
نای��ب رئی��س ات��اق بازرگانی 
اصفهان گفت: اس��تمهال بدهی 
معوقات واحدهای تولیدی عامل 
تقوی��ت این واحده��ا در مدت 
زم��ان کوتاهی اس��ت و باید به 
واحدهای تولیدی فرصت برای 

تجدید قوا داد. محمود اسالمیان اظهار داشت: تقویت بخش خصوصی 
در اقتصاد می تواند نتایج ارزنده ای در افزایش...

سرپرست اداره کل تعاون استان 
اصفهان گفت: حدود 30 درصد 
تعاونی ه��ای این اس��تان فعال 
نیست. سیدکمال الدین میرهادی 
در حاش��یه نشست خبری هفته 
تعاون گفت: تاکنون هشت هزار 

تعاونی در اس��تان اصفهان به ثبت رس��یده که از این میزان یک سوم را 
تعاونی های غیر فعال تشکیل می دهند...

واحدهای تولیدی، دنبال گرفتن مهلت 
برای پرداخت معوقات

سرپرست اداره کل تعاون استان:
یک سوم تعاونی های اصفهان 

غیر فعال هستند
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     اقتصاد/ صفحه 3

سانحه در هواپيماي حامل محسن رضايي

سانحه هواپیما یی مشهد به خیر گذشت
صفحه2

مع��اون اجتماع��ی پلیس آگاهی 
ناجا از دس��تگیری زن و ش��وهر 
شیادی خبر داد و گفت: این زوج 
کالهبردار با ادعای این که با اجنه 
در ارتباط هس��تند، 380 میلیون 
تومان از یک زوج پولدار به بهانه 

جراحی دو فرزندشان توسط اجنه، کالهبرداری کردند. سرهنگ عبداله 
قاسمی، در تشریح این خبر گفت: در روزهای پایانی سال گذشته، فردی 

با حضور در اداره آگاهی یکی از استان های...

زوج جن گیر به بهانه جراحی
 380 میلیون تومان کالهبرداری کردند

    اقتصاد/ صفحه 3

وزیر كار:
ایجاد 2/5 میلیون شغل قطعی است

    جامعه/ صفحه 4

افزایش 20 درصدی 
مالیات در صنایع دستی

با اینکه پیش از این از س��وی مسئوالن تأکید 
ش��ده بود عدم ف��روش اجن��اس خارجی و 
افزایش تولیدات صنایع دس��تی باعث کس��ر 
و حذف مالیات خواهد ش��د ام��ا هم اکنون 
برخالف وعده های داده ش��ده، اهالی صنف 
صنایع دس��تی با افزایش 20 درصدی مالیات 

روبه رو شده اند.
صنعتگران و هنرمندان صنایع دس��تی افزایش 
ناگهانی مالیات را بس��یار نگران کننده عنوان 
کردند چراکه معتقد هستند بازار صنایع دستی 
در رکود کامل به س��ر برده و شرایط بحرانی 

را پشت سر می گذارد. 
جواد ترکان، رئیس هیأت مدیره فروشندگان 
صنایع دستی میدان امام اصفهان در این باره 
گفت: با توجه به شرایط بحرانی بازار صنایع 
دستی درحال حاضر با افزایش 20 درصدی 
مالیات روبه رو ش��ده ایم که این اتفاق بسیار 

نگران کننده است. 
وی اظهار داش��ت: پیش از این فروشندگان 
میدان ام��ام، با س��فارش ب��ه تولیدکنندگان 
بخشی از تولیدات صنایع دستی را خریداری 
می کردن��د اما در حال حاض��ر به دلیل رکود 
بازار تقاض��ا، برخ��ی از تولیدکنندگان برای  
فروش تولیدات خود ناچ��ار به دوره گردی 

شده اند. 
این درحالی  اس��ت ک��ه درگذش��ته فروش 
مغازه ها شرایط بهتری داشت و ممیز مالیات 
منوط به فروش اجن��اس خارجی بود اما به 
گفته ترکان در ش��رایط فعلی که فروشندگان 
قادر ب��ه فروش اجن��اس خارجی نیس��تند، 
افزای��ش 20 درص��دی مالیات تنه��ا باعث 
ورشکستگی فروش��ندگان صنایع دستی شده 

است. 
صفحه 5

م الف: 6659

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

 ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شرکت به آدرس 
ذيل درج می گردد.

ساير موارد
1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج 

در جدول(
مراجعه   www.esfahansteel.com آدرس  به  بيشتر  اطالعات  کسب  و  دريافت  محل  از  اطالع  جهت   -2

فرماييد.

آگهی فراخوان  نوبت اول

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

90/7/490/7/24خريد 96 عدد رادياتور لکوموتيو86-90مناقصه بين المللی1

90/6/2190/7/6خريد دو رديف قطعات مکانيکی بخش کوره بلند101-90مناقصه2

طراحی و خريد و نصب و راه اندازی يک عدد 90-90مناقصه3
90/6/2990/7/20مخزن 40 مترمکعبی ازت مايع

90/6/2390/7/3جايگزينی درايوهای مکانيزمهای نورد 102AC500-90ارزيابی کيفی4

90/6/1690/6/26عمليات اتوماسيون انبار محصوالت فوالدی55-90مناقصه5

روابط عمومی ذوب آهن 

آگهي فراخوان عمومي مهندسان مشاور حقیقي و حقوقي
طراحي  جهت  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه 
از طريق  و حقوقي  مهندسان مشاور حقيقي  ارزيابي  به  پروژه هاي عمراني خود نسبت  اجراي  و 

فراخوان عمومي دعوت به عمل آورد.
لذا کليه متقاضيان شرکت کننده در فراخوان مي توانند به منظور تکميل و ارائه فرم هاي ارزيابي 
و درماني  بهداشتي  و خدمات  علوم پزشکي  دانشگاه  خيابان هزارجريب-  به آدرس: اصفهان- 
استان اصفهان- روبروي دانشکده پرستاري و مامايي- مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني 

دانشگاه- واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز جهت دريافت فرم هاي ارزيابي:

1- درخواست کتبي جهت شرکت در فراخوان
2- تصاوير اساسنامه شرکت، آخرين آگهي تغييرات رسمي،  گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 7922315 و 6700199 تماس 
حاصل نمايند.

مدیریت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

م الف/ 8134

نوبت دوم

م الف/8186
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بحر ناآرام بحرین، حقیقتي غیرقابل کتمان
استبداد بی پایان رژیم آل خلیفه در بحرین 
باعث تداوم اعتراض های مردمی ش��ده 
است. حقیقتی که رسانه های غربی با وجود 
 حمایت از رژیم این کش��ور هر از گاهی

ناگزیر از اعتراف به آن هستند.
 به گزارش ایرنا، به دنبال مرگ نوجوان 14 
ساله بحرینی که روز چهارشنبه در جریان 
عید فطر در شهر »ستره« اتفاق افتاد، مردم 
این کش��ور کوچک حاشیه خلیج فارس 
در به دست آوردن مطالبات انقالبی خود 
جدی تر از پیش شده اند. به گفته سازمان 
دهندگان تظاهرات ضد رژیم در بحرین، 
این نوجوان 14 ساله بحرینی که علی جواد 
احمد نام داشت در پی شلیک مستقیم گاز 
اش��ک آور و مورد اصابت قرار گرفتن از 
ناحیه س��ر، جان خ��ود را از دس��ت داد. 
هرچند که مقامات رژیم بحرین مرگ این 
نوجوان را مورد تأیید قرار داده اند ولی به 
چگونگی مرگ وی هیچ اشاره ای نکردند. 
پایگاه اینترنتی ش��بکه تلویزیونی فرانس 
24 در گزارش��ی به نقل از شاهدان گفت: 
ای��ن حادثه موج تظاهرات ض��د رژیم را 
در بحرین دو چندان کرده اس��ت. به گفته 
محمد المسقطی رئیس جامعه حقوق بشر 
بحرین، این تظاه��رات در نهایت آرامش 
برگزار شده بود ولی با وجود این موضوع، 
نیروهای پلیس به منظور متفرق کردن مردم 
وارد عمل شدند. سرکوب تظاهرات مردمی 
در بحرین حتی در ماه مبارک رمضان نیز 
ادام��ه یافت و این امر نه تنها باعث نش��د 
که مردم حتی قدم��ی از مطالبات خود پا 
پس نهند، بلکه بر عزم آنان در رس��یدن به 
مطالبات قانونی ش��ان افزود. نکته جالب 
توجه تح��والت در وضعیت بحرین پس 
از سخنرانی پادش��اه بحرین در شب قبل 
از عید فطر بود که پس از این س��خنرانی 
ده ها بحرینی به خیابان ها سرازیر شدند و بر 
ضد حکومت آل خلیفه شعار دادند. پادشاه 
بحرین در این سخنرانی گفت که هر کس 
به شخص وی اهانت کرده است مورد عفو 
قرار می گیرد و کس��انی ک��ه از کار برکنار 
شده اند به کارهای خود باز خواهند گشت. 
اما این سخنان پادشاه نتوانست خشم مردم 
این کش��ور را خاموش کند. شبکه خبری 
فرانس��وی افزود: دالیل متع��ددی را برای 
عدم فروکش خشم مردم بحرین ذکر کرد. 
موضوع اول درباره زندانیان بوده است، آیا 

زندانیان در دادگاه های غیرنظامی محاکمه 
خواهند شد یا حکم هایی که در دادگاه های 
نظامی درباره آنها صادر شد، قطعی است. 

موض��وع دوم درباره کس��انی ب��ود که از 
کارهای خود برکنار ش��دند. حدود 3000 
نفر از کار خود برکنار ش��ده اند و در حال 
حاضر هیچگونه راه حل آشکار و شفافی 
درباره وضعی��ت آنها وجود ندارد. فرانس 
24 ب��ه تحری��م انتخابات توس��ط بزرگ 
ترین حزب معارض دولت نیز اش��اره و 
تأکی��د کرد که این موضوع، بحران در این 
کش��ور کوچک حاشیه ای خلیج فارس را 
بیشتر خواهد کرد. این شبکه فرانسوی در 
پایان اعالم ک��رد: خالصه آنکه، همانطور 
که ناظران سیاسی معتقدند، تشدید اوضاع 
در بحرین ناشی از مواضعی است که هم 
حکوم��ت و هم مخالفان اتخاذ می کنند و 
این مواضع نش��انگر آن است که بحرین 
به زودی از این بحران رها نخواهد ش��د، 
بحرانی که شکافی در این کشور کوچک 
ایجاد کرده است که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. الزم به یادآوری است که تظاهرات 
بر ضد رژیم آل خلیف��ه از اواخر فوریه و 
ب��ه دنبال موج اعتراضات در کش��ورهای 
تونس و مصر، آغاز شد. این تظاهرات در 
ابتدا از جانب اکثریت شیعیان کشور برگزار 
شد که می خواستند اقلیت سنی حاکم بر 
کشور، امکانات اقتصادی و سیاسی بیشتری 
در اختی��ار آنان قرار دهد. اما با گس��ترش 
تظاهرات مردم��ی، رژیم بحرین با کمک 
خواستن از عربستان س��عودی، نیروهای 
نظامی این کشور را نیز به خدمت گرفت 
و از آنان در سرکوب قیام مردمی این کشور 
اس��تفاده کرد. بر اس��اس این گزارش، در 
جریان سرکوب قیام مردمی بحرین تا کنون 
30 تن کشته و بیش از 1000تن بازداشت 
شده اند. رژیم آل خلیفه برای تغییر ترکیب 
جمعیتی بحرین و سرکوب قیام مردمی در 
این کشور، چندین هزار مزدور پاکستانی 
و اردنی را اس��تخدام و بالفاصله تابعیت 
بحرینی به آنها اعطا کرد، این درحالی است 
که طرح لغو تابعیت ش��یعیان نیز پیگیری 
می ش��ود. بر اساس این گزارش، رژیم آل 
خلیفه ب��ا ورود 400 اردنی دیگر به داخل 
خاک بحرین به سیاس��ت تغییر س��اختار 
جمعیتی این کش��ور برای در اقلیت قرار 

دادن شیعیان ادامه می دهد. 

جهان نما

هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی ماهان به شماره 
پرواز 613 که س��اعت 22:30 شنبه شب از تهران 
عازم مش��هد مقدس ش��ده بود در فرودگاه شهید 
هاش��می نژاد در حدود ساعت 24 به هنگام فرود 
به علت ترکیدگی چرخ جلو با مشکل مواجهه شد 
و به سختی فرود آمد. گفتنی است این سانحه که 
محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم یکی از سرنش��ینان آن بود خوش��بختانه 
تلفات جانی در بر نداشته ولی برخی از مسافرین 
دچار جراحاتی ش��ده اند که بالفاصله به درمانگاه 

منتقل و مداوا روی آنان صورت پذیرفته است. 
مدیر عامل شرکت ماهان پیرامون این سانحه گفت: 
هواپیمای تهران مشهد این ایرالین که هنگام فرود 
در فرودگاه مشهد دچار سانحه شده بود، به سالمت 
در این فرودگاه به زمین نشست و تنها چند مسافر 
به علت تکان های هواپیما دچار جراحات سطحی 

شدند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، حمید عرب نژاد  
اظه��ار داش��ت: یک فرون��د هواپیم��ای ایرباس 
ش��رکت هواپیمایی ماهان به ش��ماره پرواز 613 
که س��اعت22:30 شنبه شب از تهران عازم مشهد 
مقدس ش��ده بود، هنگام فرود در فرودگاه شهید 

هاش��می نژاد این ش��هر با بروز مشکل در چرخ 
روبه رو شد که با تبحر خلبان، هواپیما و مسافران به 

سالمت به زمین نشستند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان اظهار داشت:  
این اتفاق خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت 
ولی برخی از مس��افران دچار جراحات س��طحی 
شدند که بالفاصله به درمانگاه منتقل و تحت مداوا 

قرار گرفتند.
وی ادامه داد: تعداد مس��افران این هواپیما حدود 

230 نف��ر بودند که پس از بروز این س��انحه هیچ 
یک از سرنش��ینان آسیب جدی ندیدند. عرب نژاد 
خاطرنشان کرد: هشت نفر از مصدومان این حادثه 
در فرودگاه شهید هاش��می نژاد مشهد به صورت 
سرپایی مداوا ش��دند و سه نفر به بیمارستان های 
شهید کامیاب و امام رضا)ع( مشهد انتقال یافتند که 

آنها نیز هم اکنون مداوا شده  اند.
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی ماهان با اش��اره به 
اینکه هم اکنون مشکل فنی چرخ های این هواپیما 
نیز برطرف ش��ده اس��ت،  اظهار داش��ت: ترکیدن 
الس��تیک های هواپیما و یا مشکالت چرخ جزو 
مشکالت فنی خاص هواپیما محسوب نمی شود و 
این مورد برای هر شرکت هواپیمایی در دنیا پیش 
می  آید. عرب نژاد ادامه داد: مهارت خاص خلبان در 
کنترل هواپیما در چنین مواقعی بسیار قابل توجه 
اس��ت که در این پرواز نیز مهارت خلبان موجب 
شد خوشبختانه هواپیما به سالمت به زمین بنشیند 
و مس��افران آسیب جدی جدی نبینند در صورتی 
ک��ه در چنین اتفاقاتی اگر خلبان مهارت نداش��ته 
باشد ممکن است شدت سانحه افزایش یابد. گفته 
 می شود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام از مسافران این پرواز بوده است. 

سانحه در هواپيماي حامل محسن رضايي

سانحه هواپیما یی مشهد به خیر گذشت
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

انگليس برای اروپا مشکل ساز است
 آغاز سیر بی اهمیت شدن اروپا در دنیا

صدر اعظم سابق آلمان، انگلیس را به این دلیل که عضو منطقه یورو نبوده اما 
 درباره سیاست های اقتصادی مشترک این اتحادیه اظهار نظر می کند مسأله ساز
دانس��ته و اروپ��ا را در حال غرق ش��دن در ام��واج بی مفهومی و بی اهمیتی 

دانست.
به گزارش مهر، گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان در گفتگو با هفته نامه 
»اشپیگل« خواستار اصالحات گسترده در اتحادیه اروپا شده و اظهار داشت: آن 
اروپایی که من تصور آن را می کردم اتحاد محکم تری داش��ته و با عضویت 
ترکیه در این اتحادیه و مش��ارکت با روس��یه کامل می شود. شرودر در بخش 
دیگری از این گفتگو انتقاد شدیدی به نقش انگلیس در اتحادیه اروپا وارد کرده 
و اظهار داشت: انگلیس بزرگ ترین مشکالت را برای اتحادیه ایجاد می کند. 
این کشور عضو منطقه یورو نمی باشد اما همواره درباره شکل گیری یک منطقه 

اقتصادی اروپایی اظهار نظر می کند و این دو با هم جور در نمی آیند.
این مقام سابق آلمانی همچنین با اشاره به رقابت های بین المللی قدرت های 
نوظهور جهانی اظهار داشت: اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه بین آسیا با 
رهبری چین و آمریکایی که به دنبال به دست آوردن دوباره قدرت است در حال 
غرق شدن در امواج بی مفهوم و بی اهمیتی است. شرودر همچنین خواستار 
تعیین یک وزیر اقتصاد اروپایی مشترک شده که زیر نظر پارلمان اروپایی کار 
می کند و اظهار داشت: ما باید به این ترتیب انصراف از ملی گرایی را تمرین 
کنیم. آنچه که در پارلمان های ملی ارائه می ش��ود باید در پارلمان اروپایی به 
عنوان عالی ترین مرجع صالحیت رسیدگی شود. برای این منظور می توان یک 
کمیسیون ویژه پارلمان اتحادیه اروپا ایجاد کرد که از اعضای منطقه یورو تشکیل 

شده و این بازرسی را بر عهده می گیرند.

پاکستان، مهره اصلی بازی شطرنج 
آمریکا و افغانستان

یک روزنامه پاکس��تانی در گزارشی با اش��اره به نقش کلیدی این کشور در 
فرآیند مذاکرات صلح با طالبان به اهداف اسالم آباد در افغانستان پرداخت. به 
گزارش مهر، نیشن در مقدمه این گزارش نوشت: معانی بسیاری از واژه »پایان 
بازی شطرنج آمریکا در افغانستان« تفسیر می شود، زیرا شماری از بازیکنان 
جنگ در پی یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به درگیری ها در 
افغانس��تان هستند. آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو بر تالش خود برای 
واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در سال 2014 متمرکز 

شده اند اما شکاف هایی درباره عملیات و اهداف این جنگ وجود دارد.
مؤسسه صلح آمریکا )USIP( در گزارشی اعالم کرد که پاکستان دو هدف را 
دنبال می کند اول اینکه صلح در افغانستان نباید به بی ثباتی در پاکستان منجر 
شود. دوم اینکه دولت افغانستان نباید سیاست خصمانه ای را در قبال پاکستان 
پیش گیرد و از خاک خود علیه منافع پاکس��تان اس��تفاده کند. جای تعجب 
ندارد که پاکس��تان برای رسیدن به اهداف خود باید سه اقدام را انجام دهد: 
اولین اقدام کمک به برقراری ثبات در افغانستان است، زیرا منافع پاکستان در 
گروی تشکیل دولتی با ثبات در افغانستان است. دوم اینکه پاکستان نیازمند 
تشکیلی دولتی فراگیر در کابل است، بدان معنا که پاکستان ترجیح می دهد 
تمام مقامات سیاسی و اقلیتی مذاکرات صلح با طالبان را به رسمیت بشناسند. 
از سوی دیگر نگرانی های زیادی درباره نقش هند در افغانستان وجود دارد 

زیرا اسالم آباد نقش دهلی نو را در پیشرفت اقتصادی هند نمی پذیرد.

وزير کار:
ایجاد 2/5 میلیون شغل قطعی است

عبدالرضا شیخ االسالمی با اعالم اینکه برنامه ایجاد 2 میلیون 
و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری قطعی است، 
گف��ت: طی روزهای گذش��ته از این موضوع برداش��ت های 
نادرستی صورت گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ایجاد 2/5 میلیون فرصت جدید ش��غلی در سال جاری 
قطعی است و این برنامه اجرایی خواهد شد. به گزارش مهر، 
عبدالرضا شیخ االس��المی گفت: طی روزهای گذشته از این 

موضوع برداشت های نادرستی صورت گرفته است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جش��نی که به مناس��بت 
خودکفایی خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد امام )ره( 
در استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: برنامه دولت در ایجاد 
2/5 میلیون ش��غل در سال 90 محقق می شود. روابط عمومی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: از سخنان وزیر 
کار برداشت نادرست صورت گرفته و به اشتباه اعالم شد که 
2/5 میلیون فرصت ش��غلی جدید در 2 س��ال محقق خواهد 

شد.
همچنین آمده است که برداشت نادرست از سخنان وزیر کار 
 مبنای تحلیل های نادرست قرار گرفت که منجر به نتیجه گیری

اشتباه شده است.

عضو فراکسيون اصولگرايان:
دستاوردهای انقالب تنها متعلق به یک جریان نیست

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که در طیف اصولگرایان هیچ کس 
نبای��د خ��ود را اصولگراتر از دیگران بداند گفت: باید فضای انتخابات و کش��ور را به 
گونه ای باز و شفاف نگه داریم که همه طیف ها بتوانند در انتخابات شرکت کنند چرا 
که در نهایت این مردم هستند که باید دقت کنند تا در انتخاب خود دچار اشتباه نشوند. 
به گزارش ایس��نا، عوض حیدرپور با اش��اره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی 
بر به حداقل رس��اندن چالش های انتخابات، با بیان این که جریانات سیاس��ی نباید به 
موفقیت های خود مغرور ش��وند گفت: در طول انقالب تجربه کرده ایم شکست پیامد 
ابتال به غرور بوده است. به گفته وی، بر این اساس یک گروه نباید فکر کنند که همه 
دستاوردهای انقالب و همه آنچه داشته های ما در انقالب اساسی است، متعلق به آن ها 

است. 
 

اتصال برق اتمي بوشهر به شبکه سراسري
سازمان انرژي اتمي اعالم کرد که برق اتمي نیروگاه بوشهر ساعت 23 و 29 دقیقه شنبه 
12 شهریور ماه سال جاري با قدرت حدود 60 مگاوات به شبکه سراسري متصل شد.  
به گزارش سازمان انر ژي اتمي، این رویداد با هماهنگي مدیریت شبکه برق کشور و به 
منظور فراهم آوردن شرایط الزم براي بهره برداري مقدماتي از اولین نیروگاه اتمي برق 
خاورمیانه کلید خورد. شایان ذکر است که آزمایش هاي الزم براي حصول اطمینان از 

هماهنگي کامل این پروژه با شبکه سراسري در روزهاي آینده ادامه مي یابد. 

اداره کل منابع طبيعی اس��تان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع 
طبيعی و ذخاير جنگلی کشور 71/7/12 و تبصره يک ماده 3 آيين نامه اجرايی مصوب 
71/12/16 هي��أت وزي��ران براس��اس تفويض اختي��ار ش��ماره 704/100/90 – 
72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداری کشور محدوده رقبه ملی شده واقع 

در حوزه استحفاظی اين اداره کل بشرح ذيل:
مراتع شمال جاده طرق الرضا پالك 3675 بخش 5 نايين شهرستان خور و بيابانک که 
دارای مس��احت پنجاه و هفت هزار و يکصد و چهارده هکتار و هفت هزار و س��يزده 
مترمربع )57114/7013( منابع ملی و فاقد مستثنيات قانونی می باشد و حدود اربعه 

آن:
شمال: به حوزه استحفاظی استان سمنان  

مشرق: به حوزه استحفاظی يزد
جن��وب: قطع��ات 2 و 3 مرات��ع ج��اده طرق الرض��ا موض��وع آگهی ش��ماره 48337-

 76/12/25
مغرب: به مراتع محمدآباد کوره گز آگهی شماره 74/12/16-44220

باس��تثنای مس��تثنيات تبصره 3 پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها 
که بوسيله رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان تعيين و به تأييد اداره 
کل رسيده و مشخصات اين رقبه در متن آگهی قيد و سوابق مربوطه در اداره منابع 
طبيعی شهرستان خور و بيابانک و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع 
ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده می شود 
تا چنانچه به تشخيص منابع ملی اين رقبه معترض می باشند از تاريخ انتشار اين آگهی 
در روزنامه کثيراالنتش��ار به مدت ش��ش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارك و 
مس��تندات قانونی به دبيرخانه هيأت تعيين تکليف اراضی اختالفی مستقر در اداره 
منابع طبيعی شهرس��تان خور و بيابانک ارس��ال و پس از آن به دادگاه های ويژه مرکز 

مراجعه تا مورد رسيدگی قرار گيرد.

اداره کل منابع طبيعی استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع 
طبيع��ی و ذخاير جنگلی کش��ور 71/7/12 و تبصره يک م��اده 3 آيين نامه اجرايی 
مصوب 71/12/16 هيأت وزيران براساس تفويض اختيار شماره 704/100/90 
– 72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداری کشور محدوده رقبه ملی شده 

واقع در حوزه استحفاظی اين اداره کل بشرح ذيل:
مراتع ش��مال جندق پالك 3451 بخش 6 نايين شهرستان خور و بيابانک که دارای 
مس��احت شانزده هزار و هش��تصد و سی و دو هکتار و هزار و نهصد و چهل و چهار 
مترمربع )16832/1944( منابع ملی و فاقد مس��تثنيات قانونی می باشد و حدود 

اربعه آن:
شمال: به مرز حوزه استحفاظی استان سمنان و دامغان 

مشرق: به مراتع مصر موضوع آگهی شماره 74/12/16-44220
جن��وب: ب��ه مراتع پيش گ��زو و چ��اه زرد جندق موض��وع آگهی ش��ماره 18116-

74/5/28
مغرب: به مراتع شمال و غرب جندق موضوع آگهی شماره 74/9/27-40604

باس��تثنای مس��تثنيات تبصره 3 پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل 
ها که بوس��يله رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان تعيين و به تأييد 
اداره کل رسيده و مشخصات اين رقبه در متن آگهی قيد و سوابق مربوطه در اداره 
منابع طبيعی شهرستان خور و بيابانک و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده 
 موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده 
می ش��ود تا چنانچه به تش��خيص منابع ملی اين رقبه معترض می باش��ند از تاريخ 
انتش��ار اين آگهی در روزنامه کثيراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتباً 
همراه با مدارك و مستندات قانونی به دبيرخانه هيأت تعيين تکليف اراضی اختالفی 
مستقر در اداره منابع طبيعی شهرستان خور و بيابانک ارسال و پس از آن به دادگاه 

های ويژه مرکز مراجعه تا مورد رسيدگی قرار گيرد.

فیض ا... رهنما
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

فیض ا... رهنما
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
به شماره 90/6/8-23200

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
به شماره 90/6/8-23196
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سرپرس��ت اداره کل تعاون استان اصفهان گفت: حدود 
30 درصد تعاونی های این استان فعال نیست.

س��یدکمال الدین میرهادی در حاش��یه نشست خبری 
هفته تعاون گفت: تاکنون هشت هزار تعاونی در استان 
اصفه��ان به ثبت رس��یده که از این میزان یک س��وم را 

تعاونی های غیر فعال تشکیل می دهند.
وی شمار اعضای تعاونی های استان اصفهان را نزدیک 
ب��ه 60 درصد جمعیت حدود پنج میلیون نفری اس��تان 
دانس��ت و گفت: در صورت کسر افرادی که در قالب 
س��هام عدالت عضو این تعاونی شده اند، تعاونی های 

استان 700 هزار نفر عضو دارند.
میرهادی برنامه ریزی برای شناس��ایی تعاونی های غیر 
فعال از طریق آمارگیری تعاون و استفاده از ظرفیت های 
خالی مانده تعاونی های اس��تان را از اولویت های این 

اداره کل عنوان کرد.
وی شکل گیری تعاونی های بزرگ و فراگیر ملی را از 
مهم ترین برنامه های دولت برای توس��عه بخش تعاون 

و افزایش سهم این بخش از اقتصاد کشور دانست.
وی همچنی��ن از اختصاص 140 میلی��ارد تومان برای 
توس��عه مش��اغل خانگی در اس��تان خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: دس��تگاه های مختلف مرتبط ب��ه ازای هرنفر 
پنج میلیون تومان تس��هیالت بابت مش��اغل خانگی به 

متقاضیان می پردازند.
ــی در بخش  ــذاری 150 میلیارد تومان ــرمایه گ س

تعاون
همچنین سرپرس��ت اداره کل تعاون اس��تان اصفهان از 
بهره برداری 107طرح تعاونی در هفته تعاون)13 تا 19 
شهریور( خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها 150 
 میلی��ارد تومان اعتبار اختصاص یافت و با بهره برداری
از آنها، ش��ش ه��زار و 586 فرصت جدید ش��غلی در 
زمینه ه��ای کش��اورزی، صنعت، مس��کن، خدمات و 

تولیدی ایجاد شده است.
وی با اشاره به 10 گرایش طرح های اجرایی 
تصری��ح کرد: ای��ن ده گرایش ش��امل یک 
گرایش در درون اتحادیه ها، یک گرایش در 
تعاونی اعتبار، س��ه گرایش در بخش تأمین 
نی��از تولیدکنن��دگان، دو گرایش در بخش 
تأمین نیاز مصرف کنندگان، س��ه گرایش در 
بخش حمل و نق��ل، 24 گرایش در بخش 
خدمات، 11 گرایش در بخش صنعت، یک 
گرای��ش در بخش فرش دس��تبافت، هفت 
گرایش در بخش کش��اورزی و 54 گرایش 

در بخش مس��کن بوده ک��ه در روزهای 
 مقرر در اس��تان اصفهان به بهره برداری

می رسند.  
میرهادی با اش��اره به دیگ��ر طرح های 
بخش تع��اون گفت: تع��داد 32هزار و 
526 واحد مسکن مهر در استان اصفهان 
در دس��ت احداث است که از این تعداد 
واحد، س��اخت پنج ه��زار و 512 واحد 
مس��کن توس��ط تعاونی ه��ای مس��کن 
 مه��ر اس��تان اصفه��ان به پایان رس��یده 

است.

 سرپرست اداره کل تعاون استان اصفهان گفت: حدود 
8 هزار تعاونی در استان اصفهان موجود بوده که بالغ بر 

2 میلیون و 500 هزار نفر اعضاء دارد. 
وی بیان داشت: این تعداد عضو در بخش تعاون ظرفیت 
بس��یار خوبی برای استان اس��ت و با توجه به اینکه تا 
این لحظه در بحث مس��کن مهر تجربیات و تالش های 
خوبی صورت گرفته در نتیجه باید فرصت هایی که در 
قالب تعاونی های سهامی عام و تعاونی های ملی فراگیر 

شده، کمبودهای موجود در بخش تعاون جبران شود.
میرهادی با اش��اره به طرح مهم افتتاح ش��ده در بخش 
تع��اون اظهار داش��ت: در روزهای گذش��ته نخس��تین 
نیروگاه تولید برق ش��رکت تعاونی بهنام انرژی نائین به 

بهره برداری رسیده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن نیروگاه با ق��درت دو مگاوات در 

شهرک صنعتی نائین احداث شده است.
سرپرس��ت اداره کل تعاون استان اصفهان تصریح کرد: 
زمین ط��رح نیروگاه بهنام انرژی نائی��ن 992 متر مربع 

بوده و زیربنای ساختمان آن 288 مترمربع است.
وی اف��زود: تاری��خ ثبت این نی��روگاه در 23 فروردین 
س��ال 89 ب��وده و طول زمان اجرای ای��ن طرح نیز 15 

ماه بوده است.
میره��ادی با اش��اره ب��ه می��زان س��رمایه گذاری انجام 
ش��ده در زمینه س��اخت نیروگاه برق گفت: میزان کل 
س��رمایه گذاری انجام ش��ده برای احداث نیروگاه برق 
بهنام ان��رژی نائین، یک میلی��ارد و 650 میلیون تومان 
ب��وده که از این مبلغ 7 میلی��ارد و 500 میلیون ریال آن 
آورده اعضاء و 900 میلیون تومان نیز تس��هیالت بوده 

است. 
وی اضاف��ه ک��رد: ای��ن ط��رح ش��اخص در ش��هرک 
 صنعتی نائین برای نخس��تین بار در کش��ور اجرا ش��ده

است.

تولیدی های پوشاک در اصفهان
 صاحب برند می شوند

رئیس اتحادیه دوخت و پوش��اک استان اصفهان گفت: تمام واحدهای 
صنفی تولیدکننده پوشاک دارای مجوز در این استان به زودی صاحب 

برند خواهند شد.
ابراهیم خطابخش در گفتگو با ایرنا افزود: برند سازی برای تولیدکنندگان 
پوش��اک از برنامه های اصلی اتحادیه دوخت و پوشاک استان اصفهان 
در س��ال جاری اس��ت. وی با اش��اره به اینکه در زم��ان حاضر تعداد 
مح��دودی از تولید کنندگان پوش��اک در اس��تان اصفه��ان دارای برند 
شناخته شده و معتبر هستند، افزود: اتحادیه دوخت و پوشاک اصفهان 
با برگزاری دوره های آموزش��ی درباره برند و استانداردهای دوخت و 
دوز در این زمینه فعالیت می کند. به گفته وی حدود یک هزار و 500 
واحد صنفی در رس��ته های مختلف در زمینه پوش��اک در استان اصفهان فعال است. خطابخش با اشاره به نرخ 
تورم در کش��ور و افزایش قیمت حامل های انرژی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزود: با این 

وجود قیمت پوشاک افزایش چندانی نیافته است.
وی تصریح کرد: دستمزد کارگران و قیمت پارچه حدود 20 درصد افزایش یافته اما قیمت پوشاک عرضه شده 

در بازار کمتر از این نرخ افزایش داشته و بسیار مناسب است.
وی با اش��اره به حضور 45 واحد صنفی پوش��اک در نمایشگاه امسال پاییزه اصفهان گفت: بیشتر این واحدهای 

صنفی تولیدکننده بودند و اجناس خود را با قیمت بسیار مناسب و پایین تر از بازار به مردم عرضه کردند.
خطابخش افزود: بر اساس قانون، تولیدکنندگان می توانند نرخ سود محصوالت خود را تا 20 درصد برسانند اما 

در این نمایشگاه نرخ سود تولیدکنندگان پنج درصد بود یعنی اجناس با تخفیف 15 درصدی عرضه شد.
وی اضافه کرد: نظارت بیش��تر و انجام کار کارشناس��ی به خصوص در زمینه تنظیم بازار و قیمت ها به افزایش 

کیفیت نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال مانند فروش پاییزه یا بهاره کمک می کند.
وی نمایشگاه امسال پاییزه اصفهان را بهتر از سال گذشته ارزیابی کرد و افزود: امسال تعداد غرفه ها نسبت به 
س��ال گذش��ته کاهش یافت تا با حضور تولیدکنندگان بزرگ و افزایش فضای غرفه ها مردم راحت تر به خرید 

بپردازند و ترافیک کمتری در تردد مردم در فضای نمایشگاهی ایجاد شود.

کارشناس برگزاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: 
بی��ش از 100 هزار نفر از نمایش��گاه فروش پاییزه امس��ال اصفهان بازدید 
کردند. سیدحسین مهدوی منش افزود: این تعداد بازدید کننده در مدت 10 

روز از نمایشگاه پاییزه اصفهان بازدید و خرید کردند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بازدیدکنندگان برای خرید لوازم التحریر و مواد 
غذایی به این نمایشگاه آمده بودند اظهار داشت: خرید پوشاک نیز با توجه 
به بازگش��ایی مدارس در اولویت قرار داش��ت. وی نقاط قوت نمایش��گاه 
امس��ال پایی��زه را افزایش حض��ور تولیدکنندگان، نظارت ویژه بازرس��ین 
س��ازمان بازرگانی، مجمع امور صنفی و اتحادیه های استان اصفهان و ارائه 

قیمت های مناسب تر نسبت به سال گذشته دانست.
وی یکی از مزایای برگزاری نمایش��گاه های فروش مس��تقیم کاال را خرید 
اجناس مختلف به صورت متمرکز و در یک مکان دانست و گفت: در این 

نمایشگاه تمام نیازهای خانواده در یک مکان کنار یکدیگر عرضه شد.
مهدوی منش، نقش این نمایش��گاه ها در تنظیم بازار را بس��یار مهم عنوان 
کرد و افزود: نمایشگاه های فروش پاییزه و بهاره با ارائه محصوالت خوب 

و با قیمت مناسب، زمینه ساز کنترل قیمت بازار است و از اجحاف در حق 
خریداران جلوگیری می کند.

وی درب��اره زمان برگزاری نمایش��گاه پاییزه گفت: ب��ا توجه به بحث های 
کارشناس��ی انجام شده و ارزیابی نظرات مردم و غرفه داران به نظر می آید 

بهترین زمان برای برپایی این نمایشگاه دهه دوم شهریورماه است.
ب��ه گفته وی، برگزاری نمایش��گاه ف��روش پاییزه در دهه دوم ش��هریور با 
س��فرهای آخر ماه مردم تالقی پیدا نمی کند و یک بازار جدید برای غرفه 

داران و تولیدکنندگان در آستانه بازگشایی مدارس به وجود می آورد.
نمایش��گاه فروش پاییزه اصفهان از اول تا دهم شهریور ماه جاری در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان برگزارشد.

دو میلیارد ریال تراکنش مالی در پایانه های الکترونیکی نمایشگاه 
همچنین کارشناس حوزه بازاریابی بانک صادرات سرپرستی اصفهان اعالم 
کرد: ح��دود دو میلیارد ریال تراکنش مالی توس��ط پایانه های الکترونیکی 
مس��تقر در داخل س��الن های نمایش��گاه فروش پایی��زه اصفهان صورت 

گرفت.

محمدرضا صادقپور گفت: در نمایش��گاه امسال فروش پاییزه اصفهان 170 
دس��تگاه پایانه فروش POS در بین غرفه ها توزیع و اس��تفاده ش��د که از 

طریق این دستگاه ها یک میلیارد ریال مبلغ جابه جا شده است.
وی با اش��اره به اینکه بیش از 10 هزار تراکنش مالی توسط این دستگاه ها 
صورت گرفت، تصریح کرد: بانک صادرات آمادگی نصب این دس��تگاه ها 
تا 500 عدد را نیز داش��ت. وی با اش��اره به نصب یک دس��تگاه خودپرداز 
بانک صادرات در داخل فضای س��الن های نمایش��گاه اظهار داشت: بیش 
از 12 ه��زار تراکن��ش مالی با حجم یک میلیارد ریال پرداخت وجه نقد نیز 
توس��ط این دس��تگاه انجام ش��د. صادقپور با بیان اینکه این آمار جدای از 
دس��تگاه های مستقر در فضای محوطه بیرون نمایشگاه اصفهان بود، گفت: 
در داخل ش��عبه بانکی مس��تقر در سالن نمایش��گاه پاییزه نیز 600 میلیون 
ریال جذب منابع صورت گرفت. وی اهداف اس��تقرار شعبه بانکی و ارائه 
خدمات الکترونیکی در نمایش��گاه پاییزه اصفهان را گسترش سیاست های 
دولت برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، فرهنگسازی در این زمینه 

و جلب اعتماد عمومی به این قبیل خدمات عنوان کرد.

واحدهای تولیدی، دنبال گرفتن مهلت 
برای پرداخت معوقات

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استمهال بدهی معوقات واحدهای 
تولیدی عامل تقویت این واحدها در مدت زمان کوتاهی اس��ت و باید به 
واحده��ای تولیدی فرصت برای تجدید قوا داد. محمود اس��المیان اظهار 
داش��ت: تقوی��ت بخش خصوصی در اقتص��اد می تواند نتای��ج ارزنده ای 
در افزایش رش��د اقتصادی کش��ور داشته باش��د. وی تصریح کرد: بخش 
خصوصی اقتصاد کشور توانمند و دارای ظرفیت برای انجام فعالیت های 
اقتصادی بین المللی است که نیازمند باور مسئوالن به این بخش است. نایب 
رئی��س اتاق بازرگانی اصفهان ضیافت افطاری فعاالن اقتصادی در محضر  
مقام معظم رهبری را مهم و اثرگذار دانس��ت و بیان داشت: فرصتی برای 
بخش خصوصی برای ارائه دیدگاه و نظرات ایجاد ش��ده است که باید به 

طور صحیح از آن استفاده شود و رهبری با دقت تمام سه ساعت به سخنان فعاالن اقتصادی توجه کردند. وی استمهال 
بدهی معوقات واحدهای تولیدی را عامل تقویت این واحدها در مدت زمان کوتاهی دانست و افزود: فرصت دادن به 

واحدهای تولیدی امکان تجدید قوا را برای پرداخت بدهی فراهم می سازد. 
 اس��المیان با بیان اینکه بازداش��ت برخی از کارآفرینان به دلیل بدهی معوق به بانک ها عامل بروز معضالتی در جامعه 
است، تأکید کرد: از کارآفرینان که در حال فعالیت و اشتغال زایی هستند باید حمایت شود زیرا بیکاری واحدهای تحت 

مدیریت آنان بحرانی بدتر از بحران معوقات بانکی در کشور به وجود می آورد.
 وی حفظ اشتغال موجود در تمام کشورها را یک اصل مهم دانست و گفت: در کشور آمریکا برای حفظ اشتغال موجود 

بیش از چند  هزار میلیارد دالر تسهیالت بالعوض به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
نای��ب رئی��س اتاق بازرگانی اصفهان ارائه تحلیل کارشناس��ی از واحدهای تولیدی را عام��ل تنویر افکار برای اتخاذ 
تصمیمات منطقی دانس��ت و بیان داش��ت: برای تصمیم اقتصادی باید آمار و تحلیل های دقیقی از شرایط موجود در 
دسترس باشد تا تصمیم متضاد با تولید در کشور گرفته نشود. وی خواستار توجه مسئوالن دولتی به وضعیت بنگاه های 
اقتصادی شد و اضافه کرد: در شرایط سخت و بحرانی نباید با مواردی از جمله مالیات بر تولید فشار وارد شود. عضو 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز گفت: تبادل نظر اتاق با بانک های عامل استان اصفهان می تواند برخی مشکالت پیش 

روی واحدهای تولیدی و بانک ها را حل کند. 

معاون استاندار اصفهان:

اطالعات سرشماری خانوارها محرمانه است
 معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان با بیان اینکه چشم انداز پنج ساله آینده کشور بر مبنای اطالعات جمع آوری شده
 در سرشماری تعیین می شود، از مردم خواست تا اطالعات صحیحی در اختیار پرسشگران قرار دهند. علیرضا 
همدانیان در نشست معاونان فنی و مدرسان طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 استان اصفهان با 
تشریح اهمیت جمع آوری اطالعات صحیح در سرشماری ها افزود: سرشماری مهم ترین رویداد آماری در 

جوامع است و اطالعات حاصل از آن مبنای برنامه ریزی هاست.
وی خاطر نشان کرد: اطالع از وضعیت رویدادهای جمعیتی مانند مهاجرت، اشتغال، سواد، معلولیت، مسکن، 
قدمت س��اختمان، نرخ رشد، مرگ و میر، کش��اورزی و اطالعات دیگر می تواند برنامه ریزان را در تهیه و 
تدوین برنامه ریزی صحیح یاری کند. مدیر اجرایی سرشماری و نفوس مسکن استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
تمام اطالعات خانوار محرمانه است، از مردم خواست تا مانند سرشماری های پیشین با ارائه آمار و اطالعات 

صحیح، مأموران سرشماری را در تکمیل فرم های مربوطه یاری کنند. 
وی گفت: پیش از این هر 10 س��ال یک بار سرش��ماری نفوس و مسکن در کشور انجام می شد که بعد از 
سرش��ماری سال 85 به دلیل اهمیت سرشماری در امر برنامه ریزی به ابتکار دولت، این رویداد آماری قرار 
است هر پنج سال یکبار در کشور انجام شود. همچنین مدیرکل آمار و اطالعات استانداری اصفهان از اجرای 
این سرشماری با مشارکت هفت هزار نفر از ابتدای آبانماه همزمان با سراسر کشور در این استان خبرداد و 
گفت: آموزش افراد پذیرفته شده از 26 شهریور ماه آغاز می شود و زمان برگزاری سرشماری نیز از دوم آبان 

تا 22 این ماه تعیین شده است. 

معاونت حفاظت و بهره برداری سازمان آب منطقه ای اصفهان:

آبی در زاینده رود جاری نمی شود
معاونت حفاظت و بهره برداری س��ازمان آب منطقه ای اصفهان گفت: خبر جاری شدن آب به مناسبت 
فرا رس��یدن عید فطر در رودخانه زاینده رود به نقل از معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان صحت نداشته 

است.
 غالمحسین حیدرپور در پاسخ به پرسش رسانه ها مبنی بر اینکه بنابر قول مسئوالن استان اصفهان آیا 
آب در روز عید فطر در رودخانه زاینده رود جاری شده است، بیان داشت: معاونت عمرانی استانداری 
اصفهان در مصاحبه ای عنوان کرد به جریان انداختن آب در رودخانه زاینده رود به مناس��بت عید فطر 

صحت نداشته است. وی ادامه داد: این خبر از سوی مسئوالن استان تکذیب شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب منطقه ای اصفهان تأکید کرد: تا قبل از فرا رسیدن فصل پاییز 

آب در رودخانه جاری نمی شود.
وی گفت: زمان جاری ش��دن آب در رودخانه زاینده رود با توجه به آغاز کش��ت پاییزه کشاورزان در  

آبان ماه سال جاری اتفاق می افتد.
به گزارش فارس، این سخنان معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب منطقه ای در مورد عدم جاری 
ش��دن آب در رودخانه زاینده رود در حالی بیان ش��د که جمال الدین صمصام شریعت )معاون عمرانی 
اس��تاندار اصفهان( س��ی ام مرداد در مصاحبه مطبوعاتی و در جمع خبرنگاران خبر جاری شدن آب در 
رودخانه زاینده رود را به مناس��بت عید فطر تا حوالی ناژوان برای نجات از خش��ک شدن درختان این 

نواحی داده بود.

مديرکل مديريت بحران استانداری:

 62 درصد باغات اصفهان بیمه اند 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 62 درصد از باغات و 65 درصد زراعت این استان 
تحت پوش��ش بیمه کشاورزی است. منصور شیشه فروش در ستاد مدیریت خشکسالی استان اصفهان 
با بیان اینکه در س��ال زراعی 89-88 کش��اورزان اس��تان حدود 50 میلیارد تومان غرامت بیمه دریافت 
کردند، ادامه داد: میزان غرامت به کشاورزان استان در سال زراعی 90-89 در پایان مهرماه سال جاری 
اعالم می ش��ود. شیشه فروش اضافه کرد: کشاورزانی که بیمه باش��ند می توانند غرامت بیمه دریافت 
کنند. وی از صندوق بیمه کشاورزی نیز خواست با بررسی وضعیت خشکسالی در سطح استان نسبت 
به پرداخت غرامت بیمه کشاورزی به خسارت دیدگان اقدام کند. وی با بیان اینکه میزان بارندگی های 
 استان 30 تا 65 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش یافته است، تصریح کرد: حجم سد زاینده رود

در سال جاری نسبت به میانگین بلند مدت 47 درصد کاهش یافته است. 
شیش��ه فروش با بیان اینکه بر اس��اس اعالم مرکز خشکس��الی هواشناسی کشور از نظر شاخص های 
هیدرولوژی، هواشناس��ی، کشاورزی و ش��اخص های تلفیقی اس��تان اصفهان تحت تأثیر خشکسالی 
می باش��د، ادامه داد: بر اس��اس اعالم این مرکز تمام مناطق اس��تان در محدوده اثرات خشکسالی قرار 

داشته است. 
وی با بیان اینکه مناطق ش��رق، مرکز و جنوب اس��تان با آسیب پذیری بیش��تری در این زمینه روبه رو 
اس��ت، اظهار داشت: سند راهبردی مدیریت خشکس��الی استان به منظور ارائه چشم انداز آینده استان 

درباره منابع آب و کشاورزی استان توسط استادان دانشگاه تدوین شد. 

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

ساخت و ساز هم قیمت مسکن
را کاهش نداد

 براساس گزارش مرکز آمار از میزان پروانه های ساختمانی صادر شده در زمستان سال 
89، میزان ساخت و ساز آغاز شده در کشور طی سال 89 نسبت به سال 88 معادل 26 
درصد رشد داشته است. با نگاهی به آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان ساختمان های 
ساخته شده در کشور که مربوط به آذرماه سال 89 است می بینیم که طی 9 ماهه نخست 
سال 89 میزان ساختمان های نیمه تمام در مقایسه با دوره مشابه طی سال 88 معادل 11 
درصد رشد پیدا کرده است )به دلیل عدم انتشار آمار کامل سال 89 از سوی بانک مرکزی 
نمی توان ارزیابی کاملی از وضعیت ساختمان های تمام شده و نیمه تمام سال 89 ارائه 
کرد(.  این آمارها نش��ان از افزایش میزان س��اخت و ساز در کشور دارد ولی با این حال 
گزارشات تهیه شده از معامالت مسکن در زمستان سال 89 نشان از رشد 17 درصدی 
قیمت مسکن در شهر تهران طی این فصل نسبت به زمستان سال 88 دارد، روند تغییرات 
قیمت نیز در بهار سال90 نشان از رشد 75/5 درصدی قیمت نسبت به بهار سال 89 دارد 
و البته در همین دوره می بینیم نرخ اجاره حدود 24 درصد نس��بت به بهار 89 افزایش 
پیدا کرده است که البته این افزایش اجاره به طور مستقیم ناشی از افزایش هزینه ها در اثر 
اجرای قانون هدفمند سازی رشد کرده و می تواند به رشد قیمت مسکن منتهی شود زیرا 

باعث سوق پیدا کردن تقاضا از بازار اجاره به بازار معامالت مسکن خواهد شد.
برآوردهای کارشناس��ی نیز گویای س��رعت گرفتن روند رشد قیمت مسکن در فصل 
تابس��تان دارد، برآوردهای انجام شده توسط مهدی سلطان محمدی )کارشناس و فعال 
بازار مسکن( نشان از رشد 13 درصدی قیمت مسکن طی مرداد ماه سال جاری نسبت 
به مرداد سال 89 البته در برخی از مناطق شهر تهران دارد و مقایسه این ارقام با آمارهای 
رسمی مربوط به فصل بهار به خودی خود نشان از تندتر شدن شیب رشد قیمت مسکن 
در شهر تهران دارد. البته مشاهدات در مناطق مختلف شهر تهران نشان از سرعت گرفتن 
س��اخت و س��از نسبت به س��ال 89 دارد، اما زمانی که این دو موضوع را با هم مقایسه 
می کنیم، این سئوال ایجاد می شود که چرا با وجود رشد ساخت و ساز در کشور شاهد 

رشد قیمت هستیم؟
در پاس��خ به این پرس��ش دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی از کارشناس��ان با استناد 
به میزان تقاضای حدود یک میلیون دس��تگاهی که هر ساله با روند رشد جمعیت 
به بازار مس��کن وارد می شوند عنوان می کنند که میزان عرضه در بازار به مراتب 

کمتر از تقاضا است.

سرپرست اداره کل تعاون استان:

افزایش مصرف بنزین در تعطیالت عید فطریک سوم تعاونی های اصفهان غیر فعال هستند
مصرف بنزین کشور پس از یک دوره کاهش مصرف که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده 
بود، بار دیگر افزایش یافت و به باالترین میزان خود در هفته های اخیر رسید. بر پایه آمار 
رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مصرف بنزین کشور در روز سه شنبه 
8 شهریور همزمان با آغاز تعطیالت ایام عید سعید فطر و افزایش سفرهای درون و برون 
شهری، رکورد 71 میلیون و 500 هزار لیتر را ثبت کرد. گفتنی است که در روز چهارشنبه 
9 شهریور نیز 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که این رقم نیز در مقایسه 
با میزان مصرف بنزین کشور در هفته های اخیر همزمان با ماه مبارک رمضان بی سابقه بوده 
است. بر پایه این گزارش ها، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در ماه مبارک رمضان 

بیش از 18 درصد کاهش یافت و به کمتر از 55 میلیون لیتر در روز رسیده بود.
 بیش��ترین میزان مص��رف این فرآورده در کش��ور در ایام ماه مب��ارک رمضان مربوط به 
روز پنج شنبه 3 شهریور با 63 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز دوشنبه 

31 مرداد با 45 میلیون لیتر بوده است.

به منظور کاهش قيمت محصوالت؛
کوره شماره یک ذوب آهن 

راه اندازی شد
با بازس��ازی و تعمیرات اساس��ی و بروز رسانی س��خت افزاری و نرم افزاری،کوره 
بلند ش��ماره یک ذوب آهن اصفهان به پیش��رفته ترین سیستم اتوماسیون مجهز شد. 
محمدرضا خس��روی راد معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تش��ریح بازسازی 
و چگونگی انجام تعمیرات اساسی در اولین کوره بلند کشور گفت: این کوره اکنون 
به پیشرفته ترین سیستم اتوماسیون مجهز است ضمن اینکه سیستم های الکتریکی و 
مکانیکی کوره به طور عمده بازس��ازی ش��ده است. وی گفت: کوره بلند شماره یک 
عنوان قدیمی ترین عنصر صنعت فوالد کش��ور پس از بهره برداری در س��ال 1350 
تاکنون دو بار مورد تعمیرات درجه یک قرار گرفته است. بار سوم با ورود کوره شماره 
3 به خط تولید ش��رکت در س��ال 88، کوره بلند ش��ماره یک برای تعمیرات اساسی 
درجه یک متوقف ش��د. خس��روی تعمیرات اساسی اخیر کوره شماره یک را نسبت 
به دو تعمیر اساسی قبلی دارای ویژگی های منحصر دانست و گفت: عالوه بر اینکه 
نسوز کوره تعویض و عیوب سیستم آن برطرف شد، ده پروژه بازسازی همزمان با این 
تعمیرات اجرا گردیدکه باعث بروز رسانی کوره از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری 
شد و با اقدامات صورت گرفته، هم اکنون کوره شماره یک به پیشرفته ترین سیستم 
اتوماس��یون مجهز شده، ضمن اینکه سیستم های الکتریکی و مکانیکی کوره به طور 

عمده بازسازی شده است.

ارزش یارانه نقدی به 2۷ هزار تومان رسید
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذش��ته در تحلیل میزان تورم ناشی از 
اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم ک��رد: از نرخ تورم 16/3 درصدی تیرماه 
امسال، 4/5 درصد ناشی از هدفمندی یارانه هاست. حال مطابق آخرین اعالم مرکز آمار 
ایران متوس��ط هزینه ساالنه هر خانوار شهری ایرانی با بعد 3/86 نفر طی سال 1388 
حدود 12/7 میلیون تومان بوده است. بررسی روند تغییر هزینه خانوارهای شهری ایرانی 
نشان می دهد که این میزان، ساالنه در حدود نرخ تورم افزایش می یابد. بر این اساس 
این هزینه در س��ال 89 به حدود 14 میلیون تومان در س��ال و در سال 90 مطابق نرخ 
 تورم پیش بینی شده 22 درصدی که از سوی دولت که در اختیار صندوق بین المللی

پول قرار گرفته، به 17 میلیون تومان بالغ شده است.

دستگاه های مختلف 
مرتبط به ازای هرنفر 

پنج ميليون تومان 
تسهيالت بابت مشاغل 

خانگی به متقاضيان 
می پردازند

نمایشگاه پاییزه 100هزار بازدیدکننده داشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
در دوران مختلف زندگی به تناس��ب سنی که در آن قرار 
داری��م از بازی کردن ل��ذت می بری��م. در کودکی بازی 
وس��یله ای اس��ت برای آموزش، در نوجوان��ی و جوانی 
اوقات فراغتمان را پر می کند و در میانسالی و پیری برای 
جلوگی��ری از ضعف قوای ذهن��ی و تحلیل عملکرد مغز 
می تواند یاری رس��ان باشد. زمانی عروسک بازی، مهمان 
بازی، خاله بازی و... از بازی های معروف دختربچه ها بود 
و ماشین بازی، پلیس بازی و هواپیمابازی و... از بازی های 

مرسوم پسربچه ها. 
روزی نب��ود ک��ه در عصرهای به��ار و تابس��تان صدای 
بچه های کوچه شنیده نشود. صدای توپی که به در خانه ها 
می خورد یا از باالی دیوار به حیاط خانه ها می افتاد و مرد 
همسایه با عصبانیت بچه ها را تهدید می کرد که اگر این 
بار توپتان به دستم بیفتد آن را پاره می کنم. مدتی از شبکه 
ته��ران برنامه ای به نام بچه های دیروز پخش می ش��ود 
که مضم��ون اصلی آن یادآوری دوران کودکی و نوجوانی 
 افرادی اس��ت که اکنون بین س��نین 25 تا حتی 40 س��ال
هس��تند. حتی کارتون های آن دوران هم متناسب با سن 
بچه ها بود و بازی های زیبای کودکانه در آنها مشهود بود. 
اما اکنون در برنامه ه��ای کودکان از این نوع کارتون ها و 
نمایش ها خبری نیست و موضوع اصلی کارتون هایی هم 
که پخش می ش��وند بازی های رایانه ای و ربات ها و... 
اس��ت. برخی اوقات فکر می کنم در س��ی سال آینده اگر 
بخواهند برنامه ای مانند بچه های دیروز را پخش کنند چه 
برنامه هایی را باید یادآور ش��وند. درس��ت است که زمان 
تغییر کرده ولی شخصیت کودکی آنقدر هم دگرگون نشده 
و باید جایی باش��د برای بازی های واقعاً کودکانه. اما چرا 
بازی های رایانه جای تحرک و بازی های بچه ها را گرفته 
است؟ و این که چرا بازی های رایانه ای همچون هاله ای 

بازی های کودکانه را در برگرفته است؟
امروزه با گسترش رایانه و ورود به دنیای مجازی جایی برای 
بازی های الکترونیکی باز شده است که با وجود سرگرمی 
 در صورت اس��تفاده ناصحی��ح و غیراصولی و به کاربردن 
برنامه هایی نابهنجار و ساختار شکن به تهدیدی بزرگ تبدیل 
خواهد ش��د. این امر می تواند منجر به بروز بیماری های 
روان��ی از جمله افس��ردگی در قش��ر ک��ودک، نوجوان و 
جوان ش��ود. دسترسی گروه های س��نی کودک، نوجوان 
 و جوان به بازی های الکترونیکی به س��ادگی امکان پذیر
است. در حالی که بیشتر والدین نسبت به خطرات استفاده 

بیش از حد این بازی ها اطالعی ندارند.
در گذش��ته بازی کردن مستلزم برقراری ارتباط با دیگران 
بود کودک مهارت ها و شیوه های صحیح ارتباط مؤثر بین 
فردی و مهارت های اجتماعی را می آموخت اما در حال 
حاضر فرد کاربر برای درک و فهم این بازی ها بیش��ترین 
س��اعات روز را صرف این گونه بازی ها می کند درحالی 

که ضمن بازی هیچ گونه ارتباط عاطفی و انسانی ایجاد نمی 
کند و در دنیای مجازی بسر می برد که تأثیراتی نامطلوب را 

بر سالمت و بهداشت روان کودک می گذارد. 
از جمل��ه تأثیرات نامطل��وب و گاهی منف��ی بازی های 
رایانه ای، ایجاد و بروز خشونت و پرخاشگری در کودکان 
و نوجوانان می باشد. یافته های پژوهش های متعددی که 
در این زمینه صورت گرفته بازگوکننده این مطلب است که 
تأثیر بازی های رایانه ای بر رفتار خشونت آمیز کودکان و 

نوجوانان بستگی به وجود عواملی چون:
الف( میزان درجه شدت خشونت در بازی.

ب( میزان توانایی کودک در زمینه تش��خیص و تمیز بین 
دنیای خیالی و واقعی.

ج( ایجاد تقویت مهار کردن تمایالت و انگیزه های منفی.
د( دوگانگی در پرورش ارزش هایی که کودک در آن رشد 
یافته و زندگی می کند در مقایسه با ارزش هایی که در متن 

و محتوای بازی است. 
تحقیق��ات و پژوهش های دیگ��ری در زمینه بازی های 
رایانه ای صورت گرفته است که هرکدام به نوعی نشانگر 
بروز صدمات و آس��یب های زیادی بر استفاده کنندگانی 
که بی��ش از اندازه این گونه بازی ه��ا را انجام می دهند؛ 
می باش��د. چند نمونه از نتایج این پژوهش ها به صورت 

زیر عنوان گردیده است:
پژوهش هایی که در زمینه بررسی ارتباط و تأثیرگذار بودن 
بازی های رایانه ای بر بروز صدمات و آسیب های مغزی 
ش��ده حاکی از آن اس��ت که منجر به صدمات مغزی در 
طوالنی مدت می ش��ود. چرا که بازی های رایانه ای فقط 
قس��مت هایی از مغز را که به بینایی و حرکت اختصاص 
دارد تحریک می کند و به تکامل دیگر نواحی مغز کمک 
قابل توجهی نمی کند. به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس 
اصفهان؛ تأثیر بازی های رایانه ای بر روی مغز انسان برای 
سال هاس��ت که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 
اما تحقیقات جدید نشان می دهد همچنان پازل پیچیده ای 
برای ح��ل کردن در این رابطه باقی مانده اس��ت. یکی از 
جدیدتری��ن و قابل توجه ترین مطالعات در این زمینه در 
سال 1992 توسط نورولوژیست دانشگاه کالیفرنیا )ریچارد 
هایر( انجام گرفته اس��ت. وی بر روی میزان تأثیرگذاری 
ب��ازی رایانه ای )تتریس( بر روی مغز کاربران مطالعه کرد 
در این بازی فرد باید قطعات رنگارنگ پازل ها را در مدت 
زمانی کوتاه در کنار یکدیگر بچیند. وی از اسکن مغز برای 
کشف این پدیده استفاده کرد که برخی قسمت های مغز 
در هنگامی که بازیکنان در انجام بازی به مهارت می رسند 
گلوکز کمتری مصرف می کنند. این تأثیر تتریس��ی نشان 
می دهد چگونه آموختن یک بازی می تواند بر روی عملکرد 
 مغز تأثیر بگ��ذارد. ایده ای که به تدریج به ش��کل گیری
بازی ه��ای پرورش دهنده مغز تبدیل خواهد ش��د. هایر 
در حال حاضر مش��اور ش��رکت نرم افزاری سیاره آبی که 

تجارت ب��ازی تتریس را به عهده دارد ب��وده و مطالعات 
17 س��اله خود را در این زمینه با کمک ابزارهای جدیدتر 
دنبال می کند. وی به منظور اثبات ایده خود آزمایشی را با 
همکاری 26 دختر 12 تا 15 ساله آغاز کرد. دلیل نوجوان 
ب��ودن داوطلبان فعالی��ت باالی مغزی و دلیل اس��تفاده از 
دختران گرایش کمتر آنها به بازی های رایانه ای نسبت به 
پسران است. 15 دختر از میان داوطلبان باید به مدت سه ماه 
و 90 دقیقه در هفته بازی های رایانه ای انجام می دادند و 
از گروه دیگر خواسته شد به هیچوجه بازی های رایانه ای 
انجام ندهند. تحلیل تغییرات ایجاد ش��ده در عملکرد مغز 
گروهی که بازی های رایانه ای انجام می دادند در مقایسه 
با گروهی که از بازی منع ش��ده بودند نش��ان داد عملکرد 
مغزی گروه اول در پاس��خ دادن به سئواالت پیچیده فکر 
کردن و پردازش اطالعات بسیار مؤثرتر از عملکرد گروه 
دوم اس��ت. نتایج همچنان نشان داد غشای مخ در افرادی 
ک��ه بازی می کنند در مناطق مختل��ف و نامنظمی از مغز 
ضخیم تر می شود که این تفاوت در قسمت های ضخیم 
شده سئوالی جدید را در مسیر مطالعات دانشمندان قرار داد. 
این قشر در نواحی از مغز که با برنامه ریزی و فعالیت های 
پیچیده در ارتباط اس��ت ضخیم تر می شود. در تحقیقات 
دیگری بیان ش��ده کودکانی که س��اعت های زیادی را به 
بازی های رایان��ه ای اختصاص می دهند، در بخش های 
اساسی حافظه، احساس و یادگیری آموزش های متنوع  در 

آن ها تکامل پیدا نمی کند و این افراد استعداد بیشتری در 
جهت بروز رفتارهای خشونت آمیز دارند و مهارت توانایی 

کنترل رفتارها و اعمالشان به مراتب کمتر می باشد.
تحقیقات محققین اثرگذاری بازی های رایانه ای پرتحرک 
را ب��ر بروز بیماری های اس��تخوانی و عصب��ی در ناحیه 
دس��ت ها و بازوها نش��ان داده است. کودکانی که ساعت 
متمادی در روز کاربر این گونه بازی ها هستند، استرس ها 
و ترس های بیشتری را نسبت به همساالن دیگر خود که 
از این گونه بازی ها کمتر اس��تفاده نم��وده یا اصاًل کاربر 
نیس��تند، تجربه خواهند کرد. این امر به مرور زمان کودک 
را در خطر بروز اختالل ش��ب ادراری قرار می دهد. البته 
قابل ذکر است که مخالفت و محروم یا محدود نمودن غیر 
اصولی خانواده ها که دلیل موجهی برای فرزندشان نداشته 
باشند یا جایگزین مناسبی به فرزند ارائه نکنند آنها را نسبت 
به اس��تفاده از این بازی ها حریص تر می کند و از طرفی 
کودکان از هر فرصتی حتی پنهانی سعی در استفاده از این 

بازی ها خواهند داشت. 
بهترین روش این است که انتخاب این بازی ها آگاهانه و 
زیرنظر والدین باشد و از مراکز و مؤسسات قانونی و مورد تأیید 
 تهیه گردد. همچنین مدت زمان استفاده تنظیم و برنامه ریزی
شده باشد. در نظر گرفتن این مطلب که بازی انتخاب شده 
کدام یک از ابعاد قوای ذهنی و مغزی را پرورش می دهد 

می تواند به پرورش کودک در امر آموزش کمک کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اصفهان با بیان 
این که در اصفهان عرصه های جنگلی اندکی وجود دارد، 
گفت: طی پنج سال گذشته، تنها شاهد وقوع دو فقره حریق 

در مراتع مشجر این استان بوده ایم.
سرهنگ ابراهیم  شریفی اظهار داشت: از سال 85 تاکنون، 
522 فق��ره حریق در مراتع و دو حریق در مراتع مش��جر 
استان اصفهان حادث ش��ده که طی این سال ها سه هزار 
و 50 هکتار از این عرصه ها طعمه حریق شده است. وی 
تعداد حریق های حادث ش��ده در مراتع اس��تان از ابتدای 
امسال را 62 مورد سطحی و در مساحتی حدود 289 هکتار 

از عرصه های مرتعی دانست و اضافه کرد: این تعداد حریق 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51 درصدکاهش داشته 
است. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی اصفهان 
گفت: در سال های گذشته از نظر تعداد، سال 89 بیشترین 
س��ال وقوع آتش سوزی در مراتع اس��تان بوده، اما از نظر 
س��طح در سال 87 بیشترین میزان گس��ترش حریق را در 
مراتع اس��تان داش��ته ایم. وی ادامه داد: طی سه سال اخیر 
از طریق اقدامات آموزش��ی و پیشگیرانه، تعداد حریق ها 
و س��طح درگیری مراتع در آتش س��وزی ها، کاهش قابل 
توجهی یافته است که با ارتقای تجهیزات و امکانات اطفای 

حری��ق و آموزش بهره برداران و نیروهای محلی می توان 
بیش از این از وقوع و گس��ترش حری��ق در عرصه های 
طبیع��ی اس��تان جلوگیری ک��رد. وی تع��داد گروه های 
اطفای حریق س��ازماندهی شده در اس��تان اصفهان را 74 
گروه دانس��ت و گفت: هر کدام از این گروه ها متش��کل 
از چهار نیروی محلی اس��ت. ش��ریفی ادامه داد: به منظور 
تأمین تجهیزات اطفای حریق از محل اعتبارات 400 میلیون 
تومانی تخصیص یافته از سوی ستاد مدیریت بحران استان، 
70 میلیون تومان برای برنامه های پیش��گیرانه و آموزشی 
اختصاص یافته سیستم اطفای حریق واکنش سریع )اتمایز( 

هزینه ش��ده اس��ت. به نقل از ایرنا شریفی تصریح کرد: از 
محل اعتبارات استانی نیز 50 میلیون تومان برای خرید بیل 
و آتش کوب برای تجهی��ز تیم های محلی اطفای حریق 
اختصاص یافته است. وی درباره وقوع حریق های عمدی 
در اس��تان اصفهان هم گفت: از سال گذشته تا کنون شش 
مورد حریق عمدی در عرصه های طبیعی اس��تان حادث 
شده که عوامل آن شناسایی و دستگیر شده اند. به گفته وی، 
بیشترین حریق های عرصه های طبیعی سال گذشته این 
استان در مراتع شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان، 

سمیرم و خوانسار رخ داده است.

ضرر 1۷0 میلیونی باعث طالق یک زوج شد
 مهرناز مهربان

مردی به خاطر از دست دادن 170 میلیون تومان تصمیم گرفت از همسرش جدا شود.
ای��ن مرد که به خاطر درخواس��ت طالق در دادگاه خانواده حاضر ش��د در حض��ور قاضی عموزادی که قاضی 
رس��یدگی به این پرونده اس��ت علت این تصمیم خ��ود را با بیان کل ماجرا این گونه عن��وان کرد: برای خرید 
محصوالت پتروش��یمی کل دارایی ام را که 170 میلیون تومان بود به حس��اب فردی که کارخانه دار بود ریختم 
تا در تولیدات محصوالت پالس��تیکی پتروشیمی با او شریک شوم اما بعد از مدتی متوجه شدم که وی به جرم 
مفاسد اقتصادی بازداشت شده است. وی را 7 میلیارد جریمه کردند ولی با آنکه من از وی سند و قرارداد داشتم 
پولم زنده نش��د و وجهی به من تعلق نگرفت. اکنون 5 س��ال از این موضوع می گذرد و در حالی که می بینم 

چیزی ندارم و زندگی ام را نمی توانم اداره کنم بسیار عذاب می کشم.
البته در دادگاه مفاسد اقتصادی به پرونده این طرف رسیدگی شد و به جرم مفاسد اقتصادی بازداشت و جریمه 
ش��د و حتی همه وسایل و ملکش مصادره گش��ت اما مبلغی از 170 میلیون تومان من باز نگشت. من همچنان 
ای��ن موض��وع را پیگیری می کنم و به دنبال به دس��ت آوردن پولم هس��تم و وعده های کارکن��ان آن کارخانه، 

سبب ش��ده که منتظر برگشت پولم بمانم. از طرفی زندگی 
بس��یار برایم سخت شده و با آنکه همسرم را بسیار دوست 
دارم، می خواهم از او جدا شوم، زیرا نمی دانم با چه پولی 
زندگی مان را تأمین کنم. حتی اکنون یک سرپناه هم نداریم 
شاید باورتان نشود، برای رسیدگی به پرونده طالقمان پول 
داوری هم نداش��تیم. اکنون 8 ماه است که به خاطر نداشتن 
سرپناه از یکدیگر جدا زندگی می کنیم بنابراین با تمام این 

سختی ها باید از هم جدا شویم.
همس��ر این مرد جوان که یک فرهنگی است به درخواست 
قاض��ی این گون��ه صحبت های خ��ود را ابراز داش��ت: ما 
فرزندی نداریم و مهریه ام که 1357 س��که است را بخشیدم 
و به دلیل بی پولی ش��وهرم مدتی است که از یکدیگر جدا 

زندگی می کنیم اما من خیلی او را دوس��ت دارم و جدایی از وی برایم س��خت اس��ت البته ش��اغل هستم ولی 
درآمدم در حدی نیس��ت که خرج زندگی ام را بدهم. ش��وهرم اصرار به طالق دارد و این س��بب ش��ده که من 
س��کوت کرده و حرف��ی نزنم. در ادامه قاضی عموزادی خطاب به مرد ج��وان گفت: طالق و جدایی ربطی به 

بی پولی و یا ضرر مالی ندارد چرا می خواهی زندگی ات را خراب کنی؟
م��رد در پاس��خ گفت: زمانی من به اف��راد فامیل به عنوان قرض، پول زیادی م��ی دادم اما اکنون از عهده خرج 
زندگ��ی ام ه��م بر نمی آیم، نمی توانم اینگونه ادامه دهم، بدتر از آن اینکه به علت نداش��تن س��رپناه از هم جدا 
زندگی می کنیم. در این حال قاضی خاطرنشان کرد: وقتی دو نفر یکدیگر را دوست دارند، با وجود سختی در 

کنار هم می مانند و مشکالت را تحمل می کنند و به دنبال یک راه حل مناسب می گردند، نه جدایی.
م��رد خط��اب ب��ه قاض��ی گف��ت: ای��ن کلم��ات فق��ط ب��ه ش��کل ی��ک جمل��ه زیباس��ت و در دنیای��ی که 
 زندگ��ی می کنی��م، ای��ن حال��ت امکان پذی��ر نیس��ت و با وج��ود خرج های س��نگین، ب��ا هم بودن ب��رای ما 

ممکن نیست.
در خاتمه پس از اصرار مرد جوان، قاضی با ذکر بخشش مهریه زن، حکم طالق توافقی را صادر کرد.

زوج جن گیر به بهانه جراحی، 380 میلیون تومان 
کالهبرداری کردند
 کيميا فرهنگ

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از دس��تگیری زن و ش��وهر 
شیادی خبر داد و گفت: این زوج کالهبردار با ادعای این که با 
اجنه در ارتباط هستند، 380 میلیون تومان از یک زوج پولدار به 

بهانه جراحی دو فرزندشان توسط اجنه، کالهبرداری کردند.
سرهنگ عبداله قاسمی، در تشریح این خبر گفت: در روزهای 
پایانی س��ال گذش��ته، فردی با حض��ور در اداره آگاهی یکی از 
اس��تان های شمالی کشور با ارائه شکایتی عنوان کرد که در دام 
یک زن و ش��وهر رمال که مدعی هستند با فرشته ها و اجنه در 
ارتباط هستند، گرفتار شده و تاکنون مبلغ 380 میلیون تومان به 
این زوج پرداخت کرده اند اما آنها همچنان به بهانه های مختلف 
قصد دریافت پول از وی را دارند. شاکی درباره ارتباطش با زن 
و ش��وهر رمال عنوان کرد: همس��رم دچار بیماری روحی بود و مدام تصور می کرد در منزلمان سر و صدا می آید، تا 
این که یکی از آشنایان که از مشکل همسرم اطالع پیدا کرده بود، عنوان کرد زن و شوهری جن گیر را می شناسد که 
می توانند مشکل همسرم را حل کنند. شاکی اضافه کرد: پس از مالقات با زن و شوهر رمال، آنها مدعی شدند با اجنه 
در ارتباط هستند و این ارتباط آن قدر صمیمی است که آنها را داداشی صدا می زنیم و... معاون اجتماعی پلیس آگاهی 
ناجا در ادامه افزود: پس از ثبت شکایت اولیه مرد شاکی، معلوم شد زوج رمال پس از اطالع از شرایط مالی مرد مالباخته 
مدعی شده اند که خانه آنها جن دارد. سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: پس از ایجاد رعب و وحشت برای شاکی و 
همسرش، زوج رمال مدعی شده اند که باید برای رفع مشکل و فراری دادن اجنه، خمس اموال به آنها پرداخت شود 
که در مرحله اول با این شیوه 55 میلیون تومان از مالباخته کالهبرداری شده بود و زوج رمال هر روز به هر بهانه ای 
مالباخته و همس��رش را سرکیس��ه می کردند به طوری که در 2 فقره دیگر از شیادی ها، زن جن گیر به همسر شاکی 
گفته بود جن ها در ش��کم فرزند خانواده تخم ریزی کرده اند و وی باید از س��وی اجنه جراحی شود و این جراحی 
با چشم معمولی قابل مشاهده نیست. سپس با تحویل گرفتن پسر بچه خردسال، روز بعد او را بیهوش به والدینش 
تحویل داده و مدعی شده اند اجنه وی را جراحی کرده اند و به این بهانه نیز 65 میلیون تومان دیگر گرفته اند. سرهنگ 
قاسمی ادامه داد: در مرحله دیگری از تحقیقات پلیس آگاهی معلوم شد که زوج رمال با ادعای این که معده نوزاد دختر 
خانواده فاقد پرز است، او را نیز به بهانه جراحی توسط اجنه به منزلشان برده و روز بعد با دریافت 35 میلیون تومان این 
کودک را تحویل خانواده اش داده اند. قاسمی افزود: با به دست آمدن این اطالعات، سرانجام مأموران این زوج شیاد 
را دستگیر کردند که در تحقیقات معلوم شد آنها با مرعوب ساختن مالباخته و همسرش و ادعای واهی، 380 میلیون 
تومان کالهبرداری و برای خودشان خانه، خودرو و زمین خریداری کرده اند. قاسمی گفت: پس از صدور قرار قانونی، 
زوج متهم روانه زندان شدند که تحقیق درباره دیگر جرایم آنها ادامه داد. معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با هشدار 
به هموطنان گفت: اعتماد به این گونه افراد که زمینه های انحراف مردم را فراهم می کنند اولین گام برای گسترش جرم 
است. به نقل از اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا، مدعیان این چنینی افراد شیادی هستند که پس از اطالع از مشکالت 
افراد مراجعه کننده با حیله و فریب از آنها سوءاس��تفاده می کنند. از این رو با تعامل پلیس و دس��تگاه قضایی پرونده 

سریال های شیادی و مدعیان دروغین خارج از نوبت، رسیدگی خواهد شد.

اخبار 

حوادث

جامعه

کشف بیش از یک هزار کیلوگرم مواد مخدر 
در استان اصفهان 

زاينده رود
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف وضبط بیش از یک هزار و 100کیلوگرم 
انواع مواد مخدر طی چند روز گذشته خبر داد. سردار حسن کرمی خاطر نشان کرد: 
در چند روز تعطیالت گذشته، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در 
پی اقدامات ویژه پلیس��ی از ورود یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر که در پوش��ش 
حمل کندوهای زنبور عس��ل فعالیت می کرد با خبر و به س��رعت وارد عمل شده و 
خودروی آنها را در یکی از شهرستان های استان شناسایی کردند. وی افزود: هنگامی 
که قاچاقچیان در حال تخلیه کندوهای عسل بودند، مأموران ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان در یک عملیات غافلگیرانه، قاچاقچیان را دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان درباره نحوه جاسازی مواد تصریح کرد: تعداد کندوهای عسل 
بیش از 130 عدد بود و در 60 عدد آنها بسته های مواد مخدر جاسازی شده و بقیه مملو 
از زنبورهای عسل بود که اجازه نزدیک شدن به کندوها را نمی دادند ولی با زحمات 
بسیار مقدار 92 کیلو گرم حشیش و 806 کیلو گرم تریاک کشف و ضبط شد. سردار 
کرمی همچنین به عملیات دیگر پلیس اشاره کرد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در عملیاتی دیگر، خودرو وانت نیسان قاچاقچیان را که در پوشش حمل بار از 
یکی از اس��تان های جنوبی به سمت اصفهان در حرکت بود در ورودی شهر متوقف 
کردند. وی با بیان اینکه مقدار 234 کیلو و700 گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در 
داخل بدنه خودرو جاسازی شده بود توسط مأموران کشف و ضبط شد، خاطرنشان 
ک��رد: دو نف��ر از قاچاقچیان دس��تگیر و به همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی 
 تحویل مراجع قضایی شدند. سردار کرمی درخاتمه  درباره اجرای طرح جمع آوری
خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر طی تعطیالت اخیر افزود: مأموران پلیس 
در دو محله شمس آباد و زینبیه اصفهان، خرده فروشان اصلی مواد مخدر را شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی آنها را در منازل و مخفیگاه هایشان دستگیر کردند. گفتنی 
اس��ت: در عملیات های صورت گرفته تعداد 35 نفر دس��تگیر و تمام آنها با تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

از عيد فطر تا کنون؛
شش نفر در جاده های اصفهان جان باختند

زاينده رود
فرمانده پلیس راه استان اصفهان ضمن اشاره به آغاز موج دوم سفرهای تابستانی 
گفت: از روز عید فطر تاکنون شش نفر در حوادث رانندگی در جاده های استان کشته 
شدند. سرهنگ علی نیکبخت با بیان اینکه همزمان با آغاز موج دوم سفرهای تابستانی 
از عید فطر تاکنون جاده های استان اصفهان با سالمت نسبی سفر روبه رو بوده است، 
تصریح کرد: از روز عید فطر تاکنون 10 نفر در حوادث رانندگی در جاده های استان 
اصفهان زخمی شدند. وی  ضمن اشاره به کشته شدن شش نفر در حوادث رانندگی 
در جاده های استان اصفهان  خاطر نشان کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل کاهش 10درصدی را نش��ان می دهد. فرمانده پلیس راه اس��تان اصفهان در مورد 
علت تصادفات جاده ای در این مدت افزود: توجه نداشتن به جلو، سرعت و سبقت 
غیر مجاز و خس��تگی و خواب آلودگی علت اصلی حوادث جاده ای استان در چند 
روز اخیر بوده اس��ت. وی وضعیت ترافیک در جاده های اس��تان را اینگونه تش��ریح 
کرد: ترافیک در محورهای اصفهان، تهران و اصفهان، شیراز در ایام تعطیلی عید فطر 
سنگین بود اما در حال حاضر وضعیت آرامی دارد البته ما شاهد افزایش 30 درصدی 
حجم ترافیک طی روزهای اخیر در تمامی جاده های استان اصفهان بوده ایم.سرهنگ 
نیکبخت در خاتمه درباره نیروهای کمکی گفت: نیروهای پلیس راه استان اصفهان در 
ای��ن ایام در آماده باش کامل بودن��د و 200 نیروی کمکی پلیس راه نیز در این روزها 

فراخوانی شدند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی بازی های رایانه ای هاله ای بر روی بازی های کودکانه است
اصفهان تغییر کرد

زاينده رود
 رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی حکمی از س��وی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری تغییر کرد.  طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
محمود شیخ زین الدین به عنوان رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب 
ش��د. به نقل از روابط عمومی ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان در بخشی از حکم 
کامران دانشجو آمده است: نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب جنابعالی 
و بن��ا به پیش��نهاد معاون پژوهش و فناوری وزارت متب��وع به موجب این حکم به 
س��مت رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب می ش��وید. وزیر علوم 
در این حکم اظهار امیدواری کرد که با جلب مش��ارکت دستگاه ها و بهره مندی از 
تج��ارب اعضای هیأت علمی و هم��کاران متعهد در تحقق اهداف تبیینی در برنامه 
تقدیمی به مجلس ش��ورای اسالمی موفق و مؤید باش��ید. وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در بخش دیگری از این حکم آورده است: امید است با مدیریتی هوشمندانه 
درتحق��ق ایده تبدیل علم به ثروت و انجام فعالیت های کاربردی و تقاضا محور از 
طریق حمایت و ارتقای ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان موفق و مؤید باشید. 
محمود ش��یخ زین الدی��ن دارای مدرک دکترای علوم و صنای��ع غذایی در گرایش 
بیوتکنولوژی مواد غذایی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان و عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، همچنین رئیس بخش آس��یای غربی انجمن بین المللی پارک های 
علم و فناوری)IASP(  و رئیس مرکز منطقه ای توس��عه پارک ها و مراکز رش��د 
وابسته به یونسکو است. شایان ذکر است که دیگر سوابق اجرایی وی، معاون توسعه 
فناوری و رئیس شورای پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رئیس شورای 
علمی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و رئیس دفتر همکاری های بین المللی 
دانش��گاه صنعتی اصفهان اس��ت. پیش از این قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان بود.

با موافقت شورای شهر:
حضور رانندگان زن در ناوگان اتوبوسرانی

 س��خنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان اعالم کرد: این شورا در صورتی که بررسی 
حضور رانندگان زن در ناوگان اتوبوس��رانی از سوی شورای شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه تأیید شود مخالفتی با اجرای این طرح ندارد.  ابوالفضل قربانی با اعالم 
این مطلب افزود: در حال حاضر حضور رانندگان بانو در ناوگان اتوبوسرانی به دلیل کم 
عرض بودن معابر و حجم باالی ترافیک مشکل ساز خواهد بود اما با راه اندازی خطوط 
اتوبوسرانی تندرو این امکان فراهم خواهد شد. وی با اشاره به این که در شهرهای تهران و 
مشهد حضور رانندگان بانو در ناوگان اتوبوسرانی پررنگ و موفق بوده است ادامه داد: اگر 
شورای شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور راننده زن در ناوگان اتوبوسرانی پس از مطالعه 
و کارشناسی مخالفتی نداشته باشد، شورای اسالمی شهر با اجرای این طرح به خصوص در 
 خطوط BRT موافق است. وی با بیان این که تاکنون تعدادی راننده زن جهت جا به جایی
مس��افر در ناوگان اتوبوسرانی متقاضی ش��دند تصریح کرد: رانندگان خانم می توانند با 
اتوبوس جهت س��هولت در رفت و آمد و امنیت اجتماعی در مس��یرهای خطوط ویژه 
مسافران را جابه جا کنند. به نقل از ایمنا، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با 
اشاره به این که ناوگان تاکسی بانوان از دو سال پیش با هدف خدمت رسانی به بانوان و 
خانواده های اصفهانی فعالیت خود را آغاز نمود خاطرنشان کرد: راه اندازی ناوگان تاکسی 
بی س��یم ویژه بانوان به همت بخش خصوصی و حمایت شهرداری یکی از مهم ترین 

دستاوردهای مدیریت شهری است که بی شک در نوع خود بی نظیر بود.

در پنج سال گذشته؛

فقط دو حریق در مراتع مشجر استان اصفهان رخ داده است
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فرهنگ و هنر
خبر

به منظور توسعه تعامل در صادرات؛
امضای تفاهمنامه بین وزارت تعاون

 و معاونت صنایع دستی
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی کشور گفت: با تشکیل تعاونی های 
صادراتی صنایع دس��تی امکان حضور آ نها در نمایش��گاه های داخلی و خارجی 
فراهم ش��ده و به نظر می رس��د این راهکار تعامل با کشورهای پیشرو در بخش 
صادرات را توسعه بخشد. احمد باالن در گفتگو با فارس با اعالم این خبر اظهار 
داش��ت: صنایع دس��تی به عنوان یکی از ساختارهای اش��تغال زایی و درآمدزایی 
امروز از جایگاه مناسبی در مقوله صادرات غیر نفتی برخوردار است و به همین 
دلیل وقت آن رسیده که به صورت کارآمدتر به صادرات آن فکر شود. وی افزود: 
معاونت صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت تعاون به منظور 
تقویت و حمایت از تشکل های تعاونی صنایع دستی تفاهمنامه مشترک همکاری 
امضا کردند که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ایجاد، توانمندسازی و توسعه 
کمی و کیفی شرکت تعاونی و کاهش تصدی گری در بخش های دولتی و تحکیم 
و گس��ترش مشارکت های مردمی در قالب تش��کل های تعاونی از اهداف انعقاد 

این تفاهمنامه است. 
مدی��رکل امور بازرگانی معاونت صنایع دس��تی کش��ور تصریح ک��رد: همچنین 
برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ساماندهی فارغ التحصیالن و جوانان در حوزه 
صنایع دس��تی به منظور ایجاد اش��تغال پایدار، کمک به ساماندهی سه دهک اول 
جامعه در قالب ش��رکت های تعاونی صنایع دستی و ارائه تسهیالت و کمک های 

فنی و اعتب��اری به اتحادیه  
تعاون��ی  ش��رکت های  و 
اعتب��ارات  ب��ر  ب��ا عنایت 
ه��ر  یافت��ه  اختص��اص 
اس��تان نیز در میان اهداف 
 اصلی لحاظ ش��ده اس��ت. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
س��ئوال ک��ه چ��را وزارت 
انتخ��اب کردید،  را  تعاون 
تش��کیل  داش��ت:  بی��ان 
ص��ادرات  تعاونی ه��ای 
بلند  برنامه ای  صنایع دستی 
م��دت اس��ت ک��ه نیازمند 
ن��گاه وی��ژه وزارت تعاون 
و همراه��ی بخ��ش تعاون 

کش��ور اس��ت و بر اس��اس این تفاهم نامه، کمک به ایج��اد تعاونی صادراتی و 
 توسعه تجارت الکترونیک طبق تفاهم نامه وزارت تعاون و معاونت صنایع دستی 
پیگیری می ش��ود. باالن یادآور ش��د: تعاونی ها س��اختارهای مردمی هس��تند که 
در بخش صنایع دس��تی با حض��ور تولیدکنندگان، فروش��ندگان و صادرکنندگان 
صنایع دستی شکل می گیرد، بنابراین به موجب این پیمان طبق وظایف حاکمیتی 
دولت، معاونت صنایع  دس��تی و وزارت تعاون با تأمین تس��هیالت حمایتی، مواد 
اولی��ه، بازبینی قوانین و مقررات با هماهنگی دس��تگاه های مرتبط در این بخش 

می توانند راه گشا باشند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا تش��کیل تعاونی ه��ای صادرات��ی ام��کان حض��ور آ ن ه��ا 
در نمایش��گاه های داخل��ی و خارج��ی فراه��م ش��ده و ب��ه نظ��ر می رس��د 
 ای��ن راه��کار تعام��ل ب��ا کش��ورهای پیش��رو در بخش ص��ادرات را توس��عه 

بخشد.

با اینکه پیش از این از س��وی مس��ئوالن تأکید شده 
بود عدم فروش اجناس خارجی و افزایش تولیدات 
صنایع دس��تی باعث کس��ر و حذف مالیات خواهد 
شد اما هم اکنون برخالف وعده های داده شده، اهالی 
صنف صنایع دس��تی با افزایش 20 درصدی مالیات 

روبه رو شده اند.
صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی افزایش ناگهانی 

مالیات را بس��یار نگران کننده عن��وان کردند چراکه 
معتقد هس��تند بازار صنایع دس��تی در رکود کامل به 
س��ر برده و ش��رایط بحرانی را پشت سر می گذارد. 
جواد ترکان، رئیس هیأت مدیره فروشندگان صنایع 
دستی میدان امام اصفهان در این باره گفت: با توجه 
به شرایط بحرانی بازار صنایع دستی درحال حاضر 
با افزایش 20 درصدی مالیات روبه رو ش��ده ایم که 

این اتفاق بسیار نگران کننده است. وی اظهار داشت: 
پیش از این فروش��ندگان میدان امام، با س��فارش به 
تولیدکنندگان بخش��ی از تولیدات صنایع دس��تی را 
خریداری می کردند اما در حال حاضر به دلیل رکود 
ب��ازار تقاضا، برخ��ی از تولیدکنندگان برای  فروش 
تولی��دات خود ناچ��ار به دوره گردی ش��ده اند. این 
درحالی  اس��ت که درگذشته فروش مغازه ها شرایط 
بهتری داشت و ممیز مالیات منوط به فروش اجناس 
خارجی بود اما به گفته ترکان در ش��رایط فعلی که 
فروشندگان قادر به فروش اجناس خارجی نیستند، 
افزایش 20 درصدی مالیات تنها باعث ورشکستگی 
فروش��ندگان صنایع دستی شده اس��ت. این هنرمند 
خاتم ساز اصفهانی ادامه داد: با اینکه افزایش درصد 
مالیات نس��بت به سال قبل امری بدیهی است اما با 
توجه به قول و توافقی که مسئوالن داده بودند که اگر 
جنس خارجی جمع شود و میزان تولید صنعتگران 
افزای��ش یابد، مع��اف از مالیات خواهند ش��د، این 
افزای��ش مالیات برای صنف صنایع دس��تی پذیرفته 
نیس��ت. وی در پایان ش��رایط بازار اصفهان که مهد 
صنایع دس��تی خوانده می شود را تأسف بار دانست 
و خاطرنش��ان کرد: درحال حاضر ب��ازار اصفهان به 
خصوص میدان نقش جهان هیچ فروش��ی نداشته و 
فروشندگان صبح تا شب را به انتظار ورود توریست 

و خرید از بازار صنایع دستی سر می کنند.

»نقش اصفهان در نهضت امام خمینی )ره(« 
منتشر می شود

رئی��س حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: نقش اصفهان در نهض��ت امام خمینی )ره( 
منتش��ر می شود. سید مهدی س��یدین نیا در زمینه پژوهش از ثبت و ضبط خاطرات 120 
مبارز اصفهانی که در ش��کل گیری و پیروزی انقالب اس��المی نقش داشته اند خبر داد و 
اظهار داشت: به خاطر نقش بی بدیل استان اصفهان و شخصیت های مؤثر آن در پیروزی 
انقالب  اس��المی، حوزه هنری استان اصفهان مبادرت به جمع آوری و ثبت و ضبط این 
خاطرات کرده است که این مجموعه با نام »نقش اصفهان در نهضت امام خمینی )ره(« 
منتش��ر می ش��ود. وی در تبیین برنامه های س��ینمایی حوزه هنری از بازسازی مجموعه 
فرهنگی هنری سوره، آغاز بازسازی مجموعه فرهنگی هنری و سینمایی شهر گز، ارائه 
طرح ساخت مجموعه فرهنگی هنری شهرستان آران و بیدگل نام برد و افزود: مجموعه 
فرهنگی و هنری س��وره اصفهان شامل گالری نقش خانه، مجموعه آموزشی، تاالری با 
ظرفیت 250 نفر و اس��تودیوی تخصصی صدا و تصویر اس��ت که امکان ضبط همزمان 
برنامه های مختلف در آن وجود دارد. بازسازی این مجموعه به تازگی تمام شده است و 
به زودی شاهد افتتاح این مجموعه خواهیم بود. رئیس حوزه هنری استان اصفهان ادامه 
داد: بازس��ازی مجموعه فرهنگی هنری و سینمایی شهر گز، با ظرفیت 400 نفر و آغاز 
عملیات زیرساختی احداث مجموعه فرهنگی هنری شهرستان آران و بیدگل با زیربنای 
حدود 8هزار متر ش��امل دو سالن سینمایی با ظرفیت 500 نفر و سالن همایش از دیگر 
فعالیت های حوزه هنری اس��تان اصفهان است. وی در حوزه کتاب از انتشار و رونمایی 
کتاب سال گرافیک برای نخستین بار در اصفهان خبر داد و  بیان داشت: به علت تعدد 
آثار در رش��ته گرافیک و نیز تش��ویق و ترغیب عالقه مندان به این رشته، اقدام به انتشار 
کتاب س��ال گرافیک کرده ایم. سیدین نیا گفت: انتش��ار کتاب »نقاشان معاصر اصفهان«، 
در یک هزار و 500 نس��خه شامل 120 اثر از نقاشان معاصر اصفهان )آثار ارائه شده در 
نمایش��گاه نقاش��ان معاصر اصفهان در گالری صبای تهران( از انتشارات این سازمان در 
زمینه هنرهای تجس��می اس��ت. وی در ادامه اضافه کرد: از آثار جدید دیگر می توان در 
حوزه دفاع مقدس به کتاب »من از پرواز بهش��ت پرتاب شده ام«، در نگارگری به کتاب 
زندگی میرزا آقای امامی با مقدمه های اس��تاد فرش��چیان و آیدین آغداشلو اشاره کرد و 
کتاب »بی تش��ریفات )چت با خدا(« در 10 جلد، نوش��ته عبدالکریم شمشیری )استاد 
قرآن( است که به تازگی منتشر شده است. رئیس حوزه هنری استان اصفهان بیان داشت: 
تولی��د تور مجازی میدان امام اصفهان، تولید فیلم س��ینمایی »نق��ش فرش« با موضوع 
اصفهان و با مضمونی دینی به کارگردانی مجتبی راعی در سال جاری، تولید فیلم مستند 
داس��تانی »راز ماندگاری« به کارگردانی خشایار محمود آبادی )روایت اصفهان و اماکن 
تاریخی(، آغاز مطالعات طرح شهر هنر )ارگ هنر( به عنوان مجموعه بزرگ پژوهشی، 
تحقیقاتی، تولیدی در زمینی به مس��احت 200 هکتار مترمربع و از پروژه های در دست 
اقدام حوزه هنری اس��تان اصفهان اس��ت. وی تأکید کرد: 8 ه��زار نفر از هنرجویان در 

تابستان امسال از بخش آموزش حوزه هنری استان اصفهان  استفاده کرده اند.

162 رشته صنایع دستی همچنان در انتظار بیمه
بحث بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دس��تی که از سال 89 شکل جدی تری به خود 
گرفت با ابهاماتی روبه رو شده که هم اکنون منجر به تناقض گویی هایی از سوی مسئولین 
شده است. از یک سو مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی خبر بیمه 
شاغالن صنایع دستی را در 167 رشته  می دهد و از سوی دیگر فیض الهی رئیس اتحادیه 
صنایع دستی اصفهان بیمه هنرمندان و صنعتگران را تنها در 5 رشته؛ مینا، خاتم، قلمزنی، 
مع��رق و پارچه قلمکاری اعالم می کند. ای��ن اتفاق درحالی رخ می دهد که هنرمندان و 
صنعتگران با ابراز نارضایتی از شرایط سخت بیمه، طی مراحل بعدی را بی نتیجه می دانند 
و ناگزیر به انصراف روی می آورند. فیض الهی، رئیس اتحادیه صنایع دستی با بیان اینکه 
طرح بیمه هنرمندان صنایع دستی، طرحی نیمه کاره و شعاری است، اظهار داشت: طرح 
بیمه هنرمندان که از جمله موفقیت ها و ش��عار معاونت صنایع دس��تی خوانده می شود، 
طرحی نیمه کاره و ش��عاری است چراکه اولین بار اواخر سال 86 اداره حقوقی سازمان 
تأمین اجتماعی اعالم کرد که تنها ش��اغالن 5 رش��ته نامبرده با پرداخت 10 درصد بیمه 
می شوند و هنرمندان و صنعتگران دیگر رشته ها با پرداخت 30 درصد بیمه خواهند شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنان این روند ادامه دارد، ضمن اینکه امس��ال هیچ هنرمند و 
صنعتگری بیمه نشده و این در حالی است که اتحادیه به عنوان نماینده هنرمندان برای 
پیگیری این مس��أله بیش از چندین بار با دفتر معاونت صنایع دس��تی تماس گرفته که 
متأسفانه هنوز موفق به ارتباط با متولیان صنایع دستی نشده ایم. به گفته نصیری مدیرکل 
امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار است 17 رشته دیگر نیز اضافه شود. وی 
معتقد است: فهرست مشاغل با هماهنگی و تعامل معاونت صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، س��ازمان فنی حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی 
و وزارت بازرگان��ی و مرک��ز ملی فرش ایران صورت گرفته و این رش��ته با تعریف در 
سیستم تأمین اجتماعی به استان ها ابالغ شده است تا هرکسی که مراجعه می کند با این 
مش��اغل تعریف ش��ده روبه رو شود. نصیری در پاسخ به این پرسش که اگر رشته ای در 
فهرس��ت موجود نباشد، وضعیت بیمه صنعتگران و هنرمندان چه خواهد شد ادامه داد: 
اگر رشته ای که متقاضی در آن اشتغال دارد در فهرست تعریف شده نباشد یک هماهنگی 
بین 3 ارگان الزم اس��ت، با هماهنگی میان میراث فرهنگی، وزارت بازرگانی و سازمان 
فنی و حرفه ای، رش��ته های جدید برای تعریف کد اس��تاندارد معرفی می شوند و ما نیز 
رش��ته هایی را که موفق به دریافت کد استاندارد ش��ده اند به 167 رشته اضافه می کنیم. 
وی گفت: ما محدودیتی برای رش��ته ها نداریم آنها هر چقدر رش��ته دارند که مربوط به 
این قانون است به ما معرفی کنند، البته برای تعیین حرفه و ثبت و دریافت کد استاندارد 
نیازمند بازه زمانی است که آن هم پیش نیازهایی دارد که در حیطه وظایف سازمان فنی 
و حرفه ای اس��ت نه س��ازمان تأمین اجتماعی، در واقع کارت مهارت را س��ازمان فنی 
وحرفه ای صادر می کند. مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: 
کار ما از زمانی ش��روع می ش��ود که کارت مهارت فنی با ضوابط آن ارگان صادر شود، 
تمام مشاغل را پوشش دادند و اگر مشکلی باشد در زمینه معرفی آنها به سازمان فنی و 

حرفه ای یا معاونت صنایع دستی و وزارت بازرگانی است. 

تا 16 شهريور ماه؛

جشنواره نمایش عروسکی در اصفهان برگزار می شود
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان از آغاز برگزاری چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی، 
هن��ری ای��ن کانون با حضور 12 گروه داخلی و یک گروه خارجی طی روزهای 13 تا 16 ش��هریور ماه در اصفهان خبر داد. س��یدحامد 
عسگری فر با اشاره به رقابت 370 گروه نمایشی اعضای مراکز کانون سراسر کشور در مرحله   استانی اظهار داشت: از این مجموع 60 گروه 
به مرحله منطقه ای راه یافته تا از میان آنها و در جریان برگزاری جشنواره در پنج منطقه، 10 گروه اصلی توسط گروه داوری جشنواره برای 
شرکت در مرحله کشوری انتخاب شوند. وی با بیان این که دو گروه میهمان نیز از کانون استان های اصفهان و خراسان جنوبی نمایش های 
خود را به صورت دو زبانه اجرا می کنند، افزود: یک گروه خارجی نیز از کشور آفریقای جنوبی در این جشنواره هنری حضور دارد. مدیر 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان اصفهان با اش��اره به حضور آفریقای جنوبی و میهمانانی از کشورهای لبنان و افغانستان 
در جش��نواره تصریح کرد: امیدواریم این رویداد فرهنگی دو س��االنه بتواند در سال های آینده به سمت بین المللی شدن حرکت کند. وی 
گشایش مراسم جشنواره را صبح روز 13 و اختتامیه مراسم را عصر روز 16 شهریور ماه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری این جشنواره در 
تاالر استاد فرشچیان اصفهان است و گروه های نمایشی عالوه بر این سالن، در سالن مجتمع کانون این شهر واقع در پل فلزی نمایش های 
خود را بر روی صحنه می برند. عس��گری فر حضور تریلی س��یار کانون در اصفهان و اجرای یک نمایش با مضمون ایران شناسی را اعالم 
و اضافه کرد: این برنامه ها برای کودکان و نوجوانان شهر اصفهان و مناطق محروم آن در هنگامه برپایی جشنواره برگزار می شود. وی با 
اشاره به شیوه اطالع یافتن کودکان و نوجوانان شهر اصفهان اظهار داشت: عروسک های غول پیکر دارا و سارا نیز در همین مدت در این 
ش��هر و در میدان امام )ره( و بوس��تان های آن کارناوال شادی برپا می کنند تا همگان از برگزاری این جشنواره در شهر خود مطلع شوند. 
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با تأکید بر ضرورت به کارگیری و فراهم کردن تمام امکانات برای برگزاری 
هرچه بهتر چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی در اصفهان تصریح کرد: نمایش ها نیز به لحاظ شیوه های اجرا از تنوع باالیی برخوردار 
است. وی با بیان اینکه کودکان در مراکز کانون با ساده ترین و ارزان ترین امکانات موجود دست به تولید تئاتر می زنند، ادامه داد: برآیند 
حرفه ای آن در مقایسه با این فرآیند آموزشی و تربیتی برای کانون از اهمیت کمتری برخوردار است. عسگری فر از آغاز حرکت آموزش 
و پرورش برای تولید نمایش در مدارس کش��ور اس��تقبال و تصریح کرد: اقدام آموزش و پرورش در این زمینه دیرهنگام بوده، اما معتقد 
هستیم نمایش عروسکی به عنوان یک شیوه تربیتی و آموزشی غیرمستقیم می تواند به جریان آموزش مدارس نیز کمک کند. وی آمار قابل 
توجهی از برگزاری 13 دوره این رویداد هنری ارائه کرد و گفت: از سال 1376 تاکنون بیش از 190 گروه در این جشنواره، نمایش های 
خود را روی صحنه برده  و هم اکنون بس��یاری از این گروه ها به صورت حرفه ای فعالیت کرده و در عین حال کانون همواره در عرصه 
نمایش عروس��کی، بزرگانی را به جامعه معرفی کرده اس��ت. مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان اصفهان در پاسخ به 
پرسش داوری جشنواره و بخش مال ک های کانون در انتخاب داوران جشنواره تأکید کرد: نگاه کانون به نمایش عروسکی نگاهی فرآیند 
محور بوده و به دلیل عدم اثرات تربیتی و روان شناختی مثبت، قصد ورود بیش از حد کودکان به فضای حرفه ای نداشته و با همین نگاه 
در داوری مراحل استانی و منطقه ای جشنواره از کارشناسان مجرب کانون استفاده می شود. وی به داوری آثار در مرحله منطقه ای توسط 
کارشناسانی چون احمد شهدادی، فرزاد زیدی نژاد و محمد علی یزدان شناس اشاره کرد و بیان داشت: کار داوری مرحله کشوری بر عهده 
حسن دادشکر، علی اکبر حلیمی و رسول فرقدان گذاشته شده است. عسگری فر با وجود بین المللی نبودن برگزاری چهاردهمین جشنواره 
نمایش عروسکی گفت: با وجود اعالم آمادگی گروه های خارجی دیگری از کشورهای مختلف برای شرکت در جشنواره، به دلیل مشکل 
آماده نشدن ویزا یا دیر اعالم کردن درخواست خود امکان حضور پیدا نکردند، اما احتمال حضور یک یا دو گروه دیگر نیز تا روزهای 
باقی مانده وجود دارد. وی در مورد اعالم برنامه های جانبی این جشنواره اضافه کرد: این برنامه ها شامل برگزاری کارگاه ساخت عروسک 
برای کودکان و نوجوانان اصفهانی، برگزاری کارگاه تئاتر کاغذی توسط سهراب خواجه نژاد کارشناس کانون برای مربیان و کارشناسان 
کانون، نمایش��نامه خوانی، برپایی نمایش��گاه عکس از جریان برگزاری 36 جشنواره استانی و منطقه ای کانون در سراسر کشور و نمایش 

عروسک های 31 استان کشور و مدیریت تئاتر کانون است.

استاد کار برجسته خاتم، از هنرش چیزی نمی گفت 
چراک��ه می دانس��ت نه خاتم ختم به خیر ش��ده نه 
خ��ودش عاقبت به خیر، با اینک��ه تمام اصفهان او 
را می شناس��د اما گویی مس��ئوالن هیچ شناختی از 
او و هنرش ندارن��د و حتی بیمه اش هم نمی کنند، 
شاید تنها اشتباه او این باشد که 60 و اندی سال از 

عمرش را به پای هنر ایرانی ریخته است.
وداع صنعتگ��ران با صنایع دس��تی ت��راژدی تازه و 
پنهانی نیست. کم نیستند صنعتگرانی که هنرشان را 
با اش��ک غسل می دهند و در صندوقچه دل مدفون 
می کنند، اما بسیار اندک اند گنجینه های زنده بشری 
که نبود آنها، نابودی یک رش��ته هنری را به همراه 
دارد. تم��ام اصفهان می داند که خاتم، هنر- صنعت 
اصیل ایرانی به دلیل اش��باع خات��م چاپی و چینی 
از نفس افتاده و متولیان نمی دانند که پیشکوس��ت 
این هنر هنوز نفس می کشد. یوسف قنبری مدرس 
دانش��گاه هنر و استادکار برجسته خاتم وقتی اقدام 
به بیمه می کند، براساس دفترچه قوانین بیمه صنایع 
دس��تی، بیمه اش نمی کنند چرا که بیش از 55 سال 
س��ن دارد و بیم��ه مش��مول وی نمی ش��ود. هنوز 
لرزش طنین صدایش را به یاد دارم وقتی می گفت 

مدت هاست منتظرسفارش صندوق قبور ائمه، منبر 
و درهای اماکن زیارتی هستم. این شغل مثل سایر 
رشته های منسوخ ش��ده متعلق به قدیم است و به 
اجبار متروک خواهد ش��د، مثل من که با این همه 
طرح و تجربه منتظرم یک منبر بس��ازم چراکه نوع 
کاربردی آن مثل قاب و صندوقچه و غیره به دلیل 
اینکه چاپی و چینی اش در بازار فراوان و ارزان تر 
است خریداری ندارد. هنوز نگه داشته ام قاب خاتم 
چاپی را که چندس��ال پیش پس��رم برای من آورده 
بود. در کنار آثارم  گذاش��ته ام، بس��یار بادوام است 
بدون آنکه زحمت و هزینه ای کار دس��تی و سنتی 
را داشته باشد! وی می گوید: تخت کشی، نمدمالی 
و بازار شانه سازها که زمانی از چوب شمشاد شانه 
می س��اختند ضبط و نابود ش��د. خات��م نیز هنری 
تزئینی اس��ت و ب��ا ورود خاتم چاپ��ی و چینی به 
اجب��ار از بین می رود، این نوع از خاتم نه عمر من 
اس��تاد کار را می خواهد، نه هزین��ه و نه مواد اولیه 

گران قیمت.
خات��م، تم��ام زندگ��ی ام را گرف��ت بی آنکه 

چيزی نصيبم کند
یوس��ف قنبری دانش��جویانش را برای آموزش و 
یادگیری حرفه ای خات��م تفکیک می کند و معتقد 
است: به هیچوجه به دانشجویانی که غم نان دارند 
توصی��ه نمی کنم رش��ته خاتم را به عن��وان حرفه 
انتخاب کنند و به دنبال یادگیری آن باشند، توصیه ام 
برای یادگیری به افرادی اس��ت ک��ه به لحاظ مالی 
ش��رایط مس��اعدی دارند چراکه در وضعیت فعلی 
خرج زندگی ش��وخی بردار نیس��ت. یک بار برای 
بیمه خویش فرما اقدام کردم نتوانس��تم قسط هایش 
را پرداخت کنم، چگونه می توانم به دانش��جویانم 
بگویم به سراغ رش��ته ای بروید که عشق و عمر و 
هوش و ظرافت و استعداد می خواهد اما در نهایت 
چیزی نصیبت��ان نمی کند. طنی��ن و لرزش صدای 
یوس��ف قنبری پیشکس��وت خاتم س��ازی، اجازه 
پرسش بیشتر و ارائه راهکار نمی دهد، چراکه عمق 
فاجع��ه این هنر- صنع��ت را درک کرده و می داند 
صدایش مثل سایر هنرمندان و صنعتگران به گوش 

هیچ مسئول و متولی نمی رسد.

پژوهشگر و کارشناس فضایی مسکو گفت: برای نخستین بار در جهان کتاب قرآن، با 
همکاری فضانوردان روسی به فضا فرستاده شد. به گزارش فارس، سیروس برزو در 
حاشیه نشست علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان در گفتگو با فارس اظهار کرد: نمایشگاه 
هوا و فضای ماکس مسکو که هر دو سال یک بار تشکیل می شود، مکان فوق العاده ای 
برای تبادل اطالعات فضایی است. وی با بیان اینکه امسال در نمایشگاه ماکس مسکو 
از ایران اتحادیه تولیدکنندگان س��امانه های فضایی نیز شرکت کرده  بود، تصریح کرد: 
اگر چه غرفه ایران آنچنان که باید و ش��اید نمایانگر تولیدات فضایی این کشور نبوده 
است، با این حال پرچم ایران در این نمایشگاه به اهتزاز در آمد که بسیار حائز اهمیت 
اس��ت. پژوهشگر و کارشناس فضایی مسکو با اشاره به اینکه شرکت انگریا، شرکت 
اصلی ساماندهی فضایی روسیه است، تأکید کرد: این شرکت ساخت مدل های جدید 
فضا پیماهای بسیار پیشرفته تر از  نوع سایروز که در حال حاضر جایگزین شاتل شده 
اس��ت را در دس��تور کار دارد. وی در مورد فعالیت های فعلی ایستگاه فضایی گفت: 
با اینکه ش��اتل فضایی یک س��فینه خطرناک اس��ت که باالترین کش��تار انسانی را در 
فضانوردی به خود اختصاص داده و دیگر مأموریت آن پایان یافته است، با این حال 
نباید خدماتی را که این سفینه برای انسان انجام داده است فراموش شود. برزو افزود: 

از جمله اقدامات خوب ش��اتل، بردن کاوش��گرهای دور برد به مسافت هایی بود که 
 انسان توانست با دستیابی به این مسیر های غیر ممکن به اطالعات بسیار خوب فضایی 

دست یابد.
پژوهش��گر و کارشناس فضایی مسکو با بیان اینکه در پرواز های شاتل، جامعه علمی 
14 فضانورد را از دس��ت داد، تأکید کرد: هر گونه ایجاد مش��کل در پرتاب سفینه ها از 
انفجارهایی مانند کلمبیا تا مشکالت دیگر که تأخیر در پرتاب سفینه ها را به همراه دارد 
هزینه های بسیار را بر روی دست دانشمندان فضایی و دولت ها می گذارد. وی افزود: 
پس از انفجار کلمبیا، دانشمندان فضایی آمریکا سیستم جدیدی را به نام سایوز مورد 
استفاده قرار دادند که البته در مدت استفاده انسان از این وسیله، دانشمندان توانستند به 
تمام زیر و بم های این فضا پیما دست یابند و در حال حاضر در صورتی که این وسیله 
دچار  هر گونه مشکلی شود به سرعت عیب یابی و  مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.

ب��رزو در ادام��ه صحبت های خود اف��زود: از یکی از فضانوردان با تجربه روس��ی که 
مس��یحی مذهب است در خواس��ت کردم که کتاب قرآن و آثار استاد فرشچیان را به 
عنوان نخس��تین مواردی که ایرانی ها به فضا می فرس��تند، در مدار زمین قرار دهد که 
این درخواس��ت پس از پشت سر گذاشتن کمیسیون های مختلف مورد موافقت قرار 

گرفت.
وی با بیان اینکه در گذشته نیز قسمت هایی از قرآن به فضا فرستاده شده است، تصریح 
کرد: در حال حاضر کل قرآن کریم که در ایران به چاپ رس��یده به فضا فرستاده شده 
است که در چند ماه آینده نیز این قرآن منحصر به فرد در اصفهان مورد رونمایی قرار 
می گیرد. پژوهش��گر و کارشناس فضایی مس��کو ادامه داد: دو مورد از با ارزش ترین 
مواردی که مربوط به فرهنگ ایران است به وسیله من برای ورود به فضا انتخاب شده 
و مورد س��وم را هموطنان عزیز می توانند از طریق وبالگی که در اختیار عالقه مندان 
فضایی قرار می گیرد مورد همه پرسی قرار دهند و آنها بگویند چه موردی در ایستگاه 

فضایی قرار گیرد.
پژوهش��گر و کارش��ناس فضایی مسکو افزود: دانش��مندان فضایی روس راه تجارت 
فضایی را نیز به خوبی یاد گرفته و قیمت پیشنهادی آنها برای مسافرت یک فرد عادی 

به فضا مبلغی در حدود 25 میلیون یورو است.
وی ادامه داد: مراکز فضایی ساخته شده روس ها در گذشته با مشارکت آمریکایی ها بود 
ولی با خوشحالی می توان از احداث سازمان جدید فضایی روسیه که تنها این کشور 

سهامدار آن است و در سال 2020 به بهره برداری می رسد، خبر داد.

افزایش 20 درصدی مالیات در صنایع دستی

استاد کار برجسته خاتم کاری:

من و خاتم با هم نابود شدیم 

از 25 شهريور تا 9 مهر؛
ترانه ای برای آیدا در تاالر هنر

نمایش »ترانه ای برای آیدا« به کارگردانی پویان عطایی از 
بیست و پنجم شهریور تا نهم مهرماه در تاالر هنر به روی 
صحنه م��ی رود. عطایی در رابطه با ای��ن نمایش به ایمنا 
گفت: این نمایش داس��تان تداخل ناخواسته 2 خانواده را 
روایت می کند که به صورت ناخواس��ته در زمان جنگ، 

کنار هم زندگی می کنند و...
وی ادام��ه داد: این نمایش، کاری پر بازیگر اس��ت و 12 
بازیگ��ر در آن نقش آفرینی می کنند که هدایت آنان برایم 
بسیار س��خت بود. از جمله این بازیگران می توان به پیام 
میرک��ی، امین پناهی، زهرا دش��تی، رویا س��عیدی و لیال 

شریفی اشاره کرد. 
این کارگ��ردان جوان، تصریح کرد: کار یک نمایش درام 
کمدی اس��ت و تجربه نوینی را در آن به کار گرفته ام که 
س��عی کرده ام دو سبک رئالیس��م و سورئالیسم را در هم 
ادغام کنم و در عین واقع گرایی رگه های غیر واقع گرایانه 
را ه��م در آن جای داده ام ضمن این که س��عی کرده ام تا 
نوع��ی از کمدی موقعیت را هم در این نمایش ارائه دهم 
که برای من بس��یار مهم بوده و کوش��یده ام تا نمایش به 

لودگی نیفتند.« 
وی با تأکید بر این که پیش بینی می کند اس��تقبال خوبی از 
این نمایش به عمل آید اظهار داش��ت: به دلیل پیش بینی 
استقبال خوب تماشاگران از این نمایش تصمیم گرفته ایم 
ک��ه در صورت ام��کان نمای��ش را در دو س��انس اجرا 
کنیم. گفتنی اس��ت نمای��ش »ترانه ای ب��رای آیدا« از 25 
ش��هریور تا 9 مهر از س��اعت 18:30 در ت��االر هنر واقع 
 در می��دان الل��ه، جنب فروش��گاه رفاه ب��ه روی صحنه 

می رود.

نمايشگاه ساالنه کانون عکاسان اصفهان ؛
عکاسان جوان برای سال دوم 

خود نمایی می کنند
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان، وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان از برگزاری دومین 
نمایش��گاه سالیانه کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان 

اصفهان از 14 تا 31 شهریور ماه در این موزه خبر داد.
به گ��زارش ایمنا، مهدی دلیلی با اع��الم این خبر افزود: 
کانون عکاسان س��ینمای جوانان اصفهان 12 اردیبهشت 
با اع��الم فراخوانی از اعضا خویش خواس��ت که تا 10 
خرداد آثارش��ان را به دبیرخانه این فراخوان ارسال دارند 
که این نمایش��گاه، آثار برتر از میان عکس های رسیده به 
دبیرخانه است. وی ادامه داد: بنا به اعالم کانون عکاسان 
اصفه��ان، 329 عک��س از 68 ع��کاس ب��ه دبیرخانه این 
جش��نواره رس��یده که از این تعداد 35 عکس از 24 نفر 
 توس��ط هیأت انتخاب، برگزیده ش��د و به نمایشگاه راه 

پیدا کرد.

برای نخستين بار در جهان؛
قرآن به فضا فرستاده شد
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موهاي خود را »دم اسبي« نبندید
بستن مداوم موها با کش به صورت »دم اسبي« موجب کشیدگي و ریزش 
موها مي شود. دکتر محمد امیدیان اظهار کرد: برخي افراد عادت دارند که 
موهاي خود را به صورت دم اسبي ببندند. این حالت موجب مي شود موها 
از ناحیه نزدیک به پیش��اني و دو طرف سر دچار کشیدگي شوند و در 
نتیجه فرد به مرور شاهد ریزش مو در این نواحي خواهد بود. وي افزود: 
همچنین کشیدگي بیش از حد موها به سمت پشت سر موجب وارد آمدن 
آسیب به پوست سر و بلند شدن الیه سطحي آن مي شود. دکتر امیدیان با 
اشاره به عوارض استفاده از اتوي مو و صاف کننده هاي حرارتي، تصریح 
کرد: استفاده مداوم از اتوي مو و صاف کننده هاي حرارتي موجب شکننده 
شدن موي سر و آسیب به ریشه مو مي شود در نتیجه فرد استفاده کننده 
به مرور ش��اهد ریزش دائمي موهاي خود خواهد بود. این متخصص 
پوست و مو با اشاره به لزوم مراقبت دائمي از موي سر، خاطرنشان کرد: 
برخ��ي افراد براي این که موهاي خود را مدل دار کنند، به صورت مداوم 
و چندبار در روز از سشوار و شانه هاي خشن استفاده مي کنند. استفاده 
مداوم از سشوار موجب حساسیت و خارش پوست سر مي شود. استفاده 

از شانه هاي زبر و خشن هم به بافت موها آسیب مي رساند.

رفتارهای غلط غذایی، ایرانیان 
را چاق کرده است

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایرانیان سنت های 
تغذیه ای گذش��ته  را فراموش کرده  و به مرور آن را با رفتارهای غذایی 
جدید جایگزین کرده اند و رفتارهای غلط غذایی میان ایرانیان رواج پیدا 
کرده است. سیدعلی کشاورز، مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران اظهار داشت: ایران کشوری در حال گذار تغذیه ای است که مردم 
آن همه سنت های تغذیه ای گذشته  را فراموش کرده  و به مرور آن را با 
رفتارهای غذایی جدیدی جایگزین کرده اند و متأسفانه بسیاري از مردم 
پیام��د این رفتارهاي غلط را نمی دانند. وی گفت: افراد به جای مصرف 
نان و پنیر و گردو در وعده صبحانه از کیک و بیسکویت و آبمیوه های 
صنعتی استفاده می کنند و این رفتار، بسیار خطرناک است که نه تنها مواد 
مغذی بدن را تأمین نمی  کند بلکه سیری کاذب ایجاد می کند که بر اثر آن 
سلول های بدن گرسنه مي ماند. مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران افزود: در گذشته در وعده ناهار آبگوشت ساده مصرف می شد و 
در کنار آن افراد ماست، پیاز، سبزی و ترشی استفاده می کردند ولی امروزه 
آبگوشت ساده که غذای کاملی بود به مواد غذایی آماده تبدیل شده است 
که نه تنها مواد مغذی بدن را تأمین نمی کند بلکه مواد مضری را نیز به بدن 
می رساند. چربی زیاد مواد آماده موجب بروز چاقی و اضافه وزن می شود 
همچنین بروز سرطان ها را نیز در بدن افراد افزایش می دهد.کشاورز ادامه 
داد: مهم ترین اشکالی که در بین نوجوانان و جوانان ما وجود دارد، این 
است که در خارج از خانه غذا مصرف می کنند و مصرف غذاهای آماده را 
به غذاهای خانگی ترجیح می دهند، نوجوانان و جوانان ما تصور می کنند 
که اگر صبحانه نخورند، الغر می مانند غافل از آنکه مصرف صبحانه مانع 
از چاقی آنها می شود. وی اضافه کرد: باید دانست که روغن موجود در 
بیسکوئیت، کیک و شیرینی از روغن های جامد تشکیل شده که مصرف 
آن سکته های قلبی و سرطان ها را به همراه دارد و در کل رفتارهای غلط 

تغذیه ای در میان ایرانیان افزایش یافته است. 

وجود حیوانات خانگي چون گربه، سگ و پرنده ها به ویژه 
نگهداري از مرغ عشق در منزل موجب تشدید حساسیت 
در افراد مبتال به آسم مي شود. دکتر محمدرضا بلورساز 
دبیر انجمن پزش��کان کودکان ایران، درباره بیماري آسم 
گفت: 2 تا 8 درصد کودکان جهان به آسم مبتال هستند. 
وي درباره علت ایجاد آس��م توضیح داد: آلرژن ها، عامل 
اصلي ایجاد این بیماري هستند. مواد آلرژن  هم در داخل 
من��زل و هم در محیط خارجي وجود دارند. دبیر انجمن 
کودکان ایران ادامه داد: افرادي که زمینه بیماري آسم دارند، 
ایتوپي نامیده مي شوند. این افراد داراي زمینه هاي ژنتیکي 
بروز آلرژي و حساسیت هستند و به محض برخورد با این 
مواد، عالئم آلرژیک در وجودشان ظاهر مي شود. وي با 
تأکید بر این که مبتالیان به آسم و آلرژي باید از نگهداري 
وایتکس در منزل خودداري کنند، افزود: مواد شوینده به 
ویژه وایتکس ها از جمله آلرژن هاي خطرناک هستند. به 
گفته رئیس انجمن فوق تخصصي عفوني کودکان، وجود 
حیوان��ات خانگي چون گربه، س��گ و پرنده ها به ویژه 
نگهداري از مرغ عشق در منزل موجب تشدید حساسیت 
در افراد مبتال به آسم مي شود. دکتر بلورساز، عامل سوم 
تشدید آسم را موجوداتي به نام مایت ها دانست و گفت: 
مایت ها، انگل هاي بسیار ریزي هستند که در لباس هاي 
کهنه، فرش، لحاف و تشک مي توانند وجود داشته باشند 
و فرد را دچار حساس��یت کنند. وي همچنین دودهاي 
موجود در منزل چون دود اس��فند، بوي عود، بوي عنبر، 
بوي عطر و ادکلن، بوي ناش��ي از طبخ غذاها و به ویژه 

. دود سیگ��ار را تشدید کننده آلرژي معرف��ي  د ک��ر
این فوق تخصص کودکان با اش��اره به 

ای��ن مطلب که پنجمین فاکتور 
تشدید کننده آسم و آلرژي، 

هس��تند،  غذایي  م��واد 
گفت: خرب��زه بیش از 
س��ایر م��واد غذایي، 
هیستامین دارد. پس 
از آن بادمجان، ادویه 
ج��ات مختل��ف و 

کاکائوها نیز حاوي مقادیر 
باالي هیس��تامین بوده و 
حساسیت زا هستند به 

همین عل��ت باید در 

مصرفشان دقت کرد. دکتر بلورساز تأاکید کرد: البته یک 
فرد ممکن است به هیچ کدام از این مواد غذایي حساسیت 
نداشته باشد اما به عنوان مثال تنها به دود سیگار واکنش 
نشان دهد. دبیر انجمن پزشکان کودکان، مهم ترین فاکتور 
آلرژي زاي محی��ط خارجي را هواي آلوده عنوان کرد و 
گفت: ای��ران در ردیف آلوده ترین کش��ورهاي دنیا قرار 
دارد و م��وادي چون دي اکس��ید کربن و ازت مي توانند 
تحریک کننده دستگاه تنفس باش��ند. وي افزود: گرد و 
غبار نیز عامل دیگري است که به تشدید حساسیت دامن 
مي زند. پس از آن که آلرژن به هر ش��کلي وارد بدن شد، 

راه تنفسي تنگ تر مي شود، پس از آن 
ملتهب شده، ورم مي کند 
و ترش��حات زیادي 
در ای��ن محل جمع 
راه  بنابراین  مي شود. 
هوایي انسداد مي یابد. 
ب��ه عبارتي ه��وا وارد 
راه تنفس��ي مي ش��ود 
خارج  نمي توان��د  اما 

 شود. دکتر بلورساز درباره تظاهرات 
آسم نیز اظهار کرد: خس خس سینه، 
تنگ��ي نفس، س��رفه و 
اثر  گاهي کبودي در 
شدت س��رفه ها در 
موارد ح��اد ابتال از 
بروز  عالئ��م  جمله 
آسم هستند. وي تأکید 

کرد: البته آس��م خود مراحل مختلف خفیف، متوس��ط 
و ش��دید دارد و کودکاني که زمینه آس��م دارند به طور 
حتم باید به پزش��ک مراجعه کنند. دبیر انجمن پزشکان 
کودکان، دوری از عوامل تحریک کننده نظیر اجتناب از 
بیرون بردن کودک مبتال به آسم در روزهایي که هوا آلوده 
اس��ت، پرهیز از نگهداري حیوانات خانگي در منزل و 
عدم استعمال دخانیات در محیط هاي بسته را مهم ترین 
عامل در جلوگیري از بروز حمله هاي آس��مي دانست و 
گفت: این خانواده ها باید بدانند چه عواملي باعث بروز 
حمالت آسمي مي ش��ود تا کودک خود را از آن مصون 
دارند. وي توصیه ک��رد: پدر و مادرها با 
معلمان و مسئوالن مدرسه نیز باید در این 
باره صحبت کرده و به آنها سفارش کنند 
مراقب فرزندشان باشند تا به محض این 
که مشکلي پیش آمد بتوانند به پدر و مادر 
اطالع بدهند و ی��ا این که بدانند چگونه 
باید از اس��پري ها و داروهاي مخصوصي 
که به طور معمول باید همراه بچه ها باشد 
در مواقع الزم استفاده کنند. دکتر بلورساز، 
همچنین تزریق واکسن به ویژه آنفوالنزا را براي کودک 
مبتال به آسم ضروري دانست و عنوان کرد: تغییر جو نیز 
در این بیماري از اهمیت بس��زایي برخوردار است زیرا 
یکي از علل شایع بروز آس��م، عفونت هاي ویروسي و 
آنفوالنزا و سرماخوردگي هستند. ویروس هاي مختلف در 
زمستان موجب عود و شدت یافتن بیماري مي شوند. وي 
اضافه کرد: واکسن آنفوالنزا براي یک سال، بدن کودک را 

از ابتال به این بیماري محافظت مي کند.

دبيرانجمن پزشکان کودکان ايران:

حیوانات خانگی کودکان را به آسم تهدید می کنند گالب، مفرح و آرام بخش است
گالب، مف��رح، آرام بخش و خواب آور و برای رفع کس��الت مفید 

است، همچنین اشتها و حافظه را تقویت می کند.
گالب دارای طبع معتدل تا س��رد و ضد س��ودا، بلغم و صفراست. 
خ��وردن گالب دهان��ه مع��ده را تقوی��ت می کند و ب��رای درمان 
س��رماخوردگی، س��رفه، خفقان گرم، درم��ان دل پیچه، درمان ورم 
کیس��ه صفرا، درم��ان ورم کبد و طحال مفید اس��ت. گالب برای 
رف��ع افس��ردگی مفید ب��وده و ب��رای تقویت قلب، مغز، چش��م، 
پوس��ت، درمان ص��رع و تقویت میل جنس��ی نی��ز می تواند مؤثر 
باش��د. برای تقوی��ت لثه می توان گالب را قرق��ره کرد و چکاندن 
آن نی��ز ب��رای رف��ع آب مروارید مفید اس��ت. بخ��ور گالب نیز 
می توان��د ب��رای درم��ان س��رفه و آس��م مؤث��ر باش��د، همچنین 
 ب��رای رفع گرفتگی و خش��ونت ص��دا می ت��وان گالب را قرقره 

کرد. 
بخ��ور یا بوی گالب نیز می تواند بیماری ه��ا را درمان کند؛ بخور 
گالب ضد نزله، آرام بخش و خواب آور بوده و برای رفع کسالت 
نیز مفید اس��ت و و حافظه را افزای��ش می دهد. بخور گالب برای 
رفع تورم پوس��ت، تنظیم انرژی بدن، تقویت میل جنس��ی، تسریع 
گردش خون، سرخی رنگ رخسار، تقویت چشم و بینایی، درمان 
س��رفه حاد یا مزمن، رفع تب و تب یونجه و رفع پرخاش��گری و 
عصبانیت و همچنین رفع افس��ردگی و ایجاد نش��اط مفید است و 
سردردهای میگرنی را تسکین می بخشد. فراز مجاب، عضو هیأت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی شهید بهش��تی در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: گالب از گل س��رخ تهیه می ش��ود که برای تسکین 

ناراحتی های گوارشی بسیار اهمیت دارد.
به گفت��ه وی، از گالب می توان برای رفع ناراحتی های روحی نیز 
اس��تفاده کرد، گالب همچنین پوس��ت را طراوت می بخشد. مردم 
ای��ران به مصرف گالب بس��یار معتقد هس��تند و در رژیم غذایی 
و ب��رای معط��ر کردن غذاها از آن بس��یار اس��تفاده می کنند. عضو 
هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی می گوید: گالب 
ضد نفخ و تس��کین دهنده ناراحتی های گوارشی است و می توان 
در مواردی که غذای خورده  ش��ده به خوبی هضم نش��ده اس��ت، 
مق��داری گالب مصرف کرد. مجاب می افزاید: گالب بس��یار زود 
فاس��د می ش��ود و باید در جای خنک نگهداری ش��ود. از مصرف 
گالب ه��ای کهنه باید پرهیز ش��ود، به دلیل این ک��ه ماده مؤثر در 
عرق ه��ای گیاهی در طول زمان از بین می رود. به طور مثال گالب 
را بای��د در ط��ول یک تا 3 ماه بعد از تولی��د مصرف کرد. مرتضی 
صفوی عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان نیز در 
گفتگویی می گوید: در طب س��نتی خواص زیادی برای گل سرخ 
آمده اس��ت. به گفته وی، گالب مف��رح، مقوی قلب، ضد صفرا و 
سوداس��ت و ب��رای معالجه حنجره می ت��وان گالب را قرقره کرد؛ 
گالب برای س��ردردهای میگرنی نیز بس��یار مفید اس��ت، خون را 
تصفیه می کند و برای درمان روماتیس��م می توان مخلوط گالب با 
روغن زیتون را استفاده کرد همچنین برای رفع سنگ های کلیه نیز 
می توان از گالب اس��تفاده کرد. عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان می افزاید: برای درمان برفک دهان و رفع مشکل 

شب ادراری در کودکان نیز می توان از گالب استفاده کرد.

نگهداری از حيوانات 
خانگی کودکان را در 
معرض ابتال به آلرژی 
و آسم قرار می دهد

تغییرات
6/231 ش��ماره: 6707 آگهی تغییرات ش��رکت گروه س��رمایه گذاری اریک��ه عامریان رضا 
ثبت ش��ده به ش��ماره 730 و شناس��نامه مل��ی 10861578815 به اس��تناد صورت جلس��ه 
 مجم��ع عموم��ی بطور ف��وق الع��اده و هیئت مدی��ره مورخ��ه 90/6/6 در ش��رکت گروه 
س��رمایه گذاری اریک��ه عامریان رضا تغییراتی به ش��رح زیر بعمل آم��د. 1- خانم فرانگیز 
 عام��ری و مل��ک آف��اق عام��ری رحمت آب��ادی و خانم جی��ران عامری رحم��ت آبادی و 
خانم ایران عام��ری رحمت آبادی و آقای محمد عامری رحمت آبادی و حمیدرضا عامری 
رحمت آبادی و آقای رضا شاهین عامری رحمت آبادی اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم 
اق��دس عامری درقه و خانم فاطم��ه عامری عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب ش��دند. 
2- خان��م فرانگیر عامری به س��مت مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدی��ره و خانم ملک آقای 
 عام��ری رحمت آبادی به س��مت قائم مقام مدیرعامل و خانم ای��ران عامری رحمت آبادی
به س��مت نایب رئیس برای مدت 2 دو سال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
ش��رکت به امض��ای مدیرعامل خان��م فرانگیز عامری هم��راه با مهر ش��رکت دارای اعتبار 
 اس��ت. 3- خانم فرانگیز عامری به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب ش��دند. 
4- آق��ای س��یدمهدی طباطبائ��ی ب��ه س��مت ب��ازرس اصل��ی و آق��ای مهن��دس صم��د 
 آس��ا ب��ه س��مت ب��ازرس عل��ی الب��دل برای م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخاب ش��دند.
 5- روزنام��ه کثیراالنتش��ار زاین��ده رود جه��ت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 
 6- حس��اب س��ود و زیان ش��رکت منتهی به س��ال 89-1388 مورد تصویب قرار گرفت.

م الف/184
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

مزایده مال غیر منقول
6/242 بر اس��اس پرونده اجرائی کالس��ه 6/2014/ح/85 تمامت ششدانگ یک قطعه زمین 
به پالک ثبتی ش��ماره 2/3683 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا به مساحت 390 
مت��ر مربع م��ورد ثبت صفحه 166 دفتر127 با حدود اربعه ذیل: ش��ماالً جای پی اس��ت به 
ط��ول 13 متر به خیابان احداثی 12 متری ش��رقًا به طول 30 متر جای پی اش��تراکی اس��ت 
به زمین ش��ماره 2/3682 جنوبًا به طول 13 متر جای پی اش��تراکی اس��ت به زمین ش��ماره 
2/3710  غرب��ًا به طول 30 متر جای پی اش��تراکی اس��ت به زمین ش��ماره 2/3684 حقوق 
ارتفاقی ندارد به نام امیرحمزه حاجی هاش��می ثبت و س��ند صادر ش��ده است وبه موجب 
س��ند رهنی ش��ماره 72976 مورخ 81/10/25 دفتر اسناد رس��می شماره 2 شهرضا از طرف 
نامبرده در رهن بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی 
بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار 
باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور 
م��ورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. پالک مذکوردر محل به 
صورت یکباب خانه دارای مس��احت عرصه 390 مترمربع و مس��احت اعیانی 580 مترمربع 
ش��امل زیرزمین، انباری و طبقه همکف مس��کونی و طبقه اول به صورت نیمه تمام میباشد. 
طبقه همکف محل مورد بازدید س��اختمان مسکونی با دیوارهای باربر،سقف تیرچه وبلوک 
ک��ه نم��ای کوچه آجرزبره ونمای حیاط آجرلفتون بدون بند کش��ی با درب وپنجره فلزی و 
دربهای داخل چوبی س��طوح داخلی بدنه اندود گچ س��فید وکف موزائیک وآشپزخانه تمام 
کاش��ی، کابینت فلزی، س��رویس بهداشتی کامل و تمام کاش��ی می باشد. طبقه اول آن فقط 
س��قف تیرچه و بلوک و دیوارهای اطراف آن اجرا ش��ده است. دارای اشتراکات آب و برق 
و گازمی باش��د به مبلغ یک میلیارد و بیس��ت میلیون ریال )1,020,000,000( ریال ارزیابی 
گردیده است در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روزسه شنبه مورخ 90/7/26 در 
ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه 
روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل 
میگردد. مزایده از مبلغ کارشناس��ی یک میلیارد و بیس��ت میلیون ری��ال )1,020,000,000( 
ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی و هر کس که خریدار باش��د فروخته میش��ود 
طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: ش��هرضا خیابان پاسداران 
فرع��ی 38 پ��الک 22 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلی��ه هزینه های قانونی 
اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض شهرداری 
وبدهی های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان، آب و برق وگازوس��ایر هزینه های متعلقه 
 بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 90/6/14 

چاپ ومنتشر میشود.
میر محمدی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
6/248 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک شماره 1/1506 باقیمانده واقع در 
ابنیه بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي پیمان گالبگیر فرزند محمدعلي 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر از ماده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدی��د حدود ملک مرقوم 
در روز 1390/7/7 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابن��د. اعتراض��ات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 

گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ رأي
6/257 کالس��ه پرونده: 90-235، ش��ماره دادنامه: 482-90/6/8، مرجع رسیدگي: شعبه 26 
حقوقي ش��وراي ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین کرمي فرزند عبدالکریم نش��اني: 
اصفه��ان 24 متري دوم کوچ��ه هاتف پالک 8 روبروي کوچه مخاب��رات، خوانده: 1- رضا 
رمضان��ي فرزند امیرعل��ي 2- مرتضي بهرام��ي خلیل آبادي فرزند محم��ود هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام به تحویل کارت س��وخت وخس��ارت وارده، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با 

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

در خصوص دادخواست حسین کرمي علیه رضا رمضاني و مرتضي بهرامي دائر بر الزام خواندگان 
به تحویل کارت سوخت و پرداخت خسارت وارده با توجه به دالیل و مدارک موجود و استعالم 
بعمل آمده و همچنین الیحه مطالبه خسارت خواهان به شورا و عدم حضور خواندگان در جلسه 
دادرسي شورا دعوي را ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 198 آئین دادرسي مدني خواندگان 
را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت خسارت وارده و همچنین تحویل کارت سوخت به 
خواهان مربوط به خودرو تویوتا کرونا به شماره ایران 23-364/ق 18 محکوم مي نماید. دادنامه 

صادره غیابي و ظرف بیست روز قابل واخواهي در این شورا مي باشد. 
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/266 ش��ماره: 1088/89 ح 3 کالس��ه پرونده: 8909980350301086، وقت رس��یدگي: 
90/7/20 س��اعت 8 صبح، خواهان: جالل ش��مس با وکالت آقاي مرتضي بیدرام، خوانده: 
مصطفي موس��وي فرزند جالل، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاه هاي 
عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي 
آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگي حضور به همرساند. م الف/ 8265
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
6/275 کالس��ه پرونده: 25/90، ش��ماره دادنامه: 668-90/4/25، مرجع رسیدگي: شعبه 45 
شوراي حل اختالف اصفهان،  خواهان: ابراهیم مستأجران فرزند قربانعلي، به آدرس: اصفهان 
خ کهندژ، خ قدس کوچه گلبرگ،  خوانده: رس��ول حجازي فرزند حس��ن مجهول المکان، 
خواس��ته: الزام به انتقال س��ند خط تلفن همراه ثابت 09131026345،  گردش��کار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگي با 

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

در خص��وص دادخواس��ت آقاي ابراهیم مس��تأجران به طرفیت خوانده رس��ول حجازي به 
خواسته الزام به انتقال سند خط تلفن همراه ثابت، نظر به محتویات پرونده، مفاد دادخواست 

تقدیم��ي از ناحیه خواهان و اظهارات وي در جلس��ه دادرس��ي و با عنایت ب��ه مبایعه نامه 
مورخ��ه 84/3/5 منعقده في مابین اصحاب دعوي که ط��ي آن خواهان یک خط تلفن همراه 
ثابت بشماره 09131026345 از خوانده خریداري نموده وکل ثمن معامله را نیز پرداخته و 
لیکن علیرغم تماس ها و مراجعات مکرر خواهان، خوانده تاکنون از انتقال سند خط مذکور 
اس��تنکاف ورزیده و طبق اس��تعالم اخذ شده از ش��رکت مخابرات استان اصفهان خوانده به 
عنوان مالک معرفي گردیده و با التفات به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانوني از طریق نشر 
آگهي در روزنامه زاینده رود ش��ماره 534 مورخه 90/3/10 در جلسه رسیدگي حاضر نشده 
و الیحه اي نیز ارس��ال ننموده و با امعان نظر به اینکه از زمان تنظیم قولنامه خط تلفن همراه 
م��ورد بیع در تصرف خواه��ان قرار گرفته فلذا نظر به موارد صدراالش��عار دعوي مطروحه 
خواهان را ثابت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدني و مواد 198 قانون 
آیین دادرس��ي مدني رأي به محکومیت خوانده به انتقال سند خط تلفن همراه ثابت بشماره 
09131026345 به نام خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي است و ظرف مهلت 
20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و پ��س از آن ظرف مهلت 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف/ 7720
شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
6/276 ش��ماره: 441/89 بموجب رأي ش��ماره 633 تاریخ 89/5/19 حوزه 22 شوراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بهنام رئیسي نام پدر: سیف 
ال��ه مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ي و نه میلی��ون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت نشر آگهي و مبلغ سي و هشت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسي و 
پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 89/3/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
ش��اخص بانک مرکزي در حق خواهان شهناز س��ازنده نام پدر: رمضان نشاني محل اقامت: 
شهرکرد- فرخ شهر- خ 15 خرداد- جنب تاکسي تلفني شهاب. به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف 
است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصروراثت
6/277 آقای محس��ن یزدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 16821 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 411/90 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان حس��ن یزدآب��ادی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 6896 در تاریخ 
1390/1/13 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1- محسن یزدآبادی فرزند حس��ن ش ش 16821 )فرزند(، 2- رضوان یزدآبادی 
ورنوس��فادرانی فرزن��د حس��ن ش ش 965 )فرزن��د(، 3- عزت یزدآبادی ورنوس��فادرانی 
فرزند حس��ن ش ش 967 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ک نوبت آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی

صادر خواهد شد. 
م الف/11414 

قاضی شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

مزایده
6/278 دای��ره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالس��ه )900038 
اجرا( له آقای حمید عابدی علیه آقای حس��ین ش��اهنظری به خواسته مطالبه 27/268/000 
ریال درنظر دارد اقالم ذیل را که کارش��ناس رس��می دادگس��تری ارزیابی نموده را از طریق 
مزایده به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزایده روز یک ش��نبه 1390/7/3 ساعت 10 صبح در 
مح��ل اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گ��ردد و طالبین می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی خمینی ش��هر دس��تگرد فداده روب��روی پارک جنب 
پمپ��اژ فاضالب- انبار مراجعه و از اموال بازدید نمایند. خریدار کس��ی اس��ت که باالترین 
قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید. در غیر این 
ص��ورت 10% اولیه پس از کس��ر هزینه ه��ای مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. 1- 
دو دس��تگاه موتورگیربوکس س��ه فاز 10 اسب بخار هر دس��تگاه 3/000/000 ریال 2- دو 
 دس��تگاه دین��ام تک فاز هر دس��تگاه 2/000/000 ری��ال 3- تعداد 3454 قالب آجر نس��وز 

هر قالب 5000 ریال. م الف/11415
سورانی- مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر

آگهی مزایده عمومی 

شماره  مصوبه  استناد  به  شهر  شاهين  شهرداری  تفريحی  رفاهی  سازمان 
دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم  شورای   90/1/17 مورخ  3084/ش 
رستوران باغ بانوان با قيمت پايه 3/600/000 ريال و دکه عرضه محصوالت 
فرهنگی با قيمت پايه 1/500/000 ريال را بمدت يکسال به افراد واجد 

شرايط به صورت اجاره واگذار نمايد.
 90/6/27 مورخ  يکشنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا  بايست  می  متقاضيان 
به امور قراردادهای سازمان رفاهی  جهت دريافت و تحويل اسناد مزايده 
آدرس به  سازمان  اين  سايت  به  يا  بهداری  خيابان   2 فرعی  در   واقع 

www.refahi.shaahinshahr.com مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است.

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

نوبت اول
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عليرضا رحيمی:
من با بوناچیچ 
اختالفی ندارم

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان بحث اختالف بین خودش و 
س��رمربی تیم فوتبال این باشگاه را رد کرد. به گزارش ایمنا روز 
چهارشنبه هفته گذشته، لوکابوناچیچ پس از بازگشت از کرواسی 
در تمرین تیم سپاهان حضور یافت اما غیبت محسن بنگر و رضا 
ناصح��ی باعث ناراحتی و عصبانیت این مربی ش��د. بعد از این 
اتفاق خبرهایی در خصوص ممانعت علیرضا رحیمی مدیرعامل 
این باش��گاه از تمرین دادن لوکا در آن روز ش��نیده شد. علیرضا 
رحیمی در مورد اتفاقی که در تمرین روز چهارشنبه تیم سپاهان 
رخ داد و وی از تمری��ن دادن تیم توس��ط لوکا جلوگیری کرد، 
گفت: آن مش��کل حل شد و اتفاق خاصی هم نبود. وی در این 
رابطه اظهار داش��ت: لوکا آن روز خس��ته بود، به همین دلیل با 
وی صحبت کردم تا یک جلس��ه استراحت کند و بحث خاص 
دیگری وجود نداشت که آن را بزرگ کرده اند. مدیرعامل باشگاه 
س��پاهان اصفهان در مورد اینکه این اتفاق باعث ایجاد اختالف 
بین شما و بوناچیچ نشده، گفت: نه هیچ اختالفی وجود ندارد و 
ما تنها با همدیگر صحبت و مشورت کردیم و در نهایت چنین 

تصمیمی را گرفتیم. 

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: من با باشگاه هماهنگ کرده بودم 
که یک روز دیرتر به اصفهان بیایم اما بوناچیچ چون مسافرت بوده 
اس��ت این موضوع را نمی دانست. محسن بنگر در گفتگو با ایمنا 
پیرامون اینکه گفته می شد با لوکا بوناچیچ به خاطر دیر اضافه شدن 
به تمرینات به مشکل برخورده است گفت: مشکلی با لوکا ندارم، 
من با باشگاه هماهنگ کرده بودم که یک روز دیرتر به اصفهان بیایم 
اما بوناچیچ چون مسافرت بوده است این موضوع را نمی دانست و 
سر تمرین یک سری حرف هایی زده بود که البته حرف خاصی هم 
نبود. وی در مورد وضعیت کلی تیم و دیدار با السد گفت: وضعیت 
تیم خوب اس��ت، امیدوارم بتوانی��م برابر فجر یک بازی خوب به 
نمای��ش بگذاریم و بعد از آن هم الس��د را در اصفهان با گل های 
زیاد ببریم. مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد مدیریت وی در پایان 
صحبت هایش در مورد تیم ملی و اینکه در دو س��ال باقیمانده تا 
جام جهانی امیدی دارد که ملی پوش شود نیز گفت: متأسفانه یک 
فوتبالیس��ت برای ملی پوش شدن باید چیزهایی بیرون از فوتبال 
داشته باشد مانند خبرنگار و مدیر برنامه و چیزهای دیگری که من 

ندارم.

بع��د از اتفاق��ات اخیر در باش��گاه ذوب آهن و کنار گذاش��تن 
فرشته سموعی از قائم مقامی این باشگاه، وی که ریاست هیأت 
تنیس روی میز استان را نیز برعهده داشت از این مسئولیت هم 
کنار گذاش��ته شد. مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان هم در 
این باره  گفت: تا مش��خص ش��دن تکلیف رئیس هیأت تنیس 
روی می��ز منتظر می مانیم و بعد از آن برای انتخاب سرپرس��ت 
دس��ت به کار می شویم.  هیأت تنیس روی میز در حال حاضر 
بدون رئیس فعالیت می کن��د. خدابخش در این ارتباط به ایمنا 
گفت: غیبت س��موعی در هیأت ممکن است موقت باشد باید 
منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف چه می ش��ود. در مدت زمانی که 
هیأت تنیس روی میز با ش��رایط پیش آمده بدون رئیس اس��ت، 
نایب رئیس و دبیر هیأت فعالیت ها را پیش می برند. وی افزود: 
 هنوز نمی دانیم تکلیف چه می ش��ود و سموعی به سمت خود 
برم��ی گردد یا نه. خدابخش گفت: در حال حاضر اجازه ندادیم 
با این وضعی��ت فعالیت های هیأت تنیس روی میز روی زمین 
بماند اما با مش��خص شدن تکلیف هرچه زودتر سرپرست این 

هیأت معرفی می شود.

خبر

ماهان علم و ادب را ادب کرد
شکست چهار بر صفر علم و ادب 

مقابل ماهان 
در چارچوب مسابقات هفته دوم رقابت های فوتسال جام باشگاههای برتر 
کش��ور تیم فوالدماهان در حضور هواداران خود شکس��ت چهار بر صفر را 
بر تیم علم و ادب مش��هد تحمیل کرد. در این دیدار پر گل محمد طاهری، 
اصغر حسن زاده، سیسو برزیلی و مجید رئیسی  برای ماهان گلزنی کردند. 
گفتنی است بین دو نیمه باشگاه فوالدماهان از خانواده مرحوم بابک معصومی، 

اسطوره فوتسال ایران تجلیل کرد.

ليگ برتر وزنه برداری
سهراب مرادی در انتظار رکوردهای

 احد سنجابی
رقابت های دس��ته 85 کیلوگرم لیگ برتر وزنه برداری با حد نصاب های 
خوب س��هراب مرادی ملی پوش اصفهانی سابق وزنه برداری کشورمان و 
عضو تیم ملی حفاری اهواز به پایان رس��ید. مرادی روز شنبه در رقابت با 
6 وزنه بردار دیگر کار چندان دش��واری نداش��ت و با مهار وزنه های 160 
کیلوگ��رم در یک ض��رب و 205 کیلوگرم در دو ض��رب، با مجموع 365 
کیلوگرم، 27 کیلوگرم بیشتر از نفر دوم این وزن باالی سر برد. البته تکلیف 
دسته 85 کیلوگرم در هفته اول لیگ وزنه برداری در پایان رکوردگیری روز 
چهارشنبه تیم ملی و اعالم رکوردهای احد سنجابی، ملی پوش تیم مناطق 
نفت خیز جنوب مش��خص خواهد ش��د. مرادی فروردین ماه امسال و در 
جریان چهل و دومین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در مکان 

ششم ایستاده بود.

28 مهر، آغاز فصل جديد رقابت ها
ذوب آهن با 3 تيم در ليگ برتر 

تنيس روی ميز
 فصل جدید تنیس روی میز باش��گاه های کش��ور با حض��ور 3 نماینده از 
ذوب آهن آغاز می ش��ود. به گزارش ایمنا، جلس��ه قرعه کش��ی لیگ برتر 
تنیس روی میز باشگاه های کشور با حضور عمیدی سرپرست امور دبیری 
فدراس��یون، ضرغام پور رئیس سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه های ذوب 
آهن اصفهان، پتروش��یمی بندر امام، اس��تقالل تهران، نفت سپاهان تهران و 
سازمان نظام پزشکی برگزار شد. ضرغام پور رئیس سازمان لیگ اعالم کرد: 
در این نشست مقرر گردید کلیه باشگاه ها مدارک مربوط به ثبت نام در لیگ 
برتر را تا تاریخ 10 مهر ماه به سازمان لیگ فدراسیون ارسال نمایند. وی در 
ادامه افزود: قرعه کشی لیگ سال 90 )آقایان( نیز برگزار شد تا بر این اساس 
تیم ها از 28 مهر ماه با آغاز مسابقات به مصاف یکدیگر بروند. همچنین در 
بخش بانوان جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار و مقرر 
ش��د پس از ارسال مدارک الزم تا 10 مهر ماه سال جاری، قرعه کشی لیگ 

برتر بانوان در سال 90 برگزار گردد.

تهران ميزبان اردوی آخر
شهرکرد، ميزبان اردوی سوم تيم های ملی 

جودوی بانوان
مرحله س��وم اردوی تیم ه��ای ملی نوجوان��ان و جوانان ج��ودوی بانوان 
در ش��هرکرد برگزار خواهد ش��د. به گزارش فارس، تیم های ملی جودوی 
نوجوانان و جوانان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که مهر 
ماه در لبنان برگزار می ش��ود آماده می کنن��د. تاکنون 2 تیم، 2 مرحله اردوی 
آماده سازی در تهران پشت سر گذاشته اند که دور جدید تمرینات این تیم از 
روز 19 شهریور آغاز خواهد شد. پیش از این زهرا پورامین مسئول امور فنی 
جودوی بانوان از احتمال تش��کیل این اردو در خارج از تهران خبر داده بود 
که به همین منظور شهرکرد انتخاب شد. براین اساس اردوی سوم ملی پوشان 
تا روز 25 شهریور در شهرکرد برگزار می شود. اردوی چهارم و آخر نیز در 
تهران تشکیل خواهد شد. ورزشکاران هر هفت وزن نوجوانان و هشت وزن 
جوانان هفته اول مهر ماه به لبنان اعزام خواهند شد تا 2 تیم با ترکیب کامل 

در این رقابت ها حضور داشته باشند.

نماينده ايران در باشگاه های جهان
 منحل شد!

 مس��ئوالن باشگاه پیکان با ارسال نامه ای به فدراس��یون والیبال کناره گیری 
تیم والیبال این باش��گاه را از شرکت در رقابت های لیگ برتر اعالم کردند. 
پیکان در حالی از حضور در رقابت های لیگ برتر انصراف داده اس��ت که 
طی یازده دوره قهرمان این مس��ابقات ش��ده بود. این تیم همچنین با شش 
دوره قهرمانی در آسیا پرافتخارترین تیم قاره هم به حساب می آید. مسئوالن 
تیم والیبال پیکان در حالی انصراف خود را از ش��رکت در رقابت های لیگ 
برتر اعالم کرده اند که قرار بود امس��ال به عنوان قهرمان آس��یا در پیکارهای 
باشگاه های جهان شرکت کنند و دو هفته پیش آمادگی خود را برای شرکت 
در این مس��ابقات به طور رسمی به فدراسیون بین المللی والیبال اعالم کرده 
بودند. این تیم در دوره قبل این رقابت ها صاحب مدال برنز ش��د. مسئوالن 
باشگاه پیکان افزایش هزینه های تیمداری که قرارداد باالی بازیکنان بخش 
عمده ای از آن است را به عنوان دلیل اصلی کناره گیری از لیگ برتر والیبال 

اعالم کرده اند.

بنگر: 
ملی پوش شدن، 
خبرنگار و مدیر 
برنامه می خواهد

خدابخش: 
نمی دانیم سموعی 
برمی گردد یا نه

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن اصفهان گفت: شرایط ویژه ای برای باشگاه های 
دولتی پیش آمده که باید از این فضا به س��المت عبور کنند.  خسرو ابراهیمی 
در گفتگو با فارس در مورد وضعیت باش��گاه ذوب آهن اظهار داشت: شرایط 
وی��ژه ای برای باش��گاه های دولتی پیش آمده که باید از این فضا به س��المت 
عب��ور کنن��د. ضمن اینکه به ورزش لطمه ای نخ��ورد و اقتدارمان را هم حفظ 
کنیم. این هنر مجموع باش��گاه ذوب آهن اس��ت. با این ش��رایط مقتدرانه در 
ورزش مانند گذشته عمل کند من به این فضا بحران نمی گویم. وی ادامه داد: 
هدف قانونگذار نیز این بوده ورزش ملی ارتقاء پیدا کند و باش��گاه ها بتوانند 
مس��تقل از س��ازمان های دولتی عمل کنند و نیاز مالی به آنها نداشته باشند. از 
ش��انس ما نیز از این مقطع چنین قانونی تصویب ش��ده که دولت حق هزینه 
در ورزش حرفه ای ندارد اما ما هیچ تیمی و هیچ رش��ته ورزشی را از باشگاه 
ذوب آه��ن حذف نخواهیم کرد و فقط در مقطعی باید ریاضت بکش��یم تا به 
س��المت از این زمان عبور کنیم.  مدیر عامل جدید باش��گاه ذوب آهن تأکید 
ک��رد: ب��ا بازیکنان تیم فوتب��ال ذوب آهن صحبت کردم همگ��ی آنها فهیم و 
باشعور هستند و مسائل را به طور شفاف و واضح به آنها گفتم و آنها نیز این 
مسائل را پذیرفتند.  ابراهیمی تصریح کرد: بازیکنان فوتبال ما همگی با نشاط 
و با روحیه هس��تند و می خواهند خودشان را در س��طح ملی مطرح نمایند و 

افتخار کس��ب کرده و مس��ائل مالی را فدای مسائل فنی داخل زمین نمی کنند. 
آنها مش��کالت را هر چه هس��ت بیرون از زمین می گذارن��د و با تمام قدرت 
وارد میدان می ش��وند.  مدیر عامل ذوب آهن در مورد اتهام اختالس به اصغر 
دلیلی مدیر عامل سابق این باشگاه گفت: دوست ندارم به هیچ عنوان در مورد 
گذش��ته حرف بزنم هر مدیری تفکر و اندیشه خودش را دارد و گاهی ممکن 
است این اندیشه به بن بست بخورد. من در مورد دیگران قضاوت نمی کنم و 
آنچه را که هم در مورد شفاف سازی بیان کردم مربوط به اسناد و آمار و ارقام 

دوران خودم است که می خواهم آنها شفاف باشند. 
دیون و تعهدات گذش��ته باش��گاه نیز جزء تعهداتمان است و آنها را پرداخت 
 خواهیم کرد. امیدوارم اگر کس��ی به اتهامی در بند اس��ت زودتر آزاد ش��ود و

ان شاءا... این موارد نبوده است. 
 وی در مورد اینکه تیم فوتبال ذوب آهن چه مقامی در لیگ و آس��یا کس��ب 
خواهد کرد گفت: بی ش��ک مقامی که در لیگ و آسیا کسب می کنیم کمتر از 
مقام های گذشته ذوب آهن نخواهد بود.  ابراهیمی در مورد علت عدم سفرش 
به کره جنوبی همراه تیم فوتبال گفت: روادید این کش��ور برایم صادر نش��ده 
زی��را در زمان صدور روادید من مدیرعامل باش��گاه نب��وده ام و البته در ایران 

کارهای زیادی هم برای انجام دادن وجود دارد.

 پژمان سلطانی
هفته دوم لیگ برتر فوتس��ال با انجام س��ه دیدار دیگر امروز به پایان می رسد 
که تیم های اصفهانی فیروز صفه و گیتی پس��ند به مصاف صبای قم و میثاق 
تهران خواهند رفت و ش��هرداری س��اوه در سالن فجر س��اوه از لبنیات ارژن 

فارس پذیرایی می کند.
صبا، نسيمی بيش نيست 

در سالن پیروزی شهر گنبدهای فیروزه ای، تیم فیروز صفه اصفهان از صبای 
ق��م پذیرایی می کند که در بازی نخس��ت پیروزی تهران را با حس��اب 6 بر 
2 دره��م کوبید و در رده دوم جدول رده بندی ایس��تاد. در مقابل ش��اگردان 
باغبانباش��ی در ی��ک دیدار نه چندان مطلوب وضعیف در ش��هرآورد اصفهان 
 نتیج��ه را با حس��اب 8 بر 2 به گیتی پس��ند واگذار کردن��د و در قعر جدول 
رده بندی جای گرفتند. فیروز صفه که در بازی با گیتی پس��ند تنها 5 جلس��ه 
تمرین کرده بود بس��یار ناهماهنگ بود و گلرش حسین عظیمی بدترین بازی 
خود را مقابل ش��اگردان علیرضا افضل به نمایش گذاشت و شاید در دیدار با 
صبای قم جایش را به میثم حجتی بدهد، هر چند این دروازه بان هم در لیگ 

برتر تجربه کافی ندارد. 
ش��اگردان باغبانباش��ی برای این که از قعر جدول جدا ش��وند به 3 امتیاز این 
بازی نیاز مبرمی دارند و باغبانباشی نزدیک یک هفته فرصت داشت تا از نظر 

روحی بازیکنانش را به پیروزی در این مسابقه امیدوار کند. 
نماین��ده قم در این بازی ب��رای حداقل امتیاز پا به زمین مس��ابقه نمی گذارد 
چ��را که به خوبی می داند در بازی های آینده باید مقابل تیم های قدرتمندی 
چون فوالد ماهان، گیتی پس��ند، ش��هید منصوری و حتی گسترش فوالد تبریز 
صف آرایی کند و امتیاز گرفتن از این تیم ها کار بس��یار مش��کلی اس��ت، اما 
بای��د این را نیز در نظ��ر گرفت که اگر عصر ام��روز اصفهانی ها در حمایت 
 فیروز صفه سالن پیروزی را پر کنند تیم صبا دست خالی اصفهان را به مقصد
شهر مقدس قم ترک خواهد کرد و تیم صبا، نسیمی بیش نخواهد بود چرا که 
آنها پرسپولیس��ی را شکست دادند که یک روز قبل از آغاز مسابقات یک تیم 

منحل شده محسوب می شد.

محمد کشاورز، غايب بزرگ گيتی پسند
صدرنشین لیگ تا قبل از آغاز هفته دوم باید در تهران میهمان تیم میثاق باشد. گیتی 
پس��ند که در اولین شهرآورد اصفهان فیروز صفه را مغلوب کرد به علت این که 
محمد کشاورز کارت قرمز دریافت کرد نمی تواند وی را در اختیار داشته باشد. 
اما گیتی پس��ند به تیم کهکشانی ها معروف شده چرا که در نبود این ملی پوش، 
بازیکنانی هم چون وحید شمسایی، حمید یوسفی )پدیده فصل پیش(، محمدرضا 
زحمتکش و افشین کاظمی را در ترکیب دارد که به این جمع باید شاپای برزیلی 
را نیز اضافه کرد. با آمدن علیرضا افضل در رأس کادر فنی گیتی پسند، در دو بازی 
قبلی هماهنگی و تعاون مطلوبی در دستور کار بازیکنان این تیم بود و حتی وحید 
شمسایی از خودگذشتگی اش بیشتر شده بود و در مقابل تیم فیروز صفه یک گل 
زد و پنج پاس گل را به دیگر یارانش تقدیم کرد و به همراه حمید یوسفی یکی 
از مؤثرترین بازیکنان گیتی پسند قلمداد شد. تیم میثاق هم در دیدار قبلی مقابل 
میزباش تیم لبنیات ارژن فارس تن به شکست 3 بر 1 داد و مقابل شاگردان علیرضا 
افضل فقط به فکر تساوی است و با یارگیری فشرده و تاکتیک »1-3« قصد دارد 
به هدفش برس��د. اما اگر نماینده اصفه��ان گل اول را در ده دقیقه ابتدایی به ثمر 
برساند می تواند تعداد گل هایش را از انگشتان یک دست بیشتر کرده و با تفاضل 
گل مناسب پایتخت را به مقصد شهر گنبدهای فیروزه ای ترک کند. ناگفته نماند 
که بازیکنان گیتی پسند در طول مسابقه مرتکب خطاهای بچه گانه ای می شوند 

که می تواند برای آنها تاحدودی خطرناک باشد.
ارژن به شهر انار می رود 

تیم فوتس��ال ارژن فارس میهمان یکی از تیم های تازه وارد لیگ ش��هرداری 
س��اوه اس��ت. ارژن در بازی قبلی نیز با دیگر تیم ت��ازه راه یافته به لیگ برتر 
)میثاق تهران( مسابقه داد و با نتیجه شکننده 3 بر 1 این تیم را در خانه از پیش 
روی برداش��ت و برای دومین پیروزی به سالن فجر ساوه می رود و در مقابل 
نماینده س��اوه تنها تیمی بود که در هفته نخست نتوانست دروازه حریفش را 
باز کند و با چهار گل مغلوب ش��رکت ملی حفاری ش��د اما در این مس��ابقه 
ش��هرداری تنها نخواهد بود و سالن فجر ساوه مملو از تماشاگر خواهد شد تا 
این تیم اولین پیروزی خود را کسب کند و به نظر می رسد 3 امتیاز این دیدار 

برای این تیم دور از دسترس نخواهد بود.

هر چند بازی های پنج هفته ابتدایی لیگ برتر، کمترین زمان ممکن برای قوام یافتن 
تیم های باشگاهی و رسیدن به هماهنگی تاکتیکی به شمار می رود، اخراج ناگهانی و 
زود هنگام مربیان در فوتبال نتیجه گرای ایران )که پایه های صندلی مدیریت باشگاه ها 
با نتایج حاصله ارتباط مستقیمی دارد( چندان هم شگفت انگیز به نظر نمی رسد و به 

احتمال زیاد در هفته های آینده، باید شاهد برکناری مربیان دیگری هم بود.
به گزارش تابناک، در ش��رایطی که پنج هفت��ه از فصل یازدهم لیگ برتر فوتبال 
ایران گذشته، کمتر کسی گمان می کرد که در لیگ یازدهم به این زودی ها سریال 
تعویض مربیان آغاز شود، ولی کرمانی ها این کار را کردند تا به نوعی، کار را برای 
دیگر مدیران و دیگر تیم ها آسان کرده باشند. نخستین اولتیماتوم لیگ یازدهم به 
احمد سنجری، سرمربی مس سرچشمه که این تیم را از لیگ دسته اول به لیگ 
برتر هدایت کرد؛ داده شد. سه شکست در سه بازی ابتدایی لیگ برتر خیلی زود 
سرمربی مس سرچشمه را در تنگنا قرار داد. برای مدیران باشگاه مس سرچشمه 
که با عبور از راه های پرپیچ و خم، مجوز حضور در لیگ برتر و حفظ این تیم در 

کرمان را دریافت کرده اند، قرار گرفتن این تیم در قعر جدول لیگ برتر پذیرفتنی 
نبود و برای فرار از جمع تیم های فانوس به دس��ت، زودتر از حد انتظار، دس��ت 
به کار شدند و اصغر شرفی، سکاندار جدید این تیم شد. پس از احمد سنجری، 
صمد مرفاوی هم از سرمربیگری مس کرمان اخراج شد و عجیب اینکه برهانی 
نژاد هم تنها با گذش��ت پنج هفته، صندلی مدیرعاملی این باشگاه را ترک کرد و 
حمید اسماعیل زاده به عنوان سرپرست موقت باشگاه برگزیده شد. قطع همکاری 
صمد مرفاوی با باشگاه مس کرمان و سایر تغییر و تحوالت اساسی در این باشگاه 
با جنجال های بسیاری همراه شده است. در حالی که پس از باخت خانگی مس 
مقابل فجر سپاسی، شعار »حیا کن، رها کن« ضد صمد مرفاوی سر داده می شد، به 

او اطالع داده می شود، گزارشگر بازی، عامل تحریک بینندگان بوده است.
مس کرمان برای جانشينی مرفاوی، بالژويچ را برگزيد

البته باشگاه مس کرمان، باید نخست تکلیف قرارداد صمد مرفاوی را مشخص 
کند و بعد با سرمربی جدید قرارداد ببندد که همین امر مشکالتی را در راه ثبت 
قرارداد بالژویچ پدید آورده اس��ت. بی گمان، مرفاوی آخرین مربی برکنار شده 
لیگ یازدهم هم نخواهد بود، زیرا هم اکنون شرایط برخی از تیم ها به گونه ای 
است که هر آن احتمال برکناری آنها می رود. در کنار اخراج زودهنگام سنجری و 
مرفاوی، چند مربی دیگر لیگ برتری هم روی لبه تیغ قرار دارند و چه بسا پیش 
از پایان نیم فصل به تعداد مربیان اخراجی افزوده شود. مهدی دینورزاده، سرمربی 
داماش گیالن که با وجود در اختیار داش��تن بازیکنان اسم و رسم دار، عملکرد 
قابل دفاعی نداش��ته، بیشتر از س��ایر مربیان در معرض خطر اخراج است. خبر 
اخراج قریب الوقوع دینورزاده و س��پردن سرمربیگری داماش به مهدی مهدوی 
کیا، در حالی در محافل خبری مطرح شده که این تیم در پنج هفته گذشته، چهار 
امتیاز به دس��ت آورده و با قرار گرفتن در مکان ش��انزدهم جدول حال و روز 

چندان خوشی ندارد.
شهرداری تبریز که با یسیچ در اوایل لیگ نتایج نسبتاً خوبی به دست آورد، پس از 
باخت مقابل سپاهان، در بازی مقابل تراکتورسازی نشان داد که ظرفیت شکست 
را ندارد. آنها در دربی آذربایجان تن به یک شکست پر گل دادند و با حساب پنج 
بر یک، مغلوب تیم تراکتورسازی شدند؛ دیداری که برای طرفداران تیم شهرداری 

تبریز، نتیجه اش فراتر از یک بازی معمولی در لیگ بود. 
اکنون یسیچ با این شکست، شرایط حساسی در شهرداری تبریز پیدا کرده و هیچ 
بعید نیست که با یک نتیجه بد دیگر، جایش را به یک سرمربی دیگر دهد. شرایط 

غالمحسین پیروانی در صنعت نفت هم چندان شرایط مناسبی نیست.
آبادانی ها مدت هاست که از نتایج تیمشان راضی به نظر نمی رسند و این می تواند 
زنگ خطر برای کسی باشد که حضورش در میان نفتی ها در ابتدای فصل هم با 
اما و اگر بسیار صورت پذیرفت. فجرسپاسی شیراز هم با علی کالنتری، لیگ را 
 چندان خوب به پیش نبرده اس��ت و اگر آن س��ه امتیاز بازی با مس کرمان نبود، 

پیش بینی درباره شرایط آینده این تیم غیر ممکن به نظر می رسید.
علی کالنتری سرمربی فجرسپاسی خودش اعتراف کرده است که شاگردانش هنوز 
موقعیت خود را به طور کلی در لیگ احساس نکرده اند و این می تواند در صورت 
تداوم در آینده ای نزدیک تاوان سنگینی برای علی کالنتری و تیمش داشته باشد. 

البته بخت با آنها یار بود که مقابل مس به برتری رسیدند.
اس��تیلی ش��انس آورد که مقابل نفت آبادان به نخس��تین پیروزی رسید. البته در 
حال حاضر حمید اس��تیلی خطری را متوجه خود نمی بیند؛ اما در صورت ادامه 
ناکامی های پرسپولیس و با اعالم هیأت مدیره این تیم، این مربی هم روی لبه تیغ 
قرار می گیرد. اما فوالد و مجید جاللی در ش��رایط خاصی هستند. این تیم هفت 
امتیازی تا امروز بازی های خوبی را در مقابل حریفانش انجام داده است، اما چنین 
به نظر می رسد که این نتایج نتوانسته نظر مدیران این تیم را برآورده کند، چرا که 
پس از بازی با استقالل مدیران این تیم حرف هایی را به زبان آوردند که می شد 
از البه الی آنها، موقعیت متزلزل مجید جاللی را به خوبی متوجه شد؛ سخنانی که 
جالل��ی را نی��ز وادار به واکنش کرد و او نیز حرف هایی را به زبان آورد که آینده 
کار در این تیم اهوازی را در  هاله ای از ابهام گذارد! هر چند بازی های پنج هفته 
ابتدایی لیگ برتر، کمترین زمان ممکن برای قوام یافتن تیم های باشگاهی و رسیدن 
به هماهنگی تاکتیکی به ش��مار می رود، اخ��راج ناگهانی و زود هنگام مربیان در 
فوتبال نتیجه گرای ایران که پایه های صندلی مدیریت باشگاه ها با نتایج حاصل شده 
ارتباط مستقیمی دارد، چندان هم شگفت انگیز به نظر نمی رسد و به احتمال زیاد 

در هفته های آینده، باید شاهد برکناری مربیان دیگری بود.

قاسم حدادی فر: 

نگرانم مصدومیتم طوالنی شود
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد تقدیم کردن پیروزی این تیم 
برابر اندونزی به وی از سوی کی روش، گفت: کی روش به من لطف 

دارد و اظهار نظر ایشان خیلی خوشحالم کرد.
قاس��م حدادی فر که در دیدار جمعه ش��ب تیم مل��ی برابر اندونزی 
مصدوم ش��د در خصوص آخرین وضعیتش ب��ه مهر گفت: ام آرآی 
گرفتم و نتیجه آن به زودی مش��خص می شود. چیزی که مشخص 
ش��ده این اس��ت که من بازی مقابل قطر را از دست دادم. هافبک تیم 
ملی فوتبال ایران در خصوص بازی خاطرنشان کرد: بازی با تیم هایی 
که بس��ته بازی می کنند تا گل نخورند کار سختی است. در نیمه اول 
فرصت های زیادی داش��تیم که اگر گل می شد ش��رایط بازی فرق 
می کرد. در بین دو نیمه کی روش از ما خواست که از کناره ها نفوذ 
کرده و سانتر کنیم که خوشبختانه این تاکتیک را بازیکنان به خوبی اجرا 

کردند و نتیجه هم داد.
وی ادام��ه داد: بازیکنان اندونزی وقتی ک��ه گل اول را خوردند جلو 
کش��یدند و این موضوع باعث ش��د که ما گل های دوم و سوم را هم 
بزنی��م. البته بازیکنان اندونزی از نظر بدنی هم در نیمه دوم کم آورده 

بودند. 
وی درخصوص بازی تیم ملی فوتبال با تیم قطر گفت: متأس��فانه به 
دلیل آس��یب دیدگی بازی مقابل قطر را از دست دادم، فقط امیدوارم 
مصدومیتم طوالنی نباشد. قطری ها یک تساوی با ارزش را در زمین 
بحرین گرفتند و بازی با این تیم در دوحه سخت است اما با کادر فنی 

و بازیکنانی که داریم می توانیم قطر را هم در دوحه شکست دهیم. 
حدادی فر در مورد صحبت های کارلوس کی روش که این پیروزی 

گفت: ک��ی روش به را به او تقدیم کرده اس��ت 
اظهار نظر او درباره م��ن لط��ف دارد و از 
شده و از او تشکر خودم خیلی خوشحال 
من می کنم. فقط امیدوارم  مصدومی��ت 
تیم جدی نباش��د تا بتوانم  ب��رای  دوباره 
مل��ی ملی ب��ازی کنم. دیدار  تیم ه��ای 
س��وم فوتبال ایران و اندونزی  مرحل��ه  از 

جهانی رقابت های مقدماتی  جام 
جمع��ه برزی��ل، ش��امگاه 
برگ��زار ش��د و با 
برت��ری 3 بر صفر 
تیم مل��ی فوتبال 

پایان  به  ایران 
رسید.

ادامه رقابت های ليگ برتر فوتسال کشور 

سفر گیتی پسند به پایتخت برای تثبیت قهرمانی

هيچ رشته ورزشی از باشگاه ذوب آهن حذف نمی شود

ابراهیمی: شرایط باشگاه بحرانی نیست اما باید ریاضت بکشیم

شش سرمربی در ليست انتظار

اخراج مربیان لیگ برتر آغاز شد!
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