش��كی ورزش اس��تان اصفهان كه در سايه مديريت خوب 
دكتر بارانی و تالش بی وقفه زيرمجموعه اين هيأت به ويژه 
تفكرات خالق دكتر پويا دانشور دبير زحمتكش و برنامه ريز 
خود به مدارج قابل تحسينی دست پيدا كرده و برای پنجمين 
س��ال پياپی به عنوان هيأت برتر كشور معرفی شده، به عنوان 
قطب علمی پزش��كی ورزشی ايران اس��المی در سال 1390 

انتخاب گرديد.
دكتر دانش��ور دبير خردمند و با دانش هيأت ورزش��ی استان 
طی گزارش��ی اعالم داش��ت: فدراس��يون پزش��كی ورزشی 
جمه��وری اس��المی اي��ران ب��ا هم��كاری هيأت پزش��كی 
ورزش��ی اس��تان اصفهان اقدام به ترجمه و چاپ كتاب »هند بوك« پزش��كی ورزش��ی »آكس��فورد« می نمايد. 
برپايه همين گزارش طرح ورزش رايگان س��المندان و بازنشس��تگان با همكاری مجدانه هيأت پزشكی ورزشی 
اس��تان به اجرا درمی آيد. دكتر دانش��ور خاطرنش��ان كرد: هش��تمين كنگره بين المللی پزش��كی ورزشی ايران 
ارديبهش��ت ماه س��ال 91 به ميزبانی هيأت پزش��كی ورزشی اس��تان در اصفهان برگزار می ش��ود و 400 مقاله 
 در اي��ن كنگره مورد بررس��ی قرار می گيرد و طی مراس��م ويژه ای از پوس��تر كنگره رونماي��ی به عمل خواهد 

آمد.
وی با ابراز خرس��ندی گفت: خوش��بختانه با همياری مس��ئوالن مخابرات و صدا و سيمای مركز اصفهان برنامه 

راديويی هيأت پزشكی ورزشی استان همزمان با گراميداشت هفته دولت كليد خورد.

اگر عضو سپاهان بودیم، این تیم قهرمان می شد

فرشاد دادفر: سپاهانی ها غریبه پرست هستند
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به  كه  است  پديده ای  شديد  ترس  يا  هراس 
صورت آگاهانه يا ناخود آگاهانه زندگی بسياری 
از انسان های جهان را مختل می كند. اين پديده 
بيشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعيتی 
خطرناك است و به طور معمول كنترل آن برای 
فرد مبتال سخت و گاهی غير ممكن است. در 
حدود 19/2 ميليون نفر انسان در سن 18 سالگی 
در آمريكا به گونه های مختلفی به اين اختالل 
روحی مبتال هستند كه در ادامه اين مطالب به 
عمده موارد و مشهورترين آنها كه نشريه اليو 

ساينس اشاره شده را از نظر خواهيد گذراند.
ترس ها  ترين  رايج  از  يكی  مار:  از  ترس 
است  مار  از  ترس  مردم  از  بسياری  ميان  در 
دارد.  تكاملی  ريشه ای  زياد  احتمال  به  كه 
و  مارها  دادن  تشخيص  دور  گذشته های  در 
عنكبوت ها برای بقای انسان نقشی حياتی داشته 
است. توانايی تشخيص مارها در يك چشم به 
هم زدن يكی از رفتارهای تكاملی است كه به 
اجداد انسان در جهان وحشی ما قبل تاريخ امكان 

بقا داده است.
ترس از خزندگان عجیب: شايد برخی از 
افراد با ديدن برخی از حشرات تنها احساس 
جانداران  اين  اما  كنند،  پيدا  آوری  چندش 
كوچك در واقع اين توانايی را دارند كه برخی 
از انسان ها را به شدت بترسانند كه اين شدت 
در زنان نسبت به مردان چهار برابر است. مطالعه 
دانشمندان دانشگاه كارنگی ملون نشان می دهد 
دختر بچه های 11 ماهه به سرعت قادرند در 
برابر تصاويری از مارها با عنكبوتها نشانه های 
ترس را در صورت خود انعكاس دهند در حالی 
كه اين خصوصيت در پسربچه هايی با همين 
سن وجود ندارد. ديدگاه تكاملی اين ترس بر اين 
اساس است كه زنان در دوران باستانی حيات 
بشر در هنگام جمع آوری غذا با چنين جاندارانی 
مواجه می شده اند و انقباض ماهيچه های بدن 
و صورت در برابر چنين منظره ای به عنوان ابزار 
محافظت مادر و فرزند در برابر جاندار شناخته 

شده است.
ترس از مکان: در حدود 1/8 ميليون جوان 18 
ساله در آمريكا از قرار گيری در اماكنی كه فرار 
كردن از آن مشكل باشد هراس دارند. مكان ها 
و فعاليت هايی كه شامل اين ترس می شوند 
آسانسور، حضور در رقابت های ورزشی، پلها، 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی، رانندگی، 

بر شمرده  فرودگاه ها  و  بزرگ  فروشگاه های 
شده اند. اين هراس می تواند باعث شود افراد 
هرگز خانه های خود را ترك نكنند، به سفر 

نروند و در مناطق شلوغ قرار نگيرند.
ترس از دیگران : در صورتی كه صحبت 
را  شما  چهره  رنگ  ديگران  برابر  در  كردن 
دگرگون ساخته، صدای شما را گرفته كرده و 
عرق از سر و روی شما جاری می كند، بدانيد 
اين ترس در شما وجود دارد.  نشانه های  كه 
بيگانه ترسی پديده ای است كه 15 ميليون جوان 
آمريكايی از آن در عذابند و تنها صحبت كردن 
آنها را در جمع تحت تأثير قرار نمی دهد بلكه 
خوردن و آشاميدن اين افراد نيز در برابر جمع 
دچار اختالل خواهد شد. اين ترس از سن 13 

سالگی در نوجوانان آغاز می شود.
ترس از بلندی: يكی از رايج ترين ترس ها 
در ميان افراد است كه در حدود سه تا پنج درصد 
داده  قرار  تأثير خود  تحت  را  آمريكايی ها  از 
است. برخالف تصور پيشين دانشمندان كه اين 
ترس را ناشی از ترسی غير واقعی می دانستند 
مطالعات جديد نشان می دهد مبتاليان به اين 
از  بيشتر  بسيار  را  ساختمان ها  ارتفاع  ترس، 
ارتفاع واقعی می بينند و همين امر بر ترس آنها 

می افزايد.
ترس از تاریکی: برای بسياری از كودكان، 
خاموش شدن چراغ اتاق همراه با بروز ترسی 
زير  از  هيواليی  آمدن  بيرون  از  ناشی  شديد 

است.  ديواری  كمد  داخل  از  يا  و  تختخواب 
در واقع ترسيدن از تاريكی يكی از رايج ترين 
ترس ها در ميان كودكان است كه در پس آن 
تفكرات و توهمات جالب توجهی نهفته است. 
كودكان در تاريكی به هر پديده ممكنی فكر 
می كنند و معتقدند در تاريكی دزدی خواهد آمد 
و آنها را خواهد ربود و يا اسباب بازی های آنها 
را به سرقت خواهد برد. ريشه اين ترس كودكان 
از ناشناخته های آنان سرچشمه می گيرد و در 
صورت درمان نشدن تا زمان بزرگسالی نيز ادامه 

پيدا خواهد كرد.
ترس از صائقه: صدای مهيب رعد و برق 
می تواند عالئمی مانند تپش شديد قلب را برای 
افرادی كه از فوبيای رعد و برق رنج می برند در 
برداشته باشد و به همين دليل بسياری از افراد 
مبتال زندگی خود را به مناطقی منتقل می كنند 
كه از شرايط جوی آرامی برخوردار است. نكته 
جالب درباره اين ترس اين است كه مبتاليان 
از ترس خود احساس خجالت داشته و آن را 

مخفی نگاه می دارند.
در حدود  كه  است  ترسی  از پرواز:  ترس 
مبتال  آن  به  آمريكا  در  تنها  انسان  ميليون   25
افراد در دو گروه ترس، ترس از  هستند. اين 
سقوط هواپيما و ترس از كابين كوچك هواپيما 
تقسيم می شوند. جالب است بدانيد نسبت مرگ 
انسانها در سقوط هواپيما يك در 20 هزار است 
در حالی كه اين نسبت در مرگ های ناشی از 

سوانح رانندگی يك در 100 و در مرگ ناشی از 
حمالت قلبی يك در پنج است.

 ترس از سگ: حتی كوچك ترين و بامزه ترين 
ترسی  می توانند  شپرد  ژرمن  نژاد  سگ های 
مهيب را در مبتاليان به اين نوع از ترس ايجاد 
كنند. اين ترس به طور معمول از احتمال گاز 
گرفته شدن خود فرد و يا افرادی ديگر توسط 
سگ ها ناشی می شود البته برخی تنها نسبت به 

سگ های شكاری و يا تازی هراسناك هستند.
تا 20  ترس از دندانپزشک: در حدود 9 
درصد از آمريكايی ها به دليل ترس و واهمه 
از رفتن به دندانپزشكی خودداری می كنند. در 
صورت ابتال به اين ترس فرد به هيچ قيمتی 
حاضر به مراجعه به يك دندانپزشك نبوده و 
تنها در صورتی كه درد امان آنها را ببرد به مطب 
دندانپزشكی خواهند رفت. از داليل ريشه ای 
ارائه شده برای ابتال به اين ترس، تجربيات بد 
گذشته از دندانپزشك، ترس از تزريق لثه و ترس 
از صندلی و مته دندانپزشكی عنوان شده اند كه 
می توان آن را با همكاری دندانپزشك از ميان 

برداشت.
 هرچند باز هم عوامل ديگری هستند كه ممكن 
است باعث ترس شوند ولی در هر صورت غلبه 
بر ترس هم آنچنان ناممكن نيست و از همه 
مهم تر برای غلبه بر ترس بايد اعتماد بنفس خود 
را به كمك گرفت. بهترين و مؤثرترين راه غلبه بر 
ترس هم اقدام است. در روانشناسی ترس گفته 
می شود، به هر آنچه كه از آن می ترسيد، نزديك 
شويد و در آن فرو رويد. اگر از آب می ترسيد، 
تا خودتان را درون آن نيندازيد ترستان نمی ريزد. 
اگر از كنفرانس دادن واهمه داريد، تنها راه حل 
شما كنفرانس دادن است. البته در بار اول ممكن 
است در اثر ترس صدايتان بلرزد و نفس كم 
بياوريد، اما با اين وجود دفعه بعد برايتان آسانتر 
خواهد بود و دفعات بعد به مراتب آسانتر و 
باالخره زمانی می رسد كه نه تنها نمی ترسيد، 
بلكه خودتان از آن مشتاقانه استقبال می كنيد. به 
طور كلی برای غلبه بر اغلب ترس ها، بايد شما 
درست برعكس عمل كنيد. به طوری كه وقتی 
از چيزی می ترسيد، خود را از آن كنار می كشيد 
و با اين روش، مدام بر ترس، اضطراب و عدم 
اعتماد بنفس خود می افزاييد؛ بايد به طور دقيق 
با افزايش اعتماد بنفس، اضطراب و ترس را از 

خود دور كنيد.

آنچه من 
از زندگی آموختم 

در 15 سالگی آموختم كه مادران از همه بهتر می دانند، 
و گاهی اوقات پدران هم.

در 20 سالگی ياد گرفتم كه كار خالف فايده ای ندارد، 
حتی اگر با مهارت انجام شود.

در 25 سالگی دانستم كه يك نوزاد، مادر را از داشتن 
يك روز هشت ساعت��ه، و پدر را از داشتن يك شب 

هشت ساعته، محروم می كند.
در 30 سالگی پی بردم كه قدرت، جاذبه مرد است و 

جاذبه، قدرت زن.
نيست  چيزی  آينده  كه  شدم  متوجه  سالگی   35 در 
خود  ك��ه  است  چيزی  بلكه  ببرد؛  ارث  به  انسان  كه 

می سازد.
در 40 سالگی آموختم كه رمز خوشبخت زيستن، در آن 
نيست كه كاری را كه دوست داريم انجام دهيم؛ بلكه 
دوست  می دهيم  انجام  كه  را  كاری  كه  است  اين  در 

داشته باشيم.
زندگی  از  درصد   10 كه  گرفتم  ياد  سالگی   45 در 
 90 و  می افتد  اتفاق  انسان  برای  كه  است  چيزهايی 
به آن واكنش نشان  درصد آن است كه چگونه نسبت 

می دهند.
در 50 سالگ��ی پی بردم ك��ه كت��اب بهترين دوست 
وی  دشم��ن  بدترين  كورك��ورانه،  پيروی  و   انس��ان 

است.
در 55 سالگی پی بردم كه تصميمات كوچك را بايد با 

مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب.
می توان  عشق  بدون  كه  شدم  متوجه  سالگی   60 در 
 ايثار ك��رد، ام��ا بدون ايثار ه��رگ��ز نمی توان عشق 

ورزيد.
از  بردن  لذت  برای  انسان  كه  آموختم  سالگی   65 در 
عمری دراز، بايد بعد از خوردن آنچه الزم است، آنچه 

را نيز كه ميل دارد بخورد.
اختيار  در  مسأله  زندگی  كه  گرفتم  ياد  سالگی   70 در 
داشتن كارت های خوب نيست؛ بلكه خوب بازی كردن 

با كارت های بد است.
در 75 سالگی دانستم كه انسان تا وقتی فك��ر می كند 
می دهد  ادام��ه  خود  كم��ال  و  رشد  به  است،  نارس 
آفت  دچار  شده،  رسيده  كرد  گمان  آنكه  محض  به  و 

می شود.
در 80 سالگی پی بردم كه دوست داشتن و مورد محبت 

قرار گرفتن، بزرگترين لذت دنيا است.
در 85 سالگی دريافتم كه همانا زندگی زيباست.

تاثیر استفاده از تلفن همراه 
بر روی زندگی گیاهان 

شايد تا كنون تصور می كرديم كه استفاده از تلفن همراه 
تنها برای سالمتيمان مضر است و مكالمات مكرر و طوالنی 
مدت تنها باعث رشد توده های سرطانی در بدنمان می شود. 
اما در حال حاضر چنين به نظر می رسد كه اين رنج فركانسی 
گيگابايتی نه تنها برای انسان بلكه برای حشرات و گياهان و 
نباتات نيز مضر بوده و حيات آنها را مختل می سازد. زيست 
شناسان بر اين باورند كه در اروپا و آمريكا كه استفاده از 
تلفن همراه در اوج است زندگی حشراتی نظير زنبورها و 
پروانه ها و مورچه ها را با مشكل مواجه ساخته است و دليل 
آن تداخل فركانس های قابل درك برای اين موجودات و 
 Colony دامنه كاری گيرنده های مو بايل است. انجمن
Collapse Disorder چنين هشدار داد كه برای داشتن 
از محصوالت  مناسبی  برداشت  و  از غذا  مناسبی  ذخيره 

محيطی  زيست  چرخه  داشتن  نگه  متعادل  و  كشاورزی 
گوشی های مو بايل خود را به كناری گذاشته و به فكر 

زيست آينده مو جودات كره زمين باشيد.

دریاچه ای زیبا 
در وسط شنزار

درياچه  Yueyatsyuan )به معنی ماه نو ( توسط كوه ها 
و شن زار های كويری احاطه شده است. در قديم از آن 
نام  شن  داخل  گودال  يا  و  بخش  شفا  استخر  عنوان   به 
می برده اند. آب داخل اين درياچه بسيار شفاف است و 
وجودش در وسط كويری كه همه اش از شن زار است، مثل 
يك معجزه می باشد. اين درياچه جالب در پنج كيلومتری 
جنوب غرب دانهوانگ در استان گانسو چين واقع شده 
 است. عمق اين درياچه در عميق ترين نقطه به هفت متر 

می رسد.

ترس هایی که شاید تا به حال به آن فکر نکرده اید!
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