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دومین  برگزاری  با  همزمان 
حسین  شهید  سردار  یادواره 
محله  شهید   37 و  ملکیان 
از  بیدگل  و  آران  آباد  عباس 
دیپلم  رفتن  بهشت   «  کتاب 

نمی خواهد« رونمایی شد. 
 این کتاب شامل گزیده ای از زندگی، خاطرات، تصاویر و وصیت نامه
سردار شهید حسین ملکیان است که توسط دفتر مستندسازی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس )دما( کانون فرهنگی، هنری امام زمان )عج( 

تهیه و تدوین شده است... 

که  است  دهه  چند  از  بیش   
زبان شناسان نشان داده اند بسیاری 
از رفتارهای قالبی وابسته به جنس 
در زمان صحبت کردن به طور 
نشان  را  خود  مالحظه ای  قابل 
می دهند، به طوری که برای مثال، 
در شرایطی که زنان صحبت های 

درگوشی و پچ پچ کردن را ترجیح می دهند ...

مدیرکل  مطبوعاتی  نشست  در 
و  ورزش  کل  اداره  معاونین  و 
جوانان با اصحاب رسانه، معاون 
اداره  این  انسانی  منابع  توسعه 
درخصوص واگذاری سالن چند 
از  یکی  به  الوی  شهید  منظوره 

هیأت های شهرستان اصفهان به ...

علم زبان شناسی به مهم ترین پرسش پاسخ داد: 
 زنان غیبت و مردان مشاجره 

را ترجیح می دهند 

 در آران و بیدگل منتشر شد
بهشت رفتن دیپلم نمی خواهد

فرهنگ و هنر    صفحه5

درآمد حاصل از سالن شهید الوی به حساب کدام 
هیأت واریز می شود؟

دموكراسي تو روز روشن!

آيین تندرستي صفحه 6 

ورزش  صفحه7

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

احداث سالن همایش هاى بین المللى در تهران، 
جانبدارى از جریان انحرافى است 

صفحه 3  

صفـحهصفـحه

رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم كرد:

اتمام طرح بدنه سازي شرق چهارباغ 
تا دو سال آينده 

طی نامه يکی از نمايندگان مجلس؛

مديرعامل و هیأت مديره سايپا 
ممنوع الخروج شدند

بسمه تعالي
اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال 
و بختیاری در نظر دارد جمع آوری حصار اردوگاه دانش 
و  فلزی  قوطی  و  فنس  مصالح  با  چمران  شهید  آموزی 
تهیه مصالح و اجرای حصار سنگی به جای حصار موجود 
)بازسازی حصار اردوگاه( واقع در سامان – ضلع شرقی 
اردوگاه را با برآورد هزینه 1/860/000/000 ریال 
واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مناقصه  طریق  از 
نماید، واجدین شرایط جهت اطالع از چگونگی برگزاری 
مناقصه به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا 
به آدرس شهرکرد – دروازه سامان – مجتمع ادارات – 
اداره کل کمیته امداد امام)ره( استان – اداره تدارکات 
مراجعه و یا با شماره تلفن 2261819-0381 تماس 
در  شرکت  مهلت  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  حاصل 
لغایت 1390/7/30  تاریخ 1390/7/27  از  مناقصه 
 1390/8/11 تاریخ  در  پاکات  بازگشایی  و  باشد  می 
برگزار می گردد. ضمناً کلیه هزینه های مناقصه اعم از 
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد.

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(
استان چهارمحال و بختیاری 

خبر

نوبت دوم

آگهى مناقصه
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد عملیات تعمی��ر، نگهداری و بهره 
برداری از تصفیه خانه فاضالب ش��اهین ش��هر و ایستگاه های پمپاژ و منابع آب و چاه 

های آب شاهین شهر را از محل اعتبارات جاری، به شرح جدول ذیل به پیمانکار واگذار نماید:

مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

عملیات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه 190-3-299
فاضالب شاهین شهر و ایستگاه های پمپاژ و منابع 

آب و چاه های آب شاهین شهر 

114/429/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/8/14
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/8/15

دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن تماس: 0311-6680030
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

چهارمحال و بختیاری بی آنکه خود خواسته باشد 
چند سالی است که به سختی با خشکسالی دست 
و پنجه نرم می کند. به گزارش ایرنا، گاهی ابرهای 
بی بخار آمدند و در آسمان جوالنی دادند و بی آن 
که قطره ای باریده باشند، راهشان را کج کردند و 
رفتند. ابرهای بی بخار که کاری نکردند، زمین هم 
کم آورد و خشکسالی یک سوم قنوات استان را 
خشکاند. یک سوم 840 رشته قنات موجود در 
این استان خشکید و دو سوم دیگر بین 40 تا 80 

درصد با کاهش آبدهی مواجه شد.
با پایان شهریور ماه، سال آبی 90-89 نیز به سر آمد 
 و ایران زمین یکی از کم باران ترین و خشک ترین
سال های خــود را تــجربه کــرد. پاییز خشک 
منطقه مرکزی ایران را احاطه کرد و بیش از 97 
این خشکسالی  از مساحت کشور دچار  درصد 
اصفهان  مانند  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  و  شد 
و خوزستان به خشکسالی دچار شد. تانکرهای 
حمل آب در استان از خواب خفته سال های تر 
آبی بیدار شدند و آب گردانی در سرزمین های 

روان ایران برای تأمین آب آشامیدنی مردم آغاز 
شد. تنها راه برای رهایی از این خشکسالی ها، 
انتقال آب از حوضه بن به بروجن بود که بخشی 
از تشنگی مردم را در این استان مرتفع می کند. 
با این اوصاف، صدور مجوز اجرایی شدن طرح 
لبان  نمناکی  حالوت  بروجن  به  بن  آب  انتقال 
مردم این منطقه را دو چندان می کرد که اکنون 
این مجوز نیز برای رفع تشنگی مردم صادر شد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: مجوز 
رود زاینده  رودخانه  از  آب  برداشت   تخصیص 
برای طرح عظیم انتقال آب بن به بروجن در استان 
صادر شده است. شکراله عباسی افزود: با ابالغ 
این مجوز از سوی معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا، امکان برداشت آب از رودخانه زاینده رود به 
منظور تأمین آب آشامیدنی و صنعت شرق استان 
فراهم شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
با تأکید بر ایجاد تحول چشمگیر در رفع کم آبی 
بخش شرقی استان، افزود: با انتقال آب از زاینده 
رود، آب آشامیدنی و صنعت شرق استان تأمین 

می شود.
جلوگیری  باعث  طرح  این  اجرای  وی،  گفته  به 
از برداشت بی رویه آب زیرزمینی و افت سطح 
آب سفره های زیر زمینی دشت های این منطقه 
 27/7 مجوز  این  در  افزود:  عباسی  شد.  خواهد 
میلیون مترمکعب در سال برای مصارف آشامیدنی 
و بهداشت شهرها و مناطق گردشگری مسیر خط 
برای  در سال  مترمکعب  میلیون  آب، 1/8  انتقال 
مصارف آشامیدنی و بهداشت روستاهای مسیر خط 
انتقال و 11/5 میلیون مترمکعب در سال برای صنایع 
 اختصاص داده شده است. وی گفت: پیگیری های
و  است  ستایش  قابل  استانی  مسئوالن  مجدانه 
حالوت اجرای این طرح در دولت دهم در اذهان 

مردم شریف استان ستودنی و ماندگار خواهد بود.
و  چهارمحال  شرقی  منطقه  مردم  است  گفتنی 
بختیاری به ویژه در مسیر شهرکرد به شهرستان 
بروجن تا منتهی الیه لردگان، در چند سال اخیر با 
کمبود آب روبه رو شده اند و بخشی از آب مورد 

نیاز مردم با تانکر تأمین می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:
مجوز طرح انتقال آب بن به بروجن صادر شد 

    صفحه2 

استاندار در مراسم روز جهانی استاندارد اعالم كرد:

قرار بود اقتصاد اصفهان بر پایه 
كشاورزی و توریسم باشد
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تهران،  دادستان  به  نامه ای  طی  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
ممنوع الخروج شدن رئیس  و هیأت مدیره سایپا تا نهایی شدن 

گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا را مطالبه کرد.
به گزارش فارس، در پی اظهارات نادر قاضی پور رئیس  هیأت 
تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا مبنی بر تابعیت 
دوگانه رئیس و برخی از مدیران ارشد این شرکت، یکی از 
نمایندگان مجلس در نامه ای به دادستان تهران ممنوع الخروج 
شدن مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سایپا را درخواست 

کرد.

این نماینده مجلس در نامه  خود به دادستان تهران با اشاره به 
تابعیت دوگانه مدیرعامل و برخی اعضای هیأت مدیره سایپا 
تکرار  دوباره  خاوری  شرایط  می خواهید  اگر  است:  نوشته 
نشود تا نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا، 

افرادی که در مظان اتهام هستند را ممنوع الخروج کنید.
این نماینده مجلس در این نامه عالوه بر ذکر نام افرادی که 
در سایپا تابعیت دوگانه دارند، درباره برخی اتهامات علیه این 
کرده  عنوان  دولت آبادی  جعفری  عباس  به  را  مطالبی  افراد 

است.  

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: احداث سالن همایش های بین المللی در تهران، 
جانبداری از جریان انحرافی می باشد اما خوشبختانه با 
درایت وزارت کشور تاکنون در تهران عملیات اجرایی 

این مجموعه آغاز نشده است.
عوض حیدرپور در گفتگو با ایمنا، با تأکید بر این که با 
برگزاری اجالس سران جنبش غیرمتعهدها در اصفهان، 
اقتدار جمهوری اسالمی به نمایش گذاشته می شود و 
امروز  واقعیت  و  حقیقت  توانند  می  دیگر  کشورهای 
این  برگزاری  افزود:  ببینند  کالنشهر  این  در  را  ایران 
اجالس از بزرگ ترین و مهم ترین رویدادهای دنیا با 
توجه به شرایط فعلی کشورها به شمار می آید و مقرر 
شده ایران میزبان این اجالس باشد که با صالحدید و 
توصیه مقام معظم رهبری اجالس سران باید در اصفهان 

برگزار شود.
وی با بیان این که اصفهان نماد تمدن و فرهنگ ایران 
اســالم اســت  پایتخت فرهنگي جـهــان  اسالمي و 
اذعان داشت: متأسفانه گروهی از جریان انحرافی سعی 
داشتند سالن های اجالس کشورهای سران غیر متعهد 
را در کیش احداث کنند که با پیگیری نمایندگان مجلس 

از این امر جلوگیری به عمل آمد.
فیزیکی  پیشرفت  از  خرسندی  ابراز  با  پور  حیدری 
در  المللی  بین  های  همایش  سالن  مجموعه  ساخت 
است  خوشحالی  بسی  جای  کرد:  تصریح  اصفهان 
پروژه  این  اجرای  توان  تمام  با  اصفهان  شهرداری  که 
بزرگ را شروع کرده و تاکنون پیشرفت قابل توجهی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  است.  داشته 

دلیل  به  اصفهان  که  این  به  اشاره  با  مجلس  خارجی 
مرکزیت، مهد تمدن، هنر، تاریخ و نوآوري و شناخت 
ای  از جایگاه ویژه  این کالنشهر،  نام  با  اسالمي  ایران 
برگزاری  اصفهان ظرفیت  کرد:  اضافه  است  برخوردار 
دارا  به  توجه  با  را  غیرمتعهدها  جنبش  سران  اجالس 
 بودن مراکز فرهنگی، گردشگری و اقامتی دارد و حتی 
زیرساخت های حمل و نقلی و ترافیکی این شهر بهتر 

از تهران و پایتخت است.
وی اظهار امیدواری کرد: سالن اجالس سران کشورهای 
شهرداری  باالی  اجرایی  توان  به  توجه  با  متعهد  غیر 
براساس  و  مقرر  موعد  در  دولت  های  حمایت  با   و 

برنامه زمان بندی در اصفهان به بهره برداری برسد.
المللی  بین  های  همایش  سالن  احداث  حیدرپور 
و  دانست  انحرافی  جریان  از  جانبداری  را  تهران  در 
کشور  وزارت  درایت  با  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
آغاز  مجموعه  این  اجرایی  عملیات  تهران  در  تاکنون 
نگرفته  صورت  رابطه  این  در  کاری  موازی  و  نشده 

است.
وی با تأکید بر این که پیگیرهای الزم جهت اختصاص 
های  همایش  سالن  احداث  برای  دولتی   بودجه 
بین المللی از سوی نمایندگان به عمل آمده ادامه داد: 
شده  مشخص  زمینه  این  در  شهرداری  و  دولت  سهم 
سالن  احداث  جهت  دولتی  اعتبارات  برای  نگرانی  و 

همایش های بین المللی وجود ندارد.
میزباني  ایران  اسالمي  جمهوري  که  نماند  ناگفته 
جنبش  سران  اجالس  دوره  شانزدهمین  ریاست  و 

غیرمتعهدها در سال 91 را به عهده گرفته است. 

سراسری

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

احداث سالن همایش هاى بین المللى در 
تهران، جانبدارى از جریان انحرافى است

خبر

اسپانیا و معماي 
پیچیده باسك

و  باسک  شورشیان  بین  اولیه  هاي  توافق  وجود  با 
دولت اسپانیا، عدم موافقت »اتا« با کنار گذاشتن سالح، 
تردیدها درباره ورود آرام آنها به نظام سیاسي و پایان 

دادن به خشونت ها را افزایش داده است.
منطقه باسک که در شمال اسپانیا واقع شده سال ها 
است که به محل درگیري جدایي طالبان و دولت این 
کشور تبدیل شده است. با وجود توافق هاي اولیه در 
ماه هاي گذشته، گروه جدایي طلب باسک ›اتا‹ بحث 
پیرامون تسلیم سالح هاي نظامي خود را تا سال 2013 

نمي پذیرد.
به نقل از روزنامه هاي رسمي اسپانیا )ال رازون و اي بي 
سي(، گروه اتا که از ژانویه 2011 اعالم آتش بس کرده 
بودند در کنفرانسی با نام کنفرانس صلح که در شهر سن 
سباستین در شمال اسپانیا برگزار شد و سیاستمداران 
و  سوسیالیست  حزب  باسک  شاخه  چون  محلي 
ناسیونالیست هاي رادیکال باسک و کوفي عنان، دبیرکل 
رسمي  مقامات  از جمله  متحد  ملل  سازمان  پیشین 
ارشدي بودند که در این کنفرانس حضور داشتند، اعالم 
کردند که به آتش بس خود ادامه خواهند داد، ولي در 
هر شرایطي تا انتخابات منطقه اي باسک در سال 2013 
سالح هاي خود را تحویل نخواهند داد، در حالي که 
مادرید بارها از این سازمان خواسته بود به صورت 

قطعي سالح را بر زمین بگذارد.
در بیانیه ای که توسط برتي اهرن نخست وزیر پیشین 
ایرلند قرائت شد، از گروه اتا خواسته نشد که به فعالیت 
خود به صورت یک جانبه و بي قید و شرط خاتمه 
دهند، بلکه برعکس توصیه شد که باب مذاکره و تبادل 
نظر را بین افراد مسلح این گروه و دولت اسپانیا و فرانسه 
با عنوان عواقب جنگ باز کند. همچنین از اتا خواسته 
شد که گام هاي بلندي به منظور آشتي، همدردي با 
قربانیان تروریسم و کمک در ترمیم لطمه و صدمات 
به مردم بردارند، اما دولت اسپانیا پس از اطالع از نتیجه 
کنفرانس، در میان بیم و امید به گفتگوهاي مسئوالن و 

نمایندگان اتا باقي مانده است.
سازمان جدایي طلب اتا که در سال 1959 تأسیس شد، 
مخفف اسم یک گروه مارکسیستي مسلح باسکي است 
که هدف آن، جدایي منطقه باسک با دو میلیون جمعیت 
از اسپانیا و فرانسه و تأسیس یک کشور مستقل در تمام 
مناطق باسک از جمله استان ناوارا است. گروه اتا را 
گروهي از دانشجویان ناسیونالیست باسک براي مبارزه 
با حکومت دیکتاتوري فرانکو در سال 1959 با الهام 
انقالبي تأسیس کردند. این گروه چپ  از گروه هاي 
در ابتدا براي مقابله با حکومت فرانکو فعالیت هایي 
فرهنگي انجام مي دادند ولي به تدریج به یک گروه 

نظامي تبدیل شدند.

نصف النهاز

بختیاری گفت: در صورت  آبفای چهارمحال و  مدیرعامل شرکت 
تأمین اعتبارات مورد نیاز، تصفیه خانه آب سامان از توابع شهرستان 

شهرکرد تا پایان سال 92 به بهره برداری می رسد.
اصغر یزدانی در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار داشت: عملیات 
قرار  امسال در دستور کار  اوایل  از  اجرایی تصفیه خانه آب سامان 
درصدی   14 فیزیکی  پیشرفت  از  هم اکنون  که  طوری  به  گرفت، 

برخوردار است.
وی از اختصاص هشت میلیارد و 900 میلیون ریال به  منظور تکمیل 
تصفیه خانه آب در شهر سامان خبر داد و گفت: از این مبلغ شش 
میلیارد ریال از محل اعتبارات کشوری و مابقی از محل اعتبارات 

خشکسالی این استان اختصاص یافته است.

این  اعتبارات  صرف  محل  به  اشاره  با  یزدانی 
افزون  اعتباری  با صرف  تاکنون  تصفیه خانه، گفت: 
این  زمین  مترمربع  هزار   25 ریال،  میلیارد   14 بر 
تصفیه خانه تملک و دو هزار و 700 متر خط انتقال 
آب اجرا و بخشی از تأسیسات آن خریداری شده 

است.
آبفای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان  مدیرعامل 
کرد: این تصفیه خانه در مرحله نخست قادر خواهد 
بود 10 هزار و 500 مترمکعب در روز آب شرب 

مورد نیاز شهروندان شهر سامان را تأمین کند.
وی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز این تصفیه خانه، 
میلیارد   80 تصفیه خانه  این  تکمیل  برای  گفت: 
تأمین  صورت  در  که  است  نیاز  مورد  اعتبار  ریال 
 92 سال  در  خانه  تصفیه  این  نیاز،  مورد  اعتبارات 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مرحله  در  تصفیه خانه  این  که  این  بیان  با  یزدانی 
نخست 120 لیتر آب در ثانیه آبدهی خواهد داشت، 
گفت: با این میزان آبدهی جمعیتی افزون بر 27 هزار 
با اشاره به دیگر  نفر پوشش داده خواهد شد. وی 
طرح های در دست اجرای این شرکت گفت: توسعه 
فارسان،  در شهرهای شهرکرد،  فاضالب  تاسیسات 
فرادنبه  بلداجی،  بن،  کیان،  جونقان،  سامان،  هفشجان،  فرخشهر، 
اجراست.  دست  در  بروجن  و  شهرکرد  در  الحاقی  شهرک های  و 
مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری با بیان این که مطالعات ایجاد 
تأسیسات فاضالب در دیگر شهرهای این استان نیز در حال انجام 
از جمعیت شهری  در حال حاضر 57 درصد  کرد:  تصریح  است، 

استان زیر پوشش خدمات فاضالب قرار دارند.
منظریه  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر   10 اجرای  از  ادامه  در  یزدانی 
شهرکرد خبر داد و گفت: از اردیبهشت ماه امسال تاکنون بیش از 
10 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق 36 و 37 شهرک 

منظریه شهرکرد اجرا شده است.

تا پایان سال 92؛

تصفیه خانه آب سامان به بهره برداری می رسد

مدیرعامل و هیأت مدیره سایپا ممنوع الخروج شدند

نوبت اول 

موضوع ردیف
مناقصه

محل 
انجام کار

مدت 
انجام کار

مبلغ برآوردمبنای برآورد
)ریال(

مبلغ سپرده
)ریال(

1

تکمیل 
بند 

خاکی 
همگین

شهرستان 
دهاقان

8 ماه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی و تاسیسات 
مکانیکی سال 88

800/000/0008/500/000

2
تکمیل 

بند 
خاکی 

دستکن

شهرستان 
شاهین 
شهر و 

میمه

8 ماه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 88 و راه 

و باند سال 88

3/100/000/00015/800/000

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان – امور پیمان ها.

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
 .90/8/3

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 90/8/4 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 90/8/15 
و زمان بازگشایی روز سه شنبه مورخ 90/8/17 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات 

اداره کل می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده 

به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهادکشاورزی به نام اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

6- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که حداقل دارای رتبه 5 آب باشند.

7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مربوطه تایید گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

8- با توجه به اینکه دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه شماره 
100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گیرد. ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 می باشد.

9- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
م الف: 11131

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت 
انجام کار

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد )ریال(

1
گشت و مراقبت از عرصه های 
منابع طبیعی و کنترل کوچ در 
حوزه استحفاظی شهرستان 

شهرستان 
8/5948/000/0009/240/000 ماهسمیرم

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت دوم

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمان ها 

2- مهلت دریافت اس��ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری 
روز شنبه 1390/7/30.

 3- مهل��ت تحوی��ل اس��ناد: از تاریخ 1390/8/1 ت��ا پایان وق��ت اداری روز 
پنج شنبه مورخ 1390/8/12 و زمان بازگشایی روز شنبه مورخ 1390/8/14 

ساعت 9:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان.
5- پیمانکاران واجد ش��رایط: کلیه شرکت های واجد شرایط و تایید صالحیت 
شده توس��ط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که حداقل دارای رتبه 5 

کشاورزی و منابع طبیعی باشند.
6- س��پرده ش��رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حس��اب 
تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه 

جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 11027
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نماینده لوسترفروشان و لوسترسازان استان اصفهان 
گفت: 80 درصد لوسترهاي ساخت ایران در استان 

اصفهان تولید مي شوند.
لوستر  نمایشگـاه  سومین  در  یراقي  محمدرضا 
در  داشت:  اظهار  اصفهان  تزئیني  چراغ هاي  و 
سال هاي اخیر لوسترهاي ایراني با طراحي و تنوع 
گسترده تر و جدید و حفظ سنت هاي قبل تولید 

مي شود.
وي افزود: هر چند ورود لوسترهاي چیني به بازار 

ایراني  تولیدات  اما  است  یافته  گسترش  داخلي 
از  برخورداري  خاطر  به  را  خود  بازار  همچنان 

کیفیت مصالح و ظرافت حفظ کرده است.
به گفته یراقی، تولیدکنندگان ایراني به دلیل برگزاري 
نمایشگاه هاي مختلف و حضور در نمایشگاه هاي 
داخلي و خارجي توانسته اند با نیازهاي روز دنیا 
آشنا شوند و طرح هاي لوستر ایراني را نیز به دنیا 

معرفي کنند.
موضوع  با  نمایشگاه  برگزاري  این که  بیان  با  وي 

لوستر و چراغ هاي تزئیني مي تواند میدان رقابت 
نیاز  باشد،گفت:  رشته  این  فعاالن  بین  تعامل  و 
لوستر،  تولیدکنندگان  بیشتر  حضور  براي  است 

زمان برگزاري نمایشگاه مناسب باشد.
یراقي، دي و بهمن ماه را به دلیل نزدیکي به ایام 
نمایشگاه  این  برگزاري  زمان  مناسب ترین  نوروز 
عنوان کرد و افزود: در استان اصفهان حدود 150 
سازنده و فروشنده لوستر مشغول فعالیت هستند. 
تزئیني  هاي  و چراغ  لوستر  نمایشگاه  در سومین 

بیش  مساحت  به  نمایشگاهي  فضاي  در  اصفهان 
و  شرکت   40 حضور  با  مترمربع  هزار  چهار  از 
مؤسسه از دو استان تهران و اصفهان، انواع لوستر، 
چراغ  شمعدان،  آیینه،  آباژور،  تزئیني،  چراغ هاي 
هاي روشنایي و گرامافون تولید داخل و نمونه هاي 

ایتالیایي و چیني به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا 29 مهر ماه از ساعت 15 الي 22 
المللي استان اصفهان  در محل نمایشگاه هاي بین 
واقع در پل شهرستان براي بازدید عموم دایر است. 
مساحت  به  نمایشگاهي  فضاي  در  نمایشگاه  این 
بیش از چهار هزار مترمربع در محل نمایشگاه هاي 

بین المللي استان اصفهان دایر شده است.

زاینده رود
در حالی هر روز به جمعیت و تعداد صنایع و کارخانه های 
اصفهان اضافه می شود که براساس تحقیقات صورت 
گرفته در دهه 50، مقرر شده بود که نیاز این استان از 
به  اما  تأمین شود  توریسم  و  کشاورزی  طریق صنعت 
دلیل بارگذاری های بی رویه و عدم توجه به بهداشت 
آب، هوا و خاک امروزه با مشکالت عدیده ای در این 

حوزه دست و پنجه نرم می کنیم.
اصفهان باید حرفی برای گفتن داشته باشد

استاندار اصفهان با بیان این مطلب در مراسم گرامیداشت 
روز جهانی استاندارد گفت: همراه با این پیشرفت علم 
و تکنولوژی استاندارد نیز به  عنوان یک مفهوم گستره 
وسیعی از صنعت، تجارت، اقتصاد، بهداشت و درمان، 
پوشش  تحت  را  شاخه ها  دیگر  و  دامپروری  خدمات، 

خود قرار داده است.
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: زمانی موضوع استاندارد در 
سطح منطقه و کشور مطرح بود، اما امروز در تبادالت 
بین المللی، مقوله استاندارد نیز پر رنگ تر شده و برای 
این که بتوانیم در استانی مانند اصفهان با وجود هشت 
اقتصاد حرفی  تولیدی و صنعتی در حوزه  هزار واحد 
باید نگاه ما به  برای گفتن در سطح دنیا داشته باشیم، 

بیرون از مرزها معطوف شود.
در سردرگمی نبود اسناد باالدستی

استاندار اصفهان با بیان این که در بسیاری از بخش ها در 
استان اصفهان به دلیل نبود برنامه های آمایشی و اسناد 
هستیم،  فزاینده ای  مشکل  دچار  گذشته،  در  باالدستی 
از صنایع همچون فوالد،  بسیاری  استقرار  گفت: محل 
ذوب آهن، پتروشیمی، کارخانه ها و نیروگاه ها در کنار 
مردم ایجاد شده و مشکالت زیادی را برای مردم و ما 
به وجود آورده است، به گونه ای که بسیاری از مباحث 
را در حوزه مدیریتی باید از لحاظ مدیریت بحران حل 

و فصل کرد.
وی با تأکید بر این که موقعیت جغرافیایی اصفهان نیز 
اصفهان  داد:  ادامه  است،  استاندارد  اهمیت  بر  تأکیدی 
به عنوان چهار راه ارتباطی کشور و مهاجرت روز افزون 
مردم به این استان ضمن ایجاد فرصت ها با تهدیدهای 
زیادی نیز روبه رو است که این مقوالت، اهمیت وجود 
استاندارد و استانداردسازی حوزه های مختلف را بیش 

از گذشته نمایان می کند.
آالیندگی  اصفهان  استان  در  کرد:  تأکید  اصفهانی  ذاکر 
موجود در حوزه آب، هوا و خاک نیازمند استانداردسازی 
شاهد  نیز  امسال  صورت  این  غیر  در  که  چرا  است 
تعطیلی هایی هستیم که سال گذشته هم به دلیل افزایش 

غلظت آالینده های هوا با آن روبه رو شدیم.
بیان این که شرایط بدی در بخش  با  استاندار اصفهان 
وضعیت  گفت:  است،  حاکم  اصفهان  استان  در  آب 
نزوالت  کاهش  و  فاضالب  پساب  تصفیه  خانه ها، 
بخش  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  را  شرایط  آسمانی، 

کشاورزی، صنعت و شرب مشکل کرده است.
و  صنعت  در  استاندارد  از  سوءاستفاده   31

تجارت اصفهان
اصفهان  استان  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
شناسایی  از  استانی  و  کشوری  مسئوالن  جمع  در  نیز 
31 مورد اعالم جرم سوءاستفاده از استاندارد در حوزه 
آمار  این  گفت:  و  داد  خبر  اصفهان  تجارت  و  صنعت 
حاکی از این است که اداره استاندارد نظارت های خود 

را با جدیت دنبال می کند.
اصغر صالح زاده، اصفهان را یکی از بزرگ ترین استان های 
صنعتی کشور و به عبارتی قطب نخست صنعت ایران 
فعالیت های  یادآور شد: همین ظرفیت حجم  خواند و 

اداره استاندارد را دو چندان کرده است.
اصفهان  استان  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
گفت: در سال های اخیر اداره استاندارد در استان اصفهان 
بر روی استانداردسازی مقوالت مختلفی همچون شهرها 
و بوستان های بازی کودکان و آسانسورها اقدامات خوبی 

انجام داده است.
بوستان های  و  شهربازی  اطالعاتی  بانک  تهیه 

استاندارد اصفهان
شهربازی  اطالعاتی  جامع  بانک  نخستین  تهیه  از  وی 
گفت:  و  داد  خبر  اصفهان  استاندارد  بوستان های  و 
شهربازی ها با وجود حساسیت زیاد در سال های اخیر 
مورد کم توجهی قرار گرفته اند و ما شاهد سوانح زیادی 
مکان ها  این  در  ایمن  غیر  بازی  دستگاه های  دلیل  به 
این  قانون،  چارچوب  در  شده  سعی  بنابراین  بوده ایم، 
مکان ها را استانداردسازی کنیم تا سالمت کودکان حفظ 

شود.
مصالح  و  طال  صنعت  حوزه  در  داد:  ادامه  صالح زاده 
به  وارد شده،  با جدیت  استاندارد  اداره  نیز  ساختمانی 
پس  تولیدی  واحدهای  از  نیمی  از  بیش  که  گونه ای 
مجوز  خود،  تولیدی  ساختمان  مصالح  کیفیت  ارتقا  از 

استاندارد دریافت کرده اند.
ساخت طالی استاندارد در   1200 واحد کد دار 
این که در کل کشور دو هزار و 200  به  با اشاره  وی 
این  از  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  طال  کددار  واحد 
میزان، یک هزار و 200 واحد کددار طال مربوط به استان 

صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل  است.  اصفهان 
استان اصفهان بیان کرد: دستورالعمل عرضه محصوالت 
طال را با اداره تعزیرات حکومتی به امضا رسانده ایم و 
موقع  خود  حقوق  و  با حق  مردم  بیشتر  آشنایی  برای 
خرید طال، یک نوشته در هر یک از طالفروشی ها نصب 
داد و  زمان  احتمالی در  از سوءاستفاده های  تا  کرده ایم 

ستد طال پیشگیری شود.
افزایش تمایل به خرید کاالی ایرانی

 رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با 
اشاره به تغییر قواعد بازی در صحنه تجارت بین المللی 
آشنایی  استاندارد  قاعده  با  اگر  ایرانی  تاجر  هر  گفت: 
خارجی  تجارت  وارد  طریق  این  از  و  باشد  نداشته 
شود در بازارهای جهانی توان رقابت ندارد و شکست 

می خورد.
استاندارد خدمات  افزود: در سال های پیش بحث  وی 
امر  همین  و  نمی شد  پیگیری  با جدیت  محصوالت  و 
اعتماد مردم را به کاالهای ایرانی کمرنگ کرده و مردم 
ارتقای  با  اما  نداشتند،  داخل  تولیدات  خرید  به  اقبالی 
محصوالت و نظارت های اداره استاندارد، کیفیت اقالم 
ایرانی تا حد زیادی باال رفته و مردم نیز تمایل بیشتری 

برای خرید کاالهای ایرانی از خود نشان می دهند.
کاهش واردات در نیمه نخست امسال

توسعه  سوم  برنامه  در  که  این  به  اشاره  با   برزگری 
سه هزار و 680 عنوان استاندارد تدوین شد، بیان کرد: 
این در حالی است که در برنامه توسعه چهارم بیش از 
10 هزار و 500 عنوان استاندارد تدوین شده و ما با رشد 

چشمگیری در این حوزه روبه رو بوده ایم.
وی ادامه داد: همچنین در برنامه چهارم توسعه بیش از 
در سطح کشور صادر  استاندارد  پروانه  عنوان  14هزار 

شده، در حالی که این آمار در برنامه سوم چهار هزار 
پروانه بوده است و این افزایش صدور پروانه نشان از 

ارتقای کیفیت کاالهای ایرانی دارد.
با  کشور  تحقیقات صنعتی  و  استاندارد  مؤسسه  رئیس 
بیان این که در سال گذشته و شش ماه نخست امسال 
میزان  شد:  یادآور  بوده ایم،  روبه رو  واردات  کاهش  با 
صادرات کاالهای غیر نفتی در سال 89، 32 میلیارد دالر 

بوده است.
وی افزود: ایران در بین 162 کشور جهان رتبه 31 را از 

نظر سازمان استاندارد جهانی دارد. 
خدمات دولتی، استاندارد نیست

صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  سابق  مدیرکل  همچنین 
استان اصفهان با اشاره به این که در قانون برنامه پنجم 
توسعه آمده که خدمات دولتی نیز باید استانداردسازی 

شوند، گفت: تاکنون این قانون اجرایی نشده است.
مرتضی بیشه ادامه داد: اهمیت مقوله استاندارد به قدری 
قابل توجه است که هر انسانی از تولد تا مرگ در تمام 
روبه رو  استانداردسازی  و  استاندارد  با  زندگی  ابعاد 

است.
استاندارد  کارآفرینان  فعالیت های  از  قدردانی  با  وی 
گفت: وجود و نظارت مسئول کنترل کیفی استاندارد بر 
کاالهای تولیدی در کارخانجات و واحدهای تولیدی را 
باید قدر دانست چرا که به نوعی، امنیت را در جامعه 

به ارمغان می آورد.
این کارشناس اداره استاندارد با اشاره به این که امروز 
گستره فعالیت های استاندارد بسیار وسیع شده و همین 
برای  گذشته  به  نسبت  را  زیادی  خاطر  اطمینان  امر 
کرد:  تصریح  است،  آورده  وجود  به  مصرف کنندگان 

استاندارد شناسنامه ارزشمند یک تولید کننده است.

تولید 80 درصد لوسترهاي ایراني در اصفهان 

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه
رئیس هیأت تحقیق و تفحص

نظارتي بر گردش مالي سایپا 
نیست

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی 
سایپا با اعالم عدم همکاری شرکت سایپا با این هیأت، 
از رئیس قوه قضائیه خواست همانند نحوه رسیدگی 
 به کالهبرداری سه هزار میلیارد تومانی، شعبه ای را در 

قوه قضائیه مأمور رسیدگی به پرونده سایپا کند.
میلیارد  هزار   10 مالی  گردش  بر  نظارتی 

تومانی سایپا نیست
نادر قاضی پور در حاشیه برگزاری  به گزارش مهر، 
جلسه علنی مجلس گفت: هیچ نظارت دقیقی بر گردش 
مالی 10 هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است، 
بنابراین پرونده سایپا اگر مهم تر از کالهبرداری اخیر سه 

هزار میلیارد تومانی نباشد کمتر نیست.
قاضی پور گفت: متأسفانه اطالعات کسب شده نشان 
داده است که اکثریت هیأت مدیره و حسابرسان قانونی 

شرکت متأثر از مدیرعامل این شرکت هستند.
اخیر  پرونده  همانند  خواست  قضائیه  قوه  از   وی 
سه هزار میلیارد تومانی، شعبه ویژه ای را مأمور رسیدگی 
تا جلوی ضایع شدن حقوق  کند  تخلفات سایپا  به 

سهامداران و مصرف کنندگان گرفته شود.
مدیرعامل سایپا بگوید چگونه می توان وی 

را برکنار کرد
قاضی پور گفت: مدیرعامل سایپا با ترکیباتی که انجام 
پیش  را  خود  اقدامات  و  دارد  قانونی  ظاهری  داده، 
برده همانند دریافت وام های سه هزار میلیارد تومانی. 
مدیرعامل سایپا به مردم بگوید چه کسی یا کسانی و 

چگونه می توانند وی را برکنار کنند.
وی خاطر نشان کرد: بنا بر اسناد واصله چند تن از 
مدیران ارشد و مسئول سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند 
و بنده به عنوان نماینده مردم نگران آن هستم که در روند 
رسیدگی به این پرونده، موضوع خاوری تکرار شود. 
بنابراین از مسئوالن دادستانی می خواهم با اتخاذ تدابیری 

از این موضوع پیشگیری کنند.
قاضی پور یادآور شد: پیش از این رئیس هیأت مدیره 
و مدیریت بازرسی سایپا توسط قوه قضائیه بازداشت 
شده اند اما با قید وثیقه شش میلیارد تومانی آزاد شده اند 
که یکی از آنها اخراج و دیگری به طور موقت سر کار 

است.
ابهام در دارایی های خارجی سایپا

وی گفت: مدیرعامل سایپا به اطالع مردم برساند آیا پولی 
در خارج از کشور دارد یا خیر؟ اگر سپرده ای دارد میزان 
آن چقدر است و یا در کدام کشورها و کدام بانک ها و 

به نام چه کسانی است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی 
سایپا گفت: من به عنوان نماینده مردم از مدیرعامل 
می خواهم در خصوص استخدام تعداد کثیری از اقوام 
خود و جریان انحرافی در این شرکت پاسخگو باشد آیا 
غیر از این است که سایپا را ملک شخصی خود می داند.
قاضی پور خاطر نشان کرد: هیأت تحقیق و تفحص از 
ابتدا با حسن نیت کامل و بی طرفی درصدد رسیدگی 
به موضوع تحقیق و تفحص یعنی نحوه خرید سهام و 

پرداخت ارزش آن بوده است.
از روز اول آقایان گردن کلفتی کردند

وی گفت: انتظار داشتیم مانند هیأت تحقیق و تفحص 
از مخابرات با حسن نیت این شرکت روبه رو شویم اما 
از روز اول آقایان در مقابل مجلس گردن کلفتی کردند. 
مجلس گردن گردن کلفت ها را که در مقابل خواست 
مردم و قانون بایستند می شکند.  متأسفانه شرکت سایپا 
عدم همکاری را از روز اول شیوه کار خود کرده است.

قاضی پور عدم در اختیار گذاشتن مکان مورد قبول 
اطالعیه  نصب  عدم  کاری،  اول  هفته  در  هیأت 
درخواستی هیأت در محوطه سایپا برای اعالم شکایت 
و دادن اطالعات توسط افراد مطلع، عدم پاسخگویی به 
مکاتبات هیأت، عدم همکاری و اعالم اطالعات مالی 
برای ارائه به حسابرسان قانونی را از جمله موارد عدم 

همکاری شرکت سایپا اعالم کرد.
وی گفت: گاهی پاسخ های وارونه و خالف قانون به 
درخواست های قانونی هیأت داشته ایم که سبب تأسف 
و تأثر است. به نظر می رسد به جای آن که با مدیران 
صنعتی و افراد دلسوز طرف باشیم بیشتر با خوانین و 

فئودال های صنعتی طرف هستیم.
ابهام در نحوه واگذاری و تأمین مالی

وی از صاحبان صنعت، تولید کنندگان، متخصصان و 
شاکیان سایپا درخواست کرد اطالعات و شکایت خود 
را در موضوع تحقیق و تفحص از سایپا به این هیأت در 

مجلس ارائه کنند.
قاضی پور در پاسخ به این سئوال که واگذاری سهام به 
چه صورتی انجام شده است، گفت: با توجه به آیین نامه 
داخلی مجلس نمی توانم اطالعاتی در این باره ارائه کنم 
اما شائبه ای بر نحوه واگذاری و تأمین مالی آن وجود 
دارد که در بند بند گزارش به صراحت لحاظ شده است. 
ما به دنبال سئواالتمان هستیم اما این سئواالت هنوز هم 

پابرجاست و جوابی نشنیده ایم.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سایپا ادامه داد: طبق 
اطالعاتی که داریم تعداد کثیری از اقوام مسئوالن و 
جریان انحرافی در مدیریت ها و پست های حساس با 
حقوق های کالن در سایپا استخدام شده اند و در چارت 

سازمانی مسئولیت های باالیی دارند.
وی گفت: هم اکنون منتظر گزارش حسابرسان کشور و 

پرونده ها در بورس و خصوصی سازی هستیم.
قاضی پور اظهار داشت: گزارش اولیه هیأت تحقیق و 
تفحص هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن ارائه 

می شود.
وی یاد آور شد: کار بسیار خوبی که در رسیدگی به این 
پرونده انجام شد این بود که تمام گزارشات ما به امضای 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  و  رسمی  حسابرس 

می رسد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سایپا خاطرنشان کرد: 
در روند رسیدگی به عملکرد سایپا اگر کار خوبی انجام 
داده باشند مردانه می گوییم اما اگر خیانت کرده باشند 
تقاضای اشد مجازات را داریم و اگر سهل انگاری باشد 

گزارشی در اختیار وزیر مربوطه قرار می دهیم.

استاندار در مراسم روز جهانی استاندارد اعالم کرد:

قرار بود اقتصاد اصفهان بر پایه کشاورزى و توریسم باشد

محل استقرار 
بسیاری از 

صنایع همچون 
فوالد، ذوب آهن، 

پتروشیمی، 
کارخانه ها و 

نیروگاه ها در کنار 
مردم ایجاد شده و 
مشکالت زیادی را 
برای مردم و ما به 
وجود آورده است، 

به گونه ای که بسیاری 
از مباحث را در حوزه 
مدیریتی باید از لحاظ 

 مدیریت بحران 
حل و فصل کرد

نماینده شهرضا در مجلس:

مصرف گرایی از معایب تعطیالت زیاد است
نماینده مردم شهرضا گفت: تعطیالت بیش از حد ممکن، 

جامعه را به سمت مصرف گرایی سوق می دهد.
عوض حیدرپور در گفتگو با فارس اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین مسایلی که در قرآن کریم به آن اشاره شده تالش 
برای کسب روزی حالل است. وی ادامه داد: در قرآن به 
نماز جمعه سر  اذان  که  هنگامی  است  بیان شده  صراحت 
داده شد به سوی پروردگار بشتابید و این بیانگر این مطلب 

است که مسلمانان صدر اسالم تا ظهر روز جمعه مشغول کار و فعالیت بوده اند.
نماینده شهرضا با تشریح اهمیت رویکرد تولیدگرایی در جامعه تصریح کرد: بی شک 
تعطیلی های زیاد و غیر معمول، ناخودآگاه جامعه را به سمت سستی و تنبلی سوق 
راستای  در  تالش  به  مبرمی  نیاز  ما  امروز  جامعه  که  است  حالی  در  این  و  می دهد 

پیشرفت و رقابت تجاری دارد.
وی در مورد زیان ناشی از یک روز تعطیلی اضافی افزود: در شرایط فعلی کشور با 

افزایش هر روز تعطیالت دو میلیارد دالر ضرر و زیان را متحمل می شود.
حیدرپور با اشاره به افزایش آمار تلفات جانی در هنگام تعطیالت، اضافه کرد: بسیاری 
از مردم ما در روزهای تعطیل به قصد تفریح و زیارت به نقاط مختلف کشور سفر 
ایجاد  را  فوت  به  منجر  تصادفات  بازگشت  هنگام  وقت  کمبود  دلیل  به  و  می کنند 

می کنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که می توان با افزایش میزان تولید مشکالت زیادی از مردم 
جامعه را حل کرد، مجلس می تواند با کاهش میزان تعطیالت خدمت شایانی به اقتصاد 

کشور کند.

در چهارمحال و بختیاري اجرا مي شود؛

مقاوم سازی واحدهای مسکونی انجام مي شود
بر  بختیاری  و  چهارمحال  شهرسازی  و  مسکن  مدیرکل 
ضرورت مقاوم سازی واحدهای مسکونی تأکید کرد. علی 
این  در  ساختمان  صنعت  فعاالن  با  نشست  در  ابراهیمی 
و  مسکن  تقاضای  بودن  باال  به  دلیل  داشت:  اظهار  استان 
افزایش روز افزون جمعیت لزوم نظارت جدی بر ساخت 

و سازها بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.
امری  ساختمان ها  مقاوم سازی  این که  به  اشاره  با  وی 

اجتناب ناپذیر و ضروری است، گفت: به  دلیل تحمل نکردن بار جانبی ساختمان 
می تواند  استاندارد  مصالح  از  نکردن  استفاده  طبیعی،  بالیای  از  ناشی  حوادث  در 
نمی تواند  باشد،  قوی  هم  میزان  هر  امداد  که  باشد  داشته  جبران ناپذیری  صدمات 

پاسخگو باشد.
مردم  برای  مناسب  قیمت  با  استاندارد  و  اولیه  مصالح  بودن  در دسترس  ابراهیمی 
ملی  آیین نامه 2800 و مقررات  اساس  بر  دقیق  نظارت  اقشار آسیب پذیر،  به  ویژه 
ساختمان و برخورد با متخلفان را از مهم ترین این راهکارهای مؤثر در مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی در این استان اعالم کرد و گفت: این واقعیت را همواره باید در 
نظـر گرفت که کشورمان یکی از زلزله خیزترین کشـورهای دنیاست و همواره با 

خطر زمین لرزه های شدید روبه روست.
وی با اشاره به موانع فراروی مقاوم سازی واحدهای مسکونی گفت: همچنین کمبود 
نیروی ماهر و کاردان در ساختمان سازی، کمبــود مصالح استاندارد و با کیفیت در 
استان و بی اطالعی مردم از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله از دیگر معضالت 

این بخش است.

استاندار اعالم کرد:

تراز تجاري چهارمحال و بختیاري مثبت است
رشد  وجود  با  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال  استاندار 
409 درصدي ارزش واردات در مقابل رشد 28 درصدي 
ارزش صادرات استان در شش ماهه نخست امسال، تراز 

تجاري استان مثبت است.
علي اصغر عنابستاني اظهار داشت: در سال جاري بیش 
از هفت هزار تن کاال به ارزش 46 میلیون و 394 هزار 
تن محصول  که 152  در حالي  وارد شد،  استان  به  دالر 

از استان به دیگر کشورها صادر  به ارزش بیش از 68 میلیون و 811 هزار دالر 
 شد.

عنابستاني با بیان این که ارزش صادرات استان در سال 84 نیز 13 میلیون دالر بود، 
تصریح کرد: ارزش صادرات استان در سال جاري نسبت به شش سال گذشته بیش 

از پنج برابر افزایش داشته است.
خلیج  حاشیه  کشورهاي  در  استان  تولیدات  براي  تقاضا  وجود  داشت:  بیان  وي 
کشورها  به  محصوالت  صادرات  نقل،  و  حمل  در  سهولت  و  کاال  نوع  فارس، 

همسایه را براي استان اقتصادي تر مي کند.
وي در زمینه شرایط تولید و صادرات کاالی استان پس از اجراي قانون هدفمندي 
هاي  بسته  ها،  یارانه  هدفمندي  قانون  اجراي  وجود  با  داشت:  اظهار  ها،  یارانه 
بخش  سهم  درصد   20 و  نگرفته  قرار  کنندگان  تولید  اختیار  در  هنوز  حمایتي 
با  استانداري  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال  استاندار  است.  نشده  محقق  تولید 
 همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت در حال پیگیري این موضوع

است.

خبر
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زاینده رود

با این که سال ها از به وجود آوردن لباس فرم می گذرد، 
استفاده  آن  از  مؤسسات  شاغالن  از  بسیاری  هم   باز 
نمی کنند. گاه افراد شاغل در سازمان ها و گاه مدیران در 

مقابل موضوع همسان سازی پوشش مقاومت می کنند.
 نظرات مختلف مردم در مورد استفاده از لباس فرم باعث 
ایجاد آمارهای متفاوت استفاده از آن در نهادها شده است. 
افراد با انگیزه های متفاوت از پوشیدن لباس های فرم امتناع 
می کنند ولی متخصصان درباره اهمیت، مزایا و معایب این 
لباس ها نظرات متفاوتی دارند. در جوامع متمدن انتخاب 
باشد  هنجارهای جامعه  و  ها  ارزش  با  منطبق  باید  افراد 
که این موضوع خود باعث کاهش حق انتخاب می شود. 
مصرف گرایی در جوامع باعث از بین رفتن فرهنگ، اصالت 
و ارزش های جامعه می شود. یکسان سازی پوشش باعث 
رواج لباس هایی براساس هنجارها و ارزش های جامعه در 
محیط های سازمانی می شود که از نشانه های جامعه مدرن 
است. پوشش افراد شاغل در این جوامع براساس مؤسسه 
محل کارشان است که این باعث ایجاد نوعی وجه تمایز، 
تشخص و همبستگی بین اعضا می شود. حال اهمیت و نوع 

لباس فرم را از دیدگاه علمي بررسي مي کنیم:
محمدباقر علی زاده اقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه 
نشانگر ساختار  کارمندان  یونیفرم  باره می گوید:  این  در 
رسمی اداره است که باعث تمایز آن با سایر ساخت های 

غیررسمی می شود. شکل لباس فرم از طریق مقررات و آئین 
نامه ها به کارکنان ابالغ می شود. این لباس نماد شخصیت 
افراد و هویت سازمانی آنهاست که براساس هنجارها و 
ارزش های ساخت رسمی شکل گرفته است. لباس فرم 
به نوعی خط مرز ساخت رسمی و غیررسمی و اشاعه گر 
 جو سازمانی حاکم است که منجر به تعهد بیشتر کارمندان 

می شود.
 به نقل از سایت آفتاب حسین یعقوبی روانشناس و استاد 
دانشگاه نیز در این باره می گوید: لباس ها دارای نمادهایی 
هستند که از طریق آن پیام هایی را به مخاطب می رسانند و 
نوع لباس پوشیدن فرد نیز نشانگر شخصیت اوست. لباس 
افراد  شخصیتی  های  تفاوت  که  شود  می  باعث  یکسان 

مشهود نبوده و همه با یک نگاه نگریسته شوند.
یکسان سازی پوشش و ایجاد هویت سازمانی

افرادی که از رضایتمندی شغلی برخوردار هستند و ارتباط 
خوبی با محل کار خود دارند از یونیفرم خود لذت برده و 
آن را عاملی برای همرنگ سازی کارکنان می دانند. پوشش 
بین رفتن تفاوت های طبقاتی رایج در  از  باعث  یکسان 
لباس های کارکنان شده و کارکنان از هر طبقه و گروه با 
لباسی یکسان در محیط کار خود حضور پیدا می کنند، از 
این رو هویت فرد به صورت گروهی و سازمانی و از طریق 
پوشش همسان مشخص می شود. علی زاده اقدم معتقد 
است: یکسان سازی پوشش در سازمان ها باعث می شود 
که فرد با سایرین در یک ردیف قرار گرفته و لباسی همسان 

با سایرین بر تن کند. در این صورت رده شغلی باعث تکبر 
یک گروه و تحقیر گروهی دیگر نشده و همسانی پوششی 
در محل کار باعث ایجاد هدفی یکسان برای کارکنان خواهد 
شد. وی در ادامه می افزاید: یکی از تبعات مصرف گرایی، 
تنوع طلبی است. یکسان سازی پوشش باعث جلوگیری 
از تنوع طلبی می شود، اگر همسان سازی لباس در محیط 
کار وجود نداشته باشد فرد از طریق جنس، مارک و نوع 
و  نکرده  حس  را  شخصیتی  و  طبقاتی  تمایزهای  لباس 
یکسان سازی پوشش باعث می شود که ارباب رجوع با 
سمت سازمانی فرد در تماس باشد و نه با شخصیت و 

طبقه اجتماعی او.
همسان سازی لباس در محیط کار مصرف گرایی در سطح 
توجه و  به  کارکنان  دیگر وقت  برده و  بین  از  را  جامعه 
 دقت در مارک، رنگ و مدل لباس های همکاران معطوف 
نمی شود. گفتني است: یونیفرم منجر به القای مسئولیت به 

اعضا و ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها می شود.
رنگ لباس فرم ادارات

شغلی  رده  براساس  نباید  ها  سازمان  فرم  های   لباس 
رنگ های متفاوتی داشته باشند. از لحاظ فرهنگی پوشیدن 
بعضی از رنگ ها به دلیل جلب توجه در محیط های کار 
مناسب نیست. رنگ لباس های فرم باید براساس عرف 
معتقد  باره  این  در  مرادی  باشد.  جامعه  رسوم  آداب  و 
هایی  رنگ  از  است  بهتر  مشترک  پوشش  برای  است: 
که تأثیر مثبت در روحیه افراد دارد استفاده شود. مدل و 

دوخت لباس باید راحت و مطابق با معیارهای اسالمی 
باشد. اگر برای مشاغل مختلف رنگ های متفاوتی در 
نظر گرفته شود نوعی تمایز در تخصص ها نیز در سطح 
طریق  از  باید  اقدامات  این  همه  است.  مشهود  جامعه 
تا  گیرد  مردم صورت  رضایت  با  و  علمی  های  روش 

استحکام بیشتری داشته باشد.
یونیفرم و فرهنگ

علی زاده اقدم در این باره معتقد است: وقتی بازارهای مصرف 
کشور روی سایر کشورها باز می شود، کاالهای بیگانه با فرهنگ 
خاص خودشان وارد کشور شده که این باعث تهدید فرهنگ 
بومی می شود. کشورهای صنعتی با در دست گرفتن بازارهای 
جهانی نه تنها کاالهای خود را به فروش می رسانند، بلکه از این 
طریق با جهانی سازی فرهنگی، فرهنگ کشور خود را به سایر 
کشورها صادر می کنند. در چنین شرایطی ما باید با راهکارهایی 
صحیح از فرهنگ ملی و بومی خود دفاع کنیم. مرادی نیز در این 
باره می افزاید: ایران کشوری با تنوع اقوام و فرهنگ های غنی 
 است. با تقویت فرهنگ اقوام و استفاده از پوشش های بومی
 می توان در مقابل هجوم لباس های غربی ایستادگی کرد. لباس 
های کردی، آذری، ترکمن، بلوچ و... از لحاظ رنگ، دوخت و 
مدل می توانند الهام بخش بسیاری مدل های لباس برای استفاده 
در سطح جامعه باشند. در پایان باید گفت: یکسان سازی 
پوشش در محیط های کار باعث می شود که افراد دیگر نه با 
شخصیت خودشان، بلکه به عنوان عضوی از سازمان در ارتباط 

با مردم قرار گیرند.

جامعه

یونیفرم یا نمادیک سازمان:

 بودن یانبودن لباس فرم، مسأله اینست

اخبار

گزارش

مدارس متوسطه 
تك نوبته می شوند 

آموزش وپرورش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
توسعه  پنجم  برنامه  پایان  تا  امیدواریم  گفت: 
به صفر متوسطه در کشور   تعداد مدارس دونوبته 

 برسد.
شدن  نوبته  تک  با  ارتباط  در  سحرخیز  ابراهیم 
مدارس متوسطه اظهار داشت: بین 85 تا 87 درصد 
نوبت  کشور  سراسر  هنرستان  و  متوسطه  مدارس 
فضای  کمبود  که  این  بیان  با  وی  هستند.  صبح 
تک  از  مانع  کشور  مناطق  از  برخی  در  آموزشی 
نوبته شدن برخی مدارس می شود تصریح کرد: با 
توجه به این که برای حل این مشکل باید ساخت 
به  مدارس  شدن  نوبته  تک  گیرد،  ساز صورت  و 
آموزش  معاون  است.  نیازمند  بیشتری  زمان  مدت 
در  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه 
مسأله  همچنین  و  پرجمعیت  شهرک های  برخی 
پیش بینی  آن  در  آموزشی  فضای  که  مهر  مسکن 
مواجه آموزشی  فضای  کمبود  با  است   نشده 

 می شویم.
با اشاره به کنترل روند جمعیت دانش آموزی  وی 
در کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان برنامه 
در  متوسطه  دونوبته  مدارس  تعداد  توسعه  پنجم 
خیز  سحر  ایمنا  از  نقل  به  برسد.  صفر  به  کشور 
استان  در  متوسطه  مدارس  وضعیت  با  ارتباط  در 
از  اصفهان  استان  خوشبختانه  گفت:  اصفهان، 
مدارس خوبی برخوردار است و طبق آمار به دست 
این  متوسطه  مدارس  از  درصد  هشت  تنها  آمده 
استان دونوبته هستند و امیدواریم تا سال تحصیلی 
92-91 همه مدارس متوسطه این استان به صورت 

یک نوبته آغاز به کار کنند.

در چهارمحال و بختیاری:
از دانش آموزان 
تجلیل می شود

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
 13 روز  با  همزمان  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
آبان دانش آموزان، دانشجویان و طالب نمونه این 

استان تجلیل می شوند.
گسترش  و  توسعه  داشت:  اظهار  گرجی  علی 
و  بصیرت  ایجاد  و  استان  در  استکبارستیزی 
اهداف  از  استکبار  با  مبارزه  در  جوانان  آشنایی 
افزایش  وی  است.  آبان   13 روز  بزرگداشت  مهم 
مشارکت مردم در این مراسم را از دیگر این مراسم 
در  دانش آموزان  نقش  تبیین  گفت:  و  برشمرد 
پیروزی انقالب اسالمی از دیگر اهداف بزرگداشت 
از فارس گرجی  نقل  به  به  شمار می رود.  این روز 
روز  با  مصادف  امسال  ماه  آبان   13 این که  بیان  با 
جمعه است، گفت: با توجه به این که در این روز 
باید در  برگزار می  شود،  نماز دشمن شکن جمعه 
ضد  تظاهرات  استان  این  ویژه  به  کشور  سراسر 
مردم  مختلف  آحاد  توسط  باشکوهی  استکباری 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  شود.  برگزار 
اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان این که مراسم 
بزرگداشت 13 آبان از ساعت 11 صبح روز جمعه 
روز  این  در  مردم  کرد:  خاطرنشان  می شود،  آغاز 
شریعتی  خیابان های  مسیر  از  گسترده  تجمعات  با 
بزرگ  مصلی  وارد  صبح   11 ساعت  از  باهنر  و 

شهرکرد می شوند.
 13 روز  بزرگداشت  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
نسل  بین   در  سیاسی  بصیرت  ایجاد  گفت:  آبان، 
آمادگی  راستای  در  کشور  نوجوان  و  جوان 
وقایع  از  آگاهی بخشی  برای  آموزان  دانش  اذهان 
 سیاسی جهان و ایران از ضروریات اجتناب ناپذیر

 است.

پاكسازي محله هاي اصفهان 
از مواد مخدر

زاینده رود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان از انهدام 9 باند ي که با پوشش اقالم 
و لوازم مختلف اقدام به قاچاق مواد مخدر به استان 

مي کردند خبر داد.
این  از  یکي  در  گفت:  رضایي   سرهنگ 
در  ذغال،  بار  از  تریاک  کیلو   95 ها  عملیات 
عملیاتي دیگر مقدار 10 کیلو هروئین به همراه 50 
حمل  پوشش  در  کامیون  یک  بار  از  تریاک  کیلو 
کیلو   300 مقدار  و  یخچال  مستعمل  موتورهاي 

تریاک از بار علوفه کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول افزود: در هفته ناجا عالوه بر کنترل 
آوري  اجراي طرح جمع  و  ورودي  مبادي  شدید 
معتادان و فروشندگان مواد مخدر دو نقطه در هسته 
پوشش  کامل  به صورت  را  اصفهان  شهر  مرکزي 
دادیم و پاکسازي خوبي از وجود فروشندگان مواد 
دو  وي  گرفت.  صورت  نقطه  دو  این  در  مخدر 
منطقه پاکسازي شده را محله زینبیه و ارزنان شهر 
اصفهان عنوان کرد و افزود: طرح مذکور به دلیل 
این که بیشترین اطالعات و گزارشات مردمي از این 
که  یافت  انجام  بود  شده  ارائه  پلیس  به  محله   دو 
انشاء اله سعي خواهیم کرد طرح را در سایر محالت 
خصوص  در  رضایي  سرهنگ  کنیم.  اجرایي  نیز 
اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در زمینه 
کنترل حجاج بیت اله الحرام نیز گفت: خوشبختانه 
سال گذشته هیچ دستگیري دربین حجاج اصفهاني 
وجود نداشت و امسال هم تا کنون دستگیري در 

این خصوص صورت نگرفته است.

حادثه

هشدار

ــب، کارگر و کارمند با امید بازگشت  هر صبح، کاس
ــه را به قصد  ــزل و دیدن خانواده، خان ــاره به من دوب
ــیله ای را  محل کار خود ترک می کنند. هر کدام وس
ــاید هم محل کسب رزق و روزی  بر می گزیند و ش
نزدیک باشد و رسیدن به آن نیازی به وسیله و ماشین 
ــد. گروهی با مترو، گروهی با اتوبوس  ــته باش نداش

ــته ای با خودروی سواری و برخی هم  ــهری، دس ش
سوار بر موتورسیکلت عازم محل کار خود می شوند. 
اما گاهی بازگشتی در کار نیست. سواره و پیاده اش هم 
مهم نیست. یک غفلت از عابر، راننده یا موتور سوار، 
ــه منتظر بر در نگاه  ــمان خانواده ای را تا همیش  چش
می دارد. همان طور که دو هزار و 348 موتورسوار در 

پنج ماه نخست امسال هرگز به خانه بازنگشتند. این 
ــت که  آمار، تنها 26 درصد از نه هزار و 38 نفری اس
در پنج ماه اول امسال در حوادث رانندگی جان خود 

را از دست داده اند.
باالترین آمار تلفات موتورسواران ومقایسه با 

تلفات رانندگي
 به نقل از فارس در استان گلستان نزدیک به نیمی از 
کسانی که در حوادث رانندگی کشته می شوند، موتور 
ــوارها هستند. از 241 نفری که در پنج ماه نخست  س
امسال بر اثر تصادف در استان گلستان کشته شده اند، 
119 نفر یعنی 49/4درصد موتور سوار بودند. هر چند 
در بوشهر تعداد کل تصادفات آمار زیادی در پنج ماه 
اول امسال نداشت، اما از همین آمار 152 نفره، 40/8 
درصد یعنی 62 نفر از تلفات رانندگی، موتورسوارها 
بودند .اگر فقط از نظر تعداد به آمار نگاه کنیم و نسبت 
ــواران به کل تلفات رانندگی مد نظر  تعداد موتورس

ــان رضوی با 272 کشته، باالترین آمار  نباشد، خراس
ــوارها را در پنج ماه  ــده مرگ و میر موتورس ثبت ش
نخست امسال ثبت کرده است. فارس با 202 و تهران 
ــته، بعد از خراسان رضوی بیشترین آمار  با 194 کش
ــوارانی را دارند که در پنج ماه اول امسال در  موتورس

حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.
خطر در جاده های برون شهری بیشتر است

سرعت وسایل نقلیه در جاده های برون شهری بیشتر 
ــت و اتفاقات و حوادث رانندگی  ــهر اس از داخل ش
خطرات بیشتری را برای موتورسواران به همراه دارد. 
در پنج ماه نخست امسال، 44/9 درصد موتورسوارها 
ــت  ــهری جان خود را از دس  در جاده های برون ش
داده اند. 39/7 درصد از تلفات هم در جاده های درون 
ــت. درصد باقی مانده تلفات  شهری رقم خورده اس
ــوارها در جاده های خاکی و روستایی بوده  موتورس

است.

بیشترین مرگ برای جوانان موتور سوار
ــترین گروه سنی که مرگ موتورسوارها در آن  بیش
ــود که تعداد  ــال ب ــاق افتاده، گروه 18 تا 24 س  اتف
آن ها 776 نفر بوده است. همین گروه سنی )18 تا 
ــال(، یک سوم همه تلفات موتور سوارها در  24 س
ــال هستند. اگر آمار 365 نفره  پنج ماه نخست امس
گروه سنی 25 تا 29 سال را هم به آن اضافه کنیم، 
ــاله در  ــوار 18 تا 29 س یکهزار و 85 نفر موتور س
ــات جان خود را از  ــال در تصادف پنج ماه اول امس

دست داده اند.
کاهش درصد تلفات موتورسوارها

ــال دو هزار و 348  ــت امس هر چند در پنج ماه نخس
نفر موتور سوار کشته شدند، اما در مقایسه با دو هزار 
ــل در همین زمان با موتور  ــال قب و 749 نفری که س
سیکلت تصادف و جان باختند، 14/6 درصد کاهش 

دیده می شود.

آمار تصادفات نشان می دهد:

مرگ در یك قدمی موتورسواران بی احتیاط

بر  تأکید  با  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  رئیس 
این که بدنه سازي شرق خیابان چهارباغ عباسي و 
ساماندهي ساختمان هاي این محور تاریخي یکي 
از آروز هاي 40 ساله شهروندان اصفهاني است، 
و  روزي  شبانه  هاي  تالش  با  پروژه  این  گفت: 

یاري خداوند دو سال آینده به پایان مي رسد.
از  مطلب  این  اعالم  با  رسولیها  حاج   عباس 
اصفهان  شهرداري  اجراي  دست  در  هاي  پروژه 

دولتخانه  طرح  وگفت:  آورد  میان  به  سخن 
اقدام  دست  در  آینده  سال  پنج  در  نیز  صفوي 
قرار خواهد گرفت و در پي آن بدنه سازي ضلع 
غربي چهارباغ نیز در دستور کار قرا مي گیرد. وي 
ادامه داد: در حال حاضر به دلیل مسائل اقتصادي 
امکان ورود به هر دو پروژه در یک زمان وجود 
ندارد اما در شرایط فعلي مي توان قول داد بدنه 
امام  مدرسه  از  که  چهارباغ  شرقي  ضلع  سازي 

صادق آغاز شده و تا میدان امام حسین )ع( ادامه 
اتمام مي رسد. حاج  به  آینده  دارد طي دو سال 
با وجود این که قرار بود  رسولیها اذعان داشت: 
 خط هاي تندرو با سرعت بیشتري که در مقایسه با 
اتوبوس هاي شهري دارد گوشه اي از مشکالت 
ناشي از ترافیک را حل کند اما هنوز هم نتوانسته 
آن طور که باید انتظارات را برآورده نماید و براي 
رسیدن به نقطه مطلوب نیاز است تا با اقداماتي 

چون ایجاد پل هوایي و کاهش زمان چراغ هاي 
راهنمایي موجود در مسیر این اتوبوس ها سرعت 
از  استفاده  به  تا شهروندان  به حداکثر برسد  آنها 

حمل و نقل عمومي تشویق شوند.
وي در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان ها، 
نیازمند  مطلوب  نتایج  به  رسیدن  براي  گفت: 
همراهي شهروندان و تردد کمتر اتومبیل هاي تک 

سرنشین در شهر هستیم.

رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم کرد:

اتمام طرح بدنه سازي شرق چهارباغ تا دو سال آینده

لباس فرم نماد 
شخصیت افراد 

و هویت سازمانی 
آنهاست که براساس 

 هنجارها و 
ارزش های ساخت 
رسمی شکل گرفته 
است. لباس فرم به 
نوعی خط مرز ساخت 
رسمی و غیررسمی 

و اشاعه گر جو 
سازمانی حاکم است 

که منجر به تعهد 
 بیشتر کارمندان

 می شود

مستأجران مراقب باشند
زاینده رود

پلیس ضمن هشدار به شهروندان از آنها خواست حین تنظیم 
ــب کالهبرداراني که  ــراي رهن و اجاره منزل، مراق قرارداد ب
ــش بنگاه امالک از شهروندان کالهبرداري مي کنند،  در پوش

باشند.
سرهنگ داود سلطاني گفت: کالهبرداري تحت عنوان بنگاه و 
دفاتر مشاور امالک یکي از روش هایي است که ممکن است 

تعدادي از سودجویان از آن استفاده مي کنند. وي افزود: ممکن است این افراد منازل مسکوني 
ــپس این منازل را با  ــتان خود اجاره کرده، س را با مبلغ رهن پایین و اجاره باال براي همدس
رهن باال و اجاره پایین به شهروندان اجاره دهند و پس از گرفتن مبلغ رهن، بنگاه تعطیل و 
متواري شوند. وي مقام انتظامي تصریح کرد: همچنین شهروندان باید مدارک پرونده کسب 
و عضویت بنگاه در صنف امالک را مشاهده کنند و براي تنظیم قرارداد منزل حتماً از فرم 
ــتفاده شود. سرهنگ سلطاني در پایان به شهروندان توصیه کرد، حین  مصوب و چاپي اس

تحویل امالک اسناد مالکیت را از صاحب ملک و یا بنگاه مذکور مطالبه کنند.

كتکهاي پدر شوهرعروس را روانه دادگاه كرد
ــوهرم دائم مرا کتک   زنی در دادگاه خانواده گفت: پدرش
می زند و به همین دلیل مجبور به ارائه دادخواست طالق 
ــد و در حال حاضر  ــدم ولی درخواست طالقم رد ش ش

مهریه  700 سکه ای ام را می خواهم.
ــوهرم ماهیانه  ــور قاضی این پرونده گفت: ش زن در حض
ــا گرفتن وام های  ــان حقوق گرفته ولی ب ــون توم دو میلی
مختلف، می خواهد در دادگاه تظاهر به بی پولی کند، وی 

ــکه را  ــکه ای من، تنها 31 س ــوهرم از مهریه 700 س ــاره به این که ش در ادامه با اش
پرداخته و از پرداخت مابقی آن فرار کرده است، گفت: من خواهان طالق بودم ولی 

این درخواست به دلیل قبول نکردن این موضوع از سوی شوهرم، رد شد.
ــرار داده و من با این  ــتم ق ــوهرم و پدرش دائم مرا مورد ضرب و ش ــت: ش وی گف
اوضاع همه چیز را تحمل کرده و تنها مهریه ام را می خواهم. زن ادامه داد: بعد از این 
که من شکایت کردم، آنها با انکار موضوع مرا از نظر روحی عذاب دادند. به نقل از 

فارس قاضي رسیدگي به پرونده را به زمان دیگري موکول کرد. 

امتناع از انتقال مجروح منجر به مرگ وی شد
ــتان اصفهان به  ــی انتظامی اس ــس پلیس راه فرمانده رئی
ــاره کرد و  حادثه رخ داده ای در جاده اصفهان- تهران اش
گفت: متاسفانه در این حادثه آمبوالنسی که مربوط به یک 
شرکت خصوصی بود از بردن مجروح به درمانگاه امتناع 

و منجر به فوت این فرد شد.
ــه در روز 25 مهرماه تعداد  ــا بیان این ک ــی نیکبخت ب  عل
32 فقره تصادف فوتی در جاده های استان رخ داد، اظهار 

ــت  ــفانه در این حوادث 35 نفر از هموطنان مان جان خود را از دس ــت: متاس داش
ــان می دهند به طوری که تعداد  دادند.وی افزود: البته آمارها کاهش تصادفات را نش
ــته شدگان در تصادفات مهر ماه امسال 15 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل  کش
ــه به صحنه آمده بود  ــی ک ــت. به نقل از ایمنا نیکبخت گفت: اگر آمبوالنس بوده اس
ــهم خود را در امنیت و آرامش شهروندان  ــت به وظیفه اش عمل می کرد و س درس
ــته دیگر در  ــود و ما با یک کش ــروح حادثه امروز زنده ب ــاید مج ــا می نمود، ش  ایف

جاده های استان مواجه نبودیم.

تلنگر
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زاینده رود

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: همایش 
ــالمی در اصفهان در ماه های آینده برگزار  بیداری اس
می شود.  محمد مهدی اسماعیلی در جلسه برنامه ریزی 
برگزاری همایش بیداری اسالمی در اصفهان با اشاره 
ــورهای عربی در خاورمیانه و شمال  به قیام های کش
ــکا و اروپا  ــات مردم در آمری ــا و موج اعتراض آفریق

اظهار داشت: با گذشت 32 سال از حیات شجره طیبه 
انقالب اسالمی امروز بیداری اسالمی نشات گرفته از 
انقالب ایران خودش را در جای جای منطقه نشان داده 
است و آنچه امروز در کشورهای یمن، بحرین، لیبی 
و تونس دیده می شود، الهام گرفته از انقالب اسالمی 
ایران است. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با 
اشاره به برگزاری همایش بیداری اسالمی در تهران و 
حضور شخصیت های مختلف بین المللی در این مراسم 

تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در حرکتی پیشتازانه 
همایش بیداری اسالمی را برگزار کردند و به صورت 
جدی مقوله بیداری اسالمی در کشورهای منطقه را به 
ــت گرفتند. وی بیان کرد: اصفهان نیز که همواره  دس
سهم زیادی در جریان انقالب و جنگ تحمیلی و دفاع 
از آرمان های نظام جمهوری اسالمی داشته است، قصد 
دارد با برگزاری همایشی با عنوان بیداری اسالمی به 
ــود را از مقاومت مردم در  ــته حمایت خ نحو شایس

ــتکبران اعالم کند و خروجی این مراسم را  برابر مس
ــترس مردم جهان قرار دهد. وی تصریح کرد:  در دس
در نظر داریم همایش بیداری اسالمی را با همکاری 
ــگاه های اصفهان، صنعتی، علوم پزشکی، آزاد  دانش
خوراسگان، آزاد شهرضا، آزاد نجف آباد و مشارکت 
سایر دانشگاه های استان در دانشگاه اصفهان برگزار 
کنیم. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ارتباط 
با زمان برگزاری همایش بیداری اسالمی در اصفهان 
گفت: هنوز به جمع بندی مشخصی در این خصوص 
نرسیده ایم، اما روزهای خاصی از آذر، دی و بهمن ماه 
ــال گزینه های پیشنهادی است که روی آن تامل  امس

می کنیم. 

نویسنده باید 
مخاطب شناس خوبی 
باشد، مخاطبان خود 
را طبقه بندی کند 
و آثار خود را بر 

اساس مخاطبان خود 
بنویسد

روي خط جشنواره

اخبار كوتاه

 در آران و بیدگل منتشر شد
بهشت رفتن دیپلم نمی خواهد
شهید  سردار  یادواره  دومین  برگزاری  با  همزمان 
حسین ملکیان و 37 شهید محله عباس آباد آران و 
بیدگل از کتاب » بهشت رفتن دیپلم نمی خواهد« 

رونمایی شد. 
خاطرات،  زندگی،  از  ای  گزیده  شامل  کتاب  این 
تصاویر و وصیت نامه سردار شهید حسین ملکیان 
است که توسط دفتر مستندسازی انقالب اسالمی 
امام  هنری  فرهنگی،  کانون  )دما(  مقدس  دفاع  و 
کتاب  این  است.  شده  تدوین  و  تهیه  )عج(  زمان 
دفاع  اسالمی، شهدا و  انقالب  به سفارش گنجینه 
بن  هالل  محمد  حضرت  مقدس  آستان  مقدس 
علی )ع( در 72 صفحه و در قطعه خشتی منتشر 
جانشین  ملکیان  حسین  شهید  سردار  است.  شده 
 14 لشکر  )ع(  جعفر  بن  موسی  گردان  فرماندهی 
امام حسین )ع( بود که در سال 1362 در عملیات 
خیبر به شهادت رسید. دارالشهدای آران و بیدگل 
در طول هشت سال دفاع مقدس با 840 شهید، به 
جهان  به  شهید  یک  نفر،   87 هر  از  میانگین  طور 
در  ایثارگری  نخست  رتبه  و  کرده  تقدیم  اسالم 

کشور را به خود اختصاص داده است.
 

25 روز تا جشنواره؛

حضور دوبلورهاي مطرح سینما 
در جشنواره فیلم كودك 

ایران  سینماي  شناخته شده  دوبلورهاي  از  جمعي 
در قالب پنج گروه، فیلم هاي خارجي جشنواره فیلم 
کودک را دوبله مي کنند. به گزارش روابط عمومي 
جشنواره فیلم کودک، دوبله همزمان همواره یکي 
نیز  امسال  و  بوده  رویداد  این  جذابیت هاي  از 
تعدادي از آثار برجسته بخش بین الملل توسط این 

هنرمندان به صورت همزمان دوبله مي شود.
این گروه ها دوبله به سرپرستي پرویز ربیعي، ناصر 
رضا  و  افشاري  مهوش  شکوفنده،  زهره  ممدوح، 
آفتابي تشکیل شده و در طول جشنواره فیلم کودک 

به دوبله همزمان آثار خارجي مي پردازند.
یار  رزیتا  حجت،  الملوک  شوکت  رادپور،  مریم 
احمدي، نسیم رضاخاني، افشین زینوزي، شهرزاد 
ثابتي، سعید شیخ زاده، مهسا شرافت کتابچي، فاطمه 
شهشهاني و مریم نوري درخشان هنرمنداني هستند 
که در این گروه هاي دوبله حضور دارند. بیست و 
و  کودکان  هاي  فیلم  بین المللي  پنجمین جشنواره 
 نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه امسال در اصفهان برگزار

مي شود.

فرهنگ و هنر

همایش بیداری اسالمی در اصفهان برگزار می شود

نویسندگان جوان در پیچ و خم چاپ کتاب

هزینه هاى چاپ کتاب ضابطه مند نیست
هزینه های  نبودن  ضابطه مند  گفت:  داستان نویس  یک 

چاپ کتاب، مشکل اصلی در حوزه نشر است.
در حال حاضر صنعت چاپ و نشر کشور با وضعیت 
وزرات  و  دولت  طرف  یک  از  روبروست،  بغرنجی 
متولی  عنوان  به  دارند(  خیری  نیت  که  این  )با  ارشاد 
چاپ و نشر کتاب در کشور با برنامه ریزی نادرست 
دالیل  به  ناشران  دیگر  از طرف  و  ناهماهنگ خود  و 
مختلفی که دارند، آگاهانه و ناآگاهانه به این وضعیت 
نامناسب بیشتر دامن می زنند که در این میان بیشترین 
هزینه  بازگشت  است.  کتاب  خریداران  متوجه  ضرر 
هایی که در این راه به هدر می رود می تواند مشکالت 

زیادی را از این صنعت رفع کند.
با ایسنا، اظهار داشت: اگر  رضوان نیلی پور در گفتگو 
نویسندگان تازه   کار بر روی آثارشان بیشتر کار کنند و 
زمانی که احساس کردند اثرشان پخته  تر شده است، آن 
را چاپ کنند، آثار قوی تری خواهیم داشت، مراکز نشر 
زیر سؤوال  نیز  ادبیات کشور  و  کرد  استقبال خواهند 
نمی رود.وي درخصوص نقش وزارت ارشاد در زمینه 
از  یکی  مجوز  دادن  در  تاخیر  کرد:  بیان  کتاب  چاپ 
مسائلی است که نویسندگان با آن درگیرند و این وظیفه 
این مشکل  بهتر  برنامه ریزی  با  تا  ارشاد است  وزارت 
را برطرف کند. نیلي پور درخصوص نقش مراکز نشر 
در  هیچ ضابطه ای  درحال حاضر  کرد:  نیز خاطرنشان 
مراکز نشر برای هزینه های چاپ کتاب وجود ندارد و 
مراکز نشر سلیقه ای و به دلخواه خود عمل و هزینه های 
متفاوتی را اعالم می کنند. وي وجود محافل ادبی را در 
این زمینه موثر دانست و افزود: وجود چنین محافلي 
برای شناسایی و معرفی نویسندگان بسیار خوب است، 
در صورتی که این جلسات با حضور اساتید و منتقدان 
پشت  باران  داستان  مجموعه  نویسنده  باشد.  همراه 

شیشه اضافه کرد: نوشتن مانند شعر اصولی دارد و اگر 
نویسندگان به این جلسات بیایند و تنها بنشینند و باهم 
نخواهد  مناسبي  خروجي  جلسات  این  بزنند،  حرف 
داشت. وي در مورد تاثیر مردم و مخاطبان در این زمینه 
گفت: هر داستان باید حرفی برای گفتن داشته باشد و 

مخاطب خاص خود را جذب کند.
نیلي پور ادامه داد: در زمینه کتاب خواني افزایش مخاطب 
داریم، گرچه شاید هزینه باالی کتاب باعث شود کمتر 
چون  رسانه هایی  وجود  دلیل  به  ولی  شود،  خریده 
اینترنت، مطالعه کتاب ها و سایت های اینترنتی  روز به  
باید  نویسنده  افزود:  وي  است.  افزایش  حال  در  روز 
مخاطب شناس خوبی باشد، مخاطبان خود را طبقه بندی 
کند و آثار خود را بر اساس مخاطبان خود بنویسد. این 
نویسنده اظهار کرد: نویسنده باید آثار بسیار قوی خود 
را برای مخاطبان حرفه ای بنویسد و آثاری را هم براي 
مخاطبان غیرحرفه ای بنویسد و هدف او این باشد که 
ببرد، نه این که خودش  باال  سطح آگاهی مخاطب را 
تعیین  وي  آورد.  پایین  سطحی  مخاطب  حد  در  را 
ضابطه برای نرخ چاپ کتاب برای مراکز نشر و اعطای 
کمک های مالی به نویسندگان تازه کار را از راهکارهای 

برون رفت از وضعیت فعلي دانست.
برخي  در  هنوز  که  است  شده  شنیده  همچنین 
شهرستان هاي کشور، حمایت مالي الزم از ناشر و مولف 
شهرستاني  نویسندگان  از  بسیاري  نمي گیرد.  صورت 
مجبورند از مرحله چاپ و حروفچیني کتاب هایشان تا 
توزیع آن را خودشان عهده دار شوند و بعد از انتشار هم 
برخي با موتور سیکلت آثارشان را در کتابفروشي هاي 

محلي توزیع می کنند!
دولت  است  زیاد  بسیار  زمینه  این  در  مشکالت 

جوان  نویسندگان  برای  را  راه  این  باید 

هموار کند تا بتوان هم ایجاد اشتغال کرده باشد و هم 
ها کتاب  به خواندن  راغب  بیشتر  زمینه  این  در   مردم 

شوند.
در این راستا باید برنامه بلند مدتی را برنامه ریزی کرد که به 
راحتی قابل تغییر نباشد و در این برنامه باید ستاد منظمی 
که فقط و فقط زیر نظر او فعالیت کنند، برای امر توزیع 

و فروش کتاب تشکیل 
شده و از نهادهای 

موازی دیگر 
در این 

در  باید  ناشران  همچنین  کند.  مسئولیت  سلب  زمینه 
آگاه  هایشان  فعالیت  از  را  خود  همدیگر  با  جلساتی 
مواجه کتاب  یک  همزمان  های  با چاپ  دیگر  تا   کنند 

نباشیم.

مزایده
7/208 شماره: 161/28866-2/834 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/834-31161 
ــاحت 250/38 مترمربع واقع در محله سه  ــش دانگ پالک شماره 2187/5588 به مس ش
بهارستان بخش 6 اصفهان به آدرس بهارستان محله 3 خ احسان کوچه احسان پالک 450 
ــماره چاپي  ــناد مالکیت آن در صفحات 422 و 272 دفاتر 103 و 136 امالک با ش که اس
005413 سري الف/ 77 و 25521 سري الف/ 80 ذیل شماره هاي 31292 و 37753 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 10/50 متر پي است بزمین 5579 فرعي شرقًا 
بطول 22/20 متر پي است به خیابان احداثي جنوبًا در دو قسمت که قسمت اول پخ است 
به طول هاي 2/54 و 8/70 متر پي است به خیابان احداثي غربًاٌ بطول 24 متر پي است به 
ــمي پالک فوق عبارت است از ششدانگ  ــناس رس زمین 5589 فرعي که طبق نظر کارش
عرصه و اعیان بکباب منزل مسکوني به شماره پالک ثبتي 2187/5588 بخش شش ثبت 
ــاحت 250 مترمربع و اعیان در سه طبقه هر یک به مساحت 140 مترمربع  اصفهان به مس
جمعًاٌ به مساحت 420 مترمربع که با استفاده از دیوارهاي آجري باربر و سقف هاي تیرچه 
ــنگي و داخلي گچ و رنگ  و بلوک بتني با تیرآهن با نماي خارجي آجر کارتني بعضا س
کف سرامیک سرویس هاي کابینت نصب شده با دیوارهاي کاشي شده آشپزخانه و حمام 
و توالت و آبگرمکن در و پنجره هاي فلزي حدوداً 10 سال قبل احداث شده است و محل 
ــد. ملکي آقاي فریدون  ــه خط تلفن ثابت مي باش ــعابات آب و برق و گاز و س داراي انش
غضنفرپور که طبق سند رهني شماره 130116-86/3/19 دفترخانه یک اصفهان در رهن 
مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین شعبه میدان جمهوري اصفهان مي باشد از ساعت 
ــناد رسمي اصفهان واقع در  ــنبه مورخ 90/9/9 در اداره اجراي اس 9 الي 12 روز چهارش
خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده 
ــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت  از مبلغ پایه 1/560/000/000 ریال ش
ــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق،  ــنهادي فروخته مي ش پیش
ــتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي  ــعاب و یا حق اش گاز اعم از حق انش
ــهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از  ــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش آنها باش
ــد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه  ــده باش ــده یا نش اینکه رقم قطعي آن معلوم ش
 پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد

ــت در روزنامه زاینده رود  ــترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوب ــه برنده مزایده مس ب
ــر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده  چاپ اصفهان مورخ 90/7/27 درج و منتش
به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 9794   اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي 

اصفهان
  

اخطاریه  
7/268 شماره ابالغنامه: 9010100351002859. شماره پرونده: 8909980351000431. 
ــخصات ابالغ شونده حقیقی: جمال حسینی نشانی:  ــماره بایگانی شعبه: 890431. مش ش
ــنبه ساعت 8 محل حضور: اصفهان –  مجهول المکان. تاریخ حضور: 1390/09/20 یکش
ــهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  خیابان چهارباغ باال – خیابان ش
ــیروان دهقانی به  ــماره 316. علت حضور: در خصوص دعوی انوش – طبقه 3 – اتاق ش
ــوید. اطهري  ــیدگی در این دادگاه حاضر ش ــما در وقت مقرر فوق جهت رس طرفیت ش

بروجني- دفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
  

ابالغ   
ــماره ابالغیه: 9010100351403982. شماره پرونده: 9009980351400208.  7/274 ش
ــماره بایگانی شعبه: 900208. خواهان روح اله براتی چادگانی دادخواستی به طرفیت  ش
ــتان اصفهان نموده که جهت  خوانده پرویز مرادی بنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس
رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ــماره 322 ارجاع و به کالسه 9009980351400208 ثبت گردیده که  – طبقه 3- اتاق ش
ــت. به علت مجهول  ــاعت 09:00 تعیین شده اس ــیدگی آن 1390/09/09 و س وقت رس
ــی  ــت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس ــکان بودن خوانده و درخواس الم
ــتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش از جراید کثیراالنتش
ــت و ضمائم  ــخه دوم دادخواس ــانی کامل خود نس به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــعبه  ــیدگی حاضر گردد. دادگاه حقوقی ش ــت مقرر فوق جهت رس ــت و در وق را دریاف

چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 

ابالغ   
ــماره ابالغیه: 9010100351403975. شماره پرونده: 9009980351400463.  7/275 ش
ــعبه: 900463. خواهان محمود گلستان دادخواستی به طرفیت خوانده  شماره بایگانی ش
ــتان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  خدیجه گلس
به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
ــه 9009980351400463 ثبت گردیده که وقت  ــماره 322 ارجاع و به کالس 3- اتاق ش
ــده است. به علت مجهول المکان  ــیدگی آن 1390/09/12 و ساعت 10:30 تعیین ش رس
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
ــک نوبت در یکی از جراید  ــتور دادگاه مراتب ی ــی و انقالب در امور مدنی و دس عموم
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش کثیراالنتش
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  ــانی کامل خود نس مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگی حاضر گردد. دادگاه حقوقی شعبه چهاردهم دادگاه  در وقت مقرر فوق جهت رس

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
  

ابالغ   
ــماره ابالغیه: 9010100351403978. شماره پرونده: 9009980351400209.  7/276 ش
ــفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده  ــماره بایگانی شعبه: 900209. خواهان محمد ش ش
ــتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به  پرویز مرادی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس
ــتان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان  ــعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس ش
چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
ــه 9009980351400209 ثبت گردیده که وقت  ــماره 322 ارجاع و به کالس 3- اتاق ش
ــت. به علت مجهول المکان  ــاعت 9:30 تعیین شده اس ــیدگی آن 1390/09/09 و س رس
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
ــک نوبت در یکی از جراید  ــتور دادگاه مراتب ی ــی و انقالب در امور مدنی و دس عموم
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش کثیراالنتش
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  ــانی کامل خود نس مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگی حاضر گردد. دادگاه حقوقی شعبه چهاردهم دادگاه  در وقت مقرر فوق جهت رس

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
  

ابالغ   
ــماره ابالغیه: 9010100351403972. شماره پرونده: 9009980351400462.  7/277 ش
ــعبه: 900462. خواهان ابراهیم گلستان دادخواستی به طرفیت خوانده  شماره بایگانی ش
ــتان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  خدیجه گلس
به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
ــه 9009980351400462 ثبت گردیده که وقت  ــماره 322 ارجاع و به کالس 3- اتاق ش
ــده است. به علت مجهول المکان  ــیدگی آن 1390/09/12 و ساعت 10:00 تعیین ش رس
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
ــک نوبت در یکی از جراید  ــتور دادگاه مراتب ی ــی و انقالب در امور مدنی و دس عموم
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش کثیراالنتش
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  ــانی کامل خود نس مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگی حاضر گردد. دادگاه حقوقی شعبه چهاردهم دادگاه  در وقت مقرر فوق جهت رس

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

احضار
ــحاقي فرزند عبدالواحد شکایتي علیه آقاي الله جان  ــردار بي بي اس 7/305 چون خانم س
ــه 900895  ــد ترجان مبني بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس ــوچ فرزن بل
ــاعت 8/30 صبح  ــراي روز 1390/9/16 س ــیدگي ب ــن دادگاه ثبت، وقت رس  ک 114 ای
ــد،  لذا حسب ماده 180 قانون آیین  ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش تعیین ش
دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر 
ــیدگي در وقت مقرر حاضر  ــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رس مي ش
ــي و دادگاه تصمیم مقتضي  ــده تلق ــدم حضور احضاریه ابالغ ش ــود و در صورت ع  ش
ــعبه 114 دادگاه عمومي  ــف/ 10174 مرتضایي- مدیر دفتر ش ــاذ خواهد نمود. م ال اتخ

جزایي اصفهان

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100352403743، شماره پرونده: 9009980352400297،  7/356 ش
شماره بایگاني شعبه: 900301، خواهان جمشید الیاسیان دادخواستي به طرفیت خواندگان 
احترام امامي و علي الیاسیان و بتول امامي و ملک السادات امامي و فروغ السادات امامي 
ــذرا امامي تقدیم  ــور امامي و منوچهر امامي و ع ــین امامي و منص ــد امامي و حس و ناهی
دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه بیست 
ــتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ  و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس
ــتري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع  ــهید نیکبخت ساختمان دادگس ش
ــه 9009980352400297 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1390/09/13 و  و به کالس
ــت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان بنامهاي احترام  ساعت 9:30 تعیین شده اس
امامي و بتول امامي و ملک السادات امامي و فروغ السادات امامي و ناهید امامي و حسین 
ــت خواهان و به تجویز  امامي و منصور امامي و منوچهر امامي و عذرا امامي و در خواس
ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
ــر  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهي مي ش مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش
ــخه دوم  ــاني کامل خود نس آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگي حاضر گردد.  ــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس ــت و ضمائ دادخواس
ــت و چهارم دادگاه عمومي  ــعبه بیس م الف/ 10245 میرطالبي- متصدي امور دفتري ش

حقوقي اصفهان
 

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100351404066، شماره پرونده: 9009980351400376،  7/390 ش
ــي دیواندري  ــه مدیریت عل ــان بانک ملت ب ــعبه: 900376، خواه ــي ش ــماره بایگان ش
ــتي به طرفیت خواندگان مهناز بهرامي و محمدرضا شهبازي و معصومه شیخي  دادخواس
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه چهاردهم 
ــهید  ــتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش ــي )حقوقي( شهرس دادگاه عموم
ــتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به  ــاختمان دادگستري کل اس نیکبخت س
کالسه 9009980351400376 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1390/09/19 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
ــار آگهي مي شود تا خوانده پس از  دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش
ــاني کامل خود نسخه  ــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش نش
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 

م الف/ 10352 منشي شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
ــمس فرزند رحیم –  ــیروي و علي ش ــیروي و رحیم ش 7/397 چون آقای امیر صالح ش
ــعید ساقی. 3- مرتضی  ــکایتی علیه آقایان 1- بیژن شمس 2- س ــبزعلی – رمضان ش س
حیدری. 4- محسن صالحی مبنی بر ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 900802 ک112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/9/20 ساعت 10:30 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
ــی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع  آیین دادرس
ــر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر  و نش
 حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
ــعبه 112 دادگاه عمومی  ــي - مدیر دفتر ش ــود. م الف: 10350 خاقان ــاذ خواهد نم اتخ

جزایي اصفهان 
 

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100352403858، شماره پرونده: 9009980352400541،  7/412 ش
ــتی به طرفیت  ــا رفیعی دادخواس ــعبه: 900546، خواهان احمدرض ــی ش ــماره بایگان ش
خواندگان محمدرضا صالحی بختیاری و آزاده انصاری طادی تقدیم دادگاه های عمومی 
ــت و چهارم دادگاه عمومی  ــیدگی به شعبه بیس ــتان اصفهان نموده که جهت رس شهرس
ــهید  ــع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش ــتان اصفهان واق )حقوقی( شهرس
ــاختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 352 ارجاع  نیکبخت – س
ــیدگی آن 1390/09/09  ــه 9009980352400541 ثبت گردیده که وقت رس و به کالس
ــت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست  ــاعت 08:30 تعیین شده اس و س

ــی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  خود نس
ــت و چهارم  ــعبه بیس ــر گردد. م الف: 10516 میرطالبی – متصدی امور دفتری ش حاض

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان   
 

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100352403865، شماره پرونده: 9009980352400511،  7/414 ش
شماره بایگانی شعبه: 900516، خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت 
ــواری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت  ــعید شهس خوانده س
ــت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در  ــیدگی به شعبه بیس رس
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــهید نیکبخت – س اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش
ــماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352400511  ــتان اصفهان – طبقه 3- اتاق ش اس
ــاعت 11:30 تعیین شده است. به  ــیدگی آن 1390/09/19 و س ثبت گردیده که وقت رس
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
ــی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  دادرس
ــر آگهی و اطالع از  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهی می ش در یکی از جراید کثیراالنتش
ــت و  ــخه دوم دادخواس ــانی کامل خود نس مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــیدگی حاضر گردد. م الف: 10514   ــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس  ضمائ
میرطالبی – متصدی امور دفتری شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان   
 

ابالغ
7/419 شماره ابالغنامه: 9010100351404083. شماره پرونده: 9009980351400361. 
ــتی به طرفیت  ــری دادخواس ــان: قربانعلی قنب ــعبه: 900361. خواه ــی ش ــماره بایگان ش
ــتان و اداره  ــهر جدید بهارس ــرکت ش ــین محمدیان و ش خواندگان علی نیکبخت و حس
ــتان اصفهان نموده  ــازی اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرس ــکن و شهرس کل مس
ــعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع  که جهت رسیدگی به ش
ــهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش
ــماره 322 ارجاع و به کالسه 9009980351400361  ــتان اصفهان – طبقه 3- اتاق ش اس
ــده است.  ــاعت 09:00 تعیین ش ــیدگی آن 1390/09/19 و س ثبت گردیده که وقت رس
ــز ماده 73  ــت خواهان و به تجوی ــده و درخواس ــکان بودن خوان ــه علت مجهول الم ب
ــتور دادگاه  ــالب در امور مدنی و دس ــای عمومی و انق ــی دادگاه ه ــون آیین دادرس  قان
ــا خوانده پس از  ــود ت ــار آگهی می ش ــک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش ــب ی مرات
ــانی کامل خود  ــه و ضمن اعالم نش ــه دادگاه مراجع ــالع از مفاد آن ب ــر آگهی و اط نش
ــیدگی  ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس ــت و ضمائم را دریاف ــخه دوم دادخواس  نس
ــم دادگاه عمومی  ــعبه چهارده ــی دادگاه حقوقی ش ــر گردد. م الف: 10483  منش حاض

)حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100352403866. شماره پرونده: 9009980352400512.  7/427 ش
شماره بایگانی شعبه: 900517. خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت 
ــتان  ــان تقدیم دادگاه های عمومی شهرس ــفیعی و محمد جعفر آقای ــدگان مریم ش خوان
ــت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(  ــعبه بیس ــیدگی به ش اصفهان نموده که جهت رس
ــهید نیکبخت  ــان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش ــان واقع در اصفه ــتان اصفه شهرس
ــماره 352 ارجاع و به  ــتان اصفهان – طبقه 3- اتاق ش ــتری کل اس ــاختمان دادگس – س
کالسه 9009980352400512 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1390/09/19 و ساعت 
ــده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان  11:00 تعیین ش
ــی و انقالب در امور مدنی  ــی دادگاه های عموم ــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس و ب
ــود تا  ــار آگهی می ش ــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش ــتور دادگاه مرات و دس
ــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  خواندگان پس از نش
ــت مقرر فوق جهت  ــت و ضمائم را دریافت و در وق ــخه دوم دادخواس ــل خود نس کام
ــیدگی حاضر گردد. م الف: 10513  میرطالبی – متصدی امور دفتری شعبه بیست و  رس

چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آلزایمر دچار است، مرگ  بیماری  به  پیرمرد 87 ساله که  پیترمارتین، 
همسر خود را باور ندارد. این عدم درک باعث پدید آمدن مشکالتی 
برای اطرافیان پیتر شده تا جایی که آنها تصمیم می گیرند او را به یک 
آسایشگاه روانی منتقل کنند، اما این همه ماجرا نیست و حضور پیتر 

در آن آسایشگاه مسائل جدیدی به وجود می آورد.
مردی طی تصادف، دچارآلزایمر می شود و زنی که همسر خود را در 

تصادف از دست داده، هر سال برای یافتن او در روزنامه آگهی می دهد. 
اینها تنها داستان  فیلم های سینمایی نیست بلکه گوشه ای از واقعیت های 
بیماری آلزایمر است که اگر از آن غفلت کنیم به زودی دنیای ما را 
تسخیر می کند. براساس گزارش انجمن جهانی آلزایمر، در سال 2010 
بود.  نفر  میلیون   35 آلزایمر  و  دمانس  به  مبتال  افراد  جمعیت  تعداد 
این عدد 10 درصد بیشتر از پیش بینی قبلی این انجمن بود. پیش بینی 

می شود این جمعیت هر 20 سال دو برابر شود و تا سال 2030 به 65/7 
میلیون نفر و تا سال 2050 به 115/4 میلیون نفر برسد.

 65 باالی  جمعیت  درصد  هفت  تا  شش  است  داده  نشان  تحقیقات 
سال مبتال به آلزایمر هستند و بعد از این سن با باال رفتن هر 10 سال، 
10 درصد نیز بر شمار مبتالیان به آلزایمر در آن سن افزوده می شود. 
آلزایمر دچار  به  افراد در 75 سالگی  به نحوی که حدود 17 درصد 
می شوند و از 85 سالگی به باال، 50 درصد سالمندان به آلزایمر مبتال 

خواهند شد.
با  اما  ندارد،  آلزایمر وجود  به  مبتالیان  از شمار  دقیقی  آمار  ایران  در 
توجه به محدوده سنی جمعیت و درصد سالمندان کشور، تخمین زده 

می شود بین 350 تا 400 هزار نفر در ایران به آلزایمر مبتال باشند. 

داده اند  نشان  زبان شناسان  که  است  دهه  از چند  بیش   
زمان  در  جنس  به  وابسته  قالبی  رفتارهای  از  بسیاری 
نشان  را  خود  مالحظه ای  قابل  طور  به  کردن  صحبت 
می دهند، به طوری که برای مثال، در شرایطی که زنان 
صحبت های درگوشی و پچ پچ کردن را ترجیح می دهند 
مردان با صدای بلند حرف می زنند و در حالی که زنان 
صورت  به  مردان  می کنند  غیبت  یکدیگر  سر  پشت 

رودرو با هم مشاجره می کنند.
در  می کنند  پنهان  دیگران  از  را  احساسات خود  مردان 
حالی که زنان با هر غریبه ای که در خیابان می بینند درد 

دل می کنند. 

تنها  تفاوت ها  این  کار شناسان،  از  بسیاری  اعتقاد  به 
بازتابی از پیش انگاری های فرهنگی و سنتی ما درباره 

جنس ها است و جنبه واقعیت ندارد. 
این در حالی است که »جان ال. لوک«، استاد زبان شناسی 
عنوان  با  کتابی  تازگی  به  نیویورک  در  لهمن  کالج 
»دوئل ها و دوئت ها« را منتشر کرده و در آن به بررسی 
این نکته پرداخته است که زنان و مردان به طور ریشه ای 
استفاده  کردن  صحبت  برای  متفاوتی  روش های  از 
می کنند که به دلیل روش های تربیتی آن ها نیست بلکه 

این تفاوت ها در نیازهای تکاملی آن ها ریشه دارد. 
این زبان شناس در این کتاب توضیح داده است که مردان 

خود  استداللی  توانایی  و  قدرت  کشیدن  رخ  به  برای 
به زنان از کالم ستیزه جویانه »دوئل« استفاده می کنند. 
برای  تری  مالیم  گفتاری  الگوهای  زنان،  که  درحالی 
این  می گیرند.  کار  به  خود  میان  کردن  برقرار  ارتباط 
حفظ  مردان  تهاجمی  برخوردهای  از  را  آن ها  روش، 
به مدت  الگویی است که  این  به گفته »لوک«،  می کند. 
هزاران هزار سال در تاریخ تکامل بشر ادامه داشته است. 
این زبان شناس در خصوص تفاوت های میان کالم زنان 
و مردان توضیح داد: زمانی که زنان با همجنسان خود 
صحبت می کنند به دنبال نقاط مشترک می گردند بنابراین 
به طور مداوم کالم یکدیگر را قطع می کنند. این مسأله 

موجب می شود که زنان به یکدیگر برای به اتمام رساندن 
داستان ها کمک کنند و در واقع آن ها یک داستان را با 
همدیگر می سازند. این بافت پیوندی در گروه های زنان 
درباره  اطالعات شخصی و صمیمی  که  می شود  سبب 
اعضای  کل  به  مردم  سایر  با  گوینده  روابط  و  زندگی 
روشی  از  مشخص  عالمت  یک  این  شود.  ارائه  گروه 
است که زنان از آن برای صحبت با دوستان همجنس 
خود استفاده می کنند و در واقع روش گفتار زنان یک 
در خصوص  وی  دارد.  همصدایی(  )دو  دوئت  الگوی 
تمایل زنان به غیبت کردن و شایعه پراکنی گفت: واژه 
شایعه )gossip( یک لحن تحقیرآمیز دارد اما زنان از این 
واژه در مفهوم یک کد اخالقی جامعه استفاده می کنند. 
نتایج مطالعه ای که بر روی مفهوم شایعه یا سخن چینی 
انجام شد نشان داد که زنان سخن چین به طور معمول 
درباره زنانی که خانه داران بدی هستند، زنانی که مادران 
بدی هستند و زنانی که همسران خوبی نیستند غیبت و 
را  زنان  از  رفتار ها هر یک  این  می کنند.  پراکنی  شایعه 
در یک جامعه تهدید می کنند. بنابراین زنان دلیل بسیار 
کنند  صحبت  موضوعات  این  درباره  که  دارند  خوبی 
آنجا که موضوعات مشابه  از  اما  کنند.  را حل  آن ها  تا 
 برای مردان تهدید به شمار نمی آید بنابراین آن ها غیبت 

نمی کنند.
براساس گزارش دیلی می ل، »لوک« درباره تمایل مردان 
به گفتار برپایه الگوی دوئل گفت: اگر شما دو مرد باشید 
و برای مثال بخواهید با هم حرف بزنید احتمال بسیاری 
به  یا  و  کنید  توهین  کمی  همدیگر  به  که  دارد  وجود 
روشی ستیزه جویانه با هم صحبت کنید. در واقع، مردان 
تأثیرگذار نشان دهند تمایل دارند  را  این که خود  برای 
از واژگان درشت استفاده کنند. کاری که زنان هرگز و 

هرگز انجام نمی دهند.

آيین تندرستی

علم زبان شناسی به مهم ترین پرسش پاسخ داد: 

زنان غیبت و مردان مشاجره را ترجیح مى دهند 

مردان برای این که 
خود را تأثیرگذار 
نشان دهند تمایل 
دارند از واژگان 
درشت استفاده 

کنند. کاری که زنان 
هرگز و هرگز انجام 

نمی دهند

 در هر دو دهه: 

آلزایمر 2 برابر می شود 
خبر

خبر

فرزندتان دختر می شود اگر...
زنانی که هنگام بچه دار شدن استرس دارند، فرزند دختر 

به دنیا می آورند.
به گزارش برنا، نتایج مطالعات جدید دانشمندان نشان 
می دهد میزان هورمون استرس کورتیزول با تولد نوزادان 

دختر ارتباط مستقیم دارد. 
محققان انگلیسی میزان استرس 338 زن باردار تا شش 

ماه قبل از بارداری را مطالعه کردند. 
کورتیزول به استرس های طوالنی مدت و آدرنالین به 
استرس های کوتاه مدت بستگی دارد. نتایج این مطالعات 
نشان داد احتمال به دنیا آوردن فرزند پسر در زنانی که 
کاهش  درصد  تا 75  دارند،  باالیی  کورتیزول  میزان 
می یابد. هیچ ارتباطی میان جنسیت فرزند با آلفا-آمیالز 

مشاهده نشد. 

خوب بخوابید 
برای سالم زیستن، باید خواب راحت و آرامی داشته 
باشیم. به موارد زیر دقت کنید تا اهمیت خوابیدن برای 

شما روشن گردد:
ساعت 9 تا 11 شب: زمانی است برای از بین بردن 
مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی 
اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است 
بدن در حال آرامش باشد. در غیر این صورت اثر منفی 

بر روی سالمتی خود گذاشته اید.
ساعت 11 تا 1 شب: عملیات از بین بردن مواد سمی در 

کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید.
ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی در کیسه 
صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام 

می شود.
ساعت 3 تا 5 صبح: عملیات از بین بردن مواد سمی در 
ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در 

این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.
بزرگ  روده  در  عملیات  این  صبح:  تا 7   5 ساعت 

صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.
ساعت 7 تا 9 صبح: جذب مواد مغذی صورت می 
گیرد، پس بهتر است صبحانه بخورید. افرادی که بیمار 
می باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه 

میل کنند.
کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین 
ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه 
می باشد و کسانی که اصال صبحانه نمی خورند، بهتر 
است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 
صبح صبحانه بخورند. دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از 

خواب، باعث می شود مواد سمی از بدن دفع نشوند.
از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح، مغز استخوان 

عملیات خون سازی را انجام می دهد.
پس همیشه، زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید. 

احضار
ــکایتی علیه آقای پیمان رجایی مبنی  ــن ش ــن غالمی فرزند حس 7/432 چون آقای محس
ــه 900790ک111 این دادگاه ثبت، وقت  ــر تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالس ب
ــاعت 8:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول  ــیدگی برای روز 90/9/20 س رس
ــب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در  ــد، لذا حس المکان می باش
ــر می شود و از متهم مذکور دعوت  ــار محلی طبع و نش یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــود و در صورت عدم حضور  ــیدگی در وقت مقرر حاضر ش به عمل می آید جهت رس
ــی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10503  ــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتض احضاریه ابالغ ش

خادمی - مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایي اصفهان 

ابالغ
ــه پرونده:  ــه کالس ــم ب ــت و ضمائ ــی و دادخواس ــت دادرس ــالغ وق ــی اب 7/512 آگه
ــاعت 10:30 صبح. خواهان: سمیه  ــیدگی: 90/9/5 س 9009980350300552. وقت رس
ــید اکبر. خواسته: مطالبه.  ــید محمد شاهچراء فرزند س ــین. خوانده: س داوری فرزند حس
ــلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم  ــتی تس خواهان دادخواس
ــکان بودن خوانده به  ــده به علت مجهول الم ــیدگی تعیین ش ارجاع گردیده و وقت رس
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
ــود تا خوانده از تاریخ نشر  ــار محلی آگهی می ش یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ــت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور  دوم دادخواس

به هم رساند. م الف: 10732 مدیر دفتر شبعه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
ــکایتی علیه آقای سعید  ــین ش ــتگردویی فرزند حس 7/571 چون آقای محمد ترابی دس
ــبت به یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد و چهارصد  حقی مبنی بر خیانت در امانت نس
ــن دادیاری ثبت گردیده  ــه 891281 ای ــون ریال مطرح نموده که پرونده آن به کالس میلی
ــب ماده 115 قانون آیین دادرسی  ــد، لذا حس نظر به این که متهم مجهول المکان می باش
ــای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  دادگاهه
کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به این دادیاری به نشانی خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر 
ــه نمایند، در صورت عدم  ــهید توالیی( مراجع ــرای عمومی و انقالب )مجتمع ش – دادس
ــرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/  ــده تلقی و دادس حضور احضاریه ابالغ ش

10925 امام جمعه - دادیار شعبه دوم دادیاري دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

تأسیس
ــپادانا  ــش اس ــو پیمای ــرکت ژئ ــیس ش ــي تأس ــماره: 2886/ ث 90/103 آگه 7/591 ش
ــه  ــماره 45540 و شناس ــرکت فوق در تاریخ 1390/07/17 تحت ش ــهامي خاص. ش س
ــخ 1390/07/17 از  ــیده و در تاری ــت رس ــه ثب ــن اداره ب ــي 10260635064 در ای مل
ــرح زیر جهت  ــه اظهارنامه آن به ش ــر تکمیل گردیده و خالص ــاء ذیل دفات ــاظ امض لح
ــود.  ــي مي ش ــده رود آگه ــار زاین ــمي و کثیراالنتش ــاي رس ــوم در روزنامه ه ــالع عم  اط
ــي اعم از ساختماني و  ــه کش ــه برداري و نقش ــرکت: انجام کلیه امور نقش 1- موضوع ش
صنعتي- برداشت- تهیه و طراحي- پیاده سازي- محوطه سازي- تسطیح و تعیین موقعیت 
ــبکه هاي ژئودزي و  ــي اس(- کلیه امور جي اي اس و آر اس- ایجاد ش ــي )جي پ اراض
ــه هاي قدیمي- تأمین نیروي انساني موقت  ــاني نقش انجام امور فتوگرامتري- به روز رس
ــه برداري و نقشه کشي و ایجاد  ــه برداري )اپراتور(- تأمین تجهیزات نقش جهت امور نقش
ــبکه هاي ترازیابي و ژئودزي- محاسبه و طراحي انواع احجام خاکي اعم  طراحي انواع ش
ــام کلیه پروژه هاي عمراني و کلیه امور بازرگاني- انجام  ــرداري و خاکریزي، انج از خاکب
ــالمي ایران امکانپذیر  ــن و ضوابط دولت جمهوري اس ــرکت با رعایت قوانی موضوع ش
ــرکت:  ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش ــد. 2- مدت ش مي باش
ــالک 46- تلفن:  ــوي آزادگان- پ ــان کوي امام- ک ــهر اصفه ــتان اصفهان- ش 1-3- اس
ــهم  ــم به یکصد س ــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس ــرمایه ش 09137883346، 4- س
10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
ــماره 197 مورخ 1390/07/13 نزد بانک ملي شعبه سجاد پرداخت  طي گواهي بانکي ش
 گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
ــعود  ــید مس ــمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي س ــمس به س ــاي محمد ش 1-5- آق

ــي هزاوه به  ــاي مجتبي معصوم ــت مدیره، 3-5- آق ــب رئیس هیئ ــمت نائ مفتاق به س
ــمت مدیرعامل  ــي معصومي هزاوه به س ــره، 4-5- آقاي مجتب ــمت عضو هیئت مدی س
ــناد مالي  ــد. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس ــال انتخاب گردیدن به مدت 2 س
ــد و اوراق  ــرکت معتبر مي باش ــاي مدیرعامل همراه با مهر ش ــرکت با امض ــدات ش تعه
ــرکت معتبر  ــا مدیرعامل و با مهر ش ــا نائب رئیس ی ــا امضاء رئیس ی ــادي و اداري ب ع
ــد.  ــل: مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره مي باش ــد. 7- اختیارات مدیرعام مي باش
 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمد صادقي برزاني به عنوان بازرس اصلي،

ــازرس علي البدل. م الف: 10909/4 آذري- رئیس  ــتکي به عنوان ب 2-8- آقاي مهران اس
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

اخطار اجرایي
ــخ 90/2/27  ــماره 125 تاری ــب رأي ش ــه موج ــماره: 1048/89 ش ح/ 26 ب 7/595 ش
ــت محکوم  ــه قطعیت یافته اس ــتان اصفهان ک ــل اختالف شهرس ــوراي ح حوزه 26 ش
ــان خ هزارجریب-  ــاني محل اقامت: اصفه ــاز صادقیان نام پدر: پرویز نش ــه ملک ن  علی
ــي و  ــت به: پرداخت مبلغ س ــه، طبقه اول، محکوم اس ــي س ــکوني زیتون س مجتمع مس
ــي به انضمام  ــي هزار ریال بابت هزیه دادرس ــته و س پنج میلیون ریال بابت اصل خواس
ــک 89/8/24 تا زمان  ــید چ ــارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس ــق الوکاله وکیل و خس ح
ــین ایرواني محمدآبادي  ــن مظفري به وکالت حس  اجراي دادنامه در حق محکوم له حس
ــاده 34 قانون  ــاژ خ آرا طالي نگار. م ــان- فلکه ارتش پاس ــل اقامت: اصفه ــاني مح نش
ــت  ــد محکوم علیه مکلف اس ــراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش  اج
ــاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد  ــرف ده روز مف ظ
ــتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي  یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس
ــت مزبور صورت جامع  ــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل ــود را قادر به اجراي مف ــه خ  ک
ــلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه  ــمت اجرا تس دارائي خود را به قس
ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي  ــه س ظرف س
ــوال خود را معرفي نکرده یا  ــت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن ام ــم و پرداخ حک
 صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر 
ــصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.  ــد به حبس جنحه اي از ش  گردیده باش

م الف/ 11023 شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
ــماره 577 تاریخ 89/6/14 حوزه 39 شوراي  ــماره: 119/89 به موجب رأي ش 7/596 ش
ــماره 9009970351000253 تاریخ  ــتان اصفهان )به موجب رأي ش حل اختالف شهرس
ــت محکوم علیه  ــعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان( که قطعیت یافته اس 90/3/9 ش
ــن شیخ زاده نام پدر: مهدي مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شانزده  محس
ــون ریال وجه دو فقره چک 423672-88/6/1 و 423673-88/8/1 و پرداخت مبلغ  میلی
سي هزار ریال هزینه دادرسي با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها تا وصول 
با احتساب نیم عشر اجراي احکام در حق محکوم له علي مدد الوي نام پدر: میرزا نشاني 
ــاختمان رضا- ط 1- شماره 3. ماده  ــیخ صدوق- نبش میر- س محل اقامت: اصفهان- ش
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به  اس
ــد و در  ــر باش ــتیفاء محکوم به از آن میس بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس
ــد باید ظرف مهلت مزبور صورت  ــي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان صورت
ــلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید.  ــمت اجرا تس جامع دارائي خود را به قس
ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به  ــه س هرگاه ظرف س
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده 
ــمتي از مفاد اجرائیه  یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس
متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. م الف/ 11022 شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــماره 36 ب ــنامه ش ــي داراي شناس ــره یال ــم ق ــه بیگ ــم مرضی  7/597 خان
ــورا درخواست گواهي حصر وراثت  ــه 3433/90 ح/ 10 از این ش ــت به کالس دادخواس
ــنامه 4 در تاریخ  ــه زاهدي مطلق بشناس ــادروان یدال ــوده و چنین توضیح داده که ش نم
ــه حین الفوت آن مرحوم منحصر  ــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورث 90/7/3 اقامت

ــان زاهدي مطلق به ش ش  ــرح ذیل: 1- احس ــر به ش ــر و یک همس ــت به: دو پس اس
ــق ش ش 14174 فرزند متوفي، 3- مرضیه  ــد متوفي، 2- امین زاهدي مطل 26921 فرزن
ــریفات مقدماتي درخواست  ــر متوفي. اینک با انجام تش بیگم قره یالي به ش ش 36 همس
ــا وصیتنامه  ــي اعتراضي دارد و ی ــا هر کس ــي مي نماید ت ــک نوبت آگه ــور را در ی  مزب
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــر آگهي ظرف یک ماه به ش ــد از تاریخ نش ــي نزد او باش از متوف
ــوراي حل ــعبه دهم حقوقي ش ــف/ 11055 رئیس ش ــد. م ال ــي صادر خواهد ش  گواه

اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــعبه  ــیدگي: ش ــماره دادنامه: 42، مرجع رس ــه پرونده: 185/89 ش 37، ش 7/598 کالس
ــه  ــاني: اصفهان س ــان، خواهان: مصطفي آقاداوود، نش ــل اختالف اصفه ــوراي ح 37 ش
ــکاري،  ــتم ش ــاني: پایگاه هش ــیمین- کوي امام- پ 6، خوانده: امید صوغاني نش راه س
ــم محکومیت خوانده به  ــیدگي و صدور حک ــته: تقاضاي رس ــگان ویژه پدافند، خواس ی
ــماره انتظامي 739 ص 26 از  ــودرو پراید 81 به ش ــتگاه خ پرداخت اجور معوقه یکدس
ــکار: با عنایت به  ــخ 89/6/20 لغایت صدور حکم ماهیانه 2/000/000 ریال، گردش تاری
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي 
ــورا:  ــادرت بصدور رأي مي نماید. رأي ش ــرح آتي مب ــتعانت از خداوند متعال بش  با اس
ــده آقاي امید صوغاني به  ــوص دعوي خواهان مصطفي آقاداوود بطرفیت خوان در خص
ــي 739 ص 26 از  ــماره انتظام ــتگاه پراید 81 به ش ــته مطالبه اجور معوقه یکدس خواس
ــرح که خوانده  ــت صدور حکم ماهیانه 2/000/000 ریال بدین ش ــخ 89/6/20 لغای تاری
ــماره مذکور از قرار  ــتگاه خودرو پراید به ش برابر قرارداد اجاره مورخه 89/6/20 یکدس
ــترد  ــال اجاره نموده اند که تاکنون نه تنها خودرو مذکور را مس ــه 2/000/000 ری ماهیان
ــده در دفاع از خود  ــت و خوان ــت اجور معوقه آن را نیز پرداخت ننموده اس ــوده اس ننم
ــته  ــه مورخه 89/6/20 اذعان داش ــور و مفاد اجاره نام ــاره خودرو مذک ــن قبول اج ضم
ــتا مبلغ   خودرو مذکور را به تاریخ 89/8/15 تحویل خواهان پرونده نموده و در این راس
ــه اقرار صریح  ــت نظر ب ــه خواهان پرداخت نموده اس ــزار تومان وجه نقد ب ــصت ه ش
ــده و قبول خواهان  ــن وي و خواهان پرون ــاره في مابی ــاد قرارداد و اج ــده بر انعق  خوان
ــد ــد اتمام مدت اجاره مي باش ــخ 89/9/18 که مؤی ــور به تاری ــل خودرو مذک ــر تحوی  ب
ــصت هزار تومان به  ــتند و متقن از خوانده مبني بر پرداخت مبلغ ش ایضًا عدم ارائه مس
ــتنداً به مواد 198، 522،  ــخیص و مس ــورا دعوي خواهان را وارد و ثابت تش خواهان ش
519 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سه ماه اجور معوقه از مورخه 89/6/20 الي 
ــي و تأخیر تأدیه در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید  89/9/19 بانضمام هزینه دادرس
رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقي 

استان مي باشد.  مهرانفر- شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزایده
ــعبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  7/606 اجرای احکام ش
ــین صفاکار مبنی بر  ــه 900097ج/23 زهره کیانی، علیه امیرحس ــوص پرونده کالس خص
ــصت و دو میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار ریال و مبلغ  ــیصد و ش مطالبه مهریه س
ــی و مبلغ دو میلیون و چهارصد  ــت هزار ریال بابت هزینه دادرس هفت میلیون و دویس
ــزار ریال بابت حق الوکاله و مبلغ 18/138/100 ریال حق االجرای دولتی نفقه به مبلغ  ه
ــی و  104/791/200 ریال و حق االجرا 5/239/560 و 1/400/000 ریال هزینه کارشناس
80/000 ریال نشر آگهی در روز 1390/8/12 ساعت 8:30 در محل این اجرا دادگستری 
کل اصفهان – طبقه همکف – اتاق 054 جهت فروش 23/615 حبه از 24 حبه یک باب 
خانه مسکونی به شماره پالک ثبتی 205/129 بخش 4 ثبت اصفهان با وصف کارشناسی 
ــد. طالبین خرید می  ــن واقع گردیده برگزار نمای ــل الذکر که مصون از تعرض طرفی ذی
ــی از محل ملک بازدید نموده و با تودیع ده  ــانی اعالم توانند 5 روز قبل از مزایده به نش
درصد از قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظر کارشناسی: منزل مسکونی واقع در خیابان 
فردوسی – خیابان شهید موحدیان – نبش کوچه هفت مدرسه – پالک 247. پالک مورد 
ــت متر مربع اعیانی در  ــدود 850 مترمربع عرصه و حدود یک هزار و دویس ــر در ح نظ
ــده از دیوارهای آجری و سقف تیرآهن، نمای خارجی  دو طبقه و زیرزمین بوده و بنا ش
ــنگ با پنجره های آلومینیومی و نمای داخل گچ و رنگ با درب های چوبی، سرویس  س
های بهداشتی کاشی و با کف سرامیک و آشپزخانه کاشی با کف موزاییک و کابینت های 
فلزی، دارای انشعابات آب، برق و گاز و مشخصات سند دو دانگ در دفتر 120 صفحه 

ــابقه ثبت دارد. ارزش شش دانگ پالک فوق با توجه  ــین صفاکار س 157 به نام امیر حس
ــرایط روز مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان و دو  به موقعیت محل و ش
ــان تعیین می گردد. م الف: 11052 مدیر  ــتاد و پنج میلیون توم دانگ آن چهارصد و هش

اجرای احکام شعبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
7/623 در خصوص پرونده کالسه 711/90 ش ح/ 26 خواهان مهدي کریمي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفیت عباسعلي امیري تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي مورخ 
ــاعت 16/45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  90/8/30 س
ــیدگي به این شعبه  ــر تا خوانده قبل از وقت رس تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش
ــم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و  واقع در خیابان محتش
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي  نسخه ثاني دادخواس
ــود.  مدیر دفتر شعبه 26 حقوقي مجتمع  ــده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش ابالغ ش

شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــي  ــدي کریم ــان مه ــه 713/90 ش ح/ 26 خواه ــده کالس ــوص پرون 7/624 در خص
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت سعید علي دادي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
ــه مجهول المکان بودن  ــاعت 17/15 تعیین گردیده، با توجه ب ــراي مورخ 90/8/30 س  ب
ــده قبل از  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــان مرات ــاي خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــه ایران-  ــاني جنب بیم ــم کاش ــع در خیابان محتش ــعبه واق ــیدگي به این ش ــت رس وق
ــم را اخذ  ــت و ضمائ ــخه ثاني دادخواس ــان مراجعه و نس ــک اصفه ــماره ی  مجتمع ش
ــي و تصمیم مقتضي  ــده تلق ــیدگي ابالغ ش ــورت عدم حضور وقت رس ــد. در ص نمای
ــوراي حل  ــماره یک ش ــع ش ــي مجتم ــعبه 26 حقوق ــر ش ــر دفت ــود. مدی ــاذ مي ش  اتخ

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
7/625 در خصوص پرونده کالسه 712/90 ش ح/ 26 خواهان مهدي کریمي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفیت مهدي نوربخش حبیب آبادي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
براي مورخ 90/8/30 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ــب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این  حس
ــماره یک اصفهان  ــاني جنب بیمه ایران- مجتمع ش ــم کاش ــعبه واقع در خیابان محتش ش
ــخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  مراجعه و نس
ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.  مدیر دفتر شعبه 26 حقوقي  رس

مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
ــماره 483 تاریخ 90/6/8 حوزه  ــه موجب رأي ش ــماره: 235/90 ش ح/ 26 ب 7/626 ش
ــوم علیهم ــت محک ــتان اصفهان که قطعیت یافته اس ــل اختالف شهرس ــوراي ح  26 ش
ــکان محکوم  ــر دو مجهول الم ــین آبادي ه ــي 2- مرتضي بهرامي حس ــا رمضان 1- رض
ــارات وارده و تحویل  ــت خس ــال باب ــون ری ــزده میلی ــت مبلغ پان ــه: پرداخ ــتند ب هس
ــماره 364 ق 18- ــا کرونا به ش ــه خودرو تویوت ــه خواهان مربوط ب ــوخت ب کارت س

ــاني محل اقامت:  ــدر:  عبدالکریم نش ــین کرمي نام پ ــق محکوم له حس ــران 23 در ح  ای
ــاده 34 قانون  ــرات. م ــروي ک مخاب ــالک 8 روب ــف پ ــري دوم ک هات ــان 24 مت اصفه
ــت  ــد محکوم علیه مکلف اس ــراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش اج
ــت محکوم به  ــا ترتیبي براي پرداخ ــع اجرا بگذارد ی ــاد آن را به موق ــرف ده روز مف  ظ
ــد  ــر باش ــتیفاء محکوم به از آن میس ــي کند که اجراي حکم و اس ــا مالي معرف ــد ی بده
ــرف مهلت  ــد باید ظ ــاد اجرائیه ندان ــراي مف ــادر به اج ــود را ق ــه خ ــي ک  و در صورت
ــر مالي ندارد  ــلیم کند و اگ ــمت اجرا تس ــع دارائي خود را به قس ــورت جام ــور ص مزب
ــود  ــد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش ــال بع ــه س صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س
ــم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن  ــه محکوم علیه قادر به اجراي حک  ک
ــود داده به نحوي  ــع از دارائي خ ــورت خالف واق ــود را معرفي نکرده یا ص ــوال خ ام
ــه اي از  ــه حبس جنح ــد ب ــر گردیده باش ــاد اجرائیه متعس ــمتي از مف ــام یا قس ــه تم  ک
ــوراي حل  ــعبه 26 حقوقي ش ــد. ش ــش ماه محکوم خواهد ش ــصت و یک روز تا ش ش

اختالف اصفهان
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مصاف گیتی پسند
با تیم بدون اسپانسر

کشور های  باشگاه  بانوان  والیبال  برتر  لیگ  جدید   فصل 
قرعه کشی و 13 آبان به عنوان زمان آغاز رقابت ها در نظر 
گرفته شد. جلسه فني و عمومي مسابقات والیبال لیگ برتر 
بانوان باشگاه هاي کشور در محل فدراسیون والیبال با حضور 
مسئوالن کمیته بانوان فدراسیون و نمایندگان تیم ها برگزار 
شد. در این جلسه مقرر شد این رقابت ها با شرکت 10 تیم 
گاز تهران، خزاني تهران، فارس، ذوب آهن، هیرساي زنجان، 

شهرداري بندر عباس، گیتي پسند اصفهان، خوزستان، همدان و کرمان در یک گروه به 
صورت رفت و برگشت برگزار شود.

زمان آغاز این رقابت ها از 13 آبان مي باشد. دور رفت نهم دي ماه با برگزاري 45 مسابقه 
 به پایان مي رسد و بالفاصله دور برگشت از 16 دي ماه آغاز شده و 19 اسفند پایان

مي یابد که در پایان این رقابت ها 90 بازي برگزار خواهد شد. این رقابت ها در سال 
گذشته با حضور 9 تیم برگزار شد و تیم پرسپولیس به مقام قهرماني رسید و ذوب آهن 
و گاز تهران در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند. خزانی یکی از تیم هایی است که 

اسپانسری ندارد و با نام مربی اش در لیگ شرکت کرده است.

حامد حدادی به تیم بسکتبال ملی حفاری 
اهواز پیوست

حامد حدادی، سنتر تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از سه 
آمریکا  حرفه ای  لیگ  رقابت های  در  متوالی  حضور  سال 
)NBA( امسال با تیم ملی حفاری اهواز در رقابت های لیگ 

برتر شرکت خواهد کرد.
تیم  با  حدادی  حامد  قرارداد  انعقاد  برای  مهر،  گزارش  به 
ملی حفاری اهواز، طی دو مرحله میان وی با مسئوالن این 
تیم جلسات جداگانه ای برگزار شد و در نهایت با توافقات 

حاصل شده حامد حدادی به این تیم اهوازی پیوست.
مدت زمان قرارداد حامد حدادی با تیم ملی حفاری اهواز نامشخص است. به واقع 
تا زمان آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ حرفه ای آمریکا )NBA( و پیوستن 
دوباره حدادی به این رقابت ها، وی با تیم ملی حفاری در فصل جدید مسابقات لیگ 

برتر شرکت می کند و به صورت ماهیانه حقوق خواهد گرفت.
در  ملی حفاری  تیم  دیدار  نخستین  در  پنجشنبه  روز  اساس، حامد حدادی  این  بر 
بازی مقابل شهرداری  این  به میدان خواهد رفت.  برتر 90  لیگ  مسابقات بسکتبال 

گرگان برگزار خواهد شد. 

واكنش باشگاه سپاهان نسبت به مبلغ 
پرداختی به بوناچیچ
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اعالم کرد: مبلغ پرداختي به لوکا 
بوناچیچ سرمربي تیم فوتبال این باشگاه پس از فسخ قرارداد، 
بسیار کمتر از مبلغي مي باشد که در برخي رسانه ها درج 

شده است.
 مبلغ پرداختي به بوناچیچ کمتر از مبلغي است که در رسانه ها

عنوان شده است.
سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در این اطالعیه بدون ذکر 

مبلغ منتشر شده توسط رسانه ها نوشت: مبلغ پرداختي به بوناچیچ مطابق با زمان حضور 
و فعالیت این مربي درتیم فوتبال سپاهان )نه کمتر و نه بیشتر( و مبلغي بسیار کمتر از آن 

چیزي است که در برخي رسانه ها درج شده است.
بوناچیچ  به  شده  پرداخت  مبلغ  به  همچنین  سپاهان  مبارکه  فوالد  باشگاه  سایت 
نکرده اي  اشاره  در فصل جاري  باشگاه  این  فوتبال  تیم  در  فعالیت  زمان   طي مدت 

است.
قرارداد لوکا بوناچیچ سرمربي سابق تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به صورت توافقي 

فسخ شد و فعالیت این مربي در تیم فوتبال این باشگاه پایان یافت. 

زاینده رود
بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال 
امروز  با دیدار تیم های گیتی پسند و کویر یزد آغاز 
این  به  دوباره  سالمی  ها  اصفهانی  و  شد  خواهد 

رقابت ها خواهند داشت. 
بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال 
باشگاه های کشور در حالی از امروز آغاز می شود که 
12 تیم شرکت کننده در این رقابت ها نسبت به سال 

گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده اند.

گیتی پسند- پیشگامان کویر یزد
گیتی پسند در اولین دیدار به مصاف پیشگامان کویر 
یزد می رود، تیمی که شاید برای چهره های شناخته 
نباشد.  سرسختی  رقیب  چندان  پسند  گیتی  شده 
البته مصاف ملی پوشان ایران با پائولو مارسلوفری 
ایران  به  امسال  که  برزیلی  آشنای  نام  بازیکن  یرا 
آمده تا این تیم کویری را همراهی کند، می تواند 
 جالب توجه باشد. به طور یقین نبرد دو تیم از دیار 
زاینده رود و کویر می تواند جذاب و دیدنی باشد 

عظیم  خیل  حضور  در  دیدار  این  که  شرطی  به 
دیدار که  است  گفتنی  شود.  برگزار   تماشاگران 
کویر  پیشگامان  و  اصفهان  پسند  گیتی  تیم  دو   
برگزار مخابرات  سالن  در  امروز   17 ساعت   یزد 

می شود.
باریج اسانس- شهرداری ارومیه

باریج اسانس فصل پیش تنها نماینده استان در لیگ 
برتر والیبال بود، تیمی که با هدایت مصطفی شجاعی 
مربی جوان کاشانی دو فصل پیش با قهرمانی در لیگ 

دسته یک اولین حضورش در سطح اول رقابت های 
باشگاهی کشور را تجربه کرد. شجاعی و شاگردانش 
فصل پیش شگفتی ساز رقابت ها بودند و در مصاف 
با قدرت های والیبال ایران عنوان چهارم رقابت ها را 

به خود اختصاص دادند. 
باریج اسانس امسال با تغییرات بسیاری در ترکیب 
خود راهی رقابت ها می شود. تنها مهره نام آشنا و 
دست نخورده این تیم امیر غفور است که دو هفته 
پیش ستاره جوان والیبال ایران در جام باشگاه های 

آسیا لقب گرفت.
اولین مصاف باریج اسانس با شهرداری ارومیه است، 
تیمی که با حضور چند بازیکن فصل پیش باریج 
از جمله علیرضا بهبودی و سعید مصطفی وند به 

مصاف کاشانی ها می رود. 

ورزش
 در سي ثانيه

اصفهانی ها آمریکا را گلباران 
كردند

تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی اش در مسابقات 
گرندپریکس برزیل، از سد آمریکا گذشت.

دومین روز رقابت های گرندپریکس برزیل، دوشنبه شب 
در شهر مانائوس این کشور با هشت بازی دیگر پیگیری 
شد. تیم ملی فوتسال ایران که در اولین مسابقه با نتیجه 
چهار بر دو از سد بلژیک گذشته بود،  بامداد دیروز به 
وقت تهران در دومین بازی مرحله مقدماتی هشت بر 
صفر آمریکا را شکست داد. آمریکا سابقه نایب  قهرمانی 
مقابل  اما  دارد  کارنامه اش  در  را  فوتسال  جام جهانی 
تیم کشورمان حرفی برای گفتن نداشت. گل های این 
مسابقه را حسین طیبی )دو گل(، محمد کشاورز) دو 
گل(، اصغر حسن زاده )دو گل (، وحید شمسایی و جواد 
 اصغری مقدم به ثمر رساندند. جالب این که همه گل های
تیم ایران را بازیکنان دو تیم اصفهانی گیتی پسند و فوالد 
ماهان به ثمر رساندند. با این پیروزی، صعود تیم ایران به 

مرحله بعدی قطعی شده است.

ذوب آهن و سپاهان حریفان 
خود را شناختند

برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در چهاردهمین دوره 
رقابت های هندبال جام باشگاه های آسیا در شهر دمام 

عربستان اعالم شد. 
تیم های هندبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان نماینده های 
ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا هستند. دو تیم 
نوزدهم آبان ماه راهی عربستان می شوند و از بیستم، 
آغاز آسیا  های  باشگاه  در جام  را  های خود   رقابت 

 می کنند. 
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه 20 آبان:
فوالد مبارکه سپاهان ایران ـ مظهر عربستان )ساعت 

)14
ذوب آهن ایرانـ  الجیش قطر )ساعت 16(

 شنبه 21 آبان:
ذوب آهن ایرانـ  نفت عراق)ساعت 18(
سپاهان ایرانـ  فهیهل کویت )ساعت 16(

 دوشنبه 22 آبان:
سپاهان ایرانـ  االهلی قطر )ساعت 16(

ذوب آهن ایرانـ  الشباب کویت )ساعت 16(
 سه شنبه 23 آبان:

سپاهان ایرانـ  االهلی امارات )ساعت 16(
ذوب آهن ایرانـ  الصداکا لبنان )ساعت 14(

 پنج شنبه 25 آبان:
سپاهان ایرانـ  السد لبنان )ساعت 12(

ذوب آهن ایرانـ  الخلیج عربستان )ساعت 20(
تا  پنجم  عنوان  و  نیمه نهایی  مرحله  آبان:  شنبه 27   

دوازدهم
دوشنبه 29 آبان: رده بندی و فینال

اصفهانی ها آمدند
با برگزاری تنها دیدار معوقه باقی مانده لیگ برتر، جدول 
رده بندی این رقابت ها تا پایان هفته دهم تکمیل شد. 
مهم ترین اتفاقی که در این جدول قابل مشاهده است 
سایه سنگین مدعیان همیشگی و اصفهانی لیگ برتر 
پشت سر تیم هایی است که از ابتدای فصل تاکنون داعیه 
قهرمانی داشته اند. اکنون تیم های نفت تهران، استقالل، 
صبا و تراکتور بیش از آن که از رقابت با یکدیگر ترس 
داشته باشند، از ورود دو تیم حرفه ای و با شخصیت 
سپاهان و ذوب آهن به کورس قهرمانی هراس دارند. 
دو تیم اصفهانی اکنون تنها چهار امتیاز با صدر جدول 
فاصله دارند و با شخصیتی که از آنها سراغ داریم جبران 
امتیازات از دست داده تا پایان هفته دهم نباید برای آنها 

کار سختی باشد. 

ماچادو، بازي استقالل را
 از دست داد

هوگو ماچادو، بازیکن تیم ذوب آهن با دریافت کارت زرد 
در بازي ذوب آهن مقابل مس سرچشمه سه اخطاره شد 
و بازي هفته آینده ذوب آهن مقابل استقالل را از دست 
داد. ماچادو در بازي ذوب آهن مقابل مس سرچشمه دو 
اخطاره بود و از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد و 
بازي هفته آینده ذوب آهن مقابل استقالل را از دست داد. 
بنابراین ابراهیم زاده باید در دیدار روز شنبه تیمش مقابل 
استقالل، روي دیگر بازیکنان ذوب آهن حساب باز کند. 
ذوب آهن روز شنبه در چارچوب مسابقات هفته یازدهم 

لیگ برتر به مصاف استقالل تهران مي رود. 

با وجود اعالم انحالل؛
 حضور قطعي ذوب آهن 
در لیگ برتر بسکتبال 

تیم بسکتبال ذوب آهن با وجود اعالم انحالل تیم های 
غیرفوتبالی باشگاه ذوب آهن از سوی مدیرعامل این 
باشگاه، در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های 

کشور شرکت خواهد داشت.
به گزارش مهر، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان 
از انحالل تیم های غیرفوتبالی این باشگاه خبر داد که 
این مسأله موجب نگرانی مسئوالن فدراسیون بسکتبال 
و کمیته مسابقات این فدراسیون بابت ایجاد اختالل در 
برگزاری فصل جدید رقابت های لیگ برتر شد که از 
روز پنجشنبه آغاز می شود. در همین راستا و به دنبال 
پیگیری های انجام شده توسط کمیته مسابقات فدراسیون 
بسکتبال، از سوی مسئوالن تیم بسکتبال ذوب آهن به 
فدراسیون اعالم شد که حضور این تیم در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر قطعی است. تیم ذوب آهن روز 
پنجشنبه و در هفته نخست رقابت های لیگ برتر میزبان 

صنایع پتروشیمی خواهد بود. 

 نجمه کرمي
در نشست مطبوعاتی مدیرکل و معاونین اداره کل 
ورزش و جوانان با اصحاب رسانه، معاون توسعه 
منابع انسانی این اداره درخصوص واگذاری سالن 
های  هیأت  از  یکی  به  الوی  شهید  منظوره  چند 

شهرستان اصفهان به چالش کشیده شد.
در این نشست که به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی 
در سالن افتخارات اداره ورزش و جوانان برگزار 
در  کل  اداره  انسانی  منابع  توسعه  معاون  از  شد 
خصوص نحوه واگذاری سالن چند منظوره شهید 
الوی به یکی از هیأت های شهرستان سئوال شد 
که وی با عنوان دالیلی غیر مرتبط، در عمل خود و 

اداره کل را وارد حاشیه کرد. 
مدیرکل در ابتدای طرح سئوال در نشست حضور 
داشت و به گونه ای وانمود کرد که گویا در جریان 
این بحث نیست و به خاطر حضور در برنامه زنده 
ورزشی رسیدگی به این موضوع را به معاون خود 

واگذار کرد.
قضیه از این قرار است که طبق توافقات انجام شده 
بین هیأت فوتبال شهرستان و اداره کل تربیت بدنی 
قرار بود که سالن چند منظوره شهید الوی واقع در 
محله همت آباد به محض بهره برداری در اختیار 

هیأت فوتبال شهرستان قرار بگیرد.
این توافق تا همین چند وقت پیش پابرجا بود تا این 
که شورای محل همت آباد مخالفت خود را با این 
واگذاری اعالم کرد. اما این موضوعی نبود که به 
صورت صریح به آن اشاره کرده باشند ولی در ادامه 
با فشارهایی که از سوی برخی افراد صورت گرفت 
معاون توسعه منابع انسانی اداره ورزش و جوانان 
استان را مجاب کرد که بدون اطالع و هماهنگی با 
اداره تربیت بدنی و هیأت فوتبال شهرستان اقدام 
به واگذاری این سالن به شورای محله همت آباد 

نماید. 
اما از آنجایی که این واگذاری با منع قانونی روبه رو 
است و باید مطابق قانون سالن ها و اماکن ورزشی 
در اختیار هیأت های ورزشی قرار گیرد، بنابراین 
به  سالن  این  واگذاری سوری  با  کل  اداره  معاون 
یکی از هیأت های شهرستان، این سالن را از هیأت 
فوتبال گرفت و اعالم کرد که هیأت فوتبال حاضر 
از  یکی  به حضور  نسبت  تعهدات خود  انجام  به 

اعضای شورا در هسته مرکزی هیأت و پرداخت 
ریالی از درآمد ماهانه سالن به شورای محله همت 
آباد نبوده و بر همین اساس واگذاری سالن مذکور 

به هیأت فوتبال شهرستان منتفی می شود.
زمانی که این موضوع در این نشست مطرح شد 
خدابخش اظهار بی اطالعی کرد و موضوع را از 
گزارشی  ارائه  با  وی  اما  شد،  جویا  خود  معاون 
مختصر به خدابخش موضوع را خیلی ساده تعریف 
کرد که این سالن را از یک هیأت گرفته و به هیأت 
دیگری واگذار کرده ایم و در پاسخ به خبرنگاران 

نیزاظهار داشت: این سالن به هیأت کبدی شهرستان 
صورت به  حالی  در  غیور  است!!  شده   واگذار 
فی البداهه از هیأت کبدی نام برد که طبق پیگیری 
های ما طی سه سال اخیر هیأتی به نام هیأت کبدی 
شهرستان در میان هیأت های فعال شهرستان وجود 
ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که طی 
سالن شهید  از  درآمد حاصل  اخیر  ماه  دو  حدود 
واریز  آباد  همت  محله  شورای  حساب  به  الوی 
قانون مغایر  صد  در  صد  موضوع  این  که   شده 

است... 

به  فردی  تازگی  به  گویا  ها  شنیده  طبق  همچنین 
نام ک به عنوان فرد پیشنهادی برای ریاست هیأت 
شهرستان  بدنی  تربیت  اداره  به  شهرستان  کبدی 
معرفی شده  تا هر چه زودتر این موضوع فیصله 
پیدا کند غافل از این که انتخاب و یا معرفی رئیس 
هیأت  رئیس  عهده  بر  اصفهان  شهرستان  هیأت 
با فرد سفارش  نژاد  کبدی استان است و حسینی 

شده مخالف است....
به چنین  افرادی که غیور را وادار  باید دید برش 
تصمیمی کرده اند آنقدر زیاد هست که این موضع 

را پیش از این که دردسر تازه ای را متوجه اداره کل 
ورزش و جوانان کند بی سرو صدا خاتمه دهند 

یا نه.... 
اعمال  این  و  تصرفات  و  دخل  این  است  گفتنی 
آباد  همت  سالن  واگذاری  خصوص  در  نظرها 
در حالی از سوی غیور پیگیری می شود که کلیه 
عهده  بر  شهر  سطح  در  ورزشی  اماکن  توزیع 
تربیت بدنی شهرستان است که سکوت جمشیدی 
سئوال جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  عنوان   به 

برانگیز است.

تحلیل

چارچوب

درآمد حاصل از سالن شهید الوی به حساب کدام هیأت واریز می شود؟

دموکراسي تو روز روشن!

باریج اسانس- ارومیه؛ گیتی پسند-کویر یزد

شروع لیگ والیبال و آغازی دوباره

معاون فني و مهندسي اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
گفت: براي بازسازي ورزشگاه تختي که یکي از فرسوده ترین 
اعتبار  تومان  میلیارد   30 حدود  است  اصفهان  ورزشي  اماکن 

نیاز است.
 محمودیه در نشست خبری با رسانه ها به مناسبت هفته تربیت بدنی

و ورزش گفت: در حوزه ساخت و سازها سال اول به برنامه 
ریزي و اصالح ساختار ها انجامید و سعي شد در یک سال و 

نیم گذشته اقدامات اساسي در این حوزه انجام شود.
در سال 89، 250 هزار متر مربع به فضاي ورزشي استان افزوده 
متر  صدم   26 به  استان  ورزشي  سرانه  ارتقاء  موجب  که  شد 

مربع گردید.
هفت  هاي  پروژه  مجموع  از  برداري  بهره  با  داد:  ادامه  وي 
متر  صدم   29/6 به  سرانه  این  ماه  مهر  پایان  سال،  ابتداي  ماه 
سرانه  میانگین  به  رسیدن  براي  چند  هر  رسید.  خواهد  مربع 

کشوري250 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
چمن  زمین  دو  ساحل،  استخر  از  برداري  بهره  محمودیه 

بزرگ طبیعي و سه پروژه روستایي را از طرح هایي برشمرد 
برداري بهره  مرحله  به  تومان  میلیارد  پنج  از  بیش  با   که 

رسیده اند.
وي افزود: 250 پروژه ورزشي نیمه تمام در سطح استان داریم 
که اغلب با مشارکت مردم تا مرحله فونداسیون اجرا شده اند 

اما مشکالت اعتباري مانع تکمیل آنها شده است.
است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   70 ها  طرح  این  تکمیل  براي 
این در حالي است که فقط اعتبار امسال اداره کل 20 میلیارد 

تومان مي باشد.
محمودیه در ارتباط با ورزشگاه نقش جهان و مراحل واگذاري 
آن به استان بیان داشت: ردیف اعتباري این طرح باید به استان 

به زودي  اما  است  نداده  اتفاق رخ  این  هنوز  که  واگذار شود 
شاهد افتتاح سالن شش هزار نفري این ورزشگاه خواهیم بود.

معاون فني و مهندسي اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
اماکن  این  تعداد  گفت:  فرسوده  اماکن  بازسازي  با  ارتباط  در 
مورد  قبل  هاي  سال  اماکن  از  بسیاري  است،  زیاد  استان  در 
بهره برداري قرار گرفته اند اما چون سرانه ورزشي استان پایین 
بوده از این فضاها بیش از حد مجاز استفاده شده است، سال 
پیش 25 درصد اعتبارات به بازسازي این اماکن اختصاص پیدا 
کرد، ورزشگاه تختي جزو همین اماکن فرسوده است که براي 
بیني  پیش  تومان  میلیارد  تخمیني حدود 30  رقم  آن  بازسازي 

مي شود. 

محمودیه در نشست خبري مدیر کل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان:
 بازسازي ورزشگاه تختي نیازمند ۳0 میلیارد تومان اعتبار است

در حاشیه
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زاینده رود
مدیرعامل مجتمع فوالدمبارکه تولید فوالد خام این شرکت 

تا پایان سال را بیش از شش میلیون تن پیش بینی کرد.
ــد یک روزه  ــمیعی نژاد پس از بازدی ــعود س محمد مس
ــران و هرمزگان و  ــان، ته ــتان های اصفه خبرنگاران اس
ــانه های خارجی فعال در ایران و در نشستی  برخی از رس
ــرد: مجتمع فوالد مبارکه هدف های تولید  خبری اعالم ک
ــال جهاد اقتصادی در شش ماه  ــاس برنامه در س را براس

نخست سال جاری انجام داده است. 
ــرکت بر اساس  وی از افزایش تولید فوالد خام در این ش
اهداف وزارت صنعت و سازمان توسعه و نوسازی معادن 

خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 10 
درصد از برنامه پیش بینی شده هم جلوتر 
هستیم و در شش ماهه نخست سال بیش 
ــزار تن محصول  ــون و 700 ه از دو میلی
ــال 90  به بازار ارائه کردیم  و از ابتدای س
ــه میلیون تن  تاکنون میزان تولید از مرز س

عبور کرده است.
سمیعی نژاد بر این اساس پیش بینی کرد تا 
پایان سال ظرفیت تولید این واحد به بیش 
ــد که 15 درصد  ــش میلیون تن برس از ش
ــتر است و گفت: وزن  از سال گذشته بیش
ــد  ــروش محصوالت نیز 11 درصد رش ف
داشته، به این دلیل که طرح های توسعه در 

سه جبهه در حال اجراست.
افزایش 2/5 برابری ظرفیت تولید 
ــرای طرح های  ــتین جبهه را اج وی نخس
ــه بیان  ــوالد مبارک ــرکت ف ــعه در ش توس
ــده ظرفیت  ــرد و گفت: برنامه ریزی ش ک
ــال  تولید کارخانه از 5/4 میلیون تن در س
ــد. در جبهه  ــون افزایش یاب ــه 7/2 میلی ب
ــاندن ظرفیت تولید از  ــعه سبا نیز رس توس
ــتور  ــزار به 1/5 میلیون تن در دس 700 ه
ــرکت فوالد  ــن در ش ــت. همچنی کار اس
ــود ــی اجرا می ش ــرح های ــزگان ط  هرم
ــه  ــت تولیدی آن را از 1/6 به س که ظرفی

میلیون تن افزایش دهد و به این ترتیب، مجموع ظرفیت 
تولید فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه اصفهان تا مرز 12 

میلیون تن افزایش خواهد یافت.
ــت های  ــتای سیاس ــمیعی نژاد این طرح ها را در راس س
فوالدی کشور دانست و گفت:از دیگر اهداف مهم شرکت 
رعایت مسایل زیست محیطی است که در این بخش نیز 
بیش از 180 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و تا 
ــال نیز 60 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های  پایان س

قبلی هزینه می شود.
فوالد مبارکه آالینده نیست

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تأکید بر خروج 
ــده گفت: این ــت صنایع آالین ــرکت از فهرس  نام این ش
ــردن آلودگی های  ــرای از بین ب ــرمایه گذاری ها نه ب س
شرکت بلکه برای تکمیل سیستم های زیست محیطی و 

بهبود شرایط اجتماعی در اطراف کارخانه می باشد.
ــازی تولید 85 درصد قطعات یدکی مورد  وی از بومی س
 نیاز این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به سیاست های
ــرکت برای حمایت از صنایع داخلی، بیش از 75  این ش
درصد طرح های توسعه فوالد مبارکه با کمک و همکاری 
ــوالت آنها انجام  ــتفاده از محص متخصصان داخلی و اس
ــود و تنها در مواردی اقدام به واردات می کنیم که  می ش
ــورهای ــد، مانند کمپرس  تولید برای داخل به صرفه نباش

 هواده.
دغدغه مواد اولیه نداریم

سمیعی نژاد با اشاره به طراحی سیستم های اتوماسیون این 

شرکت به دست متخصصان داخلی گفت: تاکنون برخی 
سیستم ها نیز به فوالدسازان منطقه فروخته شده، از سوی 
دیگر 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید هم در 
داخل کشور تهیه می شود و به این ترتیب دغدغه ای برای 

تهیه مواد اولیه نداریم.
ــاء قراردادهایی به ارزش دو میلیارد  وی همچنین از امض
ــگاها و مراکز علمی و تحقیقاتی خبر داد و  تومان با دانش
ــایی و معرفی مواد  ــات عهده دار شناس گفت: این مؤسس
ــده اند که در داخل قابل دستیابی است و نیاز  اولیه ای ش

محدود ما را به صادرات نیز برطرف می کند.
متولی مجتمع فوالدمبارکه اصفهان با اشاره به اجرای قانون 
ــال گذشته گفت:  هدفمندی یارانه ها از س
برای تولید با شرایط جدیدی که اجرای این 
قانون فراهم می کرد از دو سال گذشته بیش 
ــده که هدفشان  از 200 پروژه مهم اجرا ش
افزایش بهره وری و استفاده مجدد و بهینه 
از انرژی هایی است که مصرف می شوند.

ــن صنعت ملی را در  ــره وری در ای وی به
ــت و  ــتانداردهای روز دنیا دانس ــد اس ح
گفت:امیدواریم با تکمیل پژوهش ها از حد 

استاندارد نیز عبور کنیم.
دسترس��ی به آب ه��ای آزاد، دلیل 

خرید فوالد هرمزگان
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
ادامه با اشاره به تجربه و تخصص 20 ساله 
 این واحد صنعتی در تولید انواع شمش های
ــرکت فوالد  عریض گفت: وقتی دولت ش
ــت تصمیم  ــزگان را به مزایده گذاش هرم
گرفتیم این واحد صنعتی که ظرفیت تولید 
ــی رقیب در  ــن محصول ب ــون ت 1/6 میلی
خاورمیانه دارد را خریداری کنیم تا امکان 
ــه اصفهان  ــرکت فوالدمبارک ــی ش دسترس
ــروش محصوالت  ــای آزاد و ف ــه آب ه ب
ــور نیز فراهم ــادر جنوب کش ــق بن  از طری

 شود.
وی یادآور شد: حدود پنج سال طول کشید 
تا فوالد مبارکه اصفهان به مرحله تولید و سودآوری برسد، 
در حالی که حضور متخصصان یا تجربه این صنعت باعث 
شد فوالد هرمزگان در عرض دو ماه تکمیل شده و فعالیت 

خود را آغاز کند.
 سمیعی نژاد برنامه تکنسین های آلمانی را تکمیل و راه اندازی
فوالد هرمزگان تا آذرماه امسال بیان کرد و گفت: انتخاب 
ــد از فروردین سال 90 یعنی  متخصصان داخلی باعث ش
20 روز بعد از خریداری، فوالد هرمزگان نخستین ذوب 
ــاهد افزایش ظرفیت تولید این  را تجربه کند و هر روز ش

واحد خواهیم بود.
سهم 43 درصدی فوالد مبارکه در تولید کشور 

به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در حال 
حاضر کشور ایران با تولید 12 میلیون تن فوالد خام و17 
ــون تن محصول نهایی رتبه هفدهم جهان را به خود  میلی

اختصاص داده است.
 محمد مسعود سمیعی نژاد اعالم کرد: فوالد مبارکه اصفهان 
ــاز کشور نتوانسته است تا  به عنوان بزرگ ترین فوالد س
ــش ماهه اول سال جاری سهم 43 درصدی خود  پایان ش

در تولید فوالد کشور را حفظ نماید.
وی افزود: با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود در فوالد 
هرمزگان و فوالد سبا، در حال حاضر ظرفیت فوالد مبارکه 
ــت که با برنامه ریزی های انجام شده و  7/5 میلیون تن اس
ــال 93، ظرفیت این  ــت اجرا تا پایان س طرح های در دس

شرکت به 11 میلیون تن خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: این 

ــون موفق به تولید 54  ــرکت از زمان بهره برداری تاکن ش
ــت و در  ــزار تن فوالد خام گردیده اس ــون و 208 ه میلی
ادامه راه نیز استفاده از ظرفیت های تولیدی و پشتیبانی با 
ارتقا بهره وری و بهبود مستمر فرآیندها و تمرکز بر ارتقای 

کیفیت را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان این که در حال حاضر فوالدمبارکه با تولید 43 
درصد فوالد خام کشور مقام اول را دارد، خاطر نشان کرد: 
 این شرکت به منظور دستیابی به برنامه های سند چشم انداز
ــعه با توجه به افزایش مصرف سرانه  و برنامه پنجم توس
ــای داخلی و  ــاز روز افزون بازاره ــور و نی فوالد در کش

اشتغال زایی، طرح های توسعه ای در دست اجرا دارد.
سرمایه گذاری سه هزار میلیاردی در طرح های 

توسعه
ــقف فوالد سازی  ــمیعی نژاد طرح های توسعه زیر س س
ــب با افزایش تولید، طرح های  در دو فاز، طرح های متناس
ــعه خطوط نورد گرم وسرد، طرح های توسعه ناحیه  توس
فوالد سازی و نورد پیوسته)سبا(، طرح توسعه معدن سنگ 
آهن سنگان در مجموع با هزینه ای برابر با سه هزار و161 
میلیارد و 249 میلیون تومان را از جمله طرح های توسعه 

شرکت اعالم کرد.
وی افزود: طرح توسعه فوالد هرمزگان نیز با هزینه ای بالغ 
ــر 200 میلیارد تومان مراحل تصمیم گیری و تصویب را  ب

سپری می کند.
ــرکت فوالد مبارکه اصفهان یادآور شد: از  مدیر عامل ش
ــته تا پایان خرداد ماه سال جاری بیش  مهرماه سال گذش
از سه هزرا نفر از جوانان جویای کار منطقه جذب فوالد 
مبارکه شدند که با راه اندازی طرح های توسعه و پروژه های 
ــغلی دیگر در منطقه  ــت اجرا دو هزار فرصت ش در دس

ایجاد خواهد شد.
وی با بیان این که ارزش سهام فوالد مبارکه دو برابر شده 
است، گفت: ارزش معامالت بازار بورس این شرکت در 
ــال 88 در حدود 5/3 میلیارد دالر بوده که  پایان اسفند س
ــیده  ــال 89 این ارزش به 7/7 میلیارد دالر رس در پایان س

است.

س��ود هزار و 400 میلیاردی ش��رکت در س��ال 
گذشته

سمیعی نژاد بیان کرد: میزان سود شرکت فوالد مبارکه در 
پایان سال 89 یک هزار و 400 میلیارد تومان بود در حالی 
ــال 88 در حدود 730 میلیارد  ــود این شرکت در س که س

تومان بوده است.
ــان تصریح کرد:  ــرکت فوالد مبارکه اصفه مدیر عامل ش
ــت  ــایل زیس ــرکت فوالد مبارکه تاکنون در زمینه مس ش
محیطی بیش از 180 میلیارد تومان سرمایه گذاری نموده و 
با یک هزار و 600 هکتار جنگل کاری برای دستیابی به دو 

هزار هکتار فضای سبز برنامه ریزی کرده است.
ــروزه بیش از 10 درصد از  ــمیعی نژاد با بیان این که ام س
ــده جلوتر هستیم، گفت: بر اساس  برنامه های تعریف ش
ــدن وتجارت و  ــط وزارت صنعت، مع ــی که توس اهداف
سازمان توسعه و نوسازی معادن) ایمیدرو( تعریف شده 
است، شرکت فوالد مبارکه در شش ماهه ابتدای سال جهاد 

اقتصادی این اهداف را به نحو احسن انجام داده است.
ــب  وی وجود تحریم های اقتصادی را یک فرصت مناس
ــت و افزود: در سال جهاد  برای متخصصان داخلی دانس
اقتصادی بیش از برنامه تولید حرکت کرده ایم و به اهداف 

تعیین شده رسیده ایم.
ساخت بزرگ ترین مدول دنیادر فوالد مبارکه 

ــاخته های  این مدیر فوالدی با افتخار به س
ــان داخلی  ــط متخصص این کارخانه توس
ــعه ها را مشاهده می کنیم  گفت: امروز توس
ــتین بار یک مدول 1/5 میلیون  برای نخس
ــر در دنیا  ــه در حال حاض ــی در احیا ک تن
ــت را تولید کرده ایم  بزرگ ترین مدول اس
ــاری این مدول  ــال ج ــفند ماه س و در اس

راه اندازی می شود.
وی ادامه داد: فوالد مبارکه طراحی شده از 
ــتانتره، تولید گندله،  ورود سنگ آهن کنس
ــفنجی و در نهایت شمش فوالدی  آهن اس
ــه در ارزش  ــرکت فوالد مبارک و ارزش ش
ــمش است و طراحی و  افزوده ای که در ش
سودآوری شرکت بر اساس تولید بیش از 
300 نوع محصول مورد سفارش کارخانه ها 

و صنایع پایین دستی را تولید می کند.
عقب ماندگ��ی پنج میلی��ون تنی از 

برنامه
ــاره تأخیر  ــی درب ــخ به پرسش وی در پاس
پروژه های بزرگی مانند شهید خرازی برای 
ــد فوالدمبارکه گفت:  افزایش ظرفیت تولی
ــعه دولت باید  ــاس برنامه سوم توس براس
ــون تن ظرفیت تولید فوالد خام را  15 میلی
افزایش می داد اما تا پایان برنامه این رقم از 
10 میلیون تن فراتر نرفت و عقب ماندگی 

پنج میلیون تنی از این برنامه های کالن همچنان ادامه دارد. 
سمیعی نژاد با اشاره به این که مدیران شرکت فوالد مبارکه 
ــتند که طرح های توسعه ای را  ــال نتوانس بیش از چهار س
افزایش دهند و در حال حاضر این قراردادهای توسعه ای 
ــهریور امسال  ــده و از ظرفیت 4/6 میلیون تن ش امضا ش
ــت یافته ایم و تمام  ــه 5/4 میلیون تن ظرفیت تولید دس ب
قراردادهای این افزایش ها ابتدای امسال انجام شده است، 
ــده، ظرفیت این مجتمع  ــت: طبق برنامه  های انجام ش گف

فوالدی را به 11 میلیون تن می رسانیم.
فوالد هرمزگان مستقل است

ــزگان اضافه  ــرکت فوالد هرم ــورد وضعیت ش وی در م
کرد: شرکت فوالد هرمزگان یک شرکت مستقل بوده که 
ــت و اکنون  ــای هیات مدیره و مدیرعامل اس دارای اعض
ــرکت متوجه خود شرکت  ــود و زیان این ش  هر گونه س

است.

ــرمایه گذاری ها از طریق  ــمیعی نژاد بیان کرد: بیشتر س س
تسهیالت بانکی صورت می گیرد و پیش بینی می شود که با 
سرمایه گذاری های صورت گرفته، امسال فوالد هرمزگان 
100 هزار تن تولید داشته باشد که بر اساس برنامه توسعه 

قصد رسیدن به 300 هزار تن محصول را داریم.
ــه در مورد وضعیت صادرات این  مدیرعامل فوالد مبارک
ــتر برای  ــب نیاز صادرات و بیش ــرکت گفت: برحس ش

مصرف داخلی تولید می شود.
وی اضافه کرد: اکنون محصوالت این شرکت به 40 کشور 
صادر می شود، اما ترجیح داده می شود به جای صادرات، 
محصوالت را به صنایع پایین دستی فروخته و آنها صادر 

کنند.
ــاره به این که شرکت فوالد مبارکه تنها  سمیعی نژاد با اش
ــت که حرف اول را می زند،  شرکت فوالدساز منطقه اس
ــرمایه گذاری مواد اولیه تولید داخل انجام  تصریح کرد: س
ــتقل با  ــرکت مس ــتیم که یک ش ــال مذاکره هس و در ح
ــرمایه گذاری خارجی و داخلی، تولید مواد اولیه فوالد  س

را برعهده بگیرد.
سرنوشت 1200 صنعت پایین دستی به فوالد مبارکه گره 

خورده است
ــتی،  وی با بیان این که یک هزار و 200 صنعت پایین دس
ــتند، افزود: این شرکت  مشتری صنایع فوالد مبارکه هس
ــن می کند، اما تا  ــتر نیاز داخلی را تأمی بیش
کنون چندین کشور درخواست نمایندگی 
ــد که در صورت کاهش نیاز داخلی  کرده ان

از این ظرفیت استفاده می کنیم.
ــتغال در این  این مدیر در ادامه به ایجاد اش
ــرکت اشاره کرد و گفت: سال گذشته با  ش
ــت تأمین اجتماعی چهار هزار و 800  لیس
ــت وارد  ــروی تمام وق ــر به صورت نی نف
ــتا نیز برای  ــدند که در این راس سیستم ش
ــتغال  10هزار نفر در کارگاه های بیرونی اش

غیرمستقیم ایجاد شده است.
وی همچنین به کمبود آب در اصفهان اشاره 
ــرمایه گذاری در  ــرد و افزود: ما باید با س ک
ظرفیت سایر استان ها سبب انتقال صنعت 
ــویم که اصفهان در  ــکوفایی آن ش و نیز ش
ــم انداز به سهم42درصدی این  برنامه چش

هدف گذاری در کشور دست می یابد.
ــتای  ــرد: در راس ــان ک ــژاد بی ــمیعی ن س
ــور و برنامه پنجم  سیاست های فوالد کش
ــعه، هدف فوالد مبارکه افزایش تولید  توس
ــن به 12 میلیون تن فوالد  از 5/4 میلیون ت

خام است.
ط��رح های توس��عه ب��ا مج��وز محیط 

زیست اجرا می شود
وی با بیان این که محیط زیست و رعایت 
مسایل زیست محیطی برای این شرکت با اهمیت است، 
گفت: این شرکت با طرح های زیست محیطی که در حال 
اجرا دارد یا در گذشته انجام داده است بیش از 180 میلیارد 

تومان طر ح های محیط زیستی را به اتمام رسانده است.
سمیعی نژاد همچنین از ایجاد هزار و 600 هکتار فضای 
سبز در این مجتمع خبر داد و گفت: این فضا بزرگ ترین 
ــور ایجاد شده  ــت که در صنایع کش جنگل مصنوعی اس

است.
ــان رعایت  ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــر عامل ش مدی
استانداردهای زیست محیطی را برای این واحد ضروری 
ــایل پیش  ــت و گفت: اگر با در نظر گرفتن این مس دانس
ــه فعالیت هایمان را  ــت ادام نرویم به زودی محیط زیس
ــه طرح های  ــت ک ــف می کند و به همین دلیل اس متوق
ــعه شرکت فوالد مبارکه با مجوز محیط زیست اجرا  توس

می شود.

مدير عامل شركت فوالد مباركه اصفهان:

توسعه فوالد مبارکه با مجوز محیط زیست اجرا مى شود

با در نظر گرفتن 
 ظرفیت های 

موجود در فوالد 
هرمزگان و فوالد 

سبا، در حال حاضر 
ظرفیت فوالد 

مبارکه 7/5 میلیون 
تن است که با 

برنامه ریزی های 
انجام شده و 

طرح های در دست 
اجرا تا پایان سال 
93، ظرفیت این 
شرکت به 11 

میلیون تن خواهد 
رسید

بیشتر سرمایه 
 گذاری ها از 

طریق تسهیالت 
بانکی صورت 

می گیرد و پیش بینی 
 می شود که با 

سرمایه گذاری های 
صورت گرفته، 
امسال فوالد 

هرمزگان 100 هزار 
تن تولید داشته 

باشد که بر اساس 
برنامه توسعه قصد 

رسیدن به 300 
هزار تن محصول را 

داریم


