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ــازمــان  مدیرعـامـل س
ــهرداری اصفهان  بازیافت ش
گفت: اصفهان با جمع آوری 
روزانه 300 تن مواد بازیافتی 
ــور در  ــهر کش ــتین ش نخس

مدیریت پسماند است. 
ــان با بیان اینکه  ــول در گفتگو با فارس در اصفه ــور باج تیم
ــعه و افزایش تولید کود کمپوست  ــال  جاری به منظور توس در س

اقدامات گسترده ای...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدیرعامل کانون خبرگان 
ــتان اصفهـان  اس کشـاورزی 
گفت: طبق قانون هر شخص 
ــی برای  ــی و یا حقوق حقیق
تصرف در حریم رودخانه باید 
از سازمان آب استان اصفهان 

ــی در گفتگو با فارس در اصفهان  ــفندیار امین مجوز دریافت کند. اس
با اشاره ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدیرکل امور شهرداری ها 
ــور  ــوراهای وزارت کش و ش
گفت: برای اداره شهرداری ها 
ــه صورت عادی به جز 114  ب
هزار میلیارد ریال بودجه این 
ــزار  ــش از 40 ه ــتگاه، بی دس

میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است. 
ــهرکرد،  ــهرداری ش به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی ش

غالمحسین تابش فر  در نشست با شهردار ...
 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

وجود 80 درصد صنايع دستي خارجي 
در شــأن اصفهــان نيست

وزیر اقتصاد:
 بازار سرمایه واکنشی به قطعنامه 
نشان نداد

رئیس سازمان انرژی اتمی:
ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به ایران ممنوع شد

صفحه 4

ــنجش آلودگي آب  ــتگاه س 12 دس
ــز زاینده رود و کارون  در 2 حوزه آبری

نصب شد.
ــرکل محیط  ــزارش موج، مدی  به گ
ــاري  ــال و بختیــ ــت چهــارمح  زیس
ــه اي عمل  ــتگاه ها لحظ این دس گفت: 
ــن  باالرفت ــورت  ص در  و  ــد  مي کنن
ــا، همه  ــي این حوزه ه ــزان آالیندگ می
ــرب  ــن آب براي ش ــه از ای ــي ک منابع
ــد خواهن ــع  مطل ــد،  مي کنن ــتفاده   اس

شد.
 شیوندي با بیان اینکه این دستگاه ها 
ــت که در حوزه آبریز  ــتین بار اس نخس
ــود،  ــده رود نصب مي ش کارون و زاین
ــن طرح، هفت  ــراي اجراي ای افزود: ب

میلیارد ریال هزینه شد.
ــتگاه ها میزان آالیندگي این  این دس
حوزه ها را به طور مرتب اعالم خواهند 

کرد.
ــمه  بختیاري، سرچش و  چهارمحال 
ــزرگ کارون و ــي 2 رودخــانه ب  اصلـ
ــت و سالیانه بیش از 10  زاینده رود اس
ــب آب از این حوزه ها  میلیارد مترمکع

استخراج مي شود.

نصب 12دستگاه سنجش 
 آلــودگــي آب 

در زاینده رود و کارون

اصفهان نخستین شهر کشور
در مدیریت پسماند است

تصرف در حریم رودخانه باید
با مجوز سازمان آب اصفهان باشد

اداره شهرداري  ها 40 هزار میلیارد  ریال 
دیگر اعتبار مي خواهد

2 و 3 تیرماه 1389
اصفهان، خیابان جی، تاالر شهروند

www.isfahan.ir/simashahr
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ــت جمهوري لهستان به دلیل عدم کسب  انتخابات زود هنگام ریاس
آراي الزم از سوي نامزدها به دور دوم کشیده شد.

ــبکه تلویزیوني »پي وي ان 24« لهستان،  به گزارش ایرنا به نقل از ش
ــاس برآوردهاي اولیه اعالم کرد که  ــیون انتخاباتي این کشور براس کمیس
ــوکي رئیس  ــالو کومورس دو رقیب اصلي در این انتخابات یعني رونیس
ــکي از  ــالو کاشینس پارلمان از حزب حاکم حدود 7/45 درصد و یاروس
ــت آورده اند. هر  حزب مخالف دولت حدود 2/33 درصد آرا را به دس
ــه اول باید بیش از 50 درصد آرا را  ــک از رقبا براي پیروزي در مرحل ی
ــاس میزان حضور رأي دهندگان  ــت مي آوردند. این برآورد براس به دس
ــان مي دهد تنها حدود 5/41  ــت که نش در حوزه هاي انتخاباتي بوده اس
درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. از جمعیت 
بیش از 38 میلیون نفري لهستان بیش از 30 میلیون و 500 نفر حق رأي 
دارند. لخ کاشینسکي رئیس جمهوري فقید لهستان روز 21 فروردین در 
سفر به شهر اسمولنسک روسیه در غرب این کشور همراه   94 نفر دیگر 
ــت داد. دور دوم انتخابات روز  ــانحه هوایي جان خود را از دس بر اثر س
13 تیرماه برگزار مي شود. انتظار مي رود که اعالم نتایج نهایي انتخابات 
ــتان  به دلیل سیل  ــد، زیرا برخي از مناطق دورافتاده لهس مدتي طول بکش

اخیر در این کشور به راحتي قابل دسترسی نیستند.

ــوار ویدئویی از باراک اوباما  ــخنگوی آمریکایی القاعده در یک ن س
ــورهای  ــت تا همه نیروهایش را از کش ــس جمهوری آمریکا، خواس رئی
ــه از دبی، آدم غدان  ــه گزارش خبرگزاری فرانس ــلمان خارج کند. ب مس
ــاور امنیتی و کلیه پرسنل  ــوس، مش ــرباز، جاس گفت: باید تا آخرین س
ــتی ها و هواپیماهایتان را از هر سرزمین  آمریکایی دیگر و همچنین کش
مسلمانی خارج سازید. وی در این نوار ویدئویی 24 دقیقه ای همچنین 
ــت به حمایت های مادی و معنوی خود از اسرائیل پایان  از اوباما خواس
ــد از مداخله در امور  ــت: امریکا بای ــن پیام همچنین حاکی اس ــد. ای ده
مذهبی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دولتی جهان اسالم دست بردارد. 
غدان در ادامه خواستار آزادی کلیه اسرای مسلمان از زندان های امریکا 
ــد. غدان که متولد سال 1978 و اهل کالیفرنیای جنوبی است، از سال  ش
2004 تاکنون در چند نوار ویدئویی ظاهر شده است. مقامات آمریکایی 
ــتی  ــت وی به دلیل دخالت ادعایی در فعالیت های تروریس برای بازداش
ــه کمک و خدمت به القاعده، مبلغ یک میلیون دالر جایزه تعیین  از جمل

کرده اند.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان که اخیراً از جریان غربگرای 
14 مارس جدا شده بود، بر اهمیت حفظ سالح مقاومت لبنان به رهبری 
ــا توجه به تهدیدهای  ــور ب ــزب اهلل در دفاع از ثروتهای ملی این کش ح

بالقوه رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 
ــرق االوسط، ولید جنبالط پس  به گزارش مهر به نقل از روزنامه الش
ــفیر سوریه در لبنان اظهار داشت: درصدد  از دیدار با علی عبدالکریم س
ــاس توافقنامه طائف و مشترکات  ــق براس برقراری روابط جدی با دمش

تاریخی و منطقه ای هستیم.
این شخصیت سیاسی کهنه کار سیاسی در لبنان که از سالهای 2005 
ــاره به  اینکه در  ــالح حزب اهلل بود، با اش تا 2008 از منتقدان جدی س
ــت، تأکید  ــرایط کنونی لبنان بی طرف بودن غیر ممکن و بی معنا اس ش

کرد: امروز سالح حزب اهلل از هر زمانی مهمتر است. 
ــابقه پارلمان لبنان در ادامه  سالح جنبش مقاومت لبنان  نماینده با س
ــی در دریا مهم  ــان به ویژه منابع نفت ــاع از ثروتهای ملی لبن ــرای دف را ب

ارزیابی کرد. 
جنبالط با اشاره به گزارشهای اخیر در مسأله تالش رژیم صهیونیستی 
ــف منابع گازی در دریای مدیترانه، تصریح کرد: اگر نتوانیم از  برای کش
ــم حفاظت کنیم، به طور  ــف کرده ای ثروتهای ملی خود که در دریا کش
ــا می برد. رئیس حزب  ــتی این ثروتها را به یغم ــمن صهیونیس قطع دش
ــت ترقیخواه لبنان که از جریان 14 مارس سعد الحریری جدا  سوسیالیس

شده است، روابط سوریه و لبنان را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرد. 
ــی عبدالکریم  نیز در این دیدار حاکمیت ملی و ثبات لبنان را در  عل
امتداد ثبات در سوریه دانست و تصریح کرد: بشار اسد نیز بر وفاق ملی 

و ثبات در لبنان تأکید دارد و از این مسأله پشتیبانی می کند. 
ــوریه در بیروت ابراز امیدواری کرد: وفاق ملی در لبنان با  ــفیر س س

تأکید بر ضرورت حفظ مقاومت افزایش یابد.

ــری مغایر با دیدگاه  ــت وزیر عراق در اظهارنظ نوری المالکی نخس
متحدان خود در ائتالف ملی اعالم کرد: فقط باید یک نامزد برای سمت 
نخست وزیری عراق معرفی شود. مالکی در پایان دیدار با جالل طالبانی 
ــمت  ــالف ملی باید یک نامزد برای س ــور عراق گفت: ائت ــس جمه رئی
ــد، این که نامزدهای متعددی را به پارلمان  ــته باش ــت وزیری داش نخس
ــیونها درباره آنها تصمیم بگیرند، قابل قبول  ــایر فراکس معرفی کنیم و س
ــت و این  ــی اس ــزود: چنین اقدامی مغایر با قانون اساس ــت. وی اف نیس
مغایرت به این معنا نیست که بزرگترین فراکسیون از نامزد خود صرف نظر 
کند. مالکی گفت: ائتالف ملی هنوز نامزد نهایی خود را انتخاب نکرده و 
پیشنهادهای مطرح کنونی هنوز به مرحله توافق بر سر ساز و کارها منجر 
نشده است. ولی این مسأله باید در نشستهای جدیدی که منجر به تدوین 

ساز و کار و معرفی نامزد نخست وزیری می شود حل شود. 
ــالمی عراق ده روز پیش گفته  عمار الحکیم رهبر مجلس اعالی اس
بود گزینه توافق بر سر یک نامزد به بن بست رسیده است و امکان توافق 
ــر یک نفر وجود ندارد، در چنین وضعی چگونه برخی بدون هیچ  بر س
ــرار دارند که منجر به معرفی فقط یک نامزد  ــی بر گزینه هایی اص انعطاف
ــوص نامزدها انعطاف  ــزود: در صورتی که در خص ــود؟ حکیم اف می ش
ــطح ملی مطرح  ــد ما انتخاب نخست وزیر را در س ــته باش وجود نداش
ــه نماینده  ــصت و س ــم و هر نامزدی که رأی اعتماد یکصد و ش می کنی
ــت  ــت آورد، نخس ــت و پنج نماینده پارلمان را به دس ــیصد و بیس از س
ــود. در اوایل ماه ژوئن دادگاه فدرال عراق که باالترین نهاد  وزیر می ش
قضایی کشور است نتایج انتخابات پارلمانی عراق را تأیید کرد که در آن 
فراکسیون ایاد عالوی با کسب نود و یک کرسی از فراکسیون مالکی که 

هشتاد و نه کرسی به دست آورده است جلو افتاد. 
ــت آورد. عالوی نامزد  ــی به دس ــالف ملی عراق نیز هفتاد کرس ائت
ــدن برای تشکیل کابینه را طبق قانون اساسی عراق حق خود می داند  ش
ــی ادغام ائتالف دولت قانون و ائتالف ملی عراق تحت عنوان ائتالف  ول
ــان دارد، عماًل عالوی را  ــی در پارلم ــی که یکصد و پنجاه و نه کرس مل
ــالف ملی بزرگترین  ــت وزیری محروم می کند، زیرا اکنون ائت از نخس

فراکسیون در پارلمان عراق است.

ــار بازار  ــخنگوی اقتصادی دولت گفت: رفت س
ــد که این  ــان می ده ــته نش ــرمایه در هفته گذش س
ــورای امنیت  ــی به قطعنامه اخیر ش بازار هیچ واکنش
ــد مرکزی خبر،  ــت. به گزارش واح ــان نداده اس نش
شمس الدین حسینی از رسانه ها برای مقابله با فضای 
روانی صدور قطعنامه تشکر کرد و گفت: بیشتر قریب 
ــای روانی که به  ــانه های گروهی با فض به اتفاق رس
صورت تصنعی پس از صدور قطعنامه در فکر ایجاد 
آن بودند، مقابله کردند. وی گفت: بازار سرمایه در سه 
ماه گذشته از پایان اسفند تا پایان هفته گذشته از نظر 
ارزشی 10 درصد رشد داشته و ارزش این بازار از 65 
ــزار و 400 میلیارد تومان به 72 هزار و 200 میلیارد  ه
تومان رسیده است. حسینی گفت: همچنین شاخص 
ــد از 12 هزار و 537  ــا 15 درصد رش ــازار نیز ب کل ب
ــت. وی گفت:  ــیده اس به 14 هزار و 372 واحد رس
ــته ارزش بازار 3 درصد و شاخص کل 2  هفته گذش
درصد رشد داشته است. حسینی افزود: ارزش روزانه 
معامالت در هفته گذشته 162 درصد و حجم روزانه 
ــد داشته است. سخنگوی  معامالت 165 درصد رش
اقتصادی دولت گفت: آنان فکر می کردند می توانند 
متغیرهای اقتصاد کالن کشور را با قطعنامه به بند بکشند 
اما اقتصاد ایران کار خودش را می کند. وی با اشاره به 
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آن را یک برنامه 
اصالح ساختاری دانست و از رسانه ها خواست که 
برای فراهم کردن بستر اجتماعی اجرای آن تالش کنند. 
وزیر اقتصاد خطاب به رسانه ها گفت: این طرح را یک 
دغدغه ملی و برنامه اصالح ساختاری در نظر بگیرید 
ــما با اطالع رسانی صحیح در اجرای آن نقش  که ش
دارید. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این خواست 
ــت که مستقل و جدا  گروه اقتصادی دولت از شماس
از خط و خطوط سیاسی درجهت این کار ملی به ما 
ــینی گفت: در زمینه هدفمند کردن  کمک کنید. حس

یارانه ها تاکنون سه آیین نامه در خصوص باز توزیع، 
ــد و چگونگی اصالح و  ــی حمایت از تولی چگونگ
رسیدگی به اطالعات ناصحیح تصویب شده است. 
ــاره به بدهی دولت به بانک ها گفت: آمار  وی با اش
رسمی بانک مرکزی نشان می دهد این بدهی در بهمن 
سال 87، 13 هزار و 865 میلیارد تومان بوده است که 
در بهمن 88 به 13 هزار و 467 میلیارد تومان رسیده 
و حدود 3 درصد کاهش یافته است. حسینی گفت: 
همچنین بدهی معوقه بانک ها از دی سال گذشته تا 
پایان اردیبهشت امسال 7 هزار میلیارد تومان کاهش 
ــت و نسبت مطالبات به تسهیالت که به 24  یافته اس
درصد رسیده بود به 18/7 درصد کاهش یافته است. 
ــخنگوی دولت اعالم کرد: براساس محاسبه بانک  س
مرکزی نرخ تورم کشور در پایان اردیبهشت امسال به 
9/9 درصد رسیده است. سید شمس الدین حسینی در 
نشست خبری با بیان اینکه نرخ تورم برآیند تغییرات 
قیمتی 359 قلم کاالست، گفت: وقتی نرخ تورم از 25 
ــد به 9/9 درصد کاهش یافته، به معنای کاهش  درص
ــت بلکه به معنای کاهش میزان رشد  قیمت ها نیس
قیمت هاست و رسانه ها باید در این زمینه برای تبیین 
و اطالع رسانی صحیح کمک کنند. وزیر اقتصاد که 
به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت سخن می گفت؛ 
ــت: نرخ تورم در پایان سال گذشته 10/8  اظهار داش
درصد بود که در پایان اردیبهشت به9/9 درصد کاهش 
ــتاب رشد قیمت ها کند شده است و  یافت، یعنی ش
ــینی افزود: محاسبه نرخ  این روند ادامه می یابد. حس
تورم، فنی و اجزای آن کامالً مشخص است و هرکس 
درباره نرخ اعالم شده تردید دارد می توانیم اطالعات 
ــه 359 قلم کاال را گرفته ایم و جایی را که  مربوط ب
از آن نمونه گیری شده است، در اختیارش قرار دهیم. 
ــود بانکی گفت: درباره این  وی درباره تعیین نرخ س
نرخ سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری 

ــد و در چارچوب آن نرخ سود سپرده های بانکی  ش
متناسب با مدت سپرده گذاری کاهش یافت و حتی 
برای سپرده گذاری کمتر از 6 ماه، این نرخ تا 3 درصد 
کاهش یافته است. حسینی درباره نرخ سود تسهیالت 
گفت: این نرخ براساس نوع عقد و سود آوری فعالیت 
تعیین می شود، نه نرخ تورم. سخنگوی اقتصادی دولت 
در پاسخ به سؤالی درباره اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها گفت: یکی از مالحظات اصلی درباره اجرای 
ــت که با توجه به اصالح و واقعی  این قانون این اس
شدن قیمت ها، بخش هایی را که احتماالً به صورت 
روانی و با دستکاری قیمت ها می خواهند به رشد 
قیمت ها شتاب دهند، مدیریت و مهار کنیم به همین 
علت در حوزه برخی کاالها که بیشتر آنها کاالهای 
اساسی است ذخیره سازی الزم صورت گرفته است. 
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد فعاالن اقتصادی مانند 
گذشته با دولت در این زمینه همکاری کنند و گفت: 
ــب  ــازی مناس دولت نیز تالش می کند با ذخیره س
ــود. حسینی  ــتکاری قیمت ها گرفته ش جلوی دس
گفت: تالش می کنیم همراه با اصالح قیمت انرژی 
با شیوه ها و سیاست های مختلف هزینه های دیگر 
ــش دهیم. وی درباره  فعالیت های اقتصادی را کاه
ــور برای اعالم  ــتان های کش فراخوان در برخی اس
شماره حساب به منظور دریافت یارانه مستقیم گفت: 
این فراخوان در برخی استان ها به این معنی نیست 
که این استان ها زودتر از سایر استان ها یارانه نقدی 
ــور همزمان از  دریافت می کنند بلکه همه مردم کش
یارانه نقدی برخوردار می شوند. سخنگوی اقتصادی 
ــور گفت:  ــد نرخ اقتصادی کش ــت؛ درباره رش دول
ــد اقتصادی کشور مربوط به شش  آخرین نرخ رش
ــت که در آن رشد اقتصادی  ــال 87 اس ماهه دوم س
ــا نفت بیش از 3  ــدون نفت 2/7 درصد و ب ــران ب ای

درصد اعالم شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت:گزارش ایران و مباحث 
ــتدالل، استحکام مطالب و  مربوط به ایران از نظر اس
تصویب آن با اجماع، شکست بزرگی برای امریکا بود. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد جواد الریجانی 
در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم 
ــت در حدی بود که کنگره  ــیما افزود: این شکس س
ــورای حقوق  امریکا دولت اوباما را مجبور کرد در ش
بشر بیانیه ای بخوانند اما خواندن بیانیه، رئیس شورای 
ــن کار را )خواندن  ــر را مجبور کرد که ای حقوق بش
بیانیه( ممنوع کند. وی اضافه کرد: این بیانیه باعث شد 
کشورهای زیادی به نفع ایران صحبت کنند.الریجانی با 
بیان اینکه شورای حقوق بشر همسنگ شورای امنیت 
ــت افزود: امریکا تا سال گذشته در  بدون حق وتو اس
شورا شرکت نمی کرد اما بعد از آمدن اوباما سیاستشان 
عوض شد. وی با اشاره به تأثیر گزارش حقوق بشر 
ایران در شورای حقوق بشر گفت: درباره این گزارش 
197 توصیه مطرح شد که ایران 130 توصیه را قبول 
کرد و آنها را معقول دانست و حدود 30 مورد نیز به 
ــب بودن آن رد  دلیل مخالفت آن با قوانین و بی تناس
شد. دبیر ستاد حقوق بشر گفت:  برای نمونه عنوان شد 
چرا ما به کنوانسیون شکنجه نمی پیوندیم در حالیکه 
شکنجه در قانون اساسی ما ممنوع است اما در امریکا 
ممنوع نیست. الریجانی گفت: غربی ها می خواستند 
ــه را بر علیه ایران تغییر دهند و از جمله  فضای جلس
مسائل پس از انتخابات را مطرح کردند و اشک تمساح 
عجیبی در اینباره ریختند، اما بعد از جوسازی های آنان 

ــور به نفع ایران صحبت کردند.  حدود 10 تا 15 کش
ــاره به تالش امریکا برای طرح مسائل پس  وی با اش
از انتخابات گفت: سفیر امریکا با شال سبزی آمد و به 
طور صریح در این زمینه صحبت کرد و نشان داد که 
رنگ سبز نماد جریان فتنه امریکایی است. الریجانی 
افزود: امریکاییها خیلی کمک کردند تا مردم ما عمق 
فتنه را بفهمند زیرا فتنه یک دعوای انتخاباتی نبود بلکه 
ــیع و پیچیده بر علیه نظام و شکست  توطئه ای وس
ــر گفت:  ــتاد حقوق بش بزرگی برای آنها بود. دبیر س
ــران منزوی و مورد  ــتند بعد از فتنه، ای آنها انتظار داش
بی احترامی دنیا باشد اما دیدند ایران کشور سرزنده ای 
است و کشورها احترام بیشتری نسبت به گذشته برای 
ایران قائل هستند و علت عصبانیت کنگره امریکا هم 
همین است. وی گفت: طرح غربیها این بود دوباره در 
جریان تصویب گزارش ایران بر علیه کشورمان اقدام 
کنند که بعد از این موضوع 6 تا 7 کشور در آن جلسه 
به دفاع از ایران پرداختند. الریجانی با بیان اینکه ایران 
به تفصیل به سخنان آنان پاسخ داد گفت: کشتار مردم 
دنیا به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله مسائلی بود که 
ایران در پاسخ به ادعای غربیها مطرح کرد. وی اسالم 
ستیزی را یکی از فضاحتهای کشورهای غربی دانست 
و گفت: بالهت نخست وزیر دانمارک در این زمینه 
ــت و دلیل آن این است که احتماالً  کامالً مشهود اس
ــال 2025 کپنهاک اولین شهر اروپایی است که  در س
اکثریت آن با مسلمانها خواهد بود. الریجانی با اشاره 
به اینکه جهان درباره مسائل حقوق بشر در حال فعال 

شدن است افزود: روش غربی ها مهلک فرهنگ های 
بشری است اما امروز ملتها می خواهند حرف خود 
ــائل حقوق بشر مبتنی بر فرهنگ خودشان  را در مس
ــونت بر علیه زنان در  ــته باشند. وی گفت: خش داش
امریکا و انگلیس بسیار رواج دارد و آنها این را پذیرفته 
اند. الریجانی افزود: حقوق بشر یک فصل تمام شده 
نیست و تازه شروع شده است و ما به تجربه سکوالر 
لیبرال غرب احترام می گذاریم اما آن را قبول نداریم و 
حرف داریم. وی گفت:  باید تصویری از انسان مدرن 
ــورهای اسالمی  و قدرتمند ارائه دهیم و این در کش
ــایر فرهنگ ها باید این حق را داشته  زمینه دارد و س
باشند. الریجانی قرن 21 را قرن افول ادعاهای متکبرانه 
غرب دانست و گفت: اگر غرب سقوط کند بهشتی 
ــود. وی گفت: گزارش  ــریت باز می ش به روی بش
ــر ایران و نتایج آن یکی از شکست های  حقوق بش
غرب در تهاجم به ایران بود که البته این به معنای پایان 
تهاجم آنها نیست. الریجانی افزود: شکست آنها در 
مسأله هسته ای و حقوق بشر ناشی از خودمحوری 
ــت. وی درباره تعهدات ایران  و منطق ظالمانه آنهاس
در شورای حقوق بشر گفت:  این تعهدات بیشتر در 
چارچوب همکاری است زیرا حقوق بشر میدان تعامل 
و همکاری است. الریجانی درباره اقدام شورای حقوق 
بشر بر علیه رژیم صهیونیستی گفت: این شورا تاکنون 
سه قطعنامه بر علیه اسرائیل صادر و آنها را عصبانی 
ــورا موضع  ــت و یکی از نقاط مثبت این ش کرده اس

روشن آن درباره جنایت اسرائیل است.

ــازمان انرژی اتمی ایران  رئیس  س
ــه دلیل ارائه  ــن دو بازرس ب گفت: ای
ــط پیرامون فعالیت های  اطالعات غل
ــد وارد ایران  ــر حق ندارن ایران، دیگ
ــوند. به گزارش واحد مرکزی خبر،  ش
ــی در گفتگو با رادیو  علی اکبر صالح
گفتگو، در خصوص ساخت راکتوری 
قوی تر از راکتور تهران، افزود: ما اآلن 
ــت روی طراحی راکتوری  چند ماه اس
ــه یک راکتور  ــابه راکتور تهران ک مش
ساده ای است، کار می کنیم یعنی یک 
استخر آبی است و در آن صفحه های 
سوخت را می گذارند و رادیو دارو را 

تولید می کنیم. چون که یک راکتور ساده ای است، 
ما فکر کردیم با توجه به نیازی که به رادیو دارو در 
کشور داریم بهتر است همین راکتور را بازطراحی 
ــی از تجهیزات و  ــم، خیل ــدد و به هنگام کنی مج
وسایل و طراحی های و قدرت آن را هم باال بریم. 
ــت ما تا 20  ــدرت این اآلن حدود 5 مگاوات اس ق
مگاوات هم درنظرگرفتیم که قدرت راکتور باشد؛ 
به صورت راکتور استخری که یک استخر آب است 
ــوخت را می سازیم و ان شاءاهلل  و صفحه های س
در سال آینده همانطور که اعالم شد این صفحات 

سوخت را تحویل راکتور تهران خواهیم داد. 
ــور افزود: با توجه به اینکه  معاون رئیس جمه
ــت  ــوخت را به دس ــی تولید صفحه س ــش فن دان
آوردیم، بنابراین ساخت راکتوری مثل راکتور تهران 
ــان است و ما امیدواریم طراحی پایه و تفصیلی  آس
ــد و در  ــال و نیم آینده به پایان برس آن در یک س
طول 3 سال هم ما بتوانیم بسازیم. صالحی در پاسخ 
به اینکه طبق مصوبه مجلس درخواستهای بازرسی 
ــد. تحلیل  فراتر از مقررات ان پی تی رد خواهد ش
ــت؟ گفت: ما هیچ وقت  ــما در این رابطه چیس ش
ــازه نمی دادیم.  ــی فراتر از ان پی تی را اج بازرس

ــه ای که پروتکل الحاقی را به  ما فقط در یک بره
صورت داوطلبانه اجرا کردیم، آن موقع بود که یک 
ــی های پادمانی  ــی ها فراتر از بازرس مقدار بازرس
ــد دیگر  بود. اما بعد از اینکه آن فعالیت متوقف ش
ــوب تعهدات پادمانی  ــی های ما در چارچ بازرس
ــت که داریم. یعنی ما همانطور که بارها اعالم  اس
کردیم به تعهدات بین المللی مان پایبندیم. البته ما 
ــزی را فراتر نخواهیم رفت و از حقوقمان هم  چی
ــت. یعنی نه فراتر از حقوقمان  کم نخواهیم گذاش
ــی داریم که از  ــزی طلب می کنیم و نه آمادگ چی
ــی ها دقیقاً در  حقوقمان بگذریم. بنابراین بازرس
ــرد. وی ادامه داد:  چارچوب پادمان انجام می گی
ــی خالف واقع گزارشی بدهد، که این  اگر بازرس
ــه شورای حکام در  اتفاق در همین آخرین جلس
ــس بین المللی  ــاد؛ آنجا ما به آژان ــن اتفاق افت وی
ــته ای در خصوص گزارش دو تن از  انرژی هس

بازرسانشان که درست نبود، اعتراض کردیم. 
ــی بود. طبق توافقنامه  گزارش کاماًل غیرواقع
ــن دو بازرس به  ــه دیگر ای ــتیم ک پادمانی خواس
ــر معرفی کنند و ما  ــران نیایند. دو بازرس دیگ ای
ــن کار را کردیم. یعنی می خواهم به عزیزانمان  ای

ــان را بدهم و  ــس این اطمین در مجل
ــا رفتارمان و  ــی ملت ایران که م تمام
ــس در چارچوب  همکاریمان با آژان
ــی و دقیقاً طبق  توافقنامه های پادمان
ــرد. ما هیچ چیزی را  آن انجام می گی
ــام نمی دهیم. رئیس  فراتر از آن انج
سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اینکه 
ــتهای فراتر از ان  در گذشته درخواس
پی تی داشتیم؟ گفت: آن زمانی که ما 
ــی را به طور داوطلبانه  پروتکل الحاق
اجرا می کردیم، آنها اجازه داشتند هر 
جایی را بازدید کنند، در این صورت 
طبق شرایطی سرزده می توانند بازدید 
کنند و مسائلی از این دست. اآلن هم ما بازدیدهای 
سرزده داریم اما طبق قاعده ای است که ما توافق 
ــم در ماه دوبار می توانند  می کنیم. مثاًل می گویی
بازدید سرزده از مثاًل تأسیسات نطنز داشته باشند. 
ــیم،  ــه پادمانی را با آنها به توافق برس ــر ما روی اگ
ــیوه های بازرسی کاماًل  در رویه پادمانی تمامی ش
ــی  ــود، مثاًل چند بازرس ــن و تدوین می ش روش
ــخص  ــخص و تاریخ مش ــخص با زمان مش مش
ــخص در طول یک ماه مثاًل  ــی مش و چند بازرس
ــند. توافق طرفینی است که  ــته باش می توانند داش
ــام می دهیم و طبق یک چارچوب و پروتکل  انج

کار انجام می دهیم.
ــیون  ــخ به اینکه رئیس کمیس صالحی در پاس
ــورای  ــت خارجی مجلس ش امنیت ملی و سیاس
ــان آژانس  ــالمی اعالم کرد که برخی از بازرس اس
ــط را در اختیار  ــررات اطالعات غل برخالف مق
رسانه ها قرار می دهند. آیا جهت برخورد با این 
ــده؟ تصریح  ــان تدابیری در نظر گرفته ش بازرس
کرد: بله. همان موردی که گفتم، اسامی دو تن از 
ــان را هفته پیش به آژانس اعالم کردیم که  بازرس

این دو تن دیگر حق ورود به ایران را ندارند. 

ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

قراردادهای عظیم ماه های اخیر بین دو 
کشور ایران و چین در زمینه توسعه میادین 
ــا مربوط به  ــی که آخرین آنه گازی و نفت
توسعه میدان گازی پارس شمالی می شد 
و روند رو به رشد روابط تجاری جمهوری 
اسالمی ایران و چین باعث شد تا برخی با 
ــدن جای پای پکن در  اشاره به محکم ش
اقتصاد کشورمان؛ سخن از به وجود آمدن 
ــی به واسطه وجود  نوعی همگرایی سیاس
این همکاری های اقتصادی به میان آورند 
که عماًل با پایان بازی کش و قوس دار چین 
در زمینه مسأله هسته ای این گمانه زنی ها 
ــه جایی نبرد. البته اعالن نظر مقامات  راه ب
چینی در زمینه مخالفت با فشار مضاعف 
بر جمهوری اسالمی ایران از طریق قطعنامه 
ــالش و تمایل به بازگرداندن ایران  اخیر؛ ت
به پای میز مذاکره و حفظ و توسعه روابط 
ــی و موضعی از  فی مابین حرکتی تاکتیک
سوی پکن محسوب می شود که به دنبال 
به حداقل رساندن تأثیرات سو ء رأی مثبت؛ 
در روابط با جمهوری اسالمی ایران است. 
ــت از  ــن امر که چین هرگز حاضر نیس ای
ــود و 36 میلیارد دالری  مزایای روابط پرس
دوجانبه با جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
اقتصادی و نیز در دیگر زمینه های سیاسی 
ــی کند، امری بدیهی  و امنیتی چشم پوش
ــد. در زمینه مسائل تجاری  به نظر می رس
و اقتصادی باید گفت: چین هرگز حاضر 
ــروش یک میلیارد  ــت از بازارهای ف نیس
دالری در اقصی نقاط جهان چشم پوشی 
کند و طبعاً از دست دادن بازار حداقل 15 
میلیارد دالری ایران برای چین بسیار گران 
تمام خواهد شد. مسأله کاهش خرید نفت 
ــوخت از  ــران و تالش برای تأمین س از ای
روسیه و عربستان سعودی نیز مشخصاً با 
فشار شدید ایاالت متحده صورت گرفته 
ــت اقتصادی- تجاری موقت  و یک سیاس

است.
بنابراین، با توجه به هزینه های باالی 
این جایگزینی منبع تأمین سوخت و نوع 
ــالمی ایران،  روابط تجاری با جمهوری اس
ــه زمان و چگونه  ــد دید که چین تا چ بای

ــه و فایده بین امتیازات اخذ  در بازی هزین
شده از ایاالت متحده در معامله هسته ای 
ــوری  ــدن از جمه ــای دور ش و هزینه ه
اسالمی در شرایط جدید دست به انتخاب 
ــد، تنها در  خواهد زد. طبیعتاً آنچه گفته ش
ــائل تجاری و اقتصادی مصداق  زمینه مس
نداشته و مزایای ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک 
ــالمی ایران؛ پکن را در آینده  جمهوری اس
ــاره برای جلب نظر  نزدیک به تالش دوب
ایران به ترمیم روابط خواهد کشاند. اعالن 
مواضع کشورهای جنبش عدم تعهد نسبت 
ــد ایرانی  ــب قطعنامه جدید ض به تصوی
ــرای چین که  ــای منفی آن ب و بازخورد ه
ــابقه تاریخی تالش برای نفوذ و  دارای س
تأثیرگذاری هرچه بیشتر در میان اعضای این 
جنبش است، طبعاً برای پکن هزینه هایی را 
به دنبال خواهد داشت. آنچه مشخص است؛ 
این است که در فضا و شرایط کنونی چین از 
تنها برگ خود در بازی و به نوعی در رابطه 
خود با جمهوری اسالمی ایران بهره برده و 
در روابط دو کشور هنوز برگه های متعدد و 
کارایی برای ایران باقی مانده است. برگه ها 
و اهرم هایی چون جایگزین کردن چین با 
کشورهایی )با رشد فزاینده جایگاه اقتصادی 
و سیاسی در صحنه بین الملل( مانند برزیل 
ــود  در عرصه های گوناگون؛ همچنین س
جستن از موقعیت ویژه در تأمین سوخت؛ 
محدود کردن عرصه فعالیت در بازار پرسود 

و گسترده ایران و...
ــرایط  ــم با توجه به ش ــه صورت اع ب
ــت تا نوع  ــتی به انتظار نشس کنونی، بایس
واکنش ایران در برابر اثرات منفی تصویب 
قطعنامه و نیز نوع اقدام جمهوری اسالمی 
در به حداقل رساندن و چون گذشته خنثی 
کردن این اثرات مشخص شود. به صورت 
اخص نیز آنچه باید مطمح نظر سیاستگذاران 
ــد، این است که با  جمهوری اسالمی باش
توجه به شرایط و مقتضیات کنونی بهترین 
ــن چارچوب جدید  راهکارها را در تدوی
روابط در زمینه های گوناگون با کشورهایی 

چون چین و روسیه به کار بندند.
                                         پایان

ــوی نیروی انتظامی شهرستان ری و با حضور  ــتان ری گفت: از س رئیس پلیس شهرس
فرماندار شهرستان، طرح ضربتی برخورد با اتباع بیگانه غیر مجاز صورت گرفت. 

ــت: با توجه به  ــید نعمت اهلل طباطبایی در گفتگو با فارس در جنوب تهران اظهار داش س
مطالبات ساکنان و کسبه خیابان حرم و گزارشات رسیده، بیش از 500 نفر از اتباع بیگانه که 
اکثریت آنها را افغانی ها تشکیل می دهند دستگیر و به اردوگاه ورامین انتقال داده شدند. وی در 
ادامه تأکید کرد: متأسفانه در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم در اواخر هفته 
و به  ویژه روزهای تعطیل بسیاری از اتباع بیگانه که اکثراً افغانی هستند مزاحمت هایی را ایجاد 
می کنند که آرامش و امنیت را از مردم و زوار سلب می کنند که چهره نامناسبی به شهر و حرم 
داده است. طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارشات مردمی، راه اندازی پلیس پارک 
در پارک ها و بوستان های مختلف در امنیت و آرامش این مکان ها تأثیر جدی داشته است که 
در این ارتباط می توان به پارک زکریا، پارک سه دختران، فرهنگسرای والء و مدرس اشاره کرد 
که افراد مزاحم شناسایی و برای آنها شناسنامه درست شده است. رئیس پلیس شهرستان ری 
در ادامه تصریح کرد: از تمام دستگیرشدگان طرح ضربتی جمع آوری اتباع غیر مجاز عکس 
و مستندات تهیه شده است و همه آنها ساماندهی می شوند. وی تأکید کرد: بیش از 150 هزار 
ــتند که به صورت  ــتان ری وجود دارند که اکثریت آنها فاقد مجوز هس نفر افغانی در شهرس
قاچاق انسان از مرزهای شرقی کشور وارد شدند و بعضاً مشکالت عمده ای به  ویژه در بحث 
امنیتی به وجود آورده اند. طباطبایی با اشاره به رتبه نخست شهرستان ری در طرح جمع آوری 
ــد: ما باید با هدفمند کردن زیر ساخت ها و  ــاماندهی اتباع بیگانه به ویژه افاغنه یادآور ش و س

کارکردها، افراد را طوری راهنمایی کنیم که به هویت خود برگردند.

ــتان تهران پس از جشنواره امسال با کسب رکورد  ــاز اس مبلغ تعهدات خیرین مدرسه س
جدیدی به بیش از 747 میلیارد تومان رسید. به گزارش موج، مرتضی رئیسی، رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: امسال تعهدات خیرین مدرسه ساز رکورد 
جدیدی را ثبت کرد و مبلغ تعهدات خیرین مدرسه ساز پس از جشنواره امسال به بیش از 747 
میلیارد تومان رسید. وی یادآور شد: از کل مبلغ تعهد شده توسط خیرین مدرسه ساز، استان 
تهران با 110 میلیارد تومان بیشترین تعهدات را داشت و استان های خوزستان و خراسان رضوی 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند. به گفته رئیسی، امسال در 350 منطقه و شهرستان جشنواره 
تکریم و تجلیل از خیرین برگزار شد و 24 استاندار و 15 نفر از ائمه جماعات در این مراسم 
شرکت داشتند. وی در پایان با ابراز خرسندی از میزان افزایش تعهدات خیرین مدرسه ساز 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته 730 میلیارد تومان توسط خیرین برای مدرسه سازی تعهد شده 

بود که امسال همان طور که پیش بینی شده بود، این رقم افزایش قابل قبولی داشت.

فرماندار ساوجبالغ گفت: درصدی از عوارض سالیانه هر معدن باید به شهرستان محل 
ــی حدادی در جمع معاونان عمرانی  ــود. به گزارش موج، عل فعالیت آنها اختصاص داده ش
فرمانداری های شهرستان های استان تهران در ساوجبالغ اظهار داشت: فعالیت معادن برای 
ــوء زیست محیطی از جمله ایجاد آلودگی های صوتی، عبور و مرور  هر منطقه پیامدهای س
ــکالت در حالی به  ــنگین، گرد و غبار و... را به همراه دارد. وی گفت: این مش خودروهای س
شهروندان و منطقه تحمیل می شود که طبق قانون هیچ درصدی از عوارض پرداختی از سوی 
بهره برداران به شهرستان ها اختصاص داده نمی شود. وی افزود: با تحقق این خواسته از سوی 
مسئوالن، می توان بخشی از امکانات و خدمات مورد نیاز منطقه و شهروندان را از محل این 
اعتبار محقق کرد. براساس این گزارش، معادن فعال در استان تهران سالیانه هفت و نیم میلیارد 

تومان عوارض به دولت پرداخت می کنند.

تحلیلي بر رفتار چین در همراهي با غرب 
علیه ایران)قسمت دوم(

انتخابات ریاست جمهوري لهستان
به دور دوم کشیده شد

پیام جدید گروه القاعده 
خطاب به رئیس جمهوري آمریکا

حمایت جنبالط از مقاومت:
سالح حزب اهلل الزمه دفاع از لبنان

مالکي بر لزوم معرفي فقط یک نامزد 
براي نخست وزیري عراق تأکید کرد

حسینی:
بازار سرمایه واکنشی به قطعنامه نشان نداد

تصویب گزارش ایران در شورای حقوق بشر؛ شکستی برای امریکا

ورود دو بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی 
به ايران ممنوع شد

جهان نما

رئیس پلیس شهرستان ري:
اتباع بیگانه غیرمجاز براي ایجاد امنیت 

اجتماعي جمع آوري شدند

ثبت رکورد جدید توسط 
خیرین مدرسه ساز استان تهران

فرماندار ساوجبالغ خواستار شد:
اختصاص درصدي از عوارض معادن 

به شهرستان ها

سراسری
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میکروسکوپ عمومی

حوادث

همــزمــان با شروع تعطيالت تابستــاني
فرناز صاراهلل

کم نیستند کسانی که ثبت کردن نام و امضا و حتی خاطرات چند سطری خود بر روی آثار باستانی 
را ثبت در گستره تاریخ می پندارند.

به چه قیمتی؟!
شاید اینکه »این دیوار متعلق به چه خانه و چه کسی است؟«، »ظاهر و آراستگی شهر چقدر حائز 
ــت؟«، »رعایت حسن کالم در فرهنگ شهروندی چه ارزشی دارد؟« و... چندان مهم نیست.  اهمیت اس

آنچه پیام را بهتر می رساند: لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد
مهمان نوازی عجیب

ــتا، همین نزدیکیها مرد خانواده به عنوان میزبان، از حضور همسر و  ــت در یک روس ــنیدنی اس ش
ــر سفره ای که میهمان در آن حضور دارد ممانعت می کند تنها به خاطر بیان حسن  فرزندان خود بر س

ادب خود به میهمان. به هر حال میهمان نوازی هم طرقی دارد!
پله ها به موزه می روند!

مدتی پیش مسئوالن اقدام به تعویض پله های قدیمی پل خواجو و  در نهایت جایگزینی سنگ های 
ــمان حیرت زده مردم اصفهان: این  ــده معمولی به جای آن کردند. پاسخ مسئوالن به چش ــیده ش تراش

سنگهای با ارزش باید به موزه ها برگردند! ما هم این طور شنیده ایم.
پارادوکس!

ــب و به حقی است برای ادعای این مطلب  - اگر نگوییم در »همه« کوچه ها، »اکثریت« واژه مناس
که در منطقه از زنان اصفهان، در اکثر کوچه ها، شما با تابلوی آرایشگاه زنانه برخورد خواهید کرد. این 
ــت که این منطقه در وضعیت چندان مناسب اقتصادی هم نیست و جزء مناطق حاشیه ای  در حالی اس
ــت«، گویای  ــمیه آن: »منطقه ای که نان در آن ارزان اس ــمار می رود. کما اینکه وجه تس اصفهان به ش

بسیاری مطالب خواهد بود. وجود پارادوکس این وضعیت را به خوبی نشانی می دهد.  

مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان: با تالش مأموران پلیس آگاهی اصفهان سارقی که در جریان سرقت 
مرتکب قتل شده بود، دستگیر شد. سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی اصفهان با بیان این مطلب 
ــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت فردی سابقه دار به نام »حسین- ب« توسط مأموران پاسگاه  اظهار داش

جرقویه فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد. 
ــرق اصفهان متهم به  ــط مأموران پلیس آگاهی پایگاه ش وی افزود: پس از تحقیقات صورت گرفته توس
چندین فقره سرقت اقرار کرد. این مقام مسئول گفت: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان این پلیس 

مشخص شد متهم در جریان یکی از سرقتهای خود مرتکب قتل فردی به نام »صفرعلی- ب« شده است.
وی در ادامه بیان داشت: با اعترافات متهم دو نفر مالخر نیز به نام های »روح اهلل- ف« و »محمدجواد- ش« 

شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان اینکه کلیه مالباختگان این پرونده شناسایی شده اند خاطرنشان کرد: در 

این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

ــارقی که به مغازه های شهر اصفهان دستبرد می زد  ــتان اصفهان از دستگیری س رئیس پلیس آگاهی اس
خبر داد.

ــین زاده رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این مطلب  ــرهنگ حسین حس  س
اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح شهر اصفهان فردی به نام »مرتضی- ت« توسط 

مأموران کالنتری 17 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد.
ــط مأموران پلیس آگاهی پایگاه شرق متهم به چندین فقره  وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته توس

سرقت اقرار و مالخر این پرونده را نیز معرفی کرد.
این مقام مسئول گفت: پس از اعترافات متهم مالخر این پرونده به نام »محمدعلی- ع« شناسایی و طی 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان اینکه تمامی مالباختگان این پرونده شناسایی و اموال مسروقه کشف 
شده از مخفیگاه متهم تحویل آنان شده است. خاطرنشان کرد: هر دو متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان گفت: چهار شکارچی که به صورت غیرمجاز اقدام 
به شکار در پناهگاه حیات وحش موته کرده بودند توسط محیط بانان این اداره دستگیر شدند.

به گزارش واحد خبر اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: در 
پی گزارش های مردمی رسیده مبنی بر تردد تعدادی شکارچی غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش موته، محیط 
بانان اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان به یک گروه شکارچی در منطقه مذکور مشکوک شدند که پس از 

بازرسی های صورت گرفته یک عدد الشه آهو از این گروه شکارچی کشف کردند.
وی افزود: یکی از این شکارچیان برای سومین مرتبه توسط مأموران اجرایی این اداره دستگیر می شدکه 

این متخلف به همراه سه شکارچی دیگر و ادوات شکار به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان ادامه داد: از ابتدای سال 89 تاکنون در حوزه این شهرستان 
21 شکارچی که اقدام به شکار غیرمجاز کرده و یا در حین شکار بودند دستگیر و به مراجع قانونی تحویل 
ــکارچیانی که دستگیر می شوند نیز طبق قانون از 91 روز تا 3 سال حبس در نظر  ــده اند. مجازات ش داده ش

گرفته شده است.
جمشیدیان اضافه کرد: قانون برای شکارچیانی که برای چندین مرتبه دستگیر می شوند اشد مجازات را در 

نظر گرفته است که این احکام جدای از جریمه های مالی مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست است.

ــتان  ــط پلیس فرماندهی انتظامی شهرس مردی که با رمالی از زنان و دختران جوان اخاذی می کرد توس
اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ محسن عقیلی با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع چندین فقره 
ــتور کار مأموران کالنتری 26 این  ــهر اصفهان موضوع در دس ــطح ش اخاذی از زنان و دختران جوان در س

فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در پی گشت زنی واحد گشت کالنتری 26 در سطح حوزه استحفاظی مأموران به فردی از اتباع 

بیگانه مشکوک و طی بازرسی بدنی از وی تعدادی کتاب و ابزارآالت مربوط به رمالی کشف و ضبط شد.
ــه نام  ــده ب ــتگیر ش ــد فرد دس ــخص ش ــت: در تحقیقات صورت گرفته مش ــئول گف ــام مس ــن مق  ای
»محمد یحیی- ج« تبعه افغانستان و فاقد کارت اقامت است و در جریان بازجویی به بزه انتسابی خود اقرار کرد.

ــارق داخل خودرو در  ــاره به دستگیری س ــتان اصفهان با اش رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس
ــه این پلیس  ــری پرونده خود ب ــت تا جهت پیگی ــهر از مالباختگان خواس ــطح ش ــی از محله های س  یک

مراجعه کنند.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان این خبر اعالم کرد: در پی گشت زنی واحد گشت این پلیس در حوالی 
ــتانی صفه فردی که با شکستن شیشه خودروهای پارک شده، اقدام به سرقت اموال درون آنها  پارک کوهس

می کرد در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.
ــال سن دارد ساکن  ــارق جوان که 27 س ــد این س ــخص ش وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مش
 استانهای جنوبی کشور بوده و علی رغم تحصیالت باال دارای سابقه کیفری در زمینه سرقت داخل خودرو

 است.
ــوه نقد، تعدادی کارت  ــی از مخفیگاه متهم مقادیر قابل توجهی وج ــئول گفت: در بازرس  این مقام مس

عابر بانک، تلفن همراه و اسناد و مدارک کشف و ضبط شد.
ــایی شده اند از  ــتان با بیان اینکه با تالش این پلیس تعدادی از مالباختگان شناس رئیس پلیس آگاهی اس
ــیوه مذکور مورد دستبر قرار گرفته است خواست  ــده آنها در این محل به ش افرادی که خودروهای پارک ش
تا جهت پیگیری پرونده خود به پایگاه جنوب پلیس آگاهی واقع در خیابان کشاورزی بلوار قائمیه مراجعه 

کنند.

سارقی که قاتل از آب درآمد

سارق مغازه های اصفهان در دام پلیس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان:
چهار شکارچی غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش 

موته دستگیر شدند

اخاذی رمال از زنان و دختران اصفهانی

دستگیری سارق داخل خودرو در اصفهان

سنگ نبشته های به روز
ــتانی زنگی را به صدا  ــروع تعطیالت تابس ش
ــیدن هیجان سفر  درآورده که حاکی از به اوج رس
ــی این حال و  ــاید گرم ــت و ش در میان مردم اس
ــگری را  ــت که بازار حراج تورهای گردش هواس
ــافرتی  ــت. آژانس های مس ــز داغ تر کرده اس نی
ــفرهای  ــیر و س ــدن بازار س ــان با گرم ش همزم
تفریحی، با استفاده از روشها و شگردهای تبلیغی 
ــتری  ــی درصدد جلب مش ــانه های جمع  در رس
ــراج تورهای  ــن مراکز با اعالم ح ــده اند. ای برآم
ــا را برای  ــا و امکانات توره ــتانی، هزینه ه تابس
ــتریان ذکر کرده اند که در این گزارش مورد  مش
ــی قرار گرفته است. صفحه نیازمندی های  بررس

روزنامه ها اکنون تنور این بازار داغ است.
ــی ها،  ــن آگه ــق ای ــی دقی ــه و بررس  مطالع
ــگری  اطالعاتی را در زمینه وضعیت بازار گردش
ارائه می کند که قابل توجه است. در این گزارش 
ــار در  آگهی های برخی روزنامه های کثیراالنتش
ــفر در دو تاریخ 16 و 25 خرداد  بخش سیر و س

ماه مورد بررسی قرار گرفته است.
ــرخ تورهای  ــه ن ــزان و مقایس ــالع از می  اط
ــا و همچنین  ــوع پروازه ــس ها، ن ــافرتی آژان مس
ــی در نیازمندی ها  ــی و چگونگی ارائه آگه چرای
ــی برشمرد.  را می توان از جمله اهداف این بررس
ــورهای  ــهرها و کش این آگهی ها که به تفکیک ش
ــده اند، در بخش تورهای سفر به  مقصد منتشر ش
ــارس، ترکیه و چین مورد  ــواحل خلیج ف کیش، س
ــی نشان می دهد، به  توجه قرار گرفتند. این بررس
ــدن هوا از نیمه خرداد  ــیر صعودی گرم ش رغم س
ــادی از آگهی های  ــم زی ــن طرف، حج ــاه به ای م
ــگردی داخلی مربوط به شهرهای  مرتبط با گردش
ــم و کیش و  ــد قش ــور مانن ــاحلی جنوب کش س
ــپری کردن روزهای گرم در کنار دریای عمان و   س
ــت. نتایج به دست آمده از بررسی  خلیج فارس اس
96 آگهی مندرج در یک روزنامه کثیراالنتشار صبح، 
ــان می دهد 2/30 درصد آژانس های مسافرتی  نش
برای سفر به جزیره کیش، خدماتی نظیر صبحانه، 
ــام، حمل و نقل، گشت جزیره، رزرو هتل  نهار، ش
و حتی تورهای یک روزه را ارائه داده اند که 4/58 
ــود را در قالب  ــد این آژانس ها، خدمات خ درص

هتل های سه تا پنج ستاره معرفی کردند.
همچنین در بررسی هزینه سفر با این تورها، 
ــن 90 تا 130  ــد آژانس ها قیمتی بی 4/34 درص
ــات خود اعالم کردند  ــزار تومان را برای خدم ه
و در 3/6 درصد آگهی ها، قیمتی بیش از 130 تا 
155 هزار تومان ذکر شده است. مابقی آژانس ها 
ــا را در اختیار  ــزان قیمت ه ــی از می ــز اطالع نی

خوانندگان قرار نداده اند.
ــر  ــوع پروازها در آگهی های منتش  عنوان ن
ــده در بخش نیازمندی های روزنامه ها دیگر  ش

ــه با توجه به نتایج به  ــی بود ک موضوع این بررس
ــت آژانس های  ــت آمده می توان اظهار داش دس
مسافرتی برای جلب نظر مشتری به ذکر امکانات 
ــر روزه با تخفیف های  ــامل پروازهای ه ویژه ش
ــژه، نرخ های ارزان و خدمات ویژه پرداختند.  وی
در بررسی 78 آگهی از یک روزنامه کثیراالنتشار، 
ــفر به سواحل خلیج فارس، برخی از  در بخش س
ــا اعالم کردند که وجه بلیط و تور را به  آژانس ه
صورت اقساط از مسافران دریافت می کنند و در 
این میان برخی هم این نوع شرایط دریافت وجه 
ــط به کارمندان اختصاص داده اند. در بحث  را فق
ارائه امکانات و خدمات تقریبًا نیمی از آژانس ها 
ــم از: بلیط،  ــه تمامی امکانات اع آگهی کردند ک
ــفارت، هتل، صبحانه، نهار، گشت  ویزا، وقت س
ــرار می دهند.  ــافران ق ــره را در اختیار مس و غی

ــم خوانندگان خود  ــن آژانس هایی ه ــن بی در ای
ــژه ای همچون حراج تور،  را با ذکر امکانات وی
نرخ های ویژه، تورهای ارزان و غیره متقاضیان را 
ــتفاده از آژانس های خود ترغیب می کنند.  به اس
ــای ارزان تور  ــامل ارائه قیمت ه این خدمات ش
ــای خارجی و ایرانی و  ــط، ذکر نام پروازه و بلی
یک وعده غذا به صورت رایگان، گشت و حمل 
ــافران، همچنین برگزاری  و نقل رایگان برای مس
ــر روزه بود. همچنین برای  تورها و پروازهای ه
دست یابی به اطالعات بیشتر عالوه بر مطالعات 
ــای  ــدرج در نیازمندی ه ــای من ــی، آگهی ه قبل
ــفر به خلیج فارس  ــه دیگری در بخش س روزنام
ــی قرار گرفت  در روز 25 خرداد ماه مورد بررس
ــبت به روز  ــان از افزایش 17 موردی نس ــه نش ک
ــاه- در این  ــی - 16 خرداد م ــت این بررس نخس

ــت که می توان علت این افزایش را با  زمینه داش
ــفر، افزایش تقاضا در  ــه به نزدیکی فصل س توج

این خصوص دانست.
ــواحل  ــفر به س ــای س ــش آگهی هــ  در بخ
ــا نام هتل ها را  ــج فارس برخی از آژانس ه خلی
همراه با ذکر قیمت و همچنین تعداد ستاره های 
ــوان کرده اند که  ــا به صورت مجزا از هم عن آنه
ــده همسان نبود و با هم  البته قیمت های ارائه ش
تفاوت داشت. برای مثال، برخی آژانس ها برای 
اقامت در یک هتل 2 ستاره مبلغ 320 هزار تومان 
را مطالبه کردند در حالی که آژانس دیگری هزینه 
ــده را 170 هزار تومان ذکر  اقامت در هتل یاد ش
ــتاره، نیز این تفاوت  کرد. در میان هتل های 3 س
ــه در آگهی ها تفاوت  ــود و البت نرخ دیده می ش
خاص و معناداری از نظر ارائه خدمات میان آنها 

دیده نمی شود.
در زمینه گردشگری خارجی نیز، آژانس های 
مسافرتی در کنار برگزاری تورهای داخلی، اقدام 
ــار آگهی برای برگزاری تورهای خارجی  به انتش
ــورهای مختلف کردند. در بررسی مربوط  به کش
به تورهای خارجی در یک روزنامه منتشره صبح، 
ــور چین و ترکیه هم  ــفر به دو کش آگهی های س

مورد بررسی قرار گرفت. 
ــور ترکیه،  ــه کش ــای اعزامی ب ــرای توره ب
ــی در روز 16  ــدام به درج 88 آگه ــا اق آژانس ه
ــد از جزیره کیش  ــرده بودند که بع ــرداد ماه ک خ
ــترین حجم آگهی در این روزنامه را به خود  بیش
اختصاص داده بود. به دلیل همسایگی این کشور 
با ایران و امکان پذیر بودن رفت و آمد به صورت 
زمینی، بعضی از آژانس ها در ارائه خدمات خود 
ــافران، امکان حمل و نقل زمینی را نیز در  به مس

آگهی های خود ذکر کردند.
ــالم کردند که 87  ــن آژانس ها اع ــب ای  اغل
ــورت نقد  ــط را به ص ــور و بلی ــد هزینه ت درص
ــط دیگری  ــی را در قس ــرده و مابق ــت ک دریاف
ــده در این  ــت می کنند. امکانات مطرح ش دریاف
ــای ترکیبی، صبحانه،  ــه نیز به صورت توره زمین
ــام و نوشیدنی در هتل های 2 تا 5 ستاره  نهار، ش
ــر شده درباره  بود. در خصوص آگهی های منتش
ــور چین، هم می توان گفت: به دلیل تجاری  کش
ــار اعزام افراد  ــور، آژانس ها در کن بودن این کش
ــتی، اعالن آگهی برای اعزام  و گروه های توریس
گروه های تجاری به این کشور نیز داشتند. نکته 
ــل توجه در این زمینه این بود که: از 19 آگهی  قاب
ــده برای سفر به کشور  مندرج در روزنامه یاد ش
چین، 90 درصد آژانس ها اعالم داشتند که بلیط، 
ــب با نوع تقاضای مسافران  ویزا و هتل را متناس

خود ارائه می کنند.
منبع: ایرنا

ــی و نیازمند برقراری  ــت اجتماع ــان اصالتًا موجودی اس انس
ــیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن  ارتباط با دیگران. بس
ــل بین فردی  ــط از طریق تعام ــت هایش فق ــتعدادها و خالقی اس
ــود و فعلیت یابد. در  ــی می تواند ارضاء ش ــات اجتماع و ارتباط
ــا دیگران،  ــاط مؤثر و متقابل ب ــی، برقراری ارتب ــع خودشناس واق
ــئولیت اجتماعی و نیل به کفایت اقتصادی از اهداف  پذیرش مس
ــت  ــت. کمرویی غالبًا با گذش ــی همه نظام های تربیتی اس اساس
ــردگی و پیچیدگی روابط بین فردی و تشدید فشارهای  زمان، فش
اجتماعی، رقابت ها، گوشه گیری ها، تکروی ها، عزلت گزینی ها و 
تنهایی ها گسترده و شدیدتر می شود و درصد بیشتری از جوانان 

و بزرگساالن را فرا می گیرد.
 مگر این که بتوانیم با تشخیص سریع و استفاده از روش های 
تربیتی و درمانی مناسب و مؤثر از گسترش کمرویی و تشدید آن 
ــگیری کنیم. در دنیای پیچیده امروز، یعنی در عصر ارتباطات  پیش
ــتر تعاون  ــرورت هرچه بیش ــای اجتماعی، ض ــریع و پیونده س
ــی، حضور فعالیت  ــای ملی و همفکری های علم ــکاری ه و هم
ــی و احاطه بر زنجیره علوم، فنون و تکنولوژی برتر؛ بدون  فرهنگ

تردید پدیده کمرویی یک معلولیت اجتماعی است. 
ــودکان، نوجوانان و  ــه درصد قابل توجهی از ک ــر جامع در ه
بزرگساالن بدون آنکه تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان را 
ــخصیت  در حصاری از کمرویی محبوس و زندانی می کنند و ش
واقعی و قابلیت های ارزشمند آنها در پس توده ای از ابرهای تیره 
کمرویی، ناشناخته می ماند. چه بسیار دانش آموزان و دانشجویان 
ــا فقط به دلیل  ــگاه ه ــمند و خالقی که در مدارس و دانش هوش
ــرفت تحصیلی  کمرویی و معلولیت اجتماعی، همواره از نظر پیش
و قدرت خالقیت و نوآوری نمره کمتری از همساالن عادی خود 
ــود؛ چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد  ــان می ش عایدش

قابلیت ها و خالقیت های فردی است. 
ــیار  ــن بس ــاالن و افراد مس ــده کمــرویی در بین بزرگس  پدی
ــت در  ــی روانی ممکن اس ــن پیچیدگ ــت و چنی ــده تر اس پیچی
ــزه ها، قابلیت ها،  ــوارد، نیازهای درونی، تمایالت، انگی  اغلب م
ــغلی، حرفه ای و اجتماعی  فرصت ها، هدف ها و برنامه های ش
ــر و دگرگون کند. پرداختن به پدیده  ــان را به طور جدی متأث ایش

ــی مبانی روان شناختی  کمرویی و بررس
آن از این رو حائز اهمیت است که تقریبًا 
ــه ای تجاربی از کمرویی  همه ما به گون
ــته ایم.  را در موقعیت های مختلف داش
ــت که بعضی ها  ــا نکته مهمتر این اس ام
در همه شرایط و موقعیت های اجتماعی 
به کمرویی قابل توجهی دچار می شوند. 
ــر قریب  ــوان گفت: اکث ــن می ت بنابرای
ــواردی از زندگی  ــردم در م ــه اتفاق م ب
 اجتماعی خود به گونه ای دچار کمرویی 

شده اند.
ــاً در مواقع و موقعیت  بعضی ها صرف
ــوند.  ــار کمرویی می ش ــای خاص دچ ه
ــا در برخی از مواقع و موقعیت  بعضی ه
ها دچار کمرویی می شوند. بعضی ها در 
غالب مواقع و موقعیت ها دچار کمرویی 
می شوند. بعضی از کودکان، نوجوانان و 
ــان نیز قابل مالحظه است، تقریبًا در همه  ــاالن که شمارش بزرگس

موقعیت های اجتماعی دچار کمرویی می شوند.
ــت که مسأله  روند تحوالت اجتماعی گویای این حقیقت اس
ــردگی و پیچیدگی روابط بین  ــت زمان، فش کمرویی غالبًا با گذش
ــارهای اجتماعی، رقابت ها، گوشه گیری ها،  فردی و تشدید فش
ــدیدتر  ــترده و ش ــا، عزلت گزینی ها و تنهایی ها گس ــروی ه  تک
ــاالن را فرا می  ــتری از جوانان و بزرگس ــود و درصد بیش می ش
گیرد. مگر اینکه بتوانیم با تشخیص سریع و استفاده از روش های 
ــترش کمرویی و تشدید  ــب و مؤثر از گس تربیتی و درمانی مناس

آن پیشگیری کنیم. 
ــت که کمرویی می تواند به تدریج به صورت  باید توجه داش
ــی بیماری روانی )روان نژندی( درآید. بنابراین کمرویی باید  نوع

هرچه زودتر شناسایی، پیشگیری و درمان شود.
کمرویی چیست؟

ــتن  ــادی و مضطربانه به خویش ــک توجه غیرع ــی ی  کمروی
ــرد دچار  ــه در نتیجه آن ف ــت ک ــت اجتماعی اس ــک موقعی در ی
ــرایط عاطفی و  ــود، ش ــی می ش ــی- عضالن ــش روان ــی تن  نوع
شناختی اش متأثر می شود و زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده 
ــب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن،  و واکنش های نامناس
ــی و آزار دهنده  ــکل روانی- اجتماع ــده کمرویی به یک مش پدی
ــود که همواره به صورت یک ناتوانی یا  ــخصی مربوط می ش ش
ــاده، کمرویی یعنی  ــود. به کالم س معلولیت اجتماعی ظاهر می ش
ــدن با دیگران.  ــرس از مواجه ش ــی« فوق العاده و ت »خودتوجه
ــت که در آن  ــرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی اس زی
ــات اجتماعی گریز  ــنا و ارتباط ــدن با افراد ناآش  فرد از مواجه ش

دارد.
ــترده  کمرویی از دیدگاه بین فرهنگی: کمرویی پدیده گس
ــت که نزد افراد، خانواده ها، جوامع و فرهنگ های  و متنوعی اس
ــت از  مختلف معانی متفاوتی دارد. کودک یا نوجوانی ممکن اس
ــد، اما از نظر خانواده  ــی اجتماعی فردی کمرو باش نظر روانشناس
ــؤدب و متین تلقی ــه عنوان یک کودک یا نوجوان م ــه ب  یا مدرس

شود.

ــان هایی ساکت،   به عبارت دیگر بعضی ها افراد کمرو را انس
ــه این قبیل افراد،  ــرم می دانند و تصور می کنند ک ــؤدب و محت م
ــتند و برخی نیز افراد کمرو را  ــهروندان سالم و بی آزاری هس ش
ــتعد و مقبول اجتماع  ــرف گوش کن، مس ــان هایی مطیع، ح  انس

می دانند. 
ــری عادی و صفتی  ــی را برای دختران ام ــی نیز کمروی بعض
ــک ویژگی یا منش  ــرها ی ــت تلقی می کنند و آن را برای پس مثب
ــند می دانند، در حالی که کمرویی همان گونه که قباًل اشاره  ناپس
شد، یک معلولیت اجتماعی و مانع رشد مطلوب شخصیت است 
ــت نامطلوب و نابه هنجار. برخی  ــرای هر دو جنس امری اس و ب
ــزد دختران مترادف با  ــر، کمرویی را در افراد، به خصوص ن دیگ
حیا و عفت می دانند و آن را تأیید، تمجید و تشویق می کنند؛ در 
ــته ترین صفات انسان های متعالی  حالی که »حیا« یکی از برجس
ــد مطلوب شخصیت است. به  ــاخص ایمان و بیانگر رش بوده، ش
ــمند  ــت ارادی و ارزش ــتنداری امری اس بیان دیگر قدرت خویش
ــایند و  ــده ای کاماًل غیر ارادی، ناخوش ــس کمرویی پدی و برعک
حکایت گر ناتوانی و معلولیت اجتماعی است. پدیده کمرویی در 
ــورهای مختلف و از دیدگاه مطالعات بین فرهنگی، حاکمیت  کش
ــی از اهداف  ــودن بعض ــاوت و غالب ب ــی متف ــام های ارزش نظ
ــم و قابل توجه  ــیار مه ــه نیز بس خاص تربیتی در خانه و مدرس
ــزاران آنها به طور  ــیاری از جوامع غربی که کارگ ــت. در بس اس
ــتقیم و غیرمستقیم مشوق و مروج رقابت های گسترده، فزون   مس
خواهی های فردی، آزادی های فوق العاده شخصی و سلطه طلبی 
ــتند، به لحاظ شایع بودن همین  ــیختگی فرهنگی هس و لجام گس
ــه خودمحوری، برتری جویی، منفعت طلبی و پرخاشگری  اندیش
ــال به کمرویی  ــد افراد مبت ــه درص ــواده و کالس و مدرس در خان
ــودکان و نوجوانان را  ــت که ک ــاده کمتر از جوامعی اس فوق الع
ــویق  ــازگاری و تواضع تش ــی و تالش، قناعت و س  به سختکوش

می کنند.
ــورهایی که مردم عمدتًا با تبعیت پذیری محض و   اما در کش
شخصیت انفعالی زندگی می کنند، حکومت های دیکتاتورمنش، 
ــروع فردی و اجتماعی را کاماًل محدود می کنند،  آزادی های مش
ــاس خودپنداری و رشد مطلوب شخصیت  فرصت تقویت احس
ــگرانه،  ــود و زمینه پدیدآیی رفتارهای پرخاش افراد فراهم نمی ش
ــود. بر همین  ــاهده می ش ــتر مش کمرویی و اجتماع گریزی بیش
ــار مختلف  ــتی، کمرویی در میان اقش ــاس در جوامع کمونیس اس
ــت  ــت. انتظار این اس جمعیت به مراتب بیش از جوامع دیگر اس
ــای واالی قرآنی و  ــا توجه به ارزش ه ــالمی ب که در جوامع اس
ــی، ضرورت پذیرش  ــرعی فردی و گروه ــف و تکالیف ش وظای
ــای اخالقی،  ــی و اتصاف به فضیلت ه ــئولیت های اجتماع مس
ــراط و تفریط، در  ــاالن به دور از اف ــودکان، نوجوانان و بزرگس ک
ــد و افراد،  ــته باش ــدی متعادل و متوازن داش تربیت اجتماعی رش
ــان از کمرویی،  ــجاعت اخالقی در گفتار و رفتار ایش با تجلی ش
جسارت و پرخاشگری برکنار باشند. بدون تردید مسلمانان کمرو 
نمی توانند در انجام بعضی از وظایف و مسئولیت های اجتماعی 
ــه ایفای وظیفه مهم امر به  ــند. فی المثل خمیر مای خود موفق باش
معروف و نهی از منکر برخورداری از شجاعت اخالقی و مهارت 

برقراری ارتباط اجتماعی متقابل، مؤثر و مفید است.
ادامه دارد...

اضطراب اجتماعی، حصاری از کمرویی )قسمت اول(
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وجود 80 درصد صنايع دستي خارجي 
در شأن اصفهان نيست

محمدمهدي اسماعیلي در نشست مطبوعاتي 
ــان اینکه اعتبارات فرهنگي در  با خبرنگاران با بی
استان اصفهان از سوي استانداري در حال پیگیري 
ــت، اظهار داشت: باید در این باره برنامه ریزي  اس

مناسبي انجام شود.
ــه راهبردي به  ــاد کمیت ــاره به ایج وي با اش
ــور اختصاص بودجه در امور فرهنگي افزود:  منظ
در این باره سند راهبردي فرهنگي در استانداري 
ــد و در حوزه هاي مختلف فرهنگي،  رونمایي ش

امنیتي و اجتماعي نیز ابالغ شده است.
به گزارش فارس، رئیس شوراي اطالع رساني 
ــوان در  ــه داد: طرح فراخ ــان ادام ــتان اصفه اس
ــته اي فرهنگي در سایت امور اجتماعي  قالب بس
ــتانداري اصفهان قرار گرفته است تا اشخاص  اس

طرح هاي فرهنگي خود را ارائه کنند.
ــکل گیري کار گروه  اسماعیلي با اشاره به ش
میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي تصریح 
کرد: جلوگیري از فروش صنایع دستي خارجي در 
اصفهان از اهداف این کار گروه محسوب مي شود 
ــت  که اقدامات در این مورد در حال پیگیري اس
و وجود 80 درصد صنایع دستي خارجي در حد 

شأن و منزلت شهر 
اصفهان نیست.

ـــد  وي به رش
ــت  ــي جمعی منفـ
ــتان ها و  در شهرس
ــاالي  ــرت ب مهاج
مردم ایـــن مناطق 
حاشیه شهر اصفهان 
ــاره کرد و ادامه  اش
ــروه  داد: کار گـــ
ــي  ــراث فرهنگ می
ــتان هاي  در شهرس
نیز  اصفهان  استان 

تشکیل شده که نخستین جلسه این کار گروه در 
شهرستان فریدون شهر به عنوان یکي از اقلیم هاي 

زیبا و توریستي استان اصفهان برگزار شد.
ــتانداري اصفهان به  معاون سیاسي امنیتي اس
ــران و آباداني این  ــده براي عم مصوبات انجام ش
ــاره کرد و بیان داشت: احداث دو  ــتان اش شهرس
ــتي  ــهرک توریس کارخانه آب معدني و ایجاد ش
ــان از جمله مصوبات  ــار 500 میلیارد توم با اعتب

استانداري در این شهرستان است.
ــتان  ــتغال اس ــماعیلي درباره وضعیت اش اس
ــتان  ــتغالزایي در اس ــان گفت: به منظور اش اصفه
ــي انجام گرفته و در این  اصفهان اقدامات مطلوب
ــات مختلف  ــن پلن هایي با موضوع ــاط اکش ارتب
شناسایي شده در این مورد به تمامي دستگاه هاي 
ــتان اصفهان ابالغ شد که در این ارتباط به سر  اس

جمع 80 هزار نفري رسیده است.

ــاورزی استان  مدیرعامل کانون خبرگان کش
ــخص حقیقی و  اصفهان گفت: طبق قانون هر ش
ــرای تصرف در حریم رودخانه باید  یا حقوقی ب
از سازمان آب استان اصفهان مجوز دریافت کند. 
اسفندیار امینی در گفتگو با فارس در اصفهان با 
ــیم بندی آب به نحوی باشد  ــاره به اینکه تقس اش
ــود، بیان  ــخاصی خاص پایمال نش که حقوق اش
داشت: یا به صورت مساوی در زمان های معینی 
ــیم بندی کنند و یا با جیره بندی میزان  آب را تقس

آب مورد نیاز را ذخیره کنند. 
ــخصی برای  ــه برنامه مش ــا بیان اینک وی ب
ــاورزان باید در نظر  ــان اختصاص آب به کش زم
ــود، بیان داشت: باید مشخص شود که  گرفته ش
ــال آب مورد نیاز برای  ــاورزان در پاییز امس کش
ــکل مواجه می شوند.  ــت را دارند و یا با مش کش

ــت: با توجه به این مسأله، پیگیری  وی بیان داش
ــئوالن  ــه و حریم آن برای مس ــت رودخان نظاف
ــاره  ــت. امینی با اش ــهری دارای اهمیت نیس ش
ــه و حریم آن از  ــه محافظت از رودخان ــه اینک ب
ــخص کرده، اظهار  ــت که قانون مش وظایفی اس
داشت: طبق ماده 2 توزیع عادالنه آب، هیچ کس 
حق تصرف و اخالل در حریم رودخانه را ندارد 
و در غیر این صورت باید با وی برخورد قانونی 

صورت گیرد. 
ــت آب باید  ــه اینکه مدیری ــاره ب وی با اش
ــت غله به  ــود که برای کش ــوی انجام ش به نح
کشاورزان آب کافی تعلق گیرد، بیان داشت: این 
مسأله  مهمی است که باید به آن پرداخت و نباید 

بدون تفاوت از کنار آن عبور کرد.
ــورای اسالمی  امینی با بیان اینکه مجلس ش

قوانین توزیع عادالنه آب را تصویب کرده است، 
تصریح کرد: اجرای قوانین مصوب مجلس برای 

تمام افراد جامعه و حتی دولت واجب است. 
ــاورزی  کش ــرگان  خب ــون  کان ــل  مدیرعام
ــت: با توجه به کمبود  استان اصفهان اظهار داش
بارندگی ها در استان اصفهان در سال جاری و در 
زمستان گذشته و وقوع خشکسالی برای سومین 
ــتان، ضروری است مسئوالن  ــال پیاپی در اس س
ــهری  اداره آب و فاضالب برای واگذاری آب ش

به مشترکان جدید بازنگری  داشته باشند. 
ــل اقدامی که  ــزود: طبق قانون حداق وی اف
ــاورزان به  ــئوالن پس از فروش حق آبه کش مس
صنعت و شرب می توانند انجام دهند، این است 
ــاب  های بخش صنعت و شرب شهری را  که پس

به کشاورزان برگردانند.

ــوراهای  ــهرداری ها و ش ــور ش ام مدیرکل 
ــهرداری ها  ــور گفت: برای اداره ش وزارت کش
ــادی به جز 114 هزار میلیارد ریال  به صورت ع
بودجه این دستگاه، بیش از 40 هزار میلیارد ریال 

اعتبار دیگر نیاز است. 
ــل از روابط عمومی  به گزارش فارس به نق
ــر   تابش ف ــین  غالمحس ــهرکرد،  ش ــهرداری  ش
ــی و  ــئوالن نواح ــهردار، مس ــا ش ــت ب در نشس
از  ــهرکرد  ش ــهرداری  ش ــه  تابع ــازمان های  س
ــاص 255 میلیارد ریال اعتبار به طرح های  اختص
ــال جاری خبر داد  چهارمحال و بختیاری در س
ــت: از این اعتبار 140 میلیارد ریال  و اظهار داش
ــوادث، 110 میلیارد ریال در بخش  در بخش ح
ــازمانی به  عمرانی و 5 میلیارد ریال در بخش س
ــتان تخصیص داده شده است.  طرح های این اس
ــهرداری مرکز  ــر جایگاه ویژه ش ــا تأکید ب وی ب
ــارات جداگانه ای  ــه زودی اعتب ــتان افزود: ب اس
ــبز  ــعه فضای س برای بهبود عبور و مرور، توس
ــهری، زیرگذر جنوبی، گلزار شهدای شهر و  ش
ــهرداری شهرکرد برای امسال  دیگر طرح های ش
ــد. مدیرکل شهرداری ها  در نظر گرفته خواهد ش
ــاره به اینکه  ــور با اش ــوراهای وزارت کش و ش
ــهرداری ها به صورت دو سویه  ــتم مالی ش سیس
است، عمده ترین مشکالت شهرداری ها را منابع 
مالی عنوان کرد و گفت: برای اداره شهرداری ها 
ــور 160 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز  در کل کش

است تا به صورت روزمره فعالیت کنند. 
تابش فر با اشاره به اینکه بودجه شهرداری ها 
ــارد ریال از محل  ــه 114 هزار میلی ــم اکنون ب ه
ــهرداری ها  ــتانی و خود ش ــی، اس ــارات مل اعتب
ــتگاه ها به  ــرای اداره این دس ــد، گفت: ب می رس
ــزار میلیارد ریال  ــش از 40 ه ــورت عادی بی ص

اعتبار دیگر نیاز است. 
ــنهادی  ــن الیحه پیش ــن از تدوی وی همچنی
ــهرداری ها در سال جاری خبر داد و  درآمدی ش
ــتر به دولت  ــی بیش افزود: این الیحه برای بررس
ارجاع شده که در صورت تصویب آن در مجلس 
شورای اسالمی بخشی از بودجه شهرداری های 

کشور تأمین خواهد شد.
ــهرداری ها و شوراهای وزارت  مدیر کل ش
کشور ادامه داد: بودجه شهرداری ها قبل از دولت 
ــن رقم در دولت های  ــم 11 درصد بوده که ای نه
ــت.  ــه 23 درصد افزایش یافته اس نهم و دهم ب
تابش فر به بودجه شهرداری ها در سال 89 اشاره 
کرد و افزود: با پیگیری های انجام شده و تالش 
ــالمی اعتبارات  ــورای اس ــدگان مجلس ش نماین
ــش یافته و  ــال دو برابر افزای ــهرداری ها امس ش
ــارات دهیاری های  ــت که اعتب ــن در حالی اس ای
ــور نیز چهار تا پنج برابر بیشتر شده  ــطح کش س
ــهردار شهرکرد  ــه ش ــت. در ادامه این جلس اس
ــانی،  ــخنانی ضعف مالی، کمبود منابع انس در س
ــل ماندن طرح های  ــتخدام و معط عدم مجوز اس

ــکالت  ــه مش ــردی را از جمل ــی و کارب اساس
ــهرداری برشمرد. اردشیر نوریان  فراروی این ش
با تأکید بر اینکه شهرداری شهرکرد در سال های 
ــیده  ــتانی به دوش کش ــته بار خدمات اس گذش
ــفانه با توجه به میزان  ــت، تصریح کرد: متأس اس
ــهرداری طلب  ــات و امکاناتی که از این ش خدم
ــده حمایت های جدی و مستمر استانی از این  ش

سازمان صورت نگرفته است. 
ــی، خالقیت،  ــه بوم وی به کارگیری اندیش
ــکار را گامی مؤثر برای رفع موانع  نوآوری و ابت
ــتار توجه  ــوان کرد و نیز خواس ــکالت عن و مش
ــئوالن و جذب اعتبارات بیشتر به این  بیشتر مس

شهرداری شد. 
ــخگویی به  ــهرکرد سرعت پاس ــهردار ش ش
ــی را اولویت مهم  ــکالت مردم ــات و مش مطالب
حوزه مسائل شهری عنوان کرد و گفت: سیستم 
ــمت هر چه کار آمدتر  ــهرداری به س اجرایی ش
ــض در حال  ــه تبعی ــه دور از هرگون ــدن و ب ش

حرکت است. 
نوریان افزود: همگان برای اقتدار نظام دینی 
ــدی را برای اداره  ــوی موفقی از کارآم باید الگ

کشور و استان و شهرمان نشان دهیم. 
ــهرداری تنها یک  ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
ــت بلکه یک نهاد  ــاد عمرانی و خدماتی نیس نه
مدنی است و مدیریت شهری در تمام جنبه های 

زندگی مردم دخالت دارد.

ــهرداری  ــت ش ــازمان بازیاف ــل س مدیرعام
ــع آوری روزانه  ــت: اصفهان با جم ــان گف اصفه
ــتین شهر کشور در  300 تن مواد بازیافتی نخس

مدیریت پسماند است. 
تیمور باجول در گفتگو با فارس در اصفهان 
ــعه و  ــال  جاری به منظور توس با بیان اینکه در س
افزایش تولید کود کمپوست اقدامات گسترده ای 
در راستای افزایش سطح راندمان تولید انجام شده 
است، بیان داشت: احداث خط سوم کارخانه که 
ــامل دستگاه ترمیناتور و تاب تر است از جمله  ش
ــور افزایش راندمان  ــده به منظ اقدامات انجام ش
ــل مواد زائد  ــازمان بازیافت و تبدی ــد در س تولی

شهرداری اصفهان به حساب می آید. 
ــا جمع آوری  ــرد: اصفهان ب ــح ک وی تصری
ــی از زباله های  ــواد بازیافت ــن م ــه 300 ت روزان
ــت را در میان کالن شهرهای  ــهری، رتبه نخس ش

کشور به خود اختصاص داده است. 
ــه 40 هزار تن  ــاره به اینکه روزان وی با اش
ــود، گفت:  ــد می ش ــــور تولی ــماند در کش پس
ــماند  ــر فرد 700 گرم پس ــــط ه به  طور متوس

تولید می کند. 
ــهر اصفهان  ــه در ش ــان اینک ــا بی ــول ب باج
ــود،  ــه تولید می ش ــن زبال ــزار ت ــه یک ه روزان

ــرد 650 گرم زباله  ـــط  هر ف افزود: به طور متوس
تولید می کند. 

ــن هر تن زباله در هر روز  وی ادامه داد: دف
ــال  ــت که در س ــد یک متر مربع زمین اس نیازمن
ــه منظور دفن  ــزار متر مکعب زمین ب به 365 ه

زباله های شهر اصفهان نیازمند هستیم. 
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه هر متر مکعب زباله می تواند 25 
ــد و این موضوع  ــر مکعب گاز متان تولید کن مت
ــاب می آید،  خطری جدی برای الیه ازن به حس
ــت: محل دفن زباله در شرایط هوازی  بیان داش
گاز متان تولید می کند که از خطرناک ترین گازها 

بعد از دی اکسیدکربن است. 
وی با بیان اینکه اصفهان به دلیل قرار گرفتن 

ــماند  ــیر راه های ارتباطی تحت تأثیر پس در مس
ناشی از سفرها قرار می گیرد، اظهار داشت: البته 
ــال  ــهر اصفهان در س ــت که ش این در حالی اس
ــته در مدیریت بازیافت پسماند نمونه شد.  گذش
باجول ادامه داد: روزانه 250 تن شیرابه به علت 
ــود که  ــود در زباله ها ایجاد می ش رطوبت موج
ــیار سمی است و در صورتی که زباله ها را از  بس
ــت و آب موجود در آن جدا کنیم از میزان  رطوب

شیرابه ها کاسته می شود. 
ــه 15 تن مواد  ــاره به اینکه روزان ــا اش وی ب
پالستیکی و ظروف یکبار مصرف، 40 تن کاغذ 
و مقوا، 10 تن شیشه و 10 تن فلز وارد زباله های 
شهری اصفهان می شود، بیان داشت: به طور کلی 
ــود که با  200 تن مواد بازیافتی وارد زباله می ش
ــازی آنها می توان به طور مثال از قطع 17  جداس
اصله درخت برای تولید یک تن کاغذ جلوگیری 

کرد. 
ــهرداری  ــت ش ــازمان بازیاف ــل س مدیرعام
ــن کود به صورت  ــان به تولید 30 هزار ت اصفه
ــاالنه در کارخانه کود کمپوست اشاره کرد و  س
ــت تولید شده در اصفهان در  گفت: کود کمپوس
ــگاه های کشور تولید  یکی از مجهزترین آزمایش

می شود.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان:
تصرف در حریم رودخانه باید با مجوز سازمان آب اصفهان باشد

مدیرکل امور شهرداري ها و شوراهاي وزرات کشور:
اداره شهرداري ها 40 هزار ميليارد ریال دیگر اعتبار مي خواهد

با جمع آوري روزانه 300 تن مواد بازیافتي؛
اصفهان نخستين شهر کشور در مدیریت پسماند است

ــهردار منطقه  ــه در منطقه 4 اصفهان با حضور ش ــتگاه دوچرخ دومین ایس
ــاره به حجم  ــد. به گزارش موج از اصفهان، مهندس پرهام با اش راه اندازی ش
ــهروندان گفت:  تراکم خودروها و افزایش بیماری های قلبی و ریوی در بین ش
گسترش دوچرخه سواری و نهادینه کردن آن در فرهنگ عبور و مرور شهروندان 
از ارزش های ماندگار و مؤثر در جامعه شهری است. وی افزود: کاهش تراکم 
ــرژی و آلودگی هوا از جمله  ــکالت پارکینگ، مصرف ان ــک، کاهش مش ترافی
ــوب می شود. شهردار  ــواری محس ــت که جزء مزایای دوچرخه س مواردی اس
ــتگاه منطقه در میدان بزرگمهر با  منطقه 4 اصفهان با تأکید بر اینکه دومین ایس
30 عدد دوچرخه آغاز به کار کرد، اظهار داشت: کاهش آمار بیماری های قلبی 
ــود کیفیت زندگی، از دیگر ویژگی هایی  ــالمت عموم و بهب و عروقی، ارتقای س

است که می تواند از مزایای استفاده از دوچرخه به جای خودرو باشد.  

ــال و بختیاری گفت:  ــتایی چهارمح ــرکت آب و فاضالب روس مدیرعامل ش
خشکسالی 178 روستا این استان را با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه کرده است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، خدابخشی با اشاره به اینکه در سال 89 این استان رتبه 
ــته است گفت: به علت کمبود منابع آب زیرزمینی  ــت بارش را در کشور داش نخس
178 روستای این استان با تانکر آبرسانی می شوند. خدابخشی افزود: کاهش بارش 
ــده است و با  ــفره های زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری ش برف موجب فقر س
ــانی با احیای قنات ها و چشمه ها  اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت، آبرس
به روستاهای چهارمحال و بختیاری فراهم می شود. محمد جلیل مدیر امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان لردگان هم می گوید: بیش از 100 روستای این شهرستان 
با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه هستند و با خشک شدن کامل منابع آب در 68 
روستا با 25 هزار نفر جمعیت، از طریق تانکر سیار آبرسانی می شوند. همچنین در 
ــتاییان قرار می گیرد و مردم  ــتا آب به صورت نوبت بندی در اختیار روس 35 روس
ــتان لردگان هم از کمبود آب آشامیدنی سالم رنج  ــتای بخش فالرد شهرس 28 روس
ــرایطی که منابع آب فراوانی در بخش  ــتاها معتقدند در ش می برند. اهالی این روس
ــئوالن استان اقدام مؤثری برای آبرسانی به این روستاها نکرده  فالرد وجود دارد مس
اند. یکی از ساکنان روستای ده صحرا از توابع شهرستان لردگان درباره مشکالت آب 
این روستا گفت: روستای ده صحرا و اغلب روستاهای شهرستان لردگان با کم آبی 
شدید مواجه هستند به طوریکه در یک شبانه روز 2 تا سه ساعت آب دارند. رشیدی 
افزود: در این مدت کوتاه هم آبی که ذخیره می کنند فقط برای دام ها و آشامیدن صرف 
می شود و اغلب مواقع آب برای حمام کردن و رسیدگی به امور بهداشتی به اندازه 
ــهر ناغان هم گفت: بیش از 25 سال است که  ــهروندی در ش کافی وجود ندارد. ش
این شهر با مشکل کم آبی شدید دست به گریبان است به گونه ای که مردم در طول 
شبانه روز تنها چند ساعت سهمیه آب دارند و این مقدار جوابگوی مصرف روزانه 
ــت. به گفته وی، با  ــوب اس ــت و همین اندک آب هم مملو از امالح و رس آنها نیس
مقدار آبی که در سهمیه بندی به مردم می رسد نمی توان به مسائل بهداشتی از جمله 
حمام کردن پرداخت و از آنجا که اغلب مردم دامدارند فقط می توانند آب آشامیدنی 
برای خود و دام هایشان ذخیره کنند. خدابخشی مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
چهارمحال و بختیاری می گوید: در این استان 803 روستا وجود دارد که 603 روستای 
آن بیشتر از 20 خانوار جمعیت دارند و براساس تعهدات وزارت نیرو تا پایان برنامه 
چهارم توسعه باید صددرصد آب آشامیدنی و بهداشتی آنها تأمین شود. وی افزود: از 
این تعداد روستا 330 روستای آن زیرپوشش شرکت آب و فاضالب روستایی قرار 
ــش این شرکت نیستند و تأمین آب آشامیدنی آنان به صورت  دارند و  بقیه زیرپوش
خودیاری مردمی است. خدابخشی ادامه داد: با وجود اینکه سال گذشته اقداماتی برای 
برطرف شدن مشکل آب آشامیدنی 25 روستای بدون آب اجرا شده است اما پیامد 
خشکسالی سال گذشته و ادامه آن در امسال  موجب شده است تا تعداد روستاهای 
بیشتری در این شهرستان با کمبود آب آشامیدنی مواجه شوند. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری هم می گوید: چند شهر در این استان از نظر 
آب آشامیدنی در وضع بحرانی به سر می برند که ناغان و اردل از جمله این شهرها 
هستند. هاشمی با اشاره به مشکل چندین ساله آب آشامیدنی شهر ناغان افزود: ناغان 
پارسال کم آبی شدیدی داشت و با تانکر آبرسانی می شد اما با اجاره کردن یک حلقه 
چاه از کشاورزان و شرکت خمیر مایه چهارمحال و بختیاری، 15 لیتر در ثانیه آب به 
شبکه آبرسانی شهر تزریق و آب مورد نیاز مردم در بعضی روزها به صورت نوبتی 
ــد. وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی ناغان افزود: برای اجرای این طرح  تأمین ش
اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال الزم است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح انتقال آب از چشمه باغ رستم به اردل هم 
درحال اجراست و حدود 65 درصد پیشرفت داشته است که با تکمیل این طرح شهر 
اردل و روستاهای اطراف از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند. رئیس مرکز 
تحقیقات آب دانشگاه شهرکرد هم می گوید: بیشتر منابع تأمین کننده آب آشامیدنی 
ــتان چاه های آهکی و چشمه های کوچک و پراکنده هستند و چون برآورد کمی  اس
این منابع آب اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل است، این اطمینان وجود ندارد که 
تغذیه این آبخوان ها معادل یا بیشتر از برداشت از این منابع باشد. صمدی می افزاید: 
در سال های اخیر برای تأمین آب آشامیدنی روستاها روش مجتمعی کردن آنها مورد 
توجه قرار گرفته است و این روش اطمینان به تغذیه آبخوان ها را افزایش می دهد. 
ــک شدن بسیاری از چشمه های تأمین کننده  ــالی اخیر و خش وی ادامه داد: خشکس
آب آشامیدنی و آبرسانی با تانکر در بسیاری از روستاهای این استان موجب دلزدگی 
روستاییان و تشویق و اجبار آنها برای مهاجرت به شهر شده است. صمدی با اشاره 
به ضرورت اصالح الگوی مصرف در منابع آب گفت: با توجه به محدودیت موجود 
ــع آب با کیفیت، بدون اصالح الگوی مصرف و کاهش مصرف آن نمی توان  در مناب

پاسخگوی تأمین آب مطمئن آشامیدنی بود.

ــئول بازرسی اداره کل پست چهارمحال و بختیاری گفت: در دور سوم  مس
ــتان، 200 هزار نامه مردمی از هفت شهرستان این  ــفر هیأت دولت به این اس س
ــین کریم زاده در گفتگو با ایرنا افزود: نامه های  ــد. حس ــتان جمع آوری ش اس
ــتاد جمع آوری نامه های مردمی ریاست جمهوری تحویل شد.  ــده به س یاد ش
ــتانداری چهارمحال و بختیاری در  ــئول ارزیابی و رسیدگی به شکایات اس مس
ــایی و تفکیک  ــاره نیز گفت: به محض دریافت نامه های مردمی، بازگش این ب
ــده است. علی ضامن عباسی افزود: کار رسیدگی و ثبت نامه های  آنها آغاز ش
ــامانه ارتباطی مردم و دولت شروع شده است و پس از بازبینی و  مردمی در س

تفکیک به دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال خواهد شد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

ــاری در گفتگو با  ــالب چهارمحال و بختی ــرکت آب و فاض مدیرعامل ش
ــتان از طریق 128 حلقه چاه تأمین  زاینده رود گفت: 98 درصد آب مصرفی اس

می شود و تنها 2 درصد از آب های سطحی و چشمه ها تهیه می شود.
ــتهای تأمین آب این  ــالم اینکه سیاس ــمی با اع ــمت ا... هاش مهندس حش
ــرکت حرکت به طرف آب های سطحی و ساخت تصفیه خانه است گفت:  ش
در سال های اخیر به دلیل خشکسالی 30 حلقه از چاه های آب این شرکت با 

کمبود مواجه و از مدار بهره برداری خارج شده است.
ــرکت 145 هزار مشترک با جمعیت  ــمی اظهار داشت: این ش مهندس هاش
ــهرهای استان تعدادی روستا  ــش دارد که عالوه بر ش 502 هزار نفر تحت پوش

نیز تحت پوشش این شرکت قرار دارند.
وی افزود: قیمت تمام شده یک مترمربع آب برای شرکت 400 تومان است 
ــود و 90 درصد آن به صورت  ــد آن از مردم دریافت می ش ــه تنها 10 درص ک

یارانه است.
ــتان 1615 کیلومتر است که حدود 45  ــبکه آبرسانی اس وی افزود: طول ش
ــوده اند و باعث هدر رفت 27 درصد از آب شرب  ــبکه ها فرس درصد این ش

می شود.
ــوده در شهرهای استان  ــبکه های فرس ــال 20 کیلومتر از ش وی گفت: امس
نوسازی شده می شود که نوسازی این شبکه های آبرسانی به کاهش 3 درصد 
از هدر رفت آب منجر خواهد شد و ساالنه 5 میلیارد ریال در این بخش صرفه جویی 

ریالی در پی خواهد داشت.  

سرپرست سازمان 
شهرداري  آتش نشاني 
ــت:  گف ــان  اصفه
ــرات خرید یک  مذاک
ــرد براي  ــد بالگ فرون
آتش نشاني  ــازمان  س
ــان  ــهرداري اصفه ش
ــور در  با وزارت کش
ــت. به  حال انجام اس

ــانه اي روابط عمومي  ــارس از اصفهان به نقل از اداره ارتباطات رس گزارش ف
ــازمان در  ــهرداري اصفهان، بهزاد بزرگزاد با اعالم این مطلب گفت: این س ش
حال شناسایي پدهاي پروازي بالگرد است و تاکنون چند پد پروازي شناسایي 
کرده است. وي با بیان اینکه سازمان آتش نشاني براي خرید یک فروند بالگرد 
ــور مذاکراتي انجام داده است، بیان داشت: هنوز مکاتبات انجام  با وزارت کش
شده نهایي نشده، اما امیدواریم هرچه سریع تر موافقت هاي الزم صورت گیرد. 
ــهرداري اصفهان ادامه داد:  امکانات ایستگاه  ــت سازمان آتش نشاني ش سرپرس
ــهرداري اصفهان برابر استانداردهاي  ــاني ش ــازمان آتش نش امداد و نجات س
بین المللي است و درصدد هستیم با خرید بالگردهاي امداد و نجات، تجهیزات 
ــازمان به  ــم. وي اظهار امیدواري کرد که به  زودي این س ــود را کامل تر کنی خ
ــود تا سازمان آتش نشاني بتواند خدمات اطفاي  بالگرد امداد و نجات مجهز ش

حریق و امداد و نجات را به نحو احسن ارائه دهد. 
بزرگزاد با بیان اینکه در حال حاضر امکانات سازمان آتش نشاني شهرداري 
ــت، اظهار  ــهر در هنگام مقابله با حوادث اس ــان جوابگوي این کالن ش اصفه
ــوري و استاني به  ــازمان از سوي مسئوالن کش ــت: ضروري است این س داش
ــود تا به عنوان معین  ــرفته و به روز دنیا از جمله بالگرد مجهز ش تجهیزات پیش

تهران جوابگو باشد.

ــترکان  ــیار از برگزاری چهارمین طرح خود ویژه مش ــرکت ارتباطات س ش
خوش حساب همراه اول خبر داد.

ــرکت مخابرات استان اصفهان در ادامه اجرای  به گزارش روابط عمومی ش
ــیار چهارمین طرح خود  ــرکت ارتباطات س ــویقی همراه اول ش طرح های تش
ــارکت مشترکان  ــبت میالد حضرت مهدی)عج( با مش با نام »میالد« را به مناس

دائمی برگزار می کند.
ــی به  ــاب دوره اول )منته ــه صورتحس ــراه اول ک ــی هم ــترکان دائم مش
ــه صورت حضوری یا  ــال جاری خود را در مهلت مقرر ب ــخ 89/3/1( س تاری
ــرکت  ــی ش ــوری پرداخت کنند، می توانند در این دوره از قرعه کش غیرحض

ارتباطات سیار ایران شرکت کنند.
ــاز، پرداخت  ــر پنج امتی ــیم کارت صف ــازی س ــن گزارش فعال س بنابرای
ــج امتیاز، پرداخت به  ــامانه های 09990و یا 999 پن ــوری از طریق س غیرحض
ــاز، عدم بدهی  ــاز، پرداخت غیرحضوری دو امتی ــاب دو امتی موقع صورتحس
پیشین یک امتیاز، هر سال سابقه اشتراک یک امتیاز و هر 20 هزار ریال کارکرد 

یک امتیاز محاسبه می شود.
ــامل پنج دستگاه  ــمند ش در طرح همراه فجر 55 هزار و 555 جایزه ارزش
ــامانه های 09990 و  خودرو مزدا 3 )ویژه پرداخت کنندگان قبض از طریق س
ــتگاه خودرو سمند LX )ویژه پرداخت کنندگان غیر حضوری(،  999(، 50 دس
ــیم کارت دائمی به همراه یک دستگاه گوشی و بر اساس سهمیه استان  500 س
ــاس  ــتگاه، پنج هزار تخفیف 200 هزار ریالی کارکرد و بر اس اصفهان 43 دس
ــهمیه استان اصفهان 433 بسته و 500 هزار تخفیف 50 هزار ریال کارکرد و  س

بر اساس سهیمه استان اصفهان 4230 بسته به مشترکان اهدا خواهد شد.
پرداخت غیرحضوری صورتحساب همراه اول از طریق تلفنبانک، اینترنت، 
 ،)POS( ــگاهی ــرداز )ATM(، پایانه های خرید فروش ــتگاه های خودپ دس
ــامانه تلفن همراه اول با شماره 09990 )جهت پرداخت از طریق تلفن ثابت  س
و همراه( و سامانه تلفن 999 )جهت پرداخت از طریق تلفن همراه( امکان پذیر 

است.
ــع بوده می توانند  ــن همراه آنها به علت بدهی قط ــترکانی که تلف کلیه مش
ــیط در پرداخت بدهی، عالوه بر وصل تلفن در  ــتفاده از شرایط تقس ضمن اس

قرعه کشی شرکت کنند.
ــرکت ارتباطات سیار طرح های سی سیب سبز به مناسبت  پیش از این ش
سی مین سالگرد پیروزی انقالب و عبور همراه اول از مرز 30 میلیون مشترک، 
ــبت  ــا)ع( و طرح همراه فجر به مناس ــبت میالد امام رض ــرح ثامن به مناس ط

سی و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی را برگزار کرده است.

ــترکان خوش حساب همراه  ــامی برندگان جوایز سومین جشنواره مش اس
اول )طرح همراه فجر( اعالم شد. بنا بر اعالم روابط عمومی شرکت مخابرات 
ــتان  ــتان اصفهان از یک هزار و 111 جایزه ویژه این طرح، 95 جایزه به اس اس

اصفهان تعلق گرفت.
ــتگاه خودروی سمند سورن، نه نفر  ــاس یک نفر برنده یک دس بر این اس
ــتگاه خودرو پراید و 85 نفر هر کدام برنده یک دستگاه  هر کدام برنده یک دس

گوشی و سیم کارت اعتباری همراه اول شدند.
ــتان درج خواهد  ــامی برندگان در روزنامه های اس ــت اس الزم به ذکر اس

شد.
ــترکان می توانند با مراجعه به سایت ارتباطات سیار به نشانی  همچنین مش
WWW.mci.ir بر اساس شماره تلفن همراه و یا نوع جایزه از نتیجه قرعه کشی 

مطلع شوند.

دومین ایستگاه دوچرخه 
در منطقه 4 اصفهان افتتاح شد

خشکسالی و مشکل آب در 178 روستای 
چهارمحال و بختیاری

سرپرست سازمان آتش نشاني شهرداري اصفهان خبر داد:
خرید بالگرد امداد و نجات براي اصفهان

همراه میالد
چهارمین طرح شرکت ارتباطات سیار

اعالم اسامی برندگان طرح همراه فجر 
ویژه استان اصفهان 

  مردم چهارمحال و بختیاري 200 هزار 
نامه به رئیس جمهوري نوشتند

تأمین 98 درصد آب مصرفی 
چهارمحال و بختیاری از آب های زیرزمینی 

شهرستان ها
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ــق اصول و نظریه هایی  امور مالی مجموعه حقای
ــت که با گردآوری و تجهیز وجوه و به کارگیری و  اس
مصرف وجوه توسط اشخاص شرکتها و دولتها سروکار 

دارد. 
حوزه مالی با مفروضاتی نظیر تأمین مالی تخصیص 
بهینه منابع مالی، ارزشیابی دارایی های مالی، نحوه تأثیر 
دارایی های عملیاتی بر دارایی های مالی، سیاست تقسیم 
سود، توجه به کارکردهای ریاضی، کمی و مهندسی در 
ــاط دارد که توجه به این  حوزه مالی و نظایر اینها ارتب
موضوعات، در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع 

مالی در بنگاه اقتصادی است.  
ــه  ــواره در این اندیش ــران مالی هم ــن مدی بنابرای
ــتند که چگونه وظایف محوله را به انجام برسانند  هس
که ثروت سهامداران را حداکثر کنند. پیچیدگی محیط 
ــتیابی به راه حل مناسب  و فعالیت های تجاری و دس
ــخ به نیازهای کسب و کار در جهت تعالی  جهت پاس
و سرآمدی کسب و کار موجب شد که دانش مدیریت 
مالی توسعه یابد. پدید آمدن دانش و تخصصی به نام 
مهندسی مالی که از نیمه دوم دهه 80 میالدی همزمان 
ــتم بانکی امریکا بر  ــش نظارت دولت بر سیس با کاه
بانکهای سرمایه گذار در جهان به صورت بسیار جدی 

نشانه های توسعه دانش مدیریت مالی است.  
اهداف و ضرورت توجه به مهندسی مالی 

از مهمترین اهداف و ضرورت توجه به مهندسی 
مالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:  

ــدن تصمیمات و  ــی ش الف- پیچیدگی و چالش
فرآیندهای مالی به تبع پیچیدگی و چالشی شدن کسب 

وکار. 
ب- افزایش نیاز به روشهای کمی در حوزه مالی به 
دلیل موضوعاتی که در این حوزه مورد بحث قرارگرفته 
ــت و دانش مالی را  ــیده اس که بدان جنبه علمی بخش

ضرورت بخشید. 
ــیوه های  ــاز به این ابزار با توجه به تغییر ش ج- نی

کسب و کار نظیر خصوصی سازی و امثالهم. 
ــتفاده بهینه از  ــرمایه گذاران جهت اس  د- نیاز س
سرمایه خویش و همچنین مدیران جهت حداکثر کردن 
ثروت سرمایه گذاران که نیاز به ابزارهای منسجم، پویا 
و عملی و در عین حال قابل اعتماد برای تصمیم گیری 

دارند. 
ــوص در  ــی الخص ــت عل ــانات قیم ـــ- نوس ه
ــت که تولیدکنندگان و  ــور ما، موجب شده اس کش
ــتفاده از  ــدد برآیند که با اس ــرف کنندگان درص مص
ابزارهای ریاضی برآوردهای مالی را پیش بینی کنند تا 
بتوانند در جایگاه بهتری از بحران اقتصادی قرار گیرند. 
ــوع تأثیرات بازارهای جهانی غیربازارهای  و موض
داخلی و متغیر ساختن قیمتها و ارزش پولی و جهانی 
شدن اقتصاد، موجب شد مهندسی مالی به عنوان یک 
تخصص جهانی که کمک می کند ریسک ناشی از تمام 
ــک و  ــانات را کنترل کند. به عبارتی اهمیت ریس نوس
توجه به آن در جهت افزایش بازده از دیگر دالیل توجه 

به این ابزار شده است.  
ز- توسعه مدیریت مالی به عنوان دانش جهت حل 
مسائل مرتبط با این حوزه موجب شد که ابزارهای حل 
ــعه پیدا کند که مهندسی مالی از جمله  مسأله نیز توس

آنها است.  
ــرمایه و  ح- تنوع و پیچیدگی بازارهای پول و س
جهانی شدن این بازار با توجه به اهمیت نقش بازارهای 

مالی در جهت دستیابی به توسعه پایدار. 
ــی مالی مهندسی  به طور کلی فرض اولیه مهندس
است، مهندسی عبارت از کاربرد عملی ریاضی یا اصول 
علمی در حل مسائل و یا طراحی خدمات و ابزارهای 
ــانی  ــان از نظر ریاضی آموزش یکس الزم تمام مهندس
ــاص خود متخصص  ــته خ ــپس در رش می بیند و س

می شوند. 
پایه و اساس دانش مهندسی مالی، اقتصاد مالی یا 
ــازار اوراق بهادار، به  کاربرد اصول اقتصاد در پویایی ب
ــک  خصو ص طراحی، قیمت گذاری و مدیریت ریس

قراردادهای مالی است.  
مهندسی سیستم های مالی

استفاده از تخصص های مهندسی در زمینه طراحی 
و مدل سازی کنترل و بهینه سازی، عملیات و فرآیندها 
ــتم های مالی را مهندسی سیستم های  در بخش سیس
ــال تغییر و تحوالت  ــته در ح مالی می نامند. این رش
بسیار زیادی است و حدود ده سال پیش بانکهای بزرگ 
ــرمایه گذاری دنیا آن را برای رفع احتیاجات مدیران  س
مالی و خزانه داران مؤسسات بزرگ به وجود آوردند. 

ــتمها و  ــی، سیس با توجه به تعاریفی که از مهندس
مهندسی سیستم ها و همچنین مهندسی سیستم های 
ــی  مالی به عمل آمد، می توانیم تعاریف زیر از مهندس

مالی ارائه کنیم:  
ــت از به  ــی مالی عبارت اس ــف 1: مهندس تعری
ــاختاربندی مجدد  ــای مالی برای س ــری ابزاره کارگی
پرتفوی مالی و تبدیل آنها به پرتفولی با خصوصیا ت 

مطلوب تر. 
تعریف 2: استفاده از تخصص های مهندسی نظیر 
ــازی، کنترل و بهینه سازی در بخش  طراحی، مدل س

سیستم های مالی. 
تعریف 3: طراحی ساختارهای مالی ساده یا پیچیده 
ــرمایه گذاری جذب یا مصرف  برای تأمین مالی یا س

منابع.  
تعریف 4: مهندسی مالی عبارت از هر نوع نوآوری 
ــک  ــرمایه گذاری و مدیریت ریس در ارائه ابزارهای س

ناشی از این سرمایه گذاریها. 
ــتفاده از ابزارهای مالی نظیر قرارداد  تعریف 5: اس
که مجموعه ای از مشخصه های ریسک بازده را دارد 
و به شکل گسترده تحت عنوان فن آوری مالی جهت 
ــائل مالی و استفاده از فرصتهای مالی تعریف  حل مس

می شود.  
ــی و نقش  ــا تصمیما ت مال ــک ب ــاط ریس ارتب

مهندسی مالی در حل آن 
توجه به فرآیندهای مالی و نوع تصمیمات مالی که 
غالباً با آینده ارتباط دارد، موجب شده است که ریسک 
با تصمیمات مالی رابطه تفکیک ناپذیر داشته باشد. به 
عبارتی اغلب تصمیمات مالی با ریسک و به تبع آن با 

بازده مرتبط است.  
ــز از آن به عنوان  ــی نی ــی مال در تعاریف مهندس
ضرورت یا اهمیت توجه مدیریت ریسک شده است. 
به تعبیر بسیار ساده مهندسی مالی ابزار مدیریت ریسک 

است. 
در سازمانها و بنگاه می توان ریسک را به دو دسته 

زیر طبقه بندی 
کرد:  

ــف( لـــ ا
ـــــــک  یس ر
غیرسیستماتیک: 
ــه  نتیجــ ــه  ک
ت  ــا تصمیمــ
مدیریـت بنگاه 
است  اقتصادی 
که بدان ریسک 
بازارمحصول نیز 
ــود  گفته می ش
ــی  ــه عبارت و ب
یک  ــص  مخت

شرکت حاضر است. 
ــک سیستماتیک: که نتیجه تغییرات بازار  ب(ریس

است که بر ارزش همه شرکتها تأثیر می گذارد. 
از منظر دیگر می توان ریسک را به انواع دیگر نیز 

طبقه بندی کرد:
ریسک نرخ بهره، ریسک سرمایه، ریسک نقدینگی، 
ــک عدم توانایی پرداخت، ریسک مالی، ریسک  ریس
کاهش قدرت خرید، تورم، ریسک بازار، ریسک تفاوت 
نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک تجاری عملیاتی برای 
محاسبه ریسک روش های کمی وجود دارد از جمله 
واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات دوره انتظار 
ــده ارزش فعلی، متوسط طول عمر، ریسک  اصالح ش

دوره انتظار مکانی.  
مهندسی مالی به عنوان یک روش کمی و ریاضی 
در کاربردی کردن نظریه پورتفوی بسیار سودمند است. 
در مهندسی مالی از روش کمی به نام ضریب همبستگی 
ــرات متغیرها را با یکدیگر بیان می کند  که رابطه تغیی
استفاده می شود و به صورت کمی و بدیهی تصمیمات 
ــب و اعمال مدیریت  مرتبط با انتخاب پورتفوی مناس

پورتفوی را کارآمدتر می سازد.
ــرمایه گذاری  ــه س ــه جدی ب ــرورت توج ض

مخاطره پذیر 
ــطوح مختلف  ــه در س ــه تغییراتی ک ــه ب باتوج
ــده است و ایران را  فناوری های نوین کشور ایجاد ش
ــتعدادهای برتر،  حداقل در منطقه خاورمینه از نظر اس
ممتاز و شایسته ساخته است؛ ضرورت بازبینی مجدد 
در سیستم های متنوع تأمین مالی کارآفرینی و حمایت از 
طرح های مفید و پربازده کامالً محسوس است. دالیل 
زیادی مبنی بر ضرورت تعریف ساختاری سازمان یافته 
و نظام مند برای الگوسازی در حیطه سرمایه گذاری و 

رشد ایده های نوین و طرحهای برجسته وجود دارد. 
ــاختارهای تأمین مالی اینگونه  می دانیم که در س
طرحها نکته اصلی وجود سرمایه ابتدایی و راه اندازی 
کسب و کار است؛ از این رو اگر صاحب طرح یا ایده 
ــورد نیاز اولیه و حتی  ــرداز اصلی نتواند منابع مالی م پ
ضمانت های الزم برای سرمایه گذار را فراهم آورد در 
واقع با اولین و جدی ترین مسأله درگیر خواهد شد. در 
این حالت دغدغه اصلی وی اگر فرض شود که بتواند 
از عهده مسائل مدیریتی و بازار و تحلیل شرایط بربیاید 
ــرف وقت و انرژی  ــأله نحوه تأمین این منابع و ص مس
فراوان است که مستلزم طی فرآیندهای پیچیده در بانکها 

و سایر شرکتهای دولتی است. 
ــز وجود دارد که  دالیل مختلف و مهم دیگری نی
ایجاب می کند به مقوله سرمایه گذاری با نگاه متعارف آن 
در جهان )سرمایه گذاری مخاطره پذیر( توجه ویژه ای 

داشته باشیم که به بیان برخی از آنها می پردازیم: 
1- شروع یک کسب وکار جدید، کاری نیست که 
از حیث تفنن و ارضاء نیازهای خودشکوفایی و بروز 
استعدادها در بلندمدت و حتی کوتاه مدت ثمری داشته 
باشد، بلکه الزم است تا طرحها و پروژه های موردنظر 
ــکیالتی و با تعیین ساختار  در چارچوب واحدی تش
سازمانی و تعریف مدلهای اقتضایی کسب وکار توسط 
مدیران انتخابی و گزینش شده شرکت طراحی شود و به 
صورت جدی خود را برای فعالیت و رقابت در شرایط 
ــاس بازار و رقبا و فضای متغیر فناوری های روز  حس
دنیا آماده سازند، در الگوی سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
به این پارامترها توجه جدی شده و تعیین هیأت مدیره 
توانمند و آشنا به صنعت مربوطه برای نظارت، کنترل و 

مدیریت به شکلی کاماًل پویا طراحی شده است. 
ــرکت های  ــیاری از کارآفرینان و حتی ش 2- بس
تجاری و بنگاههای اقتصادی در راه اندازی واحدهای 
ــدی و یا خدماتی جدید آن طور که باید با ادبیات  تولی
سرمایه گذاری و عملیاتی رایج در شرکتها آشنا نیستند. 
تهیه برنامه های اجرایی و استفاده از موافقت نامه های 
ــاوران برجسته؛  اصولی و مجوزها؛ به کارگیری از مش
برآوردهای مالی و ارزیابی های فناوری و بازار و... در 
ــت، از این رو باید با  تخصص و حوصله این افراد نیس
ایجاد مشارکت با گروهها؛ شرکتها و افراد و شبکه های 
نام آشنای صنعت خویش؛ شرایط را برای گام نهادن در 
عرصه تجربی جدیدی که در پیش رو دارند فراهم آورند؛ 
این آرمانها هم زمانی محقق می شود که با مقدمات الزم 
ــرمایه گذاری در کشور  در محیط مدیریت و عرصه س
طراحی شده باشد و از نیروهای توانمند علمی و اجرایی 

در کسب و کار خود بهره بگیرند. 
ــتمهای قدیمی و گذشته فرآیندهای  3- در سیس
ــکلی غیرفعال و صرفاً با بررسی های  تأمین مالی به ش
اولیه بر روی طرح ها و با اعطای وام از سوی نهادهای 
مالی ادامه می یافت؛ اما در حال حاضر در دنیای کنونی 
سرمایه اصلی شرکت از سوی عده ای از سهامداران و 
سرمایه گذاران مخاطره پذیر تأمین می شود که کسب 
بازدهی و دریافت سود عملیاتی بیشتر برای آنها مهم تر و 
جذاب تر از تنها بازگشت سرمایه و پرداخت اقساط وام 
است. اگر به سیستم های گذشته تأمین منابع مالی نظری 
ــیاری و شاید به جرأت  بیندازیم مشاهده می کنیم بس
ــرکتها و مدیرانشان  بتوان گفت باالی 90 درصد این ش
ــتر  در فضایی رقابتی که ایمان و اعتقاد به فعالیت بیش
برای رشد مجموعه شرکت داشته باشند حضور ندارند. 
به این معنی که چون با سیستمی غیر فعال)وام( شرکت 
را طراحی کرده اند بنابراین خود نیز میل و عالقه فعال 
و چشمگیری برای مبارزه با مشکالت و تغییر شرایط 
به نفع خود ندارند. آنچه عموماً مشاهده شده است این 
است که فضایی سنگین و مدعیانی غیر واقعی بر اراده 
مدیران اینگونه شرکتها سایه می اندازند که حرکت و 

روحیه الزم و 
کافی را از آنها 
سلب  می کند، 
ــت  پرداخـــ
ی  ــا مهـــ ا و
شرکت و چاره 
برای  ــی  جوی
زیر  از  خروج 
تعهــدات  بار 
ــای  و وثیقه ه
ــته  ش رگذا کا
ــده در کنار  ش
و  ــه  واهمـــ
ــی که  اضطراب
ــروع کسب و کار  وجود این افراد را از اولین لحظه ش
می گیرد غیر قابل چشم پوشی و انکار است. در روش 
تأمین ساختار مالی شرکت از طریق وامهای بلند مدت 
ــالوه برآنکه مدیریت صحیح هزینه ها و اختصاص  ع
پول به مصارف جاری شرکت به صورت بهینه صورت 
نمی گیرد؛ این تصور نیز به وجود می آید که شرکت در 
کسب پول و سرمایه شرکت موفق عمل کرده بنابراین 
ــت چون فعاًل  ــد نگرانی خاصی داش ــرای آینده نبای ب
ــیده و موافقت ها حاصل  پرداختی ها به تصویب رس
شده و اگر احیاناً شرکت توانست به بازپرداخت های 
ــر در غیر این  ــل کند که چه بهت ــدی خویش عم تعه
ــن االن باید مراقب بود تا وضع وخیم  صورت از همی

و بدتر نشود. 
مالحظه می کنید که در چنین شرایطی مدیران و 
مالکان شرکت خود را برای آزمایشی آماده می سازند که 
حیات و سرمایه اصلی آنها در خطر نباشد و قدرت تحمل 
ریسک و حرکت جدی را از آنها می گیرد. پیشنهاد این 
است که الزم است صاحبان پروژه بیشتر از آنچه تاکنون 
وجود داشته خود را در برابر آینده و وضعیت اقتصادی 
شرکت مسئول و متعهد بدانند؛ البته حضور سهامداران، 
مدیران کارآمد و شرکای راهبردی می تواند به عنوان راه 
حلی جهت مرتفع ساختن این مشکالت به حساب آید 
که در ادبیات سرمایه گذاری مخاطره پذیر طراحی این 

تشکیالت کامالً مشهود است.  
4- در سرمایه گذاری مخاطره پذیر تصمیم گیری و 
هدایت برنامه های شرکت متکی به تصمیمات و سالیق 
شخصی خاص نخواهد بود بلکه الگوها، روشها، جوانب 
امور و صالح آن توسط هیأت های کارشناسی بررسی 
و تحلیل و منافع سهامداران در قالب شرکت به صورت 
هوشمند پردازش می شود. بدین ترتیب در این سیستم، 
ــایر پارامترهای خرد و کالنی که  اقتصاد، فناوری و س
ــالت و اهداف بلندمدت شرکت گنجانیده شده  در رس
است هستند که دوام و ادامه حیات شرکت را ممکن یا 

ناممکن می سازد. 
ــور ما  ــذاری مخاطره پذیر در کش ــرمایه گ س

چگونه است؟ 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر به تازگی در محافل 
ــور ما مطرح شده است. که  علمی و پژوهشی در کش
ــذاری، به تأمین  ــرمایه گ به )Start-up( این نوع س
منابع مالی شرکت های نوپا و تازه تأسیس هزینه های 
ابتدایی توسعه و گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند 

می پردازد.
فضای عدم اطمینانی که حاکم بر اینگونه طرح ها 
است موجب شده تا سرمایه گذاران از بخشهای مختلف 
خصوصی و دولتی با پارامترهای مختلف ریسک اعم از 
ریسک مدیریت، محصول، فناوری، بازار، مالی، عملیاتی 
و اجرایی، سازمانی، راهبردی، محیطی روبه رو باشند و 
مدیریت بر این گونه )Business Modeling( ایجاد 
ساختار و مدل مناسب کسب و کار طرح ها با توجه به 
ــده همواره سرمایه گذاران از یک  ریسک های ذکر ش
ــو و کار آفرینان را از سوی دیگر با مخاطراتی روبه  س
ــت. ایجاد ارزش افزوده در شرکت های  رو ساخته اس
ــدی از مزایای مالی و حقوقی  ــرمایه پذیر و بهره من س
ــالهای اولیه شروع کسب و کار  اینگونه شرکتها در س
موجب شده است تا به تدریج سرمایه گذاران مخاطره 
پذیر بیشتری به وجود آیند، بر اساس قاعده کلی که در 
ــرمایه گذاری مرسوم است با افزایش  حوزه مالی و س

ریسک، به طور منطقی باز دهی افزایش می یابد. 
همانطور که اشاره شد ریسک باال و بازدهی باالیی 
که از اینگونه طرح های نوپا به وجود می آید تنها عاملی 
است که می تواند نقطه تمایزی میان بسیاری از مراکز 
ــرمایه گذاری و افراد و اشخاص سرمایه گذار باشد.  س
ــخاص بر اساس شخصیت و توانایی مالی  افراد و اش
خویش، عموماً به دو دسته ریسک پذیر و ریسک گریز 
طبقه بندی می شوند که البته باید توجه داشت که این 
دو دسته دو سر یک طیف هستند و افراد ریسک های 
مختلف را با بازدهی های قابل انتظار خویش مدیریت 
می کنند. در کشور ما هنوز شرکت یا صندوق سرمایه 
ــه به صورت حرفه ای وارد  گذاری مخاطره پذیری ک
این عرصه شده باشد به وجود نیامده است و پیش بینی 
می شود با توجه به نیاز احساس شده در این حوزه، در 
سال های بعد به تدریج شاهد حضور این صندوق ها 

باشیم.  
پیشنهادات کاربردی 

ــاخت های الزم برای ایجاد، دوام  شناسایی زیر س
و حیات یک صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر در 
یک منطقه یا کشور از اهمیت کافی برخوردار است. به 
نظر می رسد برای دستیابی به وضعیت مطلوب برای 
تحقق سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کشور بسترسازی 
و ایجاد زیرساخت در سه محور زیر قابل توجه باشد 
که هر یک از آنها دارای شاخه های متعدد و گسترده ای 
هستند و باید آنها را شناسایی و مورد بررسی و پیگیری 

قرار داد.  
ــرمایه گذاری،  ــن مالی، دانش مالی و س 1( تأمی

مسائل حقوقی و قانونی. 
الف( در بخش اول، تأمین مالی پیشنهاد می شود 
تا الگویی به کار گرفته شود که بر اساس آن سرمایه 
ــترک  ــکیل صندوق مش گذاری مخاطره پذیر با تش
سرمایه گذاری مخاطره پذیر صنایع ایران با مشارکت 
ــه و عالقمند به  ــای مختلف اقتصادی نمون بنگاهه

سرمایه گذاری مخاطره پذیر ایجاد شود. 
ــکیل این صندوق اولین  ــد با تش به نظر می رس
حرکت جدی توسط بخش خصوصی رقم زده شود 

نه بخش دولتی چرا که باید به توان علمی و روحیه 
جسورانه مدیران اعتقاد داشت و از تمام توان و انرژی 
که می تواند در این حوزه به کار گرفته شود نهایت بهره 

را برد.  
ــد موتور حرکت  ــن ایده می توان ــدن ای عملی ش
سایر فعالیتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کشور 
شود. تشکیل انجمن سرمایه گذاری مخاطره پذیر ایران 
ــورهای اروپا و امریکا و  نیز همانگونه که در اکثر کش
ــیا وجود دارد می تواند به شبکه ای قدرتمند برای  آس
ــرمایه گذاری و رشد  ارائه خدمات مختلف مالی و س

کارآفرینی تبدیل شود. 
ــرمایه گذاری،  ب( در بخش دوم، دانش مالی و س
ــی در  ــتعد و زحمت کش اگرچه فارغ التحصیالن مس
ــی در اختیار داریم با این  رشته ای مالی و فنی مهندس
حال درک فرآیند سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران 
و مدیران اجرایی نیازمند کسب تجربه و به روزرسانی 

اطالعات تخصصی است.  
تأمین مالی: 

دانش مالی و سرمایه مسائل حقوقی و قانونی:  
ــذاری تکنولوی،  ــوژی، ارزش گ ــی تکنول ارزیاب
برآورد ریسک و مطالعه امکان سنجی پروژه ها، تدوین 
ــب و کار و طرح ر یزی  ــتراتژی های مناسب کس اس
مدل های مناسب آن از مهم ترین فاکتورهای موردی در 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر است که صندوق یا شرکت 
سرمایه گذار مخاطره پذیر را قادر می سازد تا پرتفوی 

بهینه ای را سامان دهد.  
ــی و قانونی،  ــائل حقوق ــوم، مس ج( در بخش س
ــفانه کماکان در کشور ما حقوق مالکیت معنوی  متأس
ــت این  ــل قوانین و مقررات الزم بی بهره اس از حداق
ــنگ بزرگی بر سر راه کارآفرینی در  ضعف اساسی س
بیشتر حوزه های سرمایه گذار است، اگرچه کارشناسان 
ــور وجود دارند  ــاوران حقوقی بسیاری در کش و مش
لیکن اگر حمایت های قانونی و حقوقی دولت در این 
موضوع نتواند بستر امن و مناسبی برای کارآفرینان ایجاد 
نماید متأسفانه باید گفت تحقق دو مسأله اول که به بیان 

آنها پرداختیم کمکی به ما نخواهد کرد.
راه حلهای اجرایی:  

در بسیاری از کشورها، سهم سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در تولید ناخالص ملی قابل توجه است و باید 
در نظر داشت که صندوقهای سرمایه گذار مخاطره پذیر 
ــود نبوده اند. برخی با اهداف آموزش  لزوماً به دنبال س
ــا و طرح های کاربردی فارغ  و حمایت از نوآوری ه
التحصیالن شکل گرفته اند، برخی دیگر در محیط های 
ــوی  انکوباتوری و پارک های علمی و تحقیقاتی از س
دولت به ایفای نقش پرداخته اند و در مجموع باید گفت 
صندوق های مختلف با اهداف کسب منفعت و یا به 
ــورت غیرانتفاعی در حال حاضر در دنیا به فعالیت  ص

می پردازند. 
دستیابی به موارد زیر می تواند به کاهش مخاطرات 

سرمایه گذاری کمک کند. 
ــهیل  ــری بازارهای ثانوی برای تس ــکل گی 1- ش

نقدینگی سرمایه گذاران و خروج از شرکتها. 
ــک پذیری در میان سرمایه  2- ایجاد فرهنگ ریس

گذاران. 
ــبکه های اینترنتی و... که در آن  ــترش ش 3- گس
طرح ها و شرکت های سرمایه پذیر معرفی می شوند. 

ــوی  ــهیالت و تقبل مخاطره از س 4- اعطای تس
دولت و بانک ها در تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم 
صندوق ها و شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر. 
5- فراهم ساختن مقدمات حقوقی و قانونی حمایت 

از طرحهای نوآور و حمایت از مالکیت معنوی. 
6- کاهش نرخ مالیات و یا حذف آن در موارد ویژه 

و قابل توجه برای سرمایه گذاران. 
7- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی. 

نتیجه گیری 
ــم از تئوریها و  ــده، اع با توجه به مطالب گفته ش
ــی کارآفرینانه که  ــود در باب تأمین مال نظریات موج
ــرمایه گذار مخاطره پذیر و رابطه آن  بیشتر بر روی س
با کارآفرین متمرکز بوده و انواع منابع تأمین مالی گفته 
شده و در ضمن روش های تأمین مالی، می توان نتیجه 
گرفت که کارآفرینان در این راستا انتخاب های متعددی 
را پیش روی دارند که انتخاب بهترین منبع نیازمند آگاهی 
و اطالع کارآفرین از این منابع و روش های تأمین مالی 

و در ضمن تحلیل و تصمیم گیری درست است.  
عالوه بر آن حل مسائل ضروری مدیران در حوزه 
مالی، مستلزم شناخت و به کارگیری روشهای مختلف 

و ابزارهای نوین مالی است.  
ــی مالی بر پایه مفروضات مهندسی که  مهندس
عبارت از کاربرد عملی ریاضی یا اصول علمی در 
ــت از ابزارهایی بهره می گیرد که  ــائل اس حل مس
ــخصه ای از ریسک و بازده را  مجموعه ای از مش
ــترده تحت عنوان فن آوری  ــکل گس دارد و به ش
مالی جهت حل مسائل مالی و استفاده از فرصتهای 

مالی را فراهم می سازد. 
پایه و اساس دانش مهندسی مالی، اقتصاد مالی یا 
کاربرد اصول اقتصاد در پویایی بورس اوراق بهادار به 
خصوص طراحی، قیمت گذاری و مدیریت ریسک 
قراردادهای مالی است. با توسعه و پیچیدگی و تنوع 
ــب و کار، کارکرد مهندسی مالی، بسیار متنوع  در کس
شده است زیرا فرآیندهای مالی در کسب و کار پیچیده 
ــرآمدی کسب و کار و تعالی  ــده است. س و متنوع ش
سازمانی اهداف اساسی بنگاههای اقتصادی در عرصه 
رقابت در تجارت است. بنابراین حل مسائل پیچیده 
و پیش بینی آینده ای که منجر به تعالی سازمانی شود 
ــائل پیچیده مالی است، از  و این امر در گرو حل مس

ضروریا ت هزاره سوم تلقی شده است. 
ــی مالی و  ــی از ابزارهای مهندس ــن آگاه بنابرای
ــیابی کاالهای مورد نظر از  استفاده از روشهای ارزش
ــدن اقتصاد و  ــب و کار و جهانی ش ــات کس ضروری

بازارها تلقی می شود. 
ــتای بهینه سازی شرایط در کشورمان  و در راس
ــاخت های الزم برای  الزم است، شناسایی زیر س
ایجاد و دوام و حیات یک صندوق سرمایه گذاری 
ــد برای  مخاطره پذیر آماده گردد و به نظر می رس
دستیابی به وضعیت مطلوب برای تحقق سرمایه گذاری 
ــازی و ایجاد زیر  ــور بستر س مخاطره پذیر در کش
ــاخت در محور های گوناگون قابل توجه باشد  س
ــاخه های متعدد و  ــا دارای ش ــک از آنه ــه هر ی ک
ــترده ای هستند و باید آنها را شناسایی و مورد  گس

بررسی و پیگیری قرار داد. 

کليات و مفاهيم مهندسی مالی 
در کدام ایستگاه بانکداری الکترونیکی ایستاده ایم؟ 

اشاره

گرچه توسعه زیرساخت ها و مرحله  آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان 
ــد میزان فعالیت فن آوری نسبت به آمادگی ها بسیار اندک است و این  ــیده است اما به نظر می رس نرس
ــان بدان معناست که از زیرساخت های موجود به میزان مطلوب بهره برداری  موضوع به تأکید کارشناس
ــت گذاری بانکداری الکترونیکی  ــرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاس صورت نمی گی
ــال میلیون ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می شود. اگر زمان  ــد. در هر س مورد توجه باش
ــاعت از  ــود )در بهترین حالت( میلیون ها س معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته ش
ــاعت با 12 هزار تومان  ــد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری 8 س وقت مردم تلف خواهد ش
ــورمان هزینه می کنیم.  این مبلغ کالن  ــاالنه میلیاردها تومان به ضرر مردم کش ــبه شود، س هزینه محاس
می تواند با مدیریت بانک ها به کمترین میزان ممکن برسد، اگر مسئوالن کشور به بانکداری الکترونیک 
ــور های اروپایی 70 درصد پرداخت ها  ــدی و راهبردی نگاه کنند در حال حاضر در کش ــه صورت ج ب
ــکناس صورت می گیرد  الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادالت از طریق پول نقد و اس
ــتور  ــور ما هم آن طور که باید در دس ــیار باید در کش بنابراین جلوگیری از جابه جایی پول فیزیکی بس

کار قرار بگیرد. 
کمبودهای بانکداری الکترونیکی 

ــان ضعف در بخش بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده  به عقیده کارشناس
ــانی بانکداری الکترونیک، تعداد  ــازی و اطالع رس ــعه فرهنگ س ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توس
ــتریان خدمات  ــورهای دنیا، تعداد کم مش ــبت به دیگر کش ــیار کم بر پایانه های فروش نس تراکنش بس
ــال و کلید عمومی و  ــاخت های امضای دیجیت ــعه زیرس ــداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توس بانک
ــکالت پیش آمده برای مشتریان بانکداری  ــریع در مش ــخگویی س خصوصی و ضعف بانک ها در پاس
ــت. هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصًا  ــی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک اس الکترونیک
ــاد تدریجی آنها به پرداخت های  ــنایی مردم و اعتم ــوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آش در ح
ــور و  ــی در میان بانک های کش ــتم های بین بانک ــعه سیس ــت اما توس ــه افزایش اس ــک رو ب الکترونی
ــتم های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه ها و  ــازی سیستم های درون بانکی و سیس هماهنگ س
ــمار می رود. همچنین بانک ها تدریجًا  پروتکل های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به ش
ــتم های  ــتم های مدیریتی مبتنی بر فن آوری اطالعات از جمله CRM و سیس ــنایی با سیس در حال آش

مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف هایی وجود دارد. 
سیاست های بانکداری الکترونیکی 

ــده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر  ــت های تدوین ش سیاس
ــب و کافی،  ــاخت های متناس افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرس
افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه سازی عملیات پشت باجه بانک ها و یکپارچه سازی اطالعات 
بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش های پرداخت الکترونیکیمطرح 

هستند. 
ــت های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت های الکترونیکی  در این حوزه سیاس
ــکل گیری و افزایش تقاضا،  ــهری، کمک به ش ــعه پول الکترونیک در حمل و نقل ش ریز از طریق توس
تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کالن 
ــازی اطالعات  ــاتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه س ــتر س الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بس
ــت. به عقیده کارشناسان  ــور اس ــتم های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک های کش سیس
ــتانداردهای امنیتی بانک ها، نظارت بانک  ــت تعیین اس آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار اس
ــعه مراکز  ــبکه بانکی برای توس ــازماندهی ش مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، س
ــه، بانک ها به عنوان مراکز گواهی  گواهی دیجتیال به صورت بانک  مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریش
ــعب بانک ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای  ــتریان و ش برای مش

مشتریان است. 
البته رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در الیه دسترسی مردم 
ــداری الکترونیکی - با تأکید  ــال در حوزه بانک ــناس فن آوری اطالعات فع ــت. برات قنبری، کارش اس
ــهر و بانکداری  ــعه ش ــعه کارت های اعتباری و خرید های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توس بر توس
ــورمان  ــهروندان کش ــال 88 بیش از 13 درصد ش الکترونیکی برنامه ای تهیه و تدوین کرده ایم تا در س

کارت های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد. 
بررسی آمادگی الکترونیکی کشور 

ــته، فکر می کردم مجموعه  ــئولیت برنامه ریزی وزارت ارتباطات را داش به گفته وی دوره ای که مس
زیرساخت ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلمًا 
وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سؤال جوابی پیدا و حلقه های گمشده و موانع توسعه را 
ــایی می کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین  شناس
ــخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا  و انتظارات را از این بخش مش

شدیم و می خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم. 
پرداخت الکترونیکی گام مؤثر دولت الکترونیکی 

ــی های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی  ــان کرد: در بررس وی خاطر نش
ــازی  در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم مؤثری برای دولت الکترونیکی و روان س
ــات حضوری مردم به  ــد که مراجع ــردم خواهد بود. بنابراین تمام هم و غم مان این ش ــای م فعالیت ه

شعبات بانک ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم. 
ــا برای خدمات مختلف  ــک میلیارد مراجعه حضوری به بانک ه ــاد این بود که ی ــع اعتق در آن مقط
شهری، مالیاتی، شهرداری ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور 
هدف این بود با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم 

و ثمرات خاص خود بود. 
ــکالت پرداخت و تنوع سازی  قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را روی حل مش
ــازمان های مختلف همچون  ــای مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت های بزرگی که در س درگاه ه
ــگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87،  ــهریه در سطح دانش ثبت نام کنکور و پرداخت ش
ــک میلیون و 300 هزار نفر  ــال 87 به ی ــتیم که تا انتهای س ــغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داش بال
ــید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده ای بود  رس

که باید به  آن می پرداختیم. 
رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88 

ــال 87 فعالیت های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم فراهم  ــت اندرکاران در س به گفته دس
شود. طبق برنامه ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود.
مسلمًا  افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن بانک ها، فروش شارژ کارت ها و در عین حال تشویق 

مردم به استفاده از این خدمات است. 
ــوند و پرداخت ها به  ــیمان نش همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پش
ــهای  ــد، سرویس ــود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باش گونه ای فراهم ش
مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه اندازی 
شده به این معنی است که تمامی هزینه ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می شود و برای 
ــت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را  مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه ای نخواهد داش

کنترل نمی کنند. 
هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل 

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه ای برای 
اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر 

یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می شود. 
ــود،  ــازی ارائه خدمات انجام ش ــرای یکپارچه س ــای مهمی که باید ب ــی از کاره ــر حال یک در ه
یکپارچه سازی صدور کارت ها است و نباید به تعداد بانک ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده 
کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک های کشور دستگاه های pos داشته باشیم. این عامل خود 

موجب عدم اطمینان مشتریان است.
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آگهی تغییرات
275/خ شماره: 311/ ت 103/ 89

ــپاهان سهامی خاص به  ــی نیروسازان زاگرس س ــرکت مهندس آگهی تغییرات ش
ــه ملی 10260581905 به استناد صورتجلسه هیأت  شماره ثبت 40505 و شناس

مدیره مورخ 1389/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 – سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

ــاه نظری  ــمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد ش آقای حامد حاجی بنده به س
ــانظری به سمت عضو  ــمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا ش به س
ــمت  ــأت مدیره و آقای منوچهر پرویزی )خارج از اعضاء هیأت مدیره( به س هی

مدیرعامل تا تاریخ 1391/02/26.
ــناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و  2 – کلیه اوراق و اس

نائب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
ــات غیر تجاری ثبت و  ــرکتها و مؤسس در تاریخ 1389/03/12 ذیل دفتر ثبت ش

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
3986/13/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی ابالغ
281/خ شماره دادنامه: 8809970350901480

شماره پرونده: 8809980350900713
شماره بایگانی شعبه: 880713

ــتم  ــید جالل الدین طاهری اصفهانی با وکالت آقای فرهاد رس خواهان: آقای س
شیرازی  به نشانی: اصفهان، خیابان سعادت آباد، جنب بانک رفاه کارگران، دفتر 
ــانی: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی،  وکالت و آقای علی اکبر آبادگر به نش

روبروی بانک تجارت، شماره 194
ــید غالمرضا شهشهانی 2- آقای سید مجید شهشهانی 3-  خواندگان: 1- آقای س

خانم زهره آذرگشسب 4- خانم مهین آذرگشسب همگی مجهول المکان
ــن علی فرسایی 6- خانم منیر فرسایی 7- خانم ناهید آذرگشسب  5- آقای حس
ــایی همگی به نشانی: اصفهان، خیابان طالقانی، سرلت،  8- آقای محمدرضا فرس

جنب قلمزنی، منزل فرسایی، پالک72
ــانی: اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از پل  ــایی به نش 9- آقای محمدرضا فرس

هوایی مارچین، جنب کوی میالد، منزل جنب موتورسیکلت شهاب، طبقه باال
ــانی: تهران،  ــادات دکتر امین با وکالت مهران برزین پور به نش 10- خانم فخرالس
ــان )7/26(، پالک  ــهید کالنتری ــان 30 متری نیروی هوایی، جنب کوچه ش خیاب

27 – کدپستی: 1749613554
ــهانی به نشانی: اصفهان، خیابان حسین آباد، کوی شهید  11- آقای منصور شهش

ناصر هادی، کوی سینا، پالک109
ــانی: اصفهان، خیابان شاهپور قدیم،  12 – خانم بتول حجاریان پور خلجی به نش
ــجد لنبان، روبروی هنرستان پسرانه ایمان، ساختمان 4، طبقه 1، منزل  خیابان مس

مباشری
13- آقای محمد مالوردی اصفهانی به نشانی: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، کوی 

خلجا، کوی شهید فرامرز امساکی، بلوک12، منزل شخصی 
ــران، خیابان رباط،  ــانی: اصفهان، دروازه ته ــهانی به نش 14- آقای فردوس شهش

تقاطع3، کوی سعادت، پالک1
خواسته: الزام به انتقال مال غیر منقول 

ــیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می  ــکار: دادگاه ختم رس گردش
نماید.

رأی دادگاه
ــید جالل الدین طاهری اصفهانی با وکالت توکیلی آقای  دعوی خواهان آقای س
ــمی آقایان 1- فرهاد رستم شیرازی 2- علی اکبر  مهران رحمانی و با وکالت رس
ــا 1- محمد مالوردی اصفهانی 2-  ــر به طرفیت خواندگان آقایان و خانمه آبادگ
ــهانی  ــادات دکتر امین با وکالت آقای مهران برزین پور 3- منصور شهش فخرالس
4- بتول حجاریان پور خلجی 5- فردوس شهشهانی 6- محمدرضا فرسایی 7- 
محمدرضا فرسایی 8- حسنعلی فرسایی 9- منیر فرسایی 10- ناهید آذرگشسب 
ــید غالمرضا شهشهانی  ــب 13- س ــب 12- زهره آذرگشس 11- مهین آذرگشس
ــید مجید شهشهانی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی  14- س
ــد  ــای موضوع توافق نامه 6 و 7 و 8 بهمن 1363 و 1363/12/15 می باش پالکه
ــین ابوطالبی حسب وصیت نامه رسمی شماره  ــرح که مرحوم حاج حس بدین ش
ــوده که وصی یک پنجم از کل باقیمانده دارایی  ــرر نم 24951 -1349/10/24 مق
ــد بابت خمس  و ماترک با معرفی یکی از علمای اعالم که مورد وثوق عامه باش
ــتحقین و افراد ذیصالح پرداخت کند مشارالیه حسب گواهی  ــهم امام به مس و س
ــوده و ورثه حین الفوت  ــده در تاریخ 1361/5/9 فوت نم ــر وراثت ارائه ش حص
ــر ابوینی بنامهای نصرت  ــایی و دو خواه ــک نفر برادر امی بنام علی فرس وی ی
ــر بنام کوکب مالوردی  ــدم و منور مهدی وفایی و یک همس ــتانی پور مق کوهس
اصفهانی بوده اند حسب گواهیهای حصر وراثت ارائه شده آقای علی فرسایی در 
تاریخ 87/8/12 فوت نموده و ورثه حین الفوت وی خواندگان ردیفهای 6 تا 12 
ــتانی پورمقدم در تاریخ 1369/10/9 فوت نموده  می باشند. خانم نصرت کوهس
ــان نیز در  ــتانی پورمقدم بوده که ایش و ورثه وی یک نفر دختر بنام طلعت کوهس
ــوت وی خواندگان ردیف 13 و  ــخ 70/10/20 فوت نموده و ورثه حین الف تاری
ــهانی بوده است که فرد اخیر نیز در  ــادات شهش 14 و 3 و 4 و 5 و خانم فخرالس
ــه وی خواندگان ردیفهای 13و14و3و4و5  ــخ 72/10/23 فوت نموده و ورث تاری
می باشند خانم منور مهدی وفایی نیز فوت نموده و ورثه حین الفوت وی خوانده 
ردیف دوم می باشد و خانم کوکب مالوردی نیز فوت نموده و ورثه حین الفوت 
ــه مذکور موصی خانم کوکب  ــد. در وصیت نام ــده ردیف اول می باش وی خوان
ــده  ــب نامه عادی ارائه ش ــت و حس مالوردی را بعنوان وصی خود قرار داده اس
ــد جهت اجرای بند  ــهر اصفهان می باش وصی مذکور از خواهان که از علمای ش
ــده  ــخص ش 5 وصیت نامه که در خصوص صرف یک پنجم اموالی در امور مش
ــد درخواست معرفی نماینده می کند که در تاریخ 1362/11/20 خواهان  می باش
نماینده خود را معرفی نموده است تا کارهای اداری مربوطه را انجام دهد. حسب 
ــده ورثه متوفی با حضور نماینده خواهان اقدام به  توافقنامه های عادی تنظیم ش
ــتی زیر نظر  ــزان یک پنجم مورد وصیت که می بایس ــیم ماترک نموده و می تقس
خواهان مصرف شود مشخص گردیده است. وکیل خوانده ردیف دوم نسبت به 
سمت خواهان ایراد کرده است و عنوان داشته وظائف وصی به خواهان تفویض 
ــت  ــان بتواند امور وصیت را انجام دهد و وصی پس از درخواس نگردیده تا ایش
ــت علی هذا با توجه به  ــده اس معرفی نماینده از خواهان از نظر خود منصرف ش
دادخواست تقدیمی و وصیت نامه رسمی ارائه شده و توافقنامه تنظیم شده مابین 
ــط ورثه و با توجه به  ــده خواهان و عمل به توافقنامه مذکور توس وراث و نماین
ــعبه ششم و نهم اصفهان  اینکه توافق مذکور از طرف محاکم حقوقی از جمله ش
ــت است مورد استناد قرار گرفته و اصالت آن احراز و بر اساس  که آراء آن پیوس
حکم بر الزام ورثه به انتقال سند نسبت به موارد معامله شده از سهم ورثه صادر 
شده است و با توجه به تعیین اموال شخصی بعنوان یک پنجم مورد وصیت که با 
حضور نماینده خواهان بوده و وصی به وظیفه خود جهت معرفی عالم مورد نظر 
ــدام کرده و انجام امور مربوط به یک پنجم اموال به خواهان واگذار و تفویض  اق
ــت و  ــده اس گردیده و امور اداری آن نیز از قبیل پرداخت مالیات دارایی انجام ش
ــمتی نداشته تا بتواند از تصمیم خود منصرف و  وصی در این خصوص دیگر س
ــخص دیگری واگذار و یا بنحو دیگری انجام دهد و دلیلی  امور مربوطه را به ش
ــده است و پالکهایی که در  بر بطالن توافقنامه و اقدامات صورت گرفته ارائه نش
ــت باید با نام خواهان انتقال یابد تا ایشان بتواند  ــخص گردیده اس توافقنامه مش
ــتعالمهای ثبتی واصله شده از  ــخ اس مورد وصیت را انجام دهد و با توجه به پاس
ــوم و ششم و هشتم و  اداره ثبت و دفاعیات غیر مؤثر خواندگان ردیف اول و س
ــایر خواندگان و عدم ایراد و  ــم و وکیل خوانده ردیف دوم و عدم حضور س ده
ــده و با توجه به اینکه ورثه قائم مقام مورث خود  دفاع در قبال دعوی مطرح ش
ــام تعهدات آنان بوده و مالکیت ماترک قهراً به آنان انتقال گردیده و ملزم  در انج
ــته به استناد مواد 10 و 219 و  ــند دادگاه دعوی را وارد دانس به انتقال آن می باش
ــدگان به حضور دراحد از  ــی حکم بر الزام خوان ــون مدن 220 و 825 و 847 قان
دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت 1- شش دانگ سیزده باب مغازه های 
ــماره 10 الی 22 فرعی و چهارده باب مغازه های شماره 23 و 24 الی  تحتانی ش
ــماره 40  ــه 32 و راهروهای 30 و 34 و راه پله ش ــی 39 و دهن 28 و 31 و 33 ال
ــماره 307 اصلی و سه  ــاژ پالک ش واقع در طبقه دوم با فوقانی آنها و فضای پاس
دانگ مشاع از شش دانگ دهنه پاساژ شماره 4 فرعی مجزی شده از 307 اصلی 

ــاژ شکری 2- شش دانگ پاساژ پالک ثبتی  بخش یک ثبت اصفهان واقع در پاس
ــران واقع در الله زار  ــش 2 ثبت ته ــای 835 و 834 و 839 و 836 بخ ــماره ه ش
ــش دانگ خانه با 8 باب مغازه پالک ثبتی  ــه دانگ از ش تهران کوچه ممتاز 3- س
4476/418 بخش 7 ثبت تهران واقع در خیابان دماوند 4- هفت سهم مشاع از 43 
سهم یک حبه از 72 حبه پالک ثبتی 91 بخش 14 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، 
ــماره 4476/3647 بخش 7 تهران واقع  ــش دانگ پالک ثبتی ش فیض آباد 5- ش
ــش دانگ پالک ثبتی شماره 3010 باقیمانده  ــی متری نیروی هوایی 6- ش در س
ــماره  ــاع از پالک ثبتی ش ــه دانگ مش بخش 2 تهران واقع در خیابان ملت 7- س
88/682 باقیمانده بخش 11 ثبت تهران واقع در تهران پارس خیابان بیژن 8- سه 
ــاع از پالک ثبتی شماره 88/1269 بخش 11 ثبت تهران 9- شش دانگ  دانگ مش
ــمران  ــتان دروازه ش پالک ثبتی 4688 بخش 2 ثبت تهران واقع در خیابان بهارس
ــبت  ــفید به نس 10- پالک ثبتی 92/1269 بخش 11 ثبت تهران واقع در خاک س
ــهم االرث در حق خواهان صادر و اعالم می کند تا خواهان وفق مفاد وصیت  س
ــبت به مازاد خواسته خواهان در خصوص اموال  ــرعًا اقدام نماید. نس قانونًا و ش
ــا توجه به اینکه  ــت تقدیمی ب ــای 3 و 5 و 6 و 7 و 8 دادخواس ــور در بنده مذک
حسب پاسخ استعالم ثبتی سند رسمی بنام خواندگان یا مورث آنان نمی باشد و 
ــت فاقد سند رسمی می باشد امکان  ــرقفلی مذکور در بندهای 2 و 9 دادخواس س
ــمی سند مالکیت به کیفیت مذکور وجود نداشته به  الزام خواندگان به انتقال رس
استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می 
ــبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و ششم و  ــده نس گردد. رأی صادر ش
هشتم و دهم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  ــایرین غیابی و ظرف بیس ــبت به س و نس

این دادگاه می باشد.
شماره دادنامه: 8909970350900181
شماره پرونده: 8809980350900713

شماره بایگانی شعبه: 880713
ــتم  ــیدجالل الدین طاهری اصفهانی با وکالت آقای فرهاد رس ــان: آقای س خواه
شیرازی به نشانی اصفهان، خ سعادت آباد، جنب بانک رفاه کارگران، دفتر وکالت 
ــمالی، روبروی بانک  ــیخ صدوق ش ــانی اصفهان، خ ش و علی اکبر آبادگر به نش

تجارت، شماره 194
خواندگان: 

1. آقای منصور شهشهانی به نشانی اصفهان، خ حسین آباد، ک شهید ناصر هادی، 
ک سینا، پ 109

ــید مجید شهشهانی 4. آقای سیدغالمرضا  ــب 3. آقای س 2. خانم مهین آذرگشس
شهشهانی 5. خانم زهره آذر گشسب همگی به نشانی مجهول المکان

ــایی به نشانی اصفهان، خ امام خمینی، بعد از پل هوایی  6. آقای محمدرضا فرس
مارچین، جنب ک میالد، منزل جنب موتورسیکلت شهاب، ط باال

7. خانم بتول حجاریان پورخلجی به نشانی اصفهان، خ شاهپور قدیم، خ مسجد 
لنبان، روبروی هنرستان پسرانه ایمان، ساختمان 4، ط 1، منزل مباشری

ــب 10. آقای محمدرضا  ــایی 9. آقای ناهید آذرگشس ــن علی فرس 8. آقای حس
ــانی اصفهان، خ طالقانی، سرلت،  ــایی همگی به نش ــایی 11. خانم منیر فرس فرس

جنب قلمزنی، منزل فرسایی، پ 72
ــانی اصفهان، خ شیخ بهایی، ک خلجا،  12. آقای محمد مالوردی اصفهانی به نش

ک شهید فرامرز امساکی، بلوک 12، منزل شخصی
ــادات دکتر امین با وکالت مهران برزین پور به نشانی تهران، خ  13. خانم فخرالس
ــتی  ــهید کالنتریان )7/26( پالک 27- کدپس 30 متری نیروی هوایی، جنب ک ش

1749613554
ــانی اصفهان، دروازه تهران، خ رباط، تقاطع  ــهانی به نش 14. آقای فردوس شهش

3، ک سعادت، پ 1
خواسته: درخواست اصالح رأی

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی اصالحی
ــماره 8809970350901480-1388/12/25 در  ــه ش ــه در دادنام ــه اینک ــر ب نظ
ــس( اموال ذکر  ــم )خم ــک پنج ــه ی ــه ک ــطرهای 87 و 17 و 20 و 24 دادنام س
ــت و اموال موضوع توافق  ــده اس ــهو القلم درج نش گردیده کلمه ثلث بعلت س
ــرک متوفی مرحوم  ــس اموال مات ــث اموال و خم ــامل ثل ــده ش و رأی صادر ش
ــون آئین  ــاده 309 قان ــتناد م ــد دادگاه به اس ــی باش ــی م ــین ابوطالب ــاج حس ح
ــی نماید. رأی  ــده اصالح م ــرح بیان ش ــه مذکور را بش ــی دادنام ــی مدن دادرس
ــت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی  ــده حضوری و ظرف بیس صادر ش
ــت رأی تصحیحی ممنوع ــدون رونوش ــت رأی اصلی ب ــلیم رونوش ــت. تس  اس

است.
 م الف/4294

اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار متهم
ــری به آقای  ــور کیف ــاده 180 ق.آ.د.د وا درام ــرای م ــیله در اج 286/خ بدینوس
ــه 880757 ب12 این  ــد کریمی فعاًل مجهول المکان که درپرونده به کالس محم
ــی متهم است به نگهداری 38 گرم حشیش ابالغ می گردد جهت حضور  بازپرس
ــی  ــه اول وقت اداری در این بازپرس ــی از روزهای ایام هفت ــی در یک و بازپرس
ــیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  ــوید در غیر اینصورت عینًا با رس حاضر ش

 

شد. 
 م الف/4235

 بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی انقالب اسالمی

ابالغ
287/خ شماره دادنامه: 8909970354500251

شماره پرونده: 8809980365901342
شماره بایگانی شعبه: 881302

ــعادت به نشانی:  ــین کاظمی طباطبائی با وکالت خانم زهرا س ــاکی: آقای حس ش
خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب داروخانه رامین، طبقه اول – دفتر وکالت

متهم: خانم آذر بنده خدا به نشانی: مجهول المکان
اتهام: سرقت اموال

ــرح زیر مبادرت به صدور رأی  ــیدگی را اعالم و بش ــکار: دادگاه ختم رس گردش
می نماید.

رأی دادگاه
ــکایت آقای سید حسین کاظمی  طباطبائی فرزند علی با وکالت  در خصوص ش
خانم زهرا سعادت علیه همسرش خانم آذر بنده خدا فرزند حسن مبنی بر سرقت 
اموال منزل، بدین شرح که شاکی اظهار داشته پس از بازگشت از سفر مأموریتی 
ــترک تخلیه شده و تمام اثاثیه را همسرم با خود برده  ــاهده کردم که منزل مش مش
ــترک  ــت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه بردن اموال مش اس
مورد استفاده زوجین توسط یکی از آنها منطبق با بزه سرقت نیست و عمل انجام 
ــد ضمن هدایت شاکی به  ــده فاقد ارکان الزم جهت تحقق بزه مذکور می باش ش
ــت حقوقی با استظهار از اصل برائت و به استناد اصل 37 قانون  تقدیم دادخواس
ــالمی ایران حکم بر برائت مشتکی عنها صادر و اعالم می  ــی جمهوری اس اساس
گردد، رأی  صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههای 

تجدیدنظر استان می باشد.
 م الف/ 4295

رستم پور - رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان   

آگهی ابالغ اجرائیه 
289/خ کالسه: 87-955 ح/6

شماره دادنامه: 1130-88/10/20 و 1300-88/12/4 صادره از شعبه 6 حقوقی
محکوم له: مجید مسعودی مقدم

محکوم علیه: ابوالقاسم لطفی مجهول المکان
ــعبه 6  ــماره 1300 و 1130 مورخ صادره از ش ــوم به: به موجب دادنامه ش محک
ــت به پرداخت  ــم لطفی محکوم اس ــی اصفهان محکوم علیه آقای ابوالقاس حقوق
ــماره 147712-87/10/30 و پرداخت  ــی میلیون ریال بابت وجه چک ش مبلغ س
ــی و خسارت تأخیر تأدیه چک مذکور از تاریخ صدور گواهی نامه  هزینه دادرس
ــم در حق محکوم له آقای مجید  ــدم پرداخت )87/10/30( لغایت اجرای حک ع

ــعودی مقدم و حق االجراء چک مذکور در حق صندوق دولت، مفاد اجرائیه  مس
و مراتب در اجرای ماده 9 ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 
ــار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ  های کثیراالنتش
ــه را به موقع اجرا بگذارد یا  ــی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائی درج آگه
ــلیم  ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تس
نمایند. در این صورت اجرای احکام شعبه برابر مقررات ق. اجرای احکام مدنی 

اقدام خواهد کرد.
م الف/4293

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 محاکم عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ

290/خ شماره دادنامه: 8909970354100233
شماره پرونده: 8809980363001394

شماره بایگانی شعبه: 881224
شاکی: آقای سعید عزیزی با وکالت آقای محمدحسین شریفی به نشانی: چهارباغ 

باال، خیابان شریعتی، ساختمان فراز، طبقه سوم 
متهم: آقای اصغر مظفری فرد فرزند رجبعلی - مجهول المکان

اتهام: فروش مال غیر
ــرح زیر مبادرت به صدور رأی  ــیدگی را اعالم و بش ــکار: دادگاه ختم رس گردش

می نماید.
رأی دادگاه

ــی دائر بر فروش مال  ــای اصغر مظفری فرد فرزند رجبعل ــوص اتهام آق در خص
ــا وکالت آقای  ــول ب ــعید عزیزی فرزند عبدالرس ــکایت آقای س غیر موضوع ش
ــده و با توجه  ــی اوراق و محتویات پرون ــریفی دادگاه با بررس ــین ش محمدحس
ــرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت  ــت صادره از ناحیه دادس به کیفرخواس
ــاکی خصوص، گزارش مأمورین انتظامی، اظهارات مأخوذه شهود در دادسرا،  ش
ــور متهم در مرحله  ــاکی و عدم حض ــوی ش کپی قرارداد مورخه 87/11/7 از س
ــرا و در جلسه دادگاه علی رغم انتشار آگهی در روزنامه و با توجه به سایر  دادس
ــخیص  ــلم تش ــواهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مس قرائن و ش
مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، 
ــال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ  ــارالیه به تحمل دو س رأی بر محکومیت مش
ــاکی صادر و  ــال به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ به ش 156/000/000 ری
ــس از ابالغ قابل  ــادره غیابی و ظرف مدت 10 روز پ ــی گردد. رأی ص ــالم م اع

واخواهی در همین شعبه می باشد.
م الف/4292

نوروزی – رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

آگهی ابالغ
291/خ شماره دادنامه: 8909970354600221

شماره پرونده: 8709980364600836
شماره بایگانی شعبه: 871089

شاکی: آقای سراج رفیعی به نشانی اصفهان- بازار سروش- غرفه 19
متهم: آقای داوود صفری به نشانی متواری

اتهام: صدور چک بالمحل
ــکار: دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسی با استعانت از خدای سبحان بشرح  گردش

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی تکمیلی دادگاه

ــماره  ــای داوود صفری دائر بر صدور چک بالمحل، موضوع دادنامه ش ــام آق اته
ــماره 578827  ــًا به موجب چک بی محل به ش ــه صرف 8701550-87/11/15 ک
ــری چک به  ــه طغ ــت دادگاه س ــش ماه حبس محکوم گردیده اس ــه تحمل ش ب
ــرده اضافه می  ــام نامب ــه اته ــای 578822 و 578804 و 578821 را ب ــماره ه ش
ــد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه   نمای

است.
م الف/4236

اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
292/خ شماره دادنامه: 8909970352700278

شماره پرونده: 8809980360101029
شماره بایگانی شعبه: 881162

ــاکی: آقای محمد مهدوی به نشانی: اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان دکتر مفتح،  ش
نبش کوی ابوذر، مشاور امالک مهدوی، پالک 30
متهم: آقای حسین سوادکوهی - مجهول المکان  

اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو
گردشکار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رسیدگی را اعالم و بعون اهلل تعالی ذیال 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

ــین  ــد مهدوی فرزند قربانعلی علیه آقای حس ــکایت آقای محم در خصوص ش
ــا قداره دادگاه با  ــر بر ایراد ضرب و جرح عمدی ب ــوادکوهی فرزند قیون دائ س
ــده نظر به اینکه  ــده تحقیقات انجام ش ــع محتویات و اوراق پرون ــه به جام توج
ــات دادگاه حاضر نگردیده و دلیلی جهت  ــاکی علیرغم ابالغ به وی در جلس ش
اثبات شکایت خود به دادگاه ارائه ننموده است و از طرفی نیز شهود تعرفه شده 
ــم  در پرونده در صفحات 45-46 نقل قول از دیگران کرده اند ولی خود به چش
ــه اینکه دادگاه مورد را از موارد  ــاهده نکرده اند و با توجه ب خود موضوع را مش
لوث تشخیص داده و شاکی مصدوم جهت اتیان سوگند و با ابالغ وی در جلسه 
دادگاه حاضر نگردیده و اتیان سوگند ننموده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب 
و فقد ادله اثباتی الزم و کافی و عدم احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی 
ــاء اصل برائت حکم بر برائت متهم  ــالمی ایران و حاکمیت و اقتض جمهوری اس
ــت  موصوف الذکر را صادر و اعالم می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیس
ــتان  ــد نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس ــس از ابالغ قابل تجدی روز پ

)اصفهان( می باشد.
م الف/4291

ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
293/خ شماره دادنامه: 8909970351200184

شماره پرونده: 8809980351201411
شماره بایگانی شعبه: 881443

ــانی:  ــدی با وکالت آقای غالمرضا فریدزادگان به نش ــان: آقای احمد احم خواه
ــیده به چهارراه ملک،  ــاط، خیابان هشت بهشت غربی، نرس اصفهان، خیابان نش

ساختمان کیمیا، طبقه اول - دفتر وکالت 
خوانده: آقای مهدی مشایخی به نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت  
ــرح زیر  ــی را اعالم و به ش ــی محتویات پرونده ختم دادرس دادگاه پس از بررس

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

ــای احمد احمدی  ــدزادگان بوکالت از آق ــا فری ــده آقای غالمرض ــن پرون در ای
دادخواستی را به تاریخ 1388/10/23 بطرفیت آقای مهدی مشایخی فرزند اصغر 
ــم و مدعی گردیده اند که خوانده طی قرارداد عادی مورخه 1387/3/25 با  تقدی
ــان احداث ساختمان در پالک ثبتی 14915/10725 واقع در بخش 5 ثبت  موکلش
ــلمان جنب پرده دوزی آرمین )نزدیک کوچه  ــتگاه س اصفهان واقع در زینبیه ایس
ــود و مقرر بوده تا خوانده محترم برابر مندرجات و  ــالمی( را عهده دار می ش اس
ــالک مزبور در چهارطبقه  ــور در قرارداد اقدام به احداث بنا روی پ ــرایط مذک ش
ــغ 1/180/000 ریال در  ــاه نماید و برای احداث هر مترمربع مبل ــه م در مدت س
ــی نماید لکن بلحاظ  ــروع به اجرای قرارداد م ــود و خوانده ش نظر گرفته می ش
ــاختمان برخالف اصول نظام  عدم رعایت اصول معماری و تعلل در انجام کار س
ــهرداری احداث می گردد بهمین خاطر و به منظور رفع اشکاالت  ــی و ش مهندس
ــای 1388/2/14  ــی در تاریخه ــت های ــاختمان طرفین طی نشس ــود در س موج
ــده متعهد به اجرای  ــات تنظیمی خوان ــب صورت جلس و 1388/3/12 و بموج
ــن موارد باز هم  ــود ولی علی رغم ای ــات می ش ــوارد مندرج در صورت جلس م

ــاختمان را با عیوب مورد اشاره  نامبرده از اجرای تعهدات خود امتناع نموده و س
ــی نماید که برای  ــاراتی را متوجه خواهان م ــه از این بابت خس ــا می کند ک ره
ــه در قالب تأمین  ــوارد تخلف صورت گرفت ــارات وارده و تعیین م برآورد خس
ــتری بنام آقای مهندس سید اصغر  ــان رسمی دادگس دلیل نظریه احد از کارشناس
ــزان 126/131/900 ریال را جهت رفع معایب و تعمیر و  ــی را جلب که می خادم
ــت خوانده به پرداخت  ــاختمان تعیین می نماید لذا تقاضای محکومی ــیم س ترس
ــارات قانونی وارده  ــته به انضمام مطلق خس ــغ اخیرالذکر بعنوان اصل خواس مبل
ــته خویش نموده اند حالیه با عنایت به مفاد قرارداد فی مابین  تحت عنوان خواس
ــناس اخذ شده در مرحله تأمین دلیل و اینکه  مورخه 1387/3/25 و نظریه کارش
ــده و هیچ دلیلی که اعالم  ــی حاضر نش ــات دادرس خوانده در هیچ یک از جلس
ــت ذمه اش را اقتضاء نماید به دادگاه ارائه ننموده و با توجه به اصاله الصحه  برائ
ــه را مقرون به صحت تلقی  ــزوم در قراردادها دادگاه دعوی مطروح ــه الل و اصال
ــواد 219 و 183 و 10-221 و 226 قانون مدنی و 519 و 515 –  ــتناد م ــه اس و ب
ــر محکومیت خوانده به  ــی مدنی حکم ب ــون آئین دادرس 198 و 522 و 520 قان
پرداخت مبلغ 131/900/ 126 ریال بابت اصل خواسته )بعنوان خسارات وارده( 
ــال بابت حق الوکاله  ــی 4/240/000 ری ــال بابت هزینه دادرس و 2/476/000 ری
وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول 
ــوی بانک مرکزی بر عهده  ــاس نرخ شاخص اعالمی از س ــبه آن بر اس که محاس
ــق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره  ــرای احکام خواهد بود در ح اج
ــرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس  ــی و ظ غیاب
ــتان اصفهان خواهد  ــرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس  از آن ظ

بود.
م الف/4284

حفیظی - رئیس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان      

ابالغ
294/خ

شماره دادنامه: 8909970354700222
شماره پرونده: 8809980359800880

شماره بایگانی شعبه: 880951
ــانی: خیابان چمران، کوی مخابرات، بن  ــفیدی به نش ــاکی: آقای ایمان قلعه س ش

بست معمار، پالک 67
متهمین: 1- آقای رضا فلفلیان 2- آقای عباس عکاشه هر دو مجهول المکان  

اتهام: ضرب و جرح عمدی
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهامات متهمین 1- عباس عکاشه 2- رضا فلفلیان هر دو فراری و 
مجهول المکان دایر بر ردیف اول توهین و فحاشی و ایراد جرح عمدی با چاقو 
ــت دست راست و ردیف  ــفیدی منجر به بریدگی انگش ــبت به ایمان قلعه س نس
ــور منجر به حارصه کتف  ــاکی مذک ــبت به ش دوم دایر بر ایراد جرح عمدی نس
ــرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه  چپ موضوع کیفرخواست دادس
ــکایت شاکی خصوصی و گزارش و تحقیقات مأمورین انتظامی و اظهارات  به ش
ــکی قانونی و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین  گواهان و گواهی پزش
با وصف احضار از طریق جراید اتهام انتسابی به متهمین محرز و مسلم می باشد 
ــالمی هر یک از  ــتنداً به مواد 480 و 481 و 614 و 219 از قانون مجازات اس مس
متهمین بابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح و ایراد جرح با چاقو به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری و مضافًا متهم ردیف اول بابت بزه توهین به پرداخت یک میلیون 
ــال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت صدمات وارده متهم ردیف  ری
اول را به پرداخت چهار سه هزارم به انضمام نیم درصد دیه کامل بابت سمحاق 
انگشت چهارم و ارش بریدگی تاندون بازکننده و متهم ردیف دوم را به پرداخت 
ــاکی خصوصی محکوم  نیم درصد دیه کامل بابت حارصه کتف چپ در حق ش
ــادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی  ــی نماید رأی ص م
ــعبه پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت  در این ش
ــتان اصفهان  ــد نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس ــل تجدی  20 روز قاب

است.
م الف/ 4237

مفیدیان – رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
ــماره 2405 / 21  ــدانگ یکباب خانه  پالک ش ــون تحدیدحدودشش 301/خ چ
واقع در رشکنه بخش یک شهرضاکه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي نوراله نیکبخت 
نصرآبادي فرزند محمد وغیره  درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی 
ــمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق  ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس
ــاعت 9  ــوم درروز 27 / 4 / 1389 س ــرده تحدیدحدودملک مرق ــای نامب تقاض
ــب این آگهی بکلیه مالکین  ــروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موج صبح درمحل ش
ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس 
ــره 2 ماده واحده قانون تعیین  ــدوطبق تبص تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش
ــدت یکماه  ــت ظرف م ــای معترضی ثبت،معترض می بایس ــف پرونده ه تکلی
ــلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع  ازتاریخ تس
ــه روزتحدیدمواجه  ــن اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچ ــی اخذوبه ای ذیصالح قضای
ــل انجام خواهد ــده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطی ــی پیش بینی نش  باتعطیل

شد.
192 م الف   
میرمحمدی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی مزایده
ــر دارد در  ــتری اصفهان در نظ ــکام کیفری دادگس ــرای اح ــعبه 9 اج 310/خ ش
خصوص پرونده کالسه 880631 ش 9 موضوع دستور ضبط وثیقه 2248/2230 
ــه مزایده ای در روز  ــش اصفهان ملکی بهجت جوهریان جلس واقع در بخش ش
ــه شنبه مورخ 89/4/15 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اصفهان دادگستری  س
ــهم مشاع با حدود  کل- طبقه همکف- اطاق 30 به منظور فروش میزان 95/5 س
ــاختمان از 235/5سهم شش دانگ پالک  105/5 مترمربع عرصه و 100 درصد س
ــش دانگ آن واقع است در جاده اصفهان شیراز- کوچه  ثبتی 2248/2230 که ش
ــاختمان  ــن وکیلی- ک گلها پ 105 و بصورت س ــهید حس راه حق- کوچه ش
ــکونی و دارای کاربری مسکونی و منطبق با سند مالکیت می باشد ساختمان  مس
ــکلت فلزی و آجری که در دو قطعه 235/5 مترمربع عرصه و حدوداً  از نوع اس
ــاخت و نمای ساختمان آجر زبره  ــال س 200 مترمربع اعیانی دارد با حدود 20 س
ــه و در یک طبقه  با بتون و درب ورودی فلزی و پنجره ها پروفیل آهنی و شیش
ــاز در باالست و داخل ساختمان کف سالن بتونی و دیوارها  و یک اطاق نیمه س
ــزی و درب چوبی و دارای کانال کولر  ــی و بدون رنگ- چارچوب درها فل گچ
ــت و همچنین یک واحد پارکینگ به مساحت حدوداً 22 مترمربع و یک باب  اس
زیرزمین و آشپزخانه کف سرامیک و بدنه کاشی قدیمی و گچ و یک اتاق خواب 
و سرویس بهداشتی حمام و در طبقه دوم احتماالً یک باب اتاق نیمه ساز نوساز 
ــعاب آب و برق و  ــاختمانها دارای انش ــدون درب و پنجره و نازک کاری و س ب
گاز می باشد که با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر کل پالک 400350000 
ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید که برمبنای ارزیابی فوق 
ــادل 180/000/000 ریال ارزیابی  ــهم خانم بهجت جوهریان مع ارزش 95/5 س
ــمال  ــد. توضیحًا مورد مزایده در محل اداره ثبت ش ــت، برگزار نمای گردیده اس
ــابقه ثبت و مالکیت دارد و در تصرف نامبرده  اصفهان به نام بهجت جوهریان س
می باشد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده در محل از مورد مزایده بازدید 
نمایند مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد 
مبلغ ارزیابی شده یعنی 18000000 ریال در زمان مزایده به صورت نقدی همراه 
ــنهاد نماید. هزینه های نقل و انتقال برعهده  ــته باشد و باالترین مبلغ را پیش داش

خریدار است.
ــتانی نجف آباد در قبال 80/000/000 ریال در  در ضمن پالک ثبتی فوق از دادس

توقیفی اول قرار دارد.
 م الف/ 4296

خضری- مدیر دفتر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان
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فرانسه يک درصد شانس صعود دارد
 زاینده رود

ــوم مرحله مقدماتی جام  دور س
ــی  ــای جنوب آفریق ــی 2010  جهان
ــنبه( با چهار دیدار از  امروز )سه ش
ــای اول و دوم آغاز و چهره  گروهه
ــم از 16 تیم مرحله حذفی  چهار تی
مشخص خواهد شد. در اینجا بازیها  
تیم نخست گروه یک باید به مصاف 
ــم دوم گروه دوم برود و تیم دوم  تی
ــک تیم اول گروه دوم را در  گروه ی

مرحله بعدی پیش روی دارد.
ــن رقابت ها به  ــروه A ای در گ
ــاعت 18:30  ــان از س ــور همزم ط
تیم های مکزیک و آفریقای جنوبی 
ــه  ــب از اروگوئه و فرانس ــه ترتی ب
ــگاه  ــد. در ورزش ــی می کنن پذیرای
ــک و  ــم مکزی ــــنبرگ دو تی روس
ــینی با هم  ــرای صدرنش اروگوئه ب
ــت  نبرد می کنند و هیچ کدام دوس
ــوان تیم دوم به مرحله  ندارند به عن
بعد صعود کنند به دلیل اینکه شاید 
ــین  در گروه دوم آرژانتین صدرنش
ــد با تیم  ــی خواهن ــود و آنها نم ش
ــاگردان مارادونا  قدرتمند و آماده ش
روبه رو شوند. اروگوئه که در بازی 
قبلی خود لودیرو را به خاطر اخراج 
ــت در  در بازی اول به همراه نداش
ــاگردان خاویر آگیره  ــابقه با ش مس
ــود پای به این  ــام بازیکنان خ با تم

میدان می گذارد. 
یاران فورالن هم اکنون با چهار 
ــبت به  امتیاز و تفاضل گل بهتر نس

تیم مکزیک صدرنشین گروه است 
ــاوی می تواند جایگاه  و با یک تس
ــود را حفظ کند. مکزیکی ها هم  خ
با داشتن بازیکنانی باتجربه همچون 
رافا مارکز، هرنادز و بالنکو حریف 
ــانی برای اروگوئه نخواهند بود.  آس
ــه در جام های  ــارات اروگوئ افتخ

جهانی گذشته قابل قیاس با مکزیک 
ــی در  ــه دو قهرمان ــت. اروگوئ نیس
سال های 1930 و 1950 در کارنامه 
ــال های  دارد و مکزیک فقط در س
1970 و 1986 به مرحله یک چهارم 

نهایی صعود کرد. 
با بودن تیمی همچون فرانسه در 

ــن گروه صعود مکزیک به مرحله  ای
ــیار بزرگی است که  بعد هم کار بس
ــه راحتی  ــاگردان خاویر آگیره ب ش
ــند. دیگر بازی  می توانند به آن برس
ــگاه مانگوانگ  این گروه در ورزش
بین تیم های آفریقای جنوبی میزبان 
رقابتها و فرانسه نایب قهرمان دوره 

گذشته برگزار می شود. 
ــتند  این دو تیم یک امتیازی هس
ــک  ــاوی مکزی ــورت تس و در ص
ــرای صعود  ــی ب ــه شانس و اروگوئ
ــت و هواداران فرانسه  نخواهند داش
ــگاه  ــروس به ورزش ــداد خ هر تع
ــد مانع حذف  ــی توانن ــد نم بیاورن
زودهنگام شاگردان دومنک شوند. 

ــده  ــان نماین ــا میزب ــازی ب در ب
ــکا را به همراه  ــا نیکوالس آنل اروپ
ــت. بازیکنی که پس از  نخواهد داش
ــابقه با مکزیک به سرمربی  پایان مس
ــب اخراج از  ــی و موج خود فحاش
سوی دومنک شد، که حتی واکنش 
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را 

نیز به همراه داشت. 
ــه  ــم در مرحل ــان ه ــم میزب تی
ــت. این  بعدی حضور نخواهد داش
ــه روی  ــراه فرانس ــم فقط به هم تی
ــود دارد. اگر تیم  ــانس صع کاغذ ش
ــت دهد  اروگوئه مکزیک را شکس
ــا تفاضل 5  ــای جنوبی باید ب آفریق
گل فرانسه را از پیش روی بردارد و 
همین مسأله نیز برای فرانسه صدق 

می کند که این غیرممکن است.

 زاینده رود
ــای جام  ــن رقابته ــه ای از ادام
ــگاه پولوکوانه و  ــی در ورزش جهان
ورزشگاه دوربان دو دیدار از گروه 
ــود  ــروه B برگزار می ش دوم یا گ
ــیت  ــابقات چون از حساس که مس
ــت طبق برنامه  زیادی برخوردار اس
ــاعت 23 امشب  به طور همزمان س
ــنبه( انجام خواهد شد. تیم  ــه ش )س
ــه مرحله  ب ــه صعودش  آرژانتین ک
ــده رو در روی  ــی ش ــی قطع حذف

یونان قرار می گیرد. 
ــراه کره  ــه به هم ــا ک یونانی ه
جنوبی سه امتیازی هستند در مقابل 
ــوان و برای  ــا تمام ت ــی ب یاران مس
ــدان خواهند  ــب پیروزی به می کس

رفت. 
آنها دیگر چیزی برای از دست 
دادن نخواهند داشت. اتوری هاگل 
ــابقه  تیم خود را هجومی روانه مس
ــد  می کند که این موجب خواهد ش
که بازیکنان آرژانتین در حمله بیشتر 

صاحب موقعیت گلزنی شوند. 
ــدگان قاره  ــان یکی از نماین یون
ــت. در دیدار اول خود در  ــبز اس س
ــادی نتیجه را  ــازی کاماًل انتق ــره جنوبی واگذار یک ب ــر صفر به ک و در بازی قبلی توانست با حساب دو ب

2 بر یک تیم قعر جدولی نیجریه را 
ــت دهد همچنین آرژانتین در  شکس
ــام داده بر تیم های  2 بازی که انج
ــه غلبه کرد  ــی و نیجری ــره جنوب ک
ــان یک  ــگاه دورب ــت در ورزش اس
ــروه  ــن گ ــاس از همی ــدار حس دی
ــره جنوبی برگزار  ــن نیجریه و ک بی
ــد در صورتی که نماینده  خواهد ش
ــاگردان  ــد ش ــا با یک گل از س آفریق
ــد و در آن  ــگ موی عبور کن هوجون
ــو آرژانتین یونان را مغلوب کند  س
ــاگردان  آن وقت نیجریه به همراه ش
ــود  ــدی صع ــه دور بع ــا ب مارادون
ــترس نیست  می کند که دور از دس
اما آسیایی ها عالقمند هستند که کره 
جنوبی با داشتن بازیکنانی چون پارک 
ــو و  ــی جونگ س ــونگ، ل ــی س ج
لی چونگ یونگ به مراحل باالتر صعود 
کند تا فیفا سهمیه آفریقا را کاهش و به 
ــیا اضافه کند. هر دو دیدار  سهمیه آس
ــذاب و دیدنی خواهد  ــروه ج این گ
ــان بازی یونان  بود، به عقیده کارشناس
و آرژانتین پرگل از آب درخواهد آمد 
و باید منتظر ماند که آیا تماشاگران زره 
پوش یونانی با خنده یا گریه ورزشگاه 

پولوکوانه را ترک خواهند کرد؟

ــن تیم ملی  ــا بازیک ــانی کایت س
ــازی مقابل  ــال نیجریه که در ب فوتب
ــد،  ــن بازی خارج ش ــان از زمی یون
تهدید به مرگ شد. به گزارش ایرنا، 
روزنامه فاناتیک چاپ ترکیه نوشت: 
ــن بازیکن نیجریه ای که در دقیقه  ای

ــن کارت قرمز از  ــازی با گرفت 33 ب
ــایت  ــد در س زمین بازی اخراج ش
ــوی برخی افراد  شخصی خود از س
نامعلوم که هویتشان مشخص نیست 
ــت و  ــت تاوان این شکس به پرداخ
قتل تهدید شد. این عده در این پیام 

ــود اخراج کایتا در دقیقه 33 بازی  خ
ــت دو بر یک  ــل اصلی شکس را دلی
ــم نیجریه مقابل یونان عنوان کرده  تی
اند. در سال 1994 و در جام جهانی 
امریکا نیز بازیکن کلمبیایی که با گل 
ــت دو بر  ــه خودی، موجب شکس ب
یک تیمش مقابل امریکا شد، توسط 

افراد ناشناس به قتل رسید.

مدیرکل تربیت بدني اصفهان:
استعفاي مدیران ورزشي 

همیشه هم بد نیست

روسیه قهرمان وزنه برداری 
جوانان جهان شد

پاسخ منفی جامعه 
وزنه برداری جهان 

به درخواست اسرائیل

در  ــت:  گف ــان  اصفه ــی  تربیت بدن ــرکل  مدی
ــتان مساعد  صورتی که وضعیت موجود ورزش اس
ــی همیشه هم بد  ــتعفای مدیران ورزش ــد اس نباش
ــا فارس در  ــید خدابخش در گفتگو ب ــت. رش نیس
اصفهان اظهار داشت: از استعفای رئیس هیأت شنا 
ــن خبر را برای  ــما ای اطالعی ندارم و از طریق ش
ــتعفا  ــنیده ام، با این حال با این اس ــتین بار ش نخس
ــؤال که  ــخ به این س ــتم. وی در پاس ــف هس مخال
ــتعفاهای پیاپی یک ماه اخیر را چگونه ارزیابی  اس
می کنید، گفت: سؤالی که من از شما دارم این است 
ــت که این استعفا ها  که آیا وضع موجود ایده آل اس
ــا این وضع نه  ــود؟ به عقیده من ب ــه نگرانی ش مای
ــب ورزش اصفهان ایجاد تغییر نه تنها  چندان مناس
مایه نگرانی نیست، بلکه واجب و ضروری به نظر 

می رسد. 
ــان، اضافه کرد: تا  ــرکل تربیت بدنی اصفه مدی
زمانی که وضعیت ورزش ثبات داشته باشد، استعفا 
ــد، اما در  یا برکناری چندان عاقالنه به نظر نمی رس
ــد به فکر ایجاد  ــود ثبات در ورزش بای صورت نب
ــیم که در ورزش اصفهان در حال انجام  تغییر باش
است. خدابخش درباره علت عدم اطالع از استعفای 
رئیس هیأت شنا، گفت: رؤسای هیأت ها استعفای 
ــه اعالم می کنند و به  ــیون مربوط خود را به فدراس

همین دلیل من در جریان این استعفا نیستم. 
وی در پاسخ به این سؤال که شما نیز برنامه ای 
برای تغییر رؤسای هیأت های ورزشی دارید، گفت: 
اعتقاد دارم هیأت هایی که با برنامه کار خود را پیش 
ــد خود به خود عقب می افتند و در نتیجه حتی  نبرن
ــاری ندارند، اما در مجموع باید عنوان  نیاز به برکن
ــای هیأت های  ــه ای برای تغییر رؤس کنم که برنام

ضعیف ندارم. 
ــان درباره هیأت  ــت بدنی اصفه مدیرکل تربی
فوتبال نیز گفت: برنامه ای برای تغییر رئیس هیأت 
ــن هیأت می خواهیم فعالیت  فوتبال نداریم و از ای
خود را با قدرت ادامه دهد. در یک ماه اخیر رئیس 
ــنا و نائب رئیس  ــس هیأت ش ــأت والیبال، رئی هی
ــان از کار خود  ــأت دو و میدانی اصفه ــوان هی بان

استعفا دادند.

ــی و  ــیه به عنوان قهرمانی س ــم مردان روس تی
ــرداری جوانان  ــای وزنه ب ــمین دوره رقابت ه شش
ــر از صوفیه  ــزارش مه ــت یافت. به گ ــان دس جه
ــیه با 529/8 امتیاز به  ــتان، تیم مردان روس بلغارس
ــت  ــی رقابت های جوانان جهان دس عنوان قهرمان
ــا 424/8 امتیاز  ــتان با 433/8 و ترکیه ب یافت. لهس
به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. تیم 
ــه وزنه بردار در این رقابت ها حضور  ایران که با س
یافته بود با 166/3 امتیاز در میان 47 کشور در رده 
شانزدهم ایستاد. در بخش زنان هم چین با 504/6 
ــت ایستاد و تیم های روسیه  امتیاز بر سکوی نخس
ــا 418/6 و 416/7 امتیاز در  ــب ب ــه به ترتی و ترکی
رده های بعدی ایستادند. در رده بندی مدالی مردان، 
چین با 7 مدال طال، 4 نقره و 2 برنز در رده نخست 
ــیه با 3 طال، 5 نقره و 3 برنز دوم شد  ایستاد، روس
ــوم قرار  و ایران با 3 طال و یک برنز در جایگاه س
گرفت. در بخش زنان هم چین با 18 مدال طال اول 
ــد و تیم های روسیه با 3 طال، 6 نقره و 3 برنز و  ش
کلمبیا با 4 نقره و یک برنز در رده های دوم و سوم 
ایستادند. نمایندگان ایران در این مسابقات عبارت 
ــته 77 کیلوگرم،  ــتمی در دس بودند از کیانوش رس
سعید محمدپور در 94 کیلوگرم و بهادر موالیی در 
ــتمی در این رقابت ها صاحب  105+ کیلوگرم. رس
سه مدال طال شد و موالیی با یک برنز به کار خود 

پایان داد.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری از اعطای میزبانی 
رقابتهای جوانان جهان به رژیم اشغالگر قدس خودداری 
کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، در حاشیه برگزاری 
ــان در صوفیه  ــرداری جوانان جه ــای وزنه ب رقابت ه
ــغالگر قدس تنها  ــتان، با وجود اینکه رژیم اش بلغارس
ــال 2011  نامزد میزبانی رقابت های جوانان جهان در س
ــد نتوانست این میزبانی را کسب کند.  محسوب می ش
ــه IWF ، از 17 رأی،  در نشست اعضای هیأت رئیس
ــت و دو رأی ممتنع بوده و 14 رأی  فقط یک رأی مثب
منفی به درخواست میزبانی رژیم صهیونیستی داده شد تا 
حاضرین انزجار خود را از جنایات این رژیم و پایمال 

کردن حقوق قانونی مردم فلسطین اعالم کنند.

پژمان سلطانی
ــته )دوشنبه( نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای  تا قبل از رقابت های روز گذش
ــره جنوبی کرد و در صدر  ــه گل وارد دروازه ک ــن در بازی دوم آرژانتین به تنهایی س ــی هیگوای جنوب
ــورالن از اروگوئه، جیان عضو تیم غنا  ــت و به دنبال آن دینگو ف ــدول گلزنان این جام تکیه زده اس ج
ــتند. هر چهار تیمی که این بازیکنان در آن حضور دارند  و االنوی برزیلی با دو گل در تعقیب او هس
ــا 6 امتیاز در گروه دوم، اروگوئه چهار امتیازی  ــانس برای صعود به مرحله بعد را دارند. آرژانتین ب ش
ــتان در گروه چهارم قرار گرفته و  ــین گروه اول، تیم غنا با چهار امتیاز باالتر از آلمان و صربس صدرنش

تیم برزیل هم با 6 امتیاز در صدر جدول گروه هفتم جای دارد.

پژمان غفاری
ــانزدهم بود و با اقتدار توانست تیم پرستاره  ــه در جام جهانی 1998 به عنوان میزبان جام ش فرانس
برزیل را در دیدار پایانی با حساب 3 بر صفر از پیش روی بردارد. تماشاگران این تیم اعتقاد داشتند که 
خروس شانس برای آنها می آورد و در تمام مسابقات این حیوان را همراه خود به ورزشگاه می بردند 
ــود ادامه دارد اما در این جام  ــور آفریقایی برگزار می ش ــال 2010 رقابت ها در کش و تاکنون که در س
فرانسه اوضاع نابه سامانی دارد و حتی خروس هم نمی تواند به دومینک سرمربی فرانسوی ها کمک 
ــه و کنار خبر می رسد که هواداران ذوب آهن به این موضوع رسیدند که خروس شانس  کند. از گوش
خواهد آورد به همین دلیل قصد دارند جایگاهی برای این حیوان در ورزشگاه فوالدشهر درست کنند. 
شاید با حذف زودهنگام یاران ریبری از جام نوزدهم نظر آنها برای آوردن خروس در فصل آینده لیگ 
ــپاهانی ها نام طوفان زرد آسیا را از روی کره شمالی به  ــگاه تغییر کند، س ــور به ورزش برتر فوتبال کش
ــت تیم  نوعی الگوبرداری کردند. کره ای ها در 1966 تا مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با شکس
ایتالیا باال رفتند ولی کره شمالی در این جام مقابل برزیل نشانی از طوفان ندیدیم اما باد تندی صورت 
ــاگردان دونگا را نوازش کرد، به هر جهت این دو باشگاه بزرگ شهرمان در این چند سال  گرفت و ش
اخیر بدون خروس، وووزال و غیره گام های بلندی را در سطح اول فوتبال کشور برداشته اند و موجب 
ــپاهان و ذوب آهن از اصفهان به  ــده اند. در سال گذشته دو تیم فوتبال س ــادمانی هواداران خود ش ش
ــیا حضور داشتند و در این  ــگاه های آس ــتقالل تهران در رقابت های جام باش همراه مس کرمان و اس
ــتند و ذوب آهن نیز به جمع 8 تیم برتر آسیا راه  ــابقات حاضر هس فصل هم این دو تیم نیز در این مس
ــه نیمه نهایی دیدار کند. موفقیت در فوتبال  ــیدن به مرحل یافته و باید با پوهانگ کره جنوبی برای رس
ــکل کانگورو و خروس نیست به گفته  ــت گرفتن عروسک به ش ــیدن، آوردن بوق، به دس به زره پوش
ــت تیم سپاهان 5 عامل، مدیریت مطلوب، کادر فنی با دانش، بازیکنان خوب و  مجید بصیرت سرپرس
ــر قوی و در پایان حمایت هواداران می تواند تیم را به جایگاه اصلی اش برساند که  باتعصب، اسپانس

در تیم های اصفهانی این 5 فاکتور به طور واضح دیده می شود.

استیون جرارد، کاپیتان تیم ملی انگلیس قول داد که 
ــت رفته تیم ملی انگلیس در نبرد تعیین  روحیه از دس
ــنبه این تیم در مقابل اسلوونی، باز  کننده روز چهارش

خواهد گشت. 
به گزارش ایرنا، پایگاه اطالع رسانی فیفا با اعالم 
ــن خبر افزود: جرارد در همین خصوص گفت: من  ای
ــر می کنم که در مقابل الجزایر یکپارچه حمله ور  فک
نبودیم ما هرگز پرسینگ را انجام ندادیم و درصدد به 
ــت آوردن سریع توپ های از دست رفته نبودیم.  دس
بازیکن میانی تیم فوتبال لیورپول در ادامه افزود: ما در 
دیدار مقابل الجزایر هرگز به اندازه کافی فعل خواستن 

را اجرا نکردیم ما باید خیلی سریع چاره ای برای بازی چهارشنبه بیندیشیم و این فکر نیز فشار زیادی را 
در این بازی به ما وارد می کند، به عنوان بازیکن باید در برابر این فشار مقاومت و با آن مقابله کنیم و در 
نهایت امید داشته باشیم که به نتیجه دلخواه خود دست یابیم. کاپیتان تیم انگلیس با اشاره به سطح باالی توقع 
و انتظار از بازیکنان تیم انگلیس افزود: این سطح باالی انتظارات که از بازیکنان و کل تیم می رود، برای ما 
ایجاد فشار کرده و به همین خاطر فشار زیادی روی بازیکنان تیم وجود دارد و این امر حقیقت محض است. 
ــیم به همین  ــته باش جرارد افزود: از آنجایی که ما می خواهیم در ادامه رقابت های جام جهانی حضور داش
خاطر فشار زیادی را متحمل می شویم، اما حقیقت این است که به عنوان یک بازیکن فوتبال یک بازیکن 
همواره باید تحت این شرایط پر تنش و فشار بازی کند. وی، در پایان گفت: آنچه که اتفاق افتاده است، دیگر 
گذشته و اصاًل خوب نیست که بخواهیم به عقب بازگردیم و به وقایع گذشته نگاه کنیم چون نمی توانیم 

چیزی را تغییر دهیم، پس مهم آن است که به بازی آتی خود بپردازیم چون این آخرین شانس ما است.

هیگواین صدرنشین گلزنان

خروس در ورزشگاه فوالدشهر

جرارد: 
روحیه به اردوي انگلیس باز خواهد گشت

قانون کارت زرد در مرحله نیمه نهایي جام جهاني 
2010 تغییر کرد

یک ستاره دیگر از دست پرسپولیس پرید
مهرزاد معدنچی به استیل آذین پیوست

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با هدف کاهش احتمال غیبت بازیکنان بزرگ در مسابقه فینال 
جام جهانی 2010، قانون کارت زرد در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را تغییر داد. به گزارش ایرنا به 
نقل از خبرگزاری رویترز، میشاییل باالک آلمانی در جام جهانی 2002، آلساندرو کاستاکورتا ایتالیایی 
ــی 1990 از معروف ترین بازیکنانی  ــو کانیگیا آرژانتینی در جام جهان ــام جهانی 1994 و کلودی در ج
ــت دادند.  ــتند که فینال این بازی ها را به دلیل دریافت کارت زرد دوم در مرحله نیمه نهایی از دس هس
ــابقات امسال تصمیم گرفته است قانون کارت زرد دوم را فقط تا پایان مرحله  از این رو فیفا برای مس
ــی که دو کارت زرد یا یک کارت  ــارم نهایی اجرا کند، بدین ترتیب بازیکنان فقط در صورت ــک چه ی
ــد. این  ــتقیم در مرحله نیمه نهایی دریافت کنند، از حضور در بازی فینال محروم خواهند ش قرمز مس
ــته یک بازیکن ممکن بود با داشتن یک کارت زرد در مراحل قبلی، وارد  ــت که در گذش در حالی اس
ــت بدهد.  ــود و در این مرحله نیز با دریافت یک کارت زرد دیگر، بازی فینال را از دس نیمه نهایی ش
ــنایدر سخنگوی فیفا در این باره گفت: فیفا قصد دارد به بهترین بازیکنان شانس بازی در  ماریوس اش
فینال را بدهد. این مسأله اولین بار بعد از محرومیت باالک مورد بررسی قرار گرفت. هواداران فوتبال 
انگلیس حتمًا قانون قبلی را به خاطر اشک های پل گاسکوئین در نیمه نهایی جام جهانی 1990 مقابل 
ژرمن ها بعد از گرفتن کارت زرد دوم، به خوبی به یاد دارند. گرچه انگلیس در نهایت مغلوب آلمان 
شد اما اشک های گاسکوئین که ممکن بود فینال را از دست بدهد، خاطره آن جام را برای همیشه در 
ذهن ها باقی گذاشت. با وجود این قانون کارت قرمز همچنان پابرجا است و کمیته انضباطی فیفا بسته 
به شدت خطا، می تواند بازیکن را در صورت دریافت کارت قرمز یک جلسه یا بیشتر محروم کند. بر 
همین اساس یک بازیکن در صورت دریافت کارت قرمز حتی قبل از مرحله نیمه نهایی ممکن است 
ــابقات جام جهانی 2010 تا اینجا شاهد عملکرد خوبی  ــت بدهد. مس ــانس بازی در فینال را از دس ش
ــالو کلوزه در بازی مقابل صربستان به دلیل  ــوی داوران بوده است گرچه آلمان از اخراج میروس از س
ــلم  ــتباه داور یک گل مس دریافت کارت زرد دوم ابراز ناراحتی کرده و امریکا اعتقاد دارد، به خاطر اش

را در جریان تساوی 2 بر 2 مقابل اسلوونی از دست داده است.

ــین تیم فوتبال پرسپولیس که قرار  هافبک پیش
بود مجدداً به این تیم بپیوندد، با استیل آذین قرارداد 
ــرزاد معدنچی که  ــرد. به گزارش مهر، مه امضاء ک
ــابقه حضور در تیم های الشعب، النصر و االهلی  س
ــا مصطفی آجورلو  ــارات را دارد پس از دیدار ب ام
ــن را به امضاء  ــتیل آذی قراردادش با تیم فوتبال اس
ــالی را در باشگاه های  رساند. معدنچی که چند س
اماراتی سپری کرد، یک بار به عنوان بهترین بازیکن 
خارجی لیگ این کشور نیز انتخاب شد. وی فصل 
ــت و در  ــن تیم االهلی را به تن داش ــته پیراه گذش
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و جام باشگاه های 

جهان نیز برای این تیم به میدان رفت. طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر پیوستن مهرزاد معدنچی 
ــان  ــتاره دیگر به سرخپوش ــده بود که این بازیکن نیز مثل چند س ــپولیس مطرح ش به تیم فوتبال پرس

نپیوست و راهی استیل آذین شد.

    زاینده رود
دو تیم فوتبال پرتغال و کره شمالی زیر باران 
شدید کیپ تاون در ورزشگاه گرین پوینت برابر 
ــاعت  یکدیگر صف آرایی کردند. این دیدار از س
16 به وقت تهران به قضاوت پابلو پوسو از شیلی 
ــس در دقیقه 29  ــد خورد. در این بازی میرل کلی
ــد. در پایان نیمه  برای پرتغال موفق به گلزنی ش
اول نام پاک از کره و مندس از پرتغال در فهرست 
دریافت کنندگان کارت زرد قرار گرفت. در نیمه 
ــمالی 6 گل دیگر از حریف دریافت  دوم کره ش
ــرد و این بازی رابا یک نتیجه پرگل  به حریف  ک

قدرتمند خود واگذار نمود.

صعود مقتدرانه آرژانتين

بازیکن نيجریه اي تهدید به مرگ شد

گل خوردهگل زدهحضور در جام جهانیتیم

116856 دوره اروگوئه

145183 دوره مکزیک

139568 دوره فرانسه

آفریقای 
3914 دورهجنوبی

گل خوردهگل زدهحضور در جام جهانیتیم

1511874 دوره آرژانتین

کره 
82556 دورهجنوبی

2213 دوره یونان

41519 دوره نیجریه

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

2114-211غنا

14133-21آلمان

11103-21صربستان

41-1115-2استرالیا

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3214-211اسلونی

3302-2-2امریکا

1102-2-2انگلیس

11-1-11-2الجزایر

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3036--22هلند

11103-21ژاپن

13-123-21دانمارک

20-213--2کامرون

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3124-211پاراگوئه

2202-2-2ایتالیا

2202-2-2زالندنو

21-1113-2اسلواکی

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3034-211اروگوئه

3124-211مکزیک

21-2-11-2فرانسه

آفریقای 
31-1114-2جنوبی

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

5146--22آرژانتین

کره 
13-134-21جنوبی

13-123-21یونان

20-213--2نیجریه

گروه چهارم: )کانگوروها در آستانه حذف( گروه سوم: )همه شانس صعود دارند(

گروه ششم: )شاگردان لیپی به روز آخر فکر می کنند(گروه پنجم: )بچه شیرهای رام شدنی حذف شدند(

خروس ها خداحافظ

زره پوشان، کار دشواری دارند

ورزشی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
31030 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
317000     یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

311000     یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1044   1040    دالر امریکا

1292   1289  یورو

278281  ریال عربستان

284286  درهم امارات

کالم نور
امام باقر )ع( فرمودند:

هرکه خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد.

نخستين جشنواره فرهنگی و هنری اقوام ايرانی برگزار می شود

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

30 °

16°

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

ــنواره فرهنگی و هنری اقوام  دبیر »نخستین جش
ــنواره با حضور 15 قوم اصیل  ایرانی« گفت: این جش
ایران از یکم تا ششم تیرماه در تاالر شهر جزیره کیش 
برگزار می شود. مریم سرمست در گفتگو با ایرنا اظهار 
ــت: این جشنواره نخستین در نوع خود است که  داش
ــترده به معرفی آیین، آداب و رسوم،  ــطحی گس در س
ــیقی،  حرکات موزون  ــاک، موس زبان، فرهنگ،  پوش
ــردازد. وی هدف  ــنتی اقوام ایرانی می پ و غذاهای س
ــنواره را معرفی و اشاعه فرهنگ  از برگزاری این جش
ــنا کردن مردم با داشته های  غنی و اصیل ایرانی و آش
ــود و در نهایت تقویت حس  ــی و تمدنی خ فرهنگ
ــدت میان اقوام  ــاوری و حس همگرایی و وح خودب
ــت  و طوایف مختلف ایران زمین عنوان کرد. سرمس
ــنواره گفت:  ــورد بخش های مختلف این جش در م
در این جشنواره برنامه های متنوعی برگزار می شود 
ــتی  ــگاه صنایع دس که از جمله آن می توان به نمایش
ــاره کرد؛ در این نمایشگاه هنرمندان در  و سوغات اش
فضایی گسترده به معرفی و فروش تولیدات دستی خود 
می پردازند. وی افزود: تعدادی از هنرمندان از سازمان 
میراث فرهنگی پنج استان کشور و بقیه به صورت آزاد 
از بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور می یابند. 
ــنواره فرهنگی و هنری اقوام ایرانی ادامه داد:  دبیر جش
ــی نیز به عنوان نمایش ایستایی بدون کالم،  در بخش
مشاهیر و اساتید ادبی، نظامی، فرهنگی، اسطوره ای و 
علمی همچون رستم، کاوه و داریوش معرفی می شوند. 
سرمست گفت: در این نمایش افرادی با لباس و گریم 
ــاهیر همانند مجسمه در بخش های تعبیه  خاص مش
شده ای می ایستند و اطالعاتی به صورت مکتوب در 

مورد آن شخص به بازدیدکنندان داده می شود. وی به 
آموزش زنده غذاهای اصیل ایرانی اشاره کرد و اظهار 
داشت: در این بخش پخت انواع غذاها و شیرینی های 
ــته  ــاتید این رش ــوی اس  ایرانی به صورت زنده از س
آموزش داده می شود؛ به گونه ای که هر روز 12 نوع غذا 
و شیرینی طبخ می شود و به فروش می رسد. سرمست 
گفت: کارگاه های آموزش میوه آرایی،  چیدمان میز و 
ــاده و سریع از دیگر برنامه های این  پخت غذاهای س
جشنواره شش روزه به شمار می رود. وی با بیان اینکه 
عکاسخانه اقوام و ایستگاه های شادمانه کودکان نیز از 
ــنواره است، توضیح داد: در  دیگر برنامه های این جش
عکاس خانه اقوام افراد می توانند با لباس های محلی 
ــت، عکس  ــوام مختلف که مورد عالقه خود اس از اق

یادگاری بگیرند و در قسمت ایستگاه شادمانه کودکان 
ــتان های اصیل ایرانی تعریف و  هر روز یکی از داس
ــی از یافته های ذهنی خود  در نهایت کودکان به نقاش
 نسبت به شخصیت های داستان می پردازند؛ همچنین 
ــی و گریم صورت  ــفال گری، خالقیت های ذهن س
کودکان از دیگر برنامه های ایستگاه شادمانه است. به 
گفته سرمست، سازمان مناطق آزاد کیش، مرکز توسعه 
ــارت ایرانیان  ــاتراپ تج ــرکت س تجارت ایران و ش
جشنواره فرهنگی و هنری اقوام ایرانی با حضور اقوامی 
ــانی،  بوشهری، گیلک،  همچون کرد، لر، آذری، خراس
مازنی و اقوام بومی جزیره کیش برگزار می کنند. بازدید 
از این جشنواره و استفاده از برنامه های آن از ساعت 19 

تا 23 هر شب برای همگان آزاد است.
ــت: برای  ــی جوانان گف ــازمان مل ــس س رئی
ــتر جوانان  ــر چه بیش ــردن و ورود ه ــر ک پربارت
ــترده ای با  ــس با قرآن، تدارک گس ــه محافل ان ب
ــور و  ــتگاه های مختلف به ویژه وزارت کش دس
سازمان تبلیغات اسالمی دیده ایم تا محافل انس 
 با قرآن در مقیاس گسترده در داخل کشور برگزار 

شود. 
ــا مهر از تعداد  ــرداد بذرپاش در گفتگو ب مه
ــنواره ملی جوان  ــران در بخش قرآنی جش حاض
ایرانی سخن به میان آورد و گفت: در این بخش 
ــرکت کننده  ــنواره بیش از 20 هزار نفر ش از جش
ــد از آنها را  ــه 60 درص ــه قریب ب ــته ایم ک داش

خواهران تشکیل می دهند.
 وی ادامه داد: امیدواریم در سالهای آینده این 
ــاط مضاعف برگزارشود  ــنواره با شور و نش جش
ضمن اینکه به برگزیدگان جشنواره نیز یک نشان 
ــئول  ــد. این مس ملی جوان ایرانی اهدا خواهد ش
ــتگی محوری ملت  ــان کرد: اصلی ترین شایس بی
ــت و این همان  ــتن فرهنگ قرآنی اس ایران داش
ــت که ما را در مقابل هرگونه توطئه،  فرهنگی اس

هجوم و حمله بیگانگان بیمه کرده است.
ــت: بخش قرآن و جوان یکی  وی اظهار داش
از مهمترین بخشهای جشنواره ملی جوان ایرانی 

ــازمان و دولت حساب ویژه ای  ــت که هم س اس
ــرده و اهمیت فراوانی برای آن  به روی آن باز ک

قائل است.
ــائل  بذرپاش با تأکید بر اهمیت پیگیری مس
قرآنی در حوزه  جوانان خاطرنشان کرد: در درجه 
ــتر فرهنگ تالوت  ــد بتوانیم هر چه بیش اول بای
ــنایی با قرآن و انس با قرآن را  قرآن، فرهنگ آش
ــل جوانان منتقل  ــاد ملت به ویژه نس در بین آح
ــم که در این راه باید از ابتکارات مختلفی نیز  کنی

استفاده کنیم. 
ــوری ملت  ــتگی مح وی اصلی ترین شایس
ــت و  ــی دانس ــی قرآن ــتن فرهنگ ــران را داش ای
ــه فرهنگ قرآنی  ــمن تالش می کند ک افزود: دش
ــا بگیرد  ــگ را از م ــن فرهن ــرد ای ــا بگی را از م
ــت  ــه به این هدف دس ــازه دهیم ک ــد اج  و نبای

یابد.
ــخ به  ــی جوانان در پاس ــازمان مل  رئیس س
ــن فرهنگ  ــه می توانیم ای ــؤال که چگون این س
ــد: در این  ــل بعد منتقل کنیم، یادآورش را به نس
ــتا از همکاری همه سازمانها از جمله رسانه  راس
ــهایی که در حوزه   ــبکه قران و همه بخش ملی، ش
ــتفاده  ــی فعالیت دارند، اس ــازی قرآن  فرهنگ س

کرده ایم.

حامد حقی 
ــکیبایي تألیف  ــرو ش ــي از کتاب خس رونمای
ــت که  ــي از برنامه هاي متعددي اس الهام قره خان
ــت این بازیگر فقید سینما  براي مراسم بزرگداش

در نظر گرفته شده است.
ــي  ــین فردوس  به گزارش فارس، محمدحس
ــالگرد  ــم دومین س ــئول روابط عمومي مراس مس
ــکیبایي در گفتگویي درباره  درگذشت خسرو ش
ــتاد جمشید مشایخي  ــت گفت: اس این بزرگداش
ــت که برگزاري آن  ــم اس حامي معنوي این مراس
به همت معاونت فرهنگي هنري شهرداري تهران، 

ممکن شد.
 وي افزود: به دلیل اینکه سال گذشته مراسم 
ــتند  ــد تنها به نمایش فیلم مس ــود این هنرمن یادب
ساکن صحراي سکوت به کارگرداني امیرمهرتاش 
ــد که  ــدوي اختصاص یافت تصمیم بر آن ش مه

ــت این هنرمند برنامه  در دومین سالگرد درگذش
ــي او انجام  ــخصیت مل ــتي در خور ش بزرگداش

پذیرد. 
وی در ادامه تصریح کرد: برنامه هاي متعددي 
ــم بزرگداشت در نظر گرفته شده  براي این مراس
ــي از کتاب  ــوان به رونمای ــه از جمله آن مي ت ک
خسرو شکیبایي تألیف خانم الهام قره خاني اشاره 
ــت  ــم بزرگداش کرد. بنابراین گزارش، این مراس
ــالن ایوان  ــال جاري در س ــتم تیرماه س روز بیس
ــمس معاونت فرهنگي هنري شهرداري تهران  ش
ــکیبایي« با ــرو ش ــود. کتاب »خس ــزار مي ش  برگ
ــایخي،  ــید مش 70 نفر از هنرمندان از جمله جمش
ــیدي،  ــلو، داوود رش ــر عالمي، آیدین آغداش اکب
ــوش مهرجویي، داریوش  ــعود کیمیایي، داری مس
ــان، فاطمه  ــرز قریبی ــو، فرام ــه عل ــدزاده، ژال اس
ــتویي، بیتا فرهي، مرتضي  ــا، پرویز پرس معتمدآری

ــاغ زاده،  ــنده، مهدي صب ــدي، پوران درخش احم
ــیروس الوند، بیژن بیرنگ،  رسول صدرعاملي، س
ــن معیریان،  ــام، جالل الدی ــعود رس ــاد مس زنده ی
ــایخي،  ــد میرفخرایي، اصغر بیچاره، نادر مش مجی
ــد بهداد و پوالد  ــن حیایي، هدیه تهراني، حام امی
کیمیایي درباره شخصیت هنري و اخالقي خسرو 
شکیبایي گفتگو شده است. در این کتاب همچنین 
ــره اختصاصي  ــر، عکس پرت ــام این 70 نف از تم
ــده  ــراه گفتگو چاپ ش ــه هم ــده و ب ــه ش  گرفت

است.
ــه و  ــس از صحن ــاب 200 عک ــن کت  در ای
ــکیبایي  ــرو ش ــت صحنه فیلم هــاي که خس پش
ــان داده  ــري نش ــته، تصاوی ــور داش در آن حض
ــود. این عکس  ها از آرشیو شخصي خسرو  مي ش
ــط »پروین کوشیار« گردآوري شده   شکیایي توس

است.

ــهادت: منطقه  ــهادت: 1361/2/26   محل ش نام پدر: مرادعلی    تاریخ تولد: 1341    تاریخ ش
دار خوئین

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
ــه ما را  ــای بیکرانش ک ــت ه ــکر نعم ــزرگ و مهربان و ش ــدای ب ــتایش خ ــد و س ــس از حم پ
ــن نایب برحق  ــه امام امت، ای ــالم و درود بیکران ب ــتیم و س ــکر آن عاجز هس ــا از ش ــه و م فراگرفت
ــت، تا  ــران محصل این اس ــرادران و خواه ــه ب ــهای من ب ــی از سفارش ــان. یک ــان و عصرم ــام زم ام
ــه خود راه  ــد و تنبلی ب ــد و درس بخوانن ــش کنن ــت، تالش و کوش ــان ممکن اس ــه برایش ــی ک  جای

ندهند.
 زیرا اگر چنین کاری کنند مدیون آن برادر محصل خواهند شد که خون خود را فدای این انقالب 
ــتن ایران خودکفا و بی نیاز از  ــته باشید ایران خودکفا داشته باشیم، برای داش ــت و اگر خواس کرده اس
ــید... موقع امتحان فرارسیده و شما باید ندای  ــا باش ــتر کوش جهانخواران زمانه باید در تولید خود بیش
ــه دعا برای امام  ــتابید و همیش ــل من ناصر ینصرنی« را لبیک بگویید. برای یاری او به جبهه ها بش »ه
ــوش نکنید و او را تنها  ــام خمینی یادتان نرود و هیچ گاه امام را فرام ــب برحقش، ام ــج( و نای  زمان)ع

نگذارید.

شهید ابراهیم کاوه

برگزاری محافل گسترده انس با قرآن با همکاری 
سازمان ملی جوانان

همزمان با 20 تیر مراسم یادبود خسرو شکیبایي؛
کتاب خسروشکيبایي رونمایي مي شود

روزی بود...

فریضه عظیم زکات نیز همانند نماز به مجاهدتی خستگی ناپذیر و تالشگرانی صادق 
و دلسوز نیازمند است.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

شهرکرد تیرماه 89     زمان: پنج شنبه 89/4/3
مکان: دانشگاه علوم پزشکی- سالن ابن سینا- دبیرخانه
شورای زکات استان چهارمحال و بختیاری

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
چهارمحال و بختیاری

اولين همايش استانی زکات

سازمان تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد جهت ذخیره سازی خرید جو 
تضمینی سالجاری از اشخاص حقیقی انبار با ظرفیت باالی 200 تن با شرایط ذیل اجاره نماید.

1- قرارداد اجاره براساس نرخ کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
2- مدت اجاره حداکثر 6 ماه و چنانچه الزم به تمدید باشد با همان نرخ قبلی کارشناس دادگستری 

خواهد بود.
3- انبار از نظر دیوارکشی، درب، پنجره و غیره مجهز و ایمن باشد و نزدیک مراکز خرید و باسکول 

باشد.
4- افراد و اشخاصی که مایلند براساس شرایط فوق انبار خود را در اختیار سازمان تعاون روستایی 
قرار دهند درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات انبار و کروکی تا تاریخ 89/4/5 به اداره 

بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان ارائه نمایند.

آگهی اجاره انبار

روابط عمومی سازمان تعاون روستایی
استان چهارمحال و بختیاری

1- موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای قلعه تک- خسروآباد- میان رودان- 
مهدی آباد علیا و سفلی- فانی آباد- محمد آباد- نیاکان و دیمه از توابع شهرستان 

کوهرنگ- بخش مرکزی- دهستان شوراب- تنگزی- شامل: 
 1-2- اجــرای شبکه پلی اتیلن در سایزهــای 63، 90، 125 و 160 میلیمتــر

 30600 متر
2-2- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 300 عدد

2- مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، بلوار فارابی 
شمالی.

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 89/04/06 لغایت 89/04/08 به مدت 
3 روز از ساعت 8 صبح  لغایت 15

4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه 
بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بیست میلیون( ریال 

می باشد.
5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 89/04/20 
اطالع رسانی  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  مناقصه گذاران می 
شرکت گاز استان به آدرس www.nigc-chbgas مراجعه و یا با شماره تلفن های 

4-3339002 و فکس 3334278-0381 تماس حاصل فرمایید.
ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی- يک مرحله ای

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول- شماره 89/24

م الف: 23/600/13


