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فرماندار شهرس��تان شهرضا 
 گفت: تا پايان س��ال  جاري، 
3 هزار و 500 فرصت شغلي 
ايجاد مي شود.  در ش��هرضا 
جعفر رضاشهرضا در گفتگو 
 ب��ا فارس با اش��اره به ايجاد 

3 هزار و 500 فرصت ش��غلي طي س��ال جاري در اين شهرستان، 
اظهار داشت: اين رقم از سوي وزارت كار...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

معاون امور اجتماعی س��ازمان 
بهزيستی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در ح��ال حاضر بیش 
از 400 ك��ودک بدسرپرس��ت 
يا بی سرپرس��ت زيرپوش��ش 
استان  اين  بهزيس��تی  سازمان 

قرار دارند. حجت اهلل آسمند در گفتگو با فارس اظهار داشت: كودكان 
بدسرپرست و بی سرپرست زيرپوشش...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مديركل امور پش��تیبانی دام 
در  گف��ت:  اصفهان  اس��تان 
صورت نی��از در ماه مبارک 
رمضان، ش��ركت پش��تیبانی 
امور دام اس��تان ذخیره 900 
تنی م��رغ منجمد خود را به 

بازار عرضه می كند. فیروز زاهدی در گفتگو با فارس، با اشاره به 
بحث های مطرح شده ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

15 مــــرداد
 نتــایج اولیــه آزمــون سراسری 1389

  به مناسبت سالروز میالد امام زمان )عج(؛

نخستين جشن بزرگ جامعه ورزش 
اصفهان برگزار مي شود

نیروهای مسلح ایران 
در اوج آمادگی

صفحه 2

آغاز اعالم حساب هاي 
بانکي سرپرست خانوار 

در 9 استان

ایجاد 3500 فرصت شغلي 
در شهرضا 

مرغ منجمد وارد بازار مي شود

400 كودك 
بدسرپرست و بي سرپرست 

زیرپوشش بهزیستي قرار دارند

سرپرستان خانوار در استان هاي خراسان 
رضوي، كرم��ان، يزد، همدان، زنجان و 
چهارمحال و بختیاري براس��اس زمان 
بندي از 10 م��رداد به مدت يک هفته، 
مي توانن��د حس��اب بانکي سرپرس��ت 

خانوار را اعالم كنند. 
به گزارش موج به نقل از پايگاه اطالع 
رس��اني دولت، زمان بن��دي مربوط به 
بانکي سرپرس��ت  اعالم حس��اب هاي 
خانوار، در س��اير استان ها به شرح زير 
اس��ت: سرپرستان خانوار در استان هاي 
خراس��ان رضوي، كرمان، يزد، همدان، 
زنجان و چهارمحال و بختیاري )كه فرم 
اطالعات اقتصادي خانوار را پر كرده اند 
و به دريافت يارانه نقدي تمايل دارند(، 
از دهم مرداد، به مدت يک هفته قادر به 
 اعالم حس��اب بانکي سرپرست خانوار

 هستند. 
در  خان����وار  سرپرس��تان  همچنی��ن، 
اس��تان هاي ته��ران، ق��م و قزوين )كه 
ف��رم اطالع��ات اقتص��ادي خان��وار را 
پ��ر كرده اند و به درياف��ت يارانه نقدي 
تمايل دارند(، از بیس��ت و پنجم مرداد، 
ب��ه مدت يک هفت��ه مي توانند به اعالم 
 حس��اب بانکي سرپرست خانوار اقدام 

كنند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 
غذای رستوران منطقه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید. 

از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم جهت آگاهی کامل از شرایط و دریافت اوراق و مدارک مناقصه با 
در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس کیلومتر 5 جاده شهرکرد اصفهان واحد امور 

اداری مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1. تأیید صالحیت از سازمان کار و تأمین اجتماعی مربوط به سال 1389
2. کد اقتصادی

3. سوابق و عملکرد قبلی پیمانکار )قراردادهای قبلی( در چند سال گذشته و گواهی 
حسن انجام کار مربوط به آنها

4. اساسنامه شرکت
5. ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه

6. تصویر آگهی آخرین تغییرات
Hiets_mporg.ir 7. کد رهگیری ثبت نام در سایت

 WWW.chaharmahal.niopdc.ir به آدرس  منطقه  این آگهی در سایت   .8
قابل مشاهده می باشد.

9. جهت رستوران داران ارائه پروانه کسب و مدارک رستوران ضروری است.
 شایان ذکر است کلیه هزینه های چاپ این آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد 

بود.

روابط عمومی
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه )دو مرحله ای( )نوبت دوم(
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

منطقه چهارمحال و بختیاری

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری در 
نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد را با برآورد 
اولیه 40 میلیارد ریال، به پیمانکار بومی ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای 
پیمانکاری دارای صالحیت دعوت می شود جهت دریافت مدارک ارزیابی به اداره 

کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مراجعه نمایند.
نشانی محل تحویل اسناد: شهرکرد- بلوار آیت ا... طالقانی- خیابان سعادت- کوچه 
)3(- پالک )1( اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس )معاونت مهندسی 

و امور یادمانها(
تلفن: 2226163-2226164

آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی: 89/5/5

فراخوان ارزیابی پيمانکاران)نوبت دوم(

روابط عمومی و تبلیغات اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان چهارمحال و بختیاری
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كره شمالی تهديد كرد در واكنش به رزمايش دريايی مشترک امريکا و كره 
جنوبی از بازدارندگی هس��ته ای قدرتمند استفاده خواهد كرد. به گزارش 
واحد مركزی خبر، خبرگزاری رسمی كره شمالی به نقل از كمیسیون دفاع 
ملی اين كشور اعالم كرد: پیونگ يانگ آماده مقابله با هر اقدام تحريک آمیز 
اس��ت. امريکا و كره جنوبی قرار است فردا رزمايش دريايی مشترک خود 
را با هدف مقابله با اقدامات احتمالی كره شمالی آغاز كنند. ری تانگ ايل 
سخنگوی هیأت كره ش��مالی در نشست اتحاديه كشورهای جنوب شرق 
آسیا )آ سه آن( گفت: رزمايش دريايی مشترک امريکا و كره جنوبی كه در 
آن ناوش��کن ها، جت های جنگنده و هزاران نیرو از دو كش��ور مشاركت 
خواهند داش��ت تهديدی بزرگ برای شبه جزيره كره و منطقه آسیا است.

كره جنوبی و امريکا درباره حادثه غرق ش��دن كش��تی جنگی كره جنوبی، 
ك��ره ش��مالی را متهم كردند با ش��لیک اژدر به طرف كش��تی كره جنوبی 
موجب غرق شدن آن شده است. اين در حالی است كه كره شمالی دست 
داش��تن در غرق ش��دن اين كش��تی كره جنوبی را تکذيب و تهديد كرده 
است به هرگونه تالش برای مجازات پیونگ يانگ با واكنش نظامی پاسخ 
 خواهد داد. روزنامه رودونگ سینمون وابسته به حزب كمونیست حاكم بر 
كره شمالی نوشت: اقدامات امريکا و كره جنوبی ممکن است منجر به آغاز 
جنگ در شبه جزيره كره شود.اين روزنامه همچنین نوشت: اگر امريکا در 
اين منطقه جنگ به راه بیندازد تنها سربازان امريکايی خواهند بود كه كشته 

می شوند.

دور اول از گفتگ��وه��ای 
مقدمات��ی س��ازمان مل��ل 
متح��د ب��ا ه��دف امضای 
توافقنام�����ه ای ب����رای 
جهانی  تجارت  ساماندهی 
س��الح، در مق�����ر اي��ن 
سازمان در نیويورک پايان 
ياف��ت. گارس��یا موريتان، 
نماينده دائ��م آرژانتین در 
سازمان ملل متحد و رئیس 
اين مرحله از مذاكرات، در 

اين زمینه گفت: مبارزه با قاچاق و مقابله با تجارت غیر قانونی س��الح در 
جهان، از اهداف مهم تالش ها برای امضای توافقنامه س��اماندهی تجارت 
اسلحه در جهان است. رئیس اين دوره از مذاكرات كه در مدت پانزده روز 
برگزار شد، افزود: پیش نويس معاهده ساماندهی تجارت اسلحه، نظارت 
كامل برای توقف قاچاق سالح و مقابله با به كارگیری چنین تجهیزاتی در 
جنايات سازمان يافته و عملیات تروريستی را تضمین می كند. به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، در س��ال 2006 كه برای اولین بار مس��ئوالن سازمان 
مل��ل متحد با ص��دور قطعنامه ای به ضرورت اتخ��اذ چنین تصمیمی در 
قالب معاهده بین المللی تأكید كرده بودند، امريکا بزرگ ترين صادركننده 
تس��لیحات در جهان، تنها كش��وری بود كه با قطعنام��ه مذكور مخالفت 
ك��رد. اما هیالری كلینتون وزير امور خارجه امريکا در اكتبر س��ال 2009 
 اع��الم كرد: كش��ورش از تصمیمات آينده در اي��ن زمینه حمايت خواهد 

كرد.

نظرس��نجی ها گويای آن اس��ت كه میزان اعتماد م��ردم امريکا به باراک 
اوباما به س��رعت در حال كاهش اس��ت. به گزارش ش��بکه تلويزيونی 
فاكس نیوز، در نظرس��نجی مؤسس��ه افکارسنجی گالوپ مردم امريکا به 
ارزيابی عملکرد باراک اوباما پرداختند.در اين نظرسنجی از مردم امريکا 
 پرس��یده ش��د كه تا چه اندازه به رئیس جمهور كشورشان اعتماد دارند.
36 درصد از ش��ركت كنندگان در اين نظرس��نجی اعالم كردند بس��یار 
ب��ه باراک اوباما و كنگره اعتماد دارن��د. 26 درصد از امريکايی ها تأكید 
داش��تند تا حدودی به باراک اوباما اعتماد دارند. 37 درصد از ش��ركت 
كنن��دگان در اين نظرس��نجی تأكید كردند به هیچ وج��ه به اوباما اعتماد 

ندارند يا اينکه اعتماد آنها به اوباما بسیار اندک است.

لبنان تأكید  رئیس جمهور 
كرد: وحدت ملی تضمینی 
ب��رای ثب��ات سیاس��ی و 
امنیت��ی در لبن��ان اس��ت. 
واح��د مرك��زی خب��ر به 
از خبرگزاری شینهوا  نقل 
سلیمان  میشل  كرد:  اعالم 
پ��س از ديدار با ش��ماری 
از رؤسای فراكسیون های 
پارلمانی ش��خصیت ها و 
رهبران گروه های سیاسی 
لبن��ان گفت: تنها راه رهايی لبنان از توطئه ها، ايجاد همبس��تگی، تفاهم 
و هماهنگ��ی مواضع به ويژه درباره مس��ائل ملی اس��ت كه محور ثبات 
سیاس��ی و امنیتی در داخل اين كشور را تشکیل می دهد. رئیس جمهور 
لبنان جداگانه با اسعد حردان رئیس حزب قومگرای سوسیالیست حامی 
س��وريه، طالل ارسالن رئیس حزب دمکرات لبنان، سمیر جعجع رئیس 
كمیته اجرايی حزب نیروهای لبنانی و رؤس��ای احزاب و طوايف ارمنی 

در اين كشور ديدار و درباره مسائل مهم داخلی گفتگو كرد.

حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزيرستان جنوبی پاكستان 16 كشته 
به جا گذاش��ت. ش��بکه خبری جیو پاكس��تان اعالم كرد:  ب��ر اثر حمله 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ین امري��کا به منطقه انگور ادا در وزيرس��تان 
جنوبی پاكستان همچنین عده ای كشته شدند. منابع خبری پاكستان اعالم 
كردند: هواپیماهای بدون سرنش��ین امريکا پنج موش��ک هدايت شونده 

شلیک كردند. جزئیات بیشتر اين خبر تاكنون منتشر نشده است.

مس��ئوالن اداره كل تربیت بدن��ی اس��تان اصفهان 
درصدد هس��تند كه به مناس��بت میالد امام زمان 
)عج(، برای نخس��تین بار جش��ن بزرگ جامعه 
ورزش اصفه��ان را برگ��زار كنند. اين جش��ن، 
فردا از س��اعت 21 ش��ب، با حض��ور بیش از 2 
هزار نفر از ورزش��کاران اصفهانی در س��الن 17 
ش��هريور مجموعه ورزش��ی تخت��ی اصفهان از 
س��وی امور فرهنگی اداره كل تربیت بدنی استان 
اصفه��ان برگ��زار می ش��ود. مس��ئوالن اداره كل 
تربیت بدن��ی اس��تان، در اين جش��ن، برنامه های 
نمايشی هیأت های ورزش��ی استان را به نمايش 
 می گذارن��د و میالد ام��ام زمان)ع��ج( را گرامی 

می دارند.
 اي��ن برنامه با توج��ه به دغدغه  های مس��ئوالن 
س��ازمان تربیت بدنی، پیرامون فرهنگ س��ازی و 
رويکرد اين س��ازمان در نگاه به مسائل فرهنگی، 
برگ��زار می ش��ود. گفتنی اس��ت: روابط عمومی 

اداره كل تربیت بدنی اس��تان اصفهان، در حاشیه 
هماي��ش روابط عمومی ه��ای ادارات كل تربیت 
بدنی كشور، به عنوان روابط عمومی برتر شناخته 
شد. اين همايش سراسری مديران روابط عمومی 
ادارات كل تربیت بدنی كشور، به مدت سه روز 
در خانه معلم شهرس��تان خرم آباد استان لرستان 
برگزار ش��د و در اين هماي��ش، روابط عمومی 
اداره كل اس��تان اصفهان، مقام نخست را به خود 
اختصاص داد. در اين همايش، نشست انتخابات 
كارگروه رواب��ط عمومی س��ازمان تربیت بدنی 
كش��ور نیز، انجام ش��ده كه طی آن غالمحس��ین 
كريمی، مس��ئول روابط عموم��ی اداره كل تربیت 
بدنی استان اصفهان به عنوان عضو اين كارگروه، 
انتخاب ش��د. رحیمی با بیان اينکه دولت تالش 
ك��رده آلودگی های صنايع را كاهش دهد، گفت: 
دولت برای كمک به حفظ محیط زيست، مالیات 
صنايع آالينده را افزايش داده اس��ت و همچنین 

مالی��ات صنايع��ی را كه به حفظ محیط زيس��ت 
كم��ک می كنند، كاه��ش داده اس��ت. وی تأكید 
كرد: دولت مصمم اس��ت منابع محیط زيس��ت، 
ش��امل آب، خاک و ه��وا را، ارزش گذاری كند. 
رحیم��ی همچنی��ن گفت: نقش��ه جام��ع محیط 
زيست كشور، در دست تهیه و تنظیم است. وی 
تشکیل س��ازمان نظام مهندسی محیط زيست را، 
يک��ی ديگر از اقدامات دولت دانس��ت و گفت: 
تشکیل اين سازمان در كمیسیون زيربنايی دولت، 
 در حال بررس��ی اس��ت و به زودی به تصويب 

می رسد. 
رحیمی همچنین از تصويب اليحه ای در دولت 
خبر داد كه براس��اس آن از كس��انی كه به محیط 
زيست آس��یب می زنند، خسارت گرفته می شود. 
دهمین نمايش��گاه بین المللی محیط زيس��ت، از 
ديروز در محل دايمی نمايشگاه های تهران آغاز 

شد.

سراسری

چه خبر از پایتخت

همزمان با مشکالت اقتصادی در فرانسه 
و كاه��ش چش��مگیر محبوبیت رئیس 
جمهوری ب��ه پايین ترين میزان خود از 
س��ال 2007، تیراندازی پلیس به سوی 
يکی از س��اكنان ش��هر گرونوبل خشم 

فرانسوی ها را برانگیخته است.
تیراندازی پلیس به سوی يکی از ساكنان 
شهر گرونوبل در جنوب شرقی فرانسه 
و كشته شدن يک جوان 27 ساله سبب 
ش��عله ور شدن آتش خش��م و انزجار 
فرانس��وی ها از سیاست های ناكارآمد 
و ضعیف رئیس جمهوری اين كش��ور 
و افزايش موج خش��ونتها و ناآرامی ها 

در فرانسه شد.
در حال��ی كه هر روز ه��زاران معترض 
فرانس��وی با تجمع در خیابانهای شهر 
گرونوبل، پلی��س را مقصر مرگ جوان 
27 س��اله می دانند، پلیس ادعا می كند 
كه فرد كش��ته شده مظنون به سرقت از 

يک كلوپ شبانه بوده است.
همچنین، در حالی كه پلیس فرانس��ه با 
اس��تقرار نیروهای امنیتی و گشت زنی 
در خیابانه��ا در ت��الش ب��رای كاهش 
خش��ونتها در ش��هر گرونوبل اس��ت، 
معترضین فرانس��وی در پی كشته شدن 
اين جوان 27 س��اله چندين فروش��گاه 
و خودرو را در ش��هر گرونوبل به آتش 
كش��یده و به س��وی پلی��س تیراندازی 
كردند. در حالی كه رس��انه های خبری 
 از ت��داوم خش��ونتها در فرانس��ه خب��ر
می دهند، مقامات فرانسوی درباره تکرار 
اعتراضات خیابانی سال 2005 و كشیده 
شدن اعتراضات شهر گرونوبل به ديگر 
شهرهای فرانسه ابراز نگرانی كرده اند. 
درس��ت پنج سال گذش��ته در پی كشته 
ش��دن دو نوجوان فرانس��وی به ضرب 
گلوله پلیس، اعتراضات خیابانی از شهر 
مح��ل جنايت آغاز ش��د و به تدريج به 

همه شهرهای فرانسه كشیده شد.
 همچنی��ن هم���زم�����ان ب��ا افزايش 
ناآرامی ها و درگیريها در شهر گرونوبل 
فرانس��ه، انجمن ش��هرهای بزرگ اين 
كش��ور از برگزاری يک كنفرانس ملی 

با موضوع خشونت در 22 سپتامبر )31 
شهريور ماه( در پاريس خبر داده است. 
 در اي��ن كنفران��س نماين��دگان احزاب 
چپ گرا و ش��هرداران شهرهای بزرگ 
فرانس��ه حضور دارند. درحالی ش��اهد 
افزايش م��وج خش��ونتها و ناآرامی ها 
در فرانسه هستیم كه طبق گفته شهردار 
گرونوب��ل نرخ بی��کاری در منطقه ويل 
نوو بیش از 10 درصد اس��ت و ساكنان 
اين منطقه بیش��تر مهاجر و فقیر هستند. 
همچنین مخالفان اح��زاب چپ گرا و 
جبهه ملی فرانسه خشونتها و ناآرامی ها 
در اين كشور را نش��انه شکست نیکال 
س��اركوزی رئیس جمهور فرانس��ه در 

زمینه امنیت می دانند. 
در همی��ن حال يک نظرس��نجی جديد 
از س��وی گروه مترو-كری يف نش��ان 
داد اعتماد عمومی مردم اين كش��ور به 
عملکرد س��اركوزی با 7 درصد كاهش 
در هفته نخست ماه آوريل، به 31 درصد 
رس��یده كه اين میزان پايین ترين سطح 
محبوبی��ت از زمان به قدرت رس��یدن 
س��اركوزی در س��ال 2007 تاكنون به 

شمار می رود. 
همچنی��ن براس��اس اين نظرس��نجی، 
 میزان مقبولی��ت و رضايت از عملکرد 
فرانسوا فیون نخس��ت وزير اين كشور 
نی��ز با 8 درصد كاه��ش، به پايین ترين 
س��طح خود يعنی  39 درصد رس��یده 
است. شکست ساركوزی در اصالحات 
اجتماعی و اقتصادی و همچنین بیکاری 
10 درصدی اين كش��ور و عمل نکردن 
وی ب��ه وعده های انتخابات��ی از موارد 
نارضايتی فرانسوی ها از عملکرد حزب 
محافظه كار به رهبری او ش��ده اس��ت. 
همچنین مسائل اخالقی از جمله فساد 
اخالقی وی و همسرش از ديگر عوامل 
كاهش محبوبی��ت رئیس جمهور تلقی 
می ش��ود. اين مشکالت س��بب شد تا 
ساركوزی در انتخابات اخیر استانی در 
اين كشور، 20 استان از 22 استان را در 
اختیار حزب چپ گرای سوسیالیس��ت 

قرار دهد.

مدير كل تأمین اجتماعي شهرس��تان  هاي اس��تان تهران گف��ت: در حال حاضر، 13  درصد 
بیمه ش��دگان استان تهران تحت  پوشش خدمات بیمه اي اين اداره كل قرار دارند. به گزارش 
موج به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل س��ازمان تأمین  اجتماعي، حجت ا... 
رضائي اظهار داش��ت: اداره كل تأمین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران با تحت پوشش 
قراردادن بیش از 260 هزار بیمه ش��ده اصلي درحال حاضر به بیش از يک میلیون بیمه ش��ده 
اصلي و تبعي، معادل 2/6 درصد بیمه ش��دگان كل كش��ور خدمات بیم��ه اي ارائه مي  كند. 
اين اداره كل همچنین با داش��تن 10 ش��عبه اصلي، 6 ش��عبه اقماري و 5 كارگزاري رسمي 
در س��طح شهرستان  هاي رباط كريم، ورامین، اسالمشهر، رودهن، دماوند، فیروزكوه، فشم، 
 فشافويه، پاكدشت و قرچک بیش از 46 هزار و 552 نفر مستمري بگیر معادل 2/5 درصد 
مستمري  بگیران س��ازمان تأمین اجتماعي را تحت پوش��ش خدمات خود دارد. وي درباره 
عملکرد سال گذشته اين اداره كل و شعب تابعه آن گفت: براساس آمار عملکرد سال 1388در 
مجموع 7 هزار و 714 مقرري  بگیر بیمه  بیکاري از خدمات موردنظر در قانون بیمه  بیکاري 
با صرف بالغ بر 251 میلیارد و 149 میلیون ريال در س��طح شعب تأمین اجتماعي شهرستان 
 هاي اس��تان تهران بر خوردار شده اند. رضائي درباره میزان منابع و مصارف تأمین  اجتماعي 
اين اداره كل در سال گذشته افزود: برآورد آماري نشان مي  دهد كل منابع حاصل از پرداخت 
حق بیمه، خسارت ها، جرايم، بیمه بیکاري و ساير درآمدها در سال 88 بالغ بر 2 هزار و 799 
میلیارد ريال بوده است. همچنین مجموع مصارف اين اداره كل كه شامل تعهدات قانوني كوتاه 
مدت و بلندمدت، هزينه  هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي و بیمه بیکاري است بالغ بر 3 هزار 
و 18 میلیارد ريال بوده است. وي افزود: میزان هزينه انجام شده بابت تعهدات كوتاه مدت 
)غرامت دستمزد ايام بیماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، اروتز و پروتز و ...( در سال گذشته 
در سطح شعب تابعه اين اداره كل بالغ بر 46 میلیارد ريال است كه نسبت به هزينه مصوب 
سال گذشته 37 درصد افزايش داشته است. همچنین میزان هزينه صرف شده بابت تعهدات 
بلندمدت )مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و جزئي و مستمري بازماندگان( در سال 
قبل بالغ بر 2 هزار و 569 میلیارد ريال بوده كه نس��بت به بودجه مصوب، 7 درصد افزايش 
داشته است. رضائي يادآور شد: براساس هزينه تعهدات بلندمدت، متوسط سرانه پرداختي 
مستمري ماهانه به هر مستمري بگیر در سال 88 معادل 460 هزار تومان بوده است. وي با اشاره 
به تالش مجموعه كاركنان واحدهاي اجرايي اين اداره كل براي كسب درآمد در سال گذشته 
گفت: براساس آمار موجود عملکرد وصولي اين اداره كل نسبت به سال 87 معادل 26 درصد 

و نسبت به بودجه مصوب سال88 معادل 6 درصد رشد داشته است. 

رئیس سازمان جهاد كش��اورزي استان تهران گفت: میزان خريد گندم از كشاورزان استان 
تهران افزايش 70 درصدي داشته است. سید محمد موسوي، رئیس سازمان جهاد كشاورزي 
استان تهران در گفتگو با موج با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در سال زراعي جاري نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل میزان سطح زير كشت گندم 7/6 درصد افزايش داشته است.وي 
افزود: میزان تولید گندم در اس��تان تهران از 151 هزار تن به 243 هزار تن رسیده كه نشان 
دهنده افزايش 12/5 درصدي است. موسوي در ارتباط با پرداخت پول گندم خريداري شده 
به كشاورزان، گفت: بهاي گندم به كشاورزان پرداخت شده و در اين زمینه مشکلي وجود 
ندارد. وي میزان عملکرد در واحد سطح گندم را به طور میانگین 5/2 تن در هکتار اعالم كرد 
و افزود: در گذشته عملکرد به طور میانگین 4/85 تن در هکتار بود. رئیس جهادكشاورزي 
استان تهران سطح زير كشت محصوالت زراعي نظیر ذرت، جو و يونجه را داراي افزايش 
9/7 درصدي دانست و گفت: سطح زير كشت از 40 هزار و 100 هکتار به 44 هزار هکتار 
رس��یده اس��ت. وي ادامه داد: میزان تولید از يک میلیون و 900 هزار تن به 2 میلیون و 200 
هزار تن رسیده است. موسوي ذرت علوفه اي تولید شده در استان را تأمین كننده 12 درصد 
از نیازها اعالم كرد و گفت: تهران قطب دامپروري كش��ور بوده و از طريق س��اير استان ها 

بخشي از نیازهاي خود را تأمین مي كند. 

انزوای سارکوزی در فرانسه؛
 از كاهش محبوبیت تا غرق شدن 

در ورطه خون و آتش

کره شمالی:
 از بازدارندگی هسته ای استفاده می كنیم

پایان دور اول مذاكرات سازمان ملل 
براي ساماندهي تجارت اسلحه 

در جهان

نظرسنجي گالوپ:
 كاهش شدید اعتماد امریکایي ها

به باراك اوباما

میشل سلیمان:
 وحدت تضمینی برای ثبات 

در لبنان

حمله هواپیماهاي امریکا به پاكستان 
16 كشته به جا گذاشت

بهره مندی بیش از یك  میلیون نفر از 
 خدمات بیمه اي تأمین  اجتماعي 

شهرستان  هاي استان تهران

افزایش 70 درصدي خرید گندم 
در استان تهران

جهان نما نصف النهار

  به مناسبت سالروز میالد امام زمان )عج(؛

نخستين جشن بزرگ جامعه ورزش اصفهان برگزار مي شود

 

وزارت بازرگان��ی در بخش��نامه ای ب��ه تم��ام 
سازمان های بازرگانی سراسر كشور و همچنین 

تشکل های مرتبط، قیمت كارشناسی مرغ گرم 
را اعالم كرد.اين اقدام در آس��تانه فرارس��یدن 
جشن نیمه  ماه شعبان، افزايش تقاضا، برگزاری 
جش��ن های ملی، مذهبی و مردمی و به منظور 
جلوگیری ازهرگونه افزايش غیرمنطقی قیمت 
گوشت مرغ صورت گرفت. رئیس ستاد تنظیم 
ب��ازار ماه مبارک رمضان به ايرنا گفت: در اين 
طرح كه با ه��دف حمايت از مصرف كنندگان 
صورت می گیرد، دامنه قیمت كارشناس��ی هر 
كیلوگرم گوش��ت مرغ گرم در فاصله 29هزار 

ت��ا 30 هزار ري��ال به عالوه نرخ بس��ته بندی 
هر كیلوگرم 500ريال تعیین ش��ده است. سید 
جواد تقوی همچنین عنوان كرد براين اس��اس 
بايد ه��ر كیلوگرم مرغ بس��ته بن��دی منجمد 
26 ه��زار و 500 ريال به فروش برس��د. وی 
ب��ا تأكید بر اينکه با هرگون��ه قیمت خارج از 
نرخ های اعالم شده توس��ط بازرسان ويژه به 
شدت برخورد می ش��ود، از مردم خواست كه 
در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طريق 

تلفن 124اعالم كنند.

رئیس س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت 
كش��ور گفت: تا 6 ماه آينده با افزايش ظرفیت 
پااليشگاه های نفت كشور، تولید بنزين كشور 
ب��ه 57 میلیون لیتر در روز )حدود 10 درصد( 
افزايش خواهد يافت. به گزارش واحد مركزی 
خبر به نقل از خبرنگار ش��انا، محمد رويانیان، 
در اولی��ن روز كنفرانس بهینه س��ازی، با بیان 
اينکه از س��ال 55 تا س��ال 88 مصرف انرژی 
در كشور 9 برابر افزايش يافته است، در حالی 
كه )طی 30 س��ال گذشته( مصرف انرژی دنیا 
از 130 میلیون بش��که به 250 میلیون بش��که، 
معادل دو برابر افزايش يافته است، گفت: اين 
آمار حاكی از آن اس��ت طی 30 س��ال گذشته 
مصرف انرژی در كش��ور ما 5 برابر بیش��تر از 
متوسط جهانی بوده اس��ت. وی مسأله انرژی 
را استراتژی و فوق مهم ارزيابی كرد و گفت: 
اي��ران می تواند ب��ا مديريت مصرف انرژی به 
اهداف اقتصادی تعیین ش��ده در س��ند چشم 
انداز دست يابد.رويانیان گفت: مصرف بنزين 
در سال 85 در كشور حدود 75 میلیون لیتر در 
روز بوده است كه با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزين و اقدام��ات فرهنگی صورت گرفته هم 
اكنون مصرف اين حامل انرژی به كمتر از 63 
میلیون لیتر در روز و معادل 14 درصد، كاهش 
يافته اس��ت.وی با اشاره به افزايش 4 میلیونی 
تع��داد خ��ودرو و 2 میلیونی موتورس��یکلت 
از س��ال 85 تا كنون افزود: ب��ا وجود افزايش 
تعداد خودروها و موتورسیکلت ها در كشور 

مص��رف بنزين بیش از 13 درصد در كش��ور 
كاه��ش يافته اس��ت. همچنی��ن واردات اين 
فرآورده نفتی از سال 85 تا كنون از 12 میلیارد 
دالر به 2/8 میلیارد دالر در س��ال كاهش يافته 
اس��ت.رويانیان س��هم يارانه انرژی ارائه شده 
به بخش حم��ل و نقل كش��ور را 42 درصد، 
بخ��ش صنع��ت 16 درص��د، كش��اورزی 14 
درص��د و خانگی را 30 درص��د اعالم كرد و 
 گفت: همان طور كه مش��اهده می شود بخش 
حمل و نقل بیش��ترين يارانه كشور رابه خود 
اختص��اص داده، از اي��ن رو مديريت مصرف 
ان��رژی در اي��ن بخش در س��ال ه��ای آينده 
ض��روری اس��ت. وی با بیان اينک��ه به زودی 
س��امانه عرضه هوش��مند گازوئیل در كش��ور 
به اجرايی خواهد ش��د، گفت: بر اين اساس، 
میزان گازوئیل عرضه ش��ده ب��ه خودروها بر 
اس��اس پیمايش و كارك��رد آنها خواهد بود به 
عبارت ديگر، اين س��امانه نوعی سهمیه بندی 
هوش��مند در بخش گازوئی��ل را اجرا خواهد 
ك��رد. وی با يادآوری اينکه بر اس��اس مصوبه 
كارگ��روه هی��أت دولت تا پايان س��ال 1393 
متوسط مصرف س��وخت خودروهای سواری 
ب��ه ازای پیمايش 100 كیلومت��ر بايد به 5 لیتر 
كاه��ش يابد، گفت: يک��ی از اراده های اصلی 
دول��ت تولید خودروهای س��واری با مصرف 
پايی��ن و همچنی��ن تن��وع در مصرف اس��ت. 
رئیس س��تاد مديريت و حمل و نقل سوخت 
كشور س��هم بنزين در سبد سوختی خودروها 

را 55 درصد، گازوئیل 25 درصد و س��هم گاز 
طبیعی و ال.پی.ج��ی را 20 درصد اعالم كرد 
و گفت: تا س��ال 1393 بايد س��هم س��وخت 
ال.پی.ج��ی از نی��م درصد ح��ال حاضر به 5 
درصد افزايش يابد.رويانیان گازس��وز ش��دن 
 خودروها، اجرای سهمیه بندی بنزين، توسعه 
پااليش��گاه های نفت كش��ور و انجام آموزش 
ه��ای صحیح الگ��وی مصرف را مه��م ترين 
اقدام��ات دولت ب��رای بی اثر ك��ردن تحريم 
ه��ای بنزين اعالم كرد و گفت: ايران تا س��ال 
2012 در تولید بنزين به خودكفايی رس��یده و 
به دنبال آن به يکی از صادركنندگان بزرگ اين 
محصول تبديل خواهد ش��د.رويانیان با تأكید 
ب��ر اينکه هم اكنون ايران م��ی تواند در مقابل 
تحري��م های بنزين كش��ورهای غربی به طور 
كامل ايس��تادگی كند گفت: بنزين داخلی ارائه 
ش��ده به مردم 45 میلیون لیتر در روز اس��ت، 
در حال��ی كه مصرف نهاي��ی بنزين به بیش از 
63 میلیون لیتر رس��یده است كه اين اختالف 
ب��ه راحتی می توان��د از طري��ق مجتمع های 

پتروشیمی كشور تأمین شود.

وزارت بازرگاني نرخ کارشناسي گوشت مرغ را اعالم کرد

افزایش 10 درصدی تولید بنزین ایران ظرف 6 ماه آینده

ایران

وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وضع دفاعی كشور را بسیار مطلوب دانست 
و گفت: نیروهای مس��لح در اوج آمادگی هستند. به گزارش واحد مركزی خبر، 
س��ردار وحیدی در حاشیه افتتاح سامانه هوشمند منزلت بازنشستگان نیروهای 
مس��لح گفت: نیروهای مسلح كش��ور با رزمايش های مختلف توانمندی های 
خود را توسعه داده اند و از نظر روحی و تجهیزات نظامی در وضع مناسبی قرار 
دارند و با قدرت تحرک باال آماده دفاع از كش��ور هس��تند.وی در پاسخ به سؤالی 
در خصوص طرح نمايندگان مجلس امريکا برای حمايت از رژيم صهیونیستی 
 در ص��ورت حمل��ه به ايران گف��ت: آنان با فضای جنگی ك��ه بر منطقه تحمیل 
می كنند بیشتر در پی تأمین منافع تبلیغاتی مورد انتظار خود هستند. وی گفت: امريکا 
امروزه درگیر انتخابات است و می خواهد در اين انتخابات موفق باشد. وحیدی با 
بیان اينکه رژيم صهیونیستی، امروز تحت فشارهای بین المللی و مردم خود است 
گفت: آنان با طرح اين مسأله در پی عملیات روانی برای دور كردن اين فشارهای 
گسترده هستند. وی افزود: كارشناسان نظامی امريکايی و صهیونیستی اعالم كرده اند 
كه نمی توانند با قدرت دفاعی و تهاجمی ايران روبه رو شوند و ما نیز به آنان توصیه 

می كنیم با ايجاد فضای مسموم محیط منطقه را به آشوب نکشند.

معاون سازمان سنجش آموزش كش��ور گفت: نتايج اولیه آزمون سراسری 
www.89، پانزدهم مرداد در پايگاه اينترنتی س��ازمان س��نجش به نشانی

sanjesh.org  منتشر می شود. 
حسین توكلی در مصاحبه با واحد مركزی خبر، افزود: اين نتايج كه شامل 
كارنامه و رتبه داوطلبان در آزمون اس��ت، نشان دهنده مجاز بودن يا نبودن 
داوطلب برای انتخاب رش��ته است. وی اضافه كرد: افراد مجاز به انتخاب 
رش��ته پس از 15 مرداد به مدت 7 روز فرصت دارند برای انتخاب رش��ته 
نهايی اقدام كنند. معاون اجرايی س��ازمان سنجش آموزش كشور گفت: در 
اين مرحله تقريبًا دو برابر ظرفیت برای انتخاب رشته اعالم اسامی می شود 
كه در نهايت حدود 500 هزار نفر پذيرفته خواهند ش��د. آزمون سراسری 
89 ب��ا حض��ور يک میلیون و 286 هزار و 813 داوطلب، 10، 11 و 12 تیر 
در 398 شهرستان و بخش برگزار شد. نتايج نهايی آزمون سراسری اواخر 

شهريور اعالم خواهد شد.

15 مــــرداد؛ نتــایج اولیــهنیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی
آزمــون سراسری 1389
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هم��ه ما كم و بیش از افراد مختلف و به بهانه ه��ای گوناگون، صدمه های روحی ديده ايم؛ اعتمادها از 
بین رفته و قلب هايی شکسته شده است. 

اين صدمات، برای مدت كوتاه، بسیار معمولی هستند، اما همین دردها گاهی اوقات ماندنی می  شوند و 
ما با يادآوری آن صدمات، اين دردها را دوباره زنده كرده و با آنها دست و پنجه نرم می  كنیم.

اين مس��أله نه تنها باعث ناراحتی ما ش��ده، بلکه می  تواند روابط ما را بیش از پیش، خدشه  دار كرده و 
 باعث برآش��فتگی و بی میلی در رويارويی با مردم ش��ود. ما گاهی در دايره خش��م و عصبانیت، گرفتار 
می  شويم و زيبايی  های زندگی را از ياد می  بريم. ما بايد بخشیدن را بیاموزيم و آن را در زندگی خود، 
جاری سازيم. بعضی اوقات، بخشیدن يک فرد چنان می  تواند فضای ذهنی ما را باز كند كه هیچ عمل 

ديگری، به آن نمی  رسد. 
مثاًل ما 4 س��ال پیش، از يکی از دوس��تان خود صدمه ای روحی خورده  ايم كه تا امروز آن را در ذهن 
خود می  پرورانیم. اما بايد بدانیم كه با بخش��یدن آن فرد، عالوه بر اينکه فضای ذهنی خود را باز كرده، 

فردی ديگر را خوشحال نموده  ايم.
چرا باید دیگران را بخشید؟

بخشش می  تواند مسیر زندگی افراد را عوض كند. البته نه بخششی كه به معنای فراموش كردن و پاک 
كردن گذش��ته اس��ت، بلکه بخش��یدن به معنای واقعی و از اعماق قلب و ته دل. البته بايد دقت كنیم كه 
ما نبايد س��عی در عوض كردن رفتار فرد مقابل داش��ته باشیم، چراكه كنترل رفتار افراد، دست ما نیست 
اما كنترل خش��م و عصبانیت خودمان، در دس��ت خودمان اس��ت. در اينجا داليلی برای بخشیدن افراد 

ذكر می  گردد:
1 - نبخش��یدن افراد، مانند حمل كردن توده  ای از بار منفی اس��ت، كه همین امر موجب اختالالتی در 

ذهن و متعاقب آن در جسم انسان می  شود. چرا كه هر تصوری در درون، انعکاسی به بیرون دارد.
 2- گذش��ته  ای خوب و عاری از تقصیر و گناه ديگران، باعث ش��ادابی و س��رحالی می  ش��ود و باعث 
می  ش��ود كه با هر نگاه به گذشته، فقط خاطرات خوش و خوب، جلوه كند و با بخشیدن، خاطرات بد 

و منفی خودبه خود پاک می  شوند.
3- بینش افراد نس��بت به ما و ش��خصیت ما بهتر شده و ما را به عنوان فردی با گذشت و مورد اعتماد، 
قبول می  كنند همچنین با بخشیدن، فرد موردنظر را برای همیشه، مديون خود كرده  ايم. )البته اگر خطای 

وی به عمد بوده باشد(
4- ش��ايد اين ش��رايط برای خود ما هم پیش آيد و ما نیز روزی نیازمند بخشیده شدن از جانب ديگران 
ش��ويم. پس قانون كارما را به ياد آوريم و بومرنگ خود را به س��مت بخش��ش افراد، پرتاب كنیم تا با 

بخشیده شدن از جانب ديگران، به سمت مان بازگردد.
چگونه ببخشیم؟

بخش��یدن آس��ان نیس��ت اما م��ا می  توانیم، در عرض ي��ک روز و يا حت��ی در چند ثانی��ه، يک نفر را 
ببخش��یم. ابت��دا بايد با خود عه��د ببنديم كه می خواهیم تغیی��ر كنیم و می خواهیم فض��ای ذهنی خود 
 را ب��از كنی��م و نیز بايد بدانیم كه مزمن ش��دن اين دردها، باعث آس��یب جدی به روح و روان انس��ان 

می  شود.
ــیدن افراد این است که: خودمان را به جای فرد گنهکار بگذاريم.  ــاده برای بخش یکی از راه های س
ببینیم چرا او دس��ت به چنین كاری زده اس��ت و از خود بپرسیم، كدام رفتار من باعث شده تا او چنین 
كند؟ و همیش��ه همه را خوب بدانیم. بدانیم كه هیچ كس از ابتدا خطاكار نبوده و هیچ كس قصد آزار 

و اذيت ديگری را ندارد.
راه ديگر برای بخشیدن افراد، اين است كه: بدانیم كه گذشته ديگر برنمی گردد و اتفاقی كه افتاده، دوباره 

از نو طراحی نمی  شود. 
پ��س چ��را خود را ناراحت ك��رده و غده  ای را در ذهن خود، به وجود آوريم و با نبخش��یدن افراد، آن 
غده را روز به روز بزرگتر كنیم؟ با خود تصور كنیم كه نبخش��یدن  ها، مانند س��نگ هايی هستند كه سر 
راه پیش��رفت ما قرار دارند. ما با بخش��یدن، آرامش را برای خود، به ارمغان آورده و در واقع، لطفی به 

خودمان می  كنیم.
همچنین ما بايد دلس��وز همنوع خود باش��یم. هر كسی در مواقع عصبانیت و يا حتی در حالت عادی و 
از روی بی  فکری، دس��ت به اقداماتی می  زند كه ش��ايد از نظر بسیاری از افراد، درست نباشد و عامل 
ناراحتی آنان ش��ود. پس اين مس��أله را نباي��د دلیل بر بی فکری فرد و يا لحظ��ه عصبانیت وی در نظر 

بگیريم.

يک��ی از مصاديق اخت��الف طبقاتی در ش��هرمان را 
می ت��وان در تفاوت كیفیت و نحوه خدمات رس��انی 
اتوبوس های بلیتی و ريالی ناوگان اتوبوسرانی شهرمان 

مشاهده كرد.
از تابلوی ايس��تگاه اتوبوس تا جايی كه تو ايستاده ای 
چند متری فاصله اس��ت و جلوی تو صف طويلی از 
مسافرانی اس��ت كه با هر بار نگاه كردن به ساعت با 
حالتی كالفه و عصبی از يک انتظار طوالنی اين پا و 
آن پا ش��ده و به مس��یر اتوبوس نگاه می كنند، از 10 
دقیقه انتظاری كه روی تابلوی ايستگاه اتوبوس نوشته 
شده 15 دقیقه هم گذش��ته است؛ اما هنوز خبری از 

اتوبوس نیست.
سرانجام پس از يک انتظار طوالنی يک اتوبوس ريالی 
از دور نمايان می ش��ود. انب��وه جمعیت به جلوی در 
ورودی اتوبوس هجوم می آورند و اينجاس��ت كه رد 
و نش��انی از صف باقی نمی ماند. قوی ترها س��ريع تر 
س��وار می شوند و هر طور ش��ده خود را در اتوبوس 

جا می دهند.
كمتر از چند ثانیه، حتی برای آويزان شدن از میله های 
اتوب��وس هم، جايی نمی ماند. مس��افرانی كه س��وار 
نش��ده اند با داد و فرياد از بقیه می خواهند فش��رده تر 
بايس��تند، بلکه آنها نیز بتوانند خ��ود را به نحوی در 

اتوبوس جا دهند.
رانن��ده فرياد می زند: هل ندهی��د تا چند دقیقه ديگر 
اتوب��وس می آي��د، اما مس��افران كه به اي��ن وعده ها 
آش��نايند، بی اعتنا به گفته راننده، همچنان در تالشند 
حت��ی به قیمت ماندن بین در و به جان خريدن خطر 
سقوط از اتوبوس، در حال حركت، خود را با وسیله 

نقلیه عمومی به مقصد برسانند.
و  ب��رای ح��رص خ��وردن  ديگ��ر مدت هاس��ت 
حسرت كشیدن شهرنشینان داليل و سوژه های زيادی 
وجود دارد. از افزايش كرايه تاكس��ی ها، نابس��امانی 
حم��ل و نقل عمومی، ترافی��ک و آلودگی هوا گرفته 
تا مشکالت و معضالت مبتالبه ناوگان حمل و نقل 
عمومی ش��امل: اتوبوس، تاكس��ی و مترو، درباره هر 
كدامش��ان به اندازه يک كتاب می توان نوش��ت و در 
اين میان مشکالت موجود در خدمات رسانی ناوگان 
اتوبوسرانی به عنوان نخستین و پرمسافرترين ناوگان 
حمل و نقل عمومی ش��هرها حکايت ديگری است 
كه قطعاً بس��یاری از مسافران دايمی اين وسیله نقلیه 
عموم��ی، تاكنون بارها آنها را تجربه كرده اند. اگر چه 
همیش��ه شهروندان به علت ارزان بودن هزينه سفر با 
اتوبوس، نسبت به ديگر وسايل نقلیه تمايل به استفاده 
از آن را دارن��د؛ اما مش��کالت و معضالتی همچون: 
كمب��ود اتوبوس ها، ازدحام بی��ش از حد جمعیت در 
آنها، فرس��ودگی، فق��دان سیس��تم برنامه ريزی برای 
ساعات رسیدن به ايستگاه، سیستم سنتی جمع آوری 
بلیت به صورت دس��تی از سوی راننده، تأمین نشدن 
حقوق رانندگان موجب ش��ده است كه اين سیستم 

حمل و نقلی از كارآمدی الزم برخوردار نباشد.
اتوبوس سواری با اعمال شاقه!

در حالی كه مش��کالت مبتالبه حمل و نقل اتوبوسی 
بیشتر كالنشهرهای كشور را با كمبودها و مشکالت 
در سیس��تم حمل و نقل عمومی مواجه كرده است، 
مسؤوالن و متولیان امور ترافیک همچنان شهروندان 
را ب��ه اس��تفاده از وس��ايل حمل و نق��ل عمومی به 
جای خودروی ش��خصی دع��وت می كنند و اين در 
 حالی اس��ت كه كارشناس��ان حمل و نقل و ترافیک 
معتقدن��د: تا زم��ان تحق��ق نیافتن بس��ترهای الزم 
و  حم��ل  ن��اوگان  افزاي��ش  و  توس��عه  ازجمل��ه 
انتظ��ار  نق��ل عموم��ی، نمی ت��وان از ش��هروندان 
را  ش��خصی  خ��ودروی  از  نک��ردن   اس��تفاده  

داشت.
اما آيا اس��تفاده از سیس��تم های حمل و نقل عمومی 
و بخص��وص »اتوب��وس« در ديگر كش��ورهای دنیا 
نیز چنین اس��ت؟ آيا در اين كش��ورها نیز اتوبوس ها 

از ش��دت جمعیت، در حال انفجار و مسافران مانند 
قطعات گوش��ت از میله ها آويزان هستند؟ آيا در آن 
كش��ورها نیز از زمان ورود اتوبوس به ناوگان حمل 
و نقل عمومی تاكنون همچنان از همان سیستم سنتی 
و دس��تی برای كنترل بلیت اس��تفاده می شود؟ آيا در 
آن كش��ورها نیز وقت مس��افران به حدی بی ارزش 
اس��ت كه دقايق طوالنی در صف بايس��تند و بعد از 
آن هم همچنان به ش��یوه روس��تاهای دورافتاده سر 
خ��ود را ت��ا جايی ك��ه می توانند باال بگیرند، ش��ايد 
 از دور متوج��ه نزديک ش��دن اتوبوس به ايس��تگاه 

شوند!
روزهای تعطیل و قحطی اتوبوس بلیتی

سیاس��ت مديريت ش��هری، مبنی بر تقويت ناوگان 
اتوبوس��رانی پايتخت، ب��ا ورود اتوبوس های بخش 
خصوصی اگرچه موجب ش��د شهروندان برای يک 
بار هم كه ش��ده، س��فر با اتوبوس ه��ای باكیفیت را 
تجربه كنند، اما آنچه مش��هود است: تفاوت معنی دار 

بی��ن وضعی��ت ظاه��ری و نح��وه خدمات رس��انی 
 ن��اوگان اتوبوس ه��ای ريالی ب��ا اتوبوس های بلیتی 

است.
اتوبوس های بخ��ش خصوصی ك��ه هم اكنون بیش 
از 1500 دس��تگاه از مجم��وع ناوگان اتوبوس��رانی 
تهران را شامل می ش��وند، عالوه بر اين  كه مجهز به 
صندلی هايی ش��یک و سالم و حتی در بسیاری موارد 
مبله )مانند اتوبوس های برون شهری( هستند، دارای 
سیستم گرمايش��ی و سرمايشی، پرده و راديو و حتی 
سیستم پخش موسیقی برای مسافران است. در حالی 
كه مسافران اتوبوس های بلیتی كه بخش قابل توجهی 
از ناوگان اتوبوسرانی شهرمان را تشکیل می دهند، هر 
روز عالوه بر تحمل فشار جمعیت و آويزان شدن از 
میله های اتوبوس بايد عذاب نشستن روی صندلی های 
فرس��وده، شکس��ته و پاره، تحمل دود و گرد و غبار 
ناشی از روشن بودن موتور فرسوده، آويزان شدن از 
میله های شکسته و بعضاً متوقف شدن در طول مسیر 

به دلیل نقص فنی را به جان بخرند.
اتوبوس های فرسوده  سهم مسافران   جنوب شهر

يک��ی از مصاديق اخت��الف طبقاتی در ش��هرمان را 
می ت��وان در تفاوت كیفیت و نحوه خدمات رس��انی 
اتوبوس ه��ای بلیت��ی و ريال��ی ناوگان اتوبوس��رانی 
شهرمان، مش��اهده كرد. البته اگرچه نمی توان تالش 
مديري��ت ش��هری را در ماه های اخیر ب��رای تزريق 
اتوبوس های جديد به ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
نادي��ده گرفت، اما در مقابل ورود اين تعداد اتوبوس 
جديد )كه بیشتر در مناطق شمالی، در مناطق پرتردد 
و خاصی از ش��هر( توزيع ش��ده اند، سهم شهروندان 
مناطق جنوبی ش��هر از سیستم حمل و نقل عمومی 
تنها اتوبوس های فرس��وده، قديمی و دودزايی است 
كه مسافران خود را )به همین كه وسیله ارزانی هست 
تا با آن به مقصد برسند( دلخوش كرده اند. شهروندان 
مناطق جنوبی كمتر شانس سوار شدن به اتوبوس های 
 مبله و ش��یک ريالی و حتی بلیتی های جديد را پیدا 

كرده اند.
ورود اتوبوس ه��ای جدي��د به سیس��تم حمل و نقل 
عمومی، در ش��رايطی انجام می ش��ود كه هیچ فکری 
برای خروج حدود يکهزار دس��تگاه اتوبوس فرسوده 
باالی 10 سال عمر كه بايد دوران بازنشستگی خود را 

بگذرانند، نشده است.
هرچن��د در ح��ال حاضر نیز، اتوبوس ه��ا با حداكثر 
ظرفیت خود به جابه جايی مس��افران مش��غولند و تا 
جای ممکن، سعی می شود همه مسافران در ايستگاه ها 
)هر چند با تأخیر و تراكم( جا به جا ش��وند، اما اين 
حق مردم نیست كه يک اتوبوس معمولی روزانه 800 
مس��افر و يک اتوبوس تندرو، روزانه 1200 مسافر را 
جا به جا كند. اتوبوس ها بايد آنقدر كافی و كیفی باشند 
كه همه مسافران امکان نشستن بر روی صندلی ها يا 

ايستادن با شرايط مناسب را داشته باشند.

شهر در  قحطی  ارابه های آهنین 

بخشیدن، راهی مستقیم به آرامش درونگزارشی از کمبودها و مشکالت حمل و نقل اتوبوسی، در کالنشهرها
سرخط

و  آداب  و  فرهنگ ه��ا  می دانی��د:  ك��ه  بط��وری 
س��نن متفاوت��ی در میان جوامع مختلف در س��طح 
 دنیا مرس��وم اس��ت كه آنه��ا را از يکديگ��ر متمايز 

می سازد. 
 اگرچ��ه بايد پذيرف��ت كه وجه مش��ترک همه اين 
س��نت ها؛ ارزش هايی اس��ت كه در شکل گیری و 
پذيرش آنها در جوامع مختلف نقش بس��یار مهمی 

داشته اند. 
يکی از س��نت های ديرينه كه از گذش��ته های دور 
در بین اقوام مختلف مرس��وم بوده است، برگزاری 
مراسم نامگذاری كودكان تازه متولد شده است، كه 
در میان جوامع مختلف به گونه ای متفاوت برگزار 
می ش��ود. بی ش��ک، نام ي��ک فرد نه تنه��ا او را از 
ديگران متمايز می سازد بلکه می تواند نشان دهنده 
گروه و جامعه ای باش��د كه آن فرد عضوی از آن به 

شمار می آيد. 
در بیش��تر كش��ورهای دنیا آيین نامگذاری كودكان 
تازه متولد شده، به گونه ای مشابه و پس از گذشت 
مدت زمان كوتاهی از تولد كودک انجام می ش��ود. 
اگرچه تنوع و گوناگونی فرهنگی در میان كشورهای 
مختلف مشهود است اما توجه به نامگذاری درست، 
حساسیت مش��تركی در بین اقوام و جوامع مختلف 

بوجود آورده است.
مراسم نامگذاری در ایران 

بررس��ی های انجام ش��ده در س��طح دنیا، حاكی از 
آن اس��ت: نام افراد، نقش بس��یار مهمی در ش��کل 
 گیری ش��خصیت ف��ردی و اجتماعی افراد داش��ته 

است. 
در اغلب كشورها و حتی در میان افراد و گروه های 
مختلف كه از نظر دين، مذهب يا قومی، نس��بت به 
هم متفاوت هس��تند، انتخاب نام كودک تازه متولد 
شده در خانواده، مستلزم برگزاری آيین ها و مراسم 
يا تشريفاتی است، كه ريشه در تاريخ گذشته زندگی 

آنها دارد. 
ايرانی ها در ششمین شب تولد نوزاد، اقوام خانواده 
بخص��وص پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ها و بزرگ 
خان��واده را به مراس��می كه به »جش��ن نامگذاری« 
مع��روف بود، دع��وت می كردند تا با مش��ورت با 
يکديگر و تبادل نظر نامی را برای فرزند تازه متولد 
ش��ده انتخ��اب كنند. پ��س از انتخاب ن��ام، نام اين 
نوزاد و همچنین روز، ماه، س��ال و س��اعت تولد او 
در حاش��یه قرآن، ديوان حافظ يا هر كتاب ارزشمند 
ديگری كه از گذش��ته های دور، ن��ام همه فرزندان 
خانواده در آن ثبت شده بود، نوشته می شد. يکی از 
رسوم به جای مانده از برگزاری مراسم نامگذاری، به 
ش��یوه سنتی، در مناطق مركزی كشور و بويژه استان 
های: اصفهان و ش��یراز اين اس��ت كه در روز هفتم 
تولد نوزاد، مراسمی غیررسمی برای انتخاب نام و با 
حضور اقوام درجه يک خانواده انجام می شود تا در 
شب دهم تولد نوزاد مراسم رسمی نامگذاری برگزار 

گردد. در اين ش��ب از همه اعضای خانواده و اقوام 
و دوس��تان و آشنايان، دعوت می ش��ود در مراسم 
نامگذاری حاضر شوند. سپس اسم های پیشنهادی 
روی كاغذهای جداگانه ای نوش��ته ش��ده و در بین 
صفحات قرآن قرار می گیرد تا بزرگ خانواده با باز 
ك��ردن يک صفحه، يک نام از میان نام های نوش��ته 
ش��ده را انتخاب كن��د. پس از انتخاب نام، توس��ط 
يکی از مومن ترين افراد حاضر، در گوش راس��ت 
نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه خوانده ش��ده و 
نام انتخاب ش��ده برای نوزاد چندين بار در گوشش 
تکرار می گردد. س��پس اين فرد ص��ورت نوزاد را 
بوس��یده و او را به نفر س��مت راستی خود می دهد 
تا او هم ن��وزاد را نوازش كند و به اين ترتیب همه 
ب��رای لحظاتی نوزاد را در آغوش گرفته و هديه ای 
به او می دهند تا در انته��ا نوزاد به آغوش مادرش، 
س��پرده می ش��ود. يک��ی از س��نت های جالبی كه 
همچنان در میان اقوام »تركمن« مرس��وم اس��ت اين 
اس��ت كه: اگر در میان اعضای خانواده كودک تازه 
متولد شده، فردی از دنیا رفته باشد، حتماً بايد نام او 
را ب��ر روی نوزاد بگذارند و به اين ترتیب، نام افراد 
در بین تركمن ها، همیش��ه زنده مانده و از فردی به 

فرد ديگر منتقل خواهد شد. 
اگر نوزاد به نام يکی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
نامگ��ذاری ش��ود، جش��ن مفصل��ی، ب��رای روز 
نامگذاری او برگزار خواهد ش��د ك��ه همه اعضای 
 خان��واده و بس��تگان در آن جش��ن حضور خواهند 

داشت.
آداب و رسومی، از گوشه و کنار دنیا 

در هر كش��وری براس��اس فرهنگ و آداب و رسوم 
حاكم بر آن جامعه، مراسم جشنی برای ورود عضو 
جديد خانواده به شیوه ای متفاوت، برگزار می شود. 
در میان اقوام مس��یحی كه در كش��ورهای مختلف 
زندگی می كنند، مراس��م نامگذاری، اغلب همزمان 
با مراس��م تعمید نوزاد در كلیس��ا برگزار می ش��ود 
و ب��ه اين ترتی��ب همه اف��راد خانواده و دوس��تان 
می توانن��د در اين مراس��م كه روي��دادی بزرگ در 

 زندگی هر فرد، محس��وب می شود، حضور داشته 
باشند. 

اما از آنجايی كه مراس��م نامگ��ذاری كودک به طور 
كلی ماهیتی مذهبی ندارد، برخی از اقوام مس��یحی 
ترجیح می دهند كه مراس��م جش��ن جداگانه را به 
نامگذاری فرزند خود اختص��اص دهند كه در روز 
مش��خصی پس از برگزاری مراسم تعمید در كلیسا، 
در خانه برگزار خواهد شد. در اين مراسم كه بسیار 
شبیه به مراس��م جشن فارغ التحصیلی فرزندان آنها 
از دانش��گاه است، پدر و مادر، برای افراد حاضر در 
مراس��م صحبت كرده و احس��اس واقعی خود را از 

تولد فرزندشان بیان می كنند.
در ژاپ��ن، چین و كره كه آداب و رس��وم مش��تركی 
دارند مراس��م نامگذاری در روز هفتم تولد نوزاد برپا 
می ش��ود. در اين مراسم س��نتی نام و نام خانوادگی 
ن��وزاد انتخ��اب ش��ده و چ��ون حروف چین��ی اين 
قابلی��ت را دارن��د كه می توان آنها را به ش��کل های 
گوناگون��ی تلفظ ك��رد نام ن��وزاد به زب��ان چینی بر 
 روی م��درک شناس��ايی اصل��ی او ح��ک خواه��د 

شد. 
در اين كش��ورها، بايد با غذايی مخصوص، مراسم 
روز نامگ��ذاری از مهمانان پذيرايی كنند، اگرچه در 
بسیاری از كشورها نام خانوادگی پدربزرگ به عنوان 
نام خانوادگی فرزند، پذيرفته می شود، اما در بعضی 
از كش��ورها می توان نام خانوادگی مادر را به عنوان 
نام خانوادگی كودک تازه متولد ش��ده، انتخاب كرد 
كه انتخاب نام خانوادگی نیز، براساس توافق والدين 
در روز نامگ��ذاری و همزمان ب��ا انتخاب نام انجام 

خواهد شد. 
البته در تعدادی از كش��ورها، همچون: سوئد و نروژ 
ن��ام خانوادگی مادر فرزند، نام خانوادگی او خواهد 
بود. هندی ها نیز ازجمله اقوام پای بند به سنت های 

قديمی هستند.
در كش��ور هند، در روز دوازدهم تولد نوزاد مراسم 
نامگذاری برگزار می ش��ود و اغلب با اجرای آتش 
بازی همراه اس��ت. در اين مراس��م، پ��در نوزاد نام 

ك��ودک را در گ��وش وی زمزمه كرده و س��پس نام 
انتخاب شده را به همه اعالم می كند. عالوه بر اين: 
براس��اس نش��انه های نجومی، نیز نام ديگری برای 
كودک انتخاب می شود. نشانه های نجومی در زبان 
هندی، مجموعه عالئمی هستند كه می توانند نشان 

دهنده زمان و مکان تولد هر فرد باشند. 
از اين نام تنها در برگزاری مراس��م و مناسک خاص 
ك��ه )در زمان آينده ب��رای هر فرد يا توس��ط خود 
 او برگزار خواهد ش��د(، اس��تفاده می ش��ود. به اين 
ترتیب: هر فردی كه در كشور هند متولد شده باشد 

دارای دو نام است. 
در بعضی از اقوام هندی، انتخاب نام رسمی كودک بر 
عهده عمه اوست. با وجود اين كه نامگذاری كودک 
تازه متولد شده به اسم پدر و مادر يا پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها در فرهنگ آمريکايی ها و اروپايی ها 
سنتی پذيرفته ش��ده و قابل قبول است، در فرهنگ 

اغلب اقوام آسیايی چنین رسمی پسنديده نیست.
آنه��ا ب��ر اي��ن باورند كه هی��چ كس نبايد به اس��م 
يک��ی از بزرگ تره��ای خانواده صدا زده ش��ود و 
اين به اين معنی اس��ت كه: ش��ما وقت��ی فرزندتان 
را ب��ه اس��م كوچک پ��در و م��ادر خان��واده صدا 
 می زنی��د، ب��ه نوع��ی: بی احترام��ی به آنه��ا تلقی 

می شود. 
در بعضی از كش��ورها افراد براي��ن باورند تا زمانی 
كه باقیمانده بند ناف از بدن نوزاد جدا نش��ده است، 
اين كودک، هويت حقیقی ن��دارد و به همین علت 
مراس��م نامگذاری بعد از اي��ن كه انتهای بند ناف از 

بدن نوزاد، جدا شد، برگزار خواهد شد. 
در سريالنکا، در اين مراسم عالوه بر اعالم نام نوزاد 
به صورت رس��می، موهای سر كودک به طور كامل 
تراش��یده ش��ده و مقداری فلفل كوبیده و مغز دانه 
قهوه، به كودک داده می ش��ود كه نمادی از آرزوی 
والدين برای داشتن عمری طوالنی و زندگی توأم با 

خوشبختی برای فرزندشان است. 
در كش��ورهای آفريقاي��ی نیز، دو ن��ام يکی در روز 
تول��د هر نوزاد و ديگری در روز برگزاری مراس��م 
نامگذاری )40 روز پس از تولد برگزار می ش��ود(، 
انتخاب می شود. در اين كشورها، اغلب نامگذاری 
براس��اس وقايع و حوادث زمان تولد، يا براس��اس 
آرزوهای والدين انجام می ش��ود. آنه��ا تا 40 روز 
ك��ودک را به همین نام ص��دا می زنند و پس از آن، 
با برگزاری مراس��می نام اصلی ك��ودک را برای او 
انتخاب می كنند. يونانی ها نیز، مراسم نامگذاری را 
در روز هفتم يا ده��م پس از تولد، برگزار می كنند 
 و اغلب نامگذاری پس��رها ديرت��ر از دخترها انجام 
می ش��ود. معموالً برای نخستین فرزند پسر خانواده 
نام پدربزرگ و برای نخس��تین فرزند دختر خانواده 
نام مادربزرگ، انتخاب می ش��ود و س��اير فرزندان 
نیز ب��ه نام ديگر اق��وام و خويش��اوندان نامگذاری 

می شوند.

روزی بــرای نامگــذاری نــوزادان  

حوادث

برخورد 2 دستگاه خودرو در جاده تیران- داران، يک كشته برجا گذاشت. 
به گزارش واحد مركزی خبر، فرمانده پلیس راه تیران و كرون گفت: در اين حادثه كه بر اثر برخورد يک 
 دستگاه خودروی سواری پرايد، با خودروی پژو، روی داد، راننده پژو جان باخت و چهار نفر هم زخمی 
شدند.  سروان مهدی نیکبخت، سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده پرايد، در كنترل خودرو را علت اين 

حادثه اعالم كرد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان كیار، گفت: عملیات مهار آتش درعرصه منابع طبیعی بخش ناغان از 
توابع چهارمحال و بختیاری، پس از 12 ساعت به پايان رسید. ديدار رضايی، در گفتگو با ايرنا، افزود: 
آتش س��وزی، صبح جمعه در 150 هکتار از زيراشکوب های درختان جنگلی، اسالم آباد و رستم آباد 

آغاز شد.
وی ادامه داد: برآوردهای اولیه، نشان می دهد: اين حادثه به طور تقريب شش میلیارد ريال، خسارت به 
منابع طبیعی وارد كرده است. رضايی، خاطرنشان كرد: حريق ياد شده، افزون بر 15 درصد از درختان 

بلوط، زالزالک و ارژن منطقه را، از بین برده است. 
وی گفت: كارشناس��ان منابع طبیعی، در پی كش��ف علت وقوع اين حادثه هس��تند. ب��ه گزارش ايرنا، 

شهرستان كیار در 40 كیلومتری شهركرد، مركز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

ي��ک ك��ودک 12 س��اله س��وئدی، بر اث��ر اش��تباه س��هوی، مادرب��زرگ خود را كش��ت. ب��ه گزارش 
ف��ارس، ب��ه نق��ل از روزنام��ه Svenska Dagbladet، ي��ک ك��ودک 12 س��اله س��وئدی، پ��س از 
 اينک��ه تصمی��م به رفت��ن به ش��کار می گیرد، تفنگ ش��کاری پدر خ��ود را در زي��ر رختخوابش پنهان 
می كند. صبح روز بعد، پدر خانواده جهت ماهیگیری از منزل خارج می ش��ود و مادربزرگ اين كودک، 
جه��ت نگه��داری از او و ديگر اعضای خانواده، به خانه آنها می آيد. اين كودک 12 س��اله پس از آنکه 
موقعیت را مناس��ب می بیند تفنگ را جهت ش��کار، از منزل خارج می كند، اما تیر اين تفنگ شکاری، از 
بیرون به مادربزرگ )كه پنجره آش��پرخانه را باز گذاش��ته بوده اس��ت(، اصابت می كند و منجر به مرگ 

فوری او می شود. 
مطابق گزارش های پلیس، اعضای اين خانواده، در ش��وک به س��ر می برند و پس��ر 12 س��اله نیز در نزد 
خانواده خود، قرار دارد، زيرا برای پلیس محرز شده است كه به هیچ عنوان، وی قصد ارتکاب جنايت 

قتل علیه مادربزرگ خود را نداشته است.

یك كشته در تصادف تیران - داران

در عرصه منابع طبیعي چهارمحال و بختیاري 
آتش مهار شد

 كودك 12 ساله سوئدي، اشتباهي 
مادربزرگ خود را كشت
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مح��ل توزيع مطبوع��ات اصفهان بیش��تر به يک 
انبار متروكه قديمی ش��بیه است و اين محل فاقد 
كمترين امکانات بهداش��تی اس��ت كه س��المت 
كاركن��ان را به خط��ر انداخته اس��ت. به گزارش 
مهر، مركز توزيع مطبوعات اصفهان در ش��رايطی 
مرك��زی فرهنگی تلقی می ش��ود و اين واژه را با 
خود به يدک می كشد كه نه تنها كمترين امکانات 
بهداش��تی ندارد بلکه كوچکتري��ن حريق در اين 
محل مملو از كاغذ، می تواند بزرگترين فاجعه ای 
مهیب را در مركز ش��هر اصفهان رقم بزند. تقريبًا 
تمامی مطبوعاتی كه در سطح استان اصفهان اعم 
از سراسری و محلی وجود دارد، از زيرزمینی واقع 
در پاركینگ مجتمع تجاری عباسی، خیابان آمادگاه 
اصفهان توزيع می شود. به تصور برخی افراد و به 
خصوص مسئوالنی كه تاكنون از اين محل بازديد 
داشته اند، اين محل از نظر موقعیت، مکانی مطلوب 
برای توزيع مطبوعات است اما تنها كافی است كه 
فقط نیم نگاهی به اين محل داش��ت و از نزديک 
حال افرادی كه در اي��ن محل فعالیت می كنند را 
جويا شد. اين محل همچون زندانی متروكه است 
با اين تفاوت كه عده ای در آن انواع س��موم ناشی 
از چاپ روزنامه ها و دود موتورس��یکلت هايی كه 
ه��ر روز در راهرويی باريک در آن تردد دارند را 
تنفس می كنند. رئیس شورای اطالع رسانی استان 
اصفهان طی بازدي��دی از مركز توزيع مطبوعات 
اصفهان افزود:  از اولويتهای نخستی كه با جديت 
دنبال خواهیم كرد رس��یدگی ب��ه وضعیت فعلی 
مرك��ز توزيع مطبوعات اصفهان اس��ت و به طور 
قطع تا پايان سال جاری محل مناسبی برای توزيع 

مطبوعات در اصفهان پیش بینی می شود.
ــئول برای ساماندهی محل توزیع  نهادهای مس

مطبوعات همکاری کنند
محمد مهدی اس��ماعیلی در ادامه سخنان خود از 
نهادها و دس��تگاه های مربوطه خواس��ت تا برای 
س��اماندهی مركز توزيع مطبوعات همکاری های 
الزم را داشته  باشند و ادامه داد: استانداری اصفهان 
در انتظار بهانه تراشی برای ساماندهی مركز توزيع 
مطبوعات اصفهان نیست. اسماعیلی تصريح كرد: 
كوتاهی سازمان های مسئول، دلیل قانع كننده ای 

برای بی توجهی به اين امر مهم نیست زيرا احتمال 
وق��وع حادثه ای وج��ود دارد و بايد هرچه زودتر 
اقدامی اساس��ی در اين خصوص انديشید. معاون 
سیاسی اس��تانداری اصفهان در ادامه سخنان خود 
با اش��اره به اينکه مکان فعل��ی توزيع مطبوعات 
اصفهان از لحاظ مکان قرارگیری در ش��هر برای 
توزيع كنندگان مزيت هايی همچون س��رعت در 
امر توزيع و دسترس��ی آس��ان به مناطق ش��هری 
دارد، اظهار داش��ت: اما نبايد فراموش كرد كه اين 
مركز می تواند آس��یبهای فراوانی ب��ه افراد وارد 
كند. همچنی��ن دبیرخانه مطبوع��ات اصفهان در 
اين خصوص معتقد است از سال 1373 كه خانه 
مطبوع��ات در اصفهان راه اندازی ش��د پیگیر رفع 
اين مش��کل بوده ايم كه متأسفانه تاكنون به نتیجه 
نرس��یده اس��ت. منصور گلناری ادامه داد: تاكنون 
توس��ط مسئوالن مربوطه در شهرداری مکان هايی 
پیشنهاد شده كه از جمله می توان به نقطه ای اشاره 
ك��رد كه 15 كیلومتر با ش��هر فاصله داش��ت و به 
ط��ور قطع اين موضوع توزيع كنندگان مطبوعات 
را با مش��کل مواجه می كند. وی در اين خصوص 
به برگزاری چندين جلس��ه ب��ا متولیان امر اعم از 
شهرداری، شورای ش��هر و اداره كل ارشاد اشاره 
كرد و اظهار داش��ت: چند بازديد با آنان برای يک 
محل جديد داش��ته ايم كه آخري��ن محل واقع در 

خیابان پروين بود كه به مش��کل حقوقی برخورد 
كرديم و موضوع منتفی شد.

لزوم ارتقاء کیفی مطبوعات اصفهان
معاون سیاس��ی اس��تانداری اصفه��ان، در بخش 
ديگری از س��خنان خود با اش��اره به اينکه ارتقاء 
كیفی مطبوعات اصفهان امری ضروری به ش��مار 
می رود، گفت: اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگی 
ايران نامگذاری ش��ده ولی اين اس��تان بر خالف 
ديگر شهرهای كشور كیوسکهای مطبوعاتی بسیار 

كمی دارد و الزم است به اين مسأله توجه شود.
پی��ش از اين خبرگزاری مه��ر در خصوص محل 
نامناس��ب توزيع مطبوعات اصفهان مس��ائلی را 
مطرح كرده  بود كه متأسفانه مورد توجه مسئوالن 
ش��هرداری اصفهان ق��رار نگرف��ت؛  محل توزيع 
مطبوع��ات در اصفه��ان از وضعیت بس��یار بدی 
برخوردار اس��ت. اين محل توزيع بیش��تر به يک 
انبار متروكه قديمی ش��بیه اس��ت تا محل توزيع 
مطبوع��ات و تاكنون در اين عرص��ه هیچ ارگان 
و دس��تگاهی پی��ش قدم نش��ده و اكن��ون انتظار 
می رود تا با اين اقدام اس��تانداری اصفهان ش��اهد 
تحق��ق اين امر باش��یم كه در س��ريع ترين زمان 
ممک��ن محل فعلی توزيع مطبوع��ات به نقطه ای 
 مناس��ب و در ش��أن اين اس��تان فرهنگی انتقال 

يابد.

 ادامه از صفحه یک
در مورد واگذاری ش��ركت پشتیبانی امور 
دام استان اصفهان به بخش خصوصی، بیان 
داش��ت: اين واگذاری كه از س��وی دولت 
انجام می ش��ود در راستای اجرای اصل 44 
قانون اساس��ی در واگذاری ش��ركت های 
دولت��ی ب��وده اس��ت. وی افزود: دس��تور 
واگذاری اين ش��ركت به بخش خصوصی 
در س��ال 1389 صادر ش��د ك��ه هنوز اين 
مصوبه دولت اجرايی نشده است. مديركل 
امور پش��تیبانی ام��ور دام اس��تان اصفهان 
تصريح كرد: وضعیت واگذاری اين شركت 
به بخ��ش خصوصی تا پايان س��ال جاری 

مشخص می شود. وی ادامه داد: با واگذاری اين 
ش��ركت به بخش خصوصی بخشی از اختیارات 
و سیاس��ت گذاری های آن به بخش خصوصی و 
بخش��ی از آن به سازمان تعاون روستايی واگذار 
می ش��ود. زاه��دی با بی��ان اينکه تقريب��ًا تمامی 
وظايف ش��ركت پش��تیبانی امور دام اس��تان در 
دی ماه س��ال گذشته به س��ازمان بازرگانی استان 
واگذار ش��د، اف��زود: پیش از واگ��ذاری، وظیفه 
خريد و تنظیم بازار، مواد پروتئینی مانند گوشت 

سفید و قرمز به وسیله اين شركت انجام می شد. 
وی تصري��ح كرد: در حال حاضر با وجود اينکه 
اختیارات شركت پش��تیبانی امور دام به سازمان 
بازرگانی واگذار ش��ده اس��ت و اين نهاد وظیفه 
تنظیم بازار گوش��ت س��فید و قرم��ز را بر عهده 
دارد، اما شركت پش��تیبانی امور دام در صورت 
تمايل س��ازمان بازرگانی حاض��ر به همکاری با 
س��ازمان بازرگانی در راستای تنظیم بازار در ماه 

مبارک رمضان است. 
مديركل امور پش��تیبانی دام استان اصفهان اظهار 

داش��ت: با توجه به س��ابقه بیشتر شركت 
پش��تیبانی ام��ور دام در تنظیم ب��ازار طی 
مناس��بت های ويژه و امکانات بیش��تر اين 
ش��ركت از لحاظ تع��داد س��ردخانه ها و 
تجهیزات نگه��داری در تونل های انجماد، 
اين ش��ركت می تواند تعام��ل مثبتی برای 
تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان با سازمان 
بازرگانی داشته باشد. وی با بیان اينکه در 
روزهای نزديک ب��ه ماه مبارک رمضان در 
س��ال گذشته ش��ركت پش��تیبانی امور دام 
اقدام به ذخیره س��ازی ح��دود 8 هزار تن 
مرغ منجمد كرده ب��ود، گفت: با تجربه ای 
ك��ه در اين زمین��ه وج��ود دارد، می توان 
ب��ازار مرغ اس��تان را با تولی��دات داخلی تنظیم 
ك��رد. زاهدی با بیان اينکه میزان جوجه ريزی در 
س��ال جاری در مقايسه با گذش��ته تغییر چندانی 
نداشته اس��ت، تصريح كرد: در حالی كه وظیفه 
تنظیم بازار در حال حاضر از ش��ركت پشتیبانی 
به س��ازمان بازرگانی واگذار ش��ده، حدود 900 
تن مرغ منجمد در س��ردخانه های اين ش��ركت 
 موجود اس��ت كه در صورت نیاز به بازار عرضه 

می شود.

مع��اون برنامه ري��زي و امور اقتصادي س��ازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان اصفه��ان گفت: توجه 
به روش هاي نوين آبیاري از س��وي كش��اورزان 
 س��بب عبور از خشکس��الي با كمترين خسارت 

مي شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از رواب��ط عمومي 
سازمان جهاد كش��اورزي اصفهان، احمد صفي 
بیان داش��ت: مديريت خشکس��الي ب��ا هدف به 
حداقل رساندن آس��یب به تولیدكنندگان بخش 
كش��اورزي يک برنامه ضروري اس��ت اما توجه 
به روش هاي نوين آبیاري از س��وي كش��اورزان 
 س��بب عب��ور از بح��ران ب��ا كمترين خس��ارت 

است.
وي ادام��ه داد: ط��ي بررس��ي هاي انجام ش��ده 
در س��ال هاي خشکس��الي گذشته كش��اورزاني 
ك��ه به س��مت اس��تفاده از تکنولوژي هاي نوين 
كش��اورزي و اصالح روش آبیاري رفته اند، فقط 

در به زير كشت بردن 15 درصد از سطح مزارع 
خود ناموفق بوده اند.مع��اون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي س��ازمان جهاد كشاورزي استان افزود: 
اين مس��أله در حالي است كه س��اير كشاورزان 
س��نتي كار نتوانس��ته اند تا 75 درص��د از اراضي 
كش��اورزي خود را در س��ال هاي خشکسالي به 

زير كش��ت ببرند. وي با بیان اينکه در سال هاي 
گذش��ته با آبرساني سیار توانستیم باغ هاي استان 
اصفه��ان را از خطر خشکس��الي نج��ات دهیم، 
تصريح كرد: به اين منظور در س��ال گذشته 6/5 
میلی��ارد تومان اعتبار هزينه ش��د كه اين اقدام به 
نوب��ه خود كار س��نگیني بوده و باي��د در حوزه 
كشاورزي بهترين راه حل ها را براي حفاظت در 

مقابل خشکسالي پیگیري كنیم.
وي بیان داشت: تدوين اولويت هاي پژوهشي در 
مورد مخاطرات بخش كش��اورزي، لزوم تدوين 
طرح جامع خطرپذيري در استان، استخراج مدل  
مناس��ب براي حفاظت از عرصه هاي كشاورزي 
در محیط GIS و ارائه مدل براي هر شهرستان و 
ارائه داده هاي اطالعات خام مورد نیاز به مجريان 
طرح جام��ع مطالعات خطرپذي��ري و مديريت 
بحران از مهم ترين برنامه هاي مورد نیاز س��ازمان 

جهاد كشاورزي است.

رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی 
ساختمان اس��تان اصفهان گفت: 
در حال حاضر بیش از 90 درصد 
از واحدهای مسکونی طرح مهر 
با اس��تانداردهای الزم همخوانی 
دارند. غالمحس��ین عسگری در 
گفتگو با فارس بیان داش��ت: در 
ح��ال حاضر وظیف��ه نظارت بر 
اجرا و روند س��اخت و ساز در 
طرح مسکن مهر استان اصفهان 
بر عهده س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان است. وی ادامه داد: با نظارت هايی كه اين سازمان بر چگونگی اجرای 
اين پروژه داش��ته اس��ت، بیش از 90 درصد از واحدهای مس��کونی واقع در اين 
طرح با استانداردهای الزم اين سازمان برای ساخت وساز هم خوانی دارند. رئیس 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان اصفهان افزود: با وجود نظارت های اين 
سازمان بر روند س��اخت و ساز واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر استان، در 
برخی از شهرستان های استان مانند فريدونشهر و خوانسار ساخت وسازها در پروژه 
مس��کن مهر خود سرانه انجام شده است. وی اظهار داشت: تاكنون برای هیچ يک 
از س��اختمان های مسکونی طرح مهر، شناسنامه فنی ساختمان صادر نشده و اين 
سازمان در حال حاضر به دنبال جمع آوری اطالعات فنی واحدها برای تشکیل اين 
شناسنامه ها است. عسگری تصريح كرد: در مرحله نازک كاری واحدهای مسکونی 
پروژه مس��کن مهر استان سازمان نظام مهندسی س��اختمان، عهده دار نظارت بر 
كیفیت ساخت و سازها و نحوه به كارگیری تأسیسات خدماتی ساختمان است.

وی با اش��اره به واحدهای مس��کونی كه در حال حاضر آماده واگذاری در شهر 
جديد مجلس��ی اصفهان به متقاضیان هس��تند، افزود: اين واحدهای مسکونی در 
مرحله اسکلت سازی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی خريداری شد و تکمیل 
پروژه با پیمانکار اين طرح بوده است.رئیس سازمان نظان مهندسی ساختمان استان 
اصفهان ادامه داد: غیر ممکن اس��ت كه س��اختمانی با نظارت دولت در اين طرح 
س��اخته شود و از ايستايی و مقاومت الزم در ساخت بهره مند نباشد.وی با اشاره 
به اينکه در حال حاضر هزينه ساخت مسکن در كشور به ازای هر مترمربع 330 
هزار تومان اس��ت، افزود: اعتباری كه دولت در قالب تسهیالت برای ساخت اين 

واحدها در نظر گرفته بسیار مناسب بوده است. 
وی تصريح كرد: يکی از بهترين اقدامات دولت در سال های اخیر اجرای اين طرح 
برای رفع مشکل مسکن كشور بوده است و در هیچ يک از كشورهای دنیا سابقه 
نداشته است كه يک دولت اين گونه از ساخت و سازها توسط بخش خصوصی 

حمايت كند. 

 ادامه از صفحه یک
ب��ه اس��تانداري اصفهان 
اع��الم ش��ده اس��ت، اما 
با توج��ه ب��ه ظرفیت و 
مناسب  زيرس��اخت هاي 
م����وجود در شهرستان 
و همچنی��ن ياري بخش 
خصوصي، درصدد هستیم 
بی��ش از اي��ن می��زان در 
شهرضا  شهرستان  سطح 
ص��ورت  اش��تغال زايي 
گیرد. وي با اشاره به سفر 
دور اول هی��أت دول��ت 
به اين شهرس��تان افزود: 

در س��فر دور اول رياس��ت جمهوري به اس��تان اصفهان، 68 مصوبه به شهرستان 
ش��هرضا اختصاص يافت كه 58 مصوبه آن به طور كامل اجرا ش��ده و 6 مصوبه 
نیز به علت عدم وجود اعتبار الزم عملي نش��ده و 2 مصوبه نیز ش��امل پروژه هاي 
 آب رس��اني به دش��ت ش��هرضا و فاضالب ش��هرضا در حال مطالعه و بررس��ي 

است.
 فرماندار ش��هرضا تصريح كرد: در سفر دور دوم رياست جمهوري به اصفهان 
63 مصوبه براي شهرس��تان ش��هرضا در نظر گرفته شد كه تعداد 35 مصوبه در 
حال انجام اس��ت و 28 مصوبه به علت عدم اختصاص اعتبار مناسب عملیاتي 
نش��د كه در دور سوم بر رفع مش��کالت مالي آن تأكید شده است. وي اضافه 
كرد: در سفر س��وم رياست جمهوري به استان اصفهان كه با رويکرد فرهنگي 
ص��ورت گرفت، ب��راي برخي مصوب��ات دور اول و دوم بودجه كافي در نظر 
گرفته شد تا اين مصوبات در كوتاه ترين زمان ممکن به بهره برداري برسد. وي 
همچنین از كنترل نهاد رياست جمهوري بر مصوبات سفرهاي دور دوم و سوم 
خب��ر داد و گفت: براي تس��ريع در اجراي مصوبات، ب��ا مديران كل و وزيران 

مربوطه مکاتبات الزم صورت گرفته است. 
رضاشهرضا در ادامه علت عدم بهره برداري از سالن هاي ورزشي مصوب سفر 
رياست جمهوري در شهرضا را مشکل تجهیزات اين دو سالن برشمرد و ابراز 
امیدواري كرد با رفع اين مشکل، اين دو باب سالن در آينده نزديک در اختیار 
عالقمندان و ورزشکاران شهرستان قرار گیرد. وي با تأكید بر اينکه پروژه هاي 
عمراني ش��هرضا در س��ال جاري نسبت به س��ال قبل 30 درصد افزايش يافته 
است از استاندار اصفهان و مديران كل استان كه پیگیر برنامه هاي اعتباري اين 

پروژه ها هستند قدرداني كرد. 
فرماندار ش��هرضا همچنین به خشکس��الي هاي اخیر در منطقه ش��هرضا اشاره 
ك��رد و افزود: خشکس��الي هاي اخیر در منطقه و در نتیج��ه افت آب چاه هاي 
آب رس��اني به ش��هرضا يکي از داليل عمده كمبود آب ش��رب در شهرس��تان 
ش��هرضا محس��وب مي ش��ود.وي تصريح كرد: در حال حاضر ورودي آب در 
ش��هرضا حدود 180 لیتر در ثانیه اس��ت كه با 200 لیتر آب چاه هاي ش��هرضا 

حدود 400 لیتر در ثانیه در دسترس مردم قرار مي گیرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه در ماه ه��اي تی��ر و مرداد می��زان مص��رف آب در 
شهرس��تان ش��هرضا به اوج مي رس��د اظهار داش��ت: در اين شهرس��تان مانند 
تمام��ي مناطق ديگر كش��ور، ب��راي جلوگی��ري از بروز مش��کالت احتمالي، 
تمهی��دات الزم انديش��یده ش��ده اس��ت ام��ا باز ه��م از مردم اين شهرس��تان 
 درخواس��ت مي كنی��م ت��ا ب��ا مص��رف بهین��ه آب، ياري رس��ان مس��ئوالن 

باشند.

 ادامه از صفحه یک
س��ازم��ان به��زيس��تی به دو صورت در خانواده يا در مراكز خدمات رس��انی 
می ش��وند و بر همین اساس يک شیرخوارگاه دولتی در راستای خدمات رسانی 
به اين كودكان در استان داير است. وی تعداد كودكانی كه در خانه های سازمان 
به عنوان مراكز ش��بانه روزی خدمات رسانی می شوند را بیش از 43 نفر برشمرد 
و گفت: در حال حاضر دو مركز دخترانه در شهرستان شهركرد با ظرفیتی بیش 
از 15 نفر و س��ه مركز پس��رانه در شهرس��تان های بروجن و فارسان با ظرفیتی 
بی��ش از 28 نف��ر در حال فعالیت هس��تند. وی در ادامه گف��ت: اين در حالی 
ا س��ت كه تعداد افرادی كه به صورت امداد بگیر در خانواده خود يا بستگان از 
حمايت های س��ازمان بهزيستی بهره مند می شوند بیش از 357 نفر هستند كه از 
حمايت های ماهیانه، بیمه درمان و حمايت های تحصیلی اين س��ازمان استفاده 
می كنند. وی به سیاس��ت های سازمان بهزيستی در راس��تای ارائه تسهیالت به 
كودكان زيرپوشش سازمان اشاره كرد و افزود: بر همین اساس سازمان بهزيستی 
با پرداخت يارانه تعیین ش��ده طبق دستورالعمل به مراكز، امور معیشتی كودكان 
زير پوش��ش را تأمین می كند و س��اير هزينه های مراكز از طريق مشاركت های 
خیرين برنامه ريزی می ش��ود. آسمند با بیان اينکه نیازهای فردی و اجتماعی در 
فرآيند جامعه پذيری در نهاد خانواده محقق خواهد شد، گفت: بر همین اساس 
خدمات ارائه ش��ده به كودكان زيرپوش��ش در راستای خدمات اجتماعی مبتنی 
بر مؤسس��ه زدايی و تقويت حضور در خانواده و احی��ای كاركردهای خانواده 
اس��ت. وی ساماندهی كودكان بی سرپرست و بدسرپرست را در كانون خانواده 
يا مراكز شبانه روزی از اهم فعالیت های سازمان بهزيستی در اين زمینه برشمرد 
و گفت: تأسیس و تجهیز مراكز شبانه روزی نگهداری كودكان فاقد سرپرست يا 
بدسرپرس��ت كه امکان جايگزينی آنان در خانواده وجود نداشته باشد، مراقبت، 
پرورش و فراهم كردن س��المت جس��می، روانی و اجتماع��ی كودكان تحت 
سرپرست مقیم مراكز از مهم ترين فعالیت های اين سازمان است. آسمند اضافه 
كرد: توانمندسازی و مساعدت خانواده به منظور پرورش و مراقبت از كودكان 
تحت سرپرس��ت از طريق پرداخت امداد ماهیانه، ارائه خدمات كارشناس��ی و 
مددكاری، مش��اوره به ك��ودكان تحت مراقبت در خانواده و بس��تگان از ديگر 
فعالیت های اين س��ازمان در اين زمینه اس��ت. وی افزود: فراهم كردن ش��رايط 
رش��د و بالندگی و ادامه تحصیل تا پايان مقطع دانش��گاه از طريق حمايت های 
مالی و خدمات اجتماعی، غنی س��ازی اوقات فراغت فرزندان، برنامه ريزی های 
فرهنگی در طول تابس��تان، فراهم كردن اردوهای تفريحی، زيارتی، س��یاحتی 
و جش��نواره هايی ك��ه به طور متمركز از س��وی س��تاد برنامه ريزی می ش��ود، 
انتق��ال موفق كودكان تحت سرپرس��تی در خان��واده و جامع��ه و ايجاد زمینه 
 اش��تغال آنان از ديگر خدمات ارائه ش��ده به اين قش��ر از جامعه هدف سازمان 

است. 
وی ادامه داد: همچنین فراهم كردن شرايط استقالل اجتماعی از طريق آموزش  
مهارت های زندگی و آماده سازی آنان برای زندگی آينده، حمايت های همه جانبه 
از كودكان ترخیص ش��ده برای فرزند پس��ر تا يافتن شغل ثابت و دختران تا به 
دنیا آمدن نخس��تین فرزند آنان، اجرای طرح سرمايه گذاری مالی برای فرزندان 
از جمله بیمه آينده س��ازان و پس انداز مسکن از ديگر اين تسهیالت است. وی 
با تأكید بر اينکه خدمات مشاوره و مددكاری حد و مرز مشخصی ندارد و هر 
زمانی كه نیاز بود همکاری صورت می گیرد، گفت: طرح سرپرس��ت داوطلب 
با موضوعیت حمايت مالی از فرزندان بی سرپرس��ت از طريق خیرين با جلب 
مش��اركت های مردمی از ديگر خدمات س��ازمان به كودكان بی سرپرست و بد 

سرپرست محسوب می شود.

مسئول بسیج دانشجويي سپاه قمربني هاشم)ع( گفت: سومین دوره طرح واليت 
بس��یج دانشجويي دانش��گاه هاي استان در دانشگاه آزاد اس��المي واحد شهركرد 
آغ��از ب��ه كار كرد. به گزارش فارس از ش��هركرد، علي كیان��ي در آيین افتتاحیه 
سومین مرحله طرح واليت بسیج دانشجويي در شهركرد با تبريک اعیاد شعبانیه 
به تفاوت هاي انقالب اسالمي ايران با ساير انقالب ها اشاره كرد و گفت: انقالب 
اسالمي ايران برپايه معرفت، معنويت و واليت پايه ريزي شده است. وي هدف از 
برگزاري اين طرح را تقويت بنیه ديني، اعتقادي و سیاسي دانشجويان عنوان كرد 
و افزود: محور انقالب اسالمي ايران خداوند است؛ همانگونه كه امام راحل)ره( با 
تکیه بر خدا و قدرت تمام در مقابل استکبار جهاني ايستاد. وی ادامه داد: در اين 
طرح كه براي سومین بار در استان برگزار مي شود، 130 نفر از دانشجويان بسیجي 
از مراكز آموزش عالي اس��تان حضور دارند. وي خاطرنش��ان كرد: دانش��جويان 
شركت كننده در اين طرح به مدت 15 روز با حضور در كالس هاي مباني انديشه 
اسالمي در زمینه هاي بصیرتي، معنوي، اخالقي، سیاسي از وجود اساتید مجرب 
استان و دعوت شده از مؤسسه فرهنگي حضرت امام خمیني)ره( در قم استفاده 
خواهند كرد. وی تصريح كرد: اس��الم و قرآن بر اس��اس معرفت شکل گرفتند و 
هدف اسالم نیز افزايش معرفت و باال بردن بنیه اعتقادي انسان بوده و خداوند نیز 
در قرآن كريم به اين مهم اشاره كرده است كه انسان را جز براي عبادت نیافريده 
زيرا كه معرفت و شأن او با عبادت باال مي رود. وي معرفت و معنويت را مکمل 
هم دانس��ت و افزود: اين دو عنصر با ش��ناخت و تبعیت از واليت، انس��ان را از 
بیراهه نجات مي دهد و به جايي مي رساند كه جز خدا را نمي بیند. مسئول بسیج 
دانشجويي سپاه قمر بني هاش��م)ع( از اعزام 80 نفر از دانشجويان بسیجي استان 
به طرح واليت كشوري كه در محل دانشگاه شهید بهشتي تهران برگزار مي شود، 
خبر داد و افزود: بسیج دانشجويي استان طي دو سال گذشته توانسته است مقام 

برتر برگزاركنندگان اين طرح در كشور را از آن خود كند.

غالمحسین عسگری:
90 درصد ساختمان هاي مسکن مهر 

استاندارد هستند

مسئول بسیج دانشجویي سپاه قمربني هاشم)ع(:
برگزاري سومین دوره طرح والیت 

بسیج دانشگاه هاي 
چهارمحال و بختیاري

خطر در کمین است 

محل توزیع مطبوعات اصفهان فاقد کمترین امکانات

معاون سازمان جهاد کشاورزي اصفهان:
روش هاي نوین آبیاري سبب عبور از خشكسالي مي شود

رئی��س اداره آب و فاضالب شهرس��تان 
گلپايگان گفت: در آس��تانه نیمه ش��عبان 
كلنگ تصفیه خانه آب ش��رب شهرستان 
گلپايگان به زمین زده مي شود. محمدرضا 
گل محم��دي در گفتگو با ف��ارس اظهار 
داش��ت: ط��رح آب رس��اني و س��اخت 
مهم تري��ن  از  ش��رب  آب  تصفیه خان��ه 
اولويت ه��اي كاري شهرس��تان گلپايگان 
اس��ت كه جلس��ه اي با حض��ور نماينده 
شهرس��تان و معاون مهندس��ي و توسعه 
آبفاي اصفهان و نماينده ش��ركت مجري 
خط انتقال آب به قم و نماينده مش��اوران 
مه��اب ق��دس و ري آب برگزار ش��د و 
مراحل س��اخت تصفیه خانه و زمین مورد 

نظر جهت تملک و لوله گذاري خط انتقال 
آب مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: 
در اين جلسه مش��ترک، معاون مهندسي 
و توس��عه آبفاي اصفهان به تشريح طرح 
مذك��ور پرداخ��ت و در م��ورد مراح��ل 
س��اخت تصفیه خان��ه آب و تملک زمین 
و لوله گذاري خط انتق��ال آب مطالبي را 
بیان كرد و از مج��ري طرح انتقال آب از 
سد مخزني كوچري به قم خواست تا در 
مورد واگذاري و نصب شیر انشعاب مورد 
نظر آبفا جهت خط انتقال آب ورودي به 
تصفیه خان��ه در محل مورد درخواس��ت 
اقدامات الزم را انج��ام دهد. رئیس اداره 
آب و فاضالب شهرس��تان گلپايگان ابراز 

امیدواري ك��رد با هماهنگي ه��اي انجام 
ش��ده، در نیمه ش��عبان با حضور معاون 
اول رياس��ت جمهور، كلنگ تصفیه خانه 
آب ش��رب گلپايگان به زمین زده ش��ود. 
وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي 
خ��ود تصري��ح ك��رد: عملی��ات اجرايي 
شست وشو و پاكسازي پنج حلقه چاه در 
منطقه گلپايگان با موفقیت به اتمام رسید. 
گل محمدي ادامه داد: اين عملیات شامل 
ويدئومتري اولیه، شست وشو، برس زني و 
رسوب زدايي ديواره چاه بود كه با حضور 
معاون بهره برداري شركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان به انجام رسید.وي اضافه 
ك��رد: شست وش��و و پاكس��ازي اين پنج 

حلقه چاه به وسیله دس��تگاه آلتراسونیک 
و هايپرش��ر و ويدئومتري مج��دد انجام 
گرف��ت. رئی��س اداره آب و فاض��الب 
شهرستان گلپايگان تأكید كرد: از پنج حلقه 
چاه شست وش��و و پاكسازي شده، چهار 
حلقه چاه در شهرس��تان گلپايگان و يک 
حلقه چاه نیز در ناحیه گلشهر توسط اين 
دستگاه، شستشو و فعال سازي شده است. 
وي به اه��داف اجرايي اين طرح اش��اره 
كرد و گفت: مهم ترين هدف اجرايي اين 
طرح، احیاي چاه، باالبردن دبي و كیفیت 
آب است. گل محمدي خاطرنشان كرد: در 
ناحیه گلشهر گیت والوهاي جديد به كار 
گرفته شده است چرا كه در اين ناحیه به 

هنگام بروز حوادث آب و به علت كمبود 
گیت والو در شبکه توزيع، قسمت وسیعي 
از نواحي شهر دچار قطعي آب مي شدند 
و بنابراي��ن با اج��راي اين عملیات عالوه 
ب��ر جلوگیري از هدر رفت��ن آب، قطعي 
آب در حی��ن بروز حادثه ب��ه میزان قابل 
توجهي كاهش مي يابد. وي بیان داش��ت: 
ب��ه  كارگیري گی��ت والوه��اي جديد با 
اختصاص هزينه اي اف��زون بر20 میلیون 
ري��ال در دس��تور كار ام��ور بهره برداري 

شهرستان گلپايگان قرار گرفت. 
رئی��س اداره آب و فاضالب شهرس��تان 
گلپايگان افزود: اجراي كامل اين عملیات 
كه بازده مناس��بي در جلوگی��ري از هدر 

رف��ت آب و كاهش قطع��ي آب در زمان 
بروز ح��وادث خواه��د داش��ت، نیاز به 
اعتباري بیش از 50 میلیون ريال دارد. وي 
اظهار داش��ت: تاكنون دو عدد از اين نوع 
گیت والوه��ا در ش��بکه توزيع آب نصب 
ش��ده و اج��راي آن همچن��ان ادامه دارد. 
گل محمدي همچنی��ن به اجراي عملیات 
اصالح و توس��عه شبکه آب اشاره كرد و 
گفت: اجراي عملیات اصالح و توس��عه 
ش��بکه آب در چهار محله گلپايگان آغاز 
ش��ده و با تالش كاركنان آبفاي گلپايگان 
مش��کل افت فشار در قس��متي از شبکه 
توزيع آب و واگذاري انشعابات برطرف 

شده است.

در آستانه نیمه شعبان؛

كلنگ تصفیه  خانه 
آب شرب گلپایگان 
به زمین زده 
مي شود

گلپایگان
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آگهی مزایده
357/ت/4. آگهی مزايده پرونده اجرايی كالس��ه: 2/816-30712 ششدانگ يکباب خانه پالک فرعی 
11541 مجزی شده از 11 فرعی از 68 اصلی واقع در بهرام آباد ملک شهر بخش 14 ثبت اصفهان به 
مساحت 350/70 متر مربع كه مالکیت آن در صفحه 123 دفتر 759 ذيل ثبت 118195 با شماره چاپی 
342333 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً درب و ديواريست بطول 13/95 متر بکوچه منسده 
چهار متری شرقاً بطول 25/10 متر ديوار به ديوار خانه احداثی باقیمانده پالک 68 اصلی جنوباً بطول 
13/95 متر ديوار به ديوار خانه پالک 3579 فرعی غرباً بطول 25/18 متر ديوار به ديوار خانه پالک 3570 
فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق يکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه حدود 350 
متر مربع و مساحت اعیانی حدود 345 متر مربع در دو طبقه با اسکلت ديوار بار بر و ستون فلزی، پوشش 
سقف تیرچه و بلوک و نمای خارجی ساختمان آجرنمای كارتنی است طبقه همکف در ترازهای 0.0+ 
و 40 + مشتمل بر پاركینگ، آشپزخانه، سالن پذيرايی، دستگاه پله و سرويس بهداشتی و دو اطاق، در طبقه 
اول تراز 206+ شامل چهار اطاق خواب و سرويس بهداشتی، بدنه های داخلی اندود گچ و رنگ روغن، 
رويه سقف ها اندود گچ و رنگ پالستیک با گچ بری كشته بری در محل سالن پذيرايی، دربهای داخلی 
چوبی با روكش و رنگ پلی استر، درب و پنجره های خارجی پروفیل فلزی، پوشش بدنه آشپزخانه 
تا زير سقف كاشی با اسکلت بدنه، كابینت فلزی و دربهای چوبی و پوشش كف آن سرامیک و ساير 
كف موزائیک، عايق رطوبتی بام قیر و گونی با رويه آسفالت است مشخصات ساختمانی پاركینگ با 
بدنه تا ارتفاع 90 سانتی متر سنگ سفید وبقیه تا زير سقف آجرنمای كارتنی و پوشش كف آن موازيیک 
ايرانی می باش��د با قدمت حدوداً 22 سال دارای اشتراكات شهری آب و فاضالب، برق و گاز و طبق 
اعالم بستانکار مدت بیمه نامه تا تاريخ 1390/5/31 معتبر می باشد. ملکی آقای محمد مزروعی سبدانی 
فرزند حسن به شناسنامه 51 اصفهان كه طبق سند رهنی شماره 5019-86/5/15 دفترخانه 148 اصفهان 
در رهن بانک ملت اصفهان واقع می ش��ود از س��اعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 89/6/2 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول سمت چپ به مزايده 
گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه سه میلیارد و پانزده میلیون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به 
باالترين قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
 گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده 
 باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمناً اين آگهی در يک نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/5/3 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزايده به 
روز بعد موكول می گردد.  م – الف 5412 اس��دی – سرپرس��ت اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان. 

آگهی مزایده مال غیر منقول
359/ت/4. براساس پرونده اجرائی كالسه 19/2251/ق/88 تمامت ششدانگ يکبابخانه به پالک ثبتی 
شماره 2/9546 واقع در فضل آباد بخش يک ثبتی شهرضا به مساحت 222 متر مربع مورد ثبت صفحه 
178 دفتر 329 با حدود اربعه ذيل: ش��ماالً به طول هفت متر و س��ی و پنج سانتیمتر در و ديواريست 
به خیابان 12 متری ش��رقاً به طول 30/30 در و ديواريس��ت به پالک 2/3667 جنوباً به طول 7/40 متر 
ديواريست به زمین شماره 2/3668 غرباً به طول 30 متر ديواريست اشتراكی به خانه شماره 2/9545 
حقوق ارتفاقی ندارد به نام مرتضی قنبريان ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 
82/9/18-1792 دفتر 145 ش��هرضا از طرف نامبرده در رهن بانک س��په شعبه انقالب شهرضا قرار 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی، بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به 
درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه 
پالک مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزيابی 
كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصیف و ارزيابی گرديد. ملک مورد بازديد دارای عرصه به 
مساحت 222 متر مربع و اعیانی يک طبقه به انضمام زير زمین انباری و اتاق در سر پله جمیعاً به مساحت 
حدود 195 متر مربع با ساخت ديوارهای آجری و ستون فلزی در وسط و سقف تیرچه بلوک و بدنه 
داخلی با اندود گچ سفید و كف فرش موزائیک و درب و پنجره بیرونی فلزی و دربهای داخلی چوبی 
و نمای بیرونی آجركاری با بندكشی و كف فرش حیاط موزائیک بوده آشپزخانه اوپن با كابینت فلزی 
و حمام و سرويس بهداشتی با بدنه كاشی و كف سرامیک می باشد. دارای اشتراكات آب و برق و گاز 
می باشد. به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ريال )750/000/000( ريال ارزيابی گرديده است در جلسه 
مزايده كه از س��اعت 9 صبح الی 12 روز يکش��نبه مورخ 89/9/7 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل می گردد. از طريق مزايده به فروش می رسد چنانچه روز مزايده با تعطیل پیش بینی نشده ای 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشکیل می گردد. مزايده از مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ريال 
)750/000/000( ريال شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی به هر كس كه خريدار باشد فروخته می شود 
طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا خیابان پاسداران فرعی 36 پالک 
26 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كلیه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در 
دفاتر اسناد رسمی و مالیات و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب 
و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده میباشد اين آگهی يکنوبت در روزنامه زاينده 

رود در تاريخ 89/5/3 چاپ و منتشر می شود. 
م – ال��ف 271                                                  می��ر محم��دی – رئی��س ثب��ت اس��ناد و ام��الک 

شهرضا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
383/ت/4. چون تحديد حدود ششدانگ يکباب اطاق تحتانی در محله تکلر شماره پالک 374 فرعی از 
284 اصلی واقع در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خورشید راه نجات كلهرودی 
در جريان ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينکه به موجب 
دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/6/3 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كلیه مالکین و مجاورين 
 و صاحب��ان امالک اخطار می گردد كه در س��اعت و روز مق��رر در اين آگهی در محل حضور به هم 
می رس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم 

صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
م – الف 319                                                            شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
394/ ت 4- چون تحديدحدودششدانگ قسمتي ازيکباب خانه محل راه متروكه كه به انضمام قسمتي 
ازپالک 80 جمعاً تش��کیل يکباب خانه راداده اس��ت پالک ش��ماره 2248 / 32 واقع در دست قمشه 
بخش يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمد علي عسکرزاده فرزند جاسم درجريان 
ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اينک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 
قان��ون ثبت وبرطبق تقاض��ای نامبرده تحديدحدودملک مرقوم درروز 3/ 6 / 1389 س��اعت 8 صبح 
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بکلیه مالکین ومجاورين اخطارمی گردد كه 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسلیم 
اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه 
نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

 

خواهدشد. 
میرمحمدی                                                                          رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا                                   

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
396/ ت 4 تحديدحدودششدانگ يکبابخانه پالک شماره 228 / 5 واقع در اسفه ساالر بخش يک ثبتی 
شهرضا كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي عیسي جهانگیري جانبازلو فرزند رستم درجريان ثبت است بعمل 
نیامده اينک طبق تبصره 5 و 4 ماده 148 اصالحي قانون  ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود  
ملک مرقوم در روز 28 / 5 / 1389 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين 
آگهی بکلیه مالکین ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات 
مجاوري��ن وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بايست ظرف مدت يکماه ازتاريخ تس��لیم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه روزتحديدمواجه باتعطیلی پیش بینی 

نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. 
م الف - 219                                                     میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا                                                    

آگهی حصر وراثت
404/ت/ 4 آقای عبدالرضا سامی دارای شناسنامه شماره 998 به شرح دادخواست به كالسه 1796-89 
ح/ 10 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان كبری 
مطهری بشناسنامه 14834 در تاريخ 89/1/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به يک پس��ر و سه دختر.1- عبدالرضا سامی به ش ش 998 فرزند متوفی. 
2- بتول سامی به ش ش 764 فرزند متوفی  3- طوبی سامی به ش ش 696 فرزند متوفی 4- احترام 
سامی به ش ش 598 فرزند متوفی و الغیر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف/ 5789                                             رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
405/ت/ 4 آقای عبدالرضا سامی دارای شناسنامه شماره 998 به شرح دادخواست به كالسه 1796-89 
ح/ 10 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان مهدی 
سامی بشناسنامه 5496 در تاريخ 83/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به يک پسر و سه دختر و همسر. 1- عبدالرضا سامی به ش ش 998 فرزند متوفی. 
2- بتول سامی به ش ش 763 فرزند متوفی  3- طوبی سامی به ش ش 696 فرزند متوفی 4- احترام 
سامی به ش ش 598 فرزند متوفی 5- كبری مطهری به ش ش 14834 همسر متوفی و الغیر. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
م الف/ 5790                                         رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
421/ت/4 كالسه پرونده: 89-423/ ش ح / 33 شماره دادنامه: 449-89/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای ابوالقاسم كاظمی نشانی: اصفهان خ آبشار سوم 
بن بست مهتاب پالک 134 وكیل: آقای جمشید صالحیان. نشانی: اصفهان فلکه بزرگمهر طبقه فوقانی 
بانک مسکن. خوانده: آقای امین پاپی. نشانی: مجهول امکان. خواسته: مطالبه مبلغ سه میلیون و نهصد 
و نود هزار تومان وجه چهار فقره چک به ش��ماره 158029-990393-990399-990400 به انضمام 
خسارات تأخیر تأديه و حق الوكاله وكیل هزينه دادرسی. گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت بصدور رای می نمايد:
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواس��ت آقای ابوالقاسم كاظمی فرزند محمد تقی با وكالت آقای جمشید صالحیان 
بطرفیت آقای امین پاپی فرزند كريم به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان وجه 
چهار فقره چک به شماره های 990399-88/6/20 به مبلغ پنج میلیون ريال عهده بانک ملی ايران شعبه 
امیرآباد نجف آباد كد 32/8 و 990393-88/9/25 به مبلغ پانزده میلیون ريال عهده بانک ملی ا يران شعبه 
امیر آباد نجف آباد كد 32/8 و 158029-88/8/20 به مبلغ هفت ملیون ريال عهده بانک ملی ايران شعبه 
پلیس راه نجف آباد كد 3226 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به اصول مستندات و گواهی 
های عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اينکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته و اليحه ای هم ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به سه فقره 
چک به شماره های 990399-88/6/20 و 990393-88/9/25 و 88/10/25/990400 مستنداً به ماده 84 
بند 10 قرار رد دعوی صادر و اعالم می نمايد و نسبت به چک شماره 158029-88/8/20 به مبلغ هفت 
میلیون ريال عهده بانک ملی ايران شعبه پلیس راه نجف آباد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفت میلیون ريال بابت چک مذكور سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه 
كانون وكال و همچنین خسارت تأخیر تأديه از تاريخ سررسید 88/8/20 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی بانک مركزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 

گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م – الف 5835                                          قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
422/ت/4 كالسه پرونده: 88/998 ش ح 25 شماره دادنامه: 89/3/31/246 مرجع رسیدگی: شعبه 25 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالقاسم كاظمی. نشانی: اصفهان آبشار سوم بن بست مهتاب 
پالک 134. وكیل: جمشید صالحیان نشانی: اصفهان فلکه بزرگمهر فوقانی بانک مسکن دفتر وكالت 
خوانده: كريم پاپی. نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتی مبادرت بصدور رای می نمايد:
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای جمشید صالحیان وكیل آقای ابوالقاسم كاظمی به طرفیت آقای كريم پاپی به 
خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ريال بابت چهار فقره چک به شماره های 47884 مورخ 88/8/17 به 
مبلغ 3/700/000 ريال و چک شماره 478888 مورخ 88/6/20 به مبلغ 6/800/000 ريال و چک شماره 
47889 مورخ 88/7/2 به مبلغ 10/000/000 ريال و چک ش��ماره 478890 مورخ 88/10/20 به مبلغ 
9/500/000 ريال عهده بانک مسکن شعبه مركزی نجف آباد و مطالبه مطلق حسارات دادرسی و تأخیر 
تأديه و حق الوكاله وكیل به شرح دادخواست و ضمائم شرعی با توجه به بقاء اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده يا وصف مجهول المکان در جلسه دادرسی 
احاطه نگرديد. شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت به مبلغ سی 
میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 1/800/000 ريال بابت 
حق الوكاله وكیل همچنین خسارت تأخیر تأديه از تاريخ سررسید چکها تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مركزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد 

و پس از 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی اصفهان می باشد. 
م – الف 5838                                      موسوی – قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
423/ت/4 كالسه پرونده: 1510/88/ ش ح /33 شماره دادنامه: 89/2/26-211 مرجع رسیدگی: شعبه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای ابوالقاسم كاظمی نشانی: اصفهان آبشار سوم بن 
بست مهتاب پالک 134 وكیل: آقای جمشید صالحیان نشانی: اصفهان فلکه بزرگمهر طبقه فوقانی بانک 
مسکن دفتر وكالت غالمرضا قاسمی خوانده: آقای كريم پاپی نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
مبلغ 48/260/000 ريال وجه 4 فقره چک به ش��ماره های 88/8/25/540239 و 88/8/12/540247 و 
88/9/5/540240 و 88/5/20/540249 به انضمام خسارات تأخیر تأديه و حق الوكاله و هزينه دادرسی. 
گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوای آقای ابوالقاسم كاظمی فرزند محمد تقی با وكالت آقای جمشید صالحیان به طرفیت 
آقای كريم پايی فرزند عادل بخواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های 88/8/25/540249 به 
مبلغ دوازده میلیون ريال و 88/8/12/540247 به مبلغ دوازده میلیون و ششصد و شصت هزار ريال و 
88/9/5/540240 به مبلغ يازده میلیون و ششصد هزار ريال و 88/5/20/540239 به مبلغ دوازده میلیون 
ريال همگی عهده بانک ملی ايران شعبه امیرآباد نجف آباد كد 3218 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداختهای صادره از سوی بانک محال 
علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی با وصف نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعیه ای به اين شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون و دويست و شصت 
هزار ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال باب هزينه دادرسی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه كانون 
وكال و همچنین خسارت تأخیر و تأديه از تاريخ سررسید هر يک از چکها )88/8/25 و 88/8/12 و 
88/9/5 و 88/5/20( تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مركزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م الف:5837                                                    شورای حل اختالف شعبه 33 حقوقی  اصفهان

ابالغ
424/ت/4 كالسه پرونده: 1511/88 ش  33 شماره دادنامه: 89/2/26-201 مرجع رسیدگی: شعبه 33 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: ابوالقاسم كاظمی فرزند محمد تقی. نشانی: آبشار سوم، بن بست 
مهتاب پالک 134 وكیل: جمشید صالحیان. نشانی: فلکه بزرگمهر فوقانی بانک مسکن، دفتر وكالت 
غالمرضا قاسمی. خوانده: كريم پاپی فرزند پاپی نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ سه میلیون 
و هفتصد و س��ی و دو هزار تومان و جه سه فقره چک ش��ماره های 540245 و 540246 و 540250 
بانضمام خسارت تأخیر تأديه و حق الوكاله وكیل و هزينه دادرسی. گردشکار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای ابوالقاسم كاظمی فرزند محمد تقی با وكالت آقای جمشید صالحیان بطرفیت 
آقای كريم پاپی فرزند عادل به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و هفتصد و سی و دو هزار تومان وجه سه 
فقره چک به شماره های 88/9/12/540245 و 88/10/12/540246 و 88/11/10/540250 عهده بانک 
ملی بانضمام خسارت تأخیر تأديه و حق الوكاله وكیل و هزينه  دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگرديده و اليحه دفاعیه ای به اين شعبه ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
و مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه ملیون و هفتصد و سی و دو هزار تومان بابت اصل خواسته و 

حق الوكاله وكیل طبق تعرفه كانون وكال سی هزار ريال هزينه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأديه 
از تاريخ سررسید سه فقره چک به شماره های 540245 مورخ 88/9/12 به مبلغ دوازده میلیون و ششصد 
و شصت هزار ريال و 540246 مورخ 88/10/12 به مبلغ دوازده میلیون و ششصد و شصت هزار ريال 
 و 540250 مورخ 88/11/10 به مبلغ دوازده میلیون ريال تا تاريخ وصول در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می 
باش��د. م – الف 5838                                          قاضی ش��ورای حل اختالف ش��عبه 33 حقوقی  

اصفهان

ابالغ
441/ت/4 آگهی ابالغ وقت دادرسی به كالسه پرونده: 890516ح/22. وقت رسیدگی: 89/6/3 ساعت 
11:30 صبح. خواهان: ش��هرزاد عبديزدان فرزند حسین نش��انی: اصفهان – خیابان فروغی – انتهای 
امیركبیر- كوچه الله - پالک 75. خوانده: حسین عبديزدان فرزند حسن. خواسته: اجازه ازدواج. خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع گرديده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
به هم رس��اند.             م – الف 5635                                                         مدير دفتر ش��عبه 

22 دادگاه عمومی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
451/ت/4 درخصوص پرونده كالس��ه 162/89 ش/ 8 خواهان عبدالرحیم خان محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه اجرت المثل به طرفیت مناف فکور تقديم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 
89/6/13 ساعت 11/30 صبح تعیین گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م – الف 5611                                           مدير دفتر ش��عبه 8 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
318/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه89/3/24/439197  و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی89/3/23/42  شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک105/72  واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3089 صفحه 427 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره شده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 269                                            میر محمدی- رئیس ثبت اس��ناد و امالک ش��هرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
321/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه89/3/24/439197  و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی89/3/23/55  شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک9/72  واقع در بخش يک ثبتی ش��هرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3101 صفحه 451 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و 
يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله  صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – ال��ف 268                             می��ر محم��دی - رئی��س ثب��ت اس��ناد و ام��الک ش��هرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
322/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/54 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 10/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3100 صفحه 449 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – ال��ف 267                                          می��ر محم��دی - رئی��س ثب��ت اس��ناد و امالک ش��هرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
323/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/56 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 12/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3099 صفحه 447 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 266                                                  میر محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
324/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/52 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 16/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3098 صفحه 445 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 

هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 265                                                  میر محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
325/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/53 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوطه به پالک 19/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3097 صفحه 443 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوط به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 264                                               میر محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
326/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/47 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 159/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3096 صفحه 441 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد میشود. 
م – ال��ف 263                                          می��ر محم��دی-  رئی��س ثب��ت اس��ناد و امالک ش��هرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
327/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/45 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 189/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3095 صفحه 439 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م الف:262                                                      میر محمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
328/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/46 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 193/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3094 صفحه 437 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م – الف 261                                               میر محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
329/ت/4. نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا به موجب نامه 89/3/24/439197 و به استناد 
دو برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 89/3/23/62 شعبه 
حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیريه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ يک 
قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 182/72 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا گرديده كه سند مالکیت 
مذكور ذيل ثبت 3093 صفحه 435 دفتر 17 بنام اسداله كاظمیان بدعوی تولیت ثبت و صادر گرديده 
است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذكر عنوان شده كه متولی آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و 
تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیريه شهرضا می باشد كه اداره مذكور در خواست 
سند مالکیت المثنی نموده كه طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شود كه 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می يابد بايد تا ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد كرد در صورت ارائه سند مالکیت يا سند معامله صورت 
مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و يک نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد می شود.  
م – الف 260                                           میر محمدی - رئیس ثبت اس��ناد و امالک ش��هرضا 
 

آگهی اخطار اجرایی
403/ ت/ 4 ش��ماره: 1092/88 بموجب رأی ش��ماره 100 تاريخ 896/1/31 حوزه هفت شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است. محکوم علیه آقای علی سلیمانی نام پدر: رضا نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: استرداد خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 423 ب 
54 ايران 13 در حق محکوم له آقای محمدرضا شمس آبادی نام پدر: حیدرعلی نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خیابان كاشانی- روبروی انبار هالل احمر كوچه شهید وانیتا پالک 16. به استناد ماده 19 آئین 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: 
پ��س از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 5758                                                   شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان
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گل نیلوفر

ساالد گل كلم

مزاحم تلفنی!

خانواده نوپا   

به زور به كودكان غذا ندهید

راز یك كدبانو

زن و ش��وهران پرمس��أله، خ��ود 
را س��الم  تري��ن و عاق��ل  تري��ن 
می دانند!!!چ��را گروه��ی از زنان 
يا ش��وهران بر اش��تباهات رفتاری 
و روان��ی ديگ��ری تأكی��د دارند؟ 
س��ازگاری يک��ی از اصل��ی  ترين 
است  روانی  س��المت  نشانه های 
و فرآيند زندگی مش��ترک، بس��یار 
پیچیده، حساس و مهم است. وقتی 
زندگی مشترک ش��روع می شود، 
زن و م��رد هر يک به نوبه ی خود 
آگاهانه يا ندانسته متعهد می  شوند 
كه ب��رای ايجاد و داش��تن زندگی 
مش��ترک شاد و پرطراوت، در كنار 
ه��م تالش كنن��د. اين ام��ر زمانی 

تحقق می يابد كه:
زوج  ها دوست داش��تن واقعی و 
عش��ق  ورزی را به  درستی آموخته 
باش��ند تا بر زندگی مشترک  شان، 

مهر، محبت و عشق حاكم شود.
زمین��ه   در  الزم   آگاهی ه��ای 
تف��اوت  ه��ا، نیازه��ا و چگونگ��ی 
رف��ع نیازهای خود و همسرش��ان را 
كس��ب كنند و ب��ه معیارهای خود و 
همسرش��ان احترام بگذارند؛ به  ويژه 
نیازهای احساسی و عاطفی همديگر 
را درک كرده و آگاهانه و به  درستی، 

آن  ها را برطرف سازند.
مهارت  های الزم برای ايجاد روابط 
مؤث��ر بین خود و همس��ر را آموخته 
و همواره معتقد باشند كه می  توانند 
زندگی مش��ترک رضايت  بخشی را 
فراهم س��ازند. وقتی زندگی مشترک 
شروع می شود، زن و مرد هر يک به 
نوبه ی خود آگاهانه يا ندانسته متعهد 
می  ش��وند كه برای ايجاد و داش��تن 
زندگی مشترک شاد و پرطراوت در 
كنار هم تالش كنند كس��ب آگاهی 
و مهارت ه��ای ض��روری زندگ��ی 
مشترک، آموختنی ا ست؛ برای كسب 
هر گون��ه مهارتی در ه��ر زمینه ای، 
معم��والً آموزش  دي��دن به  صورت 
مستقیم يا غیرمستقیم ضرورت دارد 
چرا كه انس��ان با آم��وزش، پرورش 
و عم��ل اس��ت كه آگاه��ی، مهارت 
و تجرب��ه  ی الزم را كس��ب كرده و 
ب��ا خالقی��ت خود، به گس��ترش آن 
می پردازد. با وجود اين  كه آموزش 
ازدواج برای تشکیل زندگی مشترک 
موف��ق برای همه  دختران و پس��ران 
بس��یار حیاتی  است و ش��ايد بتوان 
گفت كه: حتی از س��اير آموزش ها 
نیز مهم  تر و اثرگذارتر می باشد، اما 
متأس��فانه اين ام��ر در تعداد كمی از 
خانواده ها و جوامع پذيرفته شده و 
به  مرحله ی اجرا درآمده است. گويا 

همه دختران و پسران به  طور مادرزاد 
و خود كار، اطالع كاملی از تش��کیل 
زندگی مشترک موفق داشته و نیازی 
ب��ه طی دوره ه��ای همس��رداری و 
شناخت بیش تر از دنیای هم ندارند! 
در حالی  كه با مراجعه به مش��اوران 
و روان  شناس��ان خب��ره و يادگیری 
و كس��ب مهارت  های ض��روری  و 
ش��ناخت بیش ت��ر خود و همس��ر 
است كه زوج  ها می توانند در برابر 
مسائل و موانع، راه  حل های مناسب 
را انتخ��اب  كنند و آگاهان��ه باورها، 
انديش��ه  ها، احساس��ات و عملکرد 
خويش را در مسیر هدف های  شان 
قرار داده و زندگی مشترک موفقی را 
بسازند. در زندگی مشترک، هر چند 
بسیاری از عوامل بیرونی را نمی  توان 
كنترل  كرد و هم  چنین برای بسیاری 
از زوج  ه��ا، انتخاب و برداش��ت  از 
رويداده��ای پیرام��ون، ناآگاهان��ه و 

ناهوشیارانه است اما: 
زوج  هاي��ی ك��ه دارای آگاه��ی و 
مهارت  های الزم هستند و می  توانند 
بر ذهن خود مديريت  كنند، باورهای 
مثب��ت را جايگزي��ن باورهای منفی 
می  كنند و در بیش تر موارد از مسائل، 
آگاهانه و هوش��یارانه برداشت مثبت 
می  نمايند و رابطه ی زناشويی خود 
را رضاي��ت  بخش  تر و جذاب تر و 

بالنده تر می  سازند.
زوج  هاي��ی كه نگ��رش و باورهای 
منفی نسبت به همسر و امور زندگی 
دارند، جلوی پیشرفت و بهبود روابط 
زناشويی  شان گرفته می شود چرا كه 
باورهای منفی بر انديشه، احساسات 
و اعمال  ش��ان تأثیر منفی گذاشته و 
نمی  گذارد زوج  ها مش��کالت خود 
را به  درس��تی درک و ح��ل نمايند. 

در واقع باورهای منفی، منش��أ اصلی 
اختالف  ه��ا و آزردگی  بین زوج ها 
می شود. به عبارت ديگر عواملی چون: 
ترس، ش��ک و تردي��د، پايین  بودن 
اعتماد به  نفس، نداش��تن شجاعت و 
جس��ارت الزم ب��رای تصمیم  گیری 
متفاوت ب��ا عقايد ديگ��ران و ده ها 
عام��ل ديگ��ر موجب می  ش��ود كه 
بخش عم��ده  ی تصمیم  گیری  های 
بیش  ت��ر زوج ه��ا از روی عادت و 
با انديش��ه های منفی، غیرجسورانه 
و غیرخالقانه باش��د. زوج  هايی كه 
دارای آگاه��ی و مهارت  ه��ای الزم 
هس��تند و می  توانند ب��ر ذهن خود 
مديريت  كنن��د، باوره��ای مثبت را 
جايگزين باورهای منفی می  كنند و 
در بیش تر موارد از مس��ائل، آگاهانه 
و هوش��یارانه برداش��ت مثب��ت می 
نمايند زوج  ه��ای موفق معتقدند كه 
باورها، انديشه  ها، گفتار و رفتارشان 
 را خود انتخ��اب می  كنند و همه ی 
بازت��اب  عملکرده��ای  ش��ان، 
انتخاب ه��ای درس��ت يا اش��تباه و 
آگاه يا ناآگاه خودش��ان اس��ت. آنان 
عقیده دارند: كیفیت زندگی مشترک 
و زناشويی  شان، همان  چیزی  است 
كه يا خواس��تار آن ب��وده و يا زيربار 
آن رفته اند و مسؤولیت آن را برعهده   
گرفته و نتايج مربوطه را می پذيرند 
و درصورت اش��تباه، اقدام به جبران 
آن می  كنند. اي��ن زوج  ها به  راحتی 
احساس های خود را بروز می  دهند و 
با مذاكره و احترام  گذاشتن به نظرات 
 يکديگ��ر و درک همديگ��ر، زندگی 
مشترک  ش��ان را در مسیری رضايت  
بخش و جذاب قرارمی  دهند. تصاوير 
ذهنی، باورها، انديشه ها، عملکرد و 
ق��درت خالقیت هر كس��ی، هويت 

و ش��خصیت او را شکل می  دهد؛ 
اگ��ر بپذيريم كه اين عناصر در هر 
س��نی قابل تغییر هستند و با تغییر 
آگاهان��ه ی تصوير ذهنی و باورها 
می  توان هويت و شخصیت خود 
را متحول و دگرگون س��اخت، در 
اين  صورت با دلگرمی و امیدواری 
بیش  ت��ری، آماده ی ايج��اد تغییر 
در ع��ادات و رفتار خود ش��ده و 
می پذيريم كه قابل تغییر و اصالح 
هس��تیم و می توانیم ب��ا دلگرمی 
بیش  تر و آگاهانه، خود را در مسیر 
تغییر درس��ت قرار دهیم و زندگی 
مش��ترک رضايت  بخشی بسازيم. 
در ه��ر پیش  آمدی اگ��ر بدانیم كه 
من، ش��ما و هر زن و شوهری در 
برابر حوادث و گزينه های زندگی 
خود مسؤولیم و حق انتخاب داريم 
و هر پیش  آمدی را مورد بررس��ی 
و تجزي��ه و تحلی��ل قراردهیم، مغز 
بیش  ت��ر فعالیت می كن��د و هرچه 
مغز بیش  ت��ر كار كند، مس��ائل   مان 
بهتر حل می  شود. بنابراين با ارتقای 
آگاهی، تمرين، تکرار و اس��تفاده ی 
بیش  ت��ر از مغز، می  توان به  موقع و 
به  درستی اقدام  كرد و در هر شرايطی 
آگاهانه، خالقانه، مهربانانه، همدالنه 
و جسورانه تر تصمیم   گرفت و كنش 

يا واكنش نشان  داد. 
در روابط زناشويی نا موفق، يکی از 
زوج  ها می خواهد در هر زمینه ای 
از همس��رش برتر جلوه كند؛ پیوسته 
فق��ط اش��تباه  ها را می  بین��د و ايراد 
می  گیرد و با دخالت  های مکرر در 
ه��ر زمینه  ای، نمی  گذارد اس��تعداد 
همسرش شکوفا ش��ده و رشد كند 
و عم��اًل عزت  نف��س و اعتم��اد به  
نف��س او را از بی��ن می ب��رد تا فقط 
خ��ودش در معرض نمايش و توجه 
بیش  تر قرارگی��رد، در حالی  كه اگر 
مس��یرهای انتخابی، مثبت، سازنده و 
درست باشد، به احساس  ها، گفته ها 
و نیازه��ای هم توجه كنن��د، در هر 
شرايطی مسؤولیت  پذير باشند، رفتار 
همدالنه و عاش��قانه ای با هم داشته 
باش��ند، ب��ا حفظ حرم��ت همديگر 
و ب��ا انعط��اف  پذي��ری و صداقت، 
درخواست ها و پیشنهادهايی جهت 
بهتر س��اختن زندگی مش��ترک ارائه 
دهن��د، در برابر موانع و مش��کالت 
مسؤوالنه و با جديت اقدام نمايند و 
با صراحت و روراستی، انديشه ها و 
احساس  های خود را بیان و همديگر 
را بهتر درک  كنند، می  توانند به تداوم 
زندگی مشترک رضايت  بخش، كمک 

شايانی نمايند.

 ديواره��ای يک خانه ب��دون تابلو، عکس، آينه و 
اشیای تزئینی آويزی، زيبائی ندارد. آنچه بر روی 
ديواره��ای يک خانه می بینید نش��ان دهنده ذوق 
و س��لیقه صاحبان آن اس��ت. معماری خانه شايد 
چندان مطابق با سلیقه صاحب اش نباشد. زيرا گاه 
افراد ناگزير از انتخاب آن هس��تند. اما آنچه روی 
ديوارها نصب شده و زينت بخش خانه می شود، 
اغلب از ذوق و سلیقه صاحب خانه حکايت دارد. 
ديوارهای يک خانه مانند بوم سفیدی هستند برای 
ابراز ذوق صاحب خانه تا با هنر و سلیقه خود آنها 
را بیارايد. به خاطر داشته باشید در آراستن ديوارها 
نیز همیشه بايد تناسب و تعادل را در نظر گرفت. 
تركیب های متقارن همواره چش��م نواز هس��تند. 
چه در چیدمان ل��وازم منزل و چه در نصب تابلو 
و قاب ه��ای گوناگون بر دي��وار. با اين حال يک 
آرايش نامتقارن نیز می تواند بسیار جذاب باشد. 
تركیب ه��ای گوناگ��ون چیدمان نامتق��ارن را در 
دكوراسیون منزل و همچنین نصب تزئینات آويز 
بر روی ديوارها تجربه كنید تا به بهترين تعادل در 
میان آنها و تركیب و آرايشی كه با سلیقه و روحیه 
شما سازگار است برسید. اگر مايلید تعدادی قاب 
در يک اتاق نصب كنید، بهترين روش، قرار دادن 
آنها در كنار هم اس��ت. به اين ترتیب اين كار بهتر 
از پخ��ش كردن آنها در قس��مت های مختلف از 
ديوارهای اتاق است. ساده ترين حالت برای يک 
مجموع��ه از قاب ها حالتی اس��ت ك��ه آنها وجه 
مشتركی با هم داشته باشند مثل: وقتی شما تصاوير 
گوناگونی را در قاب های يک شکل و يک اندازه 
داريد. ب��ا توجه به فرم فضای موردنظرتان ممکن 
اس��ت آنه��ا را به ص��ورت يک ردي��ف افقی يا 
عمودی نصب كنید. لزوم دقت به فرم اتاق به اين 
دلیل اس��ت كه چنانچه قاب ها را در يک رديف 
افق��ی نصب كنید ديوار پهن تر و چنانچه در يک 
رديف عمودی نصب كنید ديوار مرتفع تر به نظر 
خواهد رس��ید. بنا به سلیقه شما ممکن است اين 
قاب ها را به صورت مجموعه ای از رديف های 
افقی يا عمودی م��وازی با يکديگر بچینید كه در 
اين صورت ه��م بايد در انتخاب عمودی يا افقی 
بودن مجموع��ه دقت كنید. به عن��وان مثال: يک 
مجموعه ش��ش تايی از قاب های يک ش��کل را 
ممکن اس��ت در س��ه رديف دوتايی يا دو رديف 
س��ه تايی نصب كرد. چنین تركیب های متقارنی 

را می توان با قاب های غیرهمس��ان كه هم اندازه 
نیستند نیز پديد آورد: يک قاب بزرگ تر در مركز 
و قاب ه��ای كوچک تر در اط��راف آن چیدمانی 
غیرمتق��ارن برای قاب ها می باش��د و  می تواند 
مثال به صورت فرم L يا صلیبی ش��کل باش��د كه 
برای چش��م غیرقاب��ل پیش بینی ت��ر و در نتیجه 
جال��ب و زيباتر از چیدمان ه��ای متقارن خواهد 
بود. قاب ه��ا را به صورتی بچینی��د كه مطابق با 
زوايا و شکست های فرم موردنظر شما باشند. به 
جای قرار دادن ب��زرگ ترين قاب كه در چیدمان 
قاب ه��ا بر بقیه چیره و غالب اس��ت خوب فکر 
كنید. اگرچه ممکن اس��ت قرار دادن بزرگ ترين 
قاب در مركز و س��پس چیدن س��اير قاب ها در 
اطراف و متناس��ب با آن بديهی به نظر برس��د. اما 
بد نیس��ت تركیبات ديگ��ری را نیز آزمايش كنید. 
مثال ممکن اس��ت قاب بزرگ ت��ر را در نقطه ای 
قرار دهید كه با مرك��ز چیدمان مجموعه قاب ها 
فاصله اندكی داشته باشد و به يک سو متمايل تر 
باش��د. تزئینات آويز ك��ه برای ديواره��ا در نظر 
می گیريد الزاما نبايد تابلوی نقاش��ی يا طراحی و 
يا پوستر های تهیه شده از آنها باشند؛ بلکه ممکن 
اس��ت از يک مجموعه كارت پستال يا يک قطعه 
پارچه نفیس يا گل دوزی های دس��تی و خالصه 
هر آنچه مورد پس��ند شما اس��ت و می تواند در 
يک ق��اب ق��رار گیرد اس��تفاده كنی��د. همچنین 
ظرف ه��ای زيبايی مثل: بش��قاب های طرح دار 
قديمی می توانند زينتی زيبا برای ديوارها باشند. 
اگ��ر قصد داريد مجموعه متنوع��ی از عکس ها، 
نقاش��ی ها و همچنین مثال بش��قاب ها را در يک 
دي��وار در كنار هم نصب كنی��د ابتدا بايد تصمیم 
 بگیريد كه فرم نهايی اين مجموعه به چه ش��کلی 
باش��د: ب��ه عنوان مث��ال فرم كلی آن س��ه گوش، 
چهارگوش يا گرد باش��د. اگر مايلید سوراخ های 
اضافی روی ديوار ش��ما ايجاد نش��ود بهتر است 
قاب ها را روی كاغذ بزرگی بگذاريد و الگويی از 
فرم هر يک از قاب ها در اندازه طبیعی تهیه كنید. 
اين الگوها را بريده و با يک قطعه چس��ب نواری 
كه در زير آنها چس��بانده ايد با ترتیب دلخواه تان 
روی ديوار بچس��بانید و آنقدر تغیی��ر دهید تا به 
بهترين تركیب و آرايش برس��ید. سپس جای هر 
يک از الگوها، قاب اصلی را نصب كنید. همچنین 
می توانید قاب ه��ا را روی زمین به نحو دلخواه 

بچینی��د و از باال به آنها ن��گاه كنید و تا زمانی كه 
از آرايش آنها راضی ش��ويد آنها را جابه جا كنید. 
س��پس مطابق ترتیب نهايی بر روی ديوار نصب 
كنی��د. بهترين ج��ا برای نص��ب تابلوهای بزرگ 
تک، باالی يک كاناپه يا مبل شاخص كه به لحاظ 
فرم يا اندازه از س��اير مبل ها متمايز باشد، باالی 
ش��ومینه و يا باالی يک بوفه است. قاب ها را در 
حدود ارتفاع هم طراز با چشم بیننده نصب كنید، 
ن��ه خیلی باالتر و نه خیلی پايین تر. هنگام نصب 
تابلوهای متفاوت به صورت يک مجموعه تعادل 
فرم كلی مجموعه را در نظر بگیريد: به عنوان مثال 
اگر می خواهید يک تابلوی بزرگ را در يک س��و 
نصب كنید دو تابلوی كوچک تر در س��وی ديگر 
نص��ب نمايید. دقت كنید فاصل��ه میان تابلوها در 
يک مجموعه تقريباً يکسان و حدود نصف پهنای 
كوچک ترين قاب باش��د. ب��رای هماهنگ كردن 
چند قاب در اشکال و اندازه های مختلف ممکن 
اس��ت همه آنها را با رن��گ واحدی رنگ بزنید و 
به اين ترتیب ب��ا هزينه ای اندک تعدادی قاب را 
هماهنگ كنید. آوي��زان كردن تابلوهای هنری در 
منزل، خود نوعی هنر محسوب می شود. البته هیچ 
قاعده و قانون طبیع��ی برای آويزان كردن تابلوها 
به دي��وار وجود ندارد كه به انس��ان آموزش داده 
ش��ود، اما راهنمايی ها و بحث های دكوراتورها 
كه بر اس��اس تجربه آنها به دس��ت آمده است، به 
شما كمک می كند تا هنر مورد عالقه تان و سبک 

زندگی شخصی تان را به ديگران نشان دهید. 
نکاتی درباره آویختن تابلو 

آويزان كردن تابلوهای هم اندازه، حالت عمودی 
بودن اتاق را برجسته می كند، همچنین يک طرح 

نرده مانند را به وجود می آورد. 
نصب تابلو در ارتفاع باال اش��تباه است؛ تابلوها را 
طوری نصب كنید كه هم در حالت نشس��ته و هم 

در حالت ايستاده به خوبی قابل مشاهده باشند. 
برای ديوارهای ب��زرگ خالی، گروهی از چندين 
قطعه كوچک، چش��مگیرتر از يک تابلوی بزرگ 

خواهد بود. 
كاره��ای دس��تی و هنره��ای خانگ��ی يک��ی از 
سبک های جديد در قاب س��ازی است كه به ما 
كمک می كند تابلوهايی مطابق با سلیقه خودمان 

تهیه كنیم. 
تزئین ديوار فضاهای غیرمعمول مثل زير راه پله، 

اط��راف در ورودی يا فضاه��ای باريک ديوارها، 
می تواند تأثیر مطلوبی بر بیننده باقی بگذارد. 

ش��ما می توانید حتی وس��ايلی را كه در زيرزمین 
خانه تان يا سمس��اری ها پی��دا می كنید، با لوازم 
موروثی تركیب كرده و آنها را به نحوی كه بیشتر 
می پس��نديد به ديوارها يا ب��ر روی درها آويزان 
كنید. به خاطر داشته باشید مادامی كه وسايل مورد 
عالقه خود را بر روی ديوار آويزان كرده ايد، نبايد 
زياد نگران قواعد باش��ید زيرا آرامشی كه به شما 

می دهد در جای خود فوق العاده است. 
جذاب ترين نظم و ترتیب، همانی است كه شايد 
اصاًل انتظارش را نداشته ايد؛ بنابراين، سعی كنید 
همواره خالق باش��ید از اين كه تمام فضای خانه 
پر از وس��ايل تزئینی ش��ود، يا تابلوهای متفاوتی 
از ديواره��ا آوي��زان كنید نگ��ران نباش��ید. فقط 
از قاب های مش��ابه اس��تفاده كنید ت��ا هماهنگی 
 را حف��ظ ك��رده باش��ید. در اين ن��وع هماهنگی، 
منظ��ره هايی خلق می ش��ود كه كام��اًل انتخابی 
است، ولی در كل، يک وحدت میان آنها به چشم 
می خورد. اين نوع از آويزان كردن های تصادفی 
تابلو روی ديوارهای س��الن ي��ا ديوارهای بزرگ 

كارآيی خواهد داشت. 
ــتون تابلوها: گاهی اوقات در منزل تان بین دو  س
پنج��ره بلند فض��ای باريک عم��ودی وجود دارد 
و ب��ه خاطر فض��ای باريکی كه ايجاد ش��ده هیچ 
اس��تفاده ای از آن نمی توان ك��رد. ولی می توان 
با ق��رار دادن چندي��ن تابلو زير ه��م به صورت 
عمودی، زيركانه از اين فضا استفاده كرده و نمای 

زيبايی به خانه تان بدهید.

همسرداری به روش مادرزادی

روابط زوج ها چگونه شکل می گيرد؟

اصول تزئین دیوار با تابلو  

گلخندجاده خاکی

پیشبند

نکته

جوان و خانواده

گل نیلوفر را می شناسید. اين گل از زمان بسیار قديم، در 
ايران كاشته می شده و از گلهايی است كه: كاشتن آن خیلی 
آس��ان و بی زحمت اس��ت. اين گل، به صورت پیچک 
 به دور ش��اخه های درختان و يا تن��ه درختان و تیرهای 
چ��راغ برق و يا پايه های آالچیق، پیچیده و باال می رود. 
بلندی آن بنا به تکیه گاهی كه به آن پیچیده تغییر می كند و 

تا چندين متر می رسد. 
ــتاره آبی: اين گل از اقسام بسیار زيبای نیلوفر  نیلوفر س
است كه رنگ نقره آبی و گلهای آن كه هر روز، يک دسته 
باز می ش��ود از صبح تا چهار بعد از ظهر، دوام می آورد.
هوای خنک با اين گل سازگارتر از آفتاب گرم است. گل 
نیلوفر، برای پوشاندن پنجره ها و آالچیقها و يا تیرهای چراغ 

برق و پايه و ستون های ايوانهاخیلی مناسب است. 
تکثیر :زياد كردن اين گل، به روش كاشتن بذر آن امکان 
پذير است. بذر گل نیلوفر را اوائل فروردين در محل اصلی 
آن میکارند.اي��ن گیاه در هر خاک و آب و هوايی، رش��د 

می كند و نیاز به مراقبتهای خاص ندارد. 

شما به طور حتم در خانه با غذای خود ساالد میل 
می كنید، ولی بیشتر ما، ساالد را با كمی كاهو، خیار و 
گوجه ريز شده و بعضی مخلفات ديگر می شناسیم؛ 
در صورتی كه ساالدها دنیای وسیعی دارند. ما انواع 
ساالدهای خوشمزه را به شما آموزش خواهیم داد؛ 
البته ممکن است درست كردن آنها، در ابتدای كار، 
زمان زيادی ببرد ولی پس از چندبار تهیه، درس��ت 
كردن آن، آسانتر از ساالدهای معمولی خواهد شد. 
به عنوان اولین آموزش، اين ساالد جالب را كه برای 
افراد با فشار خون باال و كلسترول باال، تنظیم شده 

ياد بگیريد و از درست كردن آن لذت ببريد 
مواد الزم

پیاز قرمز: يک عدد            
عدس پخته شده: يک فنجان

هویج: 4 عدد
جعفری خردشده: 2 قاشق غذاخوری

سیر ساطوری شده: 4 حبه 
روغن زیتون: يک قاشق غذاخوری 

سرکه سیب: يک سوم فنجان
لیمو ترش تازه یا نارنج: يک عدد 

 ریحان خشک قرمز: 2 قاشق غذاخوری
ــده بدون نمک و کم چربی(: 50  پنیر)رنده ش

گرمچ
گل کلم: يک عدد متوسط

طرز تهیه: گل كلم را بشوئید و آن را به قسمت های 

كوچ��ک خرد كنید، س��پس آن را به مدت 8 دقیقه 
بخارپ��ز كنید. پیاز، ع��دس پخته، س��یر، هويج و 
جعف��ری را به آن اضافه ك��رده و مخلوط كنید. در 
ظرف ديگری روغن زيتون، لیمو ترش و ريحان را 
خوب مخلوط كرده و روی سبزی ها بريزيد،  ظرف 
ساالد را داخل يخچال گذاشته و اجازه دهید تا كمی 
جا بیفتد. سپس آن را مصرف كنید، می توانید پنیر را 

نیز برای تزئین روی ساالد بپاشید.
روش بخارپز سبزی ها: سبزی های دلخواه خود 
را پس از شس��تن، در يک آبک��ش فلزی ريخته و 
آبکش را روی قابلمه ای كه دارای آب جوش است 
قرار دهید به طوری كه آبکش با آب درون قابلمه، 
تماس پیدا نکند و باالتر از سطح آب قرار گیرد. در 
قابلم��ه را روی آبکش دارای س��بزی بگذاريد و به 
مدت 7 الی 10 دقیقه، حرارت دهید، س��پس آن را 
از روی حرارت برداشته و سبزی ها را درون ظرف 

آب يخ بريزيد و بالفاصله دوباره آبکش كنید.
ــکات تغذیه ای: اين س��االد لذيذ از اين جهت   ن
كه روغن به كار رفته در آن، يک قاش��ق غذاخوری 
روغن زيتون اس��ت و لیموترش آن فشار را پائین 
می آورد برای افراد با فش��ار خون و كلسترول باال 
مناس��ب است. كلم از س��بزی هايی است كه برای 

عملکرد بهتر روده ها، مفید هستند. 
 ب��رای اف��رادی ك��ه كلم موج��ب نف��خ روده آنان 
نمی ش��ود، كلم يبوس��ت را از بی��ن می برد. كلم؛ 
رخسار را جال می دهد و خواب آور خوبی است. 
كلم پخته، عرق زياد را از بین می برد،  درمان سرفه 
و درد زانو اس��ت و س��ر درد را تسکین می دهد. 
میزان ويتامینC  اين ساالد باالست. اين ساالد  100 
گرم كلم و 50 گرم ويتامینC دارد، همچنین دارای 

ويتامینA به میزان مناسبی است. 
ساالد كلم  يک شام خوش��مزه برای افرادی است 
كه در رژيم  هستند. كل س��االد دارای 400 كالری 
اس��ت و چون دارای كلم می باشد هضم آن طول 
 می كش��د و فرد را برای مدت طوالنی س��یر نگه 

می دارد.

  سپیده اصفهانی – تو زندگی آدما، تنهايی شايد 
بزرگترين عاملی باشه كه باعث می شه يه فرد دست 
به هر كاری برای از بین بردنش بزنه، كارايی كه اغلب 
اصالً هم درس��ت نیستن و بدون فکر و منطق انجام 
می ش��ن. باران 23 ساله، صحبتش رو اينطور شروع 
می كنه: مدت زم��ان زيادی بود كه يه مزاحم تلفنی 
داشتم. خیلی ازش بدم میومد چون همه آرامشم رو 
بهم زده بود؛ اصالً روز خاص يا ساعت مخصوصی 
رو نمی فهمید. هر وقت، می تونست مزاحم می شد 
و اعصابم رو خرد می كرد. كم كم مجبور شدم واسه 
اينکه از شدت ناراحتی خودم كم بشه باهاش دهن به 
دهن بشم و در همون حین بود كه به اشتباه گوشه ای 
از تنهايی بی پايان منو پر كرد! يه سالی می شد درسم 
تموم ش��ده بود و صبح تا شب گوشه خونه نشسته 
بودم. نه كاری برام پیدا می شد و نه كسی رو داشتم كه 
بخوام گهگاهی باهاش برم بیرون يا حداقل كمی درد 
دل كنم تا از بار تنهايیم كم بشه... اون آقا وقت خیلی 
خوبی سر و كله اش توی زندگی من پیدا شد، واسه 
 همینم من ديگه به هیچی جز پر شدن خأل تنهايیم فکر 
نمی كردم. اوايل فقط تلفن بود و مسیج، ولی يه وقتی 
پاش��و از حد خودش فراتر گذاشت و خواست منو 
ببینه، نمی خواستم موافقت كنم و اين كارو هم تا چند 
روز انجام دادم، ولی مقامت در برابر اون هیچ فايده ای 
نداش��ت. می گفت قصد ازدواج داره و می خواد از 
من مطمئن بش��ه. اونقدر خواسته خودش رو تکرار 

كرد و سماجت نشون داد تا راضی شدم برم ببینمش. 
خوب به ياد دارم كه جريان آش��نا شدن با اون آقا رو 
واسه يکی از دوستام تعريف كرده بودم و اون دوستم 
 چقدر سعی می كرد مانع رفتن من بشه، ولی نتونست! 
يه جايی با هم قرار گذاشتیم و ديدمش... اينکه معیارهای 
 من برای ازدواج درس��ت بود يا غلط بحث ديگه ای 
داره. ولی مهم اينه كه اون فرد هیچ تناسبی با افکارمن 
نداشت. باور كردنش مشکله ولی همون جلسه اول 
هم به زور تا يک ساعت، تحملش كردم و وقتی ازش 
جدا شدم تصمیم خودم رو گرفتم. روز بعد با اولین 
 تم��اس نظر خودم رو گفتم كه م��ا به درد همديگه 
نمی خوريم. اولش اص��رار بود و اصرار برای اينکه 
اجازه بدم خانواده هامون با هم آشنا بشن ولی وقتی 
با مخالفت س��خت م��ن روبه رو ش��د اول صداش 
باال رفت، بعد بد و بیراه گفتنش ش��روع ش��د و در 
نهايتم تهديد... تهديد به اينکه خودشو می كشه، منو 
می كشه، زندگیمو نابود می كند و گاه حتی می گفت 
وقتايی كه از خونه میری بیرون، حواست خیلی جمع 
خودت باشه و با اين حرفاش آزارم می داد... در اينجا 
بود كه فهمیدم با اش��تباهی كه ك��ردم و اعتماد به يه 
مزاحم تلفنی، نه تنها از تنهايی در نیومدم، بلکه اون 
آرام��ش تنها بودنم رو هم از دس��ت دادم و ترس و 
اضطراب هم، به مشکالتم اضافه شد... اآلن مدت ها 
از اون ماجرا می گذره ولی سايه شوم اون اشتباه هنوز 

هم رو روی زندگی من سنگینی می كنه...

 نوپا، به كودكی گفته می ش��ود كه، تازه راه رفتن را 
ش��روع كرده و معموالً با چند ق��دم راه رفتن زمین 
هم می خورد. خوش��بختانه همه اطرافیان، هوای او 
را دارن��د و او را مراعات می كنند. اما خانواده نوپا! 
خانواده ای است كه با عروسی يک عروس و داماد، 
تأسیس شده و در آغاز راه بايد ابتدا روی پا ايستادن 
را تجربه كند و گام بردارد. خانواده نوپا در كنار تنظیم 
روابط خود با ديگر خانواده ها )خصوصاً دو خانواده 
اصلی خودش��ان كه هر يک فرزند يک��ی از آن دو 
خانواده بوده و هستند و رسماً از آن خانواده مستقل 

 

ش��ده اند( برای اينکه بتوانند هويت جديد خود را 
به عنوان يک خانواده مستقل احساس كنند، در كنار 
آگاهی به فرصت نیاز دارند. خانواده نوپا در اين مدت 
نوپا بودن احتماالً مثل يک كودک نوپا، ش��ايد زمین 
بخورند ولی كمتر مورد احترام، مراعات و حمايت 
هوشمندانه و خردمندانه قرار می گیرند تا با عشق و 
امید و خودباوری و توكل به خداوند، بتوانند خود را 
قوام و دوام بخشند. همچنین، پژوهش ها حکايت 
از اين دارند كه: اين دو، تا زبان و احساس و هیجان 

يکديگر را خوب بفهمند، حداقل 6 ماه تا 3 س��ال 
زمان الزم دارند. متأس��فانه س��ال گذشته 126 هزار 
طالق در ايران ثبت شد. يعنی 252 هزار نفر طالق را 
تجربه كردند و بسیاری از عزيزانی كه خانواده نوپای 
آنها س��ال گذشته و س��الهای قبل، به سرانجام تلخ 
طالق منجر ش��ده، شايد در صورت برخورداری از 
 دانش و مهارت های الزم خانواده نوپای آنها با اولین 
 زمی��ن خوردن ه��ا، زمین گیر نمی ش��د! ازدواج از 
مهم ترين مسائل اجتماعی اس��ت و آمار دقیقی از 
میزان موفقیت و عدم آن در دست نیست. خصوصًا 
از آش��فتگی ه��ا، كش��مکش ها و بی ثباتی ه��ا و 
س��ردی های مراح��ل قبل از ط��الق و طالق های 
عاطفی ك��ه گ��زارش و آماری تهیه نمی ش��ود به 
هرحال، می بايست از آمارهای نگران كننده طالق 
و نرخ رو به رش��د آن و س��اير مش��کالت ازدواج، 
ناامید نشويم و به جای انفعال، هر يک از ما، با عزمی 
 راسخ و همتی مضاعف، به سوی تالش و مجاهدت 
علم��ی و فرهنگ��ی گام برداري��م و به قدر وس��ع 

بکوشیم. 

ي��ک متخصص تغذي��ه گف��ت:»زور و تهديد در 
براب��ر غ��ذا خ��وردن ك��ودک، باعث عدم رش��د 
ش��خصیت، پرخاش��گری و عدم اعتماد به نفس 
وی، در بزرگسالی می ش��ود. دكتر ناصر كالنتری، 
در گفتگ��و ب��ا س��المت نی��وز اظهار داش��ت: به 
ط��ور معم��ول از 2س��الگی و حتی كم��ی قبل از 
اين س��ن، نش��انه های اس��تقالل طلب��ی و خروج 
از تابعی��ت رفتار مادر در ك��ودكان با غذا نخوردن 
 ب��روز می كند. وی اف��زود: در صورتیکه اين حس 
اس��تقالل طلبی كودكان در پی درک نادرست مادر 
از اين رفتار و متوسل شدن به زور و التماس بیشتر 
ش��ود، به عادت غل��ط غذايی ك��ودک می انجامد. 
اي��ن متخصص تغذيه تصريح ك��رد: زور و تهديد 
در براب��ر غذا خ��وردن كودک باعث عدم رش��د 
شخصیت، پرخاشگری و عدم اعتماد به نفس وی 

در بزرگسالی می شود كه عوارض روانی متعددی را 
به همراه دارد. كالنتری با اش��اره به خورده خواری 
)يکی ديگ��ر از عادات بد غذاي��ی كودک( گفت: 
با زور و تهديد، كودک در س��اعات مناس��ب غذا 
نمی خورد و به خورده خواری، روی می آورد و از 

خوردن غذای مقوی و سالم محروم می ماند. 
وی ادامه داد: به دلیل خورده خواری و خوردن مواد 
غذايی فاقد ارزش، كودک دچار كاهش رشد قدی 
و وزنی، انواع ريز مغذی ها و ويتامین ها می شود كه 

به استمرار و تشديد كم اشتهايی می انجامد.
 اي��ن متخصص تغذي��ه، اظه��ار داش��ت: كمبود 
ري��ز مغذی ها ك��ودک را از مهارت ه��ای تکاملی 
ب��از می دارد به ويژه كمبود آهن كه در رش��د مغز؛ 
 اخت��الل و عملک��رد حافظه و تمرك��ز را كاهش 

می دهد.

يک كدبانوی نمونه به خوب��ی می داند در هر فصل، از 
اهالی خانه ومهمانان چگونه پذيرايی كند. مثالً در زمستان 
اصوالً چای يا نوشیدنی گرم تهیه می كند، اما اين روزها كه 
بازار گرما داغ داغ است و بیشترين چیزی كه مورد استقبال 
قرار می گیرد، شربت و نوشیدنی خنک است اما يکی از 
فنون ديگری كه نشان دهنده  سلیقه  كدبانوی  خانه است، 
نحوه پذيرايی است. بهتر است همیشه با صرف وقت و 
سلیقه، نشان دهید كه افراد خانواده و مهمانانمان برای تان 
مهم اند. نیازی به هزينه ی زياد نیست. كافی است كمی 

خالقیت داشته باشید...
برای نوش��یدنی ها می توانید با توجه به شربتی كه تهیه 
می كنید. مثالْ شربت آلبالو، از قبل مقداری آلبالوی تازه رو 
داخ��ل قالب يخ بندازيد و بگذاريد با آب يخ بزنه. وقتی 
می خواهید شربت رو تهیه كنید دو سه تا از اون قالب ها 
رو داخ��ل لیوان بندازيد كه فوق العاده زيبا می ش��ود و 
میوه های ديگه ای مثل، برش لیمو و پرتقال و ش��اتوت 
و هم��ه ی میوه ها. بعضی وقتها هم از خورده های میوه 
داخل يخ استفاده كنید. پودر خاک شیر رو همراه با شکر 
و آب فراموش نکنید كه قالب های يخ دون دون زيبايی 
رو درست می كند. فقط كافیه، داخل قالب های يخ، وقتی 
آب می ريزي��م يک تکه میوه كوچولو و يا يک برش از 
يک میوه و يا يک شاخه سبزی معطر تمیز و شسته شده 
مثل ريحان يا نعناع بگذاريم تا يخ ببنده. وقتی قالب رو 
داخل پارچ آب می اندازيم عالوه بر ته مزه خوشايندی 
كه به آب می ده��د، جلوه زيبايی رو به پارچ و میز غذا 

هم می دهد.
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ورزشی

 زاینده رود
مجم��ع انتخاب��ات رئی��س هیأت جودو اس��تان 
اصفهان در تاالر افتخارات اداره كل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان برگزار شد و سیدرضا رفیع زاده، 
رئیس سابق اين هیأت با 11 رأی، برای چهار سال 
ديگر، بر اين س��مت باقی ماند و ديگر كانديدای 
اين هیأت، نجفقلی امانی با 6 رأی نتوانست برنده 
اين مجمع انتخاباتی ش��ود. رفی��ع زاده پیرامون 
 اين انتخاب��ات گفت: از همه تش��کر و قدردانی 
می كنم، چه آنها كه به من رأی دادند و چه كسانی 
كه من را انتخاب نکردند. همه در رأی دادن آزاد  
هس��تند.وی ادام��ه داد: همه دوس��تان در برنامه 
 ريزيهای آينده شركت كنند كه باعث افتخار بنده 
خواه��د ب��ود و م��ا همگ��ی از خان��واده جودو 
 هس��تیم و باي��د دس��ت به دس��ت ه��م دهیم تا 
راه روش��نی  را برای آينده جودو اس��تان داشته  

باشیم.
علیرضا  امینی: برای رفیع زاده آرزوی  

موفقیت می کنم
دكتر علی رضا امینی، رئیس فدراس��یون جودو، 
تأكید ك��رد: از هم��ه عزيزان كه دس��تی در اين 
رشته ورزشی دارند، می خواهم كه با رفیع زاده، 
همکاری و تعامل داش��ته باش��ند و من برای وی 
آرزوی، سربلندی و موفقیت می كنم. وی اضافه 
ك��رد: اينکه رفیع زاده به مدت چهارس��ال ديگر 
انتخاب شده، منوط به اين نیست كه برای چهار 
سال ديگر، در اين پس��ت خواهد ماند و او بايد 
جهت پیشرفت اين رشته ورزشی، سعی وتالش 
مضاعفی از خود نشان دهد، پیشرفت وی نیاز به 

همکاری شما و فدراسیون جودو دارد. 
وی با بی��ان اينکه جودو پیش��رفت نکرده، ادامه 
داد: ج��ودو ايران، نس��بت به دنیا عقب اس��ت و 
روند رو به رش��دی نداشته، پیشرفت اين رشته، 
در كش��ورمان منوط به اين خواهد بود كه برنامه 
ري��زی مطلوب��ی داش��ته باش��یم كه فدراس��یون 
مس��ابقات آس��یايی گوانگجو را جدی گرفته و 
امیدواري��م ك��ه حداقل 3 م��دال رنگارنگ برای 
كشورمان به ارمغان بیاوريم و روی اين موضوع 
برنامه ريزی مدونی انجام داده ايم.علیرضا امینی 
اضافه ك��رد: در حال حاضر درخواس��ت كرديم 
كه مربیان كره ش��مالی برای تیم ملی ايران س��فر 
كنند. وی در پايان گفت: جودو اس��تان اصفهان، 
در رده ه��ای س��نی نوجوان��ان و جوان��ان، در 
سطح كشور پیشرفت چش��مگیری داشته كه در 
 سالهای آينده حرفهای زيادی برای گفتن خواهد 

داشت. 
خدابخش: جودو استان، باید به اهداف کالن 

ورزش برسد

در ادام��ه صحبته��ای دكت��ر امینی، دكتر رش��ید 
خدابخ��ش مديركل تربیت بدنی اس��تان اصفهان 
توضی��ح داد: خ��ط مش��ی اداره كل تربیت بدنی 
اس��تان، در قبال انتخابات رؤسای هیأت ها، اين 
اس��ت كه: تا آنجا كه ممکن خواهد بود براساس 
بخشنامه و آئین نامه های انتخابات ورزشی باشد، 
و س��عی بر اين داريم، مجمع سالمی برگزار كنیم 
و نفرات��ی كه به اين مجمع ه��ا دعوت می كنیم 
مطابق با آئین نامه ها باش��د و خروجی آراء اين 
مجامع ب��رای اداره كل تربیت بدنی قابل دفاع و 

احترام است. 
خدابخ��ش ادامه داد: هركس رئیس هیأت ش��د 
وظیف��ه داري��م از او حماي��ت كنی��م. وی تأكید 
ك��رد: ج��ودو اصفهان ب��ا همکاری فدراس��یون 
پتانس��یل كس��ب مدال المپیک را دارد، به شرط 
اينک��ه هیأت جودو شهرس��تان ها، بیش��تر فعال 
باش��ند و ط��رح اس��تعداديابی، نخبه پ��روری و 
آم��وزش را، در شهرس��تان ها ج��دی بگیرند و 
در مقاب��ل هیأت جودو اس��تان، ب��ا يک وحدت 
و همدل��ی بايس��تی دارای برنامه مدونی باش��د 
 ت��ا به اهداف كالن ورزش، اس��تان دس��ت يابد، 
خدابخ��ش اضاف��ه ك��رد: م��ا باي��د در ورزش 
 ه��دف را تعريف و پس از فراين��د انجام كار را 
كنت��رل كنیم، اگ��ر بخواهیم منتظر ش��ويم كه به 
هدف می رسیم يا نه، سالیان طوالنی را از دست 
 خواهی��م داد، اداره كل تربیت بدنی چهارس��ال 
انتظ��ار نخواه��د كش��ید آن چی��زی ك��ه برای 
برنام��ه  هی��أت  ت��الش  دارد  اهمی��ت  م��ا 
برنام��ه  صحی��ح  فراين��د  اج��رای  و   ري��زی 
اس��ت. اگرهی��أت اين مس��یر را طی كن��د ما آن 
را م��ورد حماي��ت ق��رار می دهیم ام��ا اگر در 
ط��ول اين چهار س��ال، هر هیأت��ی فرايند كار را 
صحی��ح انج��ام نده��د و نتوانس��تند طرحه��ا و 
 پروژه ه��ای موردنظ��ر، بح��ث اس��تعداديابی و 
ده��د،  انج��ام  درس��تی  ب��ه   را   آم��وزش 
به ط��ور حت��م، ناچ��ار خواهی��م ب��ود، قبل از 
اينک��ه دوره چهارس��اله او ب��ه اتم��ام برس��د و 
م��ا زمان را از دس��ت بدهی��م، تغییرات��ی ايجاد 
 كنی��م، تصمیمی جديد خارج از سیاس��ت های 
نیفت��اده  اتف��اق  تف���اهم�����ات  و   قبل�����ی  
اس��ت. وی ادام��ه داد، وقت��ی اداره كل تربی��ت 
بدن��ی اس��تان ق��ادر ب��ه اج��رای 220 پ��روژه 
اس��ت و اي��ن تجربه ه��م در مديري��ت و كادر 
 فن��ی ورزش اس��تان وج��ود دارد ك��ه با حضور 
اس��تانداری، ش��هرداری اصفهان و شركت های 
انج��ام  اس��تان  بزرگ��ی در كش��ور و   مش��اور 
ب��دون ب��زرگ  پروژه ه��ای  اص��والً  ش��ود، 

 

مشاور انجام   نمی شود. 

 زاینده رود
محمد صلصالی، كاپیتان تیم فوتبال  ذوب آهن كه فصل 
پیش، به علت پارگی رباط صلیبی پايش، در نیم فصل 
 دوم نتوانسته بود شاگردان ابراهیم زاده را همراهی كند، 
با آغ��از تمرين��ات س��بزجامگان اصفهان��ی، در اين 
 فص��ل، همپای ديگ��ر بازيکن��ان اين تیم ب��ه تمرين 

می پردازد. 
وی در مورد آمادگی خود، به زاينده رود گفت: با شروع 
تمرينات، به تیم ملحق ش��دم و حتی در اردوی تركیه 
همراه تیم زيرنظر دكتر شريفیان، پزشک تیم، به تمرين 
پرداخت��م و تا دو ماه ديگر، می توانم برای تیم محبوبم 
بازی كن��م. وی ادام��ه داد: ذوب آهن تیم قدرتمندی 
اس��ت كه با حمايت هواداران و مجموعه اين باشگاه، 
 ب��رای هر تیمی مش��کل س��از خواهد ب��ود و ما فقط 
برای كس��ب قهرمانی، پای به میدان خواهیم گذاشت. 
صلصال��ی، پیرام��ون نق��ل و انتق��االت اين باش��گاه 
توضی��ح داد: اس��کلت اصل��ی تیم، حفظ سیاس��ت 
باش��گاه در فص��ل نقل و انتقاالت، سیاس��ت مطلوبی 
ب��ود كه در وهله نخس��ت، بازيکنان اصل��ی را حفظ 
 و پ��س از آن بازيکن��ان موردنی��از كادر فنی را جذب 
كرد. وی در پاي��ان افزود: برای بازی در میادين، لحظه 
 ش��ماری می كنم به همین دلیل با انگیزه ای مضاعف 

بر سر تمرين ها حاضر می شوم.

 زاینده رود
سرپرست تیم فوتس��ال گیتی پسند اصفهان، كه به 
تازگ��ی به جمع متأهلین پیوس��ته، پیرامون اين تیم 
به زاينده رود گفت: خوش��بختانه تیم در وضعیت 
مطلوبی به س��ر می ب��رد و بازيکنان ه��ر روز زير 
نظر حس��ین افضلی، سرمربی تیم و ديگر كادر فنی 

كارهای تاكتیکی را دنبال می كنند.
كريمی��ان ادامه داد: بازی اول م��ا كمتر از دو هفته 
ديگ��ر، با ش��هید منص��وری، نائب قهرم��ان فصل 
 گذشته لیگ برتر فوتسال، در قرچک برگزار خواهد 

شد. 
اي��ن تیم يکی از تی��م های برتر ايران اس��ت و ما 
فقط برای كس��ب امتیازات كامل به میدان خواهیم 
رف��ت. وی در پايان افزود: گیتی پس��ند، در جمع 
تیم های بزرگ فوتس��ال، حرفهای زياد برای گفتن 
 دارد و م��ا چش��م به رده های اول تا س��وم جدول 

دوخته ايم.

سید رضا رفیع زاده؛ 

ابقای رئیس هیأت جودو استان، برای چهار سال دیگر
محمد صلصالی: 

تا دو ماه دیگر به میادین 
بازمی گردم

امین کریمیان: 

گیتی پسند، حرفهای 
زیادی برای گفتن دارد

نماينده اصفه��ان در مجلس گفت: 
اگ��ر حضور ش��هرداری ب��ه  عنوان 
در  اجراي��ی  دس��تگاه  و  كارفرم��ا 
پروژه ورزش��گاه نقش جهان، سبب 
اختالف مس��ئوالن نش��ود، ب��ا اين 
نداريم. حمیدرضا  مخالفتی  حضور 
فوالدگ��ر، در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفهان با اش��اره به احتمال وجود 
فساد و مش��کالت مالی در تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان، اظهار داشت: 
منکر وجود فساد در تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان نیستم، اما می گويم، اين 
مسأله بايد از طريق قانونی پیگیری 
شود و هیأت های مورد نظر قانونی 
بايد نظر خود را در اين زمینه اعالم 
كنند. وی ب��ا بیان اينکه اگر پیش از 
بررس��ی هیأت های مختلف، مسأله 
وجود فس��اد در ورزشگاه رسانه ای 
ش��ود، ديگر نمی توان آن را بررسی 
ك��رد، تصري��ح ك��رد: هیأت ه��ای 
رس��یدگی به تخلفات، حراس��ت و 
مقامات اس��تان، بايد در اين مس��أله 
بررس��ی های الزم را به عمل آورند 
تا مشکالت و فساد احتمالی موجود 
در ورزش��گاه، كشف ش��ود و با آن 
برخورد جدی صورت گیرد. نماينده 
مردم اصفهان، در مجلس ش��ورای 
اس��المی، رسانه ای ش��دن موضوع 
پیش از بررس��ی مس��ئوالن را مضر 
دانست و اظهار داشت: اگر موضوع 

پیش از بررس��ی های الزم رسانه ای 
شود، حتی اگر مفس��دان احتمالی، 
در ورزش��گاه وجود داش��ته باشند، 
با ش��نیدن اخبار مختل��ف رد خود 
را از ورزش��گاه پاک كرده و تجربه 
نش��ان داده ك��ه اين مس��ائل، نبايد 
پیش از كش��ف و بررسی رسانه ای 
شود.وی با اشاره به موافقت رئیس 
جمهور با بودجه درخواست شده از 
سوی مسئوالن استان، برای تکمیل 
ورزش��گاه نقش جهان، خاطرنش��ان 
كرد: اگرچه با درخواست مسئوالن 
استان از س��وی دفتر رئیس جمهور 
موافقت ش��ده اس��ت، ام��ا اطالعی 
از اب��الغ دس��تور اختصاص بودجه 
به دس��تگاه اجرايی، يعنی س��ازمان 
مديريت نداريم و اين مس��أله هنوز 

مشخص نشده است. 
فوالدگر، ب��ا بیان اينکه بودجه مورد 
نظ��ر در چند مرحله، به ورزش��گاه 
اختص��اص می ياب��د، بیان داش��ت: 
ب��ه دلیل آنک��ه 300 میلی��ارد ريال 
درخواست ش��ده از سوی استاندار 
اصفه��ان در بودجه كش��ور عنوان 
نش��ده، بخش��ی از اين مبل��غ، بايد 
اعتب��ارات در اختی��ار س��ازمان   از 
تربیت بدن��ی و دولت، بخش ديگر 
بايد از طريق يک درصد بودجه های 
مختل��ف  بخش ه��ای  و  عمران��ی 
ديگر تأمین ش��ود؛ بنابراين دريافت 

امکان پذي��ر  مرحل��ه،  ي��ک  در   آن 
نیست. 

وی وجود بودجه برای ادامه فعالیت 
در اين ورزشگاه را ضروری دانست 
و تصريح كرد: زمانی كه اعتبار كافی 
برای تکمیل ورزشگاه وجود داشته 
باش��د، همه برای كار در آن حاضر 
هس��تند اما ما بايد اطمینان پیدا كنیم 
كه با پیمانکار قبل، مشکلی در روند 
تکمی��ل ورزش��گاه پی��ش نمی آيد؛ 
پیمان��کار كنونی، ب��رای تکمیل اين 
ورزش��گاه نگاه حرف��ه ای به پروژه 
دارد و ت��ا زمانی ك��ه اطمین��ان ب��ه 
دريافت پول نداش��ته باش��د، كار را 
پیش نمی برد. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
اينکه اگر تکمیل ورزشگاه به استان 
تفوي��ض اختیار ش��ود، پیمانکارانی 
هستند كه پیش از پرداخت پول، كار 
را به پیش برن��د، ادامه داد: در حال 
 حاض��ر دغدغه مس��ئوالن اداره كل 
تربیت بدنی اس��تان اصفه��ان، نبود 
بودج��ه م��ورد نظ��ر اس��ت و اگر 
اعتب��ار همراه ب��ا تفوي��ض اختیار، 
به اس��تان نیايد، تکمیل ورزش��گاه 
مواج��ه  بس��یاری  مش��کالت   ب��ا 
می ش��ود. وی ب��ا اش��اره ب��ه لزوم 
همکاری تمامی دستگاه های اجرايی 
استان برای بهره برداری، از ورزشگاه 
خاطرنشان كرد: اس��تاندار اصفهان، 

معاونت عمرانی استاندار، شهرداری 
اصفه��ان و تربیت بدنی اين اس��تان 
باي��د پس از تفويض اختیار، تکمیل 
ورزش��گاه به استان، دست به دست 
ه��م دهند و تکمیل اين ورزش��گاه 
را ب��ه عن��وان پ��روژه ای مل��ی، در 
دس��ت گیرند. فوالدگر، به س��ابقه 
اداره كل تربیت بدن��ی ب��رای تکمیل 
 پروژه های بزرگ اشاره كرد و افزود: 
تربیت بدنی در س��ال های گذشته، 
نش��ان داده كه نمی تواند پروژه های 
ب��زرگ را ب��ه تنهاي��ی ب��ه پاي��ان 
برس��اند چون اين اداره كل كارهای 
عمرانی بزرگی همچون: ورزش��گاه 
نقش جهان را كمتر مديريت كرده و 
به تنهايی از پس تکمیل ورزش��گاه 

بر نمی آيد. 
وی ب��ا بی��ان اينک��ه، اگ��ر حضور 
شهرداری به عنوان كارفرما و دستگاه 
اجرايی، موجب اختالف مس��ئوالن 
نشود، با اين حضور مخالفتی نداريم، 
اضاف��ه كرد: اگر مس��ئوالن اداره كل 
تربی��ت بدنی اس��تان، قبول كنند كه 
تکمیل ورزش��گاه توسط شهرداری 
اصفهان انجام شود و هماهنگی بین 
مسئوالن در اين زمینه وجود داشته 
باشد با حضور ش��هرداری اصفهان 
به عنوان دس��تگاه اجراي��ی تکمیل 
 كننده ورزشگاه نقش جهان مخالفتی 

نداريم.

فوالدگر: 

با حضور شهرداری اصفهان در پروژه نقش جهان 
مخالفتی نداریم

سردار استکی فرمانده قرارگاه سیدالشهدا

فرهنگ عاشورایی و نهراسيدن از قدرت های بزرگ را، عامل پيروزی رزمندگان مسلمان در همه جنگها، برشمرد
ــهدا و ایثارگران وزارت صنایع،  ــت سرداران، ش اولین کنگره بزرگداش
در شهر شهدا، اصفهان برگزار شد. این مراسم باشکوه به همت شرکت 
ــان در روز پایانی  ــه اصفه ــوالد مبارک ــان و مجتمع ف ــن اصفه ذوب آه
ــهدا و ایثارگران جامعه  ــر صنایع، خانواده های ش ــاه، با حضور وزی تیرم
ــوری و لشگری، مدیر عامالن  ــئوالن کش  صنایع و معادن، روحانیون، مس
شرکت های ذوب آهن، فوالد و دیگر صنایع اصفهان و فرماندهان ارشد 
ــتان، در محل باشگاه ورزشی ذوب آهن در  نظامی و نماینده مجلس اس
ــمی، از بازیگران سینمای دفاع  ــید جواد هاش ــهر برگزار شد. س فوالدش
مقدس، مجری برنامه بود. مهندس رجایی، مدیر عامل فوالد مبارکه در 
ــت: توفیق خدمت در راه شهدا و ایثارگران، هم  ــم اظهار داش این مراس
ــر شده و این مهم، جز با  ــهدای صنایع، میس اکنون با برگزاری کنگره ش

لطف وزیر محترم صنایع شامل حال اصفهان نمی شد. 
ــتمرار  ــاله در اصفهان برگزار و اس ــم همه س ــن مراس ــرد ای وی آرزو ک
ــد افزود: امروزه همه ایثارگران و سرداران جنگ، جزو یکه  ــته باش داش
ــورما است.  ــتند و این از افتخارات کش ــور هس  تازان عرصه صنعت کش
مدیر عامل فوالد مبارکه، همچنین از زحمات معاونت وزیر صنایع برای 
برگزاری این مراسم باشکوه تقدیر کرد. مهندس رجایی، ریشه دواندن 
ــی و انقالبی دفاع مقدس و پیوند با آن، در زندگی انسانها  فرهنگ ارزش
ــت و همواره در راه شهدا زندگی کردن  ــبب عزت و پایداری دانس را س
ــه خود در راه  ــردن از آنها و تذکر ب ــردی و بهره ب ــادآوری بزرگم را ی
استمرار آرمان های آنها و احیای اسالم اصیل دانست افزود: این مراسم 
ــالتی بزرگ است و فوالد  ــهدا در راه انجام رس ادای دین کوچکی به ش
ــی با توجه به  ــال احداث بود ول ــه در زمان جنگ در ح ــه اگر چ مبارک
ــازندگی، خدمات ارزشمندی به  ــاخت و س نیروی کم و درگیری در س
جنگ و سنگرسازی، ماشین آالت، تدارکات و فعالیت عملیاتی و جهادی 
ــاز و 68 نفر آزاده تقدیم  ــهید، 503 جانب ــه داد و در این راه 19 ش ارائ
انقالب کرد، همچنین 583 نفر از شرکت فوالد مبارکه به عنوان رزمنده 
ــمول  ــده و حدود 300 نفر نیز رزمندگان مش داوطلب به جنگ اعزام ش

خدمتی بوده اند که هم اکنون مشغول کار در فوالد هستند. 
ــه 1700 نفر و هم اکنون  ــه جبهه از فوالد را، نزدیک ب ــزام ب وی کل اع
ــرکت فوالد و  ــش از 700 نفر نیرو، در ش ــورا را با بی ــردان عاش وجودگ
ــهدا در شرکت فوالد را از  ــتخدام 222 نفر از فرزندان و بستگان ش اس

برکات جنگ برای این شرکت برشمرد.
ــت  دکتر صفرعلی براتی، مدیرعامل ذوب آهن نیز، در کنگره بزرگداش
ــهدای صنایع، فداکاری جامعه صنعت و معدن در عرصه دفاع مقدس  ش
ــرکت ذوب آهن  ــته و در مورد آمار ایثارگران ش ــایان توجه دانس را ش
ــانی و نیز  ــن را از مراکز تأمین نیروی انس ــر و ذوب آه ــزار نف را 14 ه
ــی تصریح  ــمرد. دکتر برات ــگ تحمیلی، برش ــتیبانی مهم جن ــی و پش فن
ــگ از نظر نیرو و  ــا هم رابطه تنگاتن ــن و دفاع مقدس، ب ــرد: ذوب آه ک
ــته و از نظر نیروی فنی، نیروی انسانی و پشتیبانی  امکانات تخصصی داش
و تجهیزات، ارتباط گسترده ای میان ذوب آهن و جبهه وجود داشته، به 
طوری که اکنون 1450 نفر جانباز در ذوب آهن مشغول به کار و 500 
نفر از فرزندان شهدا نیز در ذوب آهن پس از جنگ استخدام شده اند. 
ــهدای ذوب آهن را 284 نفر و این آمار را در سطح آمار  وی مجموع ش

کل صنایع بی نظیر توصیف کرد.
ــردار محمد کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس و فرمانده سابق  س
ــهدا و رزمندگان صنایع را طالیه داران  ــکر 27 محمد رسول اهلل، ش لش
ــت و اذعان داشت: در زمانی  ــی جبهه دانس جنگ در امور فنی و مهندس

که دین در دنیا افیون بشر خوانده می شد با مقاومت امام و امت اسالم و 
پشتیبانی رزمندگان و شهدای عزیز، حرکتی عظیم برپا شد و رزمندگان 
با دست خالی در برابر ظلم ایستادند تا دشمن آرزوی یکروزه به تهران 
رسیدن را به گور ببرد و سیاستمداران دنیا را شگفت زده کنند که این 
ــیجیان انقالبی  اعجاز چیزی جز قدرت ایمان و پایمردی رزمندگان و بس

نبوده است.
ــا یادآوری  ــپاه تهران، ب ــکر 27 س ــابق لش ــردار کوثری، فرمانده س س
ــین )ع( و 8 نجف،  ــکرهای 14 امام حس ــادت های خط شکنان لش رش
ــان را در جنگ بی نظیر  ــی جهادگران صنایع اصفه فعالیت های مهندس
ــنگر در جبهه های نبرد حق علیه  ــد و به احداث کیلومترها پل و س خوان
ــردار کوثری از یادگاران جبهه و جنگ،  ــط آن اشاره کرد. س باطل توس
ــهدا و  ــادت های ش ــمی را تداوم راه رش برگزاری چنین کنگره و مراس
ــد و گفت: باید به خود  ــنودی آنها و رضایت ایثارگران خوان ــث خش باع
ببالیم که در سایه محبت صادقانه و میثاق با شهدا و امام شهدا و آرزوی 

اصلی دوستداران امام، حرکت می کنیم.
ــه ای را که  ــهدا، دکلم ــی از فرزندان ش ــم یک ــن مراس ــن در ای همچنی
ــرادر غالمرضا  ــرا کرد و ب ــا لحنی زیبا اج ــدر بود ب ــه ای برای پ  واگوی
کویتی پور از نغمه سرایان و مداحان بزرگ جبهه و جنگ نیز در حاشیه 
ــم به اجرای زیبایی از مداحی های خاطره انگیز پرداخت. در این  مراس
ــم که بیش از دو هزار نفر از عاشقان دفاع مقدس حضور داشتند،  مراس

سردار استکی، به ایراد سخن پرداخت.
ــتکی، فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا )واقع در منطقه 4  سردار اس
ــتانهای: اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد( نیز در این  ــور، در اس کش
ــم گفت: انتظار فرج امام زمان )ع( در این ایام سبب خیر و برکت  مراس
و برگزاری چنین مراسمی برای شهدا و ایثارگران وزارت صنایع، موجب 

خرسندی امام زمان )ع( خواهد بود. وی افزود: در تاریخ از 3400 سال، 
ــال آن جنگ وجود نداشته و در حدود چندین سالی که  تنها در 250 س
ــذرد، 150 جنگ  ــه عنوان یک نهاد صلح می گ ــازمان ملل ب از عمر س
ــه پایه اصلی این جنگ ها  ــت ک داخلی و خارجی در جهان رخ داده اس
ــاس زیاده خواهی و تجاوز استعمارگران و ابرقدرت ها بوده است  براس
و نمونه آن 6 جنگ امریکا در سالهای اخیر در منطقه است و نیز جنگ 

اسرائیل علیه مردم لبنان و فلسطین.
ــیدن از  ــورایی و نهراس ــگ عاش ــهدا، فرهن ــرارگاه سیدالش ــده ق فرمان
ــلمان در همه جنگها،  قدرت های بزرگ را عامل پیروزی رزمندگان مس
ــور  ــه رهبر معظم انقالب » اولین خاکریز کش ــمرد و افزود: به گفت برش
اسالم است و اساس حفظ آن نیز ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان 
ــهدا  ــز، باید از تجربیات و خدمات ش ــگام جنگ نرم نی ــس در هن آن، پ
ــادت های سردار  ــتکی، همچنین به بیان رش ــردار اس درس گرفت« س
ــهید اصفهان در  ــور از فرماندهان ش ــردار ردانی پ ــین خرازی و س حس

عملیات های خیبر و فتح ارتفاعات 2511، پرداخت.
ــم، همچنین امام جمعه اصفهان حضرت آیت ا... طباطبایی  در این مراس
نژاد )که برادر و پدر شهید هستند( حاضران را به فیض رسانده و فرمود: 
ــه کردن در کارها، از مهمترین رفتار انسان است و در باب  حقیقت پیش
ــایی می کند و  ــت، فقط یک آیه مصداق دارد که مؤمنان را شناس صداق
ــانی هستند که به خدا و رسول خدا ایمان  آن آیه می گوید: مؤمنان کس
ــته و در راه دین شک نداشته باشند و ایمان آدمی، سه ستون دارد  داش
که بیان زبانی، التزام عملی و ایمان قلبی است. امام جمعه اصفهان افزود: 
ــهدا که از جان خود مایه گذاشتند، حتمًا در بهترین رده  مسلم است ش
ــته اند و دارای همه صفات ایمان بودند. وی حفظ خاطره همه  قرار داش
ــت و برگزاری کنگره شهدای  ــهدای کربال الزم دانس ــهدا را مانند ش ش

صنایع را گامی استوار در این راه خواند. 
آیت ا... طباطبائی نژاد افزود: صنایع باید با رشد خود، امروزه نیز همچون 
ــتند و در تحریم ها و تهدیدها با  ــالهای جنگ، در برابر دشمنان بایس س
ــدن برخی معادن گالیه کرد و  ــمن مقابله کنند. وی از خصوصی ش دش
ــه خزانه بیت المال  ــت و باید درآمد آن ب ــت: معادن جزء انفال اس گف
ــط دولت، برای آنها خرج شود  ــپس بین مردم تقسیم و یا توس رفته و س
ــدن، به صورت خصوصی  ــراد، بر روی یک یا چند مع ــه برخی اف و اینک
دست بیندازند صحیح نیست و باید برای معادن اصفهان و کشور قانونی 

عادالنه و منصفانه وضع شود.
ــت شهدا و ایثارگران  مهندس علی اکبر محرابیان، در کنگره بزرگداش
ــهدای  ــاکریم که اولین کنگره ش صنایع در اصفهان گفت: خداوند را ش
ــمبل ایثارگری  ــهری چون اصفهان که س ــالها در ش صنایع را پس از س
ــری این  ــم و ایثارگ ــت، برگزار می کنی ــدس اس ــاع مق ــاد در دف و جه
ــن المللی  ــابقه بی ــبقه و س ــز، همچون صنعت آن در جهان س ــتان نی  اس

دارد. 
ــم را شروعی برای  ــال این مراس وزیر صنایع افزود: امروز پس از 23 س
تداوم فروغ صنعتگران در عرصه دفاع ملی می دانیم و شمعی بر سر راه 
همه مدیران صنایع، تا فراموش نکنند، برای به وجود آمدن این پیشرفت 
چه خون هایی نهال انقالب را آبیاری کرده است و آن را به یک شجره 

طیبه تنومند، بدل ساخته است. 
ــورد  م در  ــالب  انق ــل  اوای ــرات  نظ ــان  بی ــه  ب ــان،  محرابی ــدس   مهن
ــتفاده  ــت و گفت: برخی افراد ناآگاه در اوایل انقالب اس صنعت پرداخ
ــتند اما  ــها می دانس ــرفت صنعتی را مغایر با ارزش ــوژی و پیش از تکنول
ــرفت های جهانی  ــا به آن پیش ــان داد که ما نه تنه ــگ تحمیلی نش جن
ــود در عرصه بین  ــان دادن خ ــیل باالیی برای نش نیاز داریم بلکه پتانس
ــس از جنگ هم، عده ای مخالف تفحص و پیدا کردن  ــی داریم و پ الملل
ــازندگی می دانستند اما با دالوری  ــهدا بودند و آن را مانع س ــاد ش اجس
ــانی از فرزندان  ــه حداقل نش ــهدا ب ــص، خانواده های ش ــرادران تفح ب
ــرفت  ــس از آن نیز همین دالورمردان در عرصه پیش ــیدند و پ خود رس
ــرکت کردند و کالم مقام معظم رهبری  ــعه و سازندگی، ش صنعتی، توس
ــرد و هم به  ــرفت ک ــه فرمود: که هم می توان پیش ــن کردند ک را تبیی
ارزشها پای بند بود اکنون ما، هم راه صنعت را پیموده و ادامه می دهیم 
ــام پای بند  ــورت اصولی و در خط ام ــهای انقالب به ص ــم، به ارزش و ه
ــل ذوب آهن را  ــر براتی، مدیر عام ــی همچون دکت ــتیم. وی مدیران هس
ــازندگی توصیف کرد  ــون در جبهه صنعت و س ــرکات جنگ و اکن از ب
ــت، اکنون نیز  ــه در جنگ حضور داش ــانی ک ــت: همه کس  و اذعان داش
ــعار نه شرقی نه غربی،  ــازندگی دارند و برمبنای ش ــهمی عمده در س  س
ــی،  غرب ــر  غیــ روش  ــا  ب و  ــــعه  توس ــیـــر  مس در  را  ــام  ام  راه 
ــادی اخیر ایران رتبه  ــاره به جهش اقتص می پیمایند. وزیر صنایع، با اش
ایران قبل از دولت آقای احمدی نژاد در رشد تولیدات صنعتی را 120 
ــانی از مدیریت  و در حال حاضر 29 در جهان ارزیابی کرد و آن را نش
ــن برابری تولید  ــد چندی ــت و همچنین رش ــط امام و رهبری دانس در خ
آهن، فوالد و سیمان را، نشانه در دست گرفتن مدیریت، توسط نیروهای 

والیی برشمرد.
ــه ایثارگران و  ــا در دورانی که ب ــت: م ــدس محرابیان، اذعان داش مهن
نیروهای واقعی خط امام، اعتماد کردیم، موفق بودیم و نشان این راه جز 
ــت و اگر لحظه ای از آن جدا  ــهدا و راه نورانی والیت فقیه، نیس کالم ش

شویم، دیگر این چنین موفق نخواهیم بود.

سردار استکی، فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا:

فرهنگ عاشورایی و نهراسيدن از قدرت های بزرگ را رمز پيروزی رزمندگان مسلمان در همه جنگها برشمرد
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خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان، نیست.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز
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حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

تغیی��ر مديران انجمن س��ینمای جوان و مؤسس��ه 
رسانه های تصويری و توزيع فیلم سنتوری در شبکه 
نمايش خانگی از جمله اخبار مهم هفته آخر تیر ماه 
اس��ت. به گزارش مهر، رفع توقیف فیلم سنتوری، 
تغییر مديران مؤسسه رسانه های تصويری و انجمن 
س��ینمای جوان، تقدير از خبرنگاران برتر بیست و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر و... از اخبار هفته آخر 
تیر ماه س��ینمای ايران محسوب می ش��ود. در پی 
گفتگوی هنگامه قاضیانی بازيگر س��ینمای ايران در 

ارتباط با تصحیح نام وی در بیلبوردها 
و س��ر در س��ینماهای نمايش دهنده 
)بی��داری روياها( علی آش��تیانی پور 
تهیه كننده فیلم، خبر از اصالح عنوان 
خانوادگ��ی وی داد. س��نتوری ب��رای 
حضور در شبکه نمايش خانگی، رفع 
توقیف شد. اين فیلم نیمه مردادماه، به 
صورت س��ه CD وارد ب��ازار خواهد 
ش��د. دو CD حاوی فیلم س��نتوری 
و CD س��وم ب��ا عن��وان 24 دقیقه با 
سنتوری و پش��ت صحنه فیلم توزيع 
خواهد ش��د. در CD سوم كلیپ های 

فیلم سنتوری به همراه پشت صحنه فیلم، آماده شده 
اس��ت. جلد فیلم سنتوری نس��بت به كارهای قبلی 
مؤسسه هنرهش��تم، متفاوت تر و در قطع بزرگ تر، 
آماده ش��ده اس��ت و فیلم با قیمت 1500 تومان، در 
ش��بکه خانگی عرضه خواهد ش��د. در اين فیلم كه 
در بیس��ت و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمايش 
درآم��د، به��رام رادان، گلش��یفته فراهانی، مس��عود 
 راي��گان، رؤيا تیموري��ان، نادر س��لیمانی و... بازی 
م��ی كنند. فیلم )مقلد ش��یطان( افش��ین صادقی با 
محدوديت س��نی اكران می شود.  پس از حل شدن 

مشکالت فیلم سینمايی مقلد شیطان، قرار شد اين 
فیلم پس از اكران لج و لجبازی، در گروه س��ینمايی 
قدس، به نمايش درآيد. فیلم به دلیل موضوع خاصی 
كه در آن مطرح می ش��ود، برای افراد زير 13 س��ال 
ممنوع ش��ده اس��ت و از س��وی ديگر در برخی از 

شهرها نیز اكران آن میسر نیست.
- جلسه توديع و معارفه مديران مؤسسه رسانه های 
تصويری و انجمن سینمای جوان، در محل معاونت 
امور س��ینمايی، هفته گذشته 27 تیر ماه برگزار شد. 

در اين مراس��م، هاش��م میرزاخانی جايگزين ناصر 
باكیده شد تا مديريت انجمن سینمای جوانان ايران 
را به عهده بگیرد. ابراهیم داروغه زاده هم از س��مت 
مديريت مؤسس��ه رس��انه های تصويری كنار رفت 
و محمدرضا عباس��یان، مدير مؤسس��ه رسانه های 
تصويری ش��د. مهدی مسعودشاهی، دبیر بیست و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر، از سوی معاونت امور 
سینمايی، به سمت مديرعاملی مؤسسه جشنواره های 
سینمايی منصوب ش��د. هادی خانیان نیز مشاورت 
معاونت سینمايی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی 

و مديريت اجرايی را برعهده گرفت.
- ماه رمضان امس��ال نیز، مانند س��ال گذشته طرح 
اكران اذان تا اذان، برگزار می ش��ود. اين طرح سال 
گذش��ته با اس��تقبال زيادی روبه رو شد و به نوعی: 
اين ماه را كه )فصل مرده اكران( محسوب می شود 
را، به شرايط مطلوبی تبديل كرد. امسال نیز، از مدتی 
قبل شورای صنفی نمايش، درصدد حمايت معاونت 
س��ینمايی و صدا و س��یما، در برگزار كردن هر چه 

بهتر آن است.
- انیمیش��ن جمش��ید و خورشید اكران 
عمومی می ش��ود. اين فیلم، قرار است 
كه مهرم��اه به نمايش درآيد. انیمیش��ن 
جمش��ید و خورش��ید پس از خورشید 
مصر دومین فیلم س��ینمايی انیمیش��ن 
ايران��ی اس��ت. پرويز پرس��تويی، ترانه 
علیدوس��تی، رامبد جوان، ثريا قاسمی، 
حبی��ب رضايی، چنگیز جلیلوند و امین 

حیايی، صداپیشگان اين فیلم هستند.
-كپی برابر اصل عباس كیارس��تمی كه 
از 29 ارديبهش��ت ماه، در فرانسه اكران 
عمومی شده اس��ت، توانسته به فروش 
به يک میلی��ون و 800 میلیون دالری دس��ت يابد. 
همچنین، قرار است در كشورهای: امريکا، فرانسه، 
نیوزيلند، استرالیا، آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه، شیلی، 
هنگ كنگ، بلژيک و سوئیس به روی پرده برود.  

- طی مراسمی در فرهنگسرای نیاوران، برترين های 
رسانه در بیس��ت و هشتمن جش��نواره فیلم فجر، 
معرفی ش��دند. در اين مراسم خبرنگارانی از: ايسنا، 
فارس، مهر، ايلنا، ايرنا، برنامه، شبکه های راديويی و 
تلويزيون��ی و چندين روزنامه و ماهنامه جوايزی را 

دريافت كردند.

مهدی شبکه ساز)نويسنده و منقد ادبی (
 بعد از زمانی كه بر آثار س��اموئل بکت گذش��ت، 
به طور حت��م اعتبار وی، در مقام اس��تاد ادبیات 

مدرن قطعی شد.
دارای  و  ايج��از  و  ايه��ام  ب��ا  بک��ت،  آث��ار   
مضامی��ن و اش��کالی، ب��س ت��کان دهن��ده و با 
 نوع��ی منط��ق ش��عری، تکیده ت��ر، مرموز ت��ر و 

زيباست. 
اگ��ر قبول كنی��م، تفس��یر منتقدان غرب��ی را كه 
حركت نثر بکت به سوی شعر ناب، و همچنین، 
پیون��د اين حركت با مضمون افس��ردگی و يأس 
هم��راه اس��ت، آثار س��اموئل بک��ت را می توان 
تح��ت حیطه اي��ن امر حک��م آدورنو، بررس��ی 
 ك��رد، »زيباشناس��ی؛ هم��ان تاري��خ رن��ج پنهان 

است. 
راک،  فاك��س  در   1906 در  بک��ت،  »س��اموئل 
 در همج��واری دوبلین، چش��م به جهان هس��تی 

گشود.
 او به بديمنی ناب تولد و هس��تی، توجهی نشان 
نمی دهد و همین مسأله بعدها در آثارش متبلور 
می ش��ود. بکت ايرلندی، به خانواده ای پروتستان 

تعلق داشت.
 او بع��د از دوره دبیرس��تان، ب��رای تحصی��ل در 
رش��ته زبان ه��ای خارج��ی، ب��ه كال��ج ترينیتی، 
دوبلین رف��ت و مدرک فوق لیس��انس گرفت و 
بعد از س��ال 1928 در )اكول نرمال س��وپريور( 
پاري��س، ادبیات انگلیس��ی تدريس ك��رد و بعد 
از آن، زم��ان، با جیم��ز جوي��س، مراوداتی پیدا 
 ك��رد كه تأثیر عمیق��ی بر نثر و زندگ��ی ادبی او 

گذاشت. 
س��اموئل بک��ت، بع��د از نمايش��نامه در انتظ��ار 
گ��ودو، كه ب��رای او ش��هرتی جهان��ی آورد، در 
 س��ال 1969 جاي��زه ادب��ی نوب��ل را از آن خود 

كرد.

متولد: 1340، چقاهست            تاریخ شهادت: 1363/6/20            محل شهادت: خرمشهر
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

... خواهران با حجاب خود، زينب وار زندگی كنید و امر به معروف و نهی از منکر كنید و دس��ت از 
اسالم برنداريد.

شهید عبداله اسدی

چهل سال بعد از نوبل ادبی ساموئل بکت
ادبیات جهان، بکت را ستایش می كند

روزی بود...

تغییر مدیران در معاونت سینمایی

رفع توقيف فيلم سنتوری

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( در تاریخ 89/4/30 با حضور بیش 
از 86 درصد از سهامداران شرکت برگزار شد.

ــرکت بود،  ــکندری، رئیس هیأت مدیره ش ــت آن برعهده مهندس امین اهلل اس ــه که ریاس در این جلس
آقایان محمود محمدی از شرکت سرمایه گذاری تعاونی مسکن وزارت بهداشت و درمان و آقای اسدی 
مدیرمالی شرکت پاالیش نفت بر آن نظارت کردند. همچنین مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مهندس سید مصطفی الهی و نیز بازرس قانونی وحسابرسی شرکت و دبیر مجمع و نماینده بورس نیز در 
این مجلس حضور داشتند. براساس ماده 22 اساسنامه شرکت اعضاء فوق الذکر، هیأت رئیسه مجمع را 
ــکیل دادند و براساس ماده 24 اساسنامه جلسه در ساعت مقرر با شرکت 85 درصد از سهامداران  تش
ــمیت یافت. سپس مهندس الهی مدیرعامل شرکت، گزارش مبسوطی از فعالیت هیأت مدیره را به  رس
ــی قانونی شرکت نیز گزارشات و نقطه نظراتی را  ــتماع حاضران رساند و حسابرسی مستقل و بازرس اس
پیرامون عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 88 ارائه داد. سپس بررسی و تصویب ترازنامه 
ــفند 88 انجام پذیرفته و در ادامه مدیرعامل، مدیران مالی و  ــال مالی منتهی به اس و صورت عملکرد س
نماینده بورس و بازرس قانونی به سؤاالت و ابهامات سهامداران به صورت کامل و اقناع کننده پاسخ گفتند 
و مهندس الهی مدیرعامل شرکت، گزارش عملیاتی شرکت در خصوص پروژه ها و برنامه های جدید را 
ارائه نمودند. سپس با رأی گیری، پاداش اعضاء هیأت مدیره و انتخاب بازرس قانونی صورت پذیرفت. 
تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره نیز مورد تعمیم و ارزیابی قرار گرفته و با تبادل آراء نسبت 
به تقسیم سود سهامداران اتخاذ تعمیم شده و مبلغ 750 ریال بابت هر سهم سود خالص در سال مالی 

منتهی به اسفند 88 مورد تصویب قرار گرفته و بین سهامداران تقسیم شد.
روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات نیز به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی 

شرکت انتخاب شدند و صورتجلسه مجمع به امضاء رسید.
اهداف استراتژیک شرکت

• بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر طرفهای ذینفع
• حذف یا کاهش ریسکها و مخاطرات ناشی ازفعالیتها تا حد قابل تحمل

• ارتقای کمی و کیفی محصوالت، بهینه سازی و اصالح فرآیندها، استفاده بهینه ازمنابع
• پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی

• رعایت الزامات قانونی مراجع ذیربط شامل وزارت نفت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر مراجع و...

• مدیریت ارتقای دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگی مشارکت و کارگروهی در راستای تحقق اهداف 
سازمانی و افزایش بهره وری

• پایش و اندازه گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها
چشم انداز

ما تا 5 سال آینده همسو با سند چشم انداز 20 ساله کشور سودآورترین شرکت تولید کننده فرآورده 
های نفتی کشور خواهیم بود.

خط مشی
• پاسخگویی به انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در راستای بهبود رضایت مندی آنان

• حذف یا کاهش ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
• اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره وری، بهینه سازی و اصالح فرآیندها با استفاده از فناوری جدید

• کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فرآیندها و ارتقاء کیفیت فرآورده ها
• رعایت الزامات قانونی و حفظ ارزشهای سازمان، بهبودرضایت مندی آنان

• مدیریت و توسعه منابع انسانی
• بهبود مستمر اثربخشی فرآیندها

برنامه های آینده شرکت 
ــرکت مصصم است در راه خدمت به جامعه و توسعه و پیشرفت روزافزون، با رهنمودها  هیأت مدیره ش
و حمایت های شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقای ارزشهای بنیادی شرکت، به استراتژی های 

هدف گذاری شده به شرح زیر دست یابد:
• تداوم و تسریع در امر اجرای طرح احداث مجتمع بنزین سازی )GPP( و طرح بهبود فرآیند بهینه سازی 

پاالیشگاه اصفهان
• احداث پروژه URP در راستای رفع تنگناهای عملیاتی فعلی

• تکمیل و راه اندازی مخازن استراتژیک نفت کوره در جهت افزایش توانمندی قدرت ذخیره نفت کوره 
در منطقه

• بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان  و سایر طرفهای ذینفع
• کاهش یا حذف ریسکها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل تحمل

• ارتقاء کمی و کیفی محصوالت، بهینه سازی و اصالح فرآیندها، استفاده بهینه از منابع در راستای اصالح 
الگوی مصرف

• پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
• مدیریت و ارتقاء دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگ مشارکت و کارگروهی در راستای تحقق اهداف 

سازمانی و افزایش بهره وری
• پایش و اندازه گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها

• ساماندهی قراردادها، مراودات مالی و تعامل اثرگذار با صنایع همجوار
• اصالح و تکمیل نرخهای خدمات و عرضه های غیرخدماتی هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه ها

شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( 750 ریال سود خالص بابت هر سهم تقسيم کرد

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه اصفهان

به منظور اجتناب از حوادث جانی و مالی و حفظ جان خود و دیگران از مراجعه به كارگاه های غیرمجاز جهت دوگانه سوز نمودن و نصب 
مخزن CNG و كیت به دلیل غیراستاندارد بودن اقالم فوق اكیدا خودداری نمایند.

 رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

سرمایه جدید درصد افزایش سرمایهتاریخ ثبت افزایش سرمایه 
محل افزایش سرمایه)میلیون ریال(

1377/07/26-100-

249555249/555 درصد1383/02/06
مانده حساب اندوخته مازاد 

 تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت

مطالبات حال شده شرکت 1/713/345 686/56 درصد1385/05/22
ملی پاالیش و پخش

مطالبات حال شده شرکت 242/934/162/258 درصد1386/12/26
ملی پاالیش و پخش

تغییرات سرمایه شرکت

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
ــرکت با شرکتهای مشمول ماده129 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شده  کلیه معامالت ش

است.

تجدید ارائه شده 13881387شرح

اقالم صورت سود و زیان شامل:

99/982/923114/316/323الف( فروش

)105/174/552()92/048/590(ب( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)360/124()2/976/368(ج( هزینه های عملیاتی

--د( هزینه های مالی

)78/879()40/480(ه( سایر درآمدها )هزینه ها(

4/917/4858/702/768و( سود قبل از مالیات

3/987/8766/771/547ز( سود خالص

تغییرات در سرمایه گذاری شامل:

1/167/5974/886/070الف( تغییرات دارایی های ثابت

--ب( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

)3/284(36/729 ج( تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

--د( تغییرات در داراییهای مولد شرکت 

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل: 

241/8446/658/164الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام

45/70850/281ب( تغییرات در بدهی های بلندمدت

)3/746/032(-ج( تقسیم سود

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

320/976)123/180(الف( منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل

2/136/8092/412/742ب( وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

نسبت های مالی:

128 درصد114 درصدنسبت جاری

116 درصد101 درصدنسبت سریع

463 درصد344 درصدنسبت فروش به داراییها

27 درصد13/7 درصدنسبت سود به کل داراییهای شرکت

8 درصد8 درصد )حاشیه سود ناویژه( درصد ناویژه به فروش

7 درصد5 درصدسود )زیان( ویژه قبل از کسر مالیات به فروش

46 درصد53 درصدنسبت بدهی 

4738نسبت فروش به سرمایه در گردش

1064 درصد839 درصدنسبت فروش به دارایی ثابت

9581627سود هر سهم )EPS(- ریال

900-سود نقدی هر سهم )DPS(- ریال

درصد سهمسهام کلنام سهامدارانردیف

34/96 درصد1/455/037/449پاالیش و پخش فرآورده های نفتی1

30/00 درصد1/248/677/430شرکت کارگزاری سهام عدالت )سهامی خاص(2

15/21 درصد632/904/490شرکت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت و درمان 3

7/53 درصد313/269/736سایر سهامداران4

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 5
3/93 درصد163/773/722کشوری

3/11 درصد129/518/995شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت6

1/81 درصد75/271/223شرکت نفت و گاز تأمین )سهامی خاص( 7

1/81 درصد75/271/223شرکت تجلی مهر ایرانیان )سهامی خاص( 8

100 درصد68/534/832بانک صادرات ایران 9

4/162/258/100100جمع

ترکیب سهامداران شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( مورخ 1389/04/15

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
وضعیت معامالت و قیمت سهام

ــرکت در تاریخ 1387/04/09 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فرآورده های نفتی، کک و  ش
ــهام آن برای اولین بار در همان تاریخ مورد معامله قرار  ــوخت هسته ای با نماد شپنا درج شده و س س

گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی 2 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی 
منتهی به 

تعداد  سهام معامله 
شده

ارزش سهام 
معامله شده 
)میلیون ریال(

تعداد 
روزهای باز 
بودن نماد

تعداد 
روزهایی که 
نماد معامله 
شده است

 ارزش بازار
)میلیون ریال(

قیمت 
سهم 
)ریال(

سرمایه 
)میلیون ریال(

1387/12/301/087/674/1116/569/7541041042/230/187/8374/9844/162/258

1388/12/29500/348/9563/279/0761401403/601/364/6855/1384/162/258

وضعیت نقدشوندگی سهام وکیفیت افشاء اطالعات شرکت
ــهم برای سال مالی منتهی 1388/12/29 و عملکرد  اطالعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر س

واقعی آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقالم 

جدول پیش 

بینی درآمد 

هر سهم

اولین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

دومین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

سومین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

چهارمین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

پنجمین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

ششمین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم

آخرین پیش 

بینی درآمد هر 

سهم
عملکرد 

واقعی 

1387/12/181388/02/151388/06/011388/07/111388/11/111389/02/281389/03/22

سود هر 
سهم پس 
از کسر 
مالیات

131814941442140610121048857958

رتبه در سال 1387رتبه در سال 1388شرح

حضور کمتر از یکسال84کیفیت افشا و اطالع رسانی

140104تعداد روزهای گشایش نماد

140104تعداد روزهای معامالتی

نسبت حجم معامالت به میانگین 
0/120/26موزون سرمایه

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری- ارقام به میلیون ریال


