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ـــــئول  مس ـــــنـاس  کارش
استان  غیردولتی  مدرسه های 
ــق برنامه  ــان گفت: طب اصفه
ــور، رشد  ــعه کش پنجم توس
ــوزان در  ــش آم ــذب دان ج
ــر دولتی در  ــه های غی مدرس

کشور در سال 89 حدود 7 درصد اعالم شده است که این رقم ...
شهرستان / صفحه4

فوالدگر پیشنهاد كرد: 
تحقيق و تفحص از علت اجرايي نشدن 
مصوبه هاي مجلس هفتم از سوي دولت 

موسوی تبریزی: 
قانون شفاف تر شود، تا احزاب و قضات تکليف 
خود را بدانند 

استاندار
 چهارمحال و بختياري 
از تصويب طرح جامع 

گردشگري استان خبر داد 

استان اصفهان پيشگام جذب
  دانش آموز در مدرسه هاي 

غير دولتي كشور است

»علی اصغر عنابستانی« گفت: کلیات اجرایی طرح 
ــگری »سبز چشمه« در  جامع منطقه نمونه گردش

چهارمحال و بختیاری تصویب شد.
ــانی  ــوج به نقل از پایگاه اطالع رس ــه گزارش م ب
ــتانی )استاندار  ــور، علی اصغر عنابس وزارت کش
ــال و بختیاری( گفت: طرح جامع منطقه  چهارمح
نمونه گردشگری سبز چشمه در زمینی به مساحت 
99 هکتار در منطقه شیدایان چشمه از توابع بخش 

بن در شهرستان شهرکرد اجرا می شود.
علی اصغر عنابستانی هزینه الزم برای اجرای طرح 
یاد شده را افزون بر 550 میلیارد ریال اعالم و تأکید 
کرد: 30 درصد این مبلغ از طریق تسهیالت بانکی، 
50 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی و بقیه 

از طریق فروش زمین تأمین می شود.
ــتقیم 200 نفر در طرح منطقه  ــتغال مس وی از اش
ــگری سبز چشمه خبر داد و افزود:  با  نمونه گردش
ــرداری از این طرح، زمینه پذیرش روزانه 9  بهره ب

هزار و 375 نفر فراهم خواهد شد.
ــعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش  عنابستانی توس
ــگری و رونق کیفیت  ــات تفریحی و گردش امکان
ــرای طرح یاد  ــت را از هدف های اج محیط زیس
ــده بیان و تصریح کرد: امکانات خدمات رفاهی   ش
شامل: اقامتگاه، کمپینگ، هتل، هتل آپارتمان، بازارچه 
ــتی، تفرجگاه مکان تاریخی، تفرجگاه  صنایع دس
ــی، طبیعت گردی، محوطه باغ  کوهستانی، ورزش

ایرانی و غیره در این طرح پیش بینی شده است.
ــگری  ــعه گردش وی همچنین اولویت بندی توس
ــتاهای چهارمحال و بختیاری بر اساس اسناد  روس
باال دستی و مزیت های موجود از سوی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

را ضروری دانست.
در پایان کلیات اجرایی روستای هدف گردشگری 

»شیخ شبان« نیز تصویب شد.

ــالم  ــی، اع ــیش فلوریدای  کش
کرد: ما هرگز قرآن را نخواهیم 
ــوزاند. به گزارش موج، این  س
کشیش فلوریدایی، موسوم به 
ــش از این  ــری جونز، که پی ت
ــالروز  ــرده بود در س اعالم ک

حادثه 11 سپتامبر و به علت ساخت مسجدی در نزدیکی محل وقوع 
این حادثه، قرآن را خواهد سوزاند و این موضوع مورد خشم...

سراسري/ صفحه2

با توجه به این که امروزه دیگر 
شهرسازی بدون ایجاد فضاهای 
ــون،  ــکال گوناگ ــبز در اش س
نیست، شهرداری  قابل تصور 
ــان در نظر دارد حتی در  اصفه
میان بافت های آجری و آهنی 

خانه های مسکونی، فضای سبز فشرده ایجاد کند و تا سال 90 سرانه 
فضای سبز این کالنشهر را به 30 مترمربع افزایش دهد...

محیط زیست/ صفحه 6

عقب نشینی كشیش فلوریدایی 
ما هرگز قرآن را نخواهيم سوزاند

صفحه 2

بررسی وضعیت فضای سبز اصفهان
شهر ما چگونه نفس می كشد؟

مناقصه آسفالت تصفيه خانه فاضالب شرق

آگهي مناقصه )نوبت اول(

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذیل را از طریق 
مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به 

پیمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحیت واگذار نماید.

شركت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد اجراي عملیات نازك كاري 
به  مترمربعي  به صورت  را  فوالدشهر  )محله E5( شهر جدید  مسجد طرح مهر 
واگذار  مناقصه  طریق  از  تأسیسات  و  ابنیه   5 رتبه  حداقل  داراي  هاي  شركت 

نماید.
لذا از كلیه شركتهاي واجد شرایط دعوت مي شود جهت آگاهي از شرایط مناقصه 
 89/6/31 مورخ  اداري  وقت  پایان  تا   89/6/22 تاریخ  از  اسناد  دریافت  و 
یا  www.OMRANPOOLADSHAHR.COM اینترنتي  پایـــگاه   بـــه 

مراجعه  فوالدشهر  جدید  شهر  عمران  شركت  یا  و    http://iest.mporg.ir
نمایند.

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هشت بهشت
دعوت به همكاري مي نمايد

مهندس كامپيوتر مهندس نرم افزار

آدرس  به  تاریخ 89/6/31  تا  شرایط  واجد  متقاضیان 
دروازه شیراز- كیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز- بعد 
از پل راه آهن روبروي شماره گذاري مراجعه یا 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر6540168- 0311 تماس حاصل نمایند.

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/7/1
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/7/4

WWW.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتي 
 شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

گمانه زني ها درباره قیمت بنزین و برق

بنزين آزاد، 670 تومان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

عملیات آسفالت فاز 2 تصفیه خانه 89-3-239
206/000/0006/103/164/000جاريفاضالب شرق اصفهان

آگهي مزايده )نوبت اول(
شهرداري آران و بیدگل در نظر دارد تا به استناد مجوز شماره 584 تاریخ 89/6/17 
شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل در نظر دارد تا نسبت به فروش 12 قطعه زمین 
صنعتي واقع در شهرك صنعتي سلیمان صباحي به متراژ 20/000 م.م با قیمت پایه 
اقدام  از طریق مزایده  با شرایط خاص  ازاي هر م.م 200/000 ریال،  به  كارشناسي 
نماید، لذا از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید جهت اطالع از شرایط، 
اخذ مدارك و شركت در مزایده ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
برنده  به عهده  نمایند. هزینه درج آگهي  بیدگل مراجعه  و  به شهرداري آران  آگهي 

مزایده است و سایر شرایط در دفتر فني شهرداري موجود است.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 89/6/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/6/29

محمد داروغه
شهردار آران و بيدگل
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ایران

ــالم  ــتان اع ــران افغانس ــبکه تحلیل گ  ش
ــت جمهوری  ریاس ــات  انتخاب در  ــرد:  ک

به صورت گسترده تقلب شده است 
شبکه تحلیل گران افغانستان طی گزارشی 
اعالم کرد که تقلب به سود برخی از نامزدها 
ــزاری انتخابات، بلکه  نه فقط در روز برگ
ــد از آن هم صورت  ــی در روزهای بع حت
ــا؛ نهادی  ــزارش ایلن ــت. به گ ــه اس گرفت
ــبکه تحلیل گران  ــی موسوم به ش پژوهش
افغانستان گزارشی درباره تقلب در انتخابات 
شوراهای والیتی و ریاست جمهوری سال 

گذشته این کشور منتشر کرده است. 
این نهاد اعالم کرده که گزارش تازه خود را 
با هدف افزایش میزان شفافیت در انتخابات 
پارلمانی 18 ماه سپتامبر منتشر کرده است. 

»مارتین وان بجلرت«، از مسئوالن این شبکه 
گفت که براساس یافته های این تحقیق، باید 
تالش شود تا از تقلب در انتخابات پارلمانی 
جلوگیری شود. شبکه تحلیل گران افغانستان 
ــده است، خود را  که به تازگی تأسیس ش
ــازمانی غیرانتفاعی و پژوهشی می داند  س
ــانی  و اعالم می کند که در زمینه اطالع رس
ــتان کار  ــای افغانس ــی از واقعیت ه حقیق
می کند. این شبکه در گزارش خود نوشته 
است که در انتخابات سال گذشته در برخی 
والیت های افغانستان ده ها هزار رأی اضافی 
به سود برخی از نامزدها محاسبه شده است.  
در این گزارش، قندهار، غزنی و پکتیکا به 
 عنوان »مسأله سازترین« والیت ها یاد و اعالم 
شده است که در این والیت ها در حالی که 
ــده بود،  ــداد زیادی آرای باطل اعالم ش تع
در نهایت شمار کل آرای محاسبه شده نه 
فقط کم نشده، بلکه افزایش هم یافته بود. 
بر اساس این گزارش در قندهار تا 20 هزار 

رأی افزایش یافته است. 
در این گزارش، همچنین آمده است که ده ها 
ــمارش آرا ، در  هزار رأی اضافی، هنگام ش
ــخصی  این والیت ها به نفع نامزدهای مش

محاسبه شده است. بر اساس این گزارش، 
ــری در قندهار، ۴۴  آرای 51 مرکز رأی گی
ــی و حداقل 30  ــز رای گیری، در غزن مرک
مرکز رای گیری، در پکتیکا به نتیجه نهایی 

انتخابات افزوده شده بود. 
وان بجلرت، همچنین گفت: »این عجیب 
ــما ده ها هزار،  رأی کم و زیاد  ــت که ش اس
ــابهی  کنید ولی باز هم، به نتیجه های مش
برسید. به نظر می رسد، که آرای اضافی برای 
این افزوده شده، تا مطمئن شوند نامزدهای 
ــی  ــود باق ــی های خ ــخص، در کرس  مش

بمانند.«
ــاس گزارش این شبکه، سردرگمی   بر اس
و عدم اداره درست، در انتخابات شوراهای 
ــت جمهوری سال گذشته،  والیتی و ریاس
ــترده، هموار کرد  زمینه را برای تقلب گس
ــود  و هزاران رأی به گونه ای پنهانی، به س
ــبه شد. وی افزود:  نامزدهای زیادی محاس
ــای ناظر و  ــل پیامی برای اداره ه این حام
رسانه ها است. اگر آنها می خواهند بدانند، 
که در جریان انتخابات چه می گذرد، نه فقط 
در روز رأی گیری، بلکه باید تا آخر، به روند 

انتخابات توجه داشته باشند. 
ــتان، اعالم کرده  ــی افغانس شبکه پژوهش
ــت که با استفاد از تجربه های انتخابات  اس
ــته، باید تالش شود تا از چنین  سال گذش
ــال  ــی، در انتخابات پارلمانی س تقلب های
ــود.  در این گزارش  جاری، جلوگیری ش
پیشنهاد شده که برای جلوگیری از تقلب، 
به منطقه های دور دست بیشتر توجه شود، 
کاری که انجام آن نسبت به شهرها، مشکل 
ــه تحقیق های این  ــد. نتیج به نظر می رس
شبکه همچنین نشان می دهد که برخی از 
اعضای شورا های والیتی، بر اساس داشتن 
ــوب و رأی گیری  ــهرت نیک، نفوذ خ ش
واقعی به موفقیت رسیدند اما شماری دیگر 
ــدرت را در  ــتفاده از زور و تقلب، ق با اس

دست گرفتند.

ــود که چند  ــخص ش باید مش
درصد مصوبه های مجلس که 
اجرا نشده، جنبه آنی داشته و با 
عدم اجرای آن، این مصوبه ها، 
ــده اند.  از حیز انتفاع، خارج ش
ــه را باید به معاونت  این وظیف

نظارت مجلس سپرد. 
به گزارش ایلنا؛ رئیس کمیسیون 
ویژه اصل ۴۴ تأکید کرد: علت 
مصوبه های  ــدن  نش ــی  اجرای
ــوی دولت  مجلس هفتم، از س
باید از طریق تحقیق و تفحص 

و سؤال از دولت، مشخص شود. 
اصفهان،  ــده  نماین فوالدگر،  حمیدرضا 
ــا توجه به گزارش  ــو با ایلنا، ب در گفتگ
ــوص عدم  ــز پژوهش ها، در خص مرک
ــدن ۴6 درصد، مصوبه های  اجرایی ش
ــت،  دول ــوی  س از  ــم  هفت ــس   مجل
ــه نوع  ــتگی ب ــت: این موضوع بس گف
مصوبه های مجلس دارد. چراکه برخی 
از آنها، برای اجرایی شدن، نیاز به زمان 

دارد. 
ــه این مصوبه ها  ــه داد: چنانچ وی ادام
ــعه باشد که  در قالب برنامه چهارم توس

ــدن آن، پنج سال زمان  برای اجرایی ش
ــت.  ــت، نمی توان گالیه ای داش نیاز اس
چراکه اجرا شدن آن به زمان نیاز دارد. 
ــع و معادن  ــیون صنای این عضو کمیس
معتقد است: برخی مصوبه های مجلس 
ــه در زمان  ــی دارد، و چنانچ ــه آن جنب
ــر فایده ای  ــود؛ دیگ ــی، اجرا نش مقتض
ــه، اینگونه  ــت. در نتیج ــد داش نخواه
ــد از یکدیگر تفکیک و  مصوبه ها، بای
ــود که چند درصد از آنها  ــخص ش مش
که اجرا نشده، جنبه آنی داشته و با عدم 
اجرای آن، این مصوبه ها از حیز انتفاع 

افتاده است. 

 استاندار اصفهان »عید سعید فطر« را 
به مردم اصفهان تبریک گفت. علیرضا ذاکر 
اصفهاني طي ارسال پیام مکتوبي به زاینده 
رود اظهار داشت: رمضان ماه خداوند، ماه 
نزول قرآن و از شریف ترین ماه هاي سال، 
ــت بر بندگاني که به میهماني  هدیه اي اس
ــوند. در این ماه  معبود خود مفتخر مي ش
ــار از خانه دل  ــلمانان با روزه داري غب مس
ــالص و ایمان را جایگزین آن  زدوده و اخ
مي نمایند و چه زیباست این ماه پرفضیلت 
ــمان و بهشت در آن گشوده  که درهاي آس
شده و از این روست که ارزش عبادت در 
این ایام به ویژه در شب هاي قدر از عبادت 
در هزار ماه برتر است. اینک رمضان پایان 
یافته و روز عیدي فرا رسیده که باید ثمره 
ــن گرفت و  یک ماه روزه و عبادت را جش

ــر از اینکه: غنچه هاي  چه نتیجه اي زیبات
ــان در سپیده عید فطر، شکوفا  فطرت انس
ــود و جان انسان در فضاي معطرش به  ش
ــت  پرواز درآید. عید فطر، عید فطرت اس
روزي است که انسان به فطرت پاك خود 
ــکرانه این بازگشت،  باز مي گردد و به ش
در ستایش باریتعالي به جشن و سرور مي 

پردازد.
ــیدن عید فطر، عید  ذاکر اصفهاني فرا رس
ــلمانان و همچنین حلول ماه پر  بزرگ مس
ــریف و  ــوال را به تمام مردم ش برکت ش
بزرگوار استان شهید پرور اصفهان تبریک 
و تهنیت گفته، از خداوند سبحان سالمتي، 
سربلندي و موفقیت روزافزون هم استاني 
هاي عزیز را در مسیر تعالي، رشد و بالندگي 

این مرز و بوم آرزو نموده اند.

فوالدگر پیشنهاد كرد: 
تحقيق و تفحص از علت اجرايي نشدن 

مصوبه هاي مجلس هفتم از سوي دولت 

تبریك استاندار
به مناسبت عيد فطر

تقلب:
آري – خير؟

جهان نما نصف النهار
عقب نشینی كشیش فلوریدایی 

ما هرگز قرآن را نخواهيم سوزاند
اعالم  فلوریدایی،  کشیش 
ــرآن را  ــا هرگز ق کرد: م

نخواهیم سوزاند.
ــوج، این  ــزارش م ــه گ ب
ــی،  فلوریدای ــیش  کش
موسوم به تری جونز، که 
ــن اعالم کرده  پیش از ای
بود در سالروز حادثه 11 
سپتامبر و به علت ساخت 
ــی  نزدیک در  ــجدی،  مس
ــن حادثه،  ــل وقوع ای مح

قرآن را خواهد سوزاند، و این موضوع مورد خشم و انزجار گسترده در 
ــلمانان، جهان شده بود، تصریح کرد: کلیسای ما، نه امروز و نه  میان مس
هیچ وقت دیگر، قرآن را نخواهد سوزاند. حتی اگر مسجدی، در نزدیکی 

محل حادثه 11 سپتامبر ساخته شود.
وی افزود: هنوز مالقاتی با امام مسجدی که قرار است، در نزدیکی محل 

حادثه 11 سپتامبر نیویورك، بنا شود، برنامه ریزی نشده است.
ــه زودی مالقاتی با امام  ــت، ب ــان تصریح کرد که امیدوار اس وی در پای
ــد. در همین زمینه، نماینده مسیحیان  ــجد مذکور داشته باش جماعت مس
حوزه اصفهان و جنوب، در گفتگو با ایرنا گفته بود: سخنان جونز نشأت 
گرفته از عدم آگاهی به دین اسالم و یا تعصب و برداشت های نادرست 
ــت. روبرت بگلریان همچنین گفته بود: برای نشان  از این دین مکرم اس
ــورهای اسالمی، به خصوص ایران،  ــالمت آمیز، در کش دادن زندگی مس

روزی به نام »ادیان و کتب الهی« در کشورمان نامگذاری شود.

تركيه در آستانه برگزاری انتخابات 
قانون اساسی

ترکیه، در آستانه برگزاری 
ــون  ــر قان ــات تغیی انتخاب
ــور، قرار  اساسی این کش
ــزارش موج به  دارد. به گ
نقل از رویترز، در راستای 
برای  ــه  ترکی تالش های 
اروپا،  اتحادیه  به  پیوستن 
زودی  ــه  ب ــور  کش ــن  ای
ــون  ــر قان ــات تغیی انتخاب
ــود را برگزار  ــی خ اساس
ترکیه  ــت  دول می نماید. 
ــن تغییرها  ــد دارد، ای قص
را با هدف تناوب قوانین 

این کشور، در مطابقت با استانداردهای اتحادیه اروپا ایجاد نماید.
برخی کارشناسان معتقدند که این تغییرها، کنترل دولت ترکیه را بر امور 

قضایی افزایش خواهد داد.
ــتار تغییر در قوانین نظامی 28  برخی دیگر از حامیان این تغییرها خواس

ساله این کشور شده اند.
گفتنی است، که 26 اصالحیه در قانون اساسی ترکیه، منظور خواهد شد 

که بیشتر تغییرها کوچک و تکنوکراتیک )فنی محور( خواهند بود.
ــب اردوغان که  ــری رجب طی ــعه ترکیه به رهب ــت و توس ــزب عدال ح
ــن تغییرها، برای  ــت دارد، اعالم کرد: ای ــور را در دس حکومت این کش
ــیدن به دموکراسی ترکیه، صورت گرفته و اتحادیه اروپا نیز  قدرت بخش

از آن حمایت کرده است.

وزارت خارجه فرانسه: 
استفاده كاسترو از واژه هولوكاست 

جهل او از تاريخ را نشان می دهد 
ــا، به نقل  به گزارش ایلن
ــی، فرانسه در  از بی بی س
ــت سال جاری  ماه آگوس
ــزار کولی  ــدود یک ه ح
ــراج کرد و  ــا را اخ روم
ــتان  بلغارس به رومانی و 

بازگرداند.
ــترو، اخراج  ــدل کاس  فی
ــت  کولی ها را »هولوکاس

نژادی« دانسته است. 
واقعه  ــت،  هــولــوکاس
دستگیری دسته جمعی و 
زمان  در  یهودیان،  کشتار 

آلمان نازی، در این کشور و بسیاری از کشورهای اروپایی، تحت سلطه 
حکومت »آدولف هیتلر« بود، که گفته می شود، طی چند سال، مرگ بیش 

از شش میلیون یهودی را در پی داشت.
ــه که  ــترو، درباره کولی ها گفت: خبر اخراج کولی های فرانس فیدل کاس
ــتند، آخرین چیزی است که  ــت افراطی هس قربانی بی رحمی جناح راس

کسی انتظار آن را داشت.
 او کولی ها را قربانی نوع دیگری از هولوکاست نژادی توصیف کرد.

ــخنگوی وزارت خارجه فرانسه، با رد این   با این حال »برنارد والرو«، س
ــترو جهل او از  ــتفاده از واژه هولوکاست توسط کاس ــخنان گفت: اس س

تاریخ و نگاه حقارت آمیزش، به قربانیان هولوکاست را نشان می دهد. 
وی از این که فیدل کاسترو، به موضوع مربوط به حقوق بشر، عالقه نشان 

داده، اظهار تعجب کرد. 
با این همه، اخراج کولی ها از فرانسه، با انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر 
ــی را علیه دولت  ــدید داخلی و بین الملل ــده و واکنش های ش مواجه ش
ــارکوزی«، رئیس جمهوری فرانسه در پی داشته است. پارلمان  »نیکاًل س
اروپا از دولت وی خواسته، که روند اخراج کولی ها را متوقف کند ولی 

فرانسه، این درخواست را رد کرده است. 
طی هفته گذشته در بیش از 130 شهر فرانسه تظاهراتی علیه این اخراج 
ــد. در پاریس نزدیک به 30 هزار تن در میدان مرکزی پایتخت  برگزار ش

جمع شدند و اخراج کولی ها را به عنوان نژادپرستی محکوم کردند. 
ــنجی ها نشان می دهد که بیشتر مردم فرانسه با سیاست دولت  ولی نظرس

سارکوزی موافق هستند. 
تصمیم بحث انگیز رئیس جمهوری فرانسه برای اخراج کولی های روما با 
ــازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا و حتی برخی از اعضای کابینه  انتقاد س

سارکوزی روبه رو شده است. 
ولی طرفداران سارکوزی می گویند: این سیاست به طور کامل با مقررات 

اتحادیه اروپا درباره حقوق  بشر و مهاجرت مطابقت می کند.
ــوری می تواند مهاجرانی را که  به موجب مقررات اتحادیه اروپا، هر کش
دست کم سه ماه بدون داشتن کار در کشور اقامت کرده و یا بار اجتماعی 

محسوب می شوند، اخراج کند.

ــت: الیحه  ــس جمهور گف ــاون پارلمانی رئی مع
ــران در صورت تأمین  ــانی به ایثارگ خدمات رس

اعتبار تصویب خواهد شد.
ــا  ــد رض ــلمین »محم ــالم و المس ــت االس  حج
ــا بیان این  ــی« در گفتگو با موج، ب ــاج الدین میرت
ــه، درحال حاضر  ــت: این الیح مطلب اظهار داش
در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع 
ــکل های پیش روی  تصمیم دارد، تا به نوعی مش

الیحه را حل و به تصویب برساند.
ــکل های تصویب این  ــی از مش ــزود: یک وی اف
ــت، و درحال حاضر هنوز  الیحه، بار مالی آن اس
بار مالی این امر به طور کامل محاسبه نشده و ابتدا 
ــپس به تصویب  باید اعتبارات الیحه، تأمین و س

برسد.
ــان  ــس جمهور خاطرنش ــی رئی ــاون پارلمان  مع

ــورای  ــرد: معتقدم باید تعاملی میان مجلس، ش ک
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و دولت 
برقرار شود تا با همفکری یکدیگر به شکلی این 

مشکل را حل کنند.

ــیم، تا چه آینده ای  وی ادامه داد: باید منتظر باش
نصیب این الیحه خواهد شد. در حال حاضر نمی 
ــرای تصویب این الیحه  ــخصی ب توان، زمان مش

پیش بینی کرد.
ــلمین میرتاج الدینی، اظهار  حجت االسالم والمس
داشت: امکان تصویب الیحه، وجود دارد و باید بنیاد 
شهید و امور ایثاگران نیز، برای حل مشکل تصویب 

الیحه، راه حل هایی را ارائه دهد.
ــکل مربوط به الیحه را نمی توان  وی افزود: مش
ــت. معتقدم  ــا نهادی انداخ ــی و ی بر عهده بخش
ــه را دارند و  ــکل های مربوط همه قصد حل مش
ــت، مجلس،  ــری میان دول ــم، با همفک امیدواری
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به راهکارهایی برسیم. البته این الیحه، از شورای 

نگهبان گذشته است.

ــرتیپ دوم پاسدار »احمد روزبهانی« درباره تنوع پوشش ها  به گزارش ایرنا، س
ــهرها زیاد جلب  ــی که در تهران و کالنش در دورترین نقطه ایران افزود: پوشش
ــیاری، نقاط دیگر مانند: شهرهای سنتی و قدیمی جلب  توجه نمی کند، در بس
توجه می کند.  وی، در رابطه با فروش لباس ها نیز گفت: پلیس اماکن بر اساس 
فصل های مختلف، نشست هایی با اتحادیه ها و صنف ها، برگزار می کند و در 
رابطه با نوع لباس هایی که باید مورد استفاده عموم قرار گیرد، توضیح می دهد.  
روزبهانی، در خصوص پیشینه اجرای طرح عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: پس 
از یک کار میدانی و از طریق کارشناسان مربوطه، این طرح به اجرا گزارده شد و با 

اجرای آن، به میزان 80 درصد، از ایجاد ناامنی برای بانوان جلوگیری گردید. 
ــورای عالی انقالب  وی با تأکید بر اینکه: مصوبه طرح عفاف و حجاب را، ش
فرهنگی و رئیس جمهوری، ابالغ کرده اند و اجرای این طرح، هنوز ادامه دارد، 
ــازمان ها و وزارتخانه ها ابالغ  گفت:این طرح مانند هر طرحی، باید به تمام س
ــترده ای، صورت گیرد.  رئیس پلیس امنیت اخالقی  ــود تا کار فرهنگی گس ش
نیروی انتظامی، درباره  اقدام های فرهنگی انجام شده، توسط نیروی انتظامی نیز 
یادآور شد: پلیس صدها نمایشگاه، در دبیرستان های دخترانه، پسرانه و دانشگاهها 
توسط بسیج برگزار کرد و همچنین، سخنرانی هایی از مسئوالن و دهها مصاحبه 

تلویزیونی، برای آگاه سازی، درباره پیشگیری از بدحجابی انجام داده است. 

ــته های کنکور  ــرای برخی رش ــات انجام مصاحبه ب ــار جزیی زمان انتش
ــدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری، نیمه  سراسری و اسامی معرفی ش

دوم مهرماه اعالم می شود. 
ــنجش آموزش کشور، درباره تاریخ  ــازمان س به گزارش ایلنا، اطالعیه س
ــه، آزمون عملی و علمی  ــه و یا مصاحبه و معاین ــل مصاحبه، معاین و مح
ــه متمرکز آزمون  ــته های تحصیلی نیم ــایر مرحله های گزینش رش و س
ــای روزانه،  ــز دوره ه ــته های نیمه متمرک ــال 1389 )رش ــری س سراس
ــوزش عالی  ــه های  آم ــگاه پیام نور ، مؤسس ــت دوم«، دانش ــبانه »نوب ش
ــت  ــه همراه  فهرس ــل( ب ــای بین المل ــی و دوره ه ــی و غیردولت غیرانتفاع
ــدگان هر یک از رشته های تحصیلی  ــامی  و  شماره  داوطلبی  معرفی ش  اس
ــایت اینترنتی این  ــته، از طریق س ــد برابر ظرفیت هر رش ــور، تا چن مذک
ــر  ــانی www.sanjesh.org در نیمه دوم مهرماه منتش ــازمان، به نش  س

می شود.
ــت با  ــته های تحصیلی مذکور، الزم اس ــدگان هر یک از رش ــی ش  معرف
ــدرج در اطالعیه، برای  ــده و ضوابط من ــه برنامه زمانی اعالم ش ــه ب توج
ــرکت در مرحله های مختلف گزینش رشته یا رشته های مربوط، اقدام   ش

کنند.

ــی و  ــای سیاس ــی، حزب ه ــون فعل در قان
غیرسیاسی مثل NGOها و انجمن های صنفی 
دیده شده اند و تا اتهام حزبی، در دادگاه ثابت 

نشده، فعالیت آن حزب قانونی است. 
ــابق خانه احزاب  ــزارش ایلنا؛ دبیر کل س به گ
معتقد است: هرچند قانون، فعلی حزب ها قانون 
بدی نیست، با این حال، الزم است نکاتی در این 

قانون روشن تر و صریح تر مطرح شود. 
ــوی تبریزی، در گفتگو با  آیت ا... حسین موس
ایلنا درباره تدوین قانون حزب ها، در وزارت 
ــود حزب ها، در این  ــور و اینکه آیا از خ کش
زمینه نظرخواهی شده است یا خیر؟ گفت: تا 
ــالع دارم، نه از حزب ها و نه  ــا که من اط آنج

حتی از خانه احزاب که نمایندگان حزب های ملی 
کشور در آن هستند، در این باره، نظرخواهی نشده 
ــت و این مسأله را کمیسیون ماده10 احزاب، به  اس

تنهایی بررسی می کند. 
وی با بیان اینکه این مسأله دو سال پیش، در دستور 
ــا بود، ادامه داد: اگر به هر دلیلی  کار خانه حزب ه
ــتند، با حزب ها نامه نگاری کنند و نظرشان  نتوانس
را در این باره بپرسند، حداقل، می توانستند از خانه 

حزب ها نظرخواهی کنند. 
ــان حوزه علمیه  ــر کل مجمع محققان و مدرس دبی
ــون فعلی حزب ها، که به  ــکاالت قان قم درباره اش

اعتقاد او باید در اصالحیه جدید، مورد بررسی قرار 
ــد: به قانون فعلی که قانون خوبی  گیرد، متذکر ش
هم هست سه اشکال اساسی وارد است. اول اینکه 
ــی و غیرسیاسی مثل  در این قانون، حزب ها سیاس
ــده اند که  NGOها و انجمن های صنفی، دیده ش

باید حسابشان از هم جدا شود.
ــراد دوم قانون، فعلی  ــوی تبریزی، درباره ای  موس
حزب ها نیز گفت: بعضی از تخلف هایی که در این 
قانون برای حزب ها ذکر شده، کلی بیان شده است. 
به طوری که با برداشت موسع از این قانون، قاضی 
می تواند، بسیاری از فعالیت  حزب ها را متوقف کند. 

در حالی که قانون، باید صریح و روشن باشد 
ــه هم حزب ها تکلیف خود را بدانند و هم  ک
ــه، خدای ناکرده این تصور پیش نیاید که  اینک
ــیر کرده  ــی از روی غرض، قانون را تفس  قاض

است. 
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: قانون احزاب 
ــد، قانون بدی نبود.  ــال 60 تصویب ش که س
ــد، آن را اصالح کنند.  ــاال که می خواهن اما ح
حداقل باید متن قانون، صریح تر تدوین شود 
که حزب ها و دادگاه ها، هر کدام تکلیف خود 

را بدانند. 
ــی  ــون فعل ــراد قان ــومین ای ــاره س وی درب
ــان کرد: کمیسیون ماده  احزاب نیز خاطرنش
ــش مربوط به  ــا اینکه فعالیت های ــزاب، ب 10 اح
ــت، نماینده ای از خانه احزاب، در  حزب ها اس
ــاره  ــوی تبریزی، با اش آن عضویت ندارد. موس
ــاده 10 احزاب، تصریح  ــیون م به ترکیب کمیس
ــیون، دو نفر از مجلس، یک  ــرد: در این کمیس ک
ــر از قوه قضائیه،  ــور، و دو نف نفر از وزارت کش
ــت.  ــیار خوبی اس عضویت دارند که ترکیب بس
ــم، یک نفر  ــه از خانه احزاب ه ــا بهتر بود ک ام
عضو این کمیسیون باشد. تا این کمیسیون اعتبار 
ــته و رابطه تنگاتنگی با حزب ها  ــتری داش  بیش

برقرار کند. 

گمانه زني ها، درباره قیمت بنزین و برق

بنزين آزاد، 670 تومان
ــا، در  ــزارش ایلن به گ
ــه گزینه های  ــی ک حال
کارگروه  در  ــی  مختلف
ــول اقتصادی  طرح تح
ــی  بررس ــت  دس در 
می شود:  گفته  ــت،  اس
 670 ــت  قیم تصویب 
ــر لیتر  ــان، برای ه توم
ــکان  ــن آزاد، از ام بنزی
و  برخوردار  قوی تری، 
ــر بنزین آزاد با  به ظاه
همین 670 تومان راهی 

بازار می شود. 
ــود: پس از  گفته می ش
ــا  یارانه ه ــدی  هدفمن
با  بنزین،  بندی  سهمیه 
ــرایط جدیدی ادامه  ش
ــت. بر این  خواهد یاف
ــاس، قیمت هر لیتر  اس
بنزین سهمیه ای، معادل 

با ۴00 تومان، تعیین شده است که مقرر است در 
قالب طرحی، به خانوار تعلق گیرد. 

ــش از یک خودرو  ــب، دارا بودن بی ــه این ترتی ب
ــتری  ــهمیه بیش ــد متضمن، دریافت س نمی توان
ــت خانوار هر تعداد  ــد. در این حال از بنزین باش
خودرو، در اختیار داشته باشند فقط معادل سهمیه 

یک خودرو را دریافت می کند. 
ــکال  ــدام، به منظور جلوگیری از بروز اش این اق

در بازار خودرو ،  صورت می گیرد. این در حالی 
ــت که پیش از این، سهمیه بنزین به خودروها  اس
تعلق می گرفت و بررسی ها نشان می دهد انبوهی 
ــت، فقط برای  ــدون فعالی ــودروی ب وانت و خ
بهره مندی صاحبان آنها، از سهمیه خودرو خرید 

و فروش شده است. 
بر این اساس گفته می شود: تعیین قیمت برق نیز 

مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد. 
ــاورزی، معادل با  ــووات برق کش قیمت هر کیل

شصت تومان و قیمت 
ــرق  ب ــووات  کیل ــر  ه
ــتاد  صنعتی، معادل هش
ــده  ــن ش تعیی ــان  توم

است. 
قیمت هر کیلووات برق 
ــی نیز 120تومان  خانگ
ــود. این ارقام  خواهد ب
نهایی  تصویب  از  پس 
هدفمندی  کارگروه  در 
یارانه ها و هیأت دولت، 

ابالغ خواهد شد.
ــران  از حاض ــی  برخ  
ــه، زمان نهایی  در کابین
اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها را، اول مهر ماه 
ــالم کرده اند. صادق  اع
رفاه  وزیر  ــی،  محصول
ــن اجتماعی نیز  و تأمی
ــرد  ــالم ک ــر اع پیش ت
ــده مقرر  ــای گرفته ش ــاس تصمیم ه ــه بر اس  ک
ــرای طرح  ــل از اج ــاعت قب ــت: فقط 2۴ س اس
ــمی  هدفمندی یارانه ها، این خبر، به صورت رس
اعالم شود. این اقدام، به منظور جلوگیری از بروز 
ــده  ــکل های پیش از اجرای طرح، اتخاذ ش مش
ــخنگوی کارگروه  ــت. محمد رضا فرزین، س اس
ــدن  طرح تحول اقتصادی نیز، پیش تر از نهایی ش

قیمت بنزین در کارگروه خبر داده است.

معاون پارلماني رئیس جمهور: 
تصويب اليحه خدمات رساني به ايثارگران؛ در گرو تأمين اعتبارات

رئیس پلیس امنیت اخالقي نیروي انتظامي: 
در صورتي كه مدگرايي خالف شرع 

نباشد، از نظر پليس بال مانع است

اسامی معرفی شدگان تکميل ظرفيت 
كنکور، نيمه دوم مهرماه اعالم مي شود 

موسوی تبریزی: 
قانون شفاف تر شود، تا احزاب و قضات تکليف خود را بدانند 
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ساده کردن زندگی، به طور حتم به این معنی نیست که: از چیزهایی 
که در زندگی می خواهید، بگذرید. در واقع، دقیقاً مقابل این است. 
ــما، زمان بیشتری برای انجام کارهایی  ساده کردن زندگی به ش
ــان می خواهید، می دهد )مثل: ورزش،  که وقت و انرژی برای ش
کتاب خواندن یا شرکت در یک کالس آموزشی(. این ایده ها را، 
امتحان کنید تا زمان، هزینه، پشتیبانی و فضای بیشتری، در زندگی 

پرمشغله تان ایجاد کنید.
- یک عادت جدید در خودتان ایجاد کنید و آن را به سایر اعضای 
ــواده هم آموزش دهید: هیچوقت بدون اینکه چیزی با خود  خان
ببرید، اتاق را ترك نکنید. مثالً: اگر در طول شب، می خواهید از 
اتاق نشیمن به آشپزخانه یا اتاق خواب بروید، وسیله ای که باید به 

محل خود برگردانده شود را، در راه با خود ببرید.
ــد از یک حمام و  ــواده پرجمعیتی دارید که همه بای ــر خان - اگ
دستشویی استفاده کنند، برای هرکس یک سبد مخصوص درنظر 
بگیرید که وسایل مخصوص حمام خود را، در آن نگه دارد و پس 

از استفاده آن را به اتاق خود برگرداند. 
ــه ی از اتاق قرار دهید. در  ــبد یا جعبه ای در کمد یا گوش - س

ــول کار روزانه، به طور حتم  ط
چیزهایی پیدا می کنید که به هر 
دلیلی، دیگر تمایلی به استفاده از 
آن ندارید. آن وسیله را درون آن 
سبد یا جعبه بیندازید. وقتی جعبه 
ــد، می توانید آن را به افراد  پر ش

نیازمند ببخشید.
ــتین،  انیش ــود  ــه می ش - گفت
ــاد آوردن  ــت برای به ی هیچوق
ــک کردن آنها  چیزهایی که چ
ــار  ــت به خود فش ــت اس راح
ــماره تلفن  نمی آورد )حتی ش

خودش(. عقیده او این بوده این کار باعث می شود فضای کافی 
برای اموری که می خواسته از قدرت مغزش برای آنها استفاده کند 
خالی شود. شما هم از این راهکار استفاده کنید و همه امور خود 
را در دفترچه ای یادداشت کنید که نیاز به خاطر سپردن آنها نداشته 

باشید و بعد در صورت نیاز به آن رجوع کنید.

ــت تان را چک  - صندوق پس
کنید. نگذارید صورتحساب ها و 
قبض ها، آنجا تلنبار شود و بعد 
ــان بروید. روزنامه و  به سراغش
مجالت ارسالی را هم در جای 
ــود )نه روی میز  مخصوص خ

آشپزخانه( قرار دهید.
ــای  ــدام از اعض ــرای هرک - ب
ــبد مخصوص تهیه  خانواده، س
کنید که وسایل روزمره شان را 
ــد )مثل تکالیف و  در آن بریزن
وسایل مدرسه، نامه های اداری، 
لباس های کثیف و...( به جای اینکه دور تا دور خانه پخش کنند.

- 15 دقیقه وقت بگذارید و وسائل مورد نیاز روز بعد را، هر شب 
آماده کنید. می توانید از کارهایی که باید فردا انجام دهید، یادداشت 
بردارید تا روز بعد بدانید که دقیقاً چه باید بکنید. لباسی که نیاز 
ــایل و لباس های مدرسه بچه ها را آماده  دارید را آماده کنید. وس

کنید و مواد و وسایل الزم برای پختن ناهار فردا را نیز، آماده کنید. 
میز صبحانه را بچینید و....

ــخص، پرداخت کنید.  ــر وقت و در یک روز مش  - قبوض را س
ــه می دانید که از نظر مالی، در چه وضعیتی  با این روش، همیش

هستید و دیگر پرداخت قبض ها عقب نمی افتد.
- یک روز همه کارهای ناتمام خود را لیست کنید، چیزی که باید 
براي دوست تان بفرستید، هدیه ای که دیر شده است، تلفنی که 
باید بزنید و... همه هفته نوشتن آن را ادامه دهید. هفته آینده لیستی 
درست و حسابی از همه کارهایی که باید انجام دهید در اختیار 
ــد و همان روز یکی یکی همان کارها را با دقت و به نوبت  داری

انجام دهید.
- این رسم را در خانه راه بیندازید که هرکس، مسئول شام و ناهار 
ــتن ظرف های خودش باشد یا نوبتی این کار را  خودش و شس
انجام دهید. بچه ها غذاهایی مثل ساندویچ و از این قبیل را خیلی 
دوست دارند. اینکار یک تنفس خوب برای آشپزی کردن است 
و به شما کمک می کند به فرزندانتان آموزش دهید در امور خود 

استقالل داشته باشند.

10 ايـده، بـرای كمـک بـه اداره زنـدگـی پـرمشغـله !

حوادث

  سینا قنبرپور
ــان  ــاس در مجلس، کارشناس ــر طراحان مد و لب ــالف نظ برخ
می گویند: یکسان سازی مانع از تحقق جامعه سالم یا سالم سازی 
ــتانی« جامعه شناس و استاد  محیط است. دکتر »صدیق سروس
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یکی از کارشناسانی است 
که می گوید: مد و در پی آن رنگارنگی و تنوع، به ایجاد محیط 
سالم در جامعه کمک می کند. دکتر صدیق سروستانی تأکید دارد: 
هیچ آسیب تک جنسیتی در جامعه وجود ندارد و عوامل دیگری 
در وقوع این جرایم دخیلند. گفتگوی حاضر درباره اهمیت مد و 
ــالم و خالق در جامعه پیش رفته  اثر آن در ایجاد یک محیط س

است:
تحلیل شما از طراحی لباس ملی و مد مشخص چیست؟

ــش و لباس به طور کلی دو  ــوم. پوش باید نکته ای را متذکر ش
ــرما و گرما« و دیگری  کارکرد دارد. یکی »حفظ فرد در برابر س
»حفظ هنجارهای ارزشی«. با این توضیح باید بگویم همه به نوعی 
مشکالت را زنانه می کنند. مشکل اساسی در این است که ما نظام 
کنترل اجتماعی غلطی در پیش گرفته ایم وگرنه با چنین طرح هایی 
مشکالت قابل رفع نیست. ما مدتی قبل هم شاهد این واقعه بودیم 
که مجلس با ارائه طرحی قصد تعیین مهریه برای دختران از طریق 
کمیته ای در فرمانداری هر شهر را داشت تا بتواند بر اساس شغل 
پدر دختر و یا مواردی مشابه، مهریه را تعیین کنند. این کار نیز به 

نوعی دخالت در امور خصوصی مردم تلقی نمی شود؟
ــت که می توان با  این گونه کارها، غیر علمی ترین کارهایی اس
ــی مردم دخالت کرد.  انجام آن در تصمیم گیری های خصوص
ــی هایش از وضع جوان خود را، با  یک خانواده هم وقتی نگران
محدود سازی یا دخالت در امور او بروز می دهد؛ خطاهای جبران 
ناپذیری را به وجود می آورد. دراین گونه موارد؛ باید تا آنجا که 
ممکن است دولت کنار برود و همه نهادهای غیر دولتی مشارکت 
ــویم که ــا جلو بیایند. نباید چنان وارد ش ــد. باید خانواده ه  کنن
 برچسب زنی کرده باشیم. اگر این گونه دخالت کنیم محل کار هم 
می شود، سربازخانه! باید دست به دست هم بدهیم و کامالً مردمی 
و غیر دولتی معضل را مرتفع کنیم. باز هم تأکید می کنم این یک 
کار فرهنگی است و نه دولتی. منظورم از دولت هم معنای اعم آن 
است. اگر دولت بخواهد در امر لباس پوشیدن مردم دخالت کند 
نتیجه مطلوبی نمی گیرد. این نظر درستی نیست. ببینید ما خودمان 
هم، هرکدام تابع مدی هستیم و براساس آن لباس می پوشیم. ست 
کردن لباس مقتضای سالم سازی محیط است و وقتی بتوانیم یک 
ــی را ایجاد کنیم که درآن رنگ ها حضور دارند و تغییر در  فضای
محیط قابل لمس است می توانیم به سالمت محیط امیدوار باشیم. 

این وضع نباید با تجمل یکی شود. 
ــئوالن پلیس همواره عامل لباس را در وقوع حوادث تلخ  مس
ــته گروه های  دخیل می دانند. مثالً در همین چند ماه گذش
ــی را ربوده و پس از آزار و اذیت آنها  بزهكار زنان و دختران

را رها كرده اند. پلیس در تحلیل این وقایع لباس پوشیدن را 
عاملی برای تحریك این قبیل بزهكاران برشمرده است. به 
نظر شما این حرف از نظر كارشناسی محلی از اعراب دارد؟

بگذارید تأکید کنم که هیچ آسیب اجتماعی تک جنسیتی نداریم. 
ــخص  ــد ارزش قانون مش ــارت دیگر تا بی قانونی نباش  به عب
نمی شود. بنابراین شما هیچ جامعه نرمالی را پیدا نخواهید کرد 
که همه مثل هم باشند. جامعه نرمال ترکیب کثیری از همنوایان و 
قلیلی از کجروان است و برای همین هم یکسری الگوها را تعریف 
کرده یا می کنیم. پس حتی اگر بیاییم و به زنان بگوییم از فردا در 
جامعه ظاهر نشوند یا اینگونه ظاهر شوند نمی توانیم مشکلی را 
حل کنیم چرا که اگر مدت کوتاهی چنین کنیم خواهیم دید چه 
ــئوالی بپرسم. اگر با پوشش  تبعات وخیم تری دارد. بگذارید س
مشکالت مورد نظر حل می شد ما زمستان ها نباید شاهد وقوع 
جرمی از این دست می شدیم چرا که زمستان ها به دلیل برودت 
هوا پوشش به حد اعالی خود می رسید ولی چرا ما شاهد وقوع 

چنین جرایمی هستیم؟
ــود دارد؟ همین كه ما  ــه الزامی برای وجود مد وج اصالً چ
تابستان مجبور شویم یك لباس بپوشیم و پاییز لباسی دیگر و 
بعد این رویه ادامه پیدا كند هزینه های سنگینی را به جامعه 
تحمیل می كنیم، به نظر شما این وضع می تواند بر اقتصاد 
ــایندی به همراه  خانواده تأثیر منفی بگذارد و تبعات ناخوش

داشته باشد؟
باید توجه داشته باشیم که پرداختن به مسأله مد و لباس، نیازمند 
رویکری چندوجهی است. باید ببینیم برای چه سنی در چه زمانی 
برای چه اقشاری و در چه مکانی می خواهیم به بررسی بپردازیم. 
ــکالی ندارد بلکه به دلیل تنوعی که  اصالتاً خود »مد« نه تنها اش
ــاب مؤلفه های ارزشی جامعه، می تواند  ایجاد می کند، با احتس
ــد. ما موظفیم که تحول و تنوع در جامعه ایجاد کنیم.  مثبت باش
من در خود مد هیچ اشکالی نمی بینم. اما وقتی زندگی به سوی 
زندگی مصرفی پیش برود آن وقت خود این زندگی یک آسیب 
هایی دارد. اما این به معنای آن نیست که از طریق قانونگذاری و 
دخالت دولت، کار قابل حل است. با این توضیحات بگذارید 
یك سئوالی مطرح كنم. شما می گویید مد و اصل آن برای 
سالمت جامعه خوب است. اما دست كم كسانی كه طرح مد 
و لباس را پیش برده اند معتقدند بی هنجاری در مد و لباس 
ــده كه امروز در شهر لباس هایی ناشایست بر تن  سبب ش

زنان و دختران ببینیم. آیا این یك آسیب نیست؟
ــدارد. به جز آنکه باید  ــکالی ن ــد کردم که خود مد هیچ اش تأکی
هنجارهای اصلی با یک تنظیماتی در آن لحاظ شده و مورد توجه 
قرار بگیرد. نخست آنکه نباید به همراه مد، آن عریانی مورد نظر در 
غرب رواج یابد. دیگر اینکه باید ضوابطی که در فرهنگ ماست 

مورد توجه قرار بگیرد. 

ــن كار را انجام  ــاس نمی تواند ای ــر همین طرح مد و لب مگ
دهد؟نه قبالً هم گفتم که کار دولتی نیست. می توانیم این کار را 
از طریق خود جوانان حل و فصل کنیم. این کار برای جوان های 
خودمان که سرمایه اجتماعی کشور هستند صورت می گیرد. این 
جوان ها به هر حال نیازمند یکسری معافیت ها هستند. باز هم 
تأکید می کنم ما معافیت به دشمن نمی دهیم بلکه بر جوان های 
خودمان فرصت می دهیم. در این صورت وظیفه ما بزرگترها هم 
ــود که با ایجاد یک نظام کنترل اجتماعی صحیح و به  این می ش
ــی را که گفتم رعایت کرده و اگر  دور از برخورد، ضوابط اساس
ما خودمان از تغییر محیط و رنگ ها حمایت کنیم و به دنبال آن 
باشیم می توانیم جوانان را که متقاضیان اصلی این تغییر و تحول 

هستند، جذب کنیم. 
شما مرتب از تغییر و تحول صحبت می كنید و می گویید این 
تغییر و تحول به سالمت جامعه كمك می كند. چرا چنین 

اعتقادی دارید؟
نگاه کنید وقتی قدری از تهران خارج می شوید و چهره طبیعت 
نمایان می شود چه حال و هوایی پیدا می کنیم. بین وضع قبلی 
و وضع کنونی مان تحولی ایجاد می شود که در روحیه ما تأثیر 
ــذارد. این تغییر وقتی در نوع نگرش و حرکت های ما نیز  می گ
ــا اوضاع مثبتی باشد. نسل جوان نیز  ایجاد بشود می تواند منش
نیازمند تحرك است. در شرایط مدرن و جدید باید باعث نوآوری 
ــویم و تشویق به نوآوری کنیم. دراین حالت جوانان خودمان  ش
اقدام به نوآوری و ایجاد مد مطابق اصول و ضوابط جامعه می کنند 

و از آن مصرف گرایی مورد نگرانی شما هم کاسته می شود. 
ــبک های  وقتی در زندگی ما طیفی از رنگ ها به وجود  آید س
ــته باشد آن وقت وضع فرق می کند  زندگی متفاوت وجود داش
تا یک شرایط عادی معمولی. طبیعت را نگاه کنید. همه اش باهم 
تفاوت دارد. روز دارد، شب دارد اینها ضرری به یکدیگر نمی زنند 
و الزم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین فرض اصلی غلط است. اینکه 
فکر کنیم با رنگارنگی پوشش تحریک پذیری بزهکاران افزایش 
می یابد به دلیل نظام کنترل اجتماعی ناقص ماست که جایی به 
نیازها درست پاسخ نداده و جایی دیگر با محدود سازش به عنوان 

حل ماجرا وارد عمل شده است. 
طبیعت چگونه می تواند برای سالمت اجتماعی ما مؤثر واقع 
ــا ایجاد روح زیبایی  ــود و در قالب مد به ما كمك كند؟ب ش
پسندی. برای همین است که می گویم موظفیم که مد بیاوریم. 
ببینید حتی آدمی  لحظه لحظه اش تغییر است. ثابت نیست. برای 
ــود و بعد بزرگ و بزرگتر می شود.  همین اول نوزاد خلق می ش
تغییرات تولد تا مرگ حکایت از همان تنوع در طبیعت دارد که ما 
باید از آن و دیگر مؤلفه های طبیعی الگوبرداری کنیم. وقتی ما در 
طبیعت دو روز مثل هم نداریم و در نظام خلقت هر روز با روز 
دیگر متفاوت است آن وقت چرا می خواهیم همه افراد جامعه را 

شبیه هم کنیم. 

جامعهجامعه

آسیب شناسی اجرای طرح مد و لباس، در گفتگو با یك جامعه شناس 

الگـوسازی لباس؛ امری دولتی يا مدنـی؟ 

اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی )UITP( در تازه ترین گزارش خود 
توجه به نیاز شهروندان مانند: جا به جایی سریع، ایمن، مطلوب، پاك و با قیمت 
مناسب به همراه اطالعات قابل فهم و نیز کیفیت و نوآوری و احترام به مسافران 

را از مهم ترین مشخصات خدمات حمل و نقل با کیفیت اعالم کرد. 
به گزارش موج به نقل از جدیدترین گزارش UITP، افزایش جذابیت و ارائه 
خدمات حمل و نقل با کیفیت، منجر به تغییر رفتار و الگوی سفر شهروندان 
ــود، به نحوی که امروزه تبدیل حمل و نقل عمومی به اولویت اول جا   می ش
به جایی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده، به صورتی که استفاده از حمل و 
نقل عمومی در سراسر جهان تا 10 سال دیگر )سال 2020 میالدی( به دو برابر 
خواهد رسید. اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی با تأکید بر این که مدیریت 
شهری یکپارچه منابع حمل و نقل عمومی را بهینه نموده و به شهروندان اجازه 
ــرفت های لندن )پایتخت  می دهد از یک زندگی مطلوب لذت ببرند، از پیش
انگلستان( در زمینه حمل و نقل شهری نام برده و اعالم نموده در این کالنشهر 
ــتفاده از دوچرخه 90 درصد و استفاده از اتوبوس ۴0  در 10 سال گذشته، اس
درصد افزایش یافته و به موازات آن ترافیک محدوده مرکزی لندن 20 درصد 

کاهش پیدا کرده است. UITP در گزارش خود با اشاره به وضعیت حمل و 
ــیدن به رقم 22 میلیون سفر  نقل دوبی به افزایش ۴ برابری جا به جایی و رس
روزانه در این شهر، تا 10 سال دیگر با توجه به وجود مدیریت شهری یکپارچه 
آن، آورده است: مدیریت یکپارچه حمل و نقل دوبی با شعار »حمل و نقل ایمن 
و روان برای همه« هدف خود را افزایش سهم حمل و نقل عمومی در این شهر 
ــال 2010 میالدی به 30 درصد در سال 2020 میالدی اعالم  از 6 درصد در س
ــاس این گزارش، برای این منظور، طرح های بلند پروازانه  ــت. بر اس کرده اس
توسعه حمل و نقل عمومی شامل ۴ خط مترو به طول 381 کیلومتر، 7 خط 
ــرانی به طول 2500 کیلومتر و 5  تراموا به طول 270 کیلومتر، 90 خط اتوبوس
خط آبی به طول 210 کیلومتر با سرمایه گذاری بالغ بر 10 میلیارد دالر در دستور 
کار مدیریت شهری دوبی قرار دارد. همچنین در گزارش فوق به افزایش 50 
درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در نیوزلند از سال2000 میالدی تاکنون 
به موازات افزایش صد در صدی استفاده از حمل و نقل عمومی در کریست 
چرچ دومین شهر بزرگ این کشور اشاره شده است. در این گزارش، حمل و 
نقل عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
سطوح منطقه ای و جهانی مورد تأکید قرار گرفته و از بخش حمل و نقل شهری 

به عنوان بخش پیشرو در تحول های پایدار در شهرها نام برده شده است.
ــوط BRT را  ــد: در بوگوتا )پایتخت کلمبیا( که خط ــزارش می افزای  این گ
 به عنوان ستون فقرات حمل و نقل عمومی می شناسند، گسترش این خطوط 
به منظور تحت پوشش قرار دادن 85 درصد این شهر در دستور کار مدیریت 
شهری قرار گرفته و در الگوس )پایتخت نیجریه( که دو سال پیش نخستین 
ــده  ــد، ایجاد 7 خط دیگر BRT نیز برنامه ریزی ش  خط BRT راه اندازی ش
ــال یک خط  ــت. به موجب این گزارش، در پکن )پایتخت چین( هر س اس
ــالدی، طول خط های  ــال 2015 می ــد و تا س جدید مترو احداث خواهد ش
ــن این که در مادرید  ــهر به 560 کیلومتر افزایش می یابد؛ ضم متروی این ش
ــپانیا( طی 25 سال گذشته میزان استفاده از حمل و نقل عمومی  )پایتخت اس
ــال اخیر 200 کیلومتر خط جدید مترو  70 درصد افزایش یافته و طی 15 س
ــاخته شده است. اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی، مدیریت شهری  س
ــعه پایدار در  ــهر و توس ــه را به منظور تضمین کیفیت زندگی در ش یکپارچ
ــاره به ضرورت توسعه روشی یکپارچه  ــهرها مورد تأکید قرار داده و با اش ش
برای سیاست های هدایت کننده ارزش های اقتصادی و اجتماعی، یک سیستم 
حمل و نقل عمومی کارآمد را زیربنای چنین سیاست هایی اعالم کرده است. 
ــرمایه گذاری ساالنه 2  ــاس گزارش UITP، در تورنتوی کانادا نیز با س بر اس
ــارد دالر آن را  ــور تاکنون پرداخت 11/5 میلی میلیارد دالر، که دولت این کش
متعهد شده ،  احداث 1200 کیلومتر خط های ریلی )سه برابر میزان کنونی( در 
ــتور کار قرار گرفته،  ضمن این که افزایش 130 درصدی استفاده از حمل  دس
ــوا، هدف گذاری  ــوازات کاهش 50 درصدی آلودگی ه ــل عمومی به م  و نق

شده است.

 رئیس انجمن صنفي دفترهاي مشاوره شغلي و کاریابي بین المللي اعالم کرد: 
ــون 90 درصد از ــه پرداختي از جانب دولت، هم اکن ــه علت کاهش بودج  ب

 کاریابي هاي خارجي در آستانه ورشکستگي قرار دارند. 
ــمي پور« رئیس انجمن صنفي دفترهاي مشاوره شغلي و کاریابي  »بابک هاش
ــال 85،  ــا موج، تعداد کاریابي هاي خارجي را در س ــن المللي در گفتگو ب بی
ــد: در حال حاضر تعداد آن ها ها به 25 تقلیل  135 کاریابي اعالم و یادآور ش
 یافته است. وي با اشاره به سیاست هاي اخیر ایران در زمینه اعزام نیروي کار 
ــود که وزارت کار و امور  ــور تصریح کرد: پیش بیني مي ش به خارج از کش
اجتماعي طي هفته آینده نسبت به افزایش مدت قرارداد اعزام نیرو با کشورهاي 

اروپایي، آفریقاي شمالي و جنوبي اقدام کند. 
رئیس انجمن صنفي دفترهاي مشاوره شغلي و کاریابي بین المللي، در رابطه با 
سیاست بازار کار جهاني در زمینه جذب نیرو تصریح کرد: نیروي کار چیني و 
فیلیپیني به علت تخصص باال و ارزان بودن، همیشه مورد توجه بازار کار جهاني 
ــود. وي ادامه داد: مقرر شده است تا پایان سال جاري با همکاري  واقع مي ش
وزارت امورخارجه زمینه اعزام نیروي کار به خارج از کشور فراهم شود. وي 
خاطرنشان ساخت: به علت وقوع بحران جهاني، اقتصاد کشورهاي خارجي 
از پذیرش نیروي کار ایراني خود داري مي کنند، این در حالي است که: روند 
اعزام نیروي کار ایراني به خارج از کشور طي سال گذشته در حالت رکودي 

قرار داشت. 
رئیس انجمن صنفي دفترهاي مشاوره شغلي و کاریابي بین المللي از توقف 
ــان ساخت: هم اکنون 800  ــیس دفاتر کاریابي جدید خبر داد و خاطرنش تأس
ــد وزارت  ــنامه جدی ــور فعالیت مي کنند. که مطابق بخش ــي در کش کاریاب
ــطح فعلي  ــت: تعداد کاریابي ها در س ــده اس  کار و امور اجتماعي، مقرر ش

باقي بماند. 

تا 10 سال دیگر:
 افزايش دو برابري استفاده از 

حمل و نقل عمومي در جهان

تمایل بازار كار جهاني، به استفاده از نیروي كار 
چیني و فیلیپیني

90 درصد از كاريابي هاي خارجي 
در آستانه ورشکستگي

سرخط

در نایین اصفهان 
كشف بيش از 68 كيلو »كراك« 

سراشيبي سقوط

كشف كاالي قاچاق 5 ميلياردي در خودروي حمل جوجه

ــط مأموران  ــي از دو خودرو توس  طي بازرس
پاسگاه انتظامي  »چوپانان« فرماندهي انتظامي شهرستان 
نایین استان اصفهان مقدار 68 کیلو و 950 گرم »کراك« 

کشف و ضبط شد.
ــده انتظامي  ــلیاني« فرمان ــرهنگ »محمد علي یوس س
شهرستان نایین با بیان این مطلب اظهار داشت: مأموران 
ــرل خودروهاي  ــگاه انتظامي چوپانان، حین کنت پاس
ــتگاه خودروي سواري پژو )که از  عبوري به یک دس
زاهدان عازم مشهد بود( مشکوك و در بازرسي دقیق 
ــو و 50 گرم مواد مخدر »کراك«  ــدار 36 کیل از آن، مق
ــگاه  ــد. وي افزود: مأموران پاس ــف و ضبط کردن کش
ــدار 32 کیلو و 900  ــي دیگر: مق ــور، در عملیات مذک
گرم »کراك« را طي بازرسي از یک دستگاه خودروي 

سواري پژو کشف و ضبط نمودند. 

این مقام مسئول گفت: در این رابطه سه دستگاه خودرو 
توقیف و هشت نفر قاچاقچي مواد مخدر شناسایي و 

دستگیر شدند.
ــلیاني« خاطر نشان کرد: متهمان همراه  سرهنگ »یوس
ــي به مراجع قضایي  ــیر مراحل قانون پرونده جهت س

تحویل گردیدند.

ــرد و پیرزني  ــدم پیرم ــاله بودم که متوجه ش  13 س
ــتند،  ــه با آنها زندگي مي کنم پدر و مادر واقعي من نیس  ک

با فهمیدن این موضوع قصد خودکشي داشتم که...
ــاوره و مددکاري  ــور در دایره مش ــاله با حض مریم 21 س
ــتان نطنز استان اصفهان داستان زندگي  کالنتري 11 شهرس
ــرد: در دامان خانواده اي زندگي  ــروع ک خود را اینگونه ش
مي کردم که آنها را پدر و مادر صدا مي زدم، 13 ساله بودم 
که متوجه شدم پیرمرد و پیرزني که با آنها زندگي مي کنم 

پدر و مادر واقعي من نیستند.
ــودم مرا به علت  ــاله ب ــدر و مادر واقعي من وقتي دو س پ
ــرایط نامساعد اقتصادي شان، به آنها که توانایي بچه دار  ش

شدن نداشتند داده بودند. 
با شنیدن این موضوع بسیار ناراحت شدم و قصد خودکشي 
داشتم که آن پیرمرد و پیرزن، پدر و مادر واقعي ام را خبر 
ــد، اما مدتي بعد  ــرا با خود بردن ــد و آنها آمدند و م کردن
ــت  ــه فهمیدم آنان بیش از پدر و مادر واقعي ام مرا دوس  ک
ــیمان شدم. اما من به زندگي دیگري  مي دارند از کارم پش

وارد شده بودم که دوامي نداشت.
ــید و گفت: پدر و مادرم پس از  دختر جوان آه بلندي کش
ــدند و پدرم با پرداخت مبلغي  مدت کوتاهي از هم جدا ش
حضانت مرا به مادرم داد. چندي نگذشت که مادرم ازدواج 

کرد و سایه شوم ناپدري دیگري باالي سرم آمد.
ــکي را که از گونه هایش سرازیر مي شد  او قطره هاي اش
ــکوت کوتاهي اظهار داشت: شرایط  پاك کرد و پس از س
ــتم ولي باز  ــي در خانه ناپدري نداش ــبي براي زندگ مناس

سرپناهي بود تا در آن زندگي کنم.
16 ساله بودم که برایم خواستگار آمد و با او ازدواج کردم 
ــوهرم مرد شکاکي بود و به من اعتماد نداشت، در واقع  ش
مرا زنداني کرده بود و مي گفت: هر وقت خواستي بیرون 

بروي باید با مادر و یا خواهر من بروي!
ــوهرم دعوا کرده و از خانه بیرون رفتم بدون  یک روز با ش
ــک خودروي پیکان  ــوار ی اینکه بدانم به کجا مي روم. س
ــدم. همان طور که در صندلي عقب نشسته بودم ناگهان  ش
بغضم ترکید و شروع به گریه کردم. راننده که پسر جواني 
ــکلي پیش آمده؟ من  ــرا گریه مي کني؟ مش ــود گفت: چ ب
ــفره دلم را پیش او  ــده از غم و اندوه بودم، س ــم که آکن ه
ــروع دوستي با آن پسر از همین جا صورت  باز کردم و ش
ــن تجربه اعتیاد به  ــا او بودم و اولی ــاعتي ب گرفت. چند س

ــس به یک معتاد  ــا او رقم زده و از آن پ ــه« را نیز ب »شیش
شیشه تبدیل شدم.

آخر شب که به خانه رفتم، شوهرم تا آنجا که مي توانست 
مرا کتک زد، بعد از این ماجرا رابطه ما سرد و سردتر شد و 

تا آنجا پیش رفتیم که زندگي ما به طالق کشیده شد.
ــروع شد، مدتي را در پارکینگ  آوارگي من از همین جا ش
ــار اعتیاد را با او تجربه  ــه فردي بودم که براي اولین ب خان
ــه منظور ترك اعتیاد، به کمپ رفته ولي  کردم. مدتي هم ب
ــوز  ــدم خودم را از این مواد افیوني و خانمان س موفق نش

نجات دهم.
ــراي چندمین بار  ــود که بغض زن جوان ب ــن زمان ب در ای
ــماني پر از اشک، جمالت خود را اینگونه  ترکید و با چش
ــي ام را  ــتان زندگ ــاني که داس ــان برد: از تمام کس ــه پای  ب
ــود را بدانند و  ــدر زندگي خ ــا دارم ق ــي خوانند تقاض م
ــود را مانند من در  ــند و خ ــته هاي خود قانع باش ــه داش ب

سراشیبي سقوط قرار ندهند.
اي کاش من هم به زندگي در کنار آن پیرمرد و پیرزني که 
ــت داشتند قانع بودم پا به زندگي  مرا مثل فرزند خود دوس
نامعلوم و مبهم »پدر و مادري که عالقه اي به من نداشتند« 
ــته بودم و در ازدواج خود نیز عاقالنه و با مشورت  نگذاش

عمل مي کردم.

ــوص حمل  ــون مخص ــي از کامی  در بازرس
ــل و  ــزات موبای ــاق تجهی ــه قاچ ــه، محمول  جوج
ــج میلیارد ریال  ــه ارزش پن ــاس هاي خارجي، ب لب

کشف و ضبط شد.
سرهنگ »محسن عقیلي« فرمانده انتظامي شهرستان 
ــت: در پي  ــا اعالم این مطلب اظهار داش اصفهان ب
ــش جرقویه«  ــوران کالنتري »بخ ــت زني مأم گش
ــطح حوزه استحفاظي، به یک  ــتان در س این شهرس

ــتگاه کامیون حامل قفس هاي مخصوص حمل  دس
ــکوك و آن را متوقف  ــک روزه مش ــه هاي ی جوج

مي کنند.
ــودروي مذکور تعداد  ــي از خ وي افزود: در بازرس
ــاس خارجي، 516 جفت  ــت لب دو هزار و 207 دس
کفش، 10 هزار و 500 عدد کیف تلفن همراه، هفت 
ــارژر تلفن همراه و ۴50 شاخه  هزار و 936 عدد ش
ــه ها  ــت قفس گل تزئیني که به طرز ماهرانه اي پش

جاسازي شده بود کشف و ضبط شد.
ــئول تصریح کرد: راننده خودرو به نام  این مقام مس
»محمد – خ« به اتهام حمل کاالي قاچاق دستگیر و 

خودروي وي نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: بنا به نظر 
ــه حدود 5  ــي این محمول ــان، ارزش ریال کارشناس

میلیارد ریال برآورد شده است.
ــرهنگ عقیلي در پایان خاطر نشان کرد: متهم به  س
ــل قانوني تحویل  ــیر مراح ــراه پرونده جهت س هم

مراجع قضایي شد.
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ــر 730  ــاري بالغ ب ــا اعتب  ب
ــل اعتبارهاي  ــال از مح میلیون ری
ــبکه  ــي، عملیات اصالح ش عمران
فاضالب خیابان رازي شاهین شهر 

آغاز شد.
ــه از 16 مرداد  ــن عملیات ک در ای
ــده است،  ــال جاري آغاز ش ماه س
560 متر لوله فاضالب با قطر ۴00 

میلیمتر اجرا مي شود.

ــهر گز و تصفیه خانه فاضالب  ــاني ش  عملیات جا به جایي خط آبرس
شاهین شهر با 70 درصد پیشرفت فیزیکي ادامه دارد.

در این عملیات 650 متر لوله با قطره 250 میلیمتر شامل: 500 متر لوله آزبست 
و 150 متر لوله فوالدي با هزینه اي بالغ بر ۴00 میلیون ریال اجرا مي شود.

ــه راه طالقاني شاهین شهر و به دلیل احداث زیرگذر،  این عملیات در محل س
توسط شهرداري در حال اجرا است.

 آبفاي فریدونشهر بار دیگر موفق  به کاهش 80 کیلووات دیماند برق ایستگاه 
ــد. این میزان کاهش، بر اساس بررسي کارشناسان میزان  ــه لنگان ش هاي پمپاژ چمش

مصرف برق ایستگاه هاي پمپاژ، در مدت شش ماه گذشته صورت پذیرفت.
بر همین اساس، با جابه جایي و انتقال سامانه کلر زني چشمه لنگان به ایستگاه شماره دو، 
برق سه فاز کلر زن این خط واقع در تپه سیاه و انشعاب برق اداره آبفاي فریدونشهر نیز 

از سه فاز به تک فاز 25 آمپر کاهش یافت.
ــل توجه انرژي برق جهت  ــازي مقدار قاب ــا کاهش این میزان برق، عالوه بر آزادس  ب
ــه کارگیري در بخش هاي دیگر صنعت و تولید، ماهانه نزدیک به پنج میلیون ریال   ب

در هزینه هاي تولید آب شرب صرفه جویي شده است.
ــامانه هاي پمپاژ چشمه لنگان در سال هاي  ــهر با مهندسي مجدد س آبفاي فریدونش
ــته است نزدیک به نیمي از  ــناور، توانس ــک به ش اخیر و تبدیل آن از پمپ هاي خش
ــمه لنگان )معادل 350 کیلو وات( را  ــتگاه هاي پمپاژ چش  دیماند و قدرت برق ایس

کاهش دهد.

 با هزینه اي افزون بر ۴50 میلیون ریال عملیات اصالح شبکه فاضالب 
ــرق خیابان فردوسي شاهین شهر پایان یافت. در این عملیات  فرعي چهارم ش

۴30 متر لوله پلي اتیلن با قطر 250 میلیمتر اجرا شد.

 در پنجمین روز هفته دولت و در مراسمي با حضور فرماندار گلپایگان، 
بهره برداري از طرح انتقال آب به گلشهر آغاز شد.

ــهر از محل  ــده گلش ــهر تازه تحویل ش این طرح با هدف تأمین کمبود آب ش
ــارد و 500 میلیون ریال اجرا  ــه اي بالغ بر یک میلی ــاه جدید با صرفه هزین چ

شده است.
ــهر، عالوه بر حفر یک حلقه چاه با عمق  ــاني به گلش براي اجراي طرح آبرس
ــچ و آبدهي 31 لیتر در ثانیه، یک خط لوله به طول 800  ــر، قطر 1۴ این 131 مت
متر و قطر 250 میلیمتر از جنس آزبست نیز اجرا شده است تا آب این چاه را 

به منبع ذخیره منتقل کند.
گفتني است: تابلوي برق استفاده شده در این چاه، مجهز به سنسورهاي کنترل 
ــطح و فشار آب بوده که براي نخستین بار در شرکت آب و فاضالب استان  س

اصفهان مورد استفاده قرار مي گیرد.

 رئیس کمیته امداد امام خمیني )ره( نجف آباد گفت: با 160 میلیون ریال 
هزینه سبدهاي غذایي بین ایتام و مردم منطقه هاي محروم شهرستان نجف آباد 
ــد. »عباسعلي لچیناني« در گفتگو با فارس در نجف آباد، با بیان اینکه  توزیع ش
ــش کمیته امداد شهرستان نجف آباد 800 نفر است، اظهار  تعداد ایتام زیر پوش
ــبدهاي غذایي شامل پنج کیلوگرم برنج و دو  ــت: در ماه مبارك رمضان س داش
کیلوگرم روغن بین ایتام و مردم منطقه هاي محروم شهرستان نجف آباد توزیع 
ــته به جاي این گونه سبدهاي غذایي، مواد  ــد. وي افزود: در سال هاي گذش ش
ــور رفاه حال این  ــال به منظ ــد که امس ــده بین آنها توزیع مي ش غذایي پخته ش
ــاز به صورت خام در  ــتر، مواد مورد نی ــا و همچنین بهره برداري بیش خانواده ه

قالب سبدهاي غذایي بین آنها توزیع شد. 
ــت: با هزینه اي بالغ بر 160  ــتان نجف آباد بیان داش رئیس کمیته امداد شهرس
ــن مبلغ از کمک هاي  ــد که ای ــبد هاي غذایي تهیه و توزیع ش ــون ریال، س میلی
ــت.  ــده اس خیران و مردم بوده که تاکنون مبلغ 100 میلیون ریال آن جذب ش
ــتان نجف آباد در ماه  ــتگاه هاي جذب حامي ایتام در شهرس ــاد ایس وي از ایج
مبارك رمضان خبر داد و گفت: با ایجاد این ایستگاه ها، 170 حامي به مجموع 
حامي هاي شهرستان اضافه شد. لچیناني اضافه کرد: براي جذب حامي، عالوه 
بر ایجاد ایستگاه هاي جذب حامي، جلسه هایي با قشرهاي مختلف شهرستان، 

کارخانه ها و اداره ها نیز برگزار شد. 
ــد از خانواده هاي ایتام را دیگر  ــزاري طرح مفتاح الجنه با هدف بازدی وي برگ
ــان عنوان کرد و  ــتان نجف آباد در ماه مبارك رمض ــه امداد شهرس ــه کمیت برنام
ــئوالن و خیران  ــکالت ایتام با حضور مس ــزود: این طرح به منظور حل مش  اف

انجام شد. 
رئیس کمیته امداد شهرستان نجف آباد یادآور شد: در ماه مبارك رمضان جذب 
کمک هاي مردمي به منظور رسیدگي و کمک به محرومان شهرستان انجام شد 
ــدي و غیر نقدي خود را براي  ــهروندان همچنان مي توانند کمک هاي نق که ش

رسیدگي به حال مستضعفان و محرومان به کمیته امداد تحویل دهند.

ــدات دامي  ــاون بهبود تولی مع
ــاورزي  کش ــاد  جه ــازمان  س
 چهارمــحــال و بختیـــاري 
و  ــدازي  راه ان مطالعه  ــت:  گف
دامپروري  احداث 12 مجتمع 
ــا اعتباري  ــتان ب جدید در اس
افزون بر 500 میلیارد ریال در 
ــازمان قرار  دستور کار این س
گرفته است. »برزو هیبتیان« در 
ــهرکرد،  گفتگو با فارس در ش
ــه چهارمحال  با تأکید بر اینک
ــاري نقش مهمي را در  و بختی
ــور  ــرورش دام و طیور کش  پ
ــت: در حال حاضر 29 هزار و 500 تن گوشت قرمز  بر عهده دارد، اظهار داش
در این استان تولید مي شود که این میزان معادل 3/2 درصد تولید کشور است. 
همچنین میزان تولید گوشت مرغ استان در سال گذشته 17 هزار و 95 تن برابر 
ــور بوده و تولید گوشت مرغ کشور نیز در این سال یک  1/1 درصد تولید کش
میلیون و 605 هزار تن بوده است. وي تولید شیر استان را 22 هزار تن در سال 
ــور است. هیبتیان در  اعالم کرد و گفت: این میزان معادل 2/۴ درصد تولید کش
ــور اشاره کرد و  ــبک در کش ادامه به وجود 77 میلیون و 870 هزار رأس دام س
گفت: از این تعداد 2 میلیون و 865 هزار رأس شامل: یک میلیون و 632 هزار 
ــفند و بره معادل 3/1 درصد کشور و یک میلیون و 233 هزار رأس  رأس گوس
ــتند. معاون  ــور در چهارمحال و بختیاري هس بز و بزغاله برابر ۴/8 درصد کش
ــاورزي چهارمحال و بختیاري همچنین  بهبود تولیدات دامي سازمان جهادکش
ــنگین کشور را 19 میلیون و ۴۴8 هزار رأس برشمرد و گفت: این  تعداد دام س
ــت که از این تعداد دام، 37 هزار و 2۴ رأس گاو و گوساله اصیل  در حالي  اس
ــاله دورگ برابر  ــور، 125 هزار و 175 رأس گاو و گوس معادل 3/9 درصد کش
2/9 درصد کشور، ۴8 هزار و 57 رأس گاو و گوساله بومي معادل 1/6 درصد 
ــور، 37 هزار رأس تک سمي  ــور، 30 رأس گاومیش برابر 0/1 درصد کش کش
ــور در چهارمحال و بختیاري وجود دارد. هیبتیان با بیان  معادل 2/3 درصد کش
ــتان وجود دارد، گفت:  اینکه در حال حاضر 18 مجتمع دامپروري فعال در اس
برهمین اساس سه سیاست کلي توسعه مجتمع هاي دامپروري، واگذاري برخي 
ــرمایه گذاران پرورش مرغ تخم گذار  ــور به بخش خصوصي و حمایت از س ام
ــتور کار قرار  ــراي ارتقاي وضعیت دام و طیور چهارمحال و بختیاري در دس ب
ــت.  گرفته و براي راه اندازي 12 مجتمع  جدید 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز اس
ــاي مجتع هاي  ــرکت هاي تعاوني را از مزای ــت در قالب ش ــود مدیری وي وج
ــمرد و افزود: جمع آوري کود، شیر، حفظ و حراست، راه  دامپروري جدید برش
ــت تلقیح مصنوعي و درمانگاه هاي دامپزشکي، از دیگر مزیت هاي  اندازي پس

این مجتمع هاست. 

ــودرو  ــد ورق خ ــرح تولی ــدازي ط ــدرو از راه ان ــل ایمی ــأت عام ــس هی  رئی
چهارمحال و بختیاري خبر داد. 

ــان بازدید از  ــن پالرك« در جری ــل از ایمیدرو، »حس ــزارش موج به نق ــه گ ب
ــت با اعالم  ــپید دش ــاي ورق خودرو چهارمحال و بختیاري و فوالد س طرح ه
این مطلب گفت: طرح یاد شده، مراحل آزمایشي خود را گذرانده و به مرحله 
ــاره به اینکه کارخانه  ــت. رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اش ــیده اس تکمیل رس
ــاري از تکنولوژي  ــزه خودرو چهارمحال و بختی ــزار تني ورق گالوانی ۴00 ه
باالیي برخوردار است، گفت: با بهره برداري این طرح، تحول بزرگي در بخش 
اقتصادي استان صورت خواهد گرفت و ۴00 نفر به  طور مستقیم و ۴ هزار نفر 

به  طور غیرمستقیم وارد کار مي شوند. 
ــکاران طرح فوالد  ــاوران و پیمان ــتي که با حضور مش ــن در نشس  وي همچنی
ــکر از اقدام هاي صورت گرفته، گفت: 8  ــت برگزار شد، ضمن تش ــپید دش س
ــت و وزیر صنایع و معادن هر هفته وضعیت  طرح فوالدي براي دولت مهم اس
ــا یک رویکرد  ــن رو، پیمانکاران باید ب ــد، از ای ــي مي کن ــن طرح ها را بررس ای
ــاور طرح نیز در جریان  ــرح را در پیش بگیرند. کوهلي، مش ــد، اجراي ط جدی
ــپید دشت  ــاره به اینکه طرح فوالد س  بازدید رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اش
ــته است گفت: واحد  ــرفت کلي داش چهارمحال و بختیاري 38/72 درصد پیش
ــد ذوب و ریخته گري 20/83  ــت 63/58 درصد، واح ــت و برداش احیا، انباش

درصد و واحدهاي پشتیباني جنبي 28/76درصد پیشرفت دارند.

شــرکــت آب وفاضالب   
ـــــتـــایـــي اســــتــان   روس
ــاري همایش  بختی و  چهارمحال 
اصالح الگوي مصرف آب را در 

شهرستان اردل برگزار کرد.
ــالب  فاض و  آب  ــور  ام ــر  مدی
از  اردل  ــتان  شهرس ــتایي  روس
ــزاري همایش اصالح الگوي  برگ
ــژه زنان خانه دار  مصرف آب وی

در آن شهرستان خبر داد.
محمد کریمي گفت: این همایش 
در راستاي فرهنگ سازي، ترویج 

ــنایي خانواده ها با روش هاي صرفه جویي در  فرهنگ مصرف بهینه آب و آش
مصرف آب برگزار گردید.

ــریح وضعیت آب آشامیدني روستاهاي  آقاي کریمي در این همایش، ضمن تش
شهرستان اردل به مقدار تولید و مصرف آب در مجتمع ها و روستاها پرداخت و 

زنان خانه دار روستایي را با راه هاي صرفه جویي در مصرف آب آشنا نمود.
ــالم بختیاري، امام جماعت و مبلغ روستاي  ــپس در این همایش حجت االس س
ــتفاده بهینه  ــیره پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( در خصوص اس لیرابي به تبیین س
ــالم مخالف  از آب پرداخت و توصیه نمود: همانگونه که در قرآن هم آمده، اس
اسراف و تبذیر است و خانواده ها باید این مهم را در زندگي خود و در مصرف 
ــته باشند.  ــالي و کم آبي کنوني، مدنظر داش ــرایط خشکس  آب به خصوص با ش
ــود که صرفه جویي کم مصرف  ــاج آقا بختیاري این نکته را نیز یادآوري نم ح

کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است.
ــت روش هاي  ــع تراک ــر توزی ــش، عالوه ب ــن همای ــت در ای ــر اس ــل ذک  قاب
ــرف آب و  ــرانه مص ــتاندارد س ــرف آب و جدول اس ــي در مص ــه جوی صرف
ــورهایي در خصوص نکات اخالقي در خانواده از طرف روابط عمومي و  بروش
آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال و بختیاري 
ــده مصرف آب اهدا  ــردوش هاي کاهن ــرکت کننده س ــه کلیه خانواده هاي ش  ب

گردید.

آغاز اصالح شبکه فاضالب خيابان رازي 
شاهين شهر

ادامه عمليات جا به جايي خط آبرساني 
شهر گز

درفریدونشهر 
كاهش 80 كيلو واتي ديماند برق 

پايان اصالح شبکه فاضالب فرعي چهارم 
خيابان فردوسي شاهين شهر

گلپایگان
بهره برداري از طرح آبرساني به گلشهر

رئیس كمیته امداد نجف آباد خبر داد:
توزيع سبدهاي غذايي بين ايتام

با صرف اعتبار 500 میلیارد ریالي؛
 احداث12 مجتمع دامپروري جديد 

در چهارمحال و بختياري

رئیس هیأت عامل ایمیدرو  اعالم كرد:
راه اندازي طرح توليد ورق خودرو 

چهارمحال و بختياري 

برگزاري همايش اصالح الگوي مصرف آب
 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

شهركرد

شاهین شهر

گز

فریدون شهر

شاهین شهر

گلپایگان

نجف آباد

ـــــنـاس مســـئول  کارش
ــی  غیردولت ــه های  مدرس
اصفهان گفت: طبق  استان 
برنامه پنجم توسعه کشور، 
آموزان  دانش  رشد جذب 
در مدرسه های غیر دولتی 
 89 ــال  س در  ــور  کش در 
حدود 7 درصد اعالم شده 
است که این رقم در استان 
ــان حدود 11 درصد  اصفه
ــه خود اختصاص داده  را ب
ــتان در  ــن اس ــت و ای  اس
ــد  ــر ۴ درص ــال حاض ح
ــور جلوتر  ــه کش برنام از 
مسئول  ــناس  کارش است. 
غیردولتی  ــــه هاي  مدرس
ــتان اصفهان در گفتگو  اس
ــداد  ــت: تع ــا گف ــا ایمن ب
غیردولتی  آموزشگاه های 
استان اصفهان، یک هزار و 

ــه در قالب چهار هزار و  ۴82 کالس  1۴۴ مدرس
ــتاد و دو هزار و 6۴6 نفر دانش آموز بوده  و  هش
که از این تعداد، سی و دو هزار و 8۴ نفر دختر و 
ــر در این مدرسه ها در  پنجاه هزار و 562 نفر پس

حال تحصیل هستند. 
ــین میر مهدی« در خصوص نیروهای  »سید حس
ــه ها افزود: در سال جاری  ــاغل در این مدرس ش
ــه  فقط از طرف آموزش و پرورش، مدیر مدرس
ــه مأموریت  ــمی موظف ب ــه عنوان نیروی رس ب
ــد و در صورتی که مؤسس بازنشسته  خواهد ش
ــمی  ــد، می تواند یک نفر نیروی رس ــده باش ش

ــور به انجام  ــه مأم ــه عنوان معاون در مدرس را ب
ــد. وی در خصوص نحوه نظارت بر  وظیفه نمای
ــه های غیر دولتی که از طریق کارشناسان  مدرس
ــرورش و همچنین  ــی مختلف آموزش و پ نواح
بازرسان ویژه انتخاب شده، توسط مدیرکل اداره 
ــرد، تصریح  ــوزش و پرورش صورت می گی آم
کرد: طی بازدید اعمال شده، در صورت مشاهده 
ــه ها در  ــده این مدرس ــف، پرون ــر گونه تخل ه
شورای نظارت بر مدرسه های غیردولتی ارجاع 
ــد. میر مهدی  و با آنها برخورد قانونی خواهد ش
ــه ها نسبت به افزایش  ادامه داد: چنان چه مدرس
شهریه اقدام نمایند، مرتکب تخلف شده و ضمن 

ــبت  برخورد با آن ها، نس
به استرداد شهریه ها اقدام 
ــورت خواهد  ــدی ص  ج
ــت: در  ــت. وی گف گرف
سال جاری توسط شورای 
ــبت به عزل  ــارت، نس نظ
ــران متخلف  ــی مدی برخ
ــر کتبی  ــن تذک و همچنی
ــای  ــا درج در پرونده ه ب

آن ها اقدام شده است. 
ــــنـاس مســـئول  کارش
ــی  ــه های غیردولت مدرس
در  ــان  اصفه ــتان  اس
ــای مؤثر  ــورد پارامتره م
ــن  ــهریه ای ــزان ش در می
ــان  خاطرنش ــه ها   مدرس
آنان  ــهریه های  ش ــرد:  ک
براساس پارامترهایی نظیر: 
ــب آموزشی و  مکان مناس
همچنین استفاده از معاون 
پرورشی، مربی بهداشت و ارائه مکان مناسبی که 
ــه ها باشد،  ــازی مدرس مورد تأیید اداره کل نوس

تعیین می گردد. 
ــه های  ــهریه مدرس ــر مهدی تصریح کرد: ش می
غیردولتی در سال تحصیلی 90-89،  نسبت به سال 
گذشته حداکثر تا 15 درصد افزایش داشته است 
ــه ها بر اساس پارامترهای  و چون شهریه مدرس
ــهریه کل  ــوده بنابراین ش ــوق الذکر متفاوت ب ف
 مدرسه ها در سایت آموزش و پرورش به نشانی
www.isf.medu.irبرای کلیه همشهریان قابل 

رؤیت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
ــان با  ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ش
ــه ها بیان  ــاره به بازگشایی مدرس  اش
ــتی  ــهری بایس ــت ش ــت: مدیری داش
ــع  رف ــرای  ب را  الزم  ــای  تدبیره
ــل و ترافیک  ــکل های حمل و نق مش
ــه ها اتخاذ  همزمان با آغاز کار مدرس
ــردار کریم  نماید. به گزارش ایمنا، س
ــه  ــتور جلس نصر در نطق پیش از دس
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
ــال  تأکید بر این که همزمان با آغاز س
تحصیلی جدید، حجم ترافیک افزایش 
ــت مدیریت  می یابد، گفت: الزم اس
شهری با همکاری آموزش و پرورش 
جهت رفع این معضل تمهیدات الزم 
را بیندیشد. وی در بخش دیگر سخنان 

ــالت دو روزه  و  ــاره به تعطی خود، با اش
ــافران افزود: الزم است  افزایش تعداد مس
ــای تاریخی  ــه وجود جاذبه ه با توجه ب
شهر اصفهان برنامه ریزی دقیقی صورت 
ــایش برای گردشگران  گیرد تا رفاه و آس
ــیون فرهنگی-  فراهم گردد. رئیس کمیس
ــالمی شهر اصفهان  اجتماعی شورای اس
ــداث کمپینگ در  ــاره به این که اح با اش
ــت، تصریح  ــروری اس ــهر اصفهان ض ش
ــم  ــرد: باید برای ارتقاي صنعت توریس ک
ــاخت ها از جمله: ایجاد کمپینگ،  زیر س
ــان به فرودگاه و قطار تأمین  دسترسی آس
ــردار نصر اظهار داشت: اصفهان  شود. س
ــور  به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن کش
 آمادگی معرفی ایران اسالمی را به جهانیان

 دارد.

ــی همچون  ــتکبار جهان ــوی پلید اس  خ
گذشته از آستین کثیف صهیونیسم خون آشام در 
ــناریوهایی همچون: جریان خود ساخته  قالب س
ــالم هراسی،  ــالمی یازده سپتامبر، اس و ضد اس
شیعه ستیزی و با تأسف قرآن سوزی و برجسته 
ــون: )عبریت  ــی همچ ــتراتژی های ــودن اس نم
ــازی( و ترویج پلورالیسم مشرکانه که چیزی  س
ــم  ــتن دین و تأکید بر سکوالریس جز کنار گذاش
ــون خون های پاك  ــت، بیرون آمده و تاکن نیس
ــلمان را بر زمین  ــردان و زنان مس ــیاری از م بس
 ریخته و عده زیادی از آنها را بی خانمان نموده

 است. 
ــه ادامه این  ــت؛ بلک ــأله نیس امروز این تمام مس
خباثت ها در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، 
ــت  ــانه رفته اس دین، مذهب و فرهنگ ما را نش
ــوی دیگر: اعمال سیاست های نابخردانه  و از س

ــش  ــتکبار در پوش ــه دنیای اس ــام جویان و انتق
ــتای زمین گیر  تحریم اقتصادی و تالش در راس
ــالمی ایران  ــاختن نظام مقدس جمهوری اس س
ــت، رخ   که الگویی برای تمام آزادگان جهان اس

می نماید.
ــا و فعاالن  ــزاب، گروه ه ــان: ما اح ــن می در ای
ــر تعهد دینی و  ــتان اصفهان تأکید ب ــی اس سیاس
ــای اصیل انقالب  ــی، پایبندی به ارزش ه انقالب
ــت و امامت  ــاد عمیق به نظام ام ــالمی، اعتق اس
ــه فقیه، همگرایی و  ــل مترقی والیت مطلق و اص
وحدت خود را در پیگیری راه نورانی انقالب و 

شهدای بزرگمان اعالم می نماییم.
ــالمی از میان توطئه های مختلف  امروز نظام اس
خارجی و داخلی سرافراز بیرون آمده و وضعیت 
فعلی کشور طبق فرموده ولی امر مسلمین جهان، 
وضعیتی امیدوارکننده، مستحکم و پیگیر در راه 

ــالمی  ــا و هدف های بنیادی انقالب اس اصل ه
ــر در حوزه های  ــای بی نظی ــت. موفقیت ه اس
ــته ای، تولید تجهیزات  مختلف نظیر: دانش هس
ــه بصیرت و بینش  ــی مدرن و باالتر از هم دفاع

باالی مردمی، از مصداق های بارز آن هستند.
ــه اتفاق از پیگیری  ــائل داخلی ما ب در حوزه مس
روند اصالح امور اقتصادی کشور در قالب طرح 
هدفمند کردن یارانه ها استقبال کرده و دولت و 
ــق و عالمانه این طرح  مجلس را به پیگیری دقی

فرا می خوانیم.
ــی، بحث  ــائل خارج ــوزه مس ــن در ح همچنی
ــتکباری مقوله  ــادی نظام اس ــای اقتص تحریم ه
ــدو پیروزی  ــد ا... از ب ــت و بحم جدیدی نیس
ــالمی باوجود همه تهدیدها و تحریم  انقالب اس
ها، انقالب مستحکم تر از گذشته، در طی نمودن 

مسیر نورانی خود قدم برمی دارد.

ــهری  ــالب ش ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــزن  مخ  10 ــت:  گف ــاری  بختی و  ــال   چهارمح
ذخیره سازی آب در راستای تأمین آب آشامیدنی 
ــتان در دست اقدام و ساخت  مورد نیاز مردم اس
است. به گزارش فارس از شهرکرد، »حشمت اله 
هاشمی« در جمع خبرنگاران، مجموع انشعاب های 
واگذار شده فاضالب شهری استان از ابتدای سال 
ــعاب اعالم  جاری تاکنون را بیش از 75 هزار انش
ــت: در حال حاضر 57 درصد  ــرد و اظهار داش ک
ــهری استان تحت پوشش خدمات  از جمعیت ش
فاضالب قرار دارند که برهمین اساس توسعه این 
ــرکت قرار گرفته است.  ــبکه در دستور کار ش ش
وی میانگین مصرف آب ساالنه 26 شهر استان را 
بیش از 32 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: 
ــترك تحت  در حال حاضر بیش از 1۴5 هزار مش
ــش خدمات شرکت آب و فاضالب شهری  پوش
استان قرار دارد. هاشمی میزان مخزن هاي ذخیره 
ــتان را بیش از 121 هزار و  ــهرهای اس آب در ش

ــت: باتوجه به  ــب اعالم کرد و گف ۴00 مترمکع
ــد جمعیت و افزایش تعداد مشترکان  نسبت رش
ــهرهایی که الزم باشد، مخزن های  ــاالنه در ش س
ــرکت  ــود. مدیرعامل ش ــداث می ش ــد اح  جدی
ــهری چهارمحال و بختیاری با  آب و فاضالب ش
ــوی مخزن های آب  ــان اینکه عملیات شستش بی
ــال صورت  ــاالنه دو مرتبه در آغاز و پایان س س

ــهر  ــئوالن 26 ش می گیرد، تصریح کرد: تمام مس
ــتند، تحت نظارت مدیریت  ــتان موظف هس اس
ــامیدنی شهروندان را  مصرف مخزن های آب آش

شستشو و گندزدایی کنند. 
ــهر  ش  26 آب  ــاي  ه ــزن  مخ ــوع  مجم وی 
ــا گنجایش  ــزن آب ب ــش از 72 مخ ــتان را بی اس
ــرد و  ــالم ک ــب اع ــزار و 900 مترمکع  122 ه
ــت  ــهرکرد دارای هش ــاس ش افزود: برهمین اس
ــزار و 200 متر  ــش 26 ه ــا گنجای ــزن آب ب مخ
مکعب، بروجن چهار مخزن آب با گنجایش 15 
هزار مترمکعب، لردگان دو مخزن با گنجایش ۴ 
ــهر اردل دارای دو  ــزار و 200 متر مکعب و ش ه
 مخزن آب با گنجایش 5 هزار و 500 متر مکعب 

است. 
ــازی آب در  در حال حاضر 10 مخزن ذخیره س
ــتان های لردگان، کیار، اردل و بروجن در  شهرس
راستای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز در دست 

اقدام و ساخت است.

كارشناس مسئول مدرسه هاي غیردولتی استان اصفهان در آستانه سال تحصیلی جدید:

 استان اصفهان پيشگام جذب دانش آموز در مدرسه هاي 
غير دولتي كشور است

شهركرد

شهركرد

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عك

رئیس كمیسیون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان خواستارشد:
اتخاذ تدبيرهاي الزم براي رفع معضل ترافيک، همزمان با آغاز سال تحصيلی جديد

بیانیه پایاني نشست حزب ها، گروه ها و فعاالن سیاسي استان اصفهان
17 شهريور ماه 1389 )رمضان المبارك(

مدیرعامل شركت آبفا چهارمحال و بختیاري:
10 مخزن ذخيره  آب در چهارمحال و بختياري در حال ساخت است
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احضار
5/۴62 چون خانم فرشته نوروزي فرزند منوچهر شکایتي علیه آقاي مهدي قدیري فرزند 
یوسف مبني بر ترك انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 8905۴1 ك 10۴ این دادگاه 
ثبت،  وقت رسیدگي براي روز 89/8/22 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7۴50                               مدیر دفتر شعبه 10۴ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادخواست

مطالبه  بخواسته  دادخواستي  اصفهان  بنشاني  عبداالمیر  فرزند  پرنیان  سرار  خانم   6/138
ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  محمد صادق  فرزند  پرستگاري  آقاي جعفر  بطرفیت   مهریه 
ثبت   21 ح/   8909980352100829 کالسه  شماره  و   21 ح/   89-851 بایگاني  بشماره  و 
گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است براساس دادخواست خواهان 
و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار چاپ و منتشر مي گردد و از خوانده دعوت مي شود که براي روز 89/8/19 
ساعت 10:30 صبح جهت رسیدگي در شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان واقع در 
و  دادخواست  ثاني  نسخه  دریافت  نیز جهت  فرصت  همین  در  و  حاضر  نیکبخت  خیابان 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهي است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 

شده تلقي و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8059                    سلیماني- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادخواست
6/139 خانم سرار پرنیان فرزند عبداالمیر بنشاني اصفهان دادخواستي بخواسته طالق بطرفیت  
آقاي جعفر پرستگاري فرزند محمد صادق تقدیم که به این شعبه ارجاع و بشماره بایگاني 
آدرس  و  گردیده  ثبت   21 ح/   8909980352100830 کالسه  شماره  و   21 ح/   89-852
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است براساس دادخواست خواهان و حسب دستور 
کثیراالنتشار  نوبت در روزنامه  دادرسي مدني یک  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  دادگاه 
چاپ و منتشر مي گردد و از خوانده دعوت مي شود که براي روز 89/8/22 ساعت 10:30 
صبح جهت رسیدگي در شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 
حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 
مراجعه نماید بدیهي است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقي و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 777۴                    سلیماني- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
6/167 چون آقاي علي هاشمي فرزند رضا شکایتي علیه آقاي علیرضا جهانگیري مبني بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890231 ك 117 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگي براي روز شنبه 89/8/8 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8058                                مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
 ،8809980351201۴00 پرونده:  شماره   ،8909970351200370 دادنامه:  شماره   6/170
شماره بایگاني شعبه: 881۴31، خواهان:  آقاي اصغر عموسلطاني فروشاني با وکالت آقاي 
غالمرضا شاهرجبیان به نشاني شاهین شهر خ عطار نبش فرعي ۴ شرقي طبقه فوقاني مشاور 
امالك سپاهان نوین، خواندگان: 1- آقاي محمد جواد جعفري طاوي 2- آقاي مصطفي مکي 
همگي به نشاني اصفهان پل غدیر خ عالمه امیني شرقي روبروي پارکینگ 3 باغ غدیر منزل 
به  ایرانپور  آقاي حمید   -3 سوپرمارکت(  جهان جنب  نقش  بازرگاني  )شرکت  مکي  آقاي 
نشاني مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسي، گردشکار: دادگاه پس از 

بررسي محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي غالمرضا شاهرجبیان به وکالت از آقاي اصغر عموسلطاني فروشاني 
بطرفیت آقایان 1- حمید ایرانپور 2- مصطفي مکي 3- محمد جواد جعفري طاوي بخواسته 
اثبات اعسار موکلش از پرداخت هزینه دادرسي مرحله بدوي به مبلغ 15/130/000 ریال با 
توجه به اینکه اصل بر مالئت و تمکن افراد جامعه من جمله خواهان بوده و اینکه تنها دلیل 
اثبات ادعاي خواهان شهادت شهود بوده لیکن اظهارات شهود تعرفه به کیفیتي نیست که 
براي دادگاه مفید علم و یقین باشد لذا دادگاه حکم بر رد دعوي مطروحه به استناد ماده 2 
قانون آیین دادرسي مدني صادر و اعالم مینماید رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
م الف/ 8068                         حفیظي- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

مورخ   32 شماره  غیابي  دادنامه  بموجب   15 ح   /89۴/88 اجرائي:  پرونده  کالسه   6/172
89/1/2۴ دادگاه عمومي حقوقي شعبه 15 که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي فرشاد 
روحاني شهرکي نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال 
بابت هزینه دادرسي در حق محکوم له آقاي سعید قجاوند نام پدر: رضا علي نشاني محل 
اقامت: اصفهان، سه راه حکیم نظامي، جنب دبیرستان سعدي، آموزشگاه دنیاي زبان محکوم 
مي گردد. ضمنًا دایره اجراء خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را از تاریخ مطالبه )سررسید 
چکها( لغایت زمان اجراي حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمي بانک مرکزي محاسبه و 
از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد داشت. هزینه حق االجراء 5 درصد مي 
باشد. اجراي حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 مي باشد. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از 
دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس 
جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می 
تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به 
موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون 
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 8066                                             شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
 ،8709980365700۴62 پرونده:  890997035۴200771،  شماره  دادنامه:  شماره   6/173
دادگاه   116 شعبه   8709980365700۴62 کالسه:  پرونده   ،870280 شعبه:  بایگاني  شماره 
آقاي  890997035۴200771، خواهان:  شماره  دادنامه  اصفهان  شهرستان  )کیفري(  عمومي 
حسین نصیري به نشاني روستاي محمودآباد خ امام خمیني چهارراه محمدي ك فردوس پ 

789، خوانده:   آقاي بهادر سلطاني به نشاني متواري، خواسته: درخواست اصالح
رأي اصالحي

با  در خصوص تقاضاي آقاي حسین نصیري مبني بر اصالح رأي صادره از این دادگاه و 
توجه به محتویات پرونده و مدارك مربوط به ایشان که تصویر ۴ فقره چک بانکي میباشد 
و تنقیح مناط از ماده 309 قانون آئین دادرسي مدني بدینوسیله دادنامه شماره 58۴ مورخه 
1389/۴/31 مبلغ مندرج پرداخت ده میلیون ریال در حق حسین نصیري به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون و هفت صد هزار ریال در حق حسین نصیري اصالح میگردد. ارائه رونوشت 

رأي تصحیحي بدون رأي اصلي ممنوع است.
م الف/ 8065     وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
  

ابالغ رأي
 ،8909980363300372 پرونده:  8909970352800785،  شماره  دادنامه:  شماره   6/181
به نشاني اصفهان خ کاوه پل  میثم نصوحیان  آقاي  بایگاني شعبه: 890373، شاکي:   شماره 
چمران جنب پمپ بنزین پ ۴6، متهمین: 1- آقاي رضا بندري به نشاني متواري، 2- آقاي 
مصطفي آب خیز به نشاني خ کاوه خ 15 خرداد ك ش محمود داوري پ 20 فعاًل زندان 
مرکزي اصفهان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، دادگاه با عنایت با محتویات پرونده و با اعالم 

ختم رسیدگي بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- مصطفي آبخیز فرزند علي بازداشت بلحاظ عجز از معرفي کفیل 
2- رضا بندري آزاد بلحاظ متواري و مجهول المکان بودن دائر مشارکت در سرقت اموال از 
بیرون مغازه  آقاي میثم نصوحیان دادگاه باعنایت به کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي 
و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت اولیه مالباخته و گزارش مرجع انتظامي و دستگیري 
متهم ردیف اول پس از سرقت و متواري گردیدن متهم ردیف دوم و تحقیقات انجام شده و 
اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در طول تحقیقات جلسه دادرسي و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابي به آنان محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 661 قانون مجازات 
اسالمي هر یک ازمتهمین را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و سي ضربه شالق تعزیري 
محکوم مي نماید. رأي صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوري و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر و در خصوص متهم ردیف دوم 
از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همین دادگاه و ظرف  غیابي و ظرف مدت ده روز پس 

بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 8072                       گازري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

دادنامه غیابي شماره 2۴8 مورخ  بموجب  اجرایي: 88-9۴8 ح/ 10  پرونده  6/182 کالسه 
آقاي  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  دهم  شعبه  اصفهان  حقوقي  دادگاه   89/3/18
امیرحسین شاه پوري نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ اصل 
خواسته 390/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسي و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
برمبناي نرخ تورم شاخص بانک مرکزي از تاریخ چک تا وصول محکوم به در حق محکوم 
له آقاي محمد منتظري نشاني محل اقامت: نجف آباد و پرداخت نیم عشر دولتي. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی بشرح 
ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به 
حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث 
نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد 
باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 8071                                             شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
 ،8609980351200797 پرونده:  ،  شماره   89099703512005۴2 دادنامه:  شماره   6/183
شماره بایگاني شعبه: 860797، خواهان:  بانک ملت سرپرستي استان اصفهان با وکالت آقاي 
حسن استواري به نشاني خ چهارباغ خواجو ساختمان شماره 395، خواندگان: 1- آقاي ناصر 
محمدي دهنوي 2- آقاي عباسعلي عمراني 3- آقاي غضنفر یادگاري ۴- آقاي محمدعلي 
خواسته:  المکان،  مجهول  نشاني  به  همگي  زراعتکار  قربانعلي  آقاي   -5 عسگري  علي 
درخواست اصالح رأي، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

قلم  سهو  بلحاظ  و  مدني  دادرسي  آیین  قانون   309 ماده  از  حاصل  اختیار  با  و  بدینوسیله 
توافق صورت گرفته  براساس  تأدیه  تأخیر  میزان خسارت  )خط خوردگي( صورت گرفته 
دادنامه  یازدهم  سطر  لذا  بود  خواهد  سالیانه  درصد   19/5 نرخ  یعني  طرفین  مابین  في 
 86/797 کالسه  پرونده  در  دادگاه  این  سوي  از  صادره   86/9/29-86-218۴ شماره 
ممنوع  حاضر  رأي  بدون  اصلي  دادنامه  از  روگرفت  یا  رونوشت  اعطاي  گردد  مي   حذف 

است.
م الف/ 8070                         حفیظي- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
فقدان سندمالكیت

6/22۴ نظر به اینکه خانم جمیله باباربیع فرزند صفرعلي با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
که هویت وامضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك 1/803 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سند مالکیت مذکور 
بنام رضوان جعفري زیارتگاهي ثبت وصادرگردیده  ذیل ثبت 8۴۴5 صفحه 385 دفتر 66 
67/7/3 دفتر سه شهرضا به خانم صدیقه کمیلي پور  سپس بموجب سندرسمي 98691 – 
68/9/20 دفتر ۴  انتقال گردیده سپس نامبرده این مقدار را بموجب سندرسمي 2۴189 – 
تقاضاي صدورسندمالکیت  نامبرده  اینک  است  داده  انتقال  باباربیع  به خانم جمیله  شهرضا 
المثني نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یکنوبت 
آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که درفوق به آن اشاره 
ای نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می بایست ظرف مدت 10 روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادروبه متقاضی تسلیم خواهد شد در 
صورت ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض 
 در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی سند المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

می گردد.
م الف/ 116                               میرمحمدي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

 ابالغ رأي
6/229 کالسه پرونده: 6/89 ش/ 37، شماره دادنامه: 115-89/6/8، خواهان: محسن صانعي 
نشاني: پایگاه 8 شکاري بلوك 6+۴ راه پله راست طبقه 5 منزل چپ، خوانده: رسول رستمي 
نشاني: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال معادل چهارصد هزار تومان 
اجراي  زمان  لغایت   87 سررسید  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  قانوني  مطلق خسارات  انضمام  به 
حکم- هزینه دادرسي و صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي شورا

در خصوص دادخواست خواهان محسن صانعي بطرفیت خوانده رسول رستمي به خواسته 
مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال بابت پرداخت اقساط معوقه خوانده بدین شرح که مبلغ مذکور 
از حساب خواهان پرونده از بابت ضمانت وام فرماندهي که خوانده اخذ نموده بوده کسر 
گردیده و خوانده پرونده علیرغم اطالع از کسر اقساط معوقه و استهالك آن مبالغ از حساب 
ضامن اقدامي در این راستا بعمل نیاورده فلذا توجهًا به مدارك مصدق استنادي خواهان که 
مؤید مدیونیت خوانده مي باشد همچنین علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهي خوانده در جلسه 
دعوي  شوراي  لذا  نیاورده  بعمل  مطروحه  دعوي  قبال  در  دفاعي  و  نگردیده  حاضر  شورا 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص دانسته مستنداً به مواد 198-519-522-303 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات اعم از تأخیر 
تأدیه و هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 

استان مي باشد.
شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 ابالغ رأي
رحیم  خواهان:   ،89/6/1-112 دادنامه:  شماره   ،37 ش/   153/89 پرونده:  کالسه   6/230
جعفري نشاني: پایگاه 8 شکاري هتل H الین امید 306، خوانده: علي اکبر یوسفي فرزند 
انتظامي  به شماره  پراید  المکان، خواسته: حکم توقیف خودرو  علي اصغر نشاني: مجهول 
13-513 ط 96 بهاي آن به مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي شورا

در خصوص دادخواست خواهان رحیم جعفري بطرفیت خوانده علي اکبر یوسفي فرزند علي 
اصغر بخواسته مطالبه چهار میلیون و هفتصد هزار تومان وجه نقد از بابت فروش خودروي 
پراید به شماره انتظامي 13-513 ط 96 بدین شرح که خواهان خودروي سواري پراید به 
شماره انتظامي 13-513 ط 96 خود را به شخصي به نام علي اکبر یوسفي که خوانده پرونده 
مي باشد در ازاي مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان فروخته مقرر شد فرداي روز معامله 
ثمن المعامله را تمامًا بپردازد و قولنامه تنظیم نماید در حالي که چکي به مبلغ 25/000/000 
ریال به خواهان پرونده مي دهد. خودرو را تحویل مي گیرد. علیرغم گذشت بیش از یکسال 
تاکنون اقدامي در جهت تنظیم قولنامه و پرداخت ثمن المعامله بعمل نیاورده و در حال حاضر 

متواري و مجهول المکان مي باشد. لذا توجهًا به فتوکپي مصدق سند مالکیت خودرو بنام 
خواهان و اینکه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهي تاکنون در جلسه شورا حاضر نگردیده و 
هیچ گونه ایراد و دفاعي بعمل نیاورده و دلیلي بر برائت ذمه خویش و پرداخت دین ارائه 
ننموده است لذا شورا دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده 
کند رأي صادره  اعالم مي  قانوني  آن صادر و  کلیه خسارات  پرداخت اصل خواسته و  به 
غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم استان مي باشد.
شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 تأسیس
6/233 شماره: 21۴3/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت صفاهان نگین پردیس سهامي خاص.  
شرکت فوق در تاریخ 1389/06/03 تحت شماره ۴1511 و شناسه ملي 10260592307 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/03 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار 
قبیل  از  بازرگاني  فعالیتهاي  کلیه  انجام  شرکت:  موضوع   -1 شود.  مي  آگهي  رود  زاینده 
صادرات و واردات- خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي بازرگاني- اخذ تسهیالت 
از بانکهاي خصوصي و دولتي صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام امور خدماتي از 
قبیل طراحي، نظارت و اجرا در زمینه امور ساختماني، خرید و فروش و انجام امور خدماتي 
اشخاص  با  قرارداد  انعقاد  خودرو،  لوازمات  توزیع  و  تهیه  نگهداري،   تعمیرات،  قبیل  از 
حقیقي وحقوقي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان حکیم نظامي- خیابان شهید جوشقاني- پالك 
182. ۴- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که 
تعدادیکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ ۴00/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي 
شماره 376 مورخ 1389/05/20 نزد بانک ملي شعبه خیابان حکیم نظامي پرداخت گردیده 
است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
سعید عربیان حسین آبادي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي عبدالرضا عربیان حسین 
آبادي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم فریبا شریعتي جاواني به سمت عضو 
هیئت مدیره. ۴-5- خانم فریبا شریعتي جاواني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي دو 
نفر از اعضاي هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري 
مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي فرید طیاري به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم مریم پورحیدر شیرازي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 81۴۴/1           آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

  
تغییرات

6/23۴ شماره: 8۴66/ث – 89/6/3 آگهي تغییرات در شرکت تاکسي تلفني دانا سیر اصفهان 
با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 16235 و شناسه ملي 10260371737

برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 89/5/25 تغییرات زیر در شرکت نامبرده 
کدپستي  و   1289863581 ملي  شماره  به  فوالدچنگ  ناصر  آقایان   )1 است:  آمده  بعمل 
8185753351 بسمت مدیرعامل و آقاي حمیدرضا فوالد چنگ به شماره ملي 128۴8068۴7 
و کدپستي 8139977831 بسمت رئیس هیأت مدیره براي مدت 5 سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا 
مدت شرکت براي مدت 5 سال دیگر تمدید شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح شد؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/6/3 تکمیل گردید.
م الف: 81۴۴/2              آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تأسیس
با مسئولیت  تأسیس شرکت سینا سامان سپاهان  6/235 شماره: 215۴/ ث 89/103 آگهي 
ملي  شناسه  و   ۴1521 شماره  تحت   1389/06/0۴ تاریخ  در  فوق  شرکت  محدود. 
10260592383 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/0۴ از لحاظ امضاء ذیل 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه  آن  دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه 
رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: صادرات و واردات و تهیه و توزیع کلیه کاالهاي 
مجاز بازرگاني- شرکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي- اخذ تسهیالت از کلیه بانکهاي 
داخلي و خارجي دولتي و خصوصي جهت اهداف شرکت- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
و  دولتي  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت  شرکت-  موضوع  زمینه  در  حقوقي  و  حقیقي 
خصوصي- اخذ نمایندگي از کلیه شرکتهاي داخلي و خارجي وخصوصي و دولتي- تعمیر و 
پشتیباني مواد اولیه تولیدکنندگان. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان رباط- روبروي پیتزا روز- مجتمع 
تجاري ارانوس- طبقه 2- واحد ۴. ۴- سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال مي باشد. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم مرضیه اسحاقي کوپائي به سمت رئیس هیئت مدیره. 
آقاي حسین چگیني  مدیره. 5-3-  هیئت  به سمت عضو  نژاد  آقاي حسین چگیني   -5-2
نژاد به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
معتبر است.  با مهر شرکت  امضاي مدیرعامل و  با  تعهدات شرکت  مالي و  اسناد  اوراق و 

7- اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه.
م الف: 81۴۴/3              آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تغییرات
ولي  علي  الحسنه  قرض  صندوق  در  تغییرات  آگهي   89/6/6 ث-   /85۴5 شماره:   6/236
شماره  نامه  بموجب   .1026017925۴ ملي  شناسه  و   1310 بشماره  شده  ثبت  اصفهان  اله 
صورتجلسات  برابر  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي   89/5/31 مورخ   1۴1۴/516/3/1۴0
هیأت امناء و هیات مدیره مورخ 89/۴/15 آقاي رضا ایقائي به شماره ملي 5659769381 
ملي  شماره  به  پور  صدیقي  محمدحسین  آقاي  رئیس،  بسمت   819۴8133۴5 کدپستي  و 
1282222163 و کدپستي 8158913۴51 بسمت نائب رئیس، آقاي جواد شاکري به شماره 
پور  فغاني  رسول  آقاي  مدیرعامل،  بسمت   815699۴191 کدپستي  و   56۴96966۴0 ملي 
به شماره ملي 1291۴32558 و کدپستي 8159977671 بسمت قائم مقام مدیرعامل،  آقاي 
منشي،  بسمت   8196813939 کدپستي  و   12866671۴3 ملي  شماره  به  منصوري  مهدي 
بسمت   819991938۴ کدپستي  و   56۴9828296 ملي  شماره  به  حیدري  محمدرضا  آقاي 
 8376100000 کدپستي  و   1283۴527۴1 ملي  شماره  به  جانثاري  اصغر  آقاي  دار،  خزانه 
شماره  به  باصري  علیرضا  آقایان  و  سال  دو  مدت  براي  مدیره  هیات  اصلي  عضو  بسمت 
ملي  شماره  به  رضوي  حسن  سید  و   81667331۴۴ کدپستي  و   128۴25۴781 ملي 
البدل  علي  و  اصلي  بازرسان  بسمت  ترتیب  به   81۴965۴۴۴1 کدپستي  و   128092۴837
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات صندوق  صندوق براي مدت یکسال 
باامضاي دو نفر از اشخاص ذیل رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، نائب رئیس هیات مدیره 
و خزانه دار متفقًا و با مهر صندوق معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/6/6 تکمیل 

 

گردید.
م الف: 81۴۴/۴             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

6/237 شماره: 21۴2/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت مهندسي توربین صنعت اسپادانا 
ملي  شناسه  و   ۴1506 شماره  تحت   1389/06/03 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامي 
10260592290 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/03 از لحاظ امضاء ذیل 
روزنامه  در  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  اظهارنامه آن  و خالصه  گردیده  تکمیل  دفاتر 
رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: مشاوره- طراحي و تهیه 
ونظارت و اجرا و تعمیرات کلیه تجهیزات صنایع- صادرات و واردات تجهیزات- انجام امور 
خدماتي از قبیل طراحي- نظارت و اجرا امور ساختماني- راهسازي- سدسازي و شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- اخذ نمایندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي 
و انجام امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور و اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتي 
و خصوصي صرفًا در جهت تحقق اهداف شرکت و انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و ادارات 
و اشخاص حقیقي و حقوقي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خانه اصفهان- خیابان ماه فرخي- 12 
متري بهار- بن بست نسیم- پالك 33. ۴- سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 100/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشدکه مبلغ 3/500/000 ریال 
توسط موسسین طي گواهي بانکي شماره 1656/637 مورخ 1389/05/27 نزد بانک مسکن 
شعبه خانه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد.

5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم فرانک کمپانیها به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
آقاي بابک ابراهیمیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي عبدالرضا مرزباني به 
 2 مدت  به  مدیرعامل  به سمت  مرزباني  عبدالرضا  آقاي  مدیره. 5-۴-  هیئت  سمت عضو 
سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با 
امضاي مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  
مدیرعامل مجري مصوبات هیات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
بازرس  عنوان  به  منصوري  زهرا سطان  اصلي. 2-8- خانم  بازرس  عنوان  به  یغمایي  رضا 

علي البدل.
م الف: 81۴۴/5             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 تأسیس
اصفهان  صدر  صادر  بازرگاني  شرکت  تأسیس  آگهي   89/103 ث   /21۴6 شماره:   6/238
ملي  شناسه  و   ۴1510 شماره  تحت   1389/06/03 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامي 
10260592326 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/03 از لحاظ امضاء ذیل 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه  اظهارنامه  آن  دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
انجام  رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: در خصوص 
کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش،  تولید، تهیه و توزیع 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ هرگونه تسهیالت از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري 
دولتي و خصوصي صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت،  انجام کلیه امور مربوط به ترخیص 
و  مشارکت  دولتي،  و  مزایدات خصوصي  و  درمناقصات  شرکت  کشور،  گمرکات  از  کاال 
سرمایه گذاري در شرکت هاي دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکتهاي 
دولتي و خصوصي، انجام کلیه امور خدماتي از قبیل طراحي، نظارت،  اجراء در زمینه امور 
ساختماني، راه سازي، طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درخت کاري و 
طرح هاي فضاي سبز، جدول بندي، آذین بندي میادین و خیابانها، تهیه و طبخ و توزیع غذا 
و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
چهارباغ باال- کوي باغ ارم- مجتمع پیمان- پالك 20- طبقه ۴ غربي. ۴- سرمایه شرکت: 
نام  با  تعداد یکصد سهم  به یکصد سهم 10/000 ریالي که  مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
مورخ   769۴ شماره  بانکي  گواهي  طي  موسسین  توسط  ریال   350/000 مبلغ  باشدکه  مي 
1389/0۴/31 نزد بانک ملي شعبه مرکزي اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقاي ناصر بیغمیان به 
سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي مسعود بیغمیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
به  بیغمیان  علیرضا  آقاي  مدیره. 5-۴-  به سمت عضو هیئت  بیغمیان  علیرضا  آقاي   -5-3
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي دونفر از اعضاي هیات مدیره متفقًا و با مهر شرکت 
باشد.  مي  مدیره  هیات  مصوبات  مجري  مدیرعامل  مدیرعامل:   اختیارات   -7 است.  معتبر 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مجید نافذ به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي 

عزیزاله بلوچستاني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 81۴۴/6              آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تأسیس
6/239 شماره: 21۴۴/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت توسعه سرمایه لطیف سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/06/03 تحت شماره ۴1513 و شناسه ملي 10260592311 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/03 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه  آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: فعالیتهاي عمده بازرگاني، تولیدي، صنعتي، 
معدني، خدماتي- عمراني و ساختماني و شیمیایي مجاز- کشت و صنعت و صنایع تبدیلي 
و  حقیقي  اشخاص  با  مشارکت  پروتئیني-  و  غذایي  مواد  بندي  بسته  صنایع  کشاورزي- 
حقوقي- اخذ وام و اعتبار از بانکهاي خصوصي و دولتي، داخلي و خارجي- اخذ و اعطاي 
نمایندگي هاي شرکتهاي داخلي و خارجي و ارائه خدمات فني و تأمین امکانات در جهت 
اهداف شرکت- صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز و سایر امور مرتبط با موضوع مطابق 
با قوانین جمهوري اسالمي ایران.. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالي- کوچه 
۴6- کوچه لوني- پالك 2۴. ۴- سرمایه شرکت: مبلغ 5/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 50/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشدکه مبلغ 5/000/000 ریال توسط 
موسسین طي گواهي بانکي شماره 92536/159 مورخ 1389/05/07 نزد بانک ملت شعبه 
شمس آبادي اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت:  1-5- آقاي حسن 
شباني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي ارسالن شهسوارنرهء به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- آقاي مجتبي طاهرپور به سمت عضو هیئت مدیره. ۴-5- آقاي مجتبي 
امضاء:  انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق  به مدت 2 سال  طاهرپور به سمت مدیرعامل 
کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر 
اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري مصوبات هیات مدیره مي  شرکت معتبر است. 7- 
باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي رسول خلیلي دلیگاني به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي مجید ناظمي سجزي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 81۴۴/7             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 
تأسیس

6/2۴0 شماره: 2161/ ث 89/103 آگهي تأسیس مؤسسه خیریه امام حسین )ع( رهنان.
 10260592۴۴2 ملي  شناسه  و   27۴7 شماره  تحت   1389/06/0۴ تاریخ  در  فوق  مؤسسه 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1389/06/0۴ تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در 
گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- 
موضوع مؤسسه: کمک به معیشت افراد نیازمند در زمینه هاي ارزاق- پوشاك- کمک هزینه 
جهیزیه و تعمیرات ساختمان. 2- مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي مؤسسه:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان- رهنان- خیابان مطهري- کوچه شهید 
مرادي 18. ۴- سرمایه مؤسسه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران مؤسسه: 
علي  نوروز  آقاي   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به  رناني  تسلیمي  مهدي  آقاي   -5-1
عبداللهي رناني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي علي صادقیان رناني به سمت 
عضو هیئت مدیره. ۴-5- آقاي سیدکریم طاهري به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- آقاي 
محمدرضا بقالپور رناني به سمت منشي هیئت مدیره. 6-5- آقاي مصطفي عبدالهي رناني 
به سمت خزانه دار. 7-5- آقاي سیدرحیم میرحسیني رناني به سمت قائم مقام مدیرعامل. 
گردیدند.  انتخاب  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  رناني  صادقیان  علي  آقاي   -5-8
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي دو نفر از 
اشخاص زیر )رئیس هیأت مدیره- نائب رئیس هیأت مدیره- خزانه دار- مدیرعامل( و با مهر 
مؤسسه معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلي و علي البدل:
1-8- آقاي سیدرضا میرحسیني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي سیدمجید طاهري به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 81۴۴/8              آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

   
تغییرات

سپاهان سهامي  قیر  آریا  تولیدي  در شرکت  تغییرات  آگهي  6/2۴1 شماره: 89/6/3-8523 
خاص، ثبت شده بشماره 33693 و شناسه ملي 102605۴1760

در  زیر  تغییرات   89/5/31 مورخ  مدیره  وهیأت  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسات  برابر 
شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقایان سیامک غالمي نجفي به شماره ملي 1288880588 
و کدپستي 819۴833661 و رضا اقرلو به شماره ملي 0037201263 و کدپستي 8139173۴8۴ 
و خانم زهرا کدیور شلماني به شماره ملي 2691098796 و کدپستي 819۴833661 بسمت 
اعضاء اصلي هیأت مدیره براي مدت دو سال و خانم رضوان تاج امیري رستمي به شماره 
ملي 1170657753 و کدپستي 85199۴8611 و آقاي احمد ترکي بلداجي به شماره ملي 
189969098 و کدپستي 819۴893191 به ترتیب بسمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت 
غالمي  سیامک  آقاي  خود  بین  از  مدیره  هیأت   )2 گردیدند.  انتخاب  یکسال  مدت  براي 
نائب رئیس  را بسمت  اقرلو  آقاي رضا  را بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل،  نجفي 
هیأت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
شده  تعیین  شرکت  هاي  دعوتنامه  و  ها  آگهي  درج   جهت  رود  زاینده  روزنامه   )3 باشد. 
تکمیل  89/6/3 تاریخ  در  ثبت  ذیل  امضاي  تصویب شد؛  مالي سال 1388  تراز   )۴  است. 

گردید.
م الف: 81۴۴/9          آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 
   

حصر وراثت
6/2۴3 آقاي غالمرضا شریفیان داراي شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسه 89-

2565 ح/ 10 از این شورا، درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان یداله شریفیان دستجردي بشناسنامه 87۴2 در تاریخ 76/9/28 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 8 پسر، 2 دختر و یک عیال 
دائمي به نام هاي: 1- محمد شریفیان دستجردي ش ش 31 فرزند پسر متوفي. 2- حسنعلي 
 35 دستجردي ش ش  شریفیان  مرتضي   -3 متوفي.  پسر   67 دستجردي ش ش  شریفیان 
پسر متوفي. ۴- مصطفي شریفیان دستجردي ش ش 87 پسر متوفي. 5- غالمرضا شریفیان 
دستجردي ش ش 50 پسر متوفي. 6- جواد شریفیان دستجردي ش ش 710 پسر متوفي. 
7- منوچهر شریفیان دستجردي ش ش 7 پسر متوفي. 8- فرج اله شریفیان دستجردي ش 
ش 37 پسر متوفي. 9- فردوس شریفیان دستجردي ش ش ۴1 دختر متوفي. 10- عصمت 
شریفیان دستجردي ش ش 100 دختر متوفي. 11- زهرا توکلي دستجردي ش ش 918۴ 
عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 82۴5                          رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
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ــن که امروزه  با توجه به ای
ــدون  ــازی ب ــر شهرس دیگ
ــبز در  ــای س ــاد فضاه ایج
ــل  قاب ــون،  گوناگ ــکال  اش
ــهرداری  ــت، ش تصور نیس
ــان در نظر دارد حتی  اصفه
آجری  ــای  بافت ه میان  در 
و آهنی خانه های مسکونی، 
ــرده ایجاد  ــبز فش فضای س
ــرانه  ــال 90 س کند و تا س
فضای سبز این کالنشهر را 
به 30 مترمربع افزایش دهد. 
ــهرها  ــزارش ایمنا، ش به گ
فعالیت  کانون های  به عنوان 
برای  ــان ها  انس ــی  زندگ و 
این که بتوانند پایداری خود 
را تضمین کنند، چاره ای جز 
معماری  و  پذیرش ساختار 
ــد،  ــت ندارن ــر از طبیع متأث
ــن صورت  ــرا در غیر ای زی
ــعه  توس ــه  عارض ــار  دچ

نامتوازن و بد قوارگی می شوند. مهم ترین کارکرد 
ــرانه زیست   ــهرها، افزایش س ــبز در ش فضای س
ــترش  ــت. گیاهان با جلوگیری از گس محیطی اس
آلودگی های صنعتی و تکنولوژیک همچنین ایجاد 
ــتی در  زیبایی بصری، باعث افزایش کیفیت زیس
ــوند. تعدیل دما، افزایش رطوبت،  ــهرها می ش ش
ــز از دیگر  ــرد و غبار نی ــف هوا و جذب گ تلطی
ــبز به شمار می رود. به  فایده های وجود فضای س
ــبز  ــن دلیل برای نگهداری و ایجاد فضای س همی
ــهرداری،  یک حوزه در نظر  شهری در ساختار ش
ــود. سازمان پارك ها و فضای سبز از   گرفته می ش
ــهری  زیر مجموعه های اصلی معاونت خدمات ش

به شمار می رود.
باغ ايرانی

ــت ایجاد  ــل نخس ــای ایرانی را می توان نس باغ ه
فضای سبز در شهرهای ایران دانست. طراحی این 
باغ ها از اصولی پیروی می کرد که برخی از آنها به 

این شرح است:
ــاس این اصل فضاها و  ــله مراتب: براس  سلس
عناصر مختلف براساس اهمیت و ارزش کارکردی 
در کنار هم قرار می گیرند. سلسله مراتب در باغ ها 
ــر در یا گاهی میدان و آبنمایی در بیرون باغ  از س
)جلوخان( شروع می شود و با گذشتن از هشتی و 

محور اصلی به کوشک باغ می رسد.
ــوان کامل ترین  ــارن را می ت ــل تق ــارن: اص  تق
ــکل تعادل به  شمار آورد که عالوه بر جنبه های   ش
ــی از لحاظ ایستایی نیز همواره مورد  زیبایی شناس
ــی به وفور از  ــت. در باغ های ایران توجه بوده اس

ــت. اوج قرینه سازی  را  این اصل استفاده شده اس
می توان در محورهای اصلی دید. در محور اصلی 
حتی درختان، درختچه ها و گل ها نیز قرینه کاشته 

شده اند.
ــای مهم در ترکیب و  ــت: یکی از کاره  مركزی
سازماندهی عناصر در بسیاری از فضاهای معماری 
ــتر برای تأکید بر مهم ترین  ــت و بیش مرکزیت اس
قسمت مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد. اصل 
ــود؛ به  ــک ها دیده می ش ــتر در کوش مرکزیت بیش

خصوص کوشک هایی با طرح هشت بهشت.
 ضرباهنگ: ریتم به معنی تکرار موزون ساده یا 
پیچیده یک عنصر یا پدیده در یک اثر هنری است. 
ــیه باغ،  در باغ ایرانی این اصل در دیواره های حاش
دیواره های صفحه بندی حاصل از زمین های شیب 

دار و حتی در کف سازی ها مشاهده می شود.
ــتقالل: در معماری ایرانی همه فضاها دارای   اس
ــا مانده از  ــچ فضایی منفی ی ــتقالل بوده و هی اس
ــت. در باغ ایرانی نیز همه فضاها  فضای دیگر نیس
اعم از ساخته شده و ساخته نشده، از خود هویتی 
به نمایش می گزارد، به طوری که حتی فاصله میان 
ــتقل، خود عرصه ای کامل به شمار  دو فضای مس

می آید.
ــبب  ــی: این اصل در باغ ایرانی س  طبیعت گرای
ــد ایوان و  ــای نیمه باز مانن ــود آمدن فضاه به وج
ــت که حد فاصل و پیوند  دهنده  کوشک شده اس
ــاغ( و بخش  ــا منظره ب ــای طبیعت )حیاط ی فض
ــاخته شده محسوب می شود. وجود فضای دنج  س
ــه طبیعت در باغ  ــاه بردن به گوش ــوت و پن و خل

ایرانی یک قاعده است.

انواع فضای سبز شهری
سطوح سبز عمومی)افقی(:

ــه برای  ــبز ک ــطوحی س س
فراغت  ــات  اوق ــدن  گذران
ــود؛  ایجاد می ش ــح  تفری و 
پارك های  ــا،  پارك ه مانند: 
جنگلی  ــتان های  بوس ملی، 
ــی.  و پارك های گیاه شناس
ــول در چنین  ــور معم به ط
رفاهی  امکانات  مکان هایی 

نیز ایجاد می شود.
  كمربند سبز: به کاشت 
ــیه شهر با  درختان در حاش
ــگاه برای  هدف ایجاد تنفس
ــهر و جلوگیری از ادامه  ش
ساخت و سازهای غیرمجاز 
گفته  ــم  ــدوده حری مح در 

می شود.
 سطوح سبز نیمه عمومی: 
شامل فضاهای سبزی است 
ــاز  ب ــای  ــه در محوطه ه ک

اداره ها، پادگان ها و بیمارستان ها ساخته می شود.
ــبز عمودی: فضای سبز ایجاد شده   فضاهای س
ــای کوچک  ــاختمان ها و گلدان ه ــوار س روی دی

دیواری، فضای سبز عمودی نامیده می شود.
ــبز خیابانی: درختکاری حد فاصل   فضاهای س
ــواره رو، همچنین داخل  ــاده رو و س ــیرهای پی مس
میدان ها و زمین های پیرامون بزرگراه ها، خیابان ها 
و لچکی های کنار خیابان جزو فضای سبز خیابانی 

به شمار می رود.
 فضای سبز غیرشهری: عالوه بر فضاهای سبز 
ــهری محیط های سبز دیگری نیز وجود دارد که  ش
ــهری موسوم است؛ مراتع،  به فضاهای سبز غیرش

مزرعه ها، جنگل ها و دشت ها از این نوع است.
طرح ه�ای ابت�کاری مديري�ت ش�هری برای 

گسترش فضای سبز:
ــبز بر  بام ها: براساس   تصویب ایجاد فضای س
ــهروندان اصفهانی  تشویق می شوند  این طرح ش
ــا،  ــام آپارتمان ه ــی روی ب ــاد باغچه های ــا ایج ب
را  ــی  خانگ و  ــهری  ش ــبز  س ــای  فض ــود   کمب

بر طرف کنند.
ــرانه فضای سبز در بافت فشرده   افزایش س
مسكونی: شهرداری اصفهان در نظر دارد در میان 
بافت های آجری و آهنی خانه های مسکونی، فضای 
ــرده ایجاد کند. همچنین معاون خدمات  ــبز فش س
ــرانه متوسط فضای  ــهری شهرداری اصفهان س ش
سبز در اصفهان را حدود 26 مترمربع اعالم کرد و 
ــرانه تا پایان سال 90 به 30 مترمربع خواهد   این س

رسید.

بررسی وضعیت فضای سبز اصفهان

شهر ما چگونه نفس می كشد؟

شکارگاه بهرام گور، گورستان طبيعت مي شود
ــهر  نیاکان ایرانی، تاالب گندمان در جنوب غربی ش
گندمان از شهرستان بروجن دیار بختیاری را به نام 
شکارگاه بهرام گور و مردمان همین چند سال پیش 
آن را زیستگاه محبوب پرندگان مهاجر و اردك های 
ــروزه نام گندمان تاالبی  ــند. اما ام غاز نما می شناس
ــته در  ــال گذش ــی می کند که س ــن تداع را در ذه
ــانه های این سوختگی  ــوخت و هنوز نش آتش س
ــت. تاالب ها گذشته  ــکار اس بر تن و روح آن آش
ــرود پرندگان، رقص  ــی رویاگونه فراز و ف از زیبای
ــمان در زاللی آب  برگ های درختان و انعکاس آس
ــوفانه طبیعت، حامل ارزش های  ــکوت فیلس و س
 تاریخی نیز هستند. مثل تاالب گندمان که گذشته از 
ــرام گور با تمام  ــکارگاه به زیبایی هایش زمانی ش
تشکیالت و بارگاه و دستگاهش بوده است. اما اگر 
ــروز در گور نبود باز هم گندمان را به  بهرام گور ام
عنوان پایتخت تابستانی خود بر می گزید؟ گندمان 
پایان شهریور سال گذشته در آتش سوخت و ماه ها 
ــت از دامن آن بکشد. ولی  طول کشید تا آتش دس
گندمان همچنان تاول های آتش سال گذشته را بر تن 
دارد و در تب و تاب تندتری از آتش می سوزد و آن 
بیم آتش سوزی دوباره و جبران نشدن خسارت های 
ــان را ترك  ــا گندم ــت. پرنده ه ــته اس آتش گذش
ــاهده کارشناسان  کردند. گزارش های محلی و مش
ــت و منابع طبیعی که در روزهای اخیر  محیط زیس
گندمان را دیده اند، حکایت خوشایندی از گندمان 
ــی  ــد. یکی از این حکایت های تلخ، خاموش ندارن
ــرود پرندگان  ــه و صدای فراز و ف تاالب از همهم

ــت؛ در حالی که گندمان جزو  اس
تاالب های ثبت شده در دفتر بین 
ــدگان آبزی  المللی تحقیقات پرن
ــتری و  ــتگاه درنای خاکس و زیس
ــرت اردك های غاز  ــل مهاج مح
ــناس  کارش ــور،  ــت. خاکپ نماس
ــت و منابع طبیعی در  محیط زیس
 مورد حضور پرنده ها در گندمان 
می گوید: از گله های پرجمعیت 
ــا خبري  ــدگان و حتی غازه پرن
ــت به طوری که مردم قدیمی  نیس
ــد در  ــاالب می گوین ت ــراف  اط
ــال گذشته چنین  طول ۴0-30 س
ــاالب به یاد  ــی را برای ت وضعیت
ــت  ندارند. این فعال محیط زیس
ــتر آبگیر های  ادامه می دهد: بیش
تاالب به جز تعدادی خشک شده 

ــت و آب همان موارد نیز کیفیت خوبی ندارد و  اس
علت اصلی هم که پرندگان گندمان را ترك کرده اند 

همین است که تاالب به شدت خشک شده است.
ماهی گامبوزیا به دلیل ناتوانی در ترك تاالب، 

محكوم به مرگ است
گندمان در تمام ایران تنها میزبان ماهی گامبوزیاست 

و این گونه از ماهی را تنها در این تاالب می توان پیدا 
کرد اما با خشک شدن تاالب گامبوزیا نیز امیدی به 
فردای خود ندارد. پرندگان با پریدن گندمان را ترك 
ــی گامبوزیا پر پرواز ندارد و محکوم  کردند اما ماه
ــت. خاکپور در  ــک اس به مرگ در آبگیرهای خش
مورد وضعیت ماهی گامبوزیا در گندمان با تأکید بر 
اینکه این تاالب یگانه زیستگاه ماهی گامبوزیاست، 
می گوید: عمق آب آبگیرهایی که زمانی مردم محلی 
از آن جا ماهی های گامبوزیا را صید می کردند در 

حال حاضر شاید به ده سانتی متر هم نرسد.
كسی حق آبه تاالب را نمی گیرد

ــه مزید بر  ــائلی ک ــور یکی از مس ــه خاکپ ــه گفت  ب
ــد رعایت نکردن حق آبه  ــوزی پارسال ش آتش س
ــت که از تاالب چغاخور تأمین می شد.  گندمان اس
ــش بر جان  ــس از زخمی که آت ــد: پ وی می افزای
ــرایط خاص و بحرانی که برای آن  گندمان زد و ش
پیش آمده است؛ محیط زیست باید آب این تاالب 
را تأمین می کرد. اما نه تنها برای جبران این خسارت 
کاری نشد بلکه به کشاورزان هم اجازه داده شد تا از 
منتهی الیه رودخانه آق بالغ که آب گندمان را تأمین 
ــاورزی خود  ــمت اراضی کش می کرد، آب را به س
تغییر مسیر دهند. چاه ها برقی شد، تاالب رفتنی شد 
ــناس محیط زیست و منابع طبیعی برقی  این کارش
ــدن چاه ها را نیز یکی دیگر از دالیل خشک تر  ش
ــرد، بدین معنی که با ظهور  ــدن گندمان عنوان ک ش
ــرعت و حجم بیشتری از  چاه های برقی، آب با س
سفره های آب زیرزمینی برداشت شد و به دنبال آن 

ــده است بلکه  زمین گندمان نه تنها خالی از آب ش
ــرده و در این محل  ــکاف هایی پیدا ک ترك ها و ش
که زمانی از مفرح ترین ییالق ها بوده است کویر را 
تداعی می کند. البته چاه های غیرمجاز حکایتی دیگر 
ــدن چاه هاست؛ چاه هایی که بدون هیچ  از برقی ش
نظارتی حفر می شوند و آب طبیعت را می دزدند و 

اگر قرار بود در هر ثانیه 25 لیتر برداشت کنند با برقی 
شدن چند برابر آن را برداشت می نمایند.
جوالن ادوات كشاورزی در گندمان

ــود از گندمان که  ــد خ ــن بازدی ــور در آخری خاکپ
ــت دردناك چرای  ــت از وضعی هفته پیش بوده اس
ــر داد که  ــاورزی ای خب ــوالن ادوات کش دام و ج
ــت می کنند. به گفته  علوفه های گندمان را برداش
ــی گندمان در  ــش گیاه وی بخش اعظمی از پوش
ــوخت و مقداری که باقی  ــته س ــال گذش آتش س
ــت با چرای دام های 10 روستای اطراف  مانده اس
تاالب و بدتر از آن ادوات کشاورزی ای که ناباورانه 
ــت می کنند و  علوفه ها و نی های تاالب را برداش
ــی رود. وی در این مورد توضیح   می برند از بین م
ــرایط مناسب و استاندارد  می دهد: اگر تاالب در ش
بود به طور منطقی چرای دام یکی از بهره وری های 
آن محسوب می شد اما در وضعیت بحرانی ای که 
تاالب گرفتار آن است چراهای با مجوز و بی مجوز 
تاالب را به مرگ نزدیک تر می کند.خاکپور با اشاره 
به صد رأس گاومیشی که از خوزستان برای چرا به 
ــید  ــده بودند و یک ماهی طول کش تاالب آورده ش
ــی آن ها را  ــت بتواند با حکم قضای تا محیط زیس
بیرون کند، می گوید: هنوز هم گاومیش هایی با نیاز 
 غذایی باال به بهانه های مختلف در تاالب نگه داشته 

شده اند. 
ــدر زیاد و بلند بود که  ــای گندمان زمانی آنق نیزاره
ــتان ها مردم محلی روی سورتمه می نشستند  زمس
ــر می خوردند، اما  ــاالب س ــخ زده ت و روی آب ی
ــری از نی های  ــروز دیگر خب ام
انبوه نیست. خشک شدن تاالب 
ــت گیاهی و  ــن رفتن باف و از بی
ــن را برای  ــای آن، زمی علوفه ه
حضور ماشین های شکار برهنه 
ــت به طوری که چرخ  کرده اس
ــین هایی که دور و بر تاالب  ماش
ــه  ــاك برهن ــد روی خ در ترددن
ــت. خطر دیگری  گندمان پیداس
ــت در  ــاالن محیط زیس ــه فع ک
ــن علوفه های  ــورد از بین رفت م
ــدار می دهند این  ــان هش گندم
 است که علوفه ها مهمترین محل 
النه گذاری پرندگان تاالب است 
ــن آن ها منجر به  ــه از بین رفت ک
ــوی پرندگان  ــاالب از س ترك ت
ــرایط  ــت. تمام این ش ــده اس ش
ــت که روزی  بحرانی این نگرانی را ایجاد کرده اس
ــبزی درختان و  ــالوه بر پرندگان، زاللی آب و س ع
طراوت طبیعت و تمام برکت و نعمتی که یک تاالب 
ــرای مردم یک منطقه دارد نیز گندمان را ترك کند  ب
و گندمان از تفرجگاه بهرام گور به گورستان طبیعت 

تبدیل شود.

ــهید بهشتی چابهار  طرح انتقال مرجان های بندر ش
حدود یک هفته است که با حضور ناظران سازمان 
ــام بوده و  ــال انج ــت در ح ــت محیط زیس حفاظ
گزارش های دریافتی از قتل عام وسیع مرجان های 
ــناس  منطقه به دلیل عدم حضور مدیر فنی و کارش
پروژه حکایت می کند؛ به شکلی که مدیرکل محیط 
ــتان با انتقاد از وضعیت  ــت سیستان و بلوچس زیس
کنونی انتقال مرجان ها تأکید کرد که اگر مدیر فنی 
و کارشناس در محل پروژه  حاضر نشوند، اجازه ای 
برای انتقال داده نمی شود. به گزارش ایسنا، پس از 
اجرای مرحله آزمایشی طرح انتقال مرجان های بندر 
ــتی چابهار در فروردین ماه سال جاری  شهید بهش
ــادر و دریانوردی و  ــازمان بن طی توافقی که بین س
سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت قرار 
ــد با رعایت مالحظات زیست محیطی و رعایت  ش
ــبت به انتقال 1/۴  ــده، مجری نس ضوابط توافق ش
هکتار مرجان های متراکم و 3/5 هکتار مرجان های 
ــایت جدیدی که در  ــم کم این منطقه به س با تراک
ــهید کالنتری مقابل هتل »لیپار« واقع  جنب بندر ش
ــت که از همان  ــت، اقدام کند. این در حالی اس اس
ــال جاری،  ــرداد ماه س ــر یعنی اوایل م ــدای ام ابت
ــت کار انتقال مرجان های  ــری پروژه قصد داش مج
این بندر را بدون رعایت مفاد تفاهمنامه با سازمان 
ــه با حضور  ــت آغاز کند ک ــت محیط زیس  حفاظ
به موقع مأموران گارد محیط زیست چابهار متوقف 

و موضوع به دادگاه کشیده شد. 
ــرایط  ــی مجریان پروژه با اصرار و تقبل همه ش ول
سازمان محیط زیست آن هم فقط به صورت زبانی 
ــاز کردند. این در  ــال مرجان ها را آغ ــات انتق عملی
ــته مدیر فنی و  ــت که طی یک هفته گذش حالی اس
ــناس پروژه، حتی زحمت حضور در محل را  کارش
هم به خود نداده اند تا مشاهده کنند که مجریان آنها 
)تعدادی غواص( چه قتل عام وسیعی در منطقه به 

راه انداخته اند! 
بیش از 100 كلونی مرجان تاكنون منتقل شده 

است
ــتان و  ــت سیس ــورج همتی، مدیرکل محیط زیس ت
ــتی چابهار هم  ــتان گفت: بندر شهید بهش بلوچس
ــت منطقه  ــعه یابد و هم آنکه محیط زیس باید توس
ــئوالن  ــاره به همکاری مس ــود. وی با اش حفظ ش
ــت با مجریان پروژه  ــازمان حفاظت محیط زیس س
ــت  ــفانه با وجود گذش انتقال مرجان ها گفت: متأس
یک هفته از آغاز طرح نه مدیر فنی و نه کارشناس 
پروژه حتی زحمت حضور در محل را هم به خود 
ــنا به کار علمی  نداده اند و تنها عده ای غواص ناآش
انتقال مرجان، کار انتقال مرجان ها را انجام می دهند! 
ــتان با  ــتان و بلوچس ــت سیس مدیرکل محیط زیس
ــاره به اینکه تاکنون بیش از 100 کلونی مرجان  اش
منتقل شده اند افزود: الزم است که برای جلوگیری 
ــیب های احتمالی به مرجان های بزرگ شاخ  از آس
ــیده  ــه تمهیدات الزم اندیش ــی در این منطق  گوزن

شود.  
ــود  وی با تأکید بر اینکه اگر روند فعلی اصالح نش
ــود  ــان پروژه داده نمی ش ــازه فعالیت به مجری  اج
ــت  ــت: این آخرین اولتیماتوم ما به مجریان اس گف
ــرده و برابر توافق های  که روند خود را اصالح ک

صورت گرفته عمل کنند. 

ــت  ــازمان حفاظت محیط زیس ــی س ــاون دریای  مع
ــاری دریای خزر به  ــت: جمعیت گونه های خاوی گف
شدت کاهش یافته است. محمد باقر نبوی در گفتگو 
ــاره کاهش جمعیت ماهی خاویاری در  با فارس، درب
دریای خزر، گفت: البته در این زمینه عامل های مختلفی 
دخالت دارند و نمی توان فقط ورود فاضالب ها را مد 
ــازمان حفاظت محیط  نظر قرار داد. معاون دریایی س
ــت در ادامه گفت: وقتی ماهی ها به صورت غیر  زیس
مجاز یا مجاز صید می شوند، باعث می شود به ذخیره 
ــت زیاد از  ــود. نبوی گفت: برداش دریا صدمه وارد ش
ذخیره ها باعث می شود به جمعیت این گونه آسیب 
ــف در روند گونه های  ــود. وی افزود: با تأس وارد ش
ــأله را مشاهده می کنیم  خاویاری دریای خزر این مس
ــای دریای خزر کاهش جمعیت  که برخی از گونه ه
ــتگاه های زادآوری این موجودات  پیدا کرده اند و زیس
در اکثر منطقه ها در دریای خزر، آلوده یا تخریب شده 
ــت. معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست  اس
ــب در بخش  ــترین درصد تخری ــت: بیش اظهار داش
ــتگاه موجودات است که سبب کاهش جمعیت  زیس
ــود. معاون دریایی سازمان حفاظت محیط  آنها می ش
زیست تأکید کرد: جمعیت گونه های خاویاری دریای 
خزر نسبت به 2 دهه گذشته به شدت کم شده است. 
ــال اخیر، فقط ایران  ــاره به این که در 2 س نبوی با اش
مجاز است از ذخیره های ماهی های خاویاری در بین 
سایر کشورهای دریای خزر استفاده کند، گفت: این امر 
ناشی از اقدام های مثبتی بوده که ایران انجام داده است. 
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح 
ــیار ارزشمند بوده و باید  کرد: گونه های خاویاری بس
برای نسل های آینده حفظ شوند. نبوی افزود: حتی باید 
زمان صید را محدود کرد تا این گونه خاویارها فرصت 

بازسازی جمعیت خود را پیدا کند.

 قتل عام مرجان ها 
در بندر چابهار

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: نخستین پژوهشکده محیط 
زیست و توسعه پایدار کشور، به زودی در کرج 
ــود. محمدجواد محمدی زاده  راه اندازی می ش
ــو با ایرنا در کرج افزود: با توجه به نیاز  در گفتگ
ــازمان حفاظت محیط زیست به پژوهش های  س

ــاه آینده فعال  ــکده تا دو م ــد، این پژوهش جدی
خواهد شد. 

ــت  ــاط محیط زیس ــرد: ارتب ــان ک وی خاطرنش
ــا، باغبانی،IT  و  ــگل، مرتع ه ــا مکانیک، جن ب
ــای کاری  ــی دیگر، از محوره ــائل پژوهش مس
ــت. معاون رئیس جمهوری  ــکده اس این پژوهش
گفت: در این پژوهشکده سه گروه پژوهشی در 
ــتی، آلودگی های محیط زیست  زمینه تنوع زیس
ــی فعالیت خواهند  ــای داخلی و دریای و آب ه
ــکده  ــدی زاده ادامه داد: این پژوهش ــرد. محم ک
ــر کشور شعبه ایجاد  با مرکزیت کرج؛ در سراس

می کند. 
ــازمان محیط  ــکده س وی افزود: در این پژوهش
ــکده های دیگر  ــای دانش ــت از ظرفیت ه زیس
استفاده و خدمات پژوهشی را از آنها خریداری 
ــد: مجوز  ــرد. محمدی زاده یادآور ش  خواهد ک
راه اندازی این پژوهشکده از مراکز مربوطه اخذ 
ــده و اعضای هیأت علمی نیز در حال جذب  ش

هستند.

ــت خراسان شمالی از  مدیرکل حفاظت محیط زیس
نگهداری هشت قالده یوزپلنگ آسیایی در پارك ملی 
شهرستان جاجرم خبر داد. محمد ممشتی  در گفتگو 
با مهر در بجنورد افزود: هم اکنون در کل کشور 120 
قالده یوزپلنگ آسیایی زندگی می کنند که از این میان 
ــیایی در خراسان شمالی حفاظت و  هشت یوز آس

نگهداری  می شوند. 
ــداری حیوانات در  ــاره به مکان های نگه وی با اش
خراسان شمالی گفت: پارك ملی ساروك، ساریگل، 
پناهگاه حیات وحش جاجرم، چهار منطقه حفاظت 
شده  مانه سملقان، دو منطقه حفاظت شده در اسفراین 
ــداری حیوانات  ــیروان از مکان های مهم نگه و ش
هستند. وی بیان کرد: شکارچیان متخلفی که اقدام به 
شکار حیوانات می کنند به مقام های قضایی ارجاع 

داده می شوند. 
وی جریمه شکارچیان در مقابل شکار هر حیوان را 
متفاوت اعالم کرد و افزود: شکار یوزپلنگ 20 میلیون 
تومان جریمه، پرنده باالبان 12 میلیون تومان جریمه و 
سایر حیوانات نیز هر کدام یک میلیون تومان جریمه 
دارند. وی یادآور شد: حیوانی همچون خوك به علت 

اینکه به مزرعه های کشاورزی زیان می رساند شکار 
ــنامه دار کردن  ــدارد. وی به طرح شناس آن مانعی ن
جانواران و پوشش گیاهی منطقه ها اشاره کرد و بیان 
ــت: هم اکنون نیمی از حیوانات و پوشش های  داش
ــنامه دار شده اند  ــان شمالی شناس گیاهی در خراس
ــنامه دار می شوند.  و بقیه آن در مراحل بعدی شناس
ــت خراسان  به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیس
ــور آسیایی  ــمالی یوزپلنگ آسیایی در هیچ کش ش
ــال انقراض  ــود و از حیوانات در ح ــت نمی ش  یاف

است.

ــهرداری اصفهان از  ــازمان بازیافت ش مدیرعامل س
اهدای اقالم و لوازم نوشت افزار به شهروندان در ازای 
ارائه پسماند کاغذ در تمام ایستگاه های بازیافت، به 
مناسبت بازگشایی مدرسه ها خبرداد. به گزارش ایمنا، 
تیمور باجول با اعالم این خبر گفت: به منظور افزایش 
ــماند، در حال  ــارکت شهروندان در تفکیک پس مش
حاضر2۴ کانکس بازیافت در سطح محله منطقه های 
ــد. وی ارائه اقالم و  ــه فعالیت می پردازن 1۴ گانه ب
ــت افزار در ازای تحویل  پسماند کاغذ و  لوازم نوش
ــویق و ترغیب  مقوا  در کانکس ها را به منظور تش
ــهروندان دانست و اظهار کرد: سازمان بازیافت به  ش
مناسبت بازگشایی مدرسه ها اقدام به برگزاری جشن 
کاغذ نموده و در این راستا از فردا تا پایان شهریورماه 

ــای 1۴ گانه اقالم و  ــتگاه ثابت منطقه ه در 2۴ ایس
لوازم التحریر را در ازای دریافت کاغذ به شهروندان 
ــه از 120 تن مواد  ــد. وی  با بیان این ک اهدا می کن
 بازیافتی در روز 50  درصد آن را کاغذ و مقوا تشکیل 
ــهروندان می توانند با  ــرد: ش ــح ک ــی دهد تصری م
ــماندهای کاغذ خود به صورت تفکیک  تحویل پس
 شده به پایگاه بازیافت هدایای نوشت افزار دریافت 

کنند. 
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری با اشاره به اینکه 
ــهروندان اصفهانی می توانند در طرح جمع  تمام ش
آوری اقالم بازیافتی کاغذ شرکت کنند، خاطرنشان 
کرد: این طرح در راستای  ارتقای فرهنگ شهروندی 

در سطح شهر، می باشد.

در كرج راه اندازي مي شود
نخستين پژوهشکده محيط زيست كشور 

در پارك ملی جاجرم
نگهداری از هشت قالده يوزپلنگ آسيايی 

به مناسبت بازگشایی مدرسه ها
اصفهانی ها با تحويل پسماند كاغذ

لوازم التحرير می گيرند

زمین من

محیط زیست

ــت استان کردستان از  مدیرکل حفاظت محیط زیس
ــایی سه گونه جدید خزنده در این استان خبر  شناس
 داد. خیراله مرادی در گفتگو با مهر در سنندج، اظهار 
داشت: با توجه به بررسی نتیجه آخرین مطالعه های 
صورت گرفته توسط اداره کل محیط زیست استان 
کردستان، سه گونه جدید خزنده در این استان شناسایی 
شده است. وی عنوان کرد: اولین گونه شناسایی شده 
ــت باریک آسیای صغیر« با نام  به نام »جکوی انگش
ــه  ــی )cyrtopodion heterocercem( ک علم
این گونه فقط در منطقه های حفاظت شده کوساالن 
ــده است. مدیرکل  ــتان مشاهده ش در استان کردس
ــتان کردستان با اشاره به  حفاظت محیط زیست اس
ویژگی های این خزنده و مشخصات آن، بیان داشت: 
ــوان به رنگ  ــخصات این گونه جدید می ت از مش
خاکستری روشن و سه جفت فلس پس چانه ای آن 
اشاره نمود که در منطقه های کوهستانی و غارهای 
سنگی کوچک که در دل جنگل های بلوط زندگی 
می کند. مرادی افزود: با توجه به بررسی های صورت 
ــب ها فعال بوده  گرفته، این گونه جانوی فقط در ش
ــت و به  ــقف غارها آویزان اس و در طول روز بر س
ــدن هوا وارد فضای بیرون شده و  محض تاریک ش

ــروع به فعالیت  ــره های مختلف ش با تغذیه از حش
 می کند. وی در ادامه با اشاره به جزئیات دیگر گونه 
ــتان خاطرنشان  ــتان کردس ــده در اس ــایی ش  شناس
ــی  ــام علم ــا ن ب ــتانی«  ــترای کوهس ــرد: »الس  ک
)Eremias montanus( که برای اولین بار در سال 
2001 میالدی در کوه های بلند استان های کرمانشاه و 
همدان گزارش شده بود از دیگر گونه های شناسایی 
شده است. ولی با توجه به مطالعه های سال جاری، 
شمار زیادی از این گونه در ارتفاعات 2 هزار و 800 
متری منطقه حفاظت شده بدر و پریشان شهرستان 
قروه در استان کردستان مشاهده شده است. مدیرکل 
ــتان کردستان گفت: این  حفاظت محیط زیست اس
ــمت های نیمه بیابانی و معتدل  گونه خزنده در قس
در دشت های باز یا دامنه ها با زمین های پوشیده از 
سنگریزه و ریگزارها همراه با پوشش گیاهی استپی 
ــت می کند و بیشتر در روزها فعالیت کرده، در  زیس
ــود و از بند  صخره های پایین بوته ها مخفی می ش
پایان تغذیه می کند. مرادی با اشاره به ویژگی های 
ــده در استان کردستان،  ــومین خزنده شناسایی ش س
ــمار صخره ای ارومیه ای« با نام  ــد: »سوس یادآور ش
ــی )Iacerta cappadocica( پیش از این در  علم
استان آذربایجان غربی مشاهده شده بود که پراکنش 
ــده کوساالن  جدید این گونه در منطقه حفاظت ش
ــه ای و دره های  ــتر در نواحی مدیتران ــوده و بیش ب
تنگ و سراشیبی های سنگالخی و تخته سنگ های 
اطراف آبگیرها زیست می کند. وی در پایان عنوان 
کرد: خزندگان از مهمترین عناصر اکوسیستم خشکی 
ــمار می آیند که با تغذیه کردن از حشره ها و  به ش
ــدن  ــدگان عالوه بر کنترل آفت ها، با تغذیه ش جون
ــطح های باالتر، هرم غذایی  ــط جانوران در س توس
ــبی مانند پرندگان و پستانداران کوچک، نقش  مناس
ــزایی در حفظ چرخه اکوسیستمی و بقای این  به س
جانوران دارد که در آخرین مطالعه های انجام شده 23 
گونه خزنده شامل: مارها، سوسمارها، مارمولک ها و 

الك پشت ها در استان کردستان شناسایی شده اند.

در استان كردستان
شناسايی سه گونه جديد خزنده 

معاون دریایي سازمان حفاظت 
محیط زیست:

جمعيت گونه های خاوياری 
دريای خزر كم شده است
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ورزش

ديدار تيم های هندبال سپاهان و 
كردستان

تیم هندبال بانوان سپاهان برای 
انجام یک دیدار تدارکاتی پیش 
از آغاز رقابت های سوپرلیگ 
با تیم هندبال کردستان دیدار 
ــپاهان که  خواهد کرد. تیم س
اولین حضور در مسابقه های 
ــوپرلیگ را تجربه خواهد  س
ــدم تجربه  ــکل ع کرد با مش
بازیکنان جوان خود دست و 

پنجه نرم می کند که پروانه کوهیان سرمربی این تیم، برای برطرف 
شدن این مشکل و سنجش بازیکنان پیش از آغاز رقابت های لیگ 
ــتور کار بازیکنان خود  قرار داده است.  چند دیدار تدارکاتی در دس
ــپاهان، تیم های تازه صعود کرده به لیگ  ــتان و س هر دو تیم کردس
برتر محسوب می شوند که به لحاظ مهره ای تیم کردستان از سطح 
خوبی برخوردار است و از این جهت سپاهان این تیم را برای انجام 
دیدار تدارکاتی خود انتخاب کرده است. گفتنی است: سال گذشته 
مسابقه های سوپرلیگ هندبال بانوان کشور با حضور تنها شش تیم 
ــد که امسال با مساعدت مسئوالن فدراسیون هندبال،  برگزار می ش
لیگ امسال با حضور هشت تیم و به مراتب با سطح کیفی باالتری 

برگزار خواهد شد.
ــال گذشته تیم هندبال ذوب آهن قهرمان از پیش فرض شده این  س
رقابت ها به حساب می آمد که امسال و با حضور تیم های سپاهان 
ــتان و جذب بازیکنان بزرگ از سوی سایر تیم ها جذابیت  و کردس
ــگ تزریق کرده و فصلی پر افت و خیز و البته پر  ــان را به لی و هیج
ــیه را نوید می دهد. تیم های ذوب آهن، سپاهان، پرسپولیس،  حاش
هما، فارس، کرمان و کردستان تیم های شرکت کننده در مسابقه های 

سوپر لیگ را تشکیل می دهند.
ــهریورماه در تهران  ــابقه های سوپرلیگ، سی ام ش قرعه کشی مس
برگزار خواهد شد که در صورت حضور تیم ملی هندبال بانوان ایران 
ــیایی گوانگجو چین، این رقابت ها در دی ماه  ــابقه های آس در مس
سال جاری آغاز خواهد شد. حضور تیم ملی ایران در این تورنمنت 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و مسئوالن فدراسیون تصمیم قطعی و 

نهایی خود را در این زمینه به تیم ها اعالم نکرده اند.
جذب سه بازیكن جدید در تیم هندبال سپاهان

تیم هندبال بانوان سپاهان به منظور  برطرف نمودن مشکل کم تجربگی 
بازیکنان خود با هدی رئیس، مهسا معتمدی و مینا وطن پرست به توافق 

رسید و این بازیکنان تمرین های خود را با این تیم آغاز کردند.
ــت: پیوستن  ساناز موفق به سپاهان  که سابقه حضور در  گفتنی اس
تیم سپاهان و  ذوب آهن را نیز در کارنامه دارد، در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. گویا ساناز موفق، بنا بر یک سری مشکالت و دغدغه های 
ــتن به تیم سپاهان پاسخ قطعی نداده است. اما  شخصی، برای پیوس
پروانه کوهیان امیدوار است که با پیوستن او به تیمش در کنار سایر 
ــتین تجربه این تیم در  بازیکنان بتواند عملکرد مطلوبی را در نخس

سوپرلیگ ارائه دهد.

كمبود مربيان طراز اول، مشکل 
كاتای بانوان است 

 با وجود استعدادهای زیادی که در کاتاکاران وجود دارد، به 
دلیل کمبود مربیان طراز اول در مسابقه های خارجی در بخش کاتا با 
مشکل جدی روبه رو هستیم و استفاده از مربیان با تجربه تنها راه برای 
ارتقای کاتای بانوان است. سرمربی تیم کاراته بانوان سپاهان با بیان 
این مطلب گفت: الزم است فدراسیون در این بخش سرمایه گذاری 
ــد تا کاتا نیز همانند بخش کومیته  ــته باش و برنامه ریزی خاصی داش
ــته  ــابقه های برون  مرزی حرف هایی برای گفتن داش بتواند در مس
باشد. فریبا بداغی افزود: فدراسیون با برنامه ریزی و دعوت از مربیان 
ــوزش مربیان داخلی و  ــطح فنی خوب، برای آم ــا کالس باال و س ب
ــرمایه گذاری روی آنها می تواند بخش کاتای بانوان را با تغییر و  س
ــابقه های کاراته  ــول مثبتی همراه کند. وی  درباره وضعیت مس تح
لیگ برتر در فصل جدید یادآور شد: قرار است این مسابقه ها نیمه 
ــود که بر اساس اطالعات رسیده، تاکنون  نخست مهرماه برگزار ش
ــالم آمادگی کرده اند که  ــابقه ها اع پنج تیم برای حضور در این مس
ــپاهان  با اشاره به  ــگاه سپاهان است. سرمربی تیم س دو تیم از باش
کاهش تیم های شرکت کننده در لیگ برتر کاراته بیان داشت: افزایش 
ــی از تیم ها برای حضور در لیگ برتر مهم ترین دلیل  ورودی دریافت
ــت. بداغی با بیان اینکه  ــتقبال باشگاه  ها و حامیان مالی اس عدم اس
ترکیب نهایی تیم در بخش کومیته مشخص شده است، افزود: تیم، 
تمرین های خوبی را پشت سر گذاشته و به مانند سال های گذشته 
برای قهرمانی آماده می شود. وی با اشاره به تغییرهای صورت گرفته 
ــتان گفت: تعامل مثبتی که بین باشگاه سپاهان و  در هیأت کاراته اس
هیأت ایجاد شده به نفع کاراته اصفهان است و بستر مناسبی را برای 

رشد استعدادهای این رشته در سطح استان مهیا می کند. 

فوتبال جهان  گفتگو 

 پژمان سلطانی
ــومین برد خود در هفته  سپاهان به س
ــابقه های لیگ برتر فوتبال  هشتم مس
ــید، اما هنوز که هنوزه به  ــور رس کش
قول کریم قنبری )کمک مربی سپاهان( 
ــالت خارج نشده و  قلعه نوعی از کس
در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی ها 
شرکت نمی کند، تا خبرنگاران اصفهانی 
این حرکت ژنرال را توهین دانسته و با 
ناراحتی سالن کنفرانس را ترك کنند. 
ــپاهان هم نتوانستند  حتی مسئوالن س
مانع خروج خبرنگاران از سالن شوند 
ــم قنبری را در  ــانه کری و اصحاب رس
نشست خبری قبول نکردند، سپاهان در 
روزی که امیر قلعه نوعی، هادی عقیلی 
ــه دالیل  ــوش خود را ب ــع ملی پ مداف
ــی روی نیمکت ذخیره ها  غیرفنی حت
ــرار نداد، با تک گل ابراهیم توره  هم ق
ــاس رسید تا حاشیه از  به 3 امتیاز حس
ــرمربی این  ــود. ولی س این تیم دور ش
ــی  ــم اجازه نمی دهد که آب خوش تی
از گلوی طرفداران این تیم پایین رود، 
ــو در اولین حضور خود در  جان واری
ترکیب سپاهان در کنار محرم نویدکیا 
از هماهنگی نسبی برخوردار بود و نود 
دقیقه در ترکیب طالیی پوشان حضور 
ــت. مهدی نصیری بازیکن فصل  داش
ــپاهان نوین که وقتی دقیقه 31  پیش س
محسن بنگر مصدوم شد به زمین بازی 
آمد، در نبود عقیلی در خط دفاعی بازی 

ــت، علی کریمی  قابل قبولی را از خود به نمایش گذاش
ــب گردانی برای  ــت دقیقه پایانی جای حبی که در بیس
شهرداری تبریز در زمین حاضر شد در وقت های تلف 
ــده با دریافت دومین کارت زرد )به علت درگیری با  ش

ــید مهدی رحمتی( از زمین بازی اخراج شد تا برنامه  س
ــب پر از سوژه های ریز و درشت از این دیدار  نود امش
نه چندان حساس باشد، که باید خنده ها و شوخی های 
ــس مطبوعاتی پس از باخت  ــر میثاقیان را در کنفران اکب
تیمش مقابل سپاهان به این حاشیه ها اضافه کنیم. وی در 

مورد بازی گفت: بازیکنانم نشان دادند 
ــپاهان کم ــتارگان س  هیچ چیزی از س

ندارند. 
ــت دقیقه اول تحت تأثیر بازی  در بیس
ــتیم اگر بچه های ما  سپاهان قرار داش
دقایق آخر تمرکز داشتند با حساب دو 
ــپاهان را شکست می دادیم.  بر یک س
ــه داد: گلی که ما دریافت  میثاقیان ادام
ــتباه محمدپور بود که  کردیم روی اش
بهترین بازیکن تیم شهرداری شناخته 
ــا با قدرت  ــد و در مجموع بچه ه ش
ــدند و در مقابل پرسپولیس،  ظاهر ش
بهتر از این مسابقه، فوتبال بازی خواهیم 
 کرد. در ضمن میثم بائو، ایرانپوریان و 
ــتیم.  وریا غفوری را در خدمت نداش
ــهرداری در  ــورد حضور ش وی در م
ــت: من کیف می کنم  قعر جدول گف
ــرار دارد و  ــم در قعر جدول ق که تیم
ــت.  دارای بهترین خط حمله لیگ اس
ــلونا در 3 بازی 10 گل نمی زند،  بارس
ــی این کار را  ــهرداری به راحت ولی ش
 صورت می دهد. اکبر میثاقیان از باشگاه 
فرهنگی- ورزشی ذوب آهن به خوبی 
یاد کرد و اظهار داشت: این باشگاه چند 
سال قبل ابومسلم را حمایت و مانع از 
آن شد که نماینده مشهد به لیگ دسته 
ــقوط کند و من مردمان  اول آزادگان س
ــهر را دوست دارم. وی در پایان  این ش
ــت عنایتی را  افزود: در کنار زمین دس
گرفتم و به شوخی به او گفتم که به ما 

گل نزند که خوشبختانه تأثیر به سزایی داشت.
در پایان هفته هشتم، سپاهان با هفت رده صعود در مکان 
ششم جدول ایستاد و ذوب آهن دیگر نماینده اصفهانی 

با 19 امتیاز به تنهایی بر صدر جدول تکیه زده است. 

 نجمه كرمی
ــتی اصفهان به حدود دهه سی یا چهل  دوران طالیی کش
ــعادتی با تشکیل آن  باز می گردد زمانی که علی اصغر س
تیم افسانه ای و با حضور کشتی گیرانی چون حاج مهدی 
شمشیرگران، حاج حیدر تباشیری و مقرب، لرزه بر اندام 
تیم ملی کشتی و هرچه ملی پوش بود می انداخت و برنده 
بالمنازع تمامی رقابت ها محسوب می شد. در آن زمان 
ــدی، رئیس  ــا توجه به رایزنی ها و روابط خوبی که اس ب
ــتی وقت با مسئوالن و یک سری افراد خاص  هیأت کش
ــت، کشتی گیران زیادی را برای این خطه پروراند و  داش
نام و خاطره ای ماندگار از خود برجای گذاشت و بعد از 
او به جرأت می توان گفت: کشتی اصفهان در یک رکود 
فاحشی فرو رفت و اگر محمد طالیی را از آن می گرفتی 

در سطح ملی کشتی گیر دیگری به خود ندید... 
اما حاال و بعد از گذشت چهل و اندی سال،  بوی طالیی 
بودن آن دوران به مشام می رسد و این مهم را باید مدیون 
ــبانه روزی رئیس کنونی هیأت  تالش و فعالیت های ش
کشتی اصفهان دانست. در واقع داوود شیران با آمدن خود 
در هیأت کشتی سر و سامانی به این هیأت و این رشته داد 
و به نوعی زمینه را برای آشتی دوباره مردم و جوانان با این 
رشته فراهم نمود. به کشتی اصفهان تکانی داد و این مهم با 
بررسی عملکرد سه چهار ساله حضورش در هیأت کشتی 
قابل رؤیت است، شناسایی استعدادها و توجه به سن های 
ــابقه های مهم کشوری از مهم  پایه و گرفتن میزبانی مس
ترین برنامه های  شیران از ابتدا تا کنون به شمار می آید و 
یا بهتر بگوییم که قویترین حافظه ها هم به یاد ندارند که 
تیم کشتی نوجوانان اصفهان صاحب مقامی شده باشد که 
با تالش های شیران این مهم اتفاق افتاد و در سال جاری 
تیم کشتی نوجوانان اصفهان نایب قهرمان ایران شد و یا 
به یاد نداشتیم که طی سال های اخیر اصفهان نمانیده ای 
در تیم ملی بزرگساالن داشته باشد که شیران، یدا...عرب 
ــتی اصفهان و تیم ملی معرفی می کند  جعفری را به کش
و برای مقابله با باندبازی ها و حضور عرب جعفری در 

لیست تیم ملی، با نامه استعفای خود از هیأت کشتی تا پای 
تهدید فدراسیون پیش می رود و نایب قهرمانی این کشتی 
گیر در مسابقه های جهانی ترکیه را رقم می زند. قیمت 
باالی هر تخته تشک کشتی نیز بر کسی پوشیده نیست و با 
این بودجه اندك هیأت و کمک های مالی ناچیز فدراسیون 
ــت بدنی به هیأت نمی توان انتظار بی جا  و اداره کل تربی
ــت اما همین هیأت با همه این مشکالت و با کمک  داش
ــک کشتی به شهرستان ها و  همین فرد ۴0-30 تخته تش
ــم بر روی  خود اصفهان تزریق می کند. افرادی که چش
حقایق می بندند و تنها به ظواهر کار می نگرند که فالنی 
ــته آروزی اصفهانی ها را  بعد از چهار سال هنوز نتوانس
ــازد،  ــتن یک نماینده از اصفهان برآورده س مبنی بر داش
گویا از روند رایزنی و فعالیت های پایه ای توسط شیران 
بی خبرند. وی که تا قبل از رفتن آذری )مدیرعامل سابق 
باشگاه ذوب آهن( همه تمهیدات و رایزنی های الزم را 
ــکیل تیم کشتی انجام داده بود با استعفای آذری  برای تش
ــد و به یکباره تمامی برنامه های خود را از  ضربه فنی ش
ــت از تالش برنداشت و با  ــت رفته دید. ولی او دس دس
باشگاه سپاهان به مذاکره پرداخت که این باشگاه )به عقیده 
برخی کشتی گیران( بنا بر سلیقه های شخصی مدیرعامل 
خود، از پذیرفتن پیشنهاد شیران مبنی برای تشکیل یک 
تیم خودداری ورزید و و رئیس هیأت کشتی هم که برای 
راه اندازی تیم کشتی به دنبال جلب رضایت باشگاه های 
حرفه ای استان است، دست از تالش برنداشت و با آمدن 
ــگاه ذوب آهن( رایزنی های  دلیلی )مدیرعامل وقت باش
ــت که  ــر گرفت و خبرها حاکی از آن اس ــود را از س  خ
به زودی باشگاه ذوب آهن در این رشته تیمداری خواهد 
ــگاههای ما حرفه ای نبوده، یک  کرد. اینکه بعضی از باش
ــته سرمایه گذاری  روز در واترپلو و فردا در والیبال نشس
می کنند و از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند و در ضمن 
از تفکر حرفه ای محروم مانده اند و به هر چیز به شکل 
ــیران را مورد انتقاد قرار داد  پول نگاه می کنند که نباید ش
و یا اگر یک مدیر بنا بر سلیقه های شخصی از تیمداری 

باشگاهش درکشتی امتناع می ورزد نباید گناهش به پای 
او نوشته شود! همچنین برخی منتقدان به او این خرده را 
می گیرند که به واسطه حمایت همه جانبه یزدانی خرم از 
وی، او قادر است در تمام مزایده ها برای گرفتن میزبانی 
ــد و کل تالش و برنامه های او  برای اصفهان موفق باش
تنها به گرفتن میزبانی خالصه می شود اما آیا همین افراد 
ــیاری  ــطه همین میزبانی ها بس از یاد برده اند که به واس
ــته را پیدا  ــوق حضور در این رش از جوانان و نوجوان ش
کردند و این رشته ریشه دار و اصیل بار دیگر در اصفهان 
احیا شد؟ و یا به خاطر همین میزبانی ها برخی دوستان 
فرصت دیدار و مصاحبه با برخی رجال و نامداران کشتی 
از جمله عبداله موحد و سایر فعاالن این رشته را پیدا کرده 
و یا با گرفتن امتیاز پخش مستقیم دیدارهای جام جهان 
پهلوان تختی زمینه را برای آشتی دوباره مردم اصفهان با 
کشتی و حضور مسئوالن کشوری در دیار نصف جهان 
 فراهم کردند؟ این افراد که بیشتر بر مبنای غرض ورزی و 
کینه توزی دست به انتقادهای بی پایه و اساس می زنند آیا 
نمی دانند که همین رئیس هیأت در طول مدت حضورش 
ــت به اقدام هایی مبنی بر بسط و گسترش  در هیأت دس
ــته در استان زده است که از آن جمله می توان به   این رش
ــتی اصفهان که هزینه ای بالغ بر  بهره برداری از خانه کش
800 میلیون تومان  را در برداشت تا پایان سال جاری اشاره 
کرد و همچنین به زودی 22 خانه کشتی در شهرستان های 
مختلف استان راه اندازی خواهد نمود. انتقاد باید سازنده 
و براساس واقعیت های موجود و نه براساس سلیقه های 
ــری افراد رانده شده از  ــخصی و صحبت های یک س ش
کشتی مطرح گردد. هیأت کشتی اصفهان طی چند سال 
ــوتان در این  ــر با ارزش نهادن به مقام واالی پیشکس اخی
عرصه، اختصاص سانس های تمرینی خاص برای تمرین 
آنها، فراهم نمودن زمینه قهرمانی تیم پیشکسوتان اصفهان 
در مسابقه های جهانی، ساخت خانه کشتی برای اهالی آن 
و گرفتن میزبانی های مختلف برای اصفهان یک موفقیت 
محسوب می شود. چیزی که تا چند دهه پیش آرزویش 
را داشتیم.... بدخواه بودن و کینه توزی و سنگ اندازی در 
روند رو به رشد هیأت، کاری از پیش نمی برد و فقط فضا 
ــتعدادهای نوجوانان و  را برای ورود، حضور و ظهور اس

جوانان به این رشته تنگ می کند...  

هیأت كشتی اصفهان درجا نمی زند
صبوری چاره كار است

همه فداي یكي یا یكي فداي همه!

بي احترامي قلعه نوعي به اصحاب رسانه

آندو و امير در انتظار 
پاسخ مثبت ساكت 

آندرانیک تیموریان به احتمال زیاد به  زودی به سپاهان 
ــدد. او که یکی از مهره های اصلی تیم  اصفهان می پیون
ــوب می شود و در بازی با کره جنوبی  ملی ایران محس
ــه داد، در مذاکره با  ــود ارائ ــرد خوبی از خ  هم عملک
امیر قلعه نوعی با این مربی به توافق رسیده و تنها مانع 
سر راه این انتقال به اعالم موافقت مدیران باشگاه سپاهان 
مربوط می شود. گویا آنها روی جذب بازیکنان دیگری 
ــته سرمربی  نظر دارند و هنوز موافقت خود را با خواس
تیم اعالم نکرده اند. در حال حاضر استخوان بندی اصلی 

ــاس اسکلت دفاعی سپاهان  خط دفاعی تیم ملی بر اس
ــکل گرفته و این آرایش با سپاهانی شدن تیموریان  ش
که یکی از هافبک های تدافعی تیم ملی است کامل تر 
می شود. تیموریان پیش از این قصد پیوستن به استقالل 
را داشت اما به دلیل پر بودن لیست بازیکنان بزرگسال این 
تیم مذاکره های خود را با تیم اصفهانی آغاز کرد. پس از 
آن شنیده ها از نزدیک شدن آندو به نیمکت ذوب آهن 
حکایت کرد که این انتقال هم به دلیل پیشنهاد باالی آندو 
منتفی شد. آندو درباره انتخاب تیم آینده اش می گوید: 
مدیر برنامه هایم با باشگاه سپاهان مذاکره و پیشنهادش 
را مطرح کرده است. تا ۴8 ساعت آینده وضعیتم با این 
تیم مشخص خواهد شد. با سپاهانی شدن تیموریان بیش 
از نیمی از ترکیب اصلی تیم ملی در این تیم اصفهانی به 

میدان می روند.

با برگزاری مرحله پیش مقدماتی؛
مسابقه های مقدماتی تنيس بين المللی 

جوانان در اصفهان آغاز شد 
با برگزاری مرحله پیش مقدماتی، رقابت های جدول مقدماتی انفرادی هفدهمین 
ــابقه های بین المللی تنیس جوانان در اصفهان آغاز شد. در نخستین  دوره مس
ــا برگزاری مرحله  ــابقه های بین المللی تنیس جوانان، ب ــزاری مس  روز از برگ
پیش مقدماتی این رقابت ها، چهره نفرات راه یافته به جدول مقدماتی مشخص 
شد. امیرمحمد اسماعیلی، هومن حاجی طاهری، آرسام شورشی، مازیار دباغ، 
ــعود غفاریان و  ــدی، مهدی باقرزاده، مس ــان زاده، مازیار حمی محمدباقر باغب
ــا توفیقی با برتری برابر حریفان خود به جدول مقدماتی راه یافتند.  محمدرض
ــتان و  ــورهای آذربایجان، گرجس ــابقه ها، 32 بازیکن از کش در ادامه این مس
ــی رقابت خود را  ــی ۴ بازیکن برتر راه یافته به جدول اصل ــران برای معرف ای
ــد ال فالصی  ــی جدول اصلی انفرادی را راش ــاز کرده اند. بازیکنان خارج آغ
 )امارات(، میلن یاناکیف )آلمان(، ریشاب مهر )هند(، اکبر رحمان )تاجیکستان(، 
ارنست دیده ور )انگلستان(، دیوید خوبوآ )گرجستان(، اراژ بافایف )تاجیکستان(، 
مراد بایرامف )ترکمستان(، مانیش کومار )هند( و راهیت کوم بهار )هند( تشکیل 
ــاهی، مرتضی معظم،  ــاد ش ــد. پوریا آصف زاده، فرهنگ طرالن، فرس  می دهن
ــب،  ــداف، امیر صدقی نس ــا ن ــی، حمیدرض ــکان ادیب ــوری، اش ــارش س  کی
ــید باقری ، امین انوری،  ــایان حدادکاوه، امیر واال معدنچی، میرعماد آقای س ش
ــتانی کیا، هومن سلطانی، دارا آریانپور کاشانی،  امیر اردالن صفی، بهنام شهرس
ــین طالقانی اصفهانی و سهند گلشن نیز بازیکنان ایرانی جدول اصلی  امیرحس
ــماره یک و دو این مسابقه ها به  ــکیل داده اند. بخت قهرمانی ش انفرادی را تش
بازیکنان کشورمان به ترتیب کیارش سوری با رتبه 581 و حمیدرضا نداف از 

استان اصفهان با رتبه 779 جهان اختصاص یافته است. 

شركت ورزشي راستین ایرانیان رضوي برگزار كرد
تيم فوتسال »زنده ياد اكبر ميرزايي« 

قهرمان مسابقه هاي فوتسال جام رمضان 
جايزه بزرگ فوالدشهر

 پرونده اولین دوره مسابقه هاي فوتسال جام رمضان جایزه بزرگ فوالدشهر 
ــال همت مضاعف، کار مضاعف( که به همت شرکت ورزشي  ــت س )گرامیداش
ــالن چند منظوره نبرد  ــوي از اوایل ماه مبارك رمضان در س ــتین ایرانیان رض راس
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر آغاز شده بود، با انجام ۴0 بازي و رد و بدل شدن 3۴3 

گل از خط دروازه ها، با قهرماني تیم فوتسال »زنده یاد اکبر میرزایي« بسته شد.
تیم هاي استخر الماس و آبنگار پالست نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

ــهرهاي: اصفهان، نجف آباد، زرین شهر،  ــرکت 18 تیم از ش ــابقه ها با ش این مس
فوالدشهر، فالورجان و... به صورت دوره اي و هر شب سه بازي برگزار و تیم ها 

با هم به رقابت پرداختند.
در فینال این مسابقه ها که در آستانه عید سعیدفطر برگزار شد و جمعي از مسئوالن 
ــتند؛ تیم  ــده زیادي از عالقه مندان به ورزش حضور داش ــتان و ع ورزش شهرس
فوتسال زنده یاد اکبر میرزایي با نتیجه پنج بر یک از سد استخر الماس گذشت و 

قهرماني این دوره از مسابقه ها را به خود اختصاص داد.
ــه عنوان آقاي گل  ــژواك با زدن 18 گل ب ــاس پوریا مظلومي از تیم پ ــر این اس ب
ــد و عنوان بازیکن اخالق نیز به طور مشترك به آقایان  ــابقه ها شناخته ش  این مس
مجتبي غفاري از تیم پژواك و هادي حلوایي از تیم آذین گستر تعلق گرفت. فرشید 
ــف زاده نیز از تیم زنده یاد اکبر میرزایي، حامد نخودیان از تیم فوتسال سپه  یوس
علم روز و ابراهیم مرکزي از تیم هخامنش برترین بازیکنان این دوره از مسابقه ها 
معرفي شدند. عبدالوهاب سامري پور و میالد سروقد از استخر الماس نیز به ترتیب 

به عنوان فني ترین بازیکن و بهترین دروازه بان شناخته شدند.
کمیته برگزاري مسابقه ها کیانوش شیرزادي مربي تیم فوتسال استخر الماس را بهترین 
مربي، مصطفي احمدي از کوره بلند را بهترین سرپرست، سید صادق موسوي از استخر 
الماس را بهترین مدیر ورزشي و فریدون فانیان از تیم سپه علم روز را برترین حامي 
ــابقه ها معرفي کرد. همچنین در طي 16 شب برگزاري این مسابقه ها )1600  مس
دقیقه بازي( 111 کارت زرد و 18 کارت قرمز از جیب داوران خارج شد و میانگین 
ــتین ایرانیان رضوي در مراسم  ــي راس گل در هر بازي 8/57 گل بود. گروه ورزش
اختتامیه این مسابقه ها که با استقبال خوبي از سوي مسئوالن شهرستان و ورزش 
ــتان همراه بود؛ برنامه هاي بسیار ویژه اي را )براي اولین بار در فوتسال جام  دوس
رمضان در سطح استان و کشور( به اجرا گذاشت که از آن جمله مي توان به اجراي 
برنامه موسیقي ناشنوایان پژواك اصفهان، آتش بازي به هنگام معرفي تیم قهرمان، 
تجلیل از دست اندرکاران برپایي مسابقه ها و اهداي جایزه هاي نقدي به تیم قهرمان 
ــي به دیگر تیم ها اشاره کرد. نکته قابل ذکر این مسابقه  و بن هاي رفاهي- ورزش
ــت که: در این دوره از مسابقه ها، برگزارکنندگان براي 187 بازیکن، 30  ها آن اس
مربي، 18 سرپرست، 7 خبرنگار و عکاس خبري، 1۴ نفر از دست اندرکاران و 6 
داور ID کارت صادر و با تشکیل کمیته هاي مختلف تشریفات، پذیرش، فرهنگي، 
نظارت فني،  اجرایي،  انضباطي، تبلیغات و مالي، سعي در برگزاري قانونمند و منظم 
مسابقه ها داشتند که به گفته همه شرکت کنندگان، در این راستا موفق بودند. البته 
ــتیباني و حمایت فرماندار شهرستان، رئیس شوراي اسالمي شهرستان  باید از پش
لنجان، شهرداري فوالدشهر، اداره کل تربیت بدني و هیأت فوتبال شهرستان لنجان، 
باشگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن، امور ورزش ذوب آهن و فوالدشهر و... در 

برگزاري این مسابقه ها قدرداني کرد. 
شایان ذکر است: براي تیم فوتسال »زنده یاد اکبر میرزایي« که به مقام قهرماني اولین 
دوره مسابقه هاي فوتسال جام رمضان جایزه بزرگ فوالدشهر، )گرامیداشت سال 

همت مضاعف کار مضاعف( رسید:
رضا حدادي فر، اصغر فریفته، فرشید یوسف زاده، فهیم رشیدي، شهرام حیدري، 
مجید ابوالحسني، روح اله محمدي، حسین ایزدي، امید زمستاني و جالل طاهري 

به مربي گري میثم صابري و سرپرستي فریبرز صادقیان بازي کردند.
در ضمن شرکت ورزشي راستین ایرانیان رضوي درصدد است تا اولین تورنمنت 
چند جانبه فوتسال استان را بین قهرمانان جام هاي رمضان استان و یک تیم فوتسال 

لیگ برتري برگزار نماید.

خوزه مورينيو جانشين كاسياس مي شود 
خوزه مورینیو در آکادمي رئال مادرید به عنوان دروازه بان ثبت نام کرد. به گزارش 
آس اسپانیا، خوزه پسر مورینیو به عنوان دروازه بان تیم زیر 16 سال رئال »اوردن« 
ــمي این تیم نیز  ــر آکادمي رئال مادرید ثبت نام کرد و در اولین بازي رس ــر نظ زی
درخشید. این در حالي است که پسر کوچک زیدان نیز به عنوان دروازه بان در تیم 
ــرم قرار است  تئو رئال حضور دارد. مورینیوي بزرگ در این خصوص گفت: پس
ــین کاسیاس شود و از هم اکنون تالش مي کند روزي جاي او را بگیرد. نام  جانش

پسر خوزه مورینیو نیز خوزه مورینیو است. 
  

پیكه: 
شکستگي صورتم جدي نيست

ــلونا  بارس فوتبال  ــم  تی مدافع 
ــک  ــت: برخالف نظر پزش گف
تیم، شکستگي صورتم جدي 
ــه عنوان  ــرارد پیک ــت. ج نیس
کرد: برخورد بسیار شدیدي با 
ــتم. او  دروازه بان ارکولس داش
ــت و این فقط  تقصیري نداش
ــي بود. وي  یک برخورد اتفاق
ــي که از جمجمه  افزود: عکس
ــده، براي  ــه ش ــزم گرفت و مغ
ــیار مهم است.  پزشک تیم بس
ــالم خواهد  ــروز اع نتیجه، ام

 شد؛ اما تصور مي کنم مشکلي وجود نداشته باشد. پیکه در مورد شکست خانگي 
گفت: شوك سنگیني بود. نمي دانم چه بگویم؛ اما اطمینان دارم که در آینده آن را 

جبران خواهیم کرد.

په په: 
امسال، سال رئال مادريد است 

ــم فوتبال  ــي تی ــع پرتغال  مداف
ــک ندارم  رئال مادرید گفت: ش
که امسال، سال رئال است. په په 
ــیب  ــه تازگي از کمند آس که ب
 دیدگي رهایي یافته است، اظهار 
ــت: به پیروزي ارزشمندي  داش
دست پیدا کردیم. چون بارسلونا 
نیز در همین هفته شکست خورد، 
ــحالم. مدافع رئال  بسیار خوش
ــه داد: همه مي دانند  مادرید ادام
با بارسلونا رقابت مي کنیم. یک 
شکست یا یک تساوي مي تواند 
بسیار تعیین کننده باشد. وي عنوان کرد: اوساسونا تیم دفاعي نشان داد. براي باز کردن 

دروازه  آنها مشکل داشتیم؛ اما بازي رواني را از خود به نمایش گزاردیم.

جناب آقاي غالمحسين كريمي

 مسئول امور رفاه كاركنان اداره كل تربیت بدني انتصاب جنابعالي را صمیمانه تبریك عرض 
مي نماییم و از خداوند متعال توفیق شما را خواهانیم.

روابط عمومي روزنامه زاينده رود



آب و هوای امروز )شهركرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 33 °30 ° 13 °6 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
modiriyat.zayanderood@yahoo.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
دوشنبه 22 شهریور1389/ 4 شوال 1431/شماره Monday 13 September  2010   343)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن عسگري)ع(:
چه بداست آن بنده خدا که 
دو رو و دو زبان است. در حضور 
برادرش او را مي ستاید و در 
غیاب او بدگوئیش مي کند. اگر 
عطایي به برادرش رسد حسد برد،
 و اگر گرفتار گردد او را وانهد.

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه

روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

علمی  آموزش  مركز  پودمانی  كاردانی  دوره های  نام  ثبت 
كاربردی خور و بیابانك از تاریخ 21 تا 27 شهریورماه 1389 

در رشته های زیر انجام می شود:
)IT( 1. فناوری اطالعات و ارتباطات

2. برق گرایش تكنولوژی كنترل
3. حسابداری گرایش صنعتی
4. حقوق قضائی گرایش ثبتی

ثبت نام براساس معدل كل مندرج در گواهینامه اصل یا موقت 
و  متوسطه  آموزش  قدیم  نظام  دیپلم های  می باشد.  دیپلم 
دیپلم های نظری و هنرستان نظام قدیم و دیپلمه های سه ساله 
و  و كار  فنی و حرفه ای  نظام جدید  و دیپلم های  نظام جدید 

دانش می باشد.
رسانی  اطالع  پایگاه  به  مراجعه  طریق  از  متقاضیان  نام  ثبت 
به دو روش    www.sanjesh.org به نشانی  سازمان سنجش 
پرداخت اینترنتي و مراجعه به مراكز پستي امكان پذیر است. 
ضمنًا دفترچه ثبت نام در دفاتر پستي از تاریخ 21 تا 27 شهریور 

توزیع خواهد شد.
توضیح: برای این دوره ها كارت پایان خدمت یا معافیت الزم 

می باشد.
تلفن تماس: 03244223729 - 03244223559

دارد  نظر  در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره 
مناطق  آموزان  دانش  پوشاك  و  غذایي  مواد  نقل  و  حمل 
تحصیلي سال  در  را  روزي  شبانه  مدارس  و   محروم 
 90-89 از طریق مناقصه به شركت ها و یا افراد واجد شرایط 

واگذار نماید.
اسناد دریافت  و  بیشتر  اطالع  جهت  توانند  مي   متقاضیان 
مناقصه از تاریخ نشر آگهي به مدت ده روز به اداره كل 
آموزش و پرورش واقع در خیابان هشت بهشت كارشناسي 
 http://isf.medu.ir سایت  به  یا  و  پوشاك  و  تغذیه 

مراجعه نمایند.

زیر  مشروحه  اقالم  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره 
را در جهت اجراي تغذیه و امور رفاهي دانش آموزان مناطق محروم استان از 
طریق مناقصه عمومي تهیه نماید. از كلیه داوطلبان شركت در مناقصه كه خود 
تولیدكننده اصلي باشند دعوت مي نماید از تاریخ نشر آگهي به مدت ده روز 
جهت دریافت اوراق و اسناد شرایط در مناقصه به آدرس: اصفهان- بلوار هشت 
بهشت- اداره كل آموزش و پرورش- كارشناسي تغذیه و پوشاك و یا به سایت 

http://isf.medu.ir مراجعه نمایند.

توضیحاتوزن به گرمقطعهنوع محصولردیف

در سه طعم مختلف40 گرمي1/368/000ویفر1

در دو طعم50 گرمي1/140/000بیسكویت روغني2

در دو طعم50 گرمي1/368/000كیك دوالیه اي3

30 گرم بادام 20 گرم كشمش50 گرمي380/000بادام زمیني ایران و كشمش4

در دو طعم50 گرمي912/000شیریني 2 عددي5

-50 گرمي608/000كیك عصرانه6

در دو طعم50 گرمي912/000كلوچه دو عددي7

زاهدي و كبكاب50 گرمي304/000خرما8

30 گرم كشمش 20 گرم نخودچي50 گرمي304/000نخودچي و كشمش9

میانگین هر عدد 125 تا 130 گرم-39520 كیلوسیب سمیرم درجه 101

 تعمیرات مكانیكي- ماشین افزار- نقشه كشي صنعتي در مقطع كارداني دانشجو 
مي پذیرد. 

داوطلبان مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي و دریافت دفترچه پودماني )بدون آزمون( 
دانشگاه جامع علمي كاربردي با توجه به تسهیالت خانه كارگر نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند.
تماس  و 6291810  و 6246853  هاي: 6271336  تلفن  با  بیشتر  اطالعات  جهت 

حاصل نمائید.

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر اصفهان تحت نظارت دانشگاه 
جامع علمي كاربردي براي سه رشته: 

صرفه جویی در مصرف برق، یعنی استفاده صحیح و بهینه، 
نه چشم پوشی از نیازهای ضروری

در گزارش 82 سالگي تأسیس بانك ملي ایران به اشتباه 80 سال از تأسیس 
بانك ملي ایران گذشت درج شده بود كه بدینوسیله اصالح مي شود و ضمن پوزش 
از مسئوالن و مردم عزیز 82 سالگي بانك ملي ایران را خدمت مدیریت و كاركنان و 

شما  مردم خوب اصفهان تبریك عرض مي نماییم.

اصالح و پوزش

مركز آموزش علمي كاربردي خور و بيابانك

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر اصفهان


