
مدیر عامل ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان گف��ت: دو پروژه واحد 
نیروگاه و آگلومراسیون از طرح 
توازن این شرکت تکمیل و آماده 
افتتاح رسمی شده است. صفرعلی 
برات��ی با اعالم ای��ن خبر افزود: 

 فاز نخس��ت نیروگاه جدید و کارخانه جدید آگلومراسیون)آگلوماشین 
شماره 4( به تازگی وارد مرحله تولید...

مجری طرح تدوین سند اشتغال 
چهارمحال و بختیاری گفت: در 
یک دهه اخیر ن��رخ بیکاری در 
این استان سه برابر افزایش یافته 
است.  طاها نوری زاده در نشست 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

این استان رشد 1/2 درصدی جمعیت...

دو پروژه از طرح توازن ذوب آهن اصفهان 
آماده بهره برداری شد

در یک دهه اخیر صورت گرفت؛
رشد 3 برابری 

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری

صفـحهصفـحه
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معاون وزیر نفت خبر داد:
آغاز ساخت پتروشیمی مشترک ایران-ونزوئال 
در عسلویه
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 شهرستان    صفحه 4

استاندار اصفهان:

کل اعتبار پروژه ساخت 
سالن های اجالس نهایی شده است
صفحه4

بختیاری  استاندار چهارمحال و 
گفت: با توجه ب��ه تأکید رئیس 
جمهور و ش��عار عدالت محور 
دولت، منابع بانکی اس��تان های 
 برخ��وردار باید به اس��تان های 
غیر برخوردار نیز تخصیص داده 

شود. علی اصغر عنابستانی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
این استان اظهار داشت: مطالعات...

با توجه به تأکیدات رئیس جمهور؛
منابع استان های برخوردار در مناطق 

توسعه نیافته استفاده شود

 شهرستان    صفحه 4

وزیر سابق صنایع و معادن:
سرمایه گذاری 90هزار میلیارد تومانی 
دولت های نهم و دهم در بخش صنعت

 شهرستان    صفحه 4

راه اندازی 
بانك هویت ژنتیك 
كشور در سال جاری

رئیس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: 
 بان��ک هویت ژنتیک کش��ور پاییز امس��ال 

راه اندازي مي شود. 
احمد ش��جاعي پنج ش��نبه ش��ب در جمع 
خبرنگاران چهارمح��ال و بختیاري افزود: 
براي تأمین نیرو، تجهیز و راه اندازي بانک 
هوی��ت ژنتیک کش��ور پنج میلی��ارد ریال 

اعتبار نیاز است.  
ش��جاعي با بی��ان اینکه مجلس، س��ازمان 
پزش��ک قانون��ي کش��ور را موظ��ف ب��ه 
تش��کیل بانک ژنتیک کش��ور کرده است، 
گف��ت: در دنیا تنها چند کش��ور پیش��رفته 
مجه��ز ب��ه بانک ژنتی��ک هس��تند و ایران 
ج��زء معدود کش��ورهایي اس��ت که بانک 
 ژنتیک گس��ترده اي را در حال راه اندازي 

دارد. 
وي بی��ان داش��ت: امس��ال 10 مرکز تعیین 
کش��ور س��طح  در  اش��خاص،   هوی��ت 
راه اندازي مي شود.  شجاعي تصریح کرد: 
در ح��ال حاضر چهار مرک��ز تعیین هویت 
در تهران، اصفهان، مش��هد و س��اري فعال 

هستند.  
وي اف��زود: به زودي ش��ش مرک��ز تعیین 
هویت در تبریز، ش��یراز، اه��واز، زاهدان، 
 کرمانش��اه و ی��ک اس��تان م��رزي دیگ��ر 

راه اندازي مي شود.  
ش��جاعي تأکید ک��رد: اولوی��ت کاري این 
مراک��ز تعیین هوی��ت ژنتیک��ي مربوط به 
مجرمی��ن و بعد اف��راد در معرض خطر از 

جمله خبرنگاران است. 
وي بیان داش��ت: در مرکز تعیین هویت به 
 هر ش��خص یک کد هوی��ت ژنتیکي ارائه 

مي شود. 

موضوعشماره
مبلغ تضمین )ریال(

مبلغ خرید اسناد )ریال(

خرید، نصب و راه اندازي دستگاه هايمناقصه 900/1003
اندازه گیر on line پارامترهاي کیفیت توان

77/000/000 ریال

200/000 ریال

فروش اقالم اسقاط انبار بختیار دشت شرکت مزایده 900/9001
برق منطقه اي اصفهان

5 درصد مبلغ پیشنهادي

100/000 ریال

فروش 28 قلم اجناس راکد و مازاد انبار مزایده 900/9002
بختیار دشت شرکت برق منطقه اي اصفهان

5 درصد مبلغ پیشنهادي

100/000 ریال

جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفي نامه یا درخواست کتبي الزم مي باشد.
تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه و مزایده: از 90/05/23 لغایت 90/6/7 به آدرس اصفهان- 

خیابان چهارباغ باال- شرکت برق منطقه اي اصفهان- امور تدارکات و قراردادها
مبالغ خرید اسناد مناقصه و مزایده: بابت هر مجلد معادل مبالغ جدول فوق واریز شده به حساب 
جاري 2175090216009 بانک ملي با شناسه پرداخت 100005 به نام شرکت برق منطقه اي 

اصفهان.
ضمانتنامه  صرفاً  مناقصه  در  شرکت  تضمین  براي  مزایده:  و  مناقصه  در  شرکت  تضمین  نوع 
سیبا  حساب  به  وجه  واریز  فیش  یا  بانكي  ضمانتنامه  مزایده  در  شرکت  تضمین  براي  و  بانكي 

2175090204008 به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان.
باال-  چهارباغ  خیابان  اصفهان-    ،90/6/21 دوشنبه  روز  صبح   9 پاکات:  تحویل  محل  و  مهلت 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان
معامالت  کمیسیون  سالن   -90/06/21 دوشنبه  روز  صبح   10 پاکات:  بازگشایي  محل  و  زمان 

ساختمان معاونت مالي و پشتیباني شرکت برق منطقه اي اصفهان.
شرایط مناقصه و مزایده:

1. سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و مزایده )ها( در اسناد مربوطه موجود مي باشد.
2. ارائه مدارك فني از دستگاه پاور آناالپزر شامل کاتالوگ )هاي( دستگاه، مشخصات نرم افزارهاي 

دستگاه و گواهي استاندارد از کالس دستگاه هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامي است.
3. زمان بازدید مزایده)ها( صرفاً روزهاي زوج از تاریخ دریافت اسناد لغایت 90/6/19 از ساعت 
9 لغایت 12 در انبار بختیاردشت واقع در کیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران جنب دانشگاه صنعت 

آب و برق مي باشد و بازدید از موارد مزایده )ها( الزامي است.
از میزان  امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي کمتر  یا  به پیشنهادهایي که فاقد سپرده   .4
مقرر، چک شخصي و نظایر آن و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود، 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. به درخواست ها و مدارك واصله بعد از تاریخ هاي اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي زیر مشاهده کنید.

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
900/1003 و مزایده هاي عمومي 

شماره 900/9001 و 900/9002
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میانمار؛ کشوری در کشاکش دیکتاتوری 
نظامی و دموکراسی خواهی

آغ��از فعالیت های سیاس��ی و تبلیغاتی 
رهب��ر مخالف��ان دول��ت میانم��ار، در 
ش��رایطی که حاکمان نظامی این کشور 
ب��ه دنب��ال ب��رون رف��ت از بن بس��ت 
سیاس��ی- اجتماع��ی موجود هس��تند، 
می توان��د آغازگر جنبش دموکراس��ی 
کش��ور  ای��ن  در  جدی��دی   خواه��ی 
جنوب ش��رقی آسیا باش��د. آنگ سان 
س��وچی، رهبر جنب��ش آزادی خواهی 
میانمار، چند ماه پس از رهایی از حبس 
خانگی، س��رانجام در بیس��ت و س��وم 
مرداد ماه به صورت علنی فعالیت های 
سیاسی- تبلیغاتی خود را از سر گرفت 
و با خروج از ش��هر رانگ��ون پایتخت 
پیش��ین میانمار، به دوری چندین ساله 
از جمع ه��واداران خود در ش��هرهای 

گوناگون این کشور پایان داد. 
جمل��ه  از  می ت��وان  را   س��وچی 
سرشناس ترین رهبران دموکراسی خواه 
منطقه شرق آسیا و حتی جهان به شمار 
آورد که پس از 23 سال فعالیت سیاسی 
برای مب��ارزه ب��ا دیکتات��وری نظامیان، 
س��رانجام در آبان ماه س��ال گذش��ته از 
حب��س خانگی آزاد ش��د و در ش��رایط 
کنونی کشور، هدف خود را از پی گیری 
فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی برقراری 

آشتی ملی عنوان کرده است. 
میانم��ار از اس��تقالل ت��ا ورود به 

دوران دیكتاتوری نظامی 
میانمار با گذش��ت نزدیک به یک قرن 
تحمل اس��تعمار انگلس��تان ب��ه عنوان 
بخش��ی از مس��تعمره عظیم ش��به قاره 
هند، س��رانجام در سال 1327 استقالل 
یافت و تا س��ال 1341 تجربه حکومت 
دولت ه��ای غی��ر نظام��ی را از س��ر 
گذرانید. در سال 1341 ژنرال اونه وین 
با یک کودتای نظام��ی، دولت منتخب 
 کش��ور را س��اقط کرد و بدی��ن ترتیب 
پایه گ��ذار حکومت نظامی��ان با عنوان 

خونتای در میانمار شد. 
ب��اال گرفت��ن چالش ه��ای اجتماعی و 
اقتص��ادی، ناس��ازگاری های مذهبی و 
تنش های قومی ب��ه موازات نارضایتی 
از حکوم��ت نظامی��ان موجب ش��د تا 
در اواخر دهه هش��تاد میالدی حاکمان 
نظام��ی میانمار ب��ا چالش های جدی 
روبه رو ش��وند. در این سال ها سوچی 
به عن��وان یک��ی از نخب��گان تحصیل 
کرده در خارج از کش��ور، ب��ه میانمار 
 بازگشت و به اتفاق همفکرانش تشکلی 
سیاسی- اجتماعی با عنوان اتحادیه ملی 

برای دموکراسی را پایه ریزی کرد. 
در شرایطی که نظامیان به منظور رهایی 
از چالش های فزاینده با وعده انتخابات 
آزاد قصد داشتند فضای ملتهب کشور را 
آرام سازند، اتحادیه ملی برای دموکراسی 
توانست با سوار شدن بر موج اعتراضات 
مردم��ی، رهبری جریان ه��ای مخالف 
دولت را با ش��عار دموکراس��ی خواهی 
در اختیار بگیرد. فعالیت های سیاس��ی 
س��وچی و ح��زب متبوعش ب��ه همراه 
دیگر گروه های اپوزسیون دولت نظامی 
موجب ش��د تا در س��ال 1369 اتحادیه 
ملی برای دموکراس��ی بی��ش از نیمی از 
آرا را کس��ب نموده و سوچی در آستانه 

کسب قدرت قرار گیرد. 
نظامی��ان پ��س از پی��روزی انتخابات��ی 
دموکراس��ی خواهان میانم��ار با اعالن 
ابط��ال نتای��ج انتخاب��ات، س��وچی را 
بازداش��ت و با حصر خانگ��ی، مانع از 

ادامه فعالیت های وی شدند. 
 رون��د فرسایش��ی اعم��ال فش��ارهای 
بی��ن الملل��ی از طری��ق تحریم ه��ای 
گوناگون به موازات رشد مجدد مطالبات 
ناکارآم��دی  و  خواهان��ه  دموکراس��ی 
نظامیان در اداره کش��ور، موجب شد تا 
در آستانه برگزاری انتخابات در آبان ماه 
س��ال گذشته س��وچی از حصر خانگی 
خارج ش��ود. با وجود آزادی س��وچی، 
برگ��زاری انتخابات��ی که طی 20 س��ال 
گذش��ته برای اولین بار انجام می گرفت 
نیز نتوانس��ت تأثیری بر فضای عمومی 
کش��ور و وضعیت بین الملل��ی میانمار 
داشته باشد. در فضای اعمال محدودیت 
ش��دید ب��رای فعالی��ت س��ایر احزاب 
مخالف، حزب م��ورد حمایت نظامیان 
موسوم به اتحادیه همبستگی و توسعه، 
 توانس��ت اکثریت آرا را به دست آورد و 
تین سین به عنوان نخست وزیر غیر نظامی، 
در لوای پش��تیبانی آش��کار ژنرال های 
 میانم��ار ب��ر کرس��ی نخس��ت وزیری 

تکیه زند. 
تحریم انتخابات از س��وی س��وچی با 
توجه به هواداران پرشمار وی و حزب 
اتحادیه ملی برای دموکراس��ی به همراه 
دخالت ه��ای آش��کار نظامی��ان برای 
تأثیر بر نتیجه انتخابات موجب ش��د تا 
بس��یاری از ناظران از فرمایش��ی بودن 
انتخابات س��خن به می��ان آورند. بدین 
ترتیب موج جدیدی از نارضایتی های 
مردمی و فش��ارهای بین المللی پس از 
انتخابات، نظامیان را به شکل مجدد در 

موقعیت دشواری قرار داد. 

م��دت  طوالن��ی  حكوم��ت  نتای��ج 
نظامیان بر میانمار 

ریشه بسیاری از نارضایتی های عمومی 
را ک��ه در قال��ب جنبش ه��ای آزادی 
خواهانه و دموکراسی طلبانه در میانمار 
نم��ود یافت��ه، می ت��وان در ناکارآمدی 
حکومت خونتای دانست. طی 43 سال 
حاکمیت نظامیان بر میانمار، این کشور 
غن��ی از نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی 
با رشد و توسعه اقتصادی بسیار فاصله 
گرفته است. کیات، پول ملی میانمار طی 
سال های گذشته به شدت ارزش خود 
را از دست داده و سرمایه گذاری های 
خارجی در این کشور به حداقل ممکن 
رسیده است، عالوه بر این که در طول 
س��ال های گذش��ته میانمار از دریافت 
وام های بین المللی محروم بوده است. 
و  فن��اوری  نب��ود  ک��ه  حال��ی   در 
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی راه را ب��ر 
بهره وری از منابع طبیعی کشور بسته و 
عواید تولید و فروش محصوالتی چون 
تریاک به منبع درآمد دولت نظامی بدل 
گش��ته، مردم میانمار در ش��رایط بسیار 
دش��واری به س��ر می برند و یک سوم 
آن��ان زیر خ��ط فقر زندگ��ی می کنند. 
در ای��ن وضعی��ت ح��دود 40 درصد 
درآمده��ای عموم��ی و بودجه کش��ور 
صرف ارتش ش��ده و بخش هایی چون 
آموزش و بهداشت کمتر از یک درصد 

از بودجه کشور بهره مند هستند. 
اقتص��ادی،  بحران ه��ای  ب��ر  ع��الوه 
گسترش بی سوادی، فحش��ا، ایدز و...

ارکان اجتماع��ی و فرهنگی کش��ور را 
ب��ه لرزه درآورده و خفقان سیاس��ی در 
باالترین درجه ممکن از سوی نظامیان 
اعمال می شود. سرکوب خشن اقشاری 
 چ��ون راهبان، کارگران و دانش��جویان 
نمونه های��ی از برخوردهای حکومت 
نظامی با مخالفان طی سال های گذشته 

بوده است. 
بنابر ادع��ای برخ��ی از مقامات غربی، 
دولت نظامی میانمار در سال های اخیر 
در همکاری نزدیک با کره ش��مالی، در 
جهت دستیابی به تکنولوژی تسلیحات 
هس��ته ای گام برداشته اس��ت. در این 
پیوند، تهدید بالق��وه حکومت خونتای 
در میانم��ار و حمای��ت از دموکراس��ی 
خواهی مردمی، آمریکا و اتحادیه اروپا 
را در تحریم این کش��ور مصمم ساخته 

است. 
در  میانم��ار  تح��والت  آین��ده 
و  نظام��ی   کش��اکش دیكتات��وری 

دموکراسی خواهی 
سوچی به عنوان رهبر مخالفان حکومت 
نظامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت 
سیاس��ی، در ش��رایطی که به تازگی از 
حص��ر خانگ��ی رهایی یافت��ه، بیش از 
هر کس��ی به نتایج نامطل��وب درگیری 
مستقیم با نظامیان حاکم بر کشور واقف 
اس��ت. تجربه تکرار حب��س خانگی به 
مدت هفت سال، موجب بروز تغییراتی 
آشکار در کنش های سیاسی این رهبر 
دموکراسی خواه در ماه های اخیر بوده 
است.  بر خالف تحریم انتخابات دوره 
گذش��ته، به نظر می رس��د سوچی در 
شرایط کنونی به دنبال استفاده از تمامی 
امکان��ات موجود برای باز کردن فضای 
سیاسی و در پی آن از سر گرفتن رقابت 
بر س��ر قدرت با نظامیان حاکم اس��ت، 
اما این بار اس��تفاده از حربه آشتی ملی، 
موجب ش��ده تا مقام��ات دولتی نیز به 
راهکار س��وچی برای خ��روج از وضع 

موجود روی خوش نشان دهند. 
در ماه گذش��ته، س��وچی ب��ا وزیر کار 
دولت میانمار وارد دور مذاکراتی شده 
که صدور بیانیه ای مشترک را به دنبال 
داشته اس��ت. در این بیانیه دو طرف با 
محترم و سازنده شمردن مذاکرات، آن را 
فرصتی برای همکاری های سازنده در 
آینده عنوان داشته اند. شروع سفرهای 
تبلیغات��ی و دور جدی��د فعالیت ه��ای 
سیاس��ی بدون ممانعت جدی خونتای، 
نش��ان می دهد که نظامی��ان حاکم نیز 
به دنبال رهایی از فش��ارهای داخلی و 
خارجی موج��ود با اس��تفاده از عنصر 
اعط��ای آزادی هایی هرچند محدود به 

رهبر مخالفان هستند. 
در ش��رایط کنونی س��اختار سیاسی و 
قانون��ی حاکم ب��ر این کش��ور، امکان 
حرکت های جدی دموکراسی خواهانه 
را از س��وچی و احزاب مخالف دولت 
 س��لب کرده اس��ت. ب��ه عن��وان مثال، 
 تغییر قانون اساس��ی ب��رای اختصاص 
یک چه��ارم کرس��ی های پارلمانی به 
نظامی��ان و تمکی��ن نک��ردن مخالفان 
 نس��بت ب��ه ای��ن قان��ون، به یک��ی از 
نقاط جدی اختالفات بدل ش��ده است. 
 ب��ا این همه باز ش��دن ه��ر چند اندک 
فض��ا ب��رای مخالف��ان، می تواند نقطه 
عطف��ی برای جنبش های دموکراس��ی 
خواه��ی و ش��روعی بر عقب نش��ینی 
تدریجی نظامی��ان از مواضع قدرت به 

شمار آید.

جهان نما

 وزی��ر س��ابق صنای��ع و مع��ادن گف��ت: مجموع 
سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت و 
طرح هایی که پروانه بهره برداری آنها صادر شده در 
فاصله سال های 84 تا 90 را 90 هزار میلیارد تومان 
اع��الم کرد و گفت: این رقم در طول برنامه س��وم 
13 هزار میلی��ارد تومان بود.  به گزارش ایرنا، علی 
اکبر محرابیان در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس جمهوری، 
از رشد 70 درصدی بنگاه های صنعتی و معدنی در 

طول دولت نهم و ابتدای دولت دهم خبر داد. 
محرابیان گفت: در عین حال که دولت شعار توسعه 
و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط را ارائه داد، 
اما سرمایه گذاری در بخش بنگاه های بزرگ رشد 
پیدا کرد. وی متوس��ط سرمایه گذاری هر طرح در 
برنامه سوم توسعه را 670 میلیون تومان اعالم کرد و 
گفت: این رقم در برنامه چهارم به 2/2 میلیارد تومان 
رس��ید. وزیر صنایع و معادن س��ابق با بیان این که 
حدود 83 درصد صادرات غیرنفتی متعلق به بخش 
صنعت و معدن است، گفت: این رقم در گذشته تنها 
35 درصد بود. به گفته محرابیان، در سال های 88 و 
89 ساالنه 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
است که سهم اشتغالزایی بخش صنعت و معدن به 

ده ها هزار شغل می رسد. 
وی همچنی��ن با بیان این جمله که »از عمق وجود 
خود به دلیل آن که نتوانستم بهتر کار کنم عذرخواهی 
می کنم و امیدوارم مورد عفو و بخشش الهی بابت 
تقصیرم قرار بگیرم« عنوان کرد: گزارش��ی که ارائه 
می دهم از جانب 7 میلیون خانواده صنعت و معدن 
است. محرابیان که خود را سخنگوی بخش صنعت 

و معدن پیش از ادغام نامید، گفت: شاید در بدترین 
شرایط ممکن در چهار تا شش سال پیش توانستم 
خدمت کنم. به گفت��ه وی تحریم ها، اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها، ش��رایط خاص سیاسی کشور، 
تأثیر منفی مس��ائل سال 88، انقباض منابع بانکی و 
مالی و خصوصی سازی، از جمله موضوعاتی بود 

که در دوران خدمت با آن درگیر بوده است.

معاون وزیر نفت از آغاز عملیات اجرایی مجتمع 
پتروشیمی مشترک ایران - ونزوئال در عسلویه 
خبر داد و اعالم کرد: برای اجرای پتروش��یمی 
هرم��ز، معطل عم��ان نمی مانیم. عبدالحس��ین 
بی��ات درباره آخرین وضعیت اجرای طرح های 
مش��ارکتی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر عملیات اجرایی س��اخت یک 
واحد متانول با مش��ارکت ونزوئال در عسلویه 
آغاز شده است، گفت: اما هنوز وضعیت اجرای 
طرح مش��ابه پتروشیمی در ونزوئال نهایی نشده 
است. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
همچنی��ن در خص��وص کناره گی��ری عمان از 
مشارکت در س��اخت مجتمع پتروشیمی هرمز، 
تصریح کرد: تاکنون عمان کناره گیری رس��می 
خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم 

نکرده است. 
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه یکی از مهم ترین 
دالیل تأخی��ر عمان در آغاز عملی��ات اجرایی 
پتروش��یمی هرم��ز تعیین نرخ خوراک اس��ت، 
اظهار داش��ت: ب��ه نظر می رس��د فرمول فعلی 
فروش خوراک به این ش��رکت عربی جذابیت 
و توجی��ه اقتصادی ن��دارد. ای��ن عضو هیأت 
مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر 
اینکه برای ساخت و توسعه صنعت پتروشیمی 
معطل شرکت های خارجی و داخلی نمی مانیم، 
خاطر نش��ان کرد: ب��ه زودی وضعیت حضور 
برخ��ی از ش��رکت های خارج��ی در طرح های 
 جدی��د پتروش��یمیایی تعیین تکلی��ف خواهد 

شد.  

به گزارش مهر، مرداد ماه س��ال 1388 همزمان 
با س��فر سلطان قابوس، پادش��اه عمان به ایران، 
ایران و عمان برای س��اخت ی��ک واحد تولید 
 اوره و آمونی��اک ب��ا مش��ارکت 50 درص��دی 
دو کش��ور و با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون 
 و 650 ه��زار تن محصول ی��ک توافقنامه امضا 

کردند. 
ب��ا گذش��ت 24 م��اه از امض��ای این ق��رارداد 
 پتروش��یمیایی بی��ن ای��ران و عم��ان، تاکن��ون 
هی��چ گونه پیش��رفتی برای س��اخت این واحد 
پتروش��یمی در عس��لویه گزارش نش��ده، این 
در حالی اس��ت که س��ایر طرح های مشارکتی 
ایران ب��ا اندونزی و ونزوئ��ال از نظر قراردادی 

پیشرفت های قابل توجهی داشته است.
احم��د حیدرنی��ا مدیر طرح های ش��رکت ملی 
صنایع پتروش��یمی پیش��تر ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
 قصد داری��م حداکثر تا دو م��اه آینده وضعیت 
س��رمایه گذاری عمان در س��اخت پتروشیمی 

هرمز را روشن کنیم، به مهر گفته بود: اگر طرف 
عمانی تمایلی به سرمایه گذاری در عسلویه را 
ندارد سایر شرکت های خصوصی و یا خارجی 

جایگزین این مجموعه خواهد شد.
 از سوی دیگر بر اساس اعالم مسئوالن وزارت 
نف��ت، ب��ه زودی مذاکرات ایران ب��ا ونزوئال و 
اندونزی برای ساخت دو مجتمع پتروشیمیایی 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( 
نهایی خواهد ش��د و عملی��ات اجرایی این دو 

پروژه به طور رسمی آغاز می شود.
تیر ماه س��ال 1386 با حض��ور محمود احمدی 
نژاد و هوگو چاوز، رؤس��ای جمه��ور ایران و 
ونزوئال کلنگ ساخت دو واحد مشترک متانول 

به زمین زده شد.  
بر این اس��اس، با تأس��یس ش��رکت مش��ترک 
ونیران، قرار اس��ت یک واحد متانول با ظرفیت 
ی��ک میلی��ون و 650 هزار تن در س��ایت دوم 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساخته شود.  
 ب��رای اجرای این پروژه مش��ترک پتروش��یمی 
بی��ن الملل ای��ران 49 درصد، س��رمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی یک درصد، پکی ون ونزوئال 
 49 درصد و ش��رکت س��رمایه گذاری ونزوئال 
)آی.پی.اچ.ال( یک درصد سهم دارند.  همچنین 
س��اخت واحده��ای مش��ترک اوره و آمونیاک 
)هن��گام( ب��ا مش��ارکت 50 درصدی ش��رکت 
پوس��ری اندونزی برای تولید یک هزار و 150 
تن محصول در ف��از دوم منطقه ویژه اقتصادی 
ان��رژی پ��ارس، از دیگر طرح های مش��ارکتی 

صنعت پتروشیمی به شمار می رود.

وزیر سابق صنایع و معادن:

سرمایه گذاری 90هزار میلیارد تومانی 
دولت های نهم و دهم در بخش صنعت

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

شاخص تورم محرمانه شد!
یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به نقل از 
رئی��س مرکز آمار ایران اعالم کرد که قرار اس��ت نرخ تورم به صورت 
عمومی اعالم نش��ود! به گزارش ایس��نا، در حالی که بیش از دوماه از 
اعالم آخرین نرخ تورم توس��ط مرکز آمار ایران می گذرد،  اما این مرکز 
از اعالم رسمی نرخ تورم خودداری کرده  است، این در حالی است که 
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، این مرکز موظف شده شاخص های 
رسمی آماری را منتشر کند. در غیاب اعالم این اعداد توسط مرکز آمار 
ای��ران، تا کنون دوبار رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی پیش��ین 
اع��الم نرخ تورم، این عدد را اعالم کرده اس��ت. با این وجود تعدادی 
از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس نس��بت به عدم انتشار عمومی 
ش��اخص تورم توس��ط مرکز آمار اعتراض کردند و در پی آن، رئیس 
مرکز آمار در کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس حاضر ش��ده  اس��ت. 
به گفته موس��ی الرض��ا ثروتی، رئیس مرکز آمار ای��ران به اعضای این 
کمیس��یون اعالم کرده که »به مرکز آمار اعالم ش��ده است نرخ تورم به 
صورت عمومی اعالم نش��ود«، اما اعضای کمیس��یون بر اعالم عمومی 
نرخ تورم از س��وی این مرکز تأکید کرده و به رئیس مرکز آمار یادآور 
شدند که طبق قانون برنامه  پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومی نرخ 
تورم است. براساس اظهارات نماینده مردم بجنورد در خانه ملت، دکتر 
آذر نیز با دیدن جدیت اعضا، قول داد نرخ تورم و س��ایر آمارها را به 
صورت ماهانه منتش��ر کند، این در حالی اس��ت که قانون، پیش از این 

مرکز آمار را به این کار موظف کرده بود.
آنچه نرخ تورم اعالمی از س��وی مرک��ز آمار ایران را در معرض توجه 
بیش��تر قرار داد،  اختالف قابل توجه اعداد آن با اعداد اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی ب��ود، به طوری ک��ه در آخرین اعالم ن��رخ تورم بانک 
مرک��زی 16/3 درصد و ن��رخ تورم مرکز آم��ار 19/6 درصد برای تیر 
ماه بود. این اختالف البته ناش��ی از ش��یوه محاس��به، تعداد کاالی سبد 
فرمول محاس��باتی و نیز س��ال پایه در نظر گرفته شده بود. شاید همین 
اختالف و نیز بیش��تر بودن نرخ تورم محاس��به ش��ده مرکز آمار نسبت 
به بانک مرکزی بوده که باعث ش��ده حساس��یت هایی نسبت به اعالم 
این ش��اخص ب��ه وجود بیاید. پی��ش از این مرکز آمار ای��ران از اعالم 
ن��رخ بیکاری ه��م به عنوان یک��ی دیگر از ش��اخص های مهم اقتصاد 
کالن خ��ودداری کرده ب��ود، به طوری که هم اکنون بیش از یک س��ال 
و نیم از آخرین اعالم نرخ بیکاری توس��ط این نهاد مس��ئول می گذرد. 
با این وجود در ح��ال حاضر نهادهای بین المللی مرتب در حال اعالم 
شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران هستند و نرخ 
بیکاری و تورم کش��ورمان را نیز اعالم می کنند.  حال جای این سئوال 
باقی اس��ت که آیا در غیاب اعالم رس��می نهادهای مسئول داخلی، آیا 
باز هم می توان نس��بت ب��ه اعالم نهادهای بین الملل��ی خرده گرفت و 

شاخص های اعالمی آنها را مخدوش دانست؟

جرم شناس و استاد دانشگاه :
نویسندگان خاتون قصد توهین

به ارزش های اعتقادی نداشته اند
دکتر علی نجفی توانا، جرم ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه گفت: به جای 
استفاده از اختیارات قضایی برای برخورد با افرادی که دیدگاه مشابهی 
با ما ندارند، یک فضای امن و ایمن برای بیان مس��تندات نظر مخالف 

ایجاد کنیم.
 وی در گفتگو با ایرنا در خصوص بحث طرح ش��کایت علیه روزنامه 
ای��ران به خاطر انتش��ار ویژه نامه خاتون افزود: واقعیت این اس��ت که 
 در اینگون��ه ش��رایط، معیاره��ای مبن��ا و تمیز میان اعم��ال مجرمانه و 
غی��ر مجرمانه به رویه قضای��ی و افکار عمومی محول می ش��ود. این 
جرم ش��ناس ادامه داد: در عین حال، صرفًا نیز به عبارت بیان شده اتکا 

 

نمی ش��ود، بلکه به رکن روانی،  یعنی انگیزه )قصد و س��وء نیت( نیز 
توجه می شود و این درحالی است که مرز میان آزادی بیان و ارتکاب 
جرم در اینگونه موارد، بسیار ظریف و دقیق است. نجفی توانا با تأکید 
بر ضرورت جلوگیری از ایجاد فضای سانس��ور در جامعه، اضافه کرد: 
نباید به گونه ای عمل کنیم که اگر کسی برای بیان دیدگاه و افکار خود 
در تعیین مصادیق برداش��ت فردی اش را مطرح کند و قصد اهانت و 
جریحه دار کردن افکار عمومی را نداشته باشد، دچار خودسانسوری و 
محدودیت در آزادی بیان و افکار شود. وی در عین حال تأکید می کند 
که اگر فردی در بیان دیدگاه ها و مطالب خود س��وء نیت داش��ته و یا 
قصد تعرض به ارزش های اعتقادی و اجتماعی را دارد، دستگاه قضایی 

قطعًا می بایست برای صیانت از این ارزش ها وارد عمل شود. 
نجف��ی توانا در خصوص خاتون معتقد اس��ت که مطالب این نش��ریه 
قصد تش��ویش اذهان عمومی و یا تعرض به ارزش ها و شعائر دینی و 
سنتی جامعه را نداشته اس��ت. این جرم شناس و استاد دانشگاه ضمن 
توضیح مراحل و رویه حقوقی در بررس��ی پرونده های قضایی گفت: 
دادس��تان در صورت ش��کایت علیه فردی و در صورت��ی که مطابق با 
رویه تش��خیص دهد که عمل مجرمانه صورت گرفته، دستور تعقیب و 
تحقیق صادر می کند، اما فراموش نکنیم صرف صدور این دس��تور یا 
ش��کایت افراد و حتی شروع تحقیقات، دلیل بر مجرمیت یا گناهکاری 
شخص نیست. نجفی توانا در پایان با بیان اینکه صرف اینکه دیدگاه ها 
و نظرات عده ای را قبول نداریم دلیل مجرمیت آنان نمی شود ، گفت: 
آنچه از نش��ریه خاتون استنباط می ش��ود، این است که به اعتقاد ما در 
صورتی که افراد یا گروهی و یا حتی اکثریت جامعه با نگاه ما مخالف 
باشند، چون قصد گوینده و یا نویسنده توهین و تعرض به ارزش های 
جامعه نبوده و همچنین با لحاظ اصل برائت، بهتر این است که به جای 
استفاده از امکانات و روش های کیفری و انتظامی، از راه گفتگو و ایجاد 

فضای گفتمانی استفاده کنیم.

نخست وزیر سابق لیبی 
به صفوف انقالبیون پیوست

منابع انقالبیون لیبی جمعه شب از فرار عبدالسالم جلود، نخست وزیر سابق لیبی 
که در اواسط دهه 90 مورد غضب معمر قذافی قرار گرفت، از طرابلس به منطقه 
تحت کنترل انقالبیون خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ عمر 
بنی سخنگوی نظامی مخالفان در لیبی به این خبرگزاری گفت: وی طرابلس را 
ترک کرده و به مخالفان پیوسته است. ما فعالً نمی توانیم محل دقیق استقرار وی 
را فاش کنیم. یک مخالف ارشد دیگر به شرط عدم افشای هویت خود گفت: 
فرمانده جلود موفق به فرار از طرابلس به همراه خانواده اش شده و روز جمعه 
وارد شهر زینتان واقع در منطقه تحت کنترل مخالفان در جنوب غربی پایتخت 
شده است. ایستگاه تلویزیونی عوالم متعلق به مخالفان در بخش خبری خود از 
جلود نقل کرد که کار رژیم قذافی تمام شده است.  جلود، یکی از افسران هسته 
نظامی محکمی بود که در سال 1969 به همراه قذافی قدرت را در این کشور به 
دس��ت گرفت و مدت ها مرد شماره دو رژیم محسوب می شد، اما در دهه 90 
به تدریج حاشیه نشین ش��د. وی در فواصل سال های 1972 تا 1977 نخست 

وزیر لیبی بود.

انهدام 5 تانکر سوخت ناتو در پاکستان
مقامات پاکستانی شنبه اعالم کردند افراد مسلح دست کم پنج تانکر حمل سوخت 
نظامیان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را در جنوب غربی پاکستان منهدم 
کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حادثه در بزرگراهی در منطقه دشت 
در 20 کیلومتری جنوب کویته در استان بلوچستان پاکستان رخ داد. عبدالسالم 
افسر، پلیس قبیله ای گفت: افراد مسلح ناشناس جمعه شب به پنج تانکر حمل 
سوخت که در کنار جاده توقف کرده بودند، تیراندازی و آنها را منهدم کردند. 
او گفت: در این حادثه به کسی آسیب نرسید. این تانکرها منتظر محافظان پلیس 
برای ادامه مس��یر به افغانستان و عبور از مرز چامان بودند. هیچ فرد یا گروهی 
مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما در گذشته همواره شورشیان طالبان به 

حمالت مشابهی دست زده اند.

دولت عراق ادعاهای آمریکا را تکذیب کرد
س��خنگوی دولت عراق ادعاهای وزیر دفاع آمریکا را مبنی بر موافقت بغداد با 
ادام��ه حضور نیروهای آمریکایی تکذیب کرد. درپی ادعای لیون پانیتا مبنی بر 
موافقت عراق با تمدید حضور نیروهای آمریکایی پس از پایان مهلت تعیین شده 
در توافقنامه امنیتی، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق تأکید کرد: دولت عراق 
اظهارات وزیر دفاع آمریکا را رد می کند. وی افزود: دولت عراق تا این لحظه با 
طرف آمریکایی هیچگونه مذاکرات رسمی برای تصمیم گیری درباره نوع، مدت 
مأموریت و شمار نیروهای مربی مورد نیاز نداشته است که بخواهد بر اساس آن 

درباره حضور یا عدم حضور مربیان نظامی آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد.

مصر بار دیگر گذرگاه رفح را بست
وزارت کشور دولت اسماعیل هنیه در بیانیه ای کوتاه اعالم کرد که طرف مصری 
به ما ابالغ کرد که گذرگاه رفح را برای تردد مسافران تعطیل کرده است. وزارت 
کشور دولت منتخب فلسطین در غزه، اعالم کرد که مسئوالن مصری بار دیگر 
گذرگاه مرزی رفح را که کانال ارتباطی نوار غزه با مصر است، تعطیل کردند. به 
گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت کشور دولت اسماعیل هنیه در بیانیه ای 
کوتاه اعالم کرد که طرف مصری به ما ابالغ کرد که گذرگاه رفح را برای تردد 
 مس��افران تعطیل کرده اس��ت.  این وزارتخانه به جزییات بیشتری درباره علت 
بسته شدن گذرگاه رفح و زمان بازگشایی مجدد آن اشاره ای نکرد. این اقدام مصر 
پس از آن صورت گرفت که در حمله مسلحانه به دو دستگاه اتوبوس اسرائیلی در 
ایالت، واقع در جنوب سرزمین اشغالی در مرز با مصر 7 اسرائیلی کشته و 25نفر 
دیگر نیز زخمی شدند. یک منبع در گذرگاه مرزی رفح نیز اعالم کرد که هنوز 
مشخص نیست که آیا تعطیلی این گذرگاه تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت 
و یا اینکه موقت است، این در حالی است که مسئوالن مصر اوایل ژوئیه گذشته 
وعده ارائه تسهیالت در گذرگاه رفح و اجازه تردد بدون گذرنامه به فلسطینیان زیر 

18سال و باالی 40 سال و نیز افزایش ساعات کار گذرگاه را داده بودند.

 رهبرجبهه ملی فرانسه نشست مرکل 
و سارکوزی را خیالبافی خواند

رئیس جبهه ملی راست افراطی فرانسه با اشاره به نشست اخیر رئیس جمهوری 
فرانسه و صدراعظم آلمان در پاریس درباره بدهی های کشورهای حوزه یورو 
از آن به عنوان اجالس متوهمان شماره یک عنوان کرد. نیکال سارکوزی و آنگال 
مرکل س��ه شنبه شب گذشته در نشستی چند ساعته در الیزه سه پیشنهاد برای 
برون رفت ازبحران مالی جاری درمنطقه یورو ارائه کردند. تأسیس یک دولت 
واقعی اقتصادی درمنطقه یورو که هنوز محتوی و چگونگی آن ازس��وی اعضا 
مشخص نشده است، تصویب یک قانون طالیی برای تعادل بودجه ای از سوی 
17 کشورعضو منطقه یورو، اعمال مالیات بر نقل و انتقاالت مالی سه پیشنهاد 
مزبور بود. آلمان ازچندی پیش به عنوان اولین کشور اروپایی برای برون رفت از 
بحران مالی بودجه ای کشور، قانون طالیی مورد نظر دولت را به اجرا گذاشته و 
شواهد حاکی است که اجرای آن نیز تاحدودی موفقیت آمیز بوده است. ایتالیا که 
از جمله کشورهای اروپایی دارای مشکل مالی بودجه ای حادی است نیزدرنظر 
دارد تا با الگوبرداری از آلمان قانون مشابهی را به اجرا بگذارد. سارکوزی نیز اخیراً 
برای برون رفت از بحران چندین ساله کسری بودجه ای کشورکه رقمی معادل 
153میلیارد یورو است، الیحه قانون طالیی را برای تصویب به مجلس ملی کشور 
ارائه داد. این قانون درصورت تصویب، به قانون اساس��ی کشور اضافه خواهد 
شد. نمایندگان سوسیالیست فرانسه نسبت به تصویب آن نظر موافقی ندارند. 
سارکوزی از تمامی نمایندگان خواسته است به آن رأی دهند. مارین لوپن، رهبر 
جبهه ملی افراطی فرانسه که نامزدی خود را نیز برای انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه در سال 2012 میالدی اعالم کرده است، قانون طالیی پیشنهادی این دو 
رهبر جهانی را برای ایجاد تعادل بودجه ای ›ماجراجویی عاشقانه ای برای گول 

زدن افکارعمومی توصیف کرد. 
وی افزود: این دو نفر سه شنبه شب گذشته، بزرگ ترین انسان های خیالی دنیا 
درباره موضوع مالیه عمومی و بح��ران مالی حوزه یورو بودند. وی ابرازعقیده 
ک��رد: هر دو آنها از قانون طالیی ح��رف می زدند که هیچ چیزی برای گفتن 
ندارد وهیچ کدام از کارشناسان بازارهای مالی امروز و فردا آنقدرخنگ نیستند 
که نفهمند این کار یک ماجراجویی عاشقانه گول زننده بیش نیست. لوپن که 
از20 درصد محبوبیت مردمی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درسال 
2012میالدی برخوردار است، می افزاید: این قانون طالیی سارکوزی بی ارزش 
است، در حالی که قانون اساسی آلمان در 12 ژوئن 2009 رسماً کسری بودجه 
س��اختاری در دولت فدرال را به میزان 35 صدم درصد تولید ناخالص ملی از 
سال 2016 به بعد تعیین کرده است. لوپن پیشنهاد کرد که برای خروج از بحران 
فرانسه نخست باید از انقیاد کلی بازار بیرون بیاید و سپس برای کسری بدهی ها 
قانون طالیی وضع کند. وی معتقد است که قرضه دولتی وعمومی فقط باید برای 
سرمایه گذاری صرف شود و نه کسری های بودجه ای غیرمولد، این درحالی 
است که بنوا آمون، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه نیز اخیراً طی کنفرانس 
مطبوعاتی، دیدار س��ارکوزی و مرکل را به مثابه ضربه شمشیری بر آب دانسته 
است. وی با بیان اینکه زوج فرانسوی- آلمانی راه به جایی نخواهند برد، افزود: 
این دیدار هیچ تأثیری واقعی بر بازارهای مالی و اقتصادی اروپا نخواهد داشت.  
این دیدار درحالی صورت گرفت که برخی کارشناس��ان نیز آن را بیشتر دارای 

جنبه های نمایشی خوانده بودند.

معاون وزیر نفت خبر داد:
آغاز ساخت پتروشیمی مشترک ایران-ونزوئال در عسلویه
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  الدن سلطانی
عارفان بر این عقیده اند که شب قدر موضوع به طور کامل درونی است و در 
خارج از وجود انسان اتفاق نمی افتد بلکه این شب فرصتی است که در درون 
انسان دگرگونی ایجاد می شود. شب قدر در باور مسلمانان شبی است در ماه 
رمضان که قرآن در آن شب به طور کامل بر حضرت محمد )ص( نازل شده 
البته این امر جدا از وحی تدریجی بوده است. مسلمانان باور دارند که در این 
شب هر امر محکمی جدا می شود. در این شب شب زنده داری بسیار سفارش 
شده و دعا و استغفار به عنوان وظیفه قلمداد شده است. وجود ارزش فقط به 

شب قدر خالصه نمی شود بلکه روز قدر هم ارجمند است.
براس��اس حدیث ش��یعه که از امام جعفر صادق )ص( نقل شده شب قدر تا 
قیامت باقی است و در ماه رمضان واقع است. در روایات شیعه آمده است که 
شب قدر یکی از سه شب 19، 21 و 23 در ماه رمضان است که احتمال شب 

بیست و سوم بیشتر است.
در اصول کافی نیز آمده است که تقدیر در شب نوزدهم و ابرام در شب بیست 
و یکم و امضا در شب بیست و سوم است. در قرآن درباره شب قدر نیز چنین 
آمده است: به راستی که ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم و چه تو را به 

شب قدر آگاه تواند کرد.
ش��ب قدر از هر ماه برتر اس��ت در این ش��ب فرش��تگان و روح به دس��تور 
 پ��روردگار از ه��ر فرمان فرود می آیند. این ش��ب تا صبحگاه تهنیت اس��ت. 

)آیه 1 تا 5 سوره قدر(
عارفان براین باورند که ش��ب قدر،  ش��ب ارتباط اس��ت شبی است که انسان 
در عروج معنوی خود، با عالم ناس��وت وج��ود، به قدری فاصله می گیرد که 
می تواند به زالل وحی خداوندی دس��ت یافته و ب��ه اندازه ظرفیت وجودی 

خود از آن بهره بگیرد.
آنها می گویند ش��ب قدر نتیجه و فرآیند یک سلس��له اعمال و عباداتی است 
که سالک به انجام آن مشغول بوده و به کمک آن اعمال و عبادات به مرتبتی 

می رسد که افق های باطنی برایش گشوده می گردد.
برخی می گویند: ش��ب قدر یک ش��ب خاص نیست بلکه در هر شبی ممکن 
اس��ت باشد. شرایط تحقق آن ش��ب به طور کامل با حال و هوا و مجاهدات 
باطنی ش��خص مرتبط است. پس هر کس می تواند به آن شب دست یابد. به 
شرط آنکه مقدماتش شکل گرفته باشد. حال خواه آن شب، شب جمعه، شب 
نیمه ش��عبان و یا هر شب دیگری باش��د. در روایات اسالمی نیز از شب های 

جمعه، نیمه شعبان و برخی از شب های دیگر سال به عنوان شب قدر یاد شده 
که دارای فضیلت هستند. یکی از نتایج این دیدگاه آن است که شب قدر همه 
مؤمنان لزوماً یک ش��ب واحد نخواهد بود و ممکن اس��ت برخی از افراد در 
طول سال چندین بار شب قدر را تجربه کرده باشند در حالی که برای عده ای 

حتی شب های قدر ماه رمضان کمترین لطفی را نداشته باشد.
چگونگی نزول قرآن در شب قدر

ما معتقدیم که قرآن، مفهوماً در ش��ب قدر و مصداقاً در طول 23 س��اله بعثت 
بر پیامبر نازل شده است. قرآن کالم وحی است و انسان در شب قدر به طور 
حت��م باید با وحی در ارتباط باش��د و روح معان��ی وحی در وجود او جریان 
یابد. در ش��ب قدر قرآن بر وجود محم��د )ص( وارد گردید به همین جهت 
مس��لمانان در این شب قرآن بر سر می گیرند تا از مجرای آن، مفهوم قرآن بر   

آنها هم نازل شود.
وقتی نزدیک ش��ب قدر می شویم پیش��اپیش باید نسبت به بسیاری از مسائل 
توجه بیش��تری بورزیم. حتی به لقمه ای که می خوریم باید توجه کنیم تا اگر 
قرار اس��ت حقیقتی بر ما نازل گردد حجابی وجود نداش��ته باشد همیشه این 
مقدمات اس��ت که نتیجه را می س��ازد، نتیجه ب��دون حضور مقدمات حاصل 
نمی شود. اگر در مقدمات، دقت الزم را به کار نگیریم انتظار نتایج خوبی هم 

نباید داشته باشیم.
بنابراین وقتی انسان در آستانه قدر قرار می گیرد باید از بعضی اعمال اجتناب 

کرده باشد.
پرهیزهایی که برای نزدیک شدن به شب قدر الزم است

- مراقبت از لقمه: به خصوص در این س��ه ش��ب باید از حیث طیب و طاهر 
بودن به آن دقت شود.

- تهجد و پاسداشت شب: باید بیدار نشستن در این شب را تمرین کرد. شب 
خصوصیاتی دارد که باید برای ارتباط با آن همت گماشت.

- گفتگو با هس��تی: گاه گاهی با هس��تی گفتگو کنیم. هستی در حال گویش 
با ماس��ت اگر زبان شب را نمی فهمیم به این دلیل است که تمرین نداشته ایم. 
اگر تمرین کنیم می توانیم بر خواب خود غلبه کرده و آن را درک کنیم. شب 

رازآلود است و خود شب بودن آن اهمیت است.
- طمأنینه با اطرافیان:

یکی از س��خت ترین کارها همین است که غبارهایی که نسبت به دیگران بر 
دل نشس��ته کنار بزنیم. این غبارها با باطن گره خورده اس��ت. حال ما با یک 

وجود منقبض دلبس��ته می خواهیم با خدا ارتباط برقرار کنیم و انتظار دریافت 
نیز داریم. پس زدودن غبار دل از اهم ملزومات نزدیکی به قدر است.

مصادف شدن شب های قدر با شهادت موالی متقیان:
شب های قدر عالوه بر این که در تشیع مورد توجه خاص است از بعد دیگر 
هم دارای اهمیت می باش��د و آن تقارن این س��ه ش��ب با ش��هادت حضرت 
عل��ی )ع( اس��ت. به نقل از س��ایت وح��دت نوین این ایام فقط ش��ب های 
ضربت و ش��هادت نیست بلکه ش��ب حمله به عدالت و قربانی کردن است. 
 ای��ن رویداد یک جریان عدالت کش اس��ت که ابن ملج��م نماینده آن تاریخ 

است.
عدال��ت در طول تاریخ همواره از س��وی دو عام��ل ظلم و جهل مورد حمله 
قرار گرفته است. یعنی حمله ای ناجوانمردانه و ناآگاهانه و از سویی دو طرف 
مقابل افرادی هس��تند که همواره دست ظلم را کوتاه می کنند و هر روز برای 

اجرای عدالت در تالشند.
ش��ب قدر در ادیان دیگر نیامده و گزارش هم نش��ده است که پیامبران دیگر 
ادیان به چنین شبی معتقد باشند. البته وقتی صحبت از اسالم می کنیم منظور 
قرآن و س��نت است. یعنی آنچه که در کتاب و یا در سیره عملی پیغمبر آمده 
است که به آن سیره نبوی گفته می شود و شب قدر در این فضا در نظر گرفته 
شده اس��ت. بیشتر می گویند شب قدر مخصوص اس��الم است. البته روایت 
بس��یار ضعیف و منحصر به فردی هم داللت می کند که پیغمبر فرموده است: 
برادر من، آدم هم ش��ب قدر داش��ته است. در اسالم بین شیعیان و اهل سنت 
تفاوت هایی در قبول داشت شب قدر وجود دارد و این تفاوت ها در این مورد 
اس��ت که آیا شب قدر مخصوص پیامبر بوده یا شامل امت او نیز می شود؟ و 

مورد بعدی این که آیا شب قدر مخصوص دهه سوم رمضان است یا خیر؟
اهل سنت بر این اعتقاد هستند که شب قدر در همه طول سال پنهان می باشد 
و اختصاص به دهه س��وم رمضان ندارد اما ش��یعیان معتقدند که در دهه سوم 
ماه رمضان است و خارج از آن نیست. اما سئوال این است که در کدام شب 
از ای��ن دهه قرار می گیرد؟ پاس��خ آن برمی گردد ب��ه گفتگوهایی که با پیامبر 

صورت گرفته است.
به صراحت چندین بار از ایشان درباره این که شب قدر به طور مشخصی چه 
شبی است سئوال شده که ایشان به اشاراتی نظری و عملی آن را معطوف به 

شب 23 رمضان کرده اند. 
به عنوان مثال توجه حضرت محمد )ص( در دهه پایانی رمضان بیشتر می شد. 
ولی عامه اهل س��نت معتقدند که ش��ب قدر مخصوص محمد )ص( است و 
ما خود قادر نیستیم پیام های خداوند را به طور مستقیم دریافت کنیم بنابراین 
فضای کلی این بحث، میان مس��لمانان است اما اعتقاد عارفان چه در شیعه و 
چه در سنت، بر این است که شب قدر شبی است پنهان در بین دیگر شب ها 
و برخورداری از آن بر همگان مجاز شمرده شده است و اختصاص به وجود 

پیغمبر و یا دوره خاصی ندارد.
بنابراین در این بیان که ش��ب قدر ش��بی است پنهان عمدی لحاظ گردیده نه 
این که س��هواً این بیان صورت گرفته باش��د. به دلیل این که مردم فقط در یک 
شب پرهیزکار نباشند و فقط در این شب به معنای بهره مندی از این فرصت 
به پوسته ای از شب قدر بپردازند. مثل رعایت آداب ظاهری، شرکت در مراسم 
مذهبی، خواندن اذکار قدسیه و بر سر گذاشتن قرآن. در واقع باید همگان در 
هر لحظه از زندگی مواظب رفتار و عملکرد خود باشیم و این اجتناب از گناه 

و بدی را فقط مخصوص ایام قدر ندانیم.
حال دوباره بر آیات س��وره قدر مروری می نماییم تا معنای آن را ش��فاف تر 

دریابیم. 
»م��ا وحی را بر بنده خود در ش��ب ق��در نازل کردیم و اگر آن ش��ب اتفاق 
نمی افتاد از نزول این آگاهی هم خبری نبود، عظمت و کیفیت ش��ب قدر، بر 
عامه مردم پوش��یده اس��ت و اتفاقی که در آن شب ممکن است بیفتد که پیام 
هدایت بر جان س��الک فرو ریزد، ارزش آن شب را به اندازه همه عمر انسان 

باال می برد.«
چ��ون در آن ش��ب، مالئک��ه که همانا جم��ع کلمات و حس��نات اخالقی و 
ش��خصیتی آدمیان اس��ت اجازه و فرصت فرود می یابند و پس از فرود آمدن 
روح نازل می ش��ود. یعنی بعد سوم این انسان سه بعدی دارای جسم، روان و 
روح بر او ش��کوفا شده و همراه آن همه معارف و اسماء خداوندی مکشوف 

می گردد.
س��الک باید از آن شب مراقبت و پاسداری نماید تا آنکه در درون او ظلمت 
پایان یافته و طلوع یک انفجار نور اتفاق بیفتد. »سالم هی حتی مطلع الفجر«

زاینده رود
زمانی که حال مهدی کوچولو خراب ش��د، متوجه ش��دم که عمویش 
نه تنها از او برای خرده فروش��ی مواد مخدر اس��تفاده می کرد، بلکه این بچه 
بی گناه را به شیش��ه و کریس��تال معتاد کرده اس��ت. در واقع او حتی به بچه 

چهار ساله هم رحم نکرد.
مردی که به خواس��تگاری ام آمد غریبه نبود، چ��ون از دوران کودکی با هم 
بزرگ ش��ده بودیم اخالق و رفتارش را می ش��ناختم. »ش��هاب« همس��رش 
 را ب��ه دلی��ل مش��کالت اخالقی ط��الق داده بود و یک پس��ر چهار س��اله 

داشت.
من با وجود مخالفت خانواده ام به خواس��تگاری این آقا که پسرعموی پدرم 
بود جواب مثبت دادم و تصمیم گرفتم به او کمک کنم تا گذش��ته تلخ خود 

را فراموش کند. 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس در دایره اجتماعی کالنتری شهید فیاض 
بخش مشهد افزود: روزی که از شهرستان به مشهد آمدم و زندگی مشترک 
خود را در طبقه دوم خانه پدرشوهرم آغاز کردم متوجه شدم برادر شهاب به 

مواد مخدر اعتیاد دارد و زیرزمین خانه را به پاتوقی برای دوستان خالفکار 
خود تبدیل کرده است.

حتی پس از تحقیقات مختصری فهمیدم که همس��ر قبلی ش��هاب از طریق 
دوس��تان برادرش که به این خانه رفت و آمد دارند به فساد اخالقی کشیده 

شده است.
من از آن شرایط واقعًا رنج می بردم و سعی می کردم برای پسر شهاب یعنی 
مهدی کوچولو یک مادر واقعی باش��م. اما پس از گذش��ت چند ماه متوجه 
حرکات و رفتار مش��کوک شهاب شدم و از ترس این که مبادا او نیز به دام 
مواد مخدر بیفتد بالفاصله وس��ایل خانه را جمع کردم و ش��وهرم را همراه 
خودم با وجود مخالفت خانواده اش به شهرس��تان خودمان بردم. ما با کمک 
پدرم، خانه کوچکی اجاره کردیم و ش��وهرم نیز کار مناس��بی برای خودش 
پیدا کرد ول��ی تنها نگرانی ام از مهدی کوچولو بود که پدربزرگ و عمویش 

اجازه ندادند او را با خود ببریم.
من چند ش��ب قبل خواب عجیبی درباره ای��ن بچه معصوم دیدم و با دلهره 
راهی مشهد شدم تا از او سراغی بگیرم. پسرک لحظه ای که مرا دید در حالی 

که ظاهری ژولیده و خیلی کثیف داش��ت با گریه صدایم زد و گفت: مامان 
جون، مامان جون مرا همراه خودت ببر...

آن لحظه در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود به برادر شوهرم گفتم: 
می خواهم مهدی جان را با خودم ببرم.

پس از یک مشاجره لفظی،  برادر شوهرم راضی شد تا در قبال دریافت 500 
هزار تومان بچه را تحویل دهد.

من با کمک شوهرخاله ام این مبلغ را فراهم کردم و بچه را از آن خانه نجات 
دادم. اما ش��ب گذش��ته که در خانه خاله ام بودم حال مهدی کوچولو خراب 
ش��د و متوجه ش��دم که عمویش نه تنها از او برای خرده فروشی مواد مخدر 
اس��تفاده می کرده بلکه این بچه بی گناه را به شیش��ه و کریس��تال معتاد کرده 
اس��ت. زن جوان اشک هایش را پاک کرد و افزود: ما مهدی را به بیمارستان 
انتقال دادیم و او بس��تری ش��د اما من امروز به اینجا آمده ام تا به عنوان یک 
مادر و یک انس��ان از برادر ش��وهرم ش��کایت کنم چون از وقتی بچه چهار 
س��اله را دیدم که از درد اعتیاد به خود می پیچید و اش��ک می ریزد قلبم درد 

گرفته است.

آژیر

جامعه

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:
هر ماه در تصادفات درون شهری

 60 نفر کشته می شوند

پنجره

مسئول بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی 
زنان با اش��اره به مش��کل زن��ان برای 
تأمین وثیقه برای فعالیت های اقتصادی 
گفت: ب��رای حل این مش��کل تالش 
می کنیم تا س��ند ازدواج زنان را که به 
لحاظ حقوقی و قانونی یک سند مالی 
اس��ت، به عنوان ضمانتی برای دریافت 

وام از بانک  قرار دهیم.
کب��ری محم��دی درگفتگو ب��ا فارس 
اظهار داش��ت: در حال حاضر ش��عب 
بنیاد توس��عه تعاون و کارآفرینی زنان 
در 13 اس��تان کش��ور راه اندازی شده 
اس��ت. خراس��ان رض��وی نخس��تین 
اس��تان ب��ود و پس از آن ش��عب بنیاد 
مازن��دران،  س��منان،  اس��تان های  در 
لرس��تان، اصفهان، کرمانشاه، کردستان، 
هم��دان، ته��ران، آذربایجان ش��رقی، 
 چهارمحال و بختی��اری و ایالم افتتاح 
ش��عبه  نخس��تین  اف��زود:  ش��د.وی 
شهرس��تانی بنی��اد توس��عه تع��اون و 
کارآفرینی زنان در شهرس��تان بروجرد 
واقع در استان لرس��تان راه اندازی شد 
یعنی بنیاد توس��عه تعاون و کارآفرینی 
زن��ان ع��الوه بر مراک��ز اس��تان ها در 

شهرستان ها نیز شعبه دارد.
مسئول بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی 
زن��ان با بیان این ک��ه محدودیتی برای 
عضوی��ت زن��ان در این بنی��اد وجود 
ندارد، گفت: از زنان کارآفرین، استادان 
دانشگاه و مدیران موفق در بخش های 
اقتص��ادی ب��رای عضوی��ت در بنی��اد 
دعوت می کنی��م و درآمدهای حاصله 
نیز باید در جهت پیشرفت زنان کشور 
صرف ش��ود و اگر زمان��ی بنیاد منحل 
ش��د، تم��ام س��رمایه ها و درآمدهای 
 آن بای��د برای پیش��رفت زن��ان وقف 

شود. 
محمدی ادام��ه داد: تالش می کنیم در 
زمینه بکارگیری ظرفیت زنان در ارتباط 
ب��ا اش��تغال، اولویت با دخت��ران فارغ 
التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست 
خانوار باش��د همچنین اشتغال خانگی 
به منظور تحکیم بنیان خانواده برای ما 

بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به این که فارغ التحصیالن 
دانشگاهی که در سایت وزارت تعاون 
ثبت نام کرده و به بنیاد معرفی ش��ده اند 
را مورد مشاوره قرار می دهیم، تصریح 
کرد: اگ��ر این فارغ التحصیالن مهارت 
خاصی نداش��ته باش��ند آنه��ا را تحت 
آموزش ه��ای رایگان فن��ی و حرفه ای 
ق��رار می دهیم و پ��س از آن دخترانی 
را که در یک رش��ته مش��ترک تحصیل 
کرده اند با یکدیگر آشنا کرده و چنانچه 

تمایل داش��ته باش��ند که ب��ا همکاری 
یکدیگ��ر تعاونی ایجاد کنن��د، به آنها 

کمک می کنیم.
مسئول بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی 
زن��ان بیان کرد: بنیاد ت��الش می کند تا 
تعاونی ه��ای زن��ان را از 20 درص��د 
س��هم آورده ش��خصی مع��اف کند و 
تس��هیالت ارزان قیم��ت را در اختیار 
تعاونی ه��ای زنان قرار ده��د چرا که 
هم اکن��ون مش��کل اصلی زن��ان ما در 
وثیقه  نداش��تن  اقتصادی،   فعالیت های 

است. 
محم��دی با بیان این که س��ند ازدواج 
زنان به لحاظ داشتن مهریه، سند مالی 
محس��وب می ش��ود و قدرت ضمانت 
و کفالت دارد، اف��زود: زنان می توانند 
سند ازدواج خود را به عنوان وثیقه در 
اختیار بانک ها قرار داده و وام دریافت 
کنند و بانک ها نمی توانند این موضوع 
را قب��ول نکنن��د چرا که س��ند ازدواج 
آنه��ا یک س��ند مالی اس��ت و قابلیت 
تبدیل آن بسیار قوی تر از چک و سند 
خانه است.مس��ئول بنیاد توسعه تعاون 
و کارآفرین��ی زنان اضاف��ه کرد: مهریه 
زن جزء دیون ممتازه اس��ت یعنی اگر 
همسر او میلیاردها تومان بدهی داشته 
باش��د هیچ طلبکاری نمی تواند طلبش 
را وصول کند مگ��ر این که مهریه این 

زن کنار گذاشته شود.
وی در ادامه گفت: باید س��ند ازدواج 
زن��ان را از ی��ک س��ند مال��ی بالق��وه 
تبدی��ل ب��ه ی��ک س��ند مال��ی بالفعل 
 کنی��م و حقوقدان��ی وجود ن��دارد که 
 بگویید س��ند ازدواج زنان، س��ند مالی 

نیست. 
بانک ه��ا  داش��ت:  اظه��ار  محم��دی 
نمی توانند سند ازدواج زنان را نپذیرند 
چون این س��ند مالی بوده و از قدرت 
ضمان��ت برخوردار اس��ت؛ برای حل 
نگرانی های احتمالی در این ارتباط چاره 
اندیشی کرده ایم و تصمیم داریم تا سند 
ازدواج و مهریه زنان را بیمه کنیم، این 
موضوع را در دس��تور کار قرار داده ایم 
 تا بتوانیم فضای اش��تغال زنان را رونق 

بخشیم.

سند ازدواج 
راهی برای تهیه وثیقه دریافت وام بانکی

شب قدر، فرصت دگرگونی در درون انسان هاست

زاینده رود
رئی��س پلیس امنی��ت عمومی اس��تان اصفهان 
گف��ت: در پ��ی انهدام بان��د بزرگ توزی��ع و نصب 
تجهیزات دریافت از ماهواره توس��ط مأموران پلیس 
امنی��ت عمومی اس��تان بی��ش از 5800 قطعه از این 

تجهیزات کشف و ضبط شد.
ب��ه نقل از پای��گاه اطالع رس��این پلیس س��رهنگ 
صوفی وند خاطرنشان کرد: در پی کسب خبری مبنی 
بر این که فردی به اتفاق دوستان خود به طور وسیع 
و پنهانی اق��دام به تهیه، توزی��ع و نصب تجهیزات 
دریاف��ت از ماه��واره می کند این پلی��س موضوع را 

پیگیری کرد.
وی ضمن اش��اره به این که پس از تحقیقات الزم و 
کس��ب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی مقام 
قضایی مأموران به محل موردنظر اعزام شدند گفت: 
یک دس��تگاه تقویت کننده، 14 عدد موتور، هش��ت 
دس��تگاه فایندر، یک دس��تگاه میکرو دوربین، شش 
دس��تگاه بی سیم و یک دستگاه ش��وکر برقی کشف 

و ضبط شد.
س��رهنگ صوفی وند تصریح کرد: در این ارتباط دو 
نفر به نام های »اردشیر- ص« و »ناصر- ک« دستگیر 
شدند. و متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین در پی 
بازرس��ی از یک واحد صنفی متخلف در شهرستان 
ش��اهین ش��هر و میمه نزدیک به هفت هزار و 500 
حلقه س��ی دی غیرمجاز کشف و ضبط شد. فرمانده 
انتظامی شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه در این باره 
گفت: در بازرسی از این واحد صنفی مأموران عالوه 
بر 7500 حلقه سی دی غیرمجاز،  یک کیس کامپیوتر 
ح��اوی تعداد زیادی فیلم غیرمجاز کش��ف و ضبط 
کردند. سرهنگ بلفکه خاطرنشان کرد: در این ارتباط 
متصدی واحد صنفی متخلف به نام »سعید رضا- م« 
به اتهام توزیع محصوالت ضد فرهنگی دستگیر شد. 
وی افزود: پلمب این واحد صنفی در دستور کار این 
پلیس قرار گرفته و متهم به همراه پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

زاینده رود
دو جوان بزهکار که با موتورسیکلت به فقرات 
متعدد س��رقت ب��ه عنف مبادرت می کردند توس��ط 

پلیس دستگیرشدند. 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در این باره گفت: 
ای��ن دو جوان هر روز از س��اعت 8/5 تا 12 ش��ب 
در اصفهان مبادرت به س��رقت ب��ه عنف خیابانی با 
سالح س��رد می کردند و به اموال شهروندان از قبیل 
 تلفن هم��راه، وجوه نق��د و طالجات و... دس��تبرد 

می زدند. 
سرهنگ حسین زاده با بیان این که این دو جوان فاقد 
س��ابقه کیفری اما آلوده به مواد مخدر بودند تصریح 
کرد: در بازرس��ی از منزل یکی از آنها 26 دس��تگاه 

تلفن همراه کشف شد. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به ای��ن ک��ه خانواده های این 
دو نف��ر از نظر اخالقی خوب هس��تند این س��ئوال 
در ذه��ن ایج��اد می ش��ود ک��ه چ��را دو ج��وان با 
تحصی��الت دیپل��م و فاقد س��ابقه کیف��ری باید به 

 سرقت به عنف که مجازات سنگینی هم دارد دست 
بزنند؟ 

رئی��س پلیس آگاهی اس��تان گفت: ب��ه طور معمول 
س��ارقان به عنف ابت��دا با س��رقت های کوچک کار 
را ش��روع کرده اند سپس به س��رقت به عنف دست 
می زنن��د اما این که این دو جوان ی��ک دفعه به این 
جرم دس��ت زده اند ناش��ی از مصرف م��واد مخدر 
 و روانگ��ردان و ع��دم نظ��ارت و کنت��رل والدی��ن 

است. 
س��رهنگ حس��ین زاده در خاتمه تصریح کرد: این 
افراد ساعت 8/5 از منزل خارج و ساعت 1 بامداد به 
منزل بازمی گش��تند و خانواده ها هیچ کنترلی بر روی 
رفت و آمد آنها نداش��تند حتی از آنها نپرسیده اند که 
این همه تلفن همراه از کجا آمده اس��ت؟ اینجاست 
که باید گفت: والدین ه��م در ارتکاب جرم این دو 
ج��وان بی تقصیر نیس��تند چرا که ع��دم نظارت پدر 
و مادر س��بب ش��د که آنها دایره تخلف��ات خود را 

گسترده تر کنند؟

زاینده رود
سرهنگ غالمی گفت: هر ماه در 
تصادفات درون شهری استان اصفهان 
در ح��دود 60 نف��ر کش��ته و 600 نفر 
مج��روح می ش��وند که ای��ن صحنه ها 

بسیار دردناک است.
وی ب��ا بی��ان این که بح��ث تصادفات 
و تلفات مس��أله ای اس��ت که همیشه 
مطرح است خاطرنش��ان کرد: هرساله 
تصادفات در کش��ور جان 23 هزار نفر 
را می گیرد. رئیس پلیس راهور استان 
افزود:  آمارها نشان می دهد که مشهد و 
اصفهان بیشترین کشته را در تصادفات 
 دارد. س��رهنگ غالم��ی گف��ت: علت 
این که هر روز دو نفر در اثر تصادفات 
درون ش��هری کش��ته می ش��وند یکی 
بی احتیاطی ش��خص اس��ت و دیگری 
ع��دم نظ��ارت والدی��ن ب��ر اقدامات 

فرزندانشان است.
وی تصریح کرد: حادثه ای که در چند 
روز گذشته توسط یک موتورسیکلت 
سوار در بزرگراه خرازی رخ داد بسیار 
تکاندهن��ده بود. رئی��س پلیس راهور 
خاطرنش��ان کرد: این موتور س��وار که 
زیر 18 سال سن داشت به همراه مادر 
و خواهرش در ای��ن بزرگراه در حال 
تردد بود که ناگهان نتوانست موتور را 
کنترل کن��د و این امر منجر به کش��ته 

شدن این سه نفر شد.
س��رهنگ غالمی گفت: چ��را باید پدر 
خانواده به فرزند زیر 18 سالش اجازه 
دهد تا موتورسیکلتش را بردارد و حتی 
دو نفر دیگر از اعضای خانواده را سوار 
موتورسیکلت کند و با بی احتیاطی در 

بزرگراه  تردد نماید.
وی در بخ��ش دیگ��ر ب��ه اس��تفاده از 
ثب��ت  جه��ت   PDA دس��تگاه های 
جریمه ه��ا اش��اره و تصریح ک��رد: از 

قبل جریمه ها به صورت دستی نوشته 
می ش��د اما حال از این دستگاه ها برای 
نوش��تن جریمه ها در کالنشهر استفاده 

می شود.
س��رهنگ غالمی با بیان این که دستگاه 
PDA اشتباه پلیس را به صفر می رساند 
افزود: اگر جریمه ای به اش��تباه نوشته 
شود دس��تگاه eror می دهد و جریمه 
صادر نمی ش��ود به عبارتی اشتباهی که 
در جریمه های دس��تنویس رخ می داد 

اکنون دیگر دیده نمی شود.
ک��رد:  خاطرنش��ان  خاتم��ه  در  وی 
برخالف گذشته که جریمه های دست 
نویس وارد سیس��تم و ثبت می ش��د از 
طری��ق PDA جریمه ها خود به خود 
وارد سیس��تم می ش��ود و به هیچوجه 

زمان نمی برد.
در انتها رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
در گفتگو با خبرن��گار ما تصریح کرد: 
آموزش امور ترافیک��ی از حوزه پلیس 
راهور به مردم ب��ا دیدگاه های مختلف 
و سطح سواد غیرهمسان بسیار مشکل 
است. سرهنگ غالمی خاطرنشان کرد: 
ام��ور راهنمای��ی و رانندگی و ترافیکی 
بای��د به صورت ی��ک فرهنگ در بطن 
مردم جا باز کند تا بتوانیم جامعه هدف 
خود را نس��بت به مسائل و موضوعات 

آن توجیه کنیم.
وی افزود: اصفهان پس از تهران و مشهد 
سومین رتبه کشوری در تصادفات را در 
کل که این ب��دون لحاظ حوادث برون 

شهری است.
س��رهنگ غالمی گفت: نق��ش والدین 
در کنت��رل فرزن��دان و ع��دم تمکی��ن 
خواسته های آنان در تأمین وسایط نقلیه 
برای آنها یک امور مهم است که باعث 
کاهش تصادفات و ح��وادث رانندگی 

می شود.

عموی معتاد به بچه 4 ساله هم رحم نکرد

سارقان به عنف خیابانی در اصفهان دستگیر شدندباند توزیع و نصب تجهیزات دریافت از ماهواره منهدم شد دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

در یک دهه اخیر صورت گرفت؛
رشد 3 برابری 

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری
مجری طرح تدوین س��ند اشتغال چهارمحال و بختیاری گفت: در یک 
دهه اخیر نرخ بیکاری در این استان سه برابر افزایش یافته است.  طاها 
نوری زاده در نشس��ت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان رشد 
1/2 درصدی جمعیت استان در بین سال های 75 تا 85 را مطلوب ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: این در حالیست که میانگین رشد جمعیت کشوری 
در این محدوده زمانی 1/6 درصد اعالم شده است.  وی افزود: در سال 
85 افزون بر40 درصد از جمعیت شهری این استان در سه شهر بیش از 
25 هزار نفر جمعیت شهرکرد، فرخشهر و بروجن و 60 درصد مابقی نیز 

در 14 شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت ساکن بودند. 
نوری زاده از افزایش رشد جمعیت شهری این استان در حدفاصل دهه 
75 تا 85 خبر داد و گفت: علت افزایش جمعیت شهری در این دهه به 
 علت مهاجرت روس��تائیان از روستا به شهر بوده است.  این کارشناس 
ارشد علوم اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری را استانی جوان ارزیابی 
کرد و گفت: درجه جوانی جمعیت این استان در سال 85 که یک دوره 
کنترل موالید را پشت سر گذاشته کمتر از سال 75 است. وی ادامه داد: از 
سال 75 تا کنون نیز جمعیت کمتر از 15 ساله در این استان در مقایسه با 
کل جمعیت رو به کاهش بوده است. نوری زاده درصد جمعیت جوان این 
استان در فاصله سال 75 را 44 درصد اعالم کرد و گفت: این آمار به 27/2 
درصد در سال 85 افزایش یافته است.  وی موازنه مهاجرتی چهارمحال 
و بختیاری را منفی عنوان و تأکید کرد: این اس��تان به  علت نزدیکی به 
استان اصفهان به  عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور بیشترین تبادل 
مهاجرتی را در مقایسه با دیگر استان های کشور دارد. نوری زاده با اشاره به 
سه برابر شدن نرخ بیکاری در این استان خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در 
فاصله 10 سال اخیر بیش از سه برابر افزایش یافته است که این موضوع 
اهمیت توجه بیش از پیش به بحث اشتغال و بیکاری جوانان را یادآور 
است.  وی نرخ باسوادی مردم چهارمحال و بختیاری را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: در حال حاضر نرخ باسوادی مردان و زنان این استان مطابق 

با میانگین کشوری است.

با توجه به تأکیدات رئیس جمهور؛
منابع استان های برخوردار در مناطق 

توسعه نیافته استفاده شود
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهور 
و ش��عار عدالت محور دولت، منابع بانکی استان های برخوردار باید به 

استان های غیر برخوردار نیز تخصیص داده شود.
علی اصغر عنابس��تانی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این 
استان اظهار داشت: مطالعات جمعیتی، تحلیل ساختار اقتصادی، اشتغال و 
بیکاری و طرح های در دست اجرا چهار بخش مورد بحث و بررسی است 
که باید به  منظور تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری مورد توجه 
قرار بگیرد. وی افزود: این مولفه های اشتغالزایی باید از سوی مدیران و 
کارشناسان در کمیته های فنی و تخصصی این استان مورد و بررسی قرار 
گرفته تا خروجی آنها به کارگروه اشتغال ارائه شود. عنابستانی با اشاره به 
طرح منابع بانکی در نشست شورای عالی اشتغال از سوی رئیس جمهور 
گفت: استفاده از منابع و مصارف بانکی برای پویایی اقتصاد الزم است 
و با توجه به اینکه استان های غیر برخوردار با منابع محدود توان رقابت 
با اس��تان های برخوردار را ندارند بر همین اس��اس ضرورت استفاده از 
منابع و مصارف بانکی برای استان های غیر برخوردار باید بیش از گذشته 
مورد توجه قرار بگیرد. استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در نشست 
شورای عالی اشتغال رئیس جمهور تأکید کردند که منابع و مصارف در 
سرجمع بانک ها رعایت و منابع و مصارف استان های برخوردار به نفع 
استان های محروم نیز استفاده شود. عنابستانی خواستار شد: مدیران بانکی 
باید به دنبال اجرای خواسته های رئیس جمهور باشند تا با استفاده از منابع 
مصارف مثبت استان های برخوردار به نفع این استان استفاده شود. وی 
ادامه داد: بحث بیکاری مهم ترین مشکل و بحث کشور ماست که رفع آن 
نیازمند جذب منابع است، بنابراین باید همه ما به صورت جدی وارد عمل 
شویم تا بحث اشتغال را سر و سامان دهیم. عنابستانی گفت: دولت از همه 
فرصت ها برای ایجاد اشتغال استفاده می کند و بدون همکاری دستگاه های 
اجرایی و مردم این امر محقق نمی شود. وی همکاری و تعامل بانک ها را 
در راستای ایجاد فرصت های اشتغال زایی خواستار شد و گفت: بانک ها 
باید برای پرداخت وام های اشتغال زایی تالش و فعالیت بیشتری داشته 
باش��ند و در صورتی که مش��کلی برای پرداخت وجود ندارد نسبت به 
پرداخت تسهیالت اقدام کنند و از طرفی مدیران دستگاه های اجرایی نیز 

نسبت به حل مشکالت متقاضیان و بانک ها پیگیر باشند.

کتابخانه اردل کتابخانه برتر فرهنگی 
کشور شد

مدیرکل ام��ور کتابخانه های عمومی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
کتابخانه ش��هید باهنر شهرس��تان اردل به  عنوان یکی از سه کتابخانه 
برتر فرهنگی کش��ور معرفی ش��د.  بهرام داودی در نشست انجمن 
کتابخانه های عمومی این استان اظهار داشت: اطالع رسانی از مسابقات 
فرهنگی به صورت گسترده، مشارکت فعال در برگزاری مسابقات ملی 
و اس��تانی، برگزاری فعالیت های جنبی خاص کودکان و فعال سازی 
انجمن ادبی در کتابخانه از مهم ترین شاخصه های مؤثر در این انتخاب 

است. 
وی افزود: برگ��زاری کالس های طرح اوق��ات فراغت در کتابخانه، 
برگزاری مس��ابقه و نمایش��گاه در مناس��بت های مختل��ف از دیگر 
این ش��اخصه ها به ش��مار می رود. داودی ابراز امی��دواری کرد دیگر 
کتابخانه های عمومی این اس��تان نیز در ماه های آتی بتوانند با افزایش 

فعالیت های خود جزء کتابخانه های برتر فرهنگی کشور شوند.

برای نخستین بار؛
ایتام اصفهانی به صورت الکترونیکی 

حمایت می شوند
مس��ئول اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
برای نخستین بار در اصفهان حامیان اصفهانی کمک های خود را به ایتام 
ب��ه صورت الکترونیکی پرداخت می کنند. الهی در گفتگو با  فارس در 
اصفهان با اشاره به اجرای طرح حمایت از ایتام به صورت پرداخت های 
الکترونیکی اظهار داش��ت: این طرح در س��ال جاری به صورت نمونه 
و برای نخس��تین بار در اصفهان اجرا ش��ده است. وی به تعداد یتیمان 
موج��ود در اصفهان اش��اره کرد و اف��زود: در حال حاض��ر 10 هزار و 
500 یتیم در س��طح اس��تان وجود دارد و تعدادی از افراد خیر موجود 
 در اصفهان از این افراد حمایت می کنند. مس��ئول اکرام ایتام کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره به این که خیران موجود در استان 
در زمینه های مختلف از این قشر از جامعه حمایت می کنند، تصریح کرد: 
در س��طح استان حدود 28 هزار حامی وجود دارد و حامیان موجود در 
 اس��تان به صورت مقطعی و مس��تمر به یتیمان زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( کمک می کنند. الهی با اشاره کمک های مستمر این افراد 
از ایتام تأکید کرد: حامیان موجود در استان برای حمایت های مستمر خود 
از ایتام با تکمیل فرم مخصوص در کمیته امداد آمادگی خود را در این 
زمینه اعالم می کنند. وی به نوع و محتوای فرم مربوط اشاره کرد و بیان 
داشت: در این فرم مشخصات حامیان، نوع واریز، نوع مساعدت آنها به 
ایتام قید می شود و زمینه های مختلف کمک های حامیان ایتام در این فرم 
مشخص می شود. مسئول اکرام ایتام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به مدت زمان کمک های افراد خیر استان از ایتام اضافه کرد: کمک های 
مستمر این افراد از یتیمان زیر پوشش کمیته امداد تا رسیدن این قشر از 
جامعه به سن قانونی ادامه دارد. وی با بیان اینکه در اصفهان حمایت از 
ایتام دختر و پسر تا سن 18 سالگی ادامه دارد، گفت: بیشتر دختران یتیم 
زیر پوش��ش کمیته امداد تا زمان ازدواج توسط خیران موجود در استان 
حمایت می ش��وند و در صورت ادامه تحصی��ل این افراد کمک به آنها 
تا سن 25 سالگی ادامه می یابد. الهی به الکترونیکی شدن پرداخت های 
 حامی��ان ب��ه ایتام در س��ال جاری اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: برای 
نخستین بار کمک های حامیان اصفهانی به ایتام به صورت الکترونیکی 
پرداخت می شود و این موضوع گام مهمی در راستای الکترونیکی شدن 
کشور اس��ت. وی با اشاره به روش های پرداخت کمک های حامیان به 
ایتام در اصفهان اضافه کرد: در کمیته امداد اصفهان چهار روش پرداخت 
 وجود دارد و واریز نقدی، پرداخت کارت به کارت توسط خود پرداز های 
بانک مل��ت، پرداخت اینترنتی و روش مراجعه حضوری از روش های 

پرداخت کمک های حامیان به ایتام محسوب می شود.

در سال جاری؛
کاهش آمار کودکان کار و خیابانی  

در اصفهان
در  گفت:  اصفهان  استان  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور   معاون 
سه ماهه نخست سال جاری، تعداد کودکان کار و خیابانی در اصفهان 
85 نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.  
سعید صادقی در گفتگو با فارس با اشاره به آمار کودکان خیابانی در 
سال 89 در اصفهان اظهار داشت: از آمار 218 نفری اعالم شده تنها 
25 نفر از این کودکان یعنی حدود هشت درصد را دختران تشکیل 
می دادند. وی با توجه به قرار داشتن بیشتر این کودکان بین سنین 9 
تا 13 ساله اضافه کرد: بیشتر کودکان کار و خیابانی را پسران تشکیل 
می دهند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان به 
کاهش چشمگیر پدیده کودکان خیابانی در سال 89 به ویژه در سطح 
تشکیل ستاد  با  استان  این  در  کرد:  و تصریح  اشاره  اصفهان  شهر 
ساماندهی کودکان خیابانی که زیر مجموعه معاونت سیاسی و امنیتی 
این  در  مثبتی  گام های  بوده،  اجتماعی  امور  دفتر کل  و  استانداری 
راستا برداشته شده است. وی با بیان این که در اصفهان به ندرت با 
پدیده کودکان خیابانی روبه رو هستیم، افزود: این شهرستان با توجه 
به پیشرفت وضعیت ساماندهی کودکان کار و خیابانی جایگاه نخست 

کشوری را دارا بوده و به عنوان الگو در کشور مطرح است.
وی مرکز ساماندهی کودکان را مرکزی موقتی برای نگهداری کودکان 
عنوان و اضافه کرد: چنانچ��ه خانواده صالحیت نگهداری کودک و 
از لحاظ مالی توان تأمین نیازهای کودک را نداش��ته باشند، کودک از 
آنها اخذ و به مراکز نگهداری کودک و نوجوان ارجاع داده می شوند. 
معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی اس��تان اصفهان با توجه به 
عدم حمایت کودکان از س��وی برخی خانواده ها و یا آس��یب دیدگی 
خود خانواده ها اظهار داش��ت: بیش��تر کودکان دارای خانواده های از 
هم گس��یخته و یا پدران و مادران معتاد هس��تند که در این صورت 
از خان��واده جدا و در مراکز کودکان و نوجوانان مراقبت و نگهداری 
می ش��وند. وی بیش��تر کودکان خیابانی را از اتباع بیگانه پاکستانی و 
افغانی دانس��ت و ادامه داد: در ص��ورت احراز هویت این کودکان و 
خانواده آنها و نیاز به حمایت، توسط سازمان بهزیستی پشتیبانی شده 
و چنانچه از اتباع باش��ند، به کش��ور خود ارجاع داده می شوند. وی 
به آس��یب های اجتماعی کودکان در خصوص داشتن مشاغل کاذب 
و فعالیت های نامتناس��ب با سن و جنس��یت آنها اشاره و تأکید کرد: 
این گروه از کودکان که به لحاظ جس��می، جنس��ی و عاطفی مورد 
سوءاس��تفاده قرار گرفته و آزار می بینند، در بزرگس��الی خود افرادی 
آزاردهنده می شوند. صادقی با اشاره به این که حضانت کودکان دارای 
خانواده های کم درآمد می تواند توسط اقوام آنها صورت بگیرد، افزود: 
برخی از والدین کودک عنوان می کنند که در صورت کمک های مالی 
از طرف یک سازمان، اقوام حضانت کودک را بر عهده می گیرند. وی 
گفت: سازمان بهزیستی به اقوام درجه یک که اقدام حضانت کودک 
را ب��ه عهده بگیرند، ماهانه مبلغی را برای نگهداری از کودک به آنها 

پرداخت می کند.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: اعتباراتی که برای س��اخت 
س��الن های اجالس اختصاص داده شده بود، چند روز 
پیش بر اساس خبری از معاون راهبردی رئیس جمهور 
از نهایی شدن و تخصیص آن با خبر شدیم و همچنین 
موضوع مش��مول و غیر مشمول بودن آن نیز رفع شده 
است. به گزارش ایسنا علیرضا ذاکر اصفهانی در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: تاکنون بیش از هفت جلسه 
در خصوص خشکسالی اس��تان در تهران برگزار شده 
اس��ت که هر یک از این جلسات مربوط به یک بخش 
از موضوعات خشکسالی همچون وام، بیمه، استمهال 

و... بوده است. 
وی با بیان اینکه در خصوص بررسی مسائل خشکسالی 
جلسه ای با حضور مسئوالن وزراتخانه و مدیران استانی 
جهاد کشاورزی و همچنین جلسه ای با حضور مسئوالن 
آب منطقه ای و وزارت نیرو تشکیل شده است، افزود: 
اطالعات بسیار مفید و خوبی در این جلسات گردآوری 
ش��د و بخش قابل توجهی از پیشنهادات استان در این 

جلسات مصوب شد.
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: پس از مصوب ش��دن 
پیشنهادات استان در خصوص خشکسالی مقرر شد این 
پیش��نهادات در قالب یک بسته جمع آوری شود و در 
س��تاد مدیریت خشکسالی کشور که به ریاست معاون 

اجرایی رئیس جمهور برگزار می شود، ارائه گردد.
ذاکر اصفهانی اضافه کرد: این بس��ته پیش��نهادی شامل 
اطالعات��ی در خص��وص خشکس��الی اس��تان که در 
نشست ها، کنش ها، واکنش ها و فعل و انفعاالتی که در 

این مدت انجام شده است، می باشد.

وی ب��ا بی��ان این ک��ه امیدواریم با مصوب ش��دن این 
پیش��نهادات بخ��ش زی��ادی از مش��کالت مربوط به 
خشکسالی استان برطرف شود، ادامه داد: این پیشنهادات 
در زمینه بیمه، وام کش��اورزان، ترمی��م قنوات، چاه ها، 
س��اماندهی رودخانه، احداث آبخیزداری ها، استخرها، 
ایج��اد اش��تغال و ارتقای بخش کش��اورزی، مدیریت 
یکپارچه زاینده رود، پیگیری حق آبه کشاورزان به ویژه 
کش��اورزان شرق اصفهان و... اس��ت. استاندار اصفهان 
اظهار کرد: در خصوص استحصال از منابع آبی جدید، 
تأمین اعتبار برای ش��بکه های جدید انتقال آب، تأمین 
بودجه و اعتبارات الزم و مدیریت و س��رعت بخش��ی 
در امر اجرای طرح آبرس��انی مثل خدنگس��تان، تونل 
س��وم و تونل گالب دو، پمپاژ آب از تنگاب س��میرم 
و طرح های آبیاری تحت فشار در این بسته پیشنهادات 
و راهکارهایی ارائه شده است. ذاکر اصفهانی  با اشاره 
به انتقال آب از خلیج فارس به مرکز کش��ور گفت: در 
این خصوص چندین جلس��ه با سرمایه گذار این طرح 
برگزار شده است و سرمایه گذار نیز برای انجام این کار 
اع��الم آمادگی کرده اس��ت و کارهای مطالعاتی آن نیز 
توسط مشاور مهندس انجام شده است و در صورتی که 
وزیر نیرو با این طرح موافقت کند این آمادگی در استان 

وجود دارد که آن را اجرایی کنیم.
وی در پاس��خ به این سئوال که آب خلیج فارس شور 
است و س��طح آن از استان پایین تر است، خاطر نشان 
کرد: براس��اس مطالعاتی که انجام ش��ده اس��ت امکان 
ش��یرین کردن آب و پمپ��اژ آن وجود دارد. اس��تاندار 
اصفهان ادامه داد: انتقال آب از خلیج فارس به استان به 

لحاظ اعتبار و هزینه نس��بت به آب های محلی و انتقال 
آب از حوزه به حوزه بیشتر است. ذاکر اصفهانی افزود: 
در خصوص انتقال آب از خلیج فارس برآورد هزینه ها 
انجام ش��ده اس��ت و اگر وزارت نیرو ب��ا این موضوع 
موافقت کند در این خصوص مشکلی وجود ندارد. وی 
با اش��اره به هیأت 12 نفره ای که برای بازدید از شرایط 
خشکسالی استان در اصفهان حضور پیدا کردند، گفت: 
مجموع��ه اطالعات این هیأت هم به صورت میدانی و 
هم اطالعاتی که در جلس��اتی که با حضور کشاورزان، 
مدیران و اس��تادان دانشگاه برگزار شد به آنها ارائه شد 
که تمام این اطالعات در بسته پیشنهادی استان در ستاد 

خشکسالی کشور مطرح می شود.
اس��تاندار اصفهان با تأکید بر ل��زوم ایجاد فرصت های 
شغلی جدید در منطقه شرق اصفهان اظهار کرد: حدود 
250 پرونده در بخش دام و طیور توسط وزارت جهاد 
کشاورزی آماده شده است و دستگاه هایی همچون جهاد 
کش��اورزی و آب منطقه ای در این زمینه تالش هایی را 

انجام داده اند. 
ذاکر اصفهانی با بیان این که پرونده ایجاد فرصت های 
ش��غلی در منطقه شرق آماده اس��ت، گفت: استان تنها 
نیازمن��د اعتبارات مورد نیاز اس��ت و م��ا درصددیم از 
اعتبارات��ی که از مرک��ز در قالب های مختلف به زودی 
به استان تخصیص داده می ش��ود، بتوانیم این موضوع 
را عملیاتی کنیم. وی با اعالم این که اعتبارات تا حدود 
زیادی نهایی شده است، افزود: در خصوص خشکسالی 
اس��تان رقم 80 میلیارد توم��ان، 50 میلیارد تومان برای 
منطقه ش��رق اصفه��ان و یک رقم 30 میلی��ارد تومانی 
دیگر نیز برای کل استان اختصاص داده شده است که 

امیدواریم به زودی تخصیص داده شود.
اس��تاندار اصفه��ان اضافه ک��رد: بخش��ی از اعتبارات 
اختصاص داده ش��ده به منطقه شرق، جاری و بخشی 
عمران��ی اس��ت. ذاکر اصفهانی یادآور ش��د: س��اخت 
س��الن های اجالس به س��رعت در حال انجام است و 
تاکنون طراحی ها و گودبرداری ها انجام ش��ده است و 
روزانه بیش از صد ماشین در آنجا در حال فعالیت است. 
وی خاطر نش��ان کرد: چند روز پیش معاون راهبردی 
رئیس جمهور از نهایی شدن و تخصیص اعتبارات کامل 
این پروژه خبر داد و همچنین موضوع مش��مول و غیر 
مشمول بودن آن نیز حل شده است. استاندار اصفهان با 
بیان این که اعتبار این طرح صد میلیارد تومان بوده که 
20 میلیارد آن به شهرداری اصفهان تخصیص داده شده 
بود، گفت: براساس اخباری که به ما داده شده کل اعتبار 
پروژه ساخت سالن های اجالس نهایی شده و در حال 

تخصیص است.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: دو پروژه 
واحد نیروگاه و آگلومراسیون از طرح توازن این شرکت 
تکمیل و آماده افتتاح رسمی شده است. صفرعلی براتی 
با اعالم این خبر افزود: فاز نخس��ت نیروگاه جدید و 
کارخانه جدید آگلومراسیون)آگلوماش��ین ش��ماره 4( 
به تازگی وارد مرحله تولید ش��ده اس��ت.  براتی ادامه 
داد: ف��از نخس��ت نیروگاه جدی��د ذوب آهن اصفهان 
55م��گاوات ظرفیت تولید برق دارد و فعالیت خود را 
آغاز کرده است. وی گفت: نیروگاه جدید در مجموع 
110 م��گاوات ظرفیت نهایی تولید انرژی برق دارد و 
از جمله مزیت های آن رفع کس��ری 60 مگاواتی برق 
ذوب آهن اصفهان و مازاد انرژی در این ش��رکت بوده 

که در اختیار شبکه سراسری برق قرار می گیرد. 
براتی افزود: آگلوماش��ین جدید )شماره 4( از ظرفیت 
تولید ساالنه، 2/4میلیون تن در سال برخوردار است و 

سطح پخت کلوخه سنگ آهن در این کارخانه 240 متر 
مربع می باشد و محصول تولیدی، در کوره بلند برای 
تولید چدن مذاب و در نهایت فوالد خام مورد استفاده 
قرار می گی��رد. مدیر عامل ذوب آه��ن اصفهان ادامه 
داد: از مزایای اس��تفاده این ماده این است که مصرف 
آگلومره نس��بت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل 
یکنواختی آنالیز شیمیایی و احیاء پذیری بهتر، افزایش 
راندم��ان کوره بلند به میزان 25 تا 30 درصد را در پی 
دارد و ع��الوه بر آن مص��رف کک در کوره بلند تا 20 

درصد کاهش می یابد.  
وی ادام��ه داد: برنامه ریزی ه��ای الزم برای برگزاری 
برنامه افتتاح رس��می این پروژه ها با حضور مقامات 

عالی کشور در دست انجام است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان اصفهان 
گفت: بیکاری و ورشکستگی در صنعت نساجی افزایش 
یافته است. مظفر چلمقانی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: 
با وجود تصویب 30 میلیون دالر تس��هیالت توس��ط 
صندوق ذخیره ارزی تاکنون هیچ کمک و اعتباری به این 
انجمن داده نشده است. وی با اشاره به وجود 30 درصد 
از کارخانجات نساجی کشور در استان اصفهان و توان 
باالی اشتغال زایی این صنعت افزود: برای اشتغال هر فرد 
در صنع��ت نفت 250 ملیون تومان، در صنعت خودرو 
220 میلیون تومان اما در صنایع نساجی تنها بین 30 تا50 
میلیون تومان نیاز است. چلمقانی بیان کرد: بی توجهی 
و ع��دم کنت��رل در واردات جنس قاچ��اق وارزان تر از 
جنس مشابه ایرانی به ویژه در مرز سیستان و بلوچستان 
واز کش��ور های چین، ترکیه وکره و نیز اثرات افزایش 

قیمت محصوالت تولیدکنندگان به خاطر حذف یارانه 
حامل های انرژی باعث افزایش ورشکستگی و بیکاری 
در این شغل و حرفه شده اس��ت. وی افزود: درمهرماه 

سال گذش��ته نیز کارگاه های کوچک بر اساس پیشنهاد 
سازمان بازرگانی استان برای گرفتن حداقل 10 میلیون 
تومان اعتبار و مساعدت به ارقام باالتر ثبت نام کرده اند، 
اما متأسفانه تاکنون ریالی از هیچکدام از بانک های عامل 
دریافت نکرده اند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی 
اس��تان اصفهان در ادامه با اشاره به تعطیلی 600 واحد 
نس��اجی از مهرماه سال گذش��ته در کردآباد اصفهان و 
تعدادی در ش��هرهای کاشان و شهرضا گفت: با وجود 
تمام این بی مهری و بدقولی های مسئوالن و مشکالت 
خوشحالیم که در حال حاضر  بیش از پنجاه هزار اشتغال 
در اس��تان داریم.  وی اف��زود:  400هزار متر مربع زمین 
در شهرک صنعتی علویجه از شرکت شهرکهای صنعتی 
اس��تان اصفهان   برای انتفال کارخانجات و کارگاه های 

نساجی تحویل گرفته شده است.

استاندار اصفهان:

کل اعتبار پروژه ساخت سالن های اجالس نهایی شده است
 امكان شیرین کردن آب خلیج فارس وجود دارد

دو پروژه از طرح توازن ذوب آهن اصفهان آماده بهره برداری شد

صنعت نساجی در سراشیبی سقوط

تعطیلی 600 واحد نساجی از مهرماه سال گذشته

اصفهان رتبه سوم 
جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: اصفهان رتبه سوم جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در کشور را کسب کرد. به گزارش ایسنا، محمد 
مهدی اسماعیلی اظهار کرد: با توجه به این که استان اصفهان رتبه نخست 
 صنعتی در کش��ور را دارد مدیریت اس��تان کارگروه��ی ویژه برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی تشکیل داد. وی افزود: کشورهای منطقه به ویژه 
ترکیه نیز با ارائه طرح های صنعتی به س��رمایه گذاری در اس��تان ترغیب 
شدند. وی جذب سرمایه توسط بخش خصوصی و شرکت های خارجی 
را برای طرح های عظیم استانی از مزایای این طرح دانست و بیان کرد: این 
 طرح ها به سرمایه زیادی نیاز دارند وتخصیص اعتبار آنها از سوی دولت نیز 
زمان بر است. معاون سیاسی امنیتی استاندار طرح های آبرسانی بهشت آباد و 
قطار شهری اصفهان را از جمله این طرح ها بیان کرد وگفت: تهران وقزوین 
 رتبه های اول ودوم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را در سال 89

 کسب کردند.

مطالبات گندم کاران استان اصفهان 
پرداخت شد

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده گفت: 56میلیارد 
و 614 میلیون ریال مطالبات گندم کاران استان اصفهان پرداخت شد. 
زمانیان اظهار داش��ت: این مبلغ ب��رای خرید 19هزار تن  گندم افزون 
برنیاز کش��اورزان این استان پرداخت ش��د. وی پیش بینی کرد امسال 
 خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان اصفهان  به حدود 100 هزار تن
 برسد. زمانیان افزود: ظرفیت ذخیره سازی گندم در سیلوهای استان اصفهان 
 در بخش دولتی 323هزارو 500تن و در بخش خصوصی 383هزار تن

است.  
مدیر عامل ش��رکت غله و خدمات بازرگان��ی منطقه ده تصریح کرد: 
خرید گندم تا نیمه اول مرداد ادامه داش��ت. بدین ترتیب کلیه مطالبات 
گندم کاران اس��تان اصفهان از طریق ش��رکت غله و خدمات بازرگانی 

پرداخت شده است.

جمع آوری 15 هزار آنتن ماهواره 
در استان اصفهان

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفهان گف��ت: طی دو هفت��ه گذش��ته، 15 هزار 
 آنت��ن ماه��واره از س��طح پش��ت بامها و مناطق قاب��ل دید اس��تان جمع آوری 

شد. 
به گزارش موج، س��ردار حسن کرمی با اش��اره به این که شهروندان اصفهانی 
در جمع آوری آنتن های ماهواره با پلیس همکاری می کنند، افزود: بس��یاری از 
ش��هروندان اصفهانی برای جمع آوری تجهی��زات و آنتن های ماهواره با پلیس 

همکاری خوبی دارند. 
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان همچنی��ن اضافه کرد: در اج��رای این طرح 
مأموران این فرماندهی پس از شناس��ایی منازل و مجتمع های مسکونی دارای 
آنت��ن ماه��واره، ابتدا به در منازل رفته و با یک نام��ه کتبی از مالکان و مدیران 
مجتمع ها خواس��تند تا در مهل��ت مقرر اقدام به امحا ی��ا تحویل تجهیزات به 

پلیس کنند.

همزمان با هفته دولت
بهره برداری از 7طرح عمرانی در روستاهای 

بخش مرکزی اردستان
بخش��دار مرکزی اردس��تان گفت: همزمان با هفته دولت هفت طرح عمرانی در 
روس��تاهای بخش مرکزی اردستان به بهره برداری می رسد. سید علی طباطبائی 
در جم��ع خبرنگاران با بیان این که همزمان ب��ا هفته دولت هفت طرح عمرانی 
در روس��تاهای بخش مرکزی اردس��تان به به��ره برداری می رس��د، اظهار کرد: 
اعتب��ار هزینه ش��ده برای اجرای ای��ن پروژه ها بالغ بر دو میلی��ارد و 500میلیون 
ریال می باش��د که از مح��ل اعتبارات دهیاری ها تأمین ش��ده اس��ت. طباطبائی 
افتتاح فاز نخس��ت بلوار زکات در روس��تای حیدرآباد به طول 400 متر ش��امل 
زیرس��ازی، جدول گذاری و آس��فالت، اجرای بلوار ورودی روستای دولت آباد 
شامل زیر سازی، جدول گذاری، تعریض معابر و آسفالت و  احداث ساختمان 
 دهی��اری موغ��ار در دو طبق��ه با زیربن��ای 80مترمربع را از جمل��ه این طرح ها 

اعالم کرد.
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باورنکردنی

نوجوانی که مو شانه زدن برایش مرگبار است
بیماری ویژه ای که تنها یک نفر دارد

پزشک ها به دختری نوجوان هشدار داده اند تا هرگز موهای خود را شانه نزند، زیرا این 
کار می تواند منجر به مرگ او شود. به گزارش مهر، »مگان استوارت« نوجوانی است که 
عالوه بر ممنوعیت شانه زدن موهایش، اجازه پوشیدن لباس های پلی استری و لمس 
کردن بادکنک در میهمانی ها را نیز ندارد، زیرا کوچک ترین میزان الکتریسیته ساکنی که 
به بدن وی وارد شود، می تواند مغزش را از کار بیاندازد. این دختر 13 ساله به بیماری 
بسیار نادری مبتالست که به »سندروم مو شانه زدن« شهرت دارد. مگان تنها می تواند 
در زیر جریان آب موهای خود را شانه بزند تا کوچک ترین احتمال ایجاد الکتریسیته 
ساکن توسط شانه از بین برود. بیماری مگان در سال 2008 خود را نمایان کرد؛ زمانی 
که مادرش او را برای رفتن به مدرس��ه آماده می کرد. حین شانه زدن موهای مگان او 
ناگهان به کف اتاق افتاد و لب هایش به کبودی گرایید. پزشکان می گویند تنها یک نفر 
دیگر در جهان به این بیماری مبتالست. بر اساس گزارش فاکس نیوز، درباره دالیل ابتال 
به این بیماری اطالعات بسیار کمی در دسترس است، اما پزشکان معتقدند ممکن است 
بیماری از عوارض پس از متولد ش��دن باشد، زیرا مادر مگان به نوعی تشنج ناشی از 
استرس زایمان مبتال بوده است و پزشکان باور دارند این نوع تشنج می تواند در ابتالی 

مگان به این بیماری عجیب نقش داشته باشد.

هر ساعت تماشای تلویزیون 
22 دقیقه از عمرتان کم کند

برخی افراد عادت دارند روزی حداقل ش��ش س��اعت پای تلویزیون باشند. این گروه 
قطعاً فعالیت های بدنی کمتری نسبت به سایرین خواهند داشت و بنا به نتایج تحقیقاتی 
تازه، احتمال دارد  پنج سال زودتر از سایرین بمیرند. بنا به همین تحقیقات تماشای زیاد 
تلویزیون به اندازه س��یگار کش��یدن و اضافه وزن برای بدن مضر است و این موضوع 
باید در کنار موارد ذکر ش��ده به عنوان یک مش��کل عمومی سالمت در جامعه مطرح 
شود. متخصصان دانشگاه کوئیزلند استرالیا در این زمینه نوشتند:»تماشای تلویزیون هم 
می تواند در صورت افراط همچون سیگار کشیدن و اضافه وزن سبب کاهش طول عمر 

شود و هر ساعت تماشای تلویزیون تقریباً تا  22 دقیقه از عمر افراد می کاهد.«
به گفته این متخصصان کودکان نباید بیش از دو ساعت تلویزیون در روز تماشا کنند 
و باید این موضوع فرهنگ سازی شود که بزرگساالن هم به اندازه کودکان در معرض 
خطرات ناش��ی از تماشای بیش از اندازه تلویزیون قرار دارند. این نتایج که در نشریه 
British Journal of Sports Medicine به چاپ رسیده ماحصل تحقیقات دکتر 
لنرت ویرمن و تیم همراهش در فاصله سال های 2000 تا 2010 است که با نظرسنجی 
از بیش از یازده هزار اس��ترالیایی صورت گرفته اس��ت  و تماش��ای تلویزیون در کنار 
نشستن در خودرو از رایج ترین فعالیت های غیر تحرکی در بزرگساالن است. به گفته 
دکتر ویرمن بسیاری از مردم به خاطر اطالع رسانی خوب درباره مضرات سیگار دست 
به استعمال آن نمی زنند، اما در مورد تماشای تلویزیون اقدام مشابهی صورت نگرفته و 

به همین خاطر مضرات آن کمتر شناخته شده است.

پردرآمدترین نویسندگان دنیا 
چه کسانی هستند؟

جیمز پترسن نویسنده رمان های تریلر با 84 میلیون دالر )50/9 میلیون پوند( پردرآمدترین 
نویس��نده دنیاست. به گزارش خبرآنالین، نش��ریه فوربس در تازه ترین فهرست خود 
پردرآمدترین نویس��ندگان دنیا را بر اساس درآمد آنها در سال گذشته رتبه بندی کرده 
 اس��ت. دانیل استیل، نویسنده رمان های احساس��ی پرفروش با درآمد 35 میلیون دالر 
)21/2 میلیون پوند( در فاصله ماه مه 2010 تا آوریل 2011 در رتبه دوم این فهرس��ت 
قرار دارد. نش��ریه فوربس برای رسیدن به درآمد نویسندگان، میزان فروش کتاب های 
نویسندگان را با اطالعاتی که از کارگزاران ادبی، مدیران و ناشران گرفته بود ترکیب کرد. 
در فهرست 10 نویسنده پردرآمد جی.کی. رولینگ، نویسنده مجموعه کتاب های »هری 
پاتر« هیچ جایگاهی نداشت. پترسن که نویسنده بسیار پرکاری است و اغلب با همکاری 

فردی دیگر آثار خود را می نویسد، سال گذشته 10 کتاب منتشر کرد. 
این 10 کتاب بخش��ی از قرارداد او با انتش��ارات هچت برای نوش��تن 17 جلد کتاب 
اس��ت، ق��راردادی ک��ه ارزش آن 150 میلی��ون دالر )90/7 میلی��ون پون��د( تخمین 
زده ش��ده اس��ت.این نویس��نده 64 س��اله هم کتاب های ویژه نوجوانان را می نویسد 
و ه��م رمان ه��ای جنای��ی و اس��رارآمیز و البته کتاب های��ی ویژه نش��ر الکترونیک. 

سگ ها سرطان ریه را بو می کشند
نتایج تحقیقات دانشمندان آلمانی نشان می دهد که سگ ها توانایی باالیی در شناسایی 
سرطان ریه دارند و می توانند از طریق بو کشیدن به تشخیص زودهنگام این بیماری 
کمک کنند. به گزارش مهر، سگ های تعلیم دیده در آینده ای نزدیک می توانند برای 

تشخیص زودهنگام سرطان ریه به پزشکان کمک کنند.
محققان بیمارستان شیلرهوهه در آلمان دریافتند که سگ های تعلیم دیده قادرند به روش 
قابل اطمینانی این بیماری را کش��ف کنند. سرطان ریه، دومین شکل شایع سرطان در 
میان مردان و زنان در دنیاست، به طوری که ساالنه تنها در قاره اروپا موجب مرگ بیش 
از 340 هزار نفر می شود. این بیماری با عالئم ویژه ای همراه نیست و به همین علت 
تشخیص زودهنگام آن تنها در موارد اتفاقی رخ می دهد و متدهای کنونی برای تشخیص 
این بیماری به اندازه کافی قابل اطمینان نیستند. براساس گزارش مدیکال نیوز تودی، این 
روش های تشخیص برپایه شناسایی ترکیبات ارگانیک فّرار )Voc( که با حضور سرطان 
ارتباط دارد انجام می ش��وند. با وجود این، استفاده از تجهیزات فناورانه ای که تاکنون 
برای شناسایی این ترکیبات به کار رفته اند در بخش بالینی بسیار دشوار است. اکنون 
این محققان در آزمایشی بر روی 220 داوطلب متشکل از افراد سالم و بیماران مبتال به 
سرطان ریه نشان دادند که سگ های تعلیم دیده می توانند به عنوان یک ابزار تشخیص 
معتبر مورد استفاده قرار گیرند. این سگ ها توانستند با موفقیت بر روی حداکثر 100 
بیمار، 71 مورد سرطان ریه را با موفقیت تشخیص دهند. همچنین این سگ ها توانستند 
ترکیبات ارگانیک فرار س��رطان ریه را مس��تقل از حضور دود سیگار شناسایی کنند. 

گوگل پالس از خطرناک ترین شبکه  های 
اجتماعی است

مدیر واحد اینترنت وزارت ارش��اد گفت: ش��بکه های اجتماعی نوظهور مثل گوگل 
پالس از خطرناک ترین ش��بکه های اجتماعی برای کاربران ایرانی است. به گزارش 
مهر،  پنجمین همایش بزرگداش��ت هش��ت ماه نبرد سایبری با حضور عالقه مندان 
فضای مجازی در مجتمع آسمان برگزار شد. در این مراسم که با حضورعالقه مندان 
و فعاالن مجازی، ش��بکه های اجتماعی و وبالگ نویس��ان ایرانی برگزارشد، جمال 
هاروود مسلمان کانادایی فعال سیاسی ساکن لندن در تماس ویدیوئی درباره وضعیت 
کنونی انگلیس و موج آزادیخواهی مردم این کش��ور گفت: در حال حاضر دولت و 
حکومت انگلیس سیاستی دوگانه در داخل و خارج از خود نشان می دهد؛ حکومت 
انگلیس با ادعای آزادی بیان و شعار حقوق بشر به مردمی که برابری را می خواهند 
با زور، اسلحه و شکنجه برخورد می کند، کاربران شبکه های اجتماعی را تهدید به 
زندانی و حبس می کند و حتی چند نفر جوان آزادیخواه فعال را دستگیر و به چهار 

سال زندان محکوم کرده است. 
وی افزود: مش��کل انگلیس در دو بعد است، مش��کل اقتصادی و سیاست ریاضت 
اقتصادی که دولت اتخاذ کرده و تأثیر مستقیم روی جوانان و بیکاری دارد، دیگری هم 
مشکل زوال اخالقی که بسیاری از جوانان بر والدین، معلمان و همسایه ها احترامی 
قائل نیس��تند و این باید اصالح ش��ود که بخش��ی از این مشکل هم به دلیل فعالیت 

شبکه های اجتماعی است. 

کلکسیون ها از هر نوعی که باشند، دارای جذابیت های کم 
نظیر هستند. مجموعه دار ایرانی با گرد آوری 25هزار کبریت، 
یک کلکسیون نفیس فراهم کرده است. نشریه دانستنی ها 
نوشت: »ساعت 3:30 نیمه شب به وقت کاناداست. تقریبًا 
همه خوابند. در تاریکی این موقع شب ونکوور چراغ یک 
اتاق روش��ن است. پیرمرد 70 ساله ای که به همراه نوه اش 
مشغول تماشای بازی پرسپولیس- استقالل هستند؛ دربی 
شصت و نهم. پیرمرد از بچگی هوادار متعصب پرسپولیس 
بوده است و همین االن هم با شور و شوق برای استقاللی ها 
کری می خواند. حتماً باید چنین شور و شوقی در وجودت 
باشد تا بتوانی بزرگ ترین مجموعه قوطی کبریت های ایران 
را جمع آوری کنی. کلکسیون های تمبر، سکه و پول برای 
ما اس��م های آشنایی دارند، ولی آیا تا به حال از کلکسیون 

قوطی کبریت چیزی شنیده اید؟«  
حس��ین روان پور متولد 1320 در ته��ران صاحب یکی از 
کم نظیرترین مجموعه ها در کش��ور است. می گویند از هر 
درخت بزرگ، تا یک میلیون چوب کبریت ساخته می شود، 
اما با یک چوب کبریت می توان چند میلیون درخت را آتش 
زد. اما ش��اید هم بش��ود آن کبریت ها را جمع آوری کرد و 
صاحب بزرگ ترین کلکس��یون چوب کبریت در ایران و 
یک��ی از بزرگ ترین ها در جهان ش��د. البته باید حوصله و 
تحمل زیادی داشته باشی تا بتوانی 25 هزار قوطی کبریت 
را ب��ا حوصله و طی تقریباً 40، 50 س��ال جمع آوری کنی. 
برای مصاحبه با صاحب این مجموعه دیدنی به کافی شاپی 
در کرج رفتیم. آقای روان پور، صاحب اصلی مجموعه، برای 
دیدن فرزندش چند ماهی است که در کانادا به سر می برد و 
مجموعه او در کافی شاپ خواهرزاده هایش در معرض دید 
قرار گرفته است. محس��ن و مجتبی محمدیان که از دایی 
خودشان به عنوان یک رفیق یاد می کنند، درباره بزرگ ترین 

مجموعه چوب کبریت نکته های جالبی می گویند. 
اولین تبلیغ بانک ملی، طوالنی ترین و کوچک ترین کبریت 
جه��ان، اولین کبریت ایران، کبریت های بازی های المپیک 
1972 مونیخ، هفتمین دوره بازی های آس��یایی، مش��اهیر 
ایران، عالئم راهنمایی و رانندگی، مکان های دیدنی ایران، 
بازیکنان تیم فوتبال آلمان غربی، تبلیغ سرش��ماری س��ال 
1355 و نمونه های دیگری از این دس��ت، تنها بخش��ی از 
مجموعه دیدنی برچسب های قوطی کبریت است. بزرگ 
ترین قوطی کبریت، کبریتی است سوئدی به قطع 22×6/5 

سانتی متر با نقش و نگار شکارچیان و سگ های شکاری که 
در این مجموعه خودنمایی می کند. در کنار آن کوچک ترین 
قوطی کبریت جهان با اندازه 2×3 سانتی متر وجود دارد. به 
گفته محس��ن محمدیان کوچک ترین کبریت جهان اولین 
بار در ایران تولید شده است و بعد به کشورهای دیگر هم 

راه یافته است. 
خاطرات کبریتی 

سال 1367 در برنامه دیدنی ها که یک شنبه شب ها پخش 
می شد، مجموعه من نشان داده شد. فردای آن روز وقتی در 
تاکسی نشسته بودم، دو نفر پشت سرم نشسته بودند. یکی 
از آن دو به دیگری گفت: »دیشب اون دیوونه هه رو دیدی 
کبریت جمع می کرد؟« من هم رویم را برگرداندم و گفتم: 

»اون دیوونه منم.« 
حدود 40 س��ال پیش در یکی از روستاهای اراک تدریس 
می کردم. روزی برای خرید به بازار رفتم. پشت ویترین یک 
مغازه یک قوطی کبریت کهنه دیدم که جایش در مجموعه ام 
واقعاً خالی بود. وقتی از مغازه دار آن کبریت را خواستم، به 
من گفت این کبریت گوگردهایش نم کشیده و خراب شده 

است، به دردت نمی خورد و یک قوطی کبریت نو به جای 
آن ب��ه من داد. از من هم اصرار که من دقیقاً همان کبریت 
را می خواهم، از او هم انکار که این کبریت کهنه است آن 
را به تو نمی دهم. باالخره پیرمرد فروشنده از کوره دررفت 
و قوط��ی کبریت را بیرون مغ��ازه پرتاب کرد و گفت برو 
برش دار. من هم وقتی قوطی کبریت را برداش��تم. برگشتم 
پول آن را روی میز گذاشتم و گفتم هر چقدر که می شود، 
بردار. او هم گفت پس��رم پولت را بردار و بر، این کبریت 
به درد من نمی خورد. ای��ن قوطی کبریت که کبریت ژاله 
ساخت 1325 همدان بود، به زعم روان پور از باارزش ترین 

اعضای مجموعه اش است. 
این قدر به جمع کردن قوطی کبریت عالقه پیدا کرده بودم 
که همیشه در جیبم چند قوطی کبریت پر می گذاشتم. وقتی 
در خیابان یک نفر را می دیدم که قوطی کبریتی دارد که من 

ندارم، یکی از کبریت های نوام را با او عوض می کردم. 
روزی روزگاری کبریت 

بش��ر اولیه آت��ش را به وس��یله اصطکاک بین دو جس��م 
ب��ه وجود می آورد. جان والکر انگلیس��ی ب��رای اولین بار 

کبری��ت اصطکاکی را در س��ال 1827 تولید کرد. از همان 
کبریت هایی که کابوی ها در فیلم های وسترن با کشیدن آن 
به کف کفش شان روشنش می کردند. در سال 1831 شارل 
سوریای فرانسوی از فسفر سفیدی که از تبخیر ادرار انسان 
به دس��ت آمده بود؛ کبریت فس��فری را تولید کرد که البته 
به راحتی مشتعل می شد و بسیار خطرناک به نظر می رسید. 
اما کبریت های بی خطر امروزی را اولین بار یک سوئدی به 
نام لوند اشترام اختراع کرد که از گوگرد درست می شدند. 
سر اینکه اولین بار دقیقاً قوطی کبریت های مرسوم در چه 
کش��وری ساخته شد دعوای حسابی ای برپاست ولی طبق 
ش��واهد موجود این اتفاق اولین بار در انگلستان و توسط 
ش��خصی به نام جان والکر انگلیس��ی افتاد.« این بخشی از 

تاریخ کبریت از زبان مجموعه دار بزرگ است. 
مظنه چنده؟!... 

»روی مجموع��ه ای این چنینی هم مانند یک مدال المپیک 
معموالً قیمتی نمی ش��ود گذاشت، ولی قبل از انقالب یک 
نفر حاضر شده بود آن را که البته هنوز به کاملی امروزش 
هم نبود 500 هزار توم��ان آن موقع، از دایی ام بخرد.« این 
را مجتبی محمدیان، خواهرزاده کوچک تر حسین روان پور 
می گوید. خود جناب روان پور هم طی تماس تلفنی ای که با 
ایشان داشتیم گفت: »چند بار از کشور انگلیس با من تماس 
گرفتند تا مجموعه ام را در فهرست کلکسیون داران جهان 
ثبت کنم، اما به علت مشغله زیاد هنوز فرصت این کار را 
پیدا نکرده ام.« اولین تمبر جهان مربوط به تمبر موری تیوس 
می ش��ود. 12 سال قبل از آن برچسب موری تیوس توسط 
جان والکر انگلیسی روی برچسب قوطی کبریت چسبانده 
شده بود و شهرت جهانی آن را باعث شد. »برای محافظت 
از این کبریت های باارزش، این کافی شاپ را به سیستم های 
امنیتی مجهز کردیم.« این جوابی بود که در مقابل س��ئوال 
برای امنیت این قوطی کبریت ها چه کار کرده اید؟ یکی از 

صاحبان کافی شاپ داد. 
شیش تایی ها! 

اگرچه تیم حس��ین روان پور در دقایق آخر شهرآورد بازی 
را واگذار کرد، اما پیرمرد خودش را از تک و تا نمی اندازد 
و شعار شیش تایی ها را سر می دهد.باالخره معلوم است که 
برای جمع کردن چنین مجموعه ای آدم باید خیلی هیجان و 
انرژی داشته باشد و آقای روان پور به عنوان یک پرسپولیسی 

70 ساله، این ذوق و انرژی را دارد!

چندی پی��ش در منطقه فینیکس واق��ع در آریزونا در 
کش��ور آمریکا، کش��اورزی به نام دیوید هادس��ون به 
ماده س��فید رنگی که در سرتاس��ر زمین های زراعی 
اش گس��ترده بود مشکوک ش��د و مقداری از آن را به 
آزمایشگاه های معتبر سپرد تا به او بگویند که این ماده 
سفید رنگ متش��کل از چه مواد اولیه ای است، اما در 
 You Have:عین ناباوری، پاس��خ آزمایشگاه این بود
Pure Nothing یعنی ش��ما یک ماده ای دردس��ت 
دارید ک��ه خالصاً هیچ چیز مش��خصی که در جدول 
عناصر تعریف شده باشد در آن به چشم نمی 
خورد، یک سنگ 2/5 کیلویی تنها 
ب��ر روی 2 گرم از این 

ماده قرار دارد
از چندی  پ��س  ام��ا 
آزمایش��گاه  ی��ک 
روش  ب��ه  روس��ی 
آزمایش آمریکایی ها 
ش��ک ک��رد و روش 
ب��رای  را  جدی��دی 
آنالیز این ماده عجیب 
پی��ش رو گذاش��ت 
صحیح ت��ر  ک��ه 
باالخ��ره  و  ب��ود 
کنار  پرده جادویی 
عنص��ر  و  رف��ت 

تشکیل دهنده رخ نمود.
این ماده شکل دیگری از اتم های طال بود که به صورت 
یک نانو رش��ته )رش��ته ای از الکترون ها که از پی هم 
قرار می گیرند و ش��کل یک تس��بیح نخ شده را دارد( 
 ORMUS یا ORME در آم��ده بود. نام علم��ی آن
 Orbitally Rearranged Monotomic مخفف

Element است.
آزمایش��ات بعدی اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن 
کردن آن، یک پیمانه خالی را ابتدا وزن کردند و سپس 
مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگ را درون پیمانه 
ریخته مج��دداً وزن کردند و در عین ناباوری در تمام 
این توزین ها، همواره وزن پیمانه+وزن گرد سفید رنگ 
از وزن پیمانه خالی کمتر بود! آزمایشی که چندین بار 
تکرار ش��د و همواره یک پاسخ را ارائه می داد. گویی 
که 40 درصد از جرم این ماده در جهان ما و 60 درصد 

دیگر آن در جهانی موازی با جهان ما سیر می کند.
نکته مهم زمانی به چشم آمد که محققان، پیمانه لبریز از 
ماده سفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده کردند که در 
حرارت بسیار باال وزن پیمانه به سمت صفر گرم سوق 
پی��دا کرد. یعنی با حرارت دادن ب��ه این ماده، می توان 

جاذبه را دفع نمود.
ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طالی بسیار ناب 
)The Pure Gold( توانس��ت ماده جدیدی اختراع 
کند با نام آی��روژل )AeroGel( که به خودی خود از 
هوا س��بک تر است و فرم خالص آن می تواند در هوا 

شناور باشد و همچنین با حرارت دادن به آیروژل، این 
ماده می تواند وزن هایی بیش از وزن خود را نیز در هوا 
معلق نگاه دارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ای 

) AeroGelبهره می برد. )در ویکیپدیا جستجو کنید
اما چندی پیش، در صحرای سینا )عالقه مندان به آثار 
س��یچین توجه فرمایند( معبدی متعلق به راهبان مصر 
باستان کشف شد که درون آن آکنده بود از پودری سفید 
رنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهت زیادی بین 
این پودر تازه کشف شده با نانو رشته طال وجود دارد. 
مصریان باس��تان به این ماده »مفکات« می گفتند و راز 

تهیه آن در دست راهبان مقدس بوده است.
ترکیب مفکات با حرارت می توانس��ته بی وزنی را به 
همراه آورد و ش��اید راز چگونگی ساخته شدن اهرام 
عظیم مصر در همین جا نهفته باشد. به این نکته توجه 
کنید: نام تمام اش��کال هندسی )چه به فارسی و چه به 
التین( مستقیما به شکل هندس��ی آنها اشاره می کند. 
مثاًل دایره از دوار بودن می گوید، مثلث از سه ضلعی 
بودن. اما در این بین نامی که برای شکل هندسی »هرم« 
در نظر گرفته ش��ده یک اس��تثنای عجیب است. هرم 
در التین Pyramid ترجمه ش��ده ک��ه از ترکیب دو 
کلمه Pyro ب��ه معنی آتش و Amid به معنی گرفته 
شده تش��کیل شده اس��ت. بنابراین Pyramid یعنی 
Fire Begotten یا از آتش گرفته ش��ده! حتی اس��م 
عربِی »ِهرم« نیز از ریشه ُهرم به معنی حرارت و داغی 

گرفته شده و اشاره ای به شکل هندسی آن ندارد.

در یونان باس��تان س��قراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد 
س��تایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، 
با هیجان نزد او آمد و گفت: س��قراط می دانی راجع به یکی از 

شاگردانت چه شنیده ام؟
س��قراط پاسخ داد: لحظه ای صبر کن. قبل از این که به من چیزی 
بگویی از تو می خواهم آزمون کوچکی را که نامش س��ه پرسش 
است پاسخ دهی. مرد پرسید: سه پرسش؟ سقراط گفت: بله درست 
است. قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت کنی، لحظه ای 
آنچه را که قصد گفتنش را داری امتحان کنیم. اولین پرسش حقیقت 
است. کامالً مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت 

دارد؟ مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام.
سقراط گفت: بسیار خوب، پس واقعاً نمی دانی که خبر درست 

است یا نادرست.
حاال بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبی؛ آنچه را که در مورد 

شاگردم می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟
مرد پاسخ داد: نه، برعکس…

 سقراط ادامه داد: پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که 
حتی درمورد آن مطمئن هم نیستی بگویی؟ مرد کمی دستپاچه 

شد و شانه باال انداخت.
س��قراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است.آن چه 
را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند 

است؟ مرد پاسخ داد: نه، واقعاً…
سقراط نتیجه گیری کرد: اگرمی خواهی به من چیزی رابگویی 
که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند است پس 

چرا اصاًل آن را به من می گویی؟!

موزه مرگ؛ جایی که جنازه ها به خط شده اند
باستان شناس��ان پی بردند این اجساد که به 
طور طبیعی مومیایی ش��ده اند، مربوط به 
مراسمی مذهبی هس��تند که در نوع خود 
بی نظیر است. به گزارش محرمانه نیوز یک 
اتفاق بسیار ساده باعث شد تا چندی پیش 
بزرگ تری��ن مجموعه مومیایی هایی عصر 
جدید کشف شود. این اتفاق در حالی افتاد 
که دخمه صومعه سیسیل ایتالیا گشوده شد 
و بازدیدکنندگان از این دخمه، نزدیک به 
8 هزار جس��د مومیایی شده در حالی که 
با میخ های درش��ت به دیوار آویخته شده 

بودند را کشف کردند. 
باستان شناس��ان در ب��دو ورود ب��ا اتاقی 
روبه رو شدند که پر بود از اسکلت های بی شمار انسان هایی که کنار هم ایستاده و نکته قابل توجه آن بود که تمامی 
مومیایی ها بر اس��اس ش��غلی که داش��تند کنار هم قرار گرفته بودند. آنها با اتاقی مربوط به دکترها، زنان، دخترهای 
ازدواج نکرده و البته اتاقی نیز مخصوص کودکان روبه رو شدند. باستان شناسان پی بردند این اجساد که به طور طبیعی 
مومیایی شده اند، مربوط به مراسمی مذهبی هستند که در نوع خود بی نظیر است. براساس اطالعات به دست آمده، 
قدیمی ترین نعش موجود در این مقبره مربوط به راهبه سیلوس��ترو گابیو مربوط می شود که سال 1599 مرده است. 
باستان شناس��ان او را سرسلس��له جمع شدن این همه مومیایی کنار هم می دانند. او معتقد بود هوای خشک می تواند 
باعث ایجاد مومیایی طبیعی در انس��ان ها و البته زندگی دائمی آنها ش��ود، به همین علت جنازه ها را از دیوار آویزان 
می کرد تا مایعات درون بدن آنها به تدریج خارج شود و سال ها بعد جنازه هایی که مانند میوه های خشک شده تغییر 
حالت داده بودند را با سرکه می شست و بعد از آن بود که لباس های مردگان را برای ایستادن همیشگی شان در حالت 

مومیایی تنشان می کرد.
وقت��ی بر اولین پله این دخمه قدم می گذاریم، به یاد این جمله از دانته بر روی کتیبه های دروازه های جهنم می افتیم: 
»هرکس وارد اینجا می ش��ود باید رویاهایش را رها کند«؛ س��رزمین مردگان در حالی در ایتالیا کش��ف شده است که 
معروفترین و عجیب ترین جسدی که در این صومعه قرار دارد، جسد دختر بچه ی 2 ساله ای به نام روزالیا لومباردو 
ملقب به زیبای خفته است که در سال 1920 به این صومعه تحویل داده شده است. جسد این دختر بچه در تابوتی 
قرار دارد که درب آن از شیشه است. چهره او بعد از گذشت سال ها همچنان طبیعی باقی مانده. زیرزمین این صومعه به 
پنج راهرو تقسیم شده است: بخش مردان، بخش زنان، بخش کشیشان صومعه، بخش راهبان و بخشی برای افراد بلند 
مرتبه جامعه همچون ارتشدارن، دانشمندان و وکال. در بخش زنان قسمتی را نیز به دختران باکره اختصاص داده اند، که 

در آن، چهار دختر باکره در کنار یک صلیب، آویزان شده اند.

روس ها هتل فضایی می سازند؛ هتلی با نمای بین ستاره ای
شرکتی روسی نقشه ساخت هتل فضایی 
جدی��دی را رونمایی کرده اس��ت که از 
گنجای��ش پذیرایی هفت نف��ر برخوردار 
اس��ت و در عین حال می تواند به عنوان 
پایگاهی پشتیبان در شرایط بحران پذیرای 

ساکنان ایستگاه بین المللی باشد.
به گ��زارش مه��ر، روس��یه برنامه جدید 
خود را برای س��اخت هتلی در مدار 349 
کیلومت��ری زمین رونمایی ک��رد؛ هتلی با 
گنجایش هفت سرنشین که برای مشاهده 
منظره زمین از پنجره ای بزرگ برخوردار 

است.
رفت��ن ب��ه ای��ن هتل ب��ه خ��ودی خود 

ماجراجویی بزرگی به ش��مار می رود. سرنش��ینان با کمک کپسول سایوز دو روز در فضا خواهند بود تا به این هتل 
فضایی برسند. پنج روز اقامت در این هتل 100 هزار پوند هزینه خواهد داشت.

این ایستگاه فضایی تجاری یا هتل فضایی در سال 2016 بازگشایی می شود و به گفته مسئوالن این پروژه، هتل فضایی 
نسبت به ایستگاه فضایی بین المللی بسیار راحت تر و خوشایندتر است.

در میان بی وزنی فضا مسافران فضایی می توانند تخت هایی عمودی یا افقی را برای خواب انتخاب کنند، همچنین 
حمام های این هتل کاماًل پوشیده و مسقف است تا از پراکنده شدن آب در فضا جلوگیری شود، این در حالی است 
که در ایستگاه فضایی تمامی فضانوردان به صورت ایستاده می خوابند و تا زمانی که به زمین باز گردند باید به جای 

حمام، از اسفنج مرطوب استفاده کنند.
توریستها که تعدادی از فضانوردان با تجربه آنها را همراهی خواهند کرد، از غذاهایی استفاده خواهند کرد که بر روی 
زمین آماده شده و با کمک راکت به هتل ارسال شده است. این غذاها با غذاهای خشک و منجمدی که در ایستگاه 
فضایی برای فضانوردان فراهم شده است تفاوت بسیاری دارد. همچنین مسافران می توانند از چای سرد، آب معدنی، 

آب میوه نیز استفاده کنند.
سرگئی کاستنکوف، مدیر شرکت اوربیتال تکنولوژی که ساخت این هتل را به عهده دارد می گوید: اتاقکی که قرار 
 اس��ت س��اخته شود هیچ شباهتی به ایس��تگاه فضایی بین المللی ندارد، زیرا درون یک هتل باید خوشایند بوده و از 

چشم انداز مناسبی برخوردار باشد.
بر اساس گزارش دیلی میل، این احتمال نیز وجود دارد که میهمانان هتل به میزبانانی برای مهمانان ناخوانده دیگری 
تبدیل شوند، برنامه ای که در آن قرار است این هتل به عنوان پایگاه پشتیبان فضانوردان ساکن ایستگاه بین المللی به 

کار گرفته شود تا در شرایط بحران این افراد بتوانند به هتل فضایی پناه ببرند.

یک کلکسیونر موفق ایرانی؛ پادشاه قوطی کبریت ها

ماده شگفت انگیز در آریزونا شایعه و سقراط
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رساني
اخطار اجرایي

5/496 ش��ماره: 90-87 ش/ 26 ب��ه موجب رأي ش��ماره 204 تاریخ 90/3/17 حوزه 
26 ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهناز 
جدیدي مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چ��ک 83/3/24 تا زمان اجراي دادنامه در حق محکوم له مهدي کریمي نش��اني محل 
اقامت: اصفهان خ س��روش بعد از آل خجند جنب پل عابر پیاده مغازه آلومینیوم آرین. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکل��ف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 
ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده لیکن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي 
از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصي
5/559 ش��ماره: 4270 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خان��ه در حال احداث 
بمس��احت 200/20 مترمربع بش��ماره پالک 8193 فرعي مفروز از پالک 978 فرعي از 
159- اصل��ي واقع در بادرود ج��زء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي به 
نام آقاي محس��ن ش��اهدي بادي در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت 
تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 90/06/21 ساعت 10 صبح در محل شروع 
و انج��ام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیل��ي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراض��ات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا سي 

روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 58
تاریخ انتشار: 1390/5/30                     طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

ابالغ
5/620 کالس��ه: 16/90 ش��ماره: 256 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه: اول 
خواهان: مرتضی گشول به نشانی خمین شهر- جوی آباد- خیابان شمس تبریزی کوی 
اثاد کدپس��تی 38891-84381 خوانده: احمدرضا نش��اروندی کیا و مهناز احمدی هر 
دو مجهول المکان. درخصوص دعوی مرتضی گش��ول به طرفیت احمدرضا نثاروندی 
کیا و مهناز احمدی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبیل پیکان مدل 1379 
به ش��ماره پالک 553پ44 اهواز مقوم به یازده میلیون ریال باتوجه به ش��رح خواسته 
خواهان و مبایعه نامه مورد اس��تناد خواهان و باتوجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده اند و باتوجه به اینکه 
حس��ب اس��تعالم به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی اتومبیل موصوف به نام خوانده 
ردیف دوم بوده علي هذا دعوي خواهان وارد تش��خیص و مس��تنداً به ماده 220 قانون 
مدنی خوانده ردیف دوم مهناز احمدی را به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و 
انتق��ال اتومبی��ل موصوف به نام خواهان محکوم می نماید. نظر به اینکه دعوی ش��ورا 
خوانده ردیف اول نبوده ش��ورا قرار رد خواهان در این قس��مت صادر می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و پس از 
انقضای مهلت و تفویض ظرف بیس��ت روز قاب��ل اعتراض در محاکم عمومی خمینی 

شهر است. م الف/11349
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

تأسیس
5/648 ش��ماره: 2073/ ث 90/103 آگهي تأس��یس ش��رکت تولیدي صنعتي آفرینش 
تجهیز س��پانو س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1390/05/22 تحت ش��ماره 
44953 و شناس��ه مل��ي 10260629063 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/05/22 از لح��اظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالص��ه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي 
مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجرا و طراحي قطعات صنعت��ي- انجام و اجراي کلیه 
اجراي پروژه هاي س��اختماني، فني،  عمراني، صنعتي و تأسیس��ات- س��اخت و تولید 
انواع تجهیزات صنعتي- محاس��به و نظارت کلی��ه پروژه ها- تولید و توزیع و خرید و 
ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي مج��از بازرگاني- تحصیل وام و اعتبارات 
از بانک ه��اي داخل��ي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمایندگ��ي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثب��ت به مدت نامح��دود، 3- مرکز اصلي 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خانه اصفهان- خیابان سپاه- کوچه گل 
افش��ان- پالک 41 طبقه اول، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسسین طي گواهي بانکي ش��ماره 219/6880/53 مورخ 1390/04/25 
نزد بانک تجارت ش��عبه میدان جمهوري پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي خسرو مخلص 
به س��مت رئی��س هیئت مدیره، 2-5- خانم رضوان روش��ندل به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره، 3-5- آقاي علي مخلص به س��مت عضو هیئت مدی��ره، 4-5- آقاي 
علي مخلص به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مال��ي تعهدآور رئیس هیئت مدیره ی��ا مدیرعامل هر یک 
به تنهایي و همراه با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي 
 محمد کاویان به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي علیرضا کوهستاني به عنوان بازرس 

علي البدل. م الف: 7449/7
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس 
5/649 ش��ماره: 2024/ث 90/103 آگهي تأس��یس ش��رکت بیتا تأمین آپادانا س��هامي 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1390/05/18 تحت ش��ماره 44948 و شناس��ه ملي 
10260628710 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1390/05/18 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام کلی��ه امور مربوط به س��رمایه گ��ذاري- طراحي- نظ��ارت- خرید- 
بازرگاني- س��اخت- نصب و راه اندازي- واگذاري بصورت )زیر پروژه(- پش��تیباني 
و بهره ب��رداري: 1- کارخانج��ات تولید فل��زات آهني و غیرآهن��ي- واحدهاي تولید 
ان��رژي و حامل ه��اي آن و حامل هاي جدی��د- واحدهاي تولید م��واد معدني فلزي و 
غیرفلزي- واحدهاي تولید انواع گاز- مواد ش��یمیایي و مش��تقات آن- ساختمان ها و 
مراکز و مجتمع ها و ش��هرک هاي مسکوني، اداري، تجاري، رفاهي، خدماتي، سالمت، 
تفریحي و ورزشي- تجهیزات اندازه گیري توسط تکنولوژي جدید- پروژه هاي انتقال 
و توزی��ع حامل هاي انرژي، 2- کلیه امور مربوط به خدمات بازرگاني اعم از واردات 
و ص��ادرات- خری��د و فروش- اخذ و واگذاري نمایندگي ه��ا و عوامل فروش مواد- 
متریال- تجهیزات ماش��ین آالت و مکانیزم هاي مربوط به موضوع شرکت- 3- تهیه و 
تأمین نیروي انس��اني موقت و براي کلیه مراکز تولیدي- صنعتي- اداري و مؤسس��ات 
دولتي و غیردولتي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي 

ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان آپادانا دوم- پالک 118- تلفن: 
03116413890، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقسم به پنجاه هزار 
س��هم 10/000 ریال��ي که تعداد چهل و پنج هزار و پانصد س��هم با ن��ام، تعداد چهار 
هزار و پانصد س��هم بي نام مي باشد که مبلغ 175/000/000 ریال توسط مؤسسین طي 
گواهي بانکي ش��ماره 90/3001/1210 مورخ 1390/04/18 نزد بانک دي شعبه میدان 
آزادي پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- شرکت فراتحقیق س��پاهان سهامي خاص به شماره ثبت 
12633 با نمایندگي آقاي حس��ین مجلسي کوپائي به سمت رئیس هیئت مدیره، 5-2- 
ش��رکت نوآوران صنایع دقیق سهامي خاص به ش��ماره ثبت 20663 با نمایندگي آقاي 
آرش س��تار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 3-5- ش��رکت ناوک سازه چهلستون 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 27792 با نمایندگي آق��اي غالمرضا کامیاب به 
س��مت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي غالمرضا کامیاب به نمایندگي از شرکت ناوک 
س��ازه چهلستون با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 27792 به س��مت مدیرعامل به 
م��دت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي 
و تعه��دات ش��رکت با امضاء مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره ی��ا نایب رئیس هیأت 
مدیره و مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات 
هیأت مدیره خواهد بود. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علي اکبر عباسي 
 تودشکي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي غالمرضا زماني درکاني به عنوان بازرس 

علي البدل. م الف: 7391/1
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغییرات
5/650 ش��ماره: 1088/ت 90/103 آگهي تغییرات شرکت مبتکر مسیر توسعه سهامي 
خاص به شماره ثبت 37034 و شناسه ملي 10260545875. به استناد صورت جلسه 
مجم��ع عمومي عادي س��الیانه و هیأت مدیره م��ورخ 1390/05/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- آقاي عبداله قاس��مي فرد به عنوان بازرس اصلي، خانم صدیقه متقي 
زاده به عنوان بازرس علي البدل براي یک س��ال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل مي باش��ند: خانم زهرا احمدي و خانم مینا احمدي و آقاي س��عید 
احم��دي تا تاریخ 1392/05/10. 4- س��مت اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل تعیین 
گردیدن��د: خانم زهرا احمدي به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و خانم مینا احمدي به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي س��عید احمدي به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقاي س��عید احمدي به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور 
ش��رکت با امضاء سعید احمدي و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 1390/05/19 
ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیی��د و امضاءقرار 

گرف��ت. م ال��ف: 7391/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
5/651 ش��ماره: 2017/ث 90/103 آگهي تأسیس مؤسس��ه خیریه ماه بني هاشم لنبان. 
مؤسسه فوق در تاریخ 1390/05/18 تحت شماره 3026 و شناسه ملي 10260628670 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/05/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 
1- موضوع مؤسس��ه: رس��یدگي به امور نیازمندان محلي و هرگونه اموري که مرتبط با 
مؤسس��ه خیریه باش��د. 2- مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي مؤسسه: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان دکتر بهشتي- ابتداي خیابان 
مس��جد لنبان، کوي شهریار، تلفن: 2364800، 4- سرمایه مؤسسه: مبلغ 10/000/000 
ریال مي باش��د. 5- اولین مدیران مؤسسه: 1-5- آقاي عباسعلي پهلواني باغ بادراني به 
سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي احمد ترابیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
3-5- آقاي خسرو اسدالهي به سمت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي خلیل بقولي زاده 
به س��مت عضو هیئت مدیره، 5-5- آقاي حمید ناهیدیان لنباني به سمت عضو هیئت 
مدیره )بعنوان عضو علي البدل(، 6-5- آقاي غالمعلي س��رتیپي زاده به س��مت عضو 
هیئت مدیره )بعنوان عضو علي البدل( 7-5- آقاي مصطفي اورک ش��یرازي به س��مت 
خزانه دار، 8-5- آقاي خس��رو اس��دالهي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات مؤسس��ه با 
امضاي مدیرعامل و یکي از اعضاي هیئت مدیره و با مهر مؤسس��ه معتبر مي باشد. 7- 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محسن 
پهلواني باغ بادراني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي محمد اورک شیراني به عنوان 

بازرس علي البدل. م الف: 7391/3
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغییرات
5/652 ش��ماره: 1099/ ت 90/103 آگهي تغییرات شرکت پارسي فیلتر آیریک سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 42961 و شناس��ه ملي 10260607920. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- شرکت 
مذک��ور در تاری��خ ف��وق منحل اعالم گردی��د و مصطفي براتیان براي م��دت 6 ماه به 
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشاني محل تصفیه خیابان چهارباغ عباسي- مجتمع 
تج��اري ایفل طبقه دوم کدپس��تي 8145737754 مي باش��د. در تاری��خ 1390/05/20 
 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اري ثبت و م��ورد تأیی��د و امضاء 

قرار گرفت. م الف: 7391/4
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تصمیمات
5/653 ش��ماره: 9990/ث-1390/05/19 آگه��ي تصمیم��ات در ش��رکت حم��ل و 
نقل درون ش��هري امیر بهارس��تان با مس��ئولیت محدود، ثبت ش��ده بش��ماره 23009 
و شناس��ه مل��ي 10260668272. براب��ر صورتجلس��ه مجمع عمومي ش��رکاء مورخ 
1388/5/10 ک��ه در تاری��خ 1390/5/11 واص��ل گردید مدت فعالیت ش��رکت براي 
مدت 5 س��ال دیگر تمدید گردید و آقاي بهادر خس��روي ب��ه کدملي 2296468403 
و کدپس��تي 8176636513 ب��ه س��مت مدیرعامل و خان��م مهین باغبان��ي به کدملي 
3820003169 و کدپس��تي 8176636513 به س��مت رئیس هی��أت مدیره براي مدت 
5 س��ال انتخ��اب ش��دند و کلی��ه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت ب��ا امضاء 
 مدیرعام��ل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. امضاي ذیل ثبت در تاری��خ 1390/05/19 

تکمیل گردید. م الف: 7376
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان
 

حصر وراثت
5/656 آقاي ناصر عسگري داراي شناسنامه شماره 291 به شرح دادخواست به کالسه 
477/90 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان حسن عس��گري فروشاني بشناس��نامه 6717 در تاریخ 1389/6/28 
اقامت��گاه دائم��ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- حبیبه قربانیان فروش��اني فرزند مهدي ش ش 176 )همسر(، 2- اصغر عسگري 
فروشاني فرزند حس��ن ش ش 118 )فرزند(، 3- محمدعلي عسگري فروشاني فرزند 
حس��ن ش ش 1475 )فرزند(، 4- محمدحسین عس��گري فرزند حسن ش ش 2956 
)فرزند(، 5- ابوالقاس��م عسگري فرزند حسن ش ش 127 )فرزند(، 6- ناصر عسگري 
فرزند حس��ن ش ش 291 )فرزند(، 7- طاهره عس��گري فروش��اني فرزند حسن ش 
ش 38 )فرزن��د( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در 
ی��ک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراض��ي دارد و یا وصیتنام��ه از متوفي نزد 
 او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهي صادر

خواهد شد. م الف/ 11365
قاضي شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر

حصر وراثت
5/657 آقاي رس��ول امیر فتاحي ورنوسفادراني داراي شناس��نامه شماره 256 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 492/90 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد حاجي هاش��مي بشناسنامه 11356 در تاریخ 
1390/2/25 اقامت��گاه دائمي خود ب��درود زندگي گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- حس��نعلي امیرفتاحي ورنوس��فادراني فرزند خلیل ش ش 285 
)ب��رادر( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در یک 
نوب��ت آگه��ي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفي نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظ��رف یک ماه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهي صادر  

خواهد شد. م الف/ 11366
قاضي شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر
 

حصر وراثت
5/658 آقاي رس��ول امیر فتاحي ورنوس��فادراني داراي شناس��نامه ش��ماره 256 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 491/90 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسنعلي امیر فتاحي ورنوسفادراني بشناسنامه 285 در تاریخ 
1390/4/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- بلقیس رضائي فرزند محمد ش ش 85 )همسر(، 2- رسول امیر فتاحي ورنوسفادراني 
فرزند حسنعلي ش ش 256 )فرزند(، 3- علي امیرفتاحي ورنوسفادراني فرزند حسنعلي ش 
ش 70 )فرزند(، 4- مرضیه امیرفتاحي ورنوسفادراني فرزند حسنعلي ش ش 952 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر  خواهد شد. م الف/ 11367
قاضي شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر
 

ابالغ رأي
5/659 کالسه پرونده: 158/90، شماره دادنامه: 247-90/5/16، مرجع رسیدگي: شعبه 
اول شوراي حل اختالف، خواهان:  امیر حسین فاطمي با وکالت خانم فاطمه بادي زاده 
شغل:  آزاد، نشاني بادرود محل باغ، خوانده: ورثه مرحوم میرزا رضا فاطمي مقدم بادي 
)ذبی��ح اله، منوچهر،  معزالدی��ن، نصرت اله، رحمت اله، حس��ین، همایون، عنایت اله، 

عبدالعلي، پروین،  فاطمه( همگي مجهول المکان، موضوع: تنظیم سند،
رأي شوراي حل اختالف

در خصوص دعوي امیرحسین فاطمي به طرفیت ورثه مرحوم میرزا رضا فاطمي مقدم 
)ذبیح ال��ه، منوچهر، معزالدین، نصرت اله، رحمت اله، حس��ین، همای��ون، عنایت اله، 
عبدالعلي، پروین،  فاطمه( به خواس��ته تنظیم س��ند و انتقال پالک بش��ماره 159/3049 
نظر به محتویات پرونده و گواهي حصر وراثت به شماره 3241-1360/8/30 خواهان 
بعنوان تنها ورثه مرحوم علي آقا فاطمي مي باشد که طي حکم به شماره 1817، 1818- 
86/8/13 مالکیت خواهان نس��بت به 24 قفیز زمین زراعي وي محرز و اثبات گردیده 
اس��ت که طي اس��تعالم بعمل آمده از اداره ثبت اس��ناد و امالک بادرود به این اداره در 
جواب اس��تعالم پالک ثبتي به شماره 3049-159 را بنام مورث خواندگان فوق اعالم 
نموده اس��ت با عنایت به اینکه خواندگان ورثه مرحوم میرزا رضا فاطمي مي باش��ند و 
جملگي مجهول المکان معرفي گردیده و با نشر آگهي در مهلت مقرر قانوني هیچ یک 
از خواندگان در جلسه حضور نگردیده اند و طبق استشهادیه محلي پیوست که حکایت 
از این امر دارد که ورثه مرحوم میرزا رضا )خواندگان( در این منطقه حضور ندارند لذا 
بنابر پیش��نهاد اکثریت اعضاي شورا به اس��تناد ماده 10، 220، 338 و 219 قانون مدني 
حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و انتقال پالک 
ثبتي به شماره 159/3049 در حق خواهان صادر مي نماید. این رأي غیابي و ظرف 20 
روز از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 

عمومي بخش بادرود مي باشد. م الف/ 373
ارشدي- قاضي شوراي حل اختالف بادرود
 

اخطار اجرایي
5/678 شماره: 89/90 ح ش/ 13 به موجب رأي شماره 579 تاریخ 90/3/31 حوزه 13 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا 
نی��ک پور مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت 27/650/000 ب��ه عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت یکصد و نود هزار ریال به عنوان خسارت دادرسي و تأخیر تأدیه 
از تاریخ 90/1/25 تا اجراي حکم در حق محکوم له مهدي کریمي نشاني محل اقامت: 
اصفهان خیابان س��روش بع��د از آل خجند جنب عابر پیاده آلومینی��وم آرین. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورت��ي که خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 
ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده لیکن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي 
از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
5/679 ش��ماره: 90-126 ش/ 7 به موجب رأي ش��ماره 418 تاریخ 90/3/31 حوزه 7 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- مهرداد 
عزیزي 2- سعید آزادي هر دو مجهول المکان محکوم هستند به: پرداخت چک شماره 
370235-88/7/25 به مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي و چهار هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي 
احکام در حق محکوم له مهدي کریمي نشاني محل اقامت: خ سروش بعد از آل خجند 
مغ��ازه آلومینیوم آری��ن. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار 
از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و 

یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
5/680 ش��ماره: 90-125 ش/ 7 ب��ه موجب رأي ش��ماره 419 تاریخ 90/3/31 حوزه 
7 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علي 
منصوري حس��ن آبادي مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي 
بان��ک مرک��زي برعهده اجراي اح��کام در حق محکوم له مهدي کریمي نش��اني محل 
اقامت: خ س��روش بعد از آل خجند جنب عابر پی��اده مغازه آلومینیوم آرین. در ضمن 
تاری��خ چک 88/11/20 به ش��ماره 872872. ماده 34 قانون اج��راي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن 

را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خ��ود را معرفي نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده 

باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/681 کالسه پرونده: 90-312، شماره دادنامه: 414-90/5/18، مرجع رسیدگي: شعبه 
26 حقوقي ش��وراي حل اخت��الف اصفهان، خواهان: مهدي کریم��ي فرزند نعمت اله 
آدرس: اصفهان،  کیلومتر 13 جاده اصفهان ش��یراز روبروي باس��کول فروشگاه مرکزي 
تاسیسات ربیعي، خوانده: امین حیدریان عطاآبادي فرزند غالمعباس مجهول المکان، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به 

شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي مهدي کریمي فرزند نعمت اله بطرفیت امین حیدریان عطاآبادي فرزند غالمعباس 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ده میلیون ریال از وجه چک شماره 29683 عهده 
بان��ک به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ي- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبني 
بر وجود اصل چک در دست خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي شورا 
و ارس��ال نکردن الیحه به جلس��ه و س��ایر دالئل و مدارک موجود در پرونده بالوجه/ 
بالدلیل تلقي مي گردد، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ي و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي بر عهده اجراي احکام مي باشد 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهي در دادگاه هاي شوراي حل اختالف عمومي اصفهان خواهد بود.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/682 کالسه پرونده: 90-303، شماره دادنامه: 443-90/5/25، مرجع رسیدگي: شعبه 
19 حقوقي ش��وراي حل اخت��الف اصفهان، خواهان: مهدي کریم��ي آدرس: اصفهان 
کیلومتر 13 جاده اصفهان- ش��یراز نرس��یده به داروس��ازي فارابي روبروي باس��کول 
فروشگاه مرکزي ربیعي، خوانده: بابک ولي پور مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دع��وي مهدي کریمي بطرفیت بابک ولي پور بخواس��ته مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال 
وجه چک شماره 8911/117348-89/11/15 عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق 
خس��ارات قانون��ي- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلي حضور 
نیافت��ه و دلیلي که اع��الم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ هفده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي بر عهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي 

صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به این مرجع خواهد بود.
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/683 کالسه پرونده: 90-302، شماره دادنامه: 442-90/5/25، مرجع رسیدگي: شعبه 
19 حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي مهدي کریمي پهلواني فرزند 
نعمت اله آدرس: کیلومتر 13 جاده اصفهان- شیراز نرسیده به داروسازي فارابي مقابل 
باس��کول فروش��گاه ربیعي، خوانده: آقاي ش��جاعت محرابي دولت آبادي فرزند بیژن 
مجه��ول المکان، ب��ا عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم 

رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي مهدي کریمي پهلواني بطرفیت ش��جاعت محرابي دولت آبادي بخواسته مطالبه 
مبل��غ 35/826/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 128285 م��ورخ 89/5/15 عهده بانک 
تجارت یاس��وج به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلس��ه به ه��ر دلیلي حضور نیافته و دلیلي که اعالم برائ��ت ذمه اش را اقتضا نماید 
ابراز نداشته،  بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
س��ي و پنج میلیون و هش��تصد و بیست و ش��ش هزار ریال بابت اصل خواسته و سي 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي بر عهده 
اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم مي نماید. رأي صادره غیابي و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به این مرجع خواهد بود.
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/684 کالسه پرونده: 90-301، شماره دادنامه: 437-90/5/25، مرجع رسیدگي: شعبه 
19 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي آدرس: اصفهان کیلومتر 13 
جاده اصفهان- ش��یراز نرسیده به داروسازي فارابي روبروي باسکول فروشگاه مرکزي 
ربیع��ي، خوان��ده: کمال نیکبخت مال خلیف��ه مجهول المکان، با عنای��ت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي مهدي کریمي بطرفیت کمال نیکبخت بخواس��ته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال 
وجه چ��ک ش��ماره 128/406663-89/2/30 عهده بانک صادرات ب��ه انضمام مطلق 
خس��ارات قانون��ي- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلي حضور 
نیافته و دلیلي که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداش��ته، بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي 
مدن��ي حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ پانزده میلی��ون ریال بابت اصل 
خواس��ته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي بر عهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي 

صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به این مرجع خواهد بود.
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ثانیه ای تأمل:
حضرت رسول )ص( فرمود: 

»اهلل اهلل فی االیتام فال تغبوا افواههم و الیضیعوا بحضرتکم;    خدا را خدا را درباره ایتام، نکند آنان گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع شود«

پایگاه هاي کمیته امداد در شب هاي قدر بعد از افطار در گلستان شهدا و کلیه مراکز سطح استان آماده ثبت نام حامیان ایتام مي باشد.            روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره(
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ورزش

داودی: 
وضعیتم مشخص 
نیست

بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: با شرایطی که تیم های لیگ برتری 
دارند و بالتکلیفی آنها نباید انتظار داش��ته باشیم که وضعیت به 
زودی مش��خص ش��ود.  آرن داودی در مورد ش��رایط تیم ملی 
بس��کتبال اظهار داشت: خوشبختانه ش��رایط خوبی داریم و در 
تورنمن��ت ویلیام جونز به هماهنگی خوبی رس��یدیموی افزود: 
متأسفانه مصدومیت بازیکنان یک مقدار نگران کننده است. تیم 
ملی با بدشانس��ی مواجه شده اس��ت و بازیکنان خوب تیم ملی 
یکی در میان دچار آسیب دیدگی می شوند. امیدوارم این شرایط 
به پایان برسد و بتوانیم تمامی بازیکنان را در جام ملت های آسیا 
داش��ته باشیم. وی در مورد وضعیتش برای فصل آینده لیگ برتر 
گفت: تاکنون وضعیت  هیچ بازیکنی مشخص نیست. 45 درصد 
قرارداد فصل گذش��ته را از ذوب آهن طلب دارم و با شرایطی که 
تیم های لیگ برتری دارند و بالتکلیفی آنها نباید انتظار داشته باشیم 
که وضعیت مان به این زودی ها مشخص شود.  بازیکن ذوب آهن 
در مورد این که گفته می شود این تیم منحل خواهد شد، عنوان 
کرد: من هم این خبر را شنیده ام، اما با صحبت هایی که با مسئوالن 

تیم داشتم آنها اعالم کردند که چنین چیزی صحت ندارد.

سایت های مادریدی بدون اش��اره به بد رفتاری های عجیب 
بازیکنان و مربیان رئال مادرید حرکت توهین آمیز مسی را تا 

حد افراطی برجسته کرده اند. 
ب��ه گزارش اس��پورت کاتالونیا، خطای عجی��ب خدیرا روی 
ص��ورت آبیدال، خطای وحش��یانه مارس��لو روی مس��ی و 
فابرگاس، حرکات غیر ورزش��ی په په و راموس، رفتار تأسف 
برانگی��ز خوزه مورینیو در ط��ول بازی و انتهای آن هیچ کدام 
از دید روزنامه هایی چ��ون مارکا، آس و ABC مهم نبوده و 
تنه��ا با اش��اره ای کوتاه از کنار آن عب��ور کرده اند؛ اما یکی از 
حرکات لیونل مس��ی که اشاره به دستور به سکوت بازیکنان 
رئال مادرید داش��ته مس��أله ای عجیب و به شدت توهین آمیز 

شده است. 
منابع خبری مادریدی حتی در متن منتش��ر شده از فدراسیون 
فوتبال اس��پانیا خواس��ته اند درباره این توهین مس��ی تصمیم 
قاطعان��ه بگیرد ک��ه البته در این صورت بای��د تصمیم درباره 
مورینی��و و حداقل پن��ج بازیکن رئال مادری��د را در اولویت 

قرار داد. 

تیم فوتبال چلسی به خواسته سرمربی تاز ه واردش برای  جذب 
هافبک والنسیا اسپانیا پیشنهاد 27 میلیون پوندی داد.  به گزارش 
دیلی تلگراف، ی��ک روز پس از آن که آن��دره ویاس بواس در 
مصاحبه با خبرنگاران عنوان کرد تا قبل از خاتمه موعد نقل و 
انتقاالت تابس��تانی دو هافبک جدید به کادر بازیکنانش اضافه 
خواهد کرد، چلس��ی به خوان ماتا پیشنهادی بالغ بر 27 میلیون 

پوند داد. 
از ط��رف  ارائ��ه ش��ده  گ��زارش ش��رایط  ای��ن  براس��اس 
اس��تامفوردبریجی ها به هافبک 23 ساله مورد توجه واقع شده 
به طوری که وی و تیم اس��پانیایی را به تأمل وا داشته است.  از 
طرفی چنین پیشنهادی در زمانی ارائه شده که ستاره خط میانی 
تیم اللیگایی س��خت مورد توجه تاتنهام انگلیس نیز واقع شده 
اس��ت. هر چند که برخی مس��ئوالن آرسنال نیز عنوان کرده اند 

تحت شرایطی به این بازیکن توجه دارند. 
گفته می ش��ود مقامات چلس��ی امید زیادی دارن��د در آینده ای 
نزدی��ک پاس��خ مثبت از ای��ن بازیکن برای ش��روع همکاری 

مشترک بگیرند.

سرمربی سابق هندبال سپاهان: 

آینده و اهل فن درباره اخراج من نظر می دهند
خبر

واگذاری استخر غدیر فریدونشهر 
به بخش خصوصی

رئیس اداره تربیت بدنی فریدونش��هر از واگذاری استخر غدیر فریدونشهر 
به بخش خصوصی در ش��هریورماه س��ال جاری خبر داد. محمود یسلیانی 
در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: متقاضیان می توانند از آغاز 
شهریور امسال با مراجعه به سایت www.esfahansport.ir از شرایط و 
ضوابط مزایده استخر سرپوشیده غدیر این شهرستان مطلع شوند. وی ادامه 
داد: مسابقات جام رمضان در سه مقطع نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن در 
شهرهای فریدونشهر و برف انبار در رشته های فوتبال و کشتی دوستانه در 
حال برگزاری اس��ت.  رئیس اداره تربیت بدنی فریدونش��هر اضافه کرد: در 
س��الن شهدای شهر برف انبار شهرستان فریدونشهر که با همکاری شورای 
ش��هر و شهرداری این ش��هر به صورت موقت مورد استفاده قرار گرفته 12 
تیم در رش��ته فوتب��ال به رقابت می پردازند که به ترتیب ش��ش تیم در رده 
نوجوانان و شش تیم در رده نونهاالن حضور دارند.  یسلیانی افزود: برگزاری 
دیدارهای دوستانه با شهرستان های اطراف در رشته کشتی و همچنین صعود 
شبانه گروه های کوه نوردی در دو بخش آقایان و خانم ها از دیگر برنامه های 

ورزشی ماه مبارک رمضان در شهرستان فریدونشهر است.

بعد از قبول شکست برابر میزبان تورنمنت اوکراین
تیم فوتسال گیتی پسند از صعود

 به فینال بازماند
تیم فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان با قبول شکس��ت براب��ر تیم انرژی 
اوکراین از صعود به فینال تورنمنت هش��ت جانبه این کش��ور بازماند.  
ش��اگردان علی افضل که برای برپای��ی اردوی تدارکاتی، روز 10 مرداد 
راهی اوکراین ش��ده بودند از روز چهارش��نبه گذش��ته کار خود را در 

تورنمنت هشت جانبه این کشور آغاز کردند.
گیتی پس��ندی ها ک��ه در دو روز ابتدایی این رقابت ها با نتیجه مش��ابه 
4 بر 4 برابر تیم های التکای اوکراین و زس��کای روس��یه تن به تساوی 
دادند،  جمعه نیز آخرین مس��ابقه مرحله مقدماتیشان را برابر تیم انرژی 
اوکراین میزبان با شکس��ت به پایان رس��اندند. گل های اصفهانی ها در 
این مس��ابقه را احس��ان زحمتکش و ش��اپای برزیلی به ثمر رس��اندند. 
ای��ن تیم بامداد دوش��نبه در تهران خواهد بود و روز هش��ت ش��هریور 
 اولی��ن ب��ازی اش در لی��گ 90 را برابر تیم فیروزصف��ه اصفهان برگزار 

می کند.

اعتراض به سقف قرارداد نتیجه داد
یک هفته تاخیر در اللیگا

ب��ا توجه به اعتصاب بازیکنان بیش��تر تیم ها در اللی��گا این رقابت ها با 
حداقل یک هفته تاخیر برگزار می ش��ود. به گزارش مارکا اسپانیا، تقابل 
س��ازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اس��پانیا از یک سو و مشکالت زیاد 
مالی به خصوص اعتراض شدید بازیکنان بزرگ تیم ها به سقف قرارداد 
و مشکالت ش��دید مالیاتی در اللیگا و عدم پرداخت حقوق باعث شد 
تا رقابت های اللیگا به تقویم دقیق و منظم خود مشهور است با حداقل 

یک هفته تاخیر برگزار شود. 
با توجه به عدم توافق اتحادیه بازیکنان حرفه  ای و مدیران اللیگا بر سر 
خواس��ته های بازیکنان که مهم ترین آن میزبان دستمزدها است، احتمال 
لغو دو هفته ابتدایی این رقابت ها نیز بس��یار زیاد اس��ت. این اتحادیه بر 
این باور اس��ت که باش��گاه ها حدود 50 میلیون یورو بدهکار هستند و 
ایجاد صندوق 40 میلیون یورویی برای حل این مش��کل کافی نیس��ت. 
رقابت های هفته اول اللیگا طبق برنامه قرار بود از دیش��ب با انجام سه 
دیدار آغاز ش��ود. طبق برنامه قرار بود در این هفته رئال در خانه میزبان 
بیلبائو باشد و بارسا به مصاف ماالگا برود. اوساسونا نیز فصل را با یک 
دیدار خانگی دش��وار آغاز خواهد ک��رد. مردان مندلیبار باید در رینو ده 

ناوارا از والنسیا پذیرایی کنند.

جام شیخ جاسم
تیم خلعتبری حذف شد؛ یاران عقیلی 

راهی نیمه نهایی شدند
تیم فوتبال الغرافه از دور رقابت های جام شیخ جاسم قطر حذف شد.  با 
برگزاری دیدارهای مرحله گروهی رقابت های فوتبال جام ش��یخ جاسم 
قط��ر تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها مش��خص 
ش��دند. در دی��داری از گ��روه دوم رقابت ه��ا الغرافه ک��ه از محمدرضا 
خلعتبری، ملی پوش ایرانی اس��تفاده می کرد یک بر صفر از السد، حریف 
سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شکست خورد تا 
از دور این رقابت ها کنار برود. در دیگر دیدار این گروه الجیش با وجود 
تس��اوی 2 بر 2 مقابل السیلیه راهی مرحله بعدی رقابت ها شد. در دیگر 
دیدار این مسابقات که از گروه چهارم برگزار شد، العربی که از دو بازی 
قبلی خود 6 امتیاز کسب کرده بود با هادی عقیلی در دیداری عقب افتاده 
به مصاف االهلی رفت و با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید تا با 9 امتیاز 
به عنوان تیم صدرنش��ین راهی دور بعدی رقابت ها شود. در مرحله نیمه 
نهایی العربی به مصاف الجیش می رود و لخویا با ام صالل بازی می کند.
رقابت های جام شیخ جاسم هر ساله قبل از آغاز لیگ برتر در چهار گروه 
برگزار می شود.  در پایان مرحله گروهی صدرنشینان به مرحله نیمه نهایی 
صعود می کنند. دیدارهای مرحله نیمه نهایی یکش��نبه آینده و بازی فینال 

پنجشنبه هفته آینده برگزار می شود.

توهین مسی 
 مقابل همه 
بدرفتاری های رئال

پیشنهاد 27 میلیون 
پوندی  چلسی 
به ماتا

پژمان سلطانی
روز هیجدهم مردادماه بود که بیشتر خبرگزاری ها، 
خبر برکناری یا استعفای محمدرضا ساکت را از 
مدیریت باش��گاه فرهنگی- ورزشی سپاهان را 
اعالم کردند و به جای ساکت علی رضا رحیمی 

مدیرکل س��ابق تربیت بدنی اس��تان اصفهان و 
رئیس س��ابق فدراس��یون هندبال کشورمان در 
رأس مدیریت باش��گاه قرار گرفت. علی رضا 
رحیمی در مدیریت ورزشی کارنامه قابل قبولی 
دارد که قابل س��تایش است، اما هنوز ده روز از 

مدیریت علی رضا رحیمی نگذشته بود که این 
مدیر موفق ورزشی علیرضا حبیبی سرمربی تیم 
هندبال س��پاهان را برکنار کرد که این اخراج یا 
برکناری شایعاتی را به همراه داشت که برخی ها 
اذعان داشتند این برکناری به دلیل این است که 
زمانی که حبیبی سرمربی تیم هندبال کشورمان 
بود شهداد مرتجی دروازه بان تیم هندبال ذوب 
آه��ن )داماد بزرگ علیرض��ا رحیمی( را به تیم 
ملی دعوت نکرد، به همین جهت مصاحبه ای با 
علیرضا حبیبی سرمربی سابق تیم هندبال سپاهان 
انجام دادیم که توجه شما را به این گفتگو جلب 

می کنیم:
آقای حبیبی در مورد برکناری خود توضیح 

دهید؟
نمی دانم چطور این اتف��اق صورت گرفت، دو 
ماه پیش من به عنوان س��رمربی سپاهان معرفی 
ش��دم و در بیشتر جلس��ات فدراسیون جهت 
رقابت های لیگ برتر هندبال به عنوان نمایندگان 
باشگاه حضور داشتم اما از نظر مالی قراردادی را 
امضا نکرده بودم چرا که به باشگاه سپاهان اعتماد 
داش��تم و قرار بود ظرف چند روز آینده با بنده 

قرارداد مالی ببندند.
مدیریت جدید گفته که قصد داریم یک 
مربی خارج��ی را به جای علیرضا حبیبی 

بیاوریم. نظر شما در این ارتباط چیست؟
باش��گاه س��پاهان قصد داش��ت یک سرمربی 
خارجی برای دروازه بان های تیم بیاورد که تنها 
به عنوان مربی نه سرمربی در تیم هندبال فعالیت 
کند این مربی صربستانی میلوان رارسک هفته 

پیش وارد ایران شد.
برخی ه��ا می گوین��د که قضیه ش��هداد 
مرتجی باعث برکناری ش��ما از سرمربی 

هندبال شده است؟
ای��ن حرف و حدیث ه��ا در ورزش قهرمانی و 
حرفه ای فراوان است و فکر نمی کنم این عامل 

باعث اخراج بنده شده باشد.
پ��س اخ��راج خ��ود را در چ��ه چی��زی 

می بینید؟
به نظر من سیاست باشگاه کسب قهرمانی آسیا 
می باشد که ش��اید آنها بر این اعتقادند با مربی 
خارجی می توانند به این مهم برسند و امیدوارم 
ب��ا هر مربی این اتفاق رخ ده��د و آینده و اهل 
فن مشخص می کند چه سیاستی در اخراج من 

دخیل بوده است.
اکنون شما چه می کنید؟

منتظرم وضعیتم در باشگاه سپاهان به طور کامل 
مشخص شود، من مدرس جهانی هندبال هستم 
ک��ه از کش��ورهای مختلف پیش��نهاداتی برای 

تدریس هندبال دارم که در زمان مناسب در این 
ارتباط تصمیم گیری خواهم کرد.

نظرت در مورد شایعه انحالل تیم هندبال 
ذوب آهن چیست؟

امیدوارم این اتفاق نیفتد چرا که به ضرر هندبال 
اصفهان است چرا که این تیم در چند سال اخیر 
یک قهرمانی و دو نائب قهرمانی دارد و به همراه 
سپاهان شناسنامه هندبال ایران در آسیا است و 
رقابت س��پاهان و ذوب آهن از دیرباز جذاب و 
نزدیک بوده و انحالل هر یک از این تیم ها ضربه 
جبران ناپذیری به هندبال اصفهان می زند و سطح 
رقابت های لیگ برتر کشور به طور چشمگیری 
پایین می آی��د و به نوعی داربی هندبال ایران به 

فراموشی سپرده می شود.
حرف ناگفته ای داری؟

از ش��ما تش��کر می کنم و امیدوارم تصمیمات 
مدیریتی باش��گاه های اصفهان به سود هندبال 

شهرمان باشد. 
ای��ن گفتگویی بود که خبرن��گار ما با علیرضا 
حبیبی انج��ام داد که امیدواریم اخ��راج وی از 
روی خصومت ش��خصی نباش��د چرا که اگر 
هندبال سپاهان در آسیا نتایج مطلوبی کسب نکرد 
نوک پیکان انتقادات به سمت مدیرعامل باشگاه 

سپاهان نشانه می رود.

بازیکن اصفهانی تیم ملی امید هاکی:
با آمدن نصر تحول عظیمی در هاکی اصفهان رخ داده است

دو روز تا پایان فصل نقل و انتقاالت لیگ بسکتبال
بسکتبال اصفهان در بالتکلیفی تمام

نایب قهرمان اصفهانی مسابقات پومسه یونیورسیاد جهانی:
مدال من حاصل چند سال تالش است

رضا قاسمی: 
می توانم ورودی المپیک بگیرم

روسیه با 2 تیم به ایران می آید
اصفهان میزبان احتمالی دیدار ایران و روسیه

اصفهان میزبان هشتمین 
کنگره بین المللی پزشکی ورزشی 

زاینده رود
تیم ملی امید هاکی روی چمن کش��ورمان در دهه اول مرداد امس��ال برای شرکت در مسابقات مقدماتی انتخابی 
آسیا به هنگ کنگ سفر کرد و توانست عنوان سومی این رقابت ها را از آن خود کند. در جمع ملی پوشان هاکی روی 
چمن کشورمان،  احسان یوسف وند بازیکن 22 ساله اصفهانی حضور داشت که پیرامون این رقابت ها به خبرنگار ما 
گفت: قبل از هر چیز باید بگویم که بنده از 12 سالگی زمانی که پسرخاله ام هاکی روی چمن بازی می کرد به این رشته 
عالقه مند ش��دم و حتی در حیاط خانه آنها به این ورزش زیبا می پرداختیم تا این که به مدارس هاکی روی آوردم و با 
تالش هیأت هاکی استان توانستم به پیراهن تیم ملی دست یابم. وی ادامه داد: تیم ملی امید ایران برای اولین بار پای 
به رقابت های آسیایی گذاشت که این مسابقات با حضور هفت تیم سریالنکا، هنگ کنگ، سنگاپور، ایران،  عمان، چین 
تایپه و کشور چین برگزار شد که تیم ایران در گروه تیم های سریالنکا، هنگ کنگ و چین تایپه بود و توانست به همراه 
سریالنکا از گروهش صعود کند و در دیدار رده بندی سریالنکا دو بر صفر از تیم ما شکست را پذیرا شد. یوسف وند 
درباره سطح مسابقات افزود: سطح این رقابت ها بسیار باال بود و تیم ها با آمادگی کاملی پای به این رقابت ها گذاشتند 
و تیم ایران نیز هر چند برای نخستین بار پای به این رقابت ها گذاشته بود هماهنگی بسیار خوبی در بین بازیکنان به 

چشم می خورد.
ملی پوش اصفهانی فعالیت هیأت استان اصفهان را ستود و اظهار داشت: خوشحالم با آمدن مهدی نصر در رأس هاکی 
استان،  این هیأت در رده های پایه فعالیت خود را آغاز کرده و روی نخبه پروری و استعدادیابی برنامه ریزی مطلوبی را 
در دستور کار قرار داده است و در امر آموزش مربیگری و داوری در سطح شهرستان های استان مسیر همواری را دنبال 
می کند و در مجموع از زمانی که مهدی نصر سکان هدایت هیأت هاکی استان را برعهده گرفته تحول عظیمی در هیأت 
استان رخ داده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جایگاه هاکی اصفهان با مهدی نصر و حمایت اداره کل تربیت 

بدنی استان اصفهان به جایگاه اصلی در سطح کشور برسد.

در حالی که فقط دو روز تا پایان مهلت قانونی ثبت نام در لیگ برتر بسکتبال و نقل و انتقاالت بازیکنان باقی است اما 
بسکتبال اصفهان در بال تکلیفی تمام به سر می برد. تا سی و یکم مرداد و پایان مهلت قانونی تیم های شرکت کننده 
در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور فقط دو روز زمان باقی است. این درحالی است که از نمایندگان فصل پیش 
بسکتبال اصفهان هیچ خبری نیست.  ذوبی ها نایب قهرمان فصل گذشته هنوز هم نمی دانند برای لیگ باید آماده بشوند 
یا نه. تنها اقدام رسمی که در این تیم صورت گرفته تمدید قرارداد فرزاد کوهیان سرمربی سبزپوشان است. ذوب آهن 

نه آمادگی رسمی خود را اعالم کرده است و نه حتی یک قرارداد در این باشگاه به ثبت رسیده است. 
توزین الکتریک نماینده کاشان هم که فصل پیش دومین حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کرد وضعیت مبهمی 
دارد. مسئوالن تیم از یک سو از انحالل قطعی صحبت می کنند اما مسئوالن باشگاه تصمیم نهایی را به روزهای آینده 

موکول کرده اند. 
تنها تیمی که در بسکتبال اصفهان به صورت رسمی آمادگی حضور خود را اعالم کرده است تینا است. تینا در فصل نقل 
و انتقاالت فعال ترین تیم بود و در حالی که همه تیم ها در بی خبری محض هفته های اخیر را پشت سر گذاشتند تینا 

با اصغر کاردوست و مجید قاسم زاده قرارداد رسمی امضا کرد و با جواد داوری به توافق رسید. 
باید تا سی و یکم مرداد صبر کرد و دید وضعیت حضور تیم ها در لیگ برتر به کجا ختم می شود. مسابقاتی که قرار 
اس��ت از 28 مهر ماه آغاز ش��ود اما رئیس فدراسیون بسکتبال هشدار داده است اگر تیم ها اعالم آمادگی نکنند به هیچ 

عنوان لیگ برگزار نمی شود!

دارنده نش��ان نقره مسابقات پومسه یونیورسیاد جهانی گفت: این نتیجه حاصل چند سال تمرین و تالش است. مهسا 
مردانی دارنده دو مدال نقره بازی های دانشجویان جهان و نخستین ورزشکاری که برای ایران نشان نقره کسب کرد، در 
ارتباط با این رقابت ها گفت: ما رقابت نزدیکی با چین داشتیم، اما در بخش اجرا نمره باالتری گرفتیم، سطح مسابقات 
خیلی باال بود و حتی از جهانی هم باالتر و همه کش��ورهای قوی حضور داش��تند.  دارنده نخستین نشان نقره کاروان 
دانشجویان ایران، این نتیجه  را حاصل تمرین چند ساله دانست و یادآور شد: ما واقعاً زحمت کشیده بودیم. این مدال 
نتیجه  یک هفته تمرین نبود، این که ما نتیجه  می گیریم حاصل چند سال گذشته است. وی با تأکید بر این که مدال گرفتن 
در بخش انفرادی سخت تر است، اظهار داشت: در بخش انفرادی تنها یک نفر انرژی می گذارد، شکست دادن کره نتیجه  
خوشحال کننده ای است، چرا که آن ها مهد تکواندو هستند. به نظر خودم و همه استادان کار بسیار بزرگی کردم. مدال 

نقره انفرادی برایم خیلی شیرین تر بود و مدال تیمی هم با همدلی و همبستگی به دست آمد.

میزبانی دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و روسیه احتماالً به اصفهان واگذار خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران امسال 
بازی رسمی  در برنامه ندارد و باید با رویارویی های دوستانه خود را برای حضور در جام ملت های 2012 آسیا که گزینشی 
جام جهانی تایلند آماده کند. بعد از حضور در تورنمنت چین که با هدایت علی صانعی صورت گرفت، قرار بود تیم ملی در 
تورنمنت تایلند شرکت کند که میزبان از برگزاری این رقابت ها منصرف شده است. بر این  اساس نزدیک ترین مسابقه ای که 
شاگردان علی صانعی پیش رو دارند، گرندپریکس برزیل است که مهر ماه با حضور تیم های برتر دنیا برگزار می شود. بعد از 
این رقابت ها، ایران میزبان تیم ملی روسیه خواهد بود. روس ها با دو تیم زیر 21 سال و بزرگساالن شان به ایران می آیند. هنوز 
میزبان قطعی این دیدار مشخص نشده اما عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال از احتمال واگذاری این مسابقه به اصفهانی ها 
خبر داد. ترابیان در این  باره به فارس گفت: احتمال دارد میزبانی دیدار با روسیه را هم به اصفهانی و شاید باشگاه گیتی پسند 

بدهیم. البته هنوز در این باره به توافق کامل نرسیده ایم چون باید تکلیف همه هزینه ها مشخص شود.

دونده سرعت کشورمان با اشاره به سه بار رکورد شکنی اش در یونیورسیاد 2011 چین، گفت: فقط 11 صدم ثانیه تا 
کسب ورودی المپیک فاصله دارم. رضا قاسمی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در دور گذشته یونیورسیاد دونده ای در 

دوی 100 متر با زمان  10 ثانیه و 35 صدم ثانیه نقره گرفته بود اما امسال من با این رکورد نتوانستم به فینال برسم.
وی با بیان این که بیش��تر نفرات مطرح در دوومیدانی یونیورس��یاد شرکت کرده اند تا قبل از مسابقات المپیک خود را 
محک بزنند افزود: در این مسابقات رکورد خودم را هشت صدم ثانیه و رکورد ایران را شش صدم ثانیه ارتقا بخشیدم 
و در دوی 100 متر تنها 11 صدم ثانیه تا کس��ب ورودی المپیک فاصله دارم. دونده دوهای 100 و 200 متر کش��ورمان 
خاطرنشان کرد: من در 200 متر هم سه بار رکورد زدم و در حال حاضر 23 صدم ثانیه تا کسب ورودی المپیک در این 
رشته فاصله دارم ضمن این که رکورد ایران در این ماده را هم ارتقا بخشیدم. وی با بیان این که تیم های سرعت دو و 
میدانی هیچ وقت به مسابقات برون مرزی اعزام نمی شوند و تنها در ماه های اخیر و با حضور آشتیانی به دو مسابقه 
بین المللی اعزام شده است افزود: متأسفانه نمی توانم در مسابقات جهانی که چند روز آینده برگزار می شود شرکت 
کنم اما امیدوارم در س��ه مرحله لیگ و یا مس��ابقات بین المللی مالزی بتوانم رکورد ورودی المپیک را به دست آورم. 
مطمئنم می توانم چنین موفقیتی را کسب نمایم. قاسمی در پایان گفت: اگر مسئوالن فدراسیون حقوق، پول تغذیه، مبلغ 
قرارداد مربی و یک ماساژور به من بدهند می توانم در دو های 100 و 200 متر ورودی المپیک را کسب کنم که این 
افتخار مهمی است. بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 

کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می شود.

رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران در اصفهان برگزار 
می شود.

غالمرضا بارانی با اش��اره به این که اس��تان اصفهان به عنوان میزبان هش��تمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران 
انتخاب ش��ده، افزود: قرار اس��ت این کنگره بین المللی در روزهای پایانی س��ال جاری و به مدت سه روز در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار شود. وی اظهار داشت: زمان دقیق برگزاری هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی 
ایران از دهم تا دوازدهم اس��فندماه سال جاری برگزار خواهد شد. رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان اصفهان با بیان 
این که سرفصل های مختلفی برای برگزاری این کنگره بزرگ بین المللی پیش بینی شده، تصریح کرد: پزشکی ورزشی 
و بازتوانی، تربیت بدنی، علوم ورزش��ی و تغذیه ورزش��ی از جمله موضوعات انتخاب شده برای مطرح شدن در این 

کنگره محسوب می شود.
وی دلیل انتخاب اصفهان به منظور میزبانی از این کنگره را فعالیت های مطلوب این استان در حوزه پزشکی و ورزشی 
دانس��ت و اضافه کرد: اصفهان از س��وی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اس��المی ایران به عنوان قطب پزشکی 
ورزش��ی کشور انتخاب و معرفی شده است. بارانی با اشاره به برنامه ریزی هایی که به منظور برگزاری هشتمین کنگره 
بین المللی پزشکی ورزشی ایران پیش بینی شده است، بیان داشت: امیدواریم بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین دانشکده های تربیت بدنی و علوم تغذیه دانشگاه اصفهان مطالب 

مفید و قابل توجهی در این کنگره ارائه شود.
وی با اشاره به ارگان ها، سازمان ها و نهادهای مشارکت کننده در برگزاری این کنگره، ادامه داد: کمیته ملی المپیک، اداره 
کل تربیت بدنی استان اصفهان، فدراسیون پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده های تربیت بدنی 
و تغذیه دانشگاه اصفهان، شهرداری و باشگاه های فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان از جمله مشارکت کنندگان 

در برگزاری هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران در اصفهان هستند.
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حضرت علی )ع(:
صبر بر دو قسم است: صبر 
بر مصیبت که نیکو و زیباست، 
و بهتر از آن صبر بر چیزی 
است که خداوند آن را حرام 
گردانیده است.

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

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد3

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره(  استان اصفهان

شرکت توزيع نیروي برق استان اصفهان

شهادت ابوااليتام حضرت علي )ع( بر تمامي مسلمانان تسلیت باد. 
آماده دریافت کمک هاي شما  )ره( در سراسر استان  امام  امداد  کمیته  پایگاه هاي 

مردم عزیز براي طرح اکرام ایتام و مردم قحطي زده سومالي مي باشد. 

همه  خدم���ت  را  )ع(  علي  امی��رالم���ؤمنین  الموحدین  مولي   شهادت 
هم استاني هاي عزیز تسلیت عرض مي نماییم و انتظار داریم در مراسم 
سوگواري اهل بیت، ایمني شبکه هاي برق را رعایت نموده و از لوازم 

کم مصرف استفاده کنید. 

آگهي مزایده

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/6/12
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/6/13

محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتي www.abfaesfahan.ir، تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم تأسیساتي و اسقاطي مازاد بر نیاز و اسید سولفوریک و 
پلي اکریل اسید موجود در انبار اداره مرکزي و بابا شیخ علي خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

نوع موضوع مزایدهشماره مزایده
مبلغ تضمین قیمت پایه )ریال(بودجه

)ریال(

اقالم تأسیساتي و اسقاطي مازاد شماره 90-2-2232
جاري

پنج درصد 198/072/000
مبلغ 

پیشنهادي مزایده فروش اسید سولفوریک و پلي اکریل امید 90-2-222
118/600/000موجود در انبار اداره مرکزي و بابا شیخ علي

به نماز بست قامت که نه��د به ع�رش پا را
به خ���دا علي نبیند به نماز جز خدا را

به نم��از آخ��رینش چه گ��ذشت من ندان�م
که نداي دعوت آمد شه ملک الفتي را

همه اهل بیت عصمت ز سرا برون دویدند
ابت���ا و واعلی����ا بنم����ود پر فض���ا را

روابط عمومي شهرداري اصفهان

روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان اصفهان

روابط عمومي شرکت پااليش نفت اصفهان

به همه  را  امیرالمؤمنین علي )ع(  شهادت مظلومانه 
مردم عزیز اصفهان تسلیت عرض مي نماییم.

باز امشب عشق تنها مي شود
زخم، سهم فرق موال مي شود

جاده مي ماند غریب و بي سوار
ذوالفقار عدل مي گیرد غبار

شهادت حضرت علي )ع( تسلیت باد.

بنال اي دل،  دل عالم غمین است
شب قت����ل امی������رالم���ؤمنین است

پیمبر مي زند بر سینه گویا
در این غم نوحه خوان روح االمین است

شهادت حضرت علي )ع( بر همگان تسلیت باد.

تا صورت پیوند جهان بود علي بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علي بود

روزنامه زاينده رود

 شهادت اول مظلوم عالم، حضرت امیرالمؤمنین 
علي )ع( بر تمام شیعیان راستین آن حضرت تسلیت باد.
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