
 پیش��گیری و مقابله ب��ا پدیده 
ف��رار دخت��ران جه��ت ارتقای 
سطح بهداشت عمومی و روانی 
 جامعه نقش بس��یار مهمی را در 
تأثیر گذاری بر رفت��ار فرزندان 
خود دارند. فرار دختران و زنان 

جوان از خانه و خانواده یکی از مش��کالت و معضالت حاد اجتماعی 
است که نه تنها در جامعه ما بلکه در تمامی جوامع وجود دارد به طوری 

که تخمین زده می شود هر ساله بیش از...

مدیرکل مس��کن و شهرس��ازی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 83 
میلیارد ریال تسهیالت در راستای 
احداث مسکن مهر در این استان 
به متقاضیان پرداخت شده است.  
علی ابراهیمی در گفتگو با فارس 

اظهار داشت: این میزان تسهیالت ...

ترسیم سرنوشت شوم دختران گریزپا 
به دست دالالن

مدیرکل مسکن و شهرسازی خبر داد:
پرداخت 83 میلیارد ریال تسهیالت 
مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری  
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 اقتصاد    صفحه 3

نرخ های مصوب در استان اجرا نمی شود

قیمت خرید شیر از دامداران 
عادالنه نیست

صفحه3

ه��ر چند که خس��تگي س��فري 
طوالني در همه چهره ها به چشم 
م��ي خورد، اما خلل��ي در عزم و 
اراده گروه براي بازگش��تي پر بار 
ب��ه وجود نیامده بود. هنگامي که 
هواپیماي غول پیکر بوئینگ 747 

با شماره پرواز 978 و با  45 دقیقه تأخیر اجتناب ناپذیر، در رأس ساعت 
23/30 جمعه هجدهم شهریور ماه فرودگاه بین المللي امام خمیني را به 
مقصد فرودگاه ش��هر دوبي ترك مي کرد، از کاروان 47 نفره تیم فوتبال 

ذوب آهن اصفهان...

فرار ذوب آهن به سوي قهرماني

 جامعه    صفحه 4

با حضور رئیس جمهور؛
کلنگ احداث فوالد مارشنال در شرق اصفهان 
به زمین زده می شود

 ورزش    صفحه7

پیگیري علل تخریب 
برق رساني به پروژه 
انتقال آب در سودجان

یك مقام مسئول در ش��هر سودجان چهارمحال و 
بختیاري گفت: عده اي مانع از انتقال برق رس��اني 
به یك پروژه انتقال آب در بخش کش��اورزي این 
ش��هر ش��دند.  وي که خواست نامش در خبر ذکر 
نش��ود افزود: ظرف چن��د روز گذش��ته برخي از 
دس��تگاه هاي راهس��ازي متعلق به یکي از استان 
هاي همجوار، تیرهاي انتقال آب پروژه انتقال آب 
اراضی کشاورزی س��ودجان را سرنگون کرده اند. 
وي گفت: اح��داث این تیرهاي برق در راس��تاي 
پروژه اي اس��ت که قرار است آب را به بخشي از 
اراضي کش��اورزي در 10کیلومتري سودجان و در 
روبه روي روستاي آزادگان انتقال دهد. به گفته وي، 
پیمانکاري احداث تیرهاي انتقال برق به سودجان 
بر عه��ده یك پیمانکار محلي اس��ت و این انتقال 
خطوط ب��رق در چهارمحال و بختی��اري پیگیري 
مي ش��ده است. در پي شکس��ته شدن 20 عدد تیر 
ب��رق بتني انتقال برق به پروژه انتقال آب به اراضي 
کشاورزي شهر سودجان، اس��تانداران و مسئوالن 
اس��تان هاي چهارمحال و بختی��اري و اصفهان در 
حال بررسي این مشکل هستند. فرماندار شهرکرد 
از بررسي شکسته شدن پایه هاي برق رساني به این 
پروژه در ش��هر سودجان از طریق مسئوالن استاني 
خبر داد و گفت: تاکنون روشن نشده که این حادثه 
از س��وي مس��ئوالن دولتي و ادارات اتفاق افتاده یا 
اشخاص و افراد غیر اداري بوده است. مراد کاظمي  
افزود: بررس��ي و شواهد نشان مي دهد که این پایه 
ها به وسیله ماش��ین هاي راه سازي اداره کل راه و 
ترابراي اس��تان اصفهان شکسته شده است که نیاز 
به بررسي بیشتر دارد. کارشناس عمراني بخشداري 
الران گف��ت: این تعداد پایه برق در یك کیلومتري 
اورژانس چادگان در راس��تاي آبرس��اني به بخشي 
از اراضي کش��اورزي در 10 کیلومتري س��ودجان 
در روبه روي روس��تاي آزادگان قرار دارد. حس��ین 
حیدري افزود: در حال حاضر علت شکسته شدن 

این پایه هاي برق مشخص نیست.
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پُتک انقالب مصر بر سر رژیم صهیونیستی
امواج س��همگین قیام م��ردم مصر گویا 
خیال فرو نشستن ندارد و پس از آنکه 
کاخ قدرت 30 س��اله حس��نی مبارك 
را در ه��م پیچید، این ب��ار گویا عرصه 
دیگری برای ق��درت نمایی خود قرار 
داده؛ هماوردی با رژیم صهیونیس��تی. 
در تاری��خ ه��ر ملتی روزهایی هس��ت 
که ب��ه دلیل وق��وع رخدادی ش��یرین 
ی��ا حتی تل��خ، در حافظ��ه تاریخی آن 
ملت ثبت می ش��ود؛ روزهایی که گاه 
مس��یر حرکت آن ملت را تغییر داده و 
سرنوش��ت جدیدی ب��رای آن رقم زده 

است. 
مص��ر  م��ردم  تاریخ��ی  حافظ��ه  در 
نی��ز روزهای��ی هس��ت که هی��چ گاه 
 فراموش نمی ش��ود. 25 ژانویه 2011

)5 بهمن 1389( روزی که نقطه شروع 
انق��الب بر ض��د دیکتاتوری حس��نی 
مب��ارك ب��ود، 11 فوری��ه همان س��ال 
)22 بهمن( روزی ک��ه دیکتاتور مصر 
مجب��ور به کناره گیری از قدرت ش��د، 
از جمله روزهایی هس��تند که هیچ گاه 
 از خاط��ره ملت مصر فراموش نخواهد 

شد. 
اما یکی از به ی��اد ماندنی ترین روزها 
برای م��ردم مصر و حتی منطقه، جمعه 
گذشته بود، 9 س��پتامبر )18 شهریور(؛ 
روزی ک��ه ترک��ش انقالب مص��ر، به 
اس��رائیل برخ��ورد ک��رد، روزی ک��ه 
احساسات ضد اس��رائیلی مردم قاهره 
به اوج خود رس��ید و توانستند سفارت 
رژیم صهیونیس��تی را تس��خیر کنند و 
س��فیر و کارکنان آن را از مصر فراری 

دهند. 
ام��واج ضد اس��رائیلی در مصر پس از 
آن ش��دت گرفت که 28 مرداد س��ال 
جاری )19 اوت(، نظامیان صهیونیستی 
در جری��ان تعقیب و گری��ز تعدادی از 
فلس��طینی هایی که از نظ��ر این رژیم 
مظنون به دست داشتن در عملیات ضد 
صهیونیس��تی در جنوب سرزمین های 
اش��غالی بودن��د، وارد صحرای س��ینا 
در خ��اك مص��ر ش��دند که ط��ی آن 
 پن��ج پلیس مرزبان این کش��ور کش��ته 

شدند. 
م��ردم مصر این اق��دام را عالوه بر این 
که نوعی دست اندازی صهیونیست ها 
ب��ه کشورش��ان دانس��تند، آن را کاری 
تحقیرآمی��ز بر ض��د خود دانس��تند و 
ع��زم خ��ود را جزم کردند تا پاس��خی 
دندان ش��کن ب��ه آنها بدهند. پاس��خی 
که روز جمعه دادن��د؛ زمانی که پرچم 
رژیم صهیونیس��تی را از فراز ساختمان 
س��فارت آن رژیم در قاه��ره به پایین 
کش��یده و آتش زدند و مش��تی اس��ناد 
از  نی��ز  ای��ن س��فارتخانه را  اوراق  و 
 باالی س��اختمان ب��ه ک��ف خیابان ها 

ریختند. 
گرچ��ه برخی رخداده��ای روز جمعه 
را اف��راط گری و اقدام��ی در خارج از 
مس��یر انق��الب مصر می دانن��د، اما از 
نگاه تحلیلی باید گفت که این حوادث 
نتیجه طبیع��ی و بالفصل انقالب مردم 

مصر بود. 
گرچه ی��ك روی س��که خیزش های 
مردم��ی اخیر در کش��ورهای عربی از 
جمله مصر اعتراض به استبداد داخلی 
بود، اما روی دیگر س��که آن اعتراض 

به س��ال ها انزوا و انفع��ال در رویکرد 
خارجی این کشورها به ویژه در عرصه 
تعام��ل با رژیم صهیونیس��تی و آمریکا 

بود. 
حس��نی مبارك عالوه بر این که فضای 
بس��ته سیاس��ی را در داخل مصر ایجاد 
ک��رده و عرصه را ب��رای فعالیت افراد 
و احزاب مس��تقل تنگ ک��رده بود، در 
عرص��ه خارجی نیز به عقیده بس��یاری 
از صاح��ب نظ��ران، بی��ش از هر چیز 
در اندیش��ه اتکا به قدرت های بزرگ 
بدون هر گونه کن��ش قابل توجهی در 

این عرصه بود. 
همی��ن سیاس��ت ب��ود که باعث ش��د 
در اوج محاص��ره باریک��ه غ��زه و در 
حال��ی که یك و نیم میلیون فلس��طینی 
س��اکن این منطقه، با دس��تان خالی و 
شکم هایی گرس��نه، زیر بمباران رژیم 
صهیونیس��تی بودند؛ نه تنها اقدامی در 
جه��ت رفع محاص��ره نک��رد بلکه در 
کنار این رژیم، تم��ام امکانات خود را 
بس��یج کرد که هیچ منف��ذ و گذرگاهی 
از ای��ن منطقه به بیرون باز نش��ود. این 
بود که مب��ارك در طول س��الیان اخیر 
در عم��ل مص��ر را تبدی��ل ب��ه دیوار 
 محافظتی برای رژیم صهیونیستی کرده 

بود. 
ام��ا انقالب اخی��ر در مص��ر، ورق را 
برگردان��د. مردم این کش��ور افزون بر 
مطالبات آزادی خواهانه خود در داخل، 
ای��ن خواس��ته را دارند ک��ه دولت در 
روابط خارج��ی اش باید اصل کرامت 

را سرلوحه خود قرار دهد.
م��ردم  اخی��ر  از همی��ن رو واکن��ش 
رژی��م  س��فارت  تس��خیر  در  مص��ر 
صهیونیس��تی در عم��ل ن��ه گفت��ن به 
گرایانه س��رکوب  سیاس��ت   س��ال ها 
و تحقیرآمیز صهیونیس��ت ها و انفعال 

دولتمردان سابق قاهره بود.
گرچه دش��وار اس��ت در م��ورد آینده 
روابط مص��ر و رژیم صهیونیس��تی به 
طور جزئی س��خن بگویی��م اما حداقل 
ای��ن را می توان گفت ک��ه روابط این 
دو هر چه باش��د دیگر همچون گذشته 

نخواهد بود. 
پربیراه نیس��ت اگر رژیم صهیونیس��تی 
را ب��زرگ تری��ن بازن��ده خیزش های 
مردمی ماه های اخی��ر در جهان عرب 
بدانیم. ش��واهد همگی نش��ان می دهد 
روز به روز قدرت رژیم صهیونیس��تی 
گذاش��ته  اف��ول  ب��ه  رو  منطق��ه   در 

است. 
تس��خیر و تعطیل��ی س��فارت رژی��م 
صهیونیس��تی در مص��ر در حال��ی ب��ه 
وقوع پیوس��ت ک��ه هفته گذش��ته نیز 
ترکی��ه، س��فیر این رژی��م در آنکارا را 
در اعت��راض ب��ه خ��ودداری رهب��ران 
ای��ن رژی��م در عذرخواه��ی از آنکارا 
ب��ه دلیل حمله س��ال گذش��ته نظامیان 
صهیونیس��ت به کش��تی کمك رس��ان 
ب��ه غ��زه که به کش��ته ش��دن 9 نفر از 
ش��هروندان ترك انجامید، از این کشور 
اخراج ک��رد و تمام��ی توافقنامه های 
 نظامی بین دو طرف را به حالت تعلیق 
و  ت��ازی  یک��ه  دوران  آری  درآورد. 
قلدری رژیم صهیونیستی رو به پایان و 
خانه روی آب صهیونیست ها در حال 

غرق شدن است.

اس��تاندار ته��ران درباره اتح��اد مردم 
و مس��ئوالن و برگ��زاری هرچ��ه بهتر 
انتخابات گف��ت: گروه ها و جریان های 
سیاس��ی بای��د یکدیگ��ر را تحم��ل و 
اختالف هایش��ان را پشت درهای بسته 

حل کنند.
مرتض��ی تم��دن در گفتگو با ایس��نا با 
بیان این مطلب گفت: تجربه انتخابات 
دهم ریاس��ت جمهوری نشان داد اگر 
لحظ��ه ای غفل��ت کنیم، جری��ان فتنه، 
دشمنان خارجی و قس��م خورده نظام 
از اختالف های ما س��وء اس��تفاده و به 
کش��ور رخنه می کنند. وی با اش��اره به 
بیان��ات مقام معظم رهبری در روز عید 
فطر مبنی بر این که تالش دشمن بر این 
است که به انتخابات که موجب رشد و 
پیشرفت کشور و توسعه  مردم ساالری 

است آس��یب بزنند، تصریح کرد: مردم 
وحدت دارند و آگاه و هوشیار هستند 
اما بیش��ترین آس��یب هایی که به کشور 
وارد می ش��ود از جانب عده ای اس��ت 
ک��ه خودش��ان را به ناحق س��خنگوی 
م��ردم می دانند که باید با آن ها صحبت 
ک��رد. تم��دن اظه��ار ک��رد: بانده��ا و 
گروه ه��ا از طری��ق دعواه��ای تصنعی 
می خواهن��د ش��رایط غیرقاب��ل قبولی 
 در کش��ور به ن��ام انتخاب��ات به وجود 

بیاورند. 
وی ب��ا بیان این که اح��زاب، گروه ها و 
جریان های سیاسی باید حرکت درست 
و س��المی را در پیش گیرند افزود: در 
این ص��ورت نتیج��ه انتخابات موجب 
ق��وت و ق��درت می ش��ود و دش��من 
همانند جریان فتن��ه که تودهنی خورد 
باز تودهنی می خورد. استاندار تهران با 
بیان این که مسئوالن نباید دعوایشان را 
از تریبون های عمومی مطرح کنند گفت: 
مسئوالن باید با در نظر گرفتن مصلحت 
عمومی کشور و انقالب مسائل خود را 
حل کنند و اجازه ندهند مشکالتشان به 
بطن جامعه راه پیدا کند. تمدن در پایان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرمایشات 
مقام معظم رهبری مؤثر بوده اس��ت و 
قوا با س��المت و هماهنگی امور کشور 

را پیش می برند.

جهان نما

 اس��تاندار اصفهان با بیان این که مدیریت استان 
ب��رای ایج��اد کارگاه های صنعت��ی جدید تالش 
می کند، گفت: به زودی با حضور رئیس جمهور 
کلنگ احداث فوالد مارشنال در شرق اصفهان به 

زمین زده می شود.
علیرضا ذاکر اصفهانی در جلس��ه شورای اداری 
اس��تان اصفهان به پروژه های مورد بهره برداری 
در هفته دولت در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: این استان در هفته دولت با افتتاح 
یك هزار و 449 پروژه عمرانی رتبه اول و استان 
خراس��ان رضوی با اج��رای 900 پروژه عمرانی 
رتب��ه دوم را کس��ب کرد. وی پیش��رفت اجرای 
مصوبات دور دوم و س��وم سفر رئیس جمهوری 
و هیأت دولت به این اس��تان را چشمگیر خواند 
و افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی مصوبات این 
دور از س��فرها، 83 درصد است و در کل از261 
مصوبه سفر اول رئیس جمهوری و هیأت دولت 
به این استان، 88 درصد مصوبات آن اجرایی شده 

است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: تعداد کل مصوبات 
سفر دوم رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان 
اصفه��ان 323 مورد بوده که میانگین پیش��رفت 
فیزیکی مصوب��ات این دور از س��فر 56 درصد 
و 67 درصد از مصوبات س��فر دوم اجرایی شده 
است. وی ادامه داد: همچنین تعداد کل مصوبات 
سفر س��وم هیأت دولت به اس��تان اصفهان 188 
مورد بوده که از این میزان 43 درصد از مصوبات 
اجرای��ی ش��ده و میانگی��ن پیش��رفت فیزیکی 
مصوب��ات این دور از س��فرهای هیأت دولت به 

استان اصفهان، حدود 30 درصد است.
استاندار اصفهان با بیان این که هشت هزار واحد 
تولیدی در استان اصفهان وجود دارد و مدیریت 
استان درصدد حفظ واحدهای تولیدی و صنعتی 
اس��ت، تصریح کرد: مدیریت استان برای ایجاد 
کارگاه های صنعتی جدید تالش می کند. وی بیان 

داشت: عملیات اجرایی فوالد مارشنال در شرق 
اصفهان ب��ه زودی با حضور رئیس جمهور آغاز 

می شود.
ذاک��ر اصفهانی یادآور ش��د: در اس��تان اصفهان 
حدود 100 هزار واحد مس��کن مهر در دس��ت 
اقدام اس��ت که 22 هزار از این واحدها توس��ط 
معاون اول رئیس جمهور در ماه های گذش��ته به 
بهره برداری رسید و بخش عمده ای از پروژه های 
مسکن مهر تا پایان سال جاری با تالش مسئوالن 
به اتمام می رس��د. وی با اش��اره به این که روند 
اجرای پروژه های عمرانی و از جمله گاز رسانی 
به مناطق روستایی وضعیت مطلوبی دارد، گفت: 
عملیات گاز رس��انی ب��ه 53 روس��تا در بخش 
کوهستان از توابع شهرستان نایین نیز در آخرین 

روز از هفته دولت آغاز شد.
تجهیز 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

استان اصفهان به سیستم آبیاری نوین

اس��تاندار اصفهان در ادامه صحبت های خود در 
خصوص تجهیز اراضی اس��تان به سیستم های 
آبیاری نوین بیان داشت: پس از پیروزی انقالب 
اس��المی تا پایان سال 87، حدود 32 هزار هکتار 
از اراضی کش��اورزی این اس��تان تحت پوشش 
آبیاری تحت فش��ار قرار گرفته است. وی افزود:  
در س��ال های 88 و 89  ح��دود 30 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین 
آبیاری تجهیز ش��د و در س��ال ج��اری 20 هزار 
هکتار از اراضی کش��اورزی استان به این سیستم 

تجهیز می شود.
ذاکر اصفهانی با اش��اره به این که در شهرس��تان 
گلپایگان  حدود 900 هکتار از اراضی کشاورزی 
تا پایان سال 87 به آبیاری تحت فشار مجهز بود، 
یادآور ش��د: در دو سال اخیر حدود یك هزار و 
100 هکتار از اراضی شهرس��تان به این سیس��تم 

تجهیز شده است.

رئی��س کل بانك مرکزی با بی��ان این که هنوز 
مش��خص نشده اختالس 3 هزار میلیارد تومانی 
از بان��ك ص��ادرات ناش��ی از جعل اس��ناد یا 
اختالس بوده گفت: بانك مرکزی هشدار کتبی 
داده بود که به آقای X هیچ تسهیالتی پرداخت 

نکنند.
محمود بهمن��ی در گفتگو با فارس، درباره این 
ک��ه آیا منابع بان��ك آریا از طریق جعل اس��ناد 
ی��ا اختالس تأمین ش��ده ب��ود یا خی��ر، اظهار 
داش��ت: در تمام دنیا اگر س��ارق نباش��د پلیس 
به وج��ود نمی آید؛ ب��ه طور حت��م  واقعه ای به 
 وجود آمده که رس��یدگی آن آغاز ش��ده است. 
رئی��س کل بانك مرکزی اذعان داش��ت: هنوز 
مشخص نیست که این پرونده اختالس بوده یا 
جعل اس��ناد چرا که جعل قوانینی دارد که باید 

از طریق قاضی صحت آن اعالم شود.
ش��ک رئیس کل، مان��ع از ادامه فعالیت 

بانک آریا شد
وی ب��ا بیان این که برخ��ی از بانك ها 6 ماه الی 
یك سال قبل وجوه خود را برای تأسیس بانك 
واری��ز کرده اند ولی هن��وز بانك مرکزی مجوز 

فعالیت آنها را صادر نکرده افزود: گاهی اوقات 
م��واردی می آید که کمیس��یون تصمیمات خود 
را ب��رای آن می گی��رد ولی بن��ده در پایان باید 
مصوب��ات را تأیید کنم و در برخ��ی موارد که 
مش��کوك می شوم بالفاصله دستور توقف ادامه 

مراحل را به واحد ذیربط می دهم.
رئیس کل بانك مرکزی ادام��ه داد:  قانون گفته 
بود نباید کس��ی که می خواهد بانك بزند نه این 
ک��ه بانك س��رقت کن��د دارای مطالبات معوق 

باشد.
 بهمنی تصریح کرد: اما کسی که آمده تسهیالت 
بگیرد حتی اگر دارای بانك هم باشد و 4 هزار 
میلی��ارد تومان برای افزایش س��رمایه نیز واریز 
کرده ولی دارای بده��ی 4 هزار میلیارد تومانی 
اس��ت صالحیت بانکدار ش��دن را ندارد. وی 
اذعان کرد: اگر کسی پول دارد که بانك تأسیس 
کند باید بدهی خود را تس��ویه کند چه رسد به 

این که دارای بدهی های معوق باشد.
رئی��س کل بان��ك مرکزی در همی��ن ارتباط با 
اش��اره به ای��ن ک��ه در برخی م��وارد ماجرای 
س��رمایه گذاران بانك های جدید خیلی پیچیده 
اس��ت، افزود:  در این موارد س��رمایه بانك ها با 
پیچیدگی های خاصی تش��کیل می شود. بهمنی 
گفت:  در این موارد سرمایه بانك 2 الی 3 دست 
گش��ته و در نهایت در قالب آقای x ظاهر شده 
اس��ت و در این مورد باید به نقطه ش��روع این 
س��رمایه برسیم و متوجه ش��ویم چه کسی این 

سرمایه را شکل داده است. 
وی ب��ا بیان این که در این موارد بانك به جای 
بان��ك خصوصی ب��ه بانك اختصاص��ی تبدیل 
می ش��ود، تصریح کرد: ما به دنبال این هس��تیم 
که س��هام واقعی افراد در بانك زیاد نباش��د تا 

مدیریت واقعی خود را اعمال نکنند.
س��کاندار بانك مرک��زی ضمن اش��اره به این 
که پرونده های متعدد مش��ابهی از درخواس��ت 
تأس��یس بانك های جدی��د بوده ک��ه قصد باز 
کردن آنها را نداریم، گفت: به طور دقیق  متوجه 

وضعیت بانك آریا بودیم.
بهمن��ی درباره پش��ت پ��رده اخت��الس 3 هزار 
میلی��ارد تومان��ی در بانك ص��ادرات بیان کرد: 
بانك ها خودشان بازرس دارند و باید این موارد 
را رس��یدگی کنند اما زمانی ک��ه بانك مرکزی 
متوجه این وضعیت ش��د بالفاصله بازرس های 

خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم.
رئیس کل بانك مرکزی ادامه داد: هم اکنون عالوه 
بر بانك مرکزی، ای��ن پرونده در قوه قضائیه و 
سازمان های نظارتی درحال رسیدگی است. وی 
درباره اظه��ار نظر قائم مقام بانك مرکزی مبنی 
بر هش��دار به بانك صادرات از اسفند ماه سال 
گذش��ته برای فعالیت این باند، گفت:  زمانی که 
این پرونده به بانك مرکزی آمد و ما احس��اس 
کردیم وی می خواهد از بانك تسهیالت دریافت 
کند به بانك متبوع هش��دار دادیم که تسهیالتی 
ب��ه این فرد پرداخت نکن��د. بهمنی اضافه کرد: 
بان��ك مرک��زی به ط��ور کتبی هش��دار داد که 
تس��هیالت قبلی که به این فرد پرداخت شده به 
 خاطر این که وی می خواهد بانك تأس��یس کند

 باید وصول شود. 
رئیس کل بانك مرکزی تصریح کرد: این هشدار 
برای ندادن تسهیالت و وصول تسهیالت قبلی 
ب��وده و ارتباطی با تأس��یس بانك آریا نداش��ته 
اس��ت. به گفته بهمن��ی، زمانی بان��ك مرکزی 
تأسیس بانك آریا  را متوقف کرد که پشت پرده 

سرمایه آن مشخص شده بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که شهرستان های مبارکه و طالخونچه 
با مش��کل اش��تغال افراد غیر بومی در شهرستان 
روب��ه رو هس��تند، تصریح ک��رد: در کش��ور به 
مش��کالت کارگری کمتر توجه ش��ده و اشتغال 
افراد غیر بومی در مبارکه بی معناست.  سید علی 
محمد موس��وی مبارکه با بیان این که بر اساس 
ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه باید عوارض 
آالیندگی به شهرس��تان هایی که آلودگی به آنها 
سرایت می کند، داده شود، اظهار داشت: در ادامه 
این قانون آمده باید کمیته ای متشکل از سازمان 
امور مالیاتی، معاونت برنامه ریزی اس��تانداری و 
محیط زیست در استان ها برگزار شود که تاکنون 

این کار انجام نشده است.
قان��ون ع��وارض آالیندگی ناق��ص اجرا 

می شود
وی افزود: پیش از اعالم سیاس��ت ها از س��وی 
معاون��ت راهبردی ریاس��ت جمهوری، جدولی 
تنظیم و ع��وارض آالیندگی پرداخت ش��ده اما 
در حال��ی که سیاس��ت های پرداخ��ت عوارض 
آالیندگ��ی هنوز به کمیته ابالغ نش��ده، قانون به 

صورت ناقص در این مورد اجرا ش��ده اس��ت. 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: پولی که برای عوارض آالیندگی داده 
می ش��ود باید برای سالم س��ازی محیط زیست 
کشاورزی در ش��هرهایی که در معرض آلودگی 

هستند، هزینه شوند.
وی در ادامه با اش��اره به این که شهرستان های 
 مبارکه و طالخونچه با مشکل اشتغال افراد غیر بومی
در شهرستان روبه رو هستند، تصریح کرد: چرا در 
کش��ور به مشکالت کارگری کمتر توجه شده و 

باید کمیته حفظ اشتغال در استان تشکیل شود.
موس��وی مبارکه ادام��ه داد: ش��رکت پلی اکریل 
مبارک��ه با رک��ود تولید روبه رو ش��ده و این در 
شرایطی است که در صورت تغییر مدیریت این 
کارخانه، تکلیف کارگرانی ک��ه از بیمه بیکاری 

استفاده می کنند در هاله ای از ابهام می ماند.
وی تأکید ک��رد: باید به مش��کالت 160 نفر از 
افرادی ک��ه در کارخانه توکا بتن در حال اخراج 
هس��تند، در قالب کمیته اشتغال رسیدگی شود. 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به این که خصوصی س��ازی و اجرایی 

ش��دن اصل 44 به این معنا نیست که دیگر هیچ 
مدیریتی در آن بخش ها اعمال نش��ود، تصریح 
ک��رد: نباید نظارت ها برداش��ته ش��ود و باید به 

نیروی انسانی هم بها داده شود.
وی یادآور ش��د: اس��تخراج از معادن و استفاده 
از سنگ ش��کن برای کشاورزان منطقه حسن آباد 
بی��دگان در شهرس��تان مبارکه مش��کالتی را به 
وج��ود آورده اس��ت. موس��وی مبارک��ه افزود: 
انفجارها در حاش��یه چاه های کشاورزی در این 
منطقه س��بب خش��ك ش��دن چاه ها و اعتراض 
کش��اورزان ش��ده که در جریان این اعتراضات 
یك نفر از کش��اورزان دس��تگیر شد. وی با بیان 
ای��ن که تأمی��ن آب ب��رای کش��اورزی یکی از 
مشکالت ماس��ت، اظهار داشت: مردم مبارکه و 
کرکوند برای تأمین آب به منظور کشت پاییزه از 
مدیریت استان انتظار جدی دارند. نماینده مردم 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این 
که همواره مس��ئوالن اس��تان می گویند که طرح 
مطالعاتی طالخونچه و حسن آباد در حال بررسی 
است، اظهار داشت: معلوم نیست چه موقع قرار 

است این طرح به اتمام برسد.

با حضور رئیس جمهور؛

کلنگ احداث فوالد مارشنال در شرق اصفهان 
به زمین زده می شود

پشت صحنه اختالس 3 هزار میلیاردی با بهمنی؛
هشدار کتبی دادیم به آقای x وام ندهید

  بانک صادرات خودش بازرس داشت

موسوی مبارکه:
اشتغال افراد غیر بومی در مبارکه بی معناست

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

قربانیان جدید پرونده رسوایی شنود
افشای فساد اخالقی وزیر دارایی انگلیس

اعترافات یك زن به داشتن رابطه با وزیر دارایی انگلیس، پرونده شنود مکالمات 
تلفنی شهروندان بریتانیایی را توسط رسانه های رابرات مرداك وارد فاز جدیدی 

کرد.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، انتشار عکس هایی از مالقات جرج 
آزبورن با یك زن در رستوران و متعاقب آن مصاحبه این زن با تلویزیون استرالیا و 
اعتراف وی به داشتن رابطه با وزیر دارایی انگلیس، موجب شد تا پرونده شنود در 
انگلیس وارد مرحله جدیدی شود. در عکس های منتشر شده در رابطه با ارتباط 
آزبورن با این زن، بر روی میز رستوان پودری به رنگ سفید دیده می شود که 
این زن اعالم کرد پودر مذکور ماده مخدر کوکائین بوده آما آزبورن اعالم کرده که 

هیچگاه از مواد مخدر استفاده نکرده است.
اما ارتباط آزبورن با پرونده شنود اینگونه است که این زن اعتراف کرده از سوی 
گلن مولکایر از کارمندان سابق نشریه »نیوز آو د ورلد« )متهم ردیف اول شنود 
مکالمات( مورد سوء استفاده قرار گرفته و این خبرنگار به واسطه شنود مکالمات 

وی، از او سوء استفاده کرده است.  
اما در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیس، 
گوردون براون نخست وزیر سابق این کشور از پلیس بریتانیا خواسته تا تحقیقات 
خود را در رابطه با هك تلفن ها و حتی رایانه های شخصی سیاستمداران انگلیس 
افزایش دهند. گویا براون نگران است که رایانه وی مورد حمله هکرها قرار گرفته 
باشد. ماجرای هك تلفن های همراه و شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی 
توسط رسانه های رابرت مرداك از تیرماه سال جاری تبدیل به جنجالی پردامنه 
در انگلیس ش��د، به طوری که موجب تعطیل ش��دن هفته نامه ای )نیوز آو دو 
ورلد( با سابقه بیش از 100 سال فعالیت شد. در این شنود هیچ یك از شهروندان 
انگلیسی از مردم عادی گرفته تا ملکه این کشور در امان نبودند و همه به نوعی 
مورد سوءاس��تفاده رس��انه های مرداك قرار گرفته بودند، اما گرچه هك کردن 
تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود 
خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد. اما وقتی 
نخس��ت، جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر و بعد گوردون 
براون، نخست وزیر سابق از اسکاتلند یارد خواستند تا درباره امکان شنود غیر 
قانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسأله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن 
روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یك نشریه 

جنجالی داشت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.
احتمال گس��ترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام 
رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدف های احتمالی طراحان استراق سمع، سبب 
شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت های سیاسی از دفتر دادستانی 
کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، خود تحقیقات مستقلی درباره 

چند و چون این رسوایی انجام دهد.

اشپیگل تحلیل کرد:
سلطه جهانی؛ رویای بر باد رفته آمریکا

یك هفته نامه آلمانی با تأکید بر این که جنگ در هر زمانی یك ابزار سیاس��ی 
برای بر آوردن رویای آمریکایی سلطه جهانی بوده است، با اشاره به جنگ های 
نادرستی که این کشور بر اساس دالیل اشتباه در دنیا به راه انداخت، این رویای 
ایاالت متحده را بر باد رفته ارزیابی کرد. به گزارش مهر، هفته نامه اشپیگل در 
بخشی از مقاله ای به قلم گرهارد اسپرول نوشت: آمریکا بعد از حوادث تروریستی 
11 سپتامبر به شدت تغییر کرد و من فکر می کنم که دیگر غیر قابل شناسایی 
ش��د. جنگ در هر زمانی یك ابزار سیاست و سلطه جهانی برای آمریکایی ها 
 بوده اس��ت و این رویای بس��یاری از آمریکایی ها و ن��ه تنها نومحافظه کاران
در این کشور که بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر هژمونی فرهنگی را بر 
عهده گرفتند بوده است. نویسنده در ادامه اظهار داشت: آمریکا برای من همواره 
یك کشور پیروز و یك قدرت جهانی بزرگوار و بزرگ منش بود. اما نگاه من 

روی این کشور بعد از حمالت تروریستی 11 سپتامبر تغییر کرد.
اشپیگل همچنین نوشت: آمریکا در جنگ اول و دوم جهانی اروپا را از ویرانی 
نجات داد. اما بعد از سال های 1945 ایاالت متحده جنگ های نادرست را در 
برخی کشورها و بر اساس دالیل اشتباه به راه انداخت. از جمله آنها جنگ هایی 
بود که این کشور در کره و ویتنام به راه انداخت. این در حالی بود که نه شوروی 
سابق و نه آمریکا از خود اشتیاق زیادی برای راه انداختن جنگ های دیگری پنج 

سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم نشان نمی دادند.
روحیه آمریکا بعد از این جنگ ها ضعیف شده و خود نیز به قدرت جهانی اش 
شك کرد. جنگ افغانستان نیز از جمله این جنگ های نادرست بود. افغانستان 
کشوری است که اجازه فرمانروایی کشورهای بیگانه را نمی دهد. بنابراین هر 
اشغالگری که پا به خاك این کشور می گذارد دیر یا زود باید عقب نشینی کند. 

آمریکا نیز در این تله گرفتار شد.
نویس��نده در بخش دیگری از این مطلب نوش��ت: نومحافظه کاران آمریکایی 
می خواستند همه چیز را طبق نظر خود درست کنند اما برعکس شد. آنها یك 
تئوری دومینوی جنگی را آغاز کردند و اعتقاد داشتند که اول در عراق بعد سوریه 
و بعد در دیگر کشورها مداخله کنند. آنها می خواستند دنیا را به صورت تهاجمی 

آنطور که خود می خواهند تغییر دهند.
اما امروز ما می دانیم که این )جنگ عراق( آخرین طغیان این قدرت جهانی است. 
این یك داس��تان غم انگیز بود. حاال باراك اوباما باید بر این فروپاشی تدریجی 
آمریکا مدیریت کند. وی به عنوان رئیس جمهوری در تاریخ قدم خواهد گذاشت 
که دو جنگ عراق و افغانستان را پایان می دهد و البته به عنوان رئیس جمهوری 

که موفق نخواهد شد کشورش را از رکود نجات دهد.

امام جمعه واشنگتن:
 برای گمنامی انقالب ایران

پول خرج می کنند
محم��د العاصی با اش��اره به محدودیت های فراوان مس��لمانان آمریکا پس از 
حمالت 11 سپتامبر از همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا برای جلوگیری 

از رسیدن پیام انقالب ایران به مسلمانان جهان خبر داد.
محمد العاصی امام جمعه واشنگتن در تشریح وضعیت کنونی مسلمانان آمریکا 
به مهر گفت: آنها با مش��کالت عدیده ای روبه رو هس��تند که بخشی از آن به 
دولت آمریکا و سیاست های آن به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 باز می گردد. 
آمریکا پس از واقعه 11 س��پتامبر و با متهم کردن مسلمانان به دست داشتن در 
این حمالت، اقدام به محدود کردن و اعمال فش��ار به آنان کرد. در این سال ها 
شدیدترین محدودیت ها در آمریکا برای فعالیت مسلمانان در نظر گرفته شده و 
تمامی دستگاه های امنیتی و اطالعاتی روی این مسأله تمرکز کرده اند. وی افزود: 
به عنوان مثال هر گاه که من قصد خروج از آمریکا و یا بازگشت به آن را داشته 
باشم، نیروهای امنیتی ساعت ها مرا در فرودگاه نگه داشته و در مورد علت سفر، 
جاهایی که رفته ام و جزئیات فعالیتم بازجویی می کنند. این برنامه ای است که 

آنها در مورد دیگر فعاالن مسلمان نیز انجام می دهند.
 العاصی یادآور شد: از سوی دیگر ما در واشنگتن اجازه ورود به مراکز اسالمی را که 
 تحت نفوذ دولت عربستان سعودی اداره می شود، نداریم چرا که آنها نمی خواهند
افکار مستقل در این کشور فعالیت کنند، آنها نمی خواهند صدایی به جز صدای 
خودشان به گوش مردم برسد. در حقیقت عربستان و آمریکا برای خفه کردن 

صداهای مستقل مسلمانان همدست شده اند.
 به گفته وی بخش دیگر مشکل مسلمانان آمریکا به خود آنها باز می گردد، زیرا 
برای آنها سیستم سیاسی ایاالت متحده آمریکا غیرقابل درك است و اکثریتشان 
در این کشور به این دلیل که کسی اعتباری برایشان قائل نیست امکان بیان نظر 

و عقاید خود را ندارند. 

استاندار تهران: 
جریان های سیاسی باید یکدیگر را تحمل کنند
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زاینده رود   
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه شورای 
اداری این ماه اس��تان از قیمت گذاری ش��یر و مشکالتی 
ک��ه برای دام��داران به وجود آمده انتقاد کرد و خواس��تار 

پاسخگویی مسئوالن و دست اندرکاران شد.
حجت االس��الم محمدابراهیم نکونام اعالم کرد: بر خالف 
تمامی استان های کشور، استان اصفهان نرخ هر کیلو شیر 
خریداری ش��ده از دامداران مبنی ب��ر 530 تومان را هنوز 
اجرایی نکرده اس��ت.  وی با بیان این که مجلس شورای 
اس��المی عالوه بر وظیفه قانون گذاری تکلیف نظارت بر 
حس��ن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد گفت: باال بودن 
توقعات برای نظارت، تکلیف را به ویژه در کمیسیون اصل 
90 مجلس دشوار کرده است. وی ادامه داد: با توجه به مهم 
بودن اجرای عدالت در کشور، برخی اوقات بدنم می لرزد 

که برخی توانایی اجرای عدالت در کشور را ندارند.
رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس در ادامه بیان داش��ت: 
پس از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بنا بود که از محل 
افزایش نرخ حامل های انرژی، 30 درصد به تفکیك سهم 
بخش های کشاورزی و صنعت باشد اما عالمت پرسش ما 

در برابر این مطالبه همچنان باقی مانده است.
وی با اش��اره به این که مس��ئوالن و استاندار استان در این 
مورد بررسی کارشناسی دقیق داشته باشند، گفت: چرا در 
شرایطی که عالوه بر افزایش نرخ حامل های انرژی قیمت 
علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری نیز افزایش یافته است 
نرخ شیر خریداری شده از دامداران به طور یقین و عادالنه 

مشخص نمی شود.
نماینده مردم خوانس��ار و گلپایگان بیان داشت: تمام این 
مش��کالت برای دامداران در حالی است که وزیر صنعت 
معدن و تجارت از یك ماه پیش تاکنون اعالم کرده اس��ت 
که نرخ پایه هر کیلو شیر خریداری شده از دامدار باید 530 
تومان باش��د. وی با تأکید بر این که این مصوبه از یك ماه 
پیش تاکنون در تمامی استان های کشور جز اصفهان اجرایی 
شده است، افزود: مسئوالن مربوطه باید هرچه سریع تر در 
این مورد چاره اندیشی کنند.نکونام اظهار داشت: در بخش 
آبی��اری مدرن باید 85 درصد اعتبارات از س��وی دولت و 
15درصد از س��وی خود کش��اورز پرداخت می شد اما با 
این روند کندی که این طرح در شهرس��تان های خوانسار 
و گلپایگان اجرایی می ش��ود انتظار می رود تمام زمین های 
کشاورزی این دو شهرستان تا ده ها هزار سال دیگر تحت 

این طرح قرار گیرند.
 نرخ ش��یر دامداري هاي صنعتي و سنتي یکسان 

نیست
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان اصفهان گفت: 
نرخ ش��یر دامداري هاي صنعتي و س��نتي به دلیل تفاوت 
در هزینه هاي تولید یکسان محاسبه نمي شود. محمدرضا 
نریماني با تأکید بر این که عمده واحدهاي دامداري ش��یر 
استان اصفهان به صورت صنعتي اداره مي شود گفت: استان 
اصفهان براي نخستین بار در کشور اقدام به صادرات شیر 
خام به کش��ورهاي حاشیه خلیج فارس کرد که این شیر با 

نرخ 530 تومان از دامداران خریداري مي شود.
وي ادامه داد: تولید ساالنه شیر استان اصفهان 80 هزار تن 
است که 9 درصد از تولید شیر کل کشور را به خود اختصاص 
داده است.نریماني وضعیت تولید شیر در استان اصفهان را 
در مقایس��ه با پیش از هدفمندي یارانه ها مطلوب  ارزیابي 
کرد و گفت: با قطع واردات شیر خشك به کشور، برخي 
 از واحدهاي فرآوري اقدام به تولید شیرخش��ك کرده  اند.

وي با بیان این که با اجرایي شدن قانون هدفمندي یارانه ها 
160 هزار تن جو، گندم و ذرت یارانه اي در اختیار دامداران 
قرار گرفت، افزود: در این مدت 40 میلیارد تومان تسهیالت 
ب��ا بهره چهار درصد نیز در اختیار کش��اورزان قرار گرفته 
اس��ت. نریماني خاطرنش��ان کرد: دولت تعرفه 40 درصد 
براي واردات ذرت را حذف کرده اس��ت تا دامداران براي 

تأمین علوفه مورد نیاز خود با مشکل روبه رو نشوند.
خط قرمزهایی برای نرخ شیر اصفهان 

در ادامه علیرض��ا همدانیان معاون برنامه ریزی اس��تاندار 
اصفهان از تعیین سه خط قرمز برای تعیین نرخ شیر دامدار 
و مصرف کننده در اس��تان خبر داد و گفت: استان اصفهان 
رتبه نخست تولید  شیر در کشور را به خود اختصاص داده 
است و جلس��ات فراوانی برای تعیین نرخ شیرخریداری 

شده از دامدار و برای خریدار برگزار شده است.
وی ادامه داد: ما س��ه خط قرمز را برای تعیین نرخ شیر در 
اصفهان تعیین کردیم که درصد چربی 2/5 درصد، ش��یر 
ی��ك لیتری و قیمت 630 تومان برای مصرف کننده و پایه 
530 تومان برای دامدار از جمله آنها بوده است. همدانیان 
تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استانی در حدود 40 درصد 
است که دستگاه ها با الویت مناطق سردسیر و پروژه های 
در ح��ال تکمیل، این اعتب��ارات را در طرح های عمرانی 

هزینه کنند.
اصفهان تنها توزیع کننده شیر 2/5 درصد چربی 
رئیس سازمان بازرگانی اس��تان نیز اصفهان را تنها توزیع 
کننده شیر یك لیتری 2/5 درصد چربی در کشور دانست و 
گفت: شیر به دلیل حساسیتی که در سبد خانوار دارد مسائل 
مربوط به آن با سایر کاالها متفاوت است و در حال حاضر 

صنایع تبدیلی اس��تان به دلیل ق��رار گرفتن در چم و خم 
اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها کمتر به برندسازی 

در این زمینه روی آوردند.
 مظفر انصاری ادامه داد: شرکت بال گستر در استان اصفهان 
30 قل��م کاال در ارتباط با ش��یر توزیع می کند که تنها یك 
مورد آن متعلق به اصفهان اس��ت. رئیس سازمان بازرگانی 
اس��تان اصفهان با اشاره به این که برخی از کارخانجات از 
ش��یرهای ایستگاهی برای مواد اولیه خود استفاده می کنند 
اف��زود: قیمت گذاری این کاال در اس��تان اصفهان به دلیل 
ناخالصی هایی که در آن وجود دارد به صورت یکسان میسر 
نیست. وی تصریح کرد: برخی از استان ها قیمت پایه 530 
تومان را برای دام��دار و 630 تومان را برای مصرف کننده 
در نظر گرفته اند، اما استان اصفهان به دلیل خط قرمزهایی 
که برای خود در این بخش تعیین کرده است تاکنون نرخ 

مشخصی را ارائه نداده است.
انصاری بیان داشت: شیرهای بی کیفیت از سایر استان های 
کش��ور به بازارهای اصفهان راه می یافت که با اجرای این 
خط قرمزها در تعیین نرخ ش��یر به دنبال کیفی سازی این 
محصول در بازار است. وی ادامه داد: در بین 10 استانی که 
نرخ و وزن ش��یرهای توزیعی در آن را مورد ارزیابی قرار 
دادیم به این نتیجه رسیدیم که استان اصفهان با بسته بندی 
یك لیتری ش��یر، بیش��ترین وزن را در این محصول برای 
عرضه به بازار و مصرف کننده دارد.رئیس سازمان بازرگانی 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: یکی دیگر از استان هایی که 
مانند اصفهان ش��یر را یك لیتری بسته بندی می کند استان 
آذربایجان شرقی است با این تفاوت که درصد چربی شیر 
اصفهان دو و نیم درصد و از آنها یك درصد برآورد ش��ده 
اس��ت. وی بیان داش��ت: در صوتی که استان اصفهان در 
حوزه شیر مانند سایر استان ها عمل کند بی نظمی خاصی 
در حوزه بازرس��ی به وجود می آید که چندان مورد تأکید 

ما نیست.
انص��اری در ادامه اف��زود: مواردی که در ح��وزه تولید و 
فرآوری متوجه ما می ش��ود نرخ باالی 800 تومان به ازای 
هر لیتر است و جای این پرسش وجود دارد که آیا حاشیه 

800 تومان برای مصرف کننده تعریف شده است.
وی تصریح کرد: مشکل دیگری که در همین راستا وجود 
دارد این اس��ت که آیا صنایع فرآوری می توانند این نرخ را 
برای ما فراهم کنند. رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان 
اظهار داشت: تمامی تالش سازمان بازرگانی این است که 
منافع مصرف کننده، تولیدکننده و فرآوری کننده با هم دیده 

شود.

جمع آوری هزار و 450 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی در اصفهان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت: در ماه رمضان امسال 19 واحد صنفی به دلیل تخلفات 
بهداشتی تعطیل شدند.

عبدالرضا مرادی اظهار کرد: دامپزش��کی شهرس��تان اصفهان از پنج س��ال پیش به صورت مداوم طرح 
بازرسی و نظارت بر فرآورده های خام دامی سطح شهر اصفهان را انجام می دهد.

وی با بیان این که ش��بکه دامپزش��کی شهرستان، امسال نیز همچون سال های گذشته قبل از شروع ماه 
رمضان طرح بازرس��ی و نظارت بر فرآورده های خام دامی س��طح ش��هر اصفهان را شروع کرده است، 
اف��زود: در طرح س��ال جاری، هفت اکیپ عملیاتی طرح بازرس��ی و نظارت بر کش��تارگاه های دام و 
 طیور و دو هزار و 500مرکز عرضه محصوالت خام دامی در س��طح شهر شامل مرغ فروشی، قصابی و 

تخم مرغ فروشی ها را از یکم لغایت 31 مرداد ماه در دو شیفت انجام دادند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان یادآور شد: در طرح ضربتی بازرسی و نظارت ماه رمضان گذشته 

بیش از یك هزار و 899 واحد عرضه سطح شهر محصوالت خام دامی مورد بازرسی قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در بازرسی های سال گذشته در ماه رمضان تعداد  13 واحد تخلف بهداشتی داشتند 
و مقدار یك هزار و 450 کیلوگرم فرآورده خام دامی در سطح شهر ضبط و معدوم شد. وی همچنین خاطرنشان کرد: 
طی بازرسی هایی که سال گذشته توسط بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان انجام شد حدود چهار تن گوشت مرغ 

و دام در کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی شهرستان ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

امکان پوک شدن زمین اصفهان
بر اثر خشکسالی

 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بافت زمین شناسی اصفهان و امکان پوك 
شدن آن بر اثر خشکسالی درخصوص فرو ریختن آثار تاریخی ابراز نگرانی کرد و از مسئوالن خواست 

تا بدون فرافکنی، متناسب با مسئولیت خویش برای برون رفت از این بحران تالش کنند.
حمید رضا فوالدگر با بیان این که آب محور توس��عه و حیات است، اظهار داشت: زاینده رود نیز محور 
توسعه از مبدأ تا مقصد است و رهبر معظم انقالب اسالمی در سفری که در سال 1380 به استان اصفهان 
داشتند، تأکید فرمودند انتظار داریم اصفهان هیچ گاه خشك نشود که بر اساس این فرموده رهبری باید 

آب در زاینده رود هر چند به صورت اندك جریان داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در صورتی که خشکی رودخانه زاینده رود ادامه داشته 
باشد احتمال وارد شدن آسیب به برخی از آثار تاریخی و فرسوده شدن آنها در مسیر این جریان وجود دارد. وی 
اظهار داشت: تمام ما مسئوالن و مدیران باید به تناسب وظایف خود این موضوع را پیگیری کنیم و از فرافکنی در 
این مورد پرهیز شود. فوالدگر تأکید کرد: صورت جلسه ای که در دیدار نمایندگان اصفهان و چهار استان دیگر و 
همچنین استاندار اصفهان با وزیر نیرو تنظیم شده است باید به صورت جدی دنبال و اجرایی شود. وی بیان داشت: 
انتقال آب بهشت آباد هم مصوبه سفرهای هیأت دولت به استان اصفهان و هم مصوبه سفر رهبری به استان یزد را 
دارد و همچنین به مدت پنج سال است که برای اجرای فازهای مطالعاتی آن در مجلس ردیف بودجه تعیین شده که 

با توجه به تمامی این شرایط راهی جز اجرای این طرح آب رسانی وجود ندارد.

بازار روز

اقتصاد

نرخ های مصوب در استان اجرا نمی شود

ساخت ساالنه صد کیلومتر راه در اصفهانقیمت خرید شیر از دامداران عادالنه نیست
مدیرکل راه و ترابري اصفهان گفت: احداث ساالنه یکصد کیلومتر راه در برنامه 

پنجم توسعه در این استان هدف گذاري شده است.
هوشنگ عشایري افزود: در برنامه چهارم توسعه، 612 کیلومتر راه در این استان 
احداث شد که این رقم بیش از برنامه هدف گذاري شده ما یعني500 کیلومتر احداث 
راه بود. وي توسعه و بهسازي و ایمن سازي راه ها و  رفع نقاط حادثه حادثه خیز را 
 از برنامه هاي محوري این اداره کل دانست و گفت:  در برنامه پنجم توسعه راه هاي
همسنگ در استان از مجموع 23 هزار کیلومتر به 27 هزار کیلومتر خواهد رسید. 
عشایري،  توسعه بزرگراه ها و روکش آسفالت روستایي و ایمن سازي راه و نیز 
کاهش تلفات جاده اي به میزان 10 درصد را از دیگر برنامه هاي در دست اقدام 

اداره کل راه و ترابري استان اصفهان در برنامه پنجم توسعه دانست.

فروش 21 میلیارد و 500 میلیون ریالی
صنایع دستی استان 

مدیرکل امور بازرگاني معاونت صنایع دس��تي س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع 
دستي وگردشگري گفت: مجموع فروش صنایع دستي در نمایشگاه هاي داخلي 
کشور امسال به 21 میلیارد و 500 میلیون ریال رسید. باالن اظهار کرد: این مبلغ 
از فروش آثار صنایع دستي صنعتگران کشور امسال در نمایشگاه منطقه  اي استان 
ایالم، دو نمایش��گاه سراسري در همدان، مشهد و نمایشگاه بین المللي تهران به 
دست آمد. وی افزود: نمایشگاه بین المللي صنایع دستي تهران با 15 میلیارد ریال 
بیش��ترین فروش را برای صنایع دستی استان داش��ت. مدیرکل امور بازرگاني 
معاونت صنایع دس��تي س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي وگردشگري 
گفت: امس��ال با همراهي معاونت هاي استاني 21 نمایشگاه ملي، منطقه اي 

و بین المللي صنایع دس��تي دیگر  تا 22 اس��فند برگزار مي ش��ود.

خریداري10 هزار تن گندم مازاد کشاورزان 
چهارمحال و بختیاري 

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختیاري و منطقه 10کشور 
گفت: بیش از10 هزار تن گندم مازاد کشاورزان این استان در سال زراعي خریداري 
 شد. محسن ضیایي افزود: امسال هر کیلوگرم گندم معمولي با قیمت تضمیني
3 هزار و 600 ریال خریداري مي شود. وي تصریح کرد: 97 درصد مطالبات 
کش��اورزان چهارمح��ال وبختیاري معادل ح��دود 40 میلیارد ری��ال تاکنون 
پرداخت ش��ده است. ضیایي با بیان اینکه سال گذشته 60 هزار تن گندم مازاد 
بر نیاز کش��اورزان چهارمحال و بختیاري خریداري شد، افزود: امسال به سبب 
خشکسالي و خود مصرفي روستائیان میزان خرید گندم 60 درصد کاهش یافته 
است. وي ظرفیت ذخیره  سازي گندم درسیلوهاي این استان در بخش دولتي را 

30 هزار تن و در بخش خصوصي را 80 هزار تن اعالم کرد.

ساختمان آتش نشاني شهرداري بلداجي
 55 درصد پیشرفت فیزیکي دارد

زاینده رود   
یزدان آقاخاني ش��هردار بلداجي با اعالم این خبر گفت: این ساختمان 
در زمیني به مس��احت یك هزار مترمربع و ب��ا زیربناي 320 متر در دو طبقه 
در ح��ال احداث اس��ت. وي افزود: تاکنون در دو مرحل��ه با اعتباري بالغ بر 
806 میلی��ون ریال از اعتبارات اس��تانداري و ش��هرداري بلداجي تخصیص 
یافته و هزینه شده است. ش��هردار بلداجي خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل 
و راه اندازي این مرکز با تجهیزات و تأسیسات الزم حداقل 800 میلیون ریال 
دیگر موردنیاز اس��ت. آقاخاني در ادامه گفت: امس��ال در کمیته برنامه ریزي 
شهرستان بروجن 850 میلیون ریال جهت تکمیل و راه اندازي پارك آزادگان 
بلداج��ي و 800 میلیون ریال جهت اصالح معابر و ایجاد جوي و جدول در 

این ش��هر اختصاص یافت.
شهردار بلداجي در پایان گفت: مقدار 150 تن آسفالت جهت لکه گیري تعدادي 
از کوچه هاي این شهر انجام شد و بلوار ورودي شهر از سمت امامزاده حمزه علي 

)ع( به شهر بلداجي چمن کاري شد.

صادرات شش میلیون دالر مغز بادام 
از چهارمحال وبختیاري 

 سرپرس��ت معاونت بازرگاني خارجي سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري 
گفت: ش��ش میلیون دالر مغز بادام از این استان صادر شد.سیاوش نظري افزود: 
 بی��ش از  335 تن مغز بادام مامایي امس��ال از گمرك تخصصي بادام کش��ور در 
شهرکرد به هندوستان صادر شده است. وي تصریح کرد: این میزان صادرات 63 
میلیارد و 500 میلیون ری��ال در آمد زایي اقتصادي براي چهارمحال و بختیاري 
داش��ت. نظري با اشاره به جایگاه نخست استان چهارمحال و بختیاري در تولید 
ارق��ام مختلف بادام پیش بیني کرد که  صادرات مغز بادام مامایي از این اس��تان 
به بیش از 18 میلیون دالر افزایش یابد.وي بیان داش��ت: با ایجاد صنایع تبدیلي 
بس��ته بندي، غذایي و دارویي مغز بادام صادرات این محصول بسیار چشمگیر 

تر خواهد شد.
 نظري با بیان این که هم اکنون 20 درصد بادام تولیدي کشور در چهارمحال و 
بختیاري تولید مي ش��ود گفت: 60 درصد بادام تولیدي این استان به  ویژه گونه 
مامایي پس از بسته بندي به کشورهاي حوزه خلیج فارس، پاکستان و هند صادر 

مي شود.

سرپرست سازمان بازنشستگی:

بازنشستگان چهارمحال و بختیاری 
وام بدون تعهد می گیرند

سرپرست سازمان بازنشستگی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری به 
بازنشستگان این استان منطبق بر قانون بودجه سال 90 وام های قرض الحسنه 

بدون ضمانت پرداخت می شود.
 منوچهر صفرپور در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: تسهیالت قرض الحسنه 
ب��دون هیچ گونه تعهد ضمانت به مبل��غ 5 میلیون الی 15 میلیون ریال به قید 

قرعه از سوی سازمان بازنشستگان به بازنشستگان پرداخت می شود.
وی با بیان این که در س��ال گذش��ته به بیش از 600 نفر از بازنشس��تگان این 
استان وام های قرض الحس��نه بدون تعهد و ضمانت پرداخت شد، گفت: در 
سال گذشته این تسهیالت بدون تعهد و ضمانت به قید قرعه به 600 نفر از 

بازنشستگان این استان تعلق گرفت.
صفرپور زمان ثب��ت نام برای دریافت وام های قرض الحس��نه بدون تعهد را 
20 ش��هریورماه ج��اری اعالم کرد و افزود: بازنشس��تگان می توانند به منظور 
 دریافت وام قرض الحس��نه به س��ایت سازمان بازنشس��تگی کشور به آدرس
WWW.CSPF.IR مراجعه و ثبت نام کنند. سرپرست سازمان بازنشستگی 
چهارمحال و بختیاری بر ضرورت گرامیداشت بازنشستگان، گفت: پیشکسوتان 
و بازنشستگان با س��ال ها تجربه گران بها، پشتوانه های ارزشمندی هستند که 

می توانند آن را در راستای رشد و ارتقای سطح جامعه به کار گیرند. 
وی جای��گاه بازنشس��تگان را در جامعه رفیع دانس��ت و اف��زود: باید از این 

تجربیات ارزشمند آنها استفاده و بهره برداری کامل را ببرند. 
صفرپور در ادامه با اش��اره به حق س��رانه عصا و عینك بازنشستگان در سال 
جاری، گفت: در س��ال جاری حق سرانه عصا به مبلغ 250 هزار ریال و حق 

سرانه عینك به مبلغ 50 هزار ریال به بازنشستگان پرداخت می شود.
وی ب��ا تأکید بر ضرورت توجه و نگاه ویژه مس��ئوالن ذیربط در راس��تای رفع 
مشکالت این قشر آسیب پذیر در استان، افزود: اصالح سیستم پرداخت حقوق 
بازنشستگان، ایجاد صندوق های بازنشستگی، ایجاد بیمه مکمل و افزودن بخش 
جدید با عنوان بیماری های سالمندان به آن از جمله مهم ترین اقداماتی است که 

کاهش دغدغه و نگرانی مالی این قشر را به دنبال خواهد داشت. 
صفرپور به رویکرد اساسی سازمان نظام بازنشستگی کشور اشاره کرد و گفت: 
تأمین زندگی شاغالن بعد از رسیدن به سن معین و از کار افتادگی، تأمین وجوه 
الزم برای پرداخت حقوق بازنشستگی، تأمین زندگی افراد تحت تکفل شاغالن 
متوفی و فراهم کردن آرامش و امنیت خاطر در افراد شاغل در راستای تأمین آینده 

فرزندان از جمله مهم ترین اهداف سازمان نظام بازنشستگی کشور است. 

با صدور 100 مجوز صنعتی؛

ایجاد 1920 شغل 
در چهارمحال و بختیاری

مدی��رکل صنایع و معادن چهارمحال و بختی��اری گفت: با صدور 100 فقره 
مجوز صنعتی پیش بینی می ش��ود زمینه اش��تغال یك هزار و 920 نفر در این 
استان فراهم ش��ود.  کرمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: به  منظور ایجاد 
واحدهای صنعتی جدید در این اس��تان افزون بر 2 هزار و 957 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری صورت گرفته است.
وی همچنین از صدور 33 فقره پروانه بهره برداری در این استان خبر داد و گفت: 
این تعداد پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری نزدیك به 170 میلیارد ریال زمینه 

اشتغال 190 نفر را به  صورت مستقیم در این استان فراهم کرده است.
کرمی در ادامه بر ضرورت تداوم حمایت و ایجاد بنگاه های زودبازده در این 
استان تأکید کرد و گفت: طرح بنگاه های زودبازده و طرح های ضربتی ایجاد 
اشتغال به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان تنها راهکار ایجاد اشتغال سریع در 
کوتاه مدت اس��ت تا به مهار بیکاری موجود و پاس��خ به نیاز سال های آینده 

متقاضیان کار کمك کند.
مدی��رکل صنایع و مع��ادن چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: ایجاد و 
راه ان��دازی بنگاه های زودبازده کمك قابل توجهی به کاهش بیکاری و ایجاد 
شغل کرده است، بر همین اساس اگر بنگاه های زودبازده تا پنج سال حمایت 
نش��وند و نقدینگی مورد نیاز آنها تأمین نش��ود در معرض ورشکس��تگی و 

تعطیلی قرار خواهند گرفت. 
وی تصریح کرد: تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده که 90 درصد بنگاه های 
زودبازده که تا پنج سال حمایت شده اند بیش از 20 سال عمر کرده اند و در بعضی 
کشورها که حمایت مالی دولت قطع شده حدود 90 درصد زودبازده ها تا قبل از 
پنج سال ریزش داشته اند. کرمی در ادامه بر ضرورت سرمایه گذاری در راستای 
ایجاد واحدهای صنعتی زودبازده تأکید کرد و گفت: گسترش بنگاه های زودبازده 
می تواند راهکار مؤثری در راس��تای مهار بیکاری باشد و از سویی دیگر به نیاز 

سال های آینده متقاضیان کار کمك کند.
وی ایجاد بنگاه های زودبازده را از سیاست های موفق دولت برشمرد و گفت: 
بدون تردید تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی از دیگر 
مزایای ایجاد بنگاه های زودبازده در کش��ور است که به کاهش قیمت تمام شده 
کااله��ا، بومی کردن صنعت و ایجاد زنجیره تولید به صورت غیرمتمرکز منجر 
می شود. کرمی ادامه داد: دستیابی به توزیع عادالنه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، 
افزایش بهره وری و رشد اقتصادی و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای 

کارآفرینی و نوآوری از دیگر این مزایا محسوب می شود.

پرداخت 83 میلیارد ریال 
تسهیالت مسکن مهر 

در چهارمحال و بختیاری  
مدیرکل مس��کن و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری گف��ت: 83 میلیارد 
ریال تسهیالت در راس��تای احداث مسکن مهر در این استان به متقاضیان 
پرداخت ش��ده است.  علی ابراهیمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: این 
میزان تسهیالت به متقاضیان احداث مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزار 
نفر جمعیت در این اس��تان پرداخت شده اس��ت. وی از پیشرفت فیزیکی 
4/16 درصدی طرح مس��کن مهر در الیه بروجن خبر داد و گفت: میانگین 
پیشرفت فیزیکی در مسکن مهر فرخشهر 2/5 درصد است. ابراهیمی ادامه 
داد: در شهرهای باالی 25 هزار نفر این استان تاکنون 12 هزار و 32 واحد 
مسکونی در طرح مسکن مهر قراردادشان منعقد شده است که از این تعداد 
11 هزار و 558 واحد پروانه س��اختمانی اخ��ذ کرده اند و 11 هزار و 337 
واحد در مرحله پایان پی س��ازی قرار دارند. مدیرکل مس��کن و شهرسازی 
چهارمح��ال و بختیاری اجرای پروژه مس��کن مهر را یک��ی از اقدامات و 
گام های اساس��ی دولت برای خانه دار کردن قشرهای مختلف مردم به  ویژه 
جوانان و قش��رهای کم درآمد جامعه برشمرد و گفت: ساخت مسکن مهر 
حرکتی عظیم و انقالبی از سوی دولت نهم و دهم برای تأمین مسکن اقشار 
کم درآمد است. ابراهیمی ادامه داد: طرح ساخت مسکن مهر در کشور یك 
اقدام بزرگ اس��ت که پس از انقالب اس��المی آغاز شده و در تمام کشور 
مثال زدنی اس��ت. وی با اش��اره به تجربه موفق در زمینه طرح و س��اخت 
مس��کن مهر در این استان و تمام شهرهای کشور بیان کرد: ساخت مسکن 
مهر در کش��ور تأثیر بسیار خوبی بر روی تعدیل قیمت بازار مسکن داشته 
اس��ت. ابراهیمی خانه دار ش��دن قش��ر کم درآمد جامعه را از اثرات مثبت 
ساخت مسکن مهر در کشور برشمرد و گفت: تجربه بزرگی که در مسکن 
مهر اتفاق افتاده به تمام مردم نشان داده که اگر در کشور اتفاق بزرگی رخ 
دهد، تنها این کار با حضور مردم امکان  پذیر اس��ت. وی با تأکید بر توجه 
به کیفیت پروژه های مس��کن مهر در کنار توجه به کمیت آنها، افزود: باید 
توجه جدی به برنامه های تعیین شده در سال  جاری داشته باشیم. ابراهیمی 
با اش��اره به سهمیه مس��کن مهر این استان گفت: با توجه به هماهنگی  های 
صورت گرفته س��همیه مسکن مهر این اس��تان 40 هزار واحد مسکونی در 
نظر گرفته شده است. مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
افزود: از این تعداد 18 هزار و 600 واحد در ش��هرهای این اس��تان و 21 

هزار واحد نیز در مناطق روستایی احداث می شود. 

درآمد اصفهان، اعتبار پروژه های عمرانی
هفت استان را تأمین می کند

معاون برنامه ریزي اس��تانداري اصفهان با بیان این که درآمد امسال این استان یك هزار و 300 میلیارد 
تومان است، گفت:  با این وجود اعتبارات عمراني این استان نسبت به سال گذشته تنها دو میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
علیرضا همدانیان با بیان این که اصفهان در درآمدهاي اس��تاني رتبه دوم کش��وري را داراست، افزود:  با 

این درآمد مي توان اعتبار پروژه هاي عمراني هفت استان دیگر را تأمین کرد.
وي اظهار داش��ت: هم اینك حدود 40 درصد از اعتبارات عمراني اس��تان تخصیص یافته اس��ت که 
دستگاه ها با اولویت مناطق سردسیر و پروژه هاي در حال تکمیل این اعتبارات را در طرح هاي عمراني 

هزینه کنند.
همدانیان به طرح ملي سرش��ماري نفوس و مس��کن س��ال 90 اس��تان اصفهان اش��اره و تصریح کرد: 

سرشماري نفوس و مسکن امسال از دوم تا بیست و دوم آبانماه برگزار مي شود.
وي ادامه داد: با دس��تور رئیس جمهور این سرش��ماري هر پنج س��ال یکبار در کشور انجام مي شود و 

مقدمات اجراي این کار از هفت ماه پیش در دفتر آمار استانداري آغاز شده است.
معاون برنامه ریزي اس��تاندار اصفهان با بیان این که دوره آموزش��ي ویژه کارکنان در تهران هم اکنون در 
حال برگزاري است، تصریح کرد: همکاري همه جانبه دستگاه هاي اجرایي استان به منظور انجام مطلوب 

این سرشماري ضروري است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
 پیش��گیری و مقابله با پدیده فرار دختران جهت ارتقای 
سطح بهداشت عمومی و روانی جامعه نقش بسیار مهمی 
را در تأثی��ر گذاری ب��ر رفتار فرزندان خ��ود دارند. فرار 
دختران و زنان جوان از خانه و خانواده یکی از مشکالت 
و معضالت حاد اجتماعی اس��ت که نه تنها در جامعه ما 
بلکه در تمامی جوامع وجود دارد به طوری که تخمین زده 
می شود هر س��اله بیش از یك میلیون نفر جوان زیر 18 
سال از خانه می گریزند و یك میلیون نفر هم خانه را ترك 

می کنند یا از خانه بیرون رانده می شوند. 
هرچند دختر ها و پس��رها تقریباً به طور مساوی از خانه 
می گریزند، اما احتمال این که دخترها دستگیر شوند و با 
این اتهام به دادگاه ارجاع شوند بیشتر است. بیشتر دخترانی 
که می گریزند مشکالت بغرنجی در خانه داشته اند اما آنها 
که بیش از یکبار فرار می کنند با سخت ترین و بیشترین 
مش��کالت در خانه مواجه بوده اند. گریز از خانه به طور 
معمول پس از یك دوره طوالنی ناسازگاری و مشاجره در 
خانه اتفاق می افتد از سوی دیگر به طور تقریبی بیش از 
نیمی از فراری ها خانه دومشان یعنی خانه های گروهی 
مکانها ی نگه��داری و اصالحی و یا هر جای دیگر بجز 
خانه اصلی شان را ترك می کنند. گروهی از این افراد که به 
کانون خانواده بر نمی گردند برای یافتن محیط و شرایطی 
بهتر گرفتار سرنوشتی ناگوار تر می گردند، فرار دختران 
از خان��ه در جامعه م��ا از معضالت اجتماعی مورد توجه 

می باشد ولی منحصر به زمان و عصر حاضر نیست. 
فرار در هر ش��رایطی که اتفاق بیفتد از نظر جامعه ناپسند 
و مطرود اس��ت، و اگر مرتکب دختر باشد موضوع بسیار 
نگ��ران کننده تر خواهد بود پدیده ف��رار دختران به دلیل 
عواقب و آس��یب هایی ک��ه برای جامعه به هم��راه دارد 
نگرانی هایی را در کل جوامع بش��ری ابجاد نموده است. 
دختران فراری در ش��هرهای بزرگ بیشتر در پارك های 
بزرگ شهر پرسه می زنند و ممکن است خود را در اختیار 
هر کس��ی که سر راهش��ان قرار بگیرند بگذارند. اما چرا 
دختران و زنان جوان از خان��ه و خانواده می گریزند. در 
حالی که معتقدیم خانه مکان امن و آرامی است که انسان 
در آن پناه می گیرد و به طور طبیعی مکانی است که باید 
محبت، دوستی، صمیمیت و یگانگی بر فضای آن حاکم 
باشد، حتی اگر هم گاهی ابری از کدورت ها و بگو مگوها 

بر آسمان سایه افکند. 
 به طور طبیعی وابستگی انسان ها به خانواده بسیار عمیق 
اس��ت. پس باید شرایط خانه به گونه ای بغرنج و تحمیل 
ناپذیر باش��د که عرصه بر جوان تنگ گردد و او کوچه و 
خیابان و آس��مان بدون سقف را به خانه ترجیح دهد. در 
بس��یاری از موارد دختران به دلیل فساد حاکم بر خانواده 
)از هر نوع( به امید یافتن محیطی امن تر می گریزند، در 

حالی که توانایی کوچکترین تغیی��ر را در اوضاع زندگی 
خ��ود ندارن��د. آنان از ای��ن موضوع غافلن��د که به علت 
وجود نداش��تن نهاد حمایت کنن��ده اجتماعی و ناآگاهی 
و بی تجربگی خود در دامی گرفتار می ش��وند که از آن 
گریخته اند، مانند گرایش به مواد مخدر اقدام به س��رقت 
گرفتار شدن در باندهای فساد و بزهکاری های دیگر که 
از آسیب ها اس��ت که به دنبال فرار از منزل ممکن است 

اتفاق افتد. 
به همین دلیل پیش��گیری و مقابل��ه با این موضوع جهت 
ارتقای سطح بهداشت عمومی و روانی جامعه نقش بسیار 
مهمی را در تأثیر گذاری بر رفتار فرزندان خود دارند. فرار 
آنها را نه به صرف ترك خانه یا نوعی عصیان و سرکشی 
بلکه به عنوان نخستین گام به سوی انحراف و کجرفتاری 
و تاثیری که در سوء رفتارهای بزهکارانه آینده دارند باید 

مورد توجه قرار دهیم. 
تح��والت و دگرگونی های عصر حاضر، خ��واه نا خواه 
در افکار و اندیش��ه های جوان تأثیر می گذارد و مسائل 
جدیدی را برای آنان مطرح می کند. توجه به این مسائل 
و یافتن راه حل های منطقی، نخس��تین قدم در راه تربیت 
صحیح محسوب می شود افزایش جمعیت جوان کشور، 
تغییر نگرش ها و فرهنگ، جابجایی طبقات اجتماعی، عدم 
رضایت بیشتر جوانان از طبقه اجتماعی خود و مشکالتی 
از این دست... همه و همه دالیل فرار نوجوانان از خانه و 

خانواده شمرده می شود. 

از سوی دیگر جامعه فقط دختر فراری را به عنوان سمبل 
و مظهر فس��اد اخالقی و تباهی و ویروس ها آلوده کننده 
جامعه می شناسد و متأسفانه همین دیدگاه، امکان هر گونه 

اصالح یا تغییر اوضاع را مشکل می کند. 
باید هر نوع پرورش اخالقی، سنن دینی و تربیت اجتماعی 
را از خان��واده آغاز کنیم... زیرا در صورتی که به هر دلیل 
نتوانیم این س��نگ بنای جامعه را مس��تحکم کنیم هرگز 
نخواهیم توانس��ت معیارها و ارزش ه��ای واال و ایده آل 

خود را به نسل های بعدی منتقل کنیم. 
اگر بخواهیم نابس��امانی های اخالقی و اجتماعی را تنها 
از راه اعمال قانون، امر و نهی، تنبیه و مجازات در س��طح 
جامعه بر ط��رف کنیم خواه نا خواه، انحراف و بزهکاری 

روز افزون و کنترل ناپذیر جلوه خواهد کرد. 
آنچه ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را توجیه می کند 
مسأله س��المت خانواده و مش��کل عواقب فرار دختران 
اس��ت که سالمت و امنیت خانواده و جامعه رابه مخاطره 
انداخته اس��ت.  متاس��فانه مدارك، حاکی از آن است که 
بین تجاوزات جنس��ی و جرائم دختران ب��ه ویژه فرار از 
خانه ارتباط وجود دارد. بخش مشاوره مرکز اطالع رسانی 
پلیس در تحقیقی آورده اس��ت ک��ه معضل گریز دختران 
از خان��ه و خانواده مش��کالت عدی��ده ای را برای آنها و 
خانوادها و جامعه ایجاد کرده است، هر چند پسران نیز به 
نس��بت دختران و شاید بیشتر از آنان از خانه می گریزند، 
ام��ا فرار دخت��ران به علت قرار گرفتن آن��ان در حالت و 

وضعی��ت خطر ناك در خانواده ها و در بین مس��ئوالن و 
صاحبنظران و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی 
را ایجاد می کند. از این رو دختران بیشتر از پسران دستگیر 
و بازداش��ت می ش��وند. دختران گریز پا در صورت باز 
نگشتن سریع یا باز نگراندن سریع آنان به دامان خانواده و 
رها شدن در اجتماع، در شرایط موجود جامعه و به دلیل 
نبود حمایت های قانونی و ممکن نبودن دستیابی به مکان 
امن و نیافتن ش��غلی شرافتمندانه، با مشکالت و مصائب 
بیش��ماری مواجه خواهد شد به طوری که شانس کمتری 
را برای بازگشت به زندگی سالم و طبیعی خواهند داشت. 
این دختران درصورت باز نگشتن به خانه، بیشتر از پسران 
قربانی تجاوزات جنسی می شوند و برای گذراندن زندگی 
به کارهای غیر اخالقی و محرمانه دس��ت می زنند و در 
نتیجه عالوه بر بزه دیدگی به عنوان منحرف بزهکار از نظر 

خانواده و جامعه طرد شده اند. 
هر چند در برخی از تحقیقات نشان می دهد تعداد دختران 
فراری که مشکالت جدی آزارها و تجاوزات جنسی را در 
خانواده خود تجربه کرده اند، اما طرد و منزوی شدن آنها 
سبب می شود که این گروه در مقابل جامعه و به صورت 
متمایز قرار گیرند و جز برای رفع نیازهای طیبعی و مادی 
خویش پذیرای جامعه نباشند. بدین تربیت باز توانی آنان 
از دس��ت می رود و سرنوش��تی نا معلوم در انتظارش��ان 
اس��ت، به طوری که بیش��تر آنان در معرض انواع خطرها 
و آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. با توجه به ناتوانی 
دخت��ران در یافت��ن پناهگاهی امن آنها اغلب در دس��ت 
واسطه ها و دالالن فحشا و مواد مخدر گرفتار می شوند و 
چه بس��ا ناخواسته از شهرو دیار و حتی کشور خود آواره 
شوند. با توجه به کنترل نشدن این دختران از نظر بهداشتی، 
آنها پس از مدتی به انواع بیماری های عفونی و مقاربتی و 
ایدز مبتال می شوند و جامعه را نیز آلوده و تباه می سازند 
با وجود این که بهزیستی، شهرداری نیروی انتظامی و غیره 
در س��ال های اخیر تالش های بسیاری را برای شناسایی 
دختران ف��راری و حمایت از آنان و باز گرداندنش��ان به 
خانوادها انجام داده اند. گاه نحوه بر خورد با این دختران 
که به صورت دستگیری و تحویل آنان به مقامات قضایی 
یا زندان است که خود سبب تباهی و فساد آنها می شود. 
عالوه بر این برای شناسایی و تحویل دختران به مقامات 
قضایی و نگه��داری آنان هزینه هایی س��نگین به دوش 
جامعه و دولت تحمیل می شود. در نهایت با توجه به این 
که گریز از خانه به ندرت مشکل جوان را حل می کند و 
اغلب نه تنها او را به خواسته ها و آرزوهایش نمی رساند، 
بلکه آنچه را نیز داشته برباد می دهد و با توجه به این که 
فساد و تباهی دختران عامل ناپایداری خانواده یعنی رکن 
و پایه اساس��ی اجتماع می باش��د و از این رو انجام دادن 
مطالعات علمی در ابعاد گوناگون ما را در یافتن راهی برای 

پیشگیری از این معضل کمك خواهد کرد. 

اخبار 

جامعه

خریداری 20 هزار تن میلگردترسیم سرنوشت شوم دختران گریزپا به دست دالالن
 برای ساخت سالن های اجالس

زاینده رود   
جالل هاش��می ن��ژاد گفت: خری��داری 20 هزار تن میلگرد برای س��اخت 
س��الن های اجالس تاکنون انجام شده اس��ت. به نقل از روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، وی با اعالم این خبر گفت: خرید و نصب دکل های مخابراتی، باسکول و 
تهیه بی سیم و خودرو نیز برای کنترل و نظارت در محل پروژه مجموعه سالن های 

اجالس سران کشورهای غیرمتعهد انجام شده است.
 وی احداث س��الن اجالس س��ران غیرمتعهدها را موجب تحول و توس��عه شهر 
اصفهان دانس��ت و اضافه کرد: مدیریت ش��هری همواره در اجرای طرح های مهم 
و مؤثر عمرانی گام های بلندی برداش��ته و با ساخت مجموعه مهم و بزرگ سالن 

اجالس سران، در آینده نزدیك، موجب فخر و مباهات تمام ایرانیان می شود. 
 مدیر امور عمومی و پش��تیبانی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این که س��اخت 
سالن های اجالس سران غیرمتعهد نیاز به پشتیبانی و تدارکات مستمر و تالش های 
ش��بانه روزی دارد، ادامه داد: مدیریت امور عمومی بنا به دستور شهردار اصفهان و 
حمایت همه جانبه از س��وی معاونت اداری مالی شهرداری تاکنون حدود 20هزار 
ت��ن میلگرد و بی��ش از 50 هزار تن س��یمان، در مجموع با هزین��ه ای بالغ بر 40 
میلیارد ریال، تاکنون خریداری و در محل س��اخت س��الن اجالس سران در حال 

تخلیه است. 
وی با بیان این که مدیریت شهری اصفهان تا حصول نتیجه به روند پشتیبانی خود 
ادامه می دهد، اضافه کرد: احداث این مجموعه عظیم، پروژه س��نگینی محس��وب 
می شود و با توجه به تجربه و مهارت شهرداری اصفهان در زمینه ساخت طرح های 
مؤثر و نوین، در آینده نزدیك ش��اهد شکل گیری یکی از استثنایی ترین طرح های 
عمران ش��هری در اصفهان هستیم. ایران از س��ال 1391 هجری شمسی برای سه 

سال ریاست جنبش غیرمتعهدها را بر عهده دارد.

ساماندهی بیش از 93 درصد دانش آموزان 
مقطع ابتدایی درنوبت صبح 

مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: بیش از 93 درصد دانش آموزان 
مقطع ابتدایی در نوبت صبح ساماندهی شدند. 

س��ید مجید عاملیان درجلس��ه ش��ورای اداری اس��تان اصفهان با بیان این که یك  
نوبته ش��دن مدارس در صبح در حالی انجام شد که تراکم کالس ها افزایش نیافته 
است، افزود: در طرح یك  نوبته کردن مدارس این استان، 816 هزار دانش آموز در 
 هفت هزار و 800 مدرس��ه و بیش از 55 هزار همکار فرهنگی س��اماندهی شدند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به این که این امر در مدت شش 
ماه در استان اصفهان اجرایی شد، اظهار داشت: امسال شاهد افزایش دو درصدی 
دانش آموزان دبس��تانی استان هس��تیم. به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان اصفهان، وی تصریح کرد: برای اجرای یك نوبت شدن مدارس از فضاهایی 

که در اختیار غیراز سازمان آموزش و پرورش بود استفاده مفید شد. 
عاملیان خواستار همکاری فرمانداری های استان اصفهان برای در اختیار گذاشتن 
فضاهای مناس��ب برای امر آموزش به س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان شد و 
گفت: با توجه به این که به زمان بازگش��ایی مدارس نزدیك می ش��ویم تعدادی 
از مدارس جدید اس��تان انش��عابات آب و برق ندارند که الزم است سازمان های 

مربوط با سازمان آموزش و پرورش همکاری کنند. 

مزایده
6/325 ش��ماره: 155 ش��عبه اول اجراي احکام ش��وراي حل اختالف اصفهان در 
نظ��ر دارد در خص��وص پرونده اجراي به ش��ماره 7060/89ش ح اول له رس��ول 
مأموری��ان و علی��ه س��هراب زارع به آدرس: اصفه��ان- خیابان زینبی��ه اول مهدیه 
پالك 27 مغازه بخواس��ته مطالبه 15/400/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه 
کارشناس��ي و نش��ر آگهي جلس��ه مزایده اي را در تاریخ 90/7/6 ساعت 11/30-
10/30 در طبق��ه اول مجتمع ش��وراهاي ح��ل اختالف اصفهان واق��ع در خیابان 
محتش��م کاش��اني جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفي محکوم علیه که 
توس��ط کارشناس دادگس��تري اصفهان جمعاً 17/0006/000 ریال ارزیابي گردیده 
اس��ت را برگزار نماید. طالبی��ن خرید مي توانند 5 روز قب��ل از تاریخ مزایده مبلغ 
10 درصد از قیمت کارشناس��ي را به شماره حساب 2171350205001 بانك ملي 
دادگس��تري اصفهان واریز نم��وده و از اموال توقیفي بازدید ب��ه عمل آورند و در 
مزایده ش��رکت نمایند. ضمناً با توجه به محاس��به محکوم به پرونده مبني بر اینکه 
اموال قیمت ارزیابي مازاد دارد در لیس��ت اموال که توس��ط کارشناس دادگستري 
اصفه��ان ارزیابي گردیده اس��ت از اقالم توقیفي ردی��ف 31 و 32 موجود )تعداد 
یك دس��تگاه دریل برقي و یك دس��تگاه اره ملکي( خواهان نسبت به این دو مورد 
هیچگونه ادعایي ندارد. و قیمت مزایده از پایه ش��روع ش��ده و اموال به شخص یا 
اش��خاص فروخته خواهد شد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند. لذا مشخصات 
اموال توقیفي با خصوصیات مندرج در نظریه کارشناس به شرح پیوست مي باشد. 
 اقالم مزایده بش��رح زیر بعن��وان قیمت پایه مزایده ب��رآورد و اعالم نظر مي گردد:
1- تعداد 50 )پنجاه( عدد کنترل تلویزیون مختلف نو هر عدد بمبلغ 10000 ریال 
جمعاً بمبلغ 500/000 ریال پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 2- تعداد 
بیست )20( عدد فازمتر کاماًل نو هر عدد بمبلغ 10000 ریال جمعاً بمبلغ 200000 
ریال دویس��ت هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 3- تعداد هفده )17( عدد 
م��وس کامپیوتر کاماًل نو هر عدد بمبل��غ 25000 ریال جمعاً بمبلغ 425/000 ریال 
چهارصد و بیست و پنج هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 4- تعداد 25 عدد 
هنس��فري کاماًل نو هر عدد بمبل��غ 20000 ریال جمعاً بمبلغ 500000 ریال پانصد 
هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 5- تعداد 19 عدد کي برد کاماًل نو هر عدد 
بمبل��غ 80000 ریال جمعاً بمبلغ 1/520/000 ریال یك میلیون و پانصد و بیس��ت 
ه��زار ریال برآورد و اع��الم نظر مي گردد. 6- تعداد پنج ع��دد وب کم یا دوربین 
کامپیوت��ر میل )Hyax pal(کام��اًل نو هر عدد بمبل��غ 55/000 ریال جمعاً بمبلغ 
275/000 ریال دویست و هفتاد و پنج هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 7- 
تعداد هشت )8( دستگاه رادیو ckip عدد کاماًل نو هر دستگاه بمبلغ 50/000 ریال 
جمع��اً بمبلغ 400/000 ریال چهارصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 8- 
تعداد دو دستگاه تلویزیون کوچك Amiko  کاماًل نو هر دستگاه بمبلغ 200/000 
ریال جمعاً بمبلغ 400/000 ریال چهارصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد.

 

9- تع��داد ده ع��دد س��ه گاه کام��اًل ن��و ه��ر ع��دد بمبل��غ 7000 ری��ال جمع��ًا 
 بمبل��غ 70000 ری��ال هفت��اد ه��زار ری��ال ب��رآورد و اع��الم نظ��ر مي گ��ردد.
10- تع��داد 16 ع��دد آنتن ای��ران تصویر کاماًل نو هر عدد بمبل��غ 100/000 ریال 
جمعاً بمبلغ 1/600/000 ریال یك میلیون و ششصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر 
مي گردد. 11- تعداد دو دستگاه DVD مارشال کاماًل نو هر دستگاه 250/000 ریال 
جمع��اً بمبلغ 500/000 ریال پانصد هزار ری��ال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 12- 
تعداد 5 عدد استار گیم کاماًل نو هر عدد بمبلغ 90/000 ریال جمعاً بمبلغ 450/000 
ریال چهارصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 13- تعداد 13 عدد 
دسته آثاري کاماًل نو هر عدد بمبلغ 8000 ریال جمعاً بمبلغ 104/000 ریال یکصد 
و چهار هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 14- تعداد هش��ت دس��تگاه تلفن 
معمولي فدرال کاماًل نو هر دستگاه بمبلغ 90/000 ریال جمعاً بمبلغ 720/000 ریال 
هفتصد و بیس��ت هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 15- تعداد هش��ت عدد 
هوی��ه کاماًل نو هر عدد بمبلغ 50000 ری��ال جمعاً بمبلغ 400/000 ریال چهارصد 
ه��زار ریال ب��رآورد و اعالم نظر مي گ��ردد. 16- تعداد پنج عدد ف��ن کیس کاماًل 
ن��و هر ع��دد 18/000 ریال جمعاً بمبل��غ 90/000 ریال نود هزار ری��ال برآورد و 
اعالم نظر مي گردد. 17- تعداد هش��ت عدد تلفن دیواري کیست کاماًل نو هر عدد 
بمبل��غ 52/000 ری��ال جمعاً بمبلغ 416/000 ریال چهارصد و ش��انزده هزار ریال 

برآورد و اعالم نظر مي گردد. 18- رادیو کوچك دو دس��تگاه کاماًل نو هر دس��تگاه 
بمبل��غ 50/000 ریال جمعاً بمبلغ 100/000 ریال یکصد هزار ریال برآورد و اعالم 
نظ��ر مي گردد. 19- تعداد هفت )7( عدد اس��پیکر SPIC کاماًل نو هر عدد بمبلغ 
110/000 ری��ال جمعاً بمبلغ 770/000 ری��ال هفتصد و هفتاد هزار ریال برآورد و 
اعالم نظر مي گردد. 20- تعداد 9 عدد رادیوضبط کوچك مارشال کاماًل نو هر عدد 
بمبل��غ 130/000 ریال جمعاً بمبلغ 1/170/000 ریال یك میلیون و یکصد و هفتاد 
هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 21- تعداد 35 عدد س��ه راه برق کاماًل نو 
هر عدد بمبلغ 10/000 ریال جمعاً بمبلغ 350/000 ریال سیصد و پنجاه هزار ریال 
ب��رآورد و اعالم نظ��ر مي گردد. 22- تعداد پنج عدد س��ه راه محافظ برق کاماًل نو 
ه��ر عدد بمبلغ 20/000 ریال جمعاً بمبلغ 100/000 ریال یکصد هزار ریال برآورد 
و اع��الم نظ��ر مي گردد. ضمناً ردیف ه��اي 21 و 22 هر دو یك ردیف مي باش��د. 
23- تع��داد دو ع��دد تلفن فدرال کام��اًل نو هر عدد 100/000 ری��ال جمعاً بمبلغ 
200/000 ریال دویس��ت هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 24- تعداد س��ه 
دستگاه DVD یا اسپیکر مارشال و Sammy کاماًل نو هر دستگاه بمبلغ 250/000 
ری��ال جمعاً بمبلغ 750/000 ریال هفتصد و پنج��اه هزار ریال برآورد و اعالم نظر 
مي گ��ردد. 25- تعداد س��ه عدد تلفن KIT کاماًل نو ه��ر عدد بمبلغ 52/000 ریال 
جمعاً بمبلغ 156/000 ریال یکصد و پنجاه و ش��ش هزار ریال برآورد و اعالم نظر 
مي گردد. 26- ترانس ش��ارژر تیوترانس به تع��داد دو عدد هر عدد بمبلغ 10/000 
ریال جمعاً بمبلغ 20/000 هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 27- تعداد س��ه 
عدد اس��تار گیم کاماًل نو بمبلغ 270/000 ریال دویست و هفتاد هزار ریال برآورد 
و اعالم نظر مي گردد. 28- تعداد یکدستگاه DVDکاماًل نو بمبلغ 250/000 ریال 
دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 29- تعداد 12 عدد پوسته 
یا چله کیس کاماًل نو هر عدد بمبلغ 150/000 ریال جمعاً بمبلغ 1/800/000 ریال 
یك میلیون و هشتصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 30- تعداد 16 بسته 
پنجاه عدد CD و DVD کاماًل نو هر عدد 1000 ریال جمعاً بمبلغ 800/000 ریال 
هشتصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 31- تعداد یکدستگاه دریل برقي 
مس��تعمل بمبلغ 200/000 ریال دویس��ت هزار ریال برآورد و اعالم نظر مي گردد. 
32- تعداد یکدس��تگاه اره ملکي EINHELL مس��تعمل بمبلغ 1/500/000 ریال 
ی��ك میلی��ون و پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نظ��ر مي گردد. با توجه به مراتب 
صفحات اول، دوم، سوم و چهارم این گزارش ارزش کل اموال توقیفي ردیف هاي 
اول الي س��ي و دو جمعاً بمبلغ 17006000 ریال هفده میلیون و ش��ش هزار ریال 
مي توان قیمت پایه مزایده برآورد و اعالم نظر مي گردد. ضمناً هزینه هاي کارشناسي 
براس��اس مصوبه جدید بمبلغ 700000 ریال اعالم مي گردد و خواهش��مند اس��ت 

دستور پرداخت ما به التفاوت این هزینه توسط خواهان اقدام الزم بعمل آورند. 
اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
6/398 ش��ماره: 30100/96 نظر به اینکه 1- مرتضی عمویی 2- رس��ول سلطانی 
3- حس��ین الفیده 4- میثم علیزاده 5- مهرداد حیدری 6- محمد حیدری به اتهام 
ضرب و جرح عمدی از طرف شعبه 21 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 اصفهان تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده 
بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یك ماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در 
اصفهان خ جابرانصاری دادسرای ناحیه 3 بازپرسی 21 جهت پاسخگوئی به اتهام 
خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات 

قانونی در این خصوص خواهد آمد.
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/399 درخصوص پرونده کالس��ه 383/90ش19 خواه��ان آقای علیرضا زارعی 
دادخواس��تی مبنی بر جلب ثالث به طرفیت آقای حس��ین سلیمانی بلمیری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 90/8/7 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/8776 
مدیر دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6/400 کالس��ه پرون��ده: 192/90ش8 ش��ماره دادنام��ه: 970- 90/5/27 مرج��ع 
رسیدگی: شعبه هش��تم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رمضانعلی 
عابدی به نش��انی اصفهان دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان- دبیرخانه دانش��کده 
پزش��کی خوانده: احمد شاه زیدی مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور حکم 
مبن��ی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و تنظیم س��ند یك 
دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 4689 اصفهان57 مقوم به سه میلیون ریال 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
 ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رای قاضی شورا:

درخص��وص دعوی رمضانعلی عابدی به طرفیت احمد ش��اه زیدی به خواس��ته 
تقاض��ای ص��دور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و 
تنظیم س��ند یك دستگاه موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی 4689 اصفهان57 مقوم 
به س��ه میلیون ریال، باتوجه به دادخواس��ت تقدیمی محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلس��ه دادرس��ی مورخ 90/5/17 مبنی بر اینکه موتورسیکلت مذکور 
به انضمام کارت و س��ند آن در ید وی می باش��د و با عنایت به قولنامه فی مابین 
اصحاب دعوی که فتوکپی مصدق آن مضبوط در پرونده می باشد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 551 
مورخ 90/4/2 و اطالع از وقت رس��یدگی در جلس��ه دادرسی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده است دعوی خواهان وارد تشخیص و مستنداً 
ب��ه م��واد 10 و 220 و 219 و 237 و 362 قانون مدنی رأی بر محکومیت خوانده 
و الزام وی به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند موتورسیکلت بهرو 
به ش��ماره 4689 اصفهان57 مدل 84 به نام خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان می باشد. م الف/8778
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/401 آقای عباس عس��گری فروشانی دارای شناس��نامه شماره 13114 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 499/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان فاطمه عس��گري فروش��اني 
بشناس��نامه 375 در تاری��خ 1380/5/15 اقامتگاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- رمضانعلی عس��گری فروشانی 
فرزن��د غالمعب��اس، ش ش 81 )همس��ر( 2- اصغر عس��گری فروش��انی فرزند 
رمضانعلی، ش ش 12490 )فرزند( 3- اکبر عس��گری فروشانی فرزند رمضانعلی، 
ش ش 2504 )فرزند( 4- محمدجواد عس��گری فروش��انی فرزند رمضانعلی، ش 
ش 2232 )فرزند( 5- عباس عسگری فروشانی فرزند رمضانعلی، ش ش 13114 
)فرزند( 6- زکیه عس��گری فروشانی فرزند رمضانعلی، ش ش 113-014755-1 
)فرزند( 7- مرضیه عسگری فروشانی فرزند رمضانعلی، ش ش 488 )فرزند( 8- 
راضیه عسگری فروشانی فرزند رمضانعلی، ش ش 25239 )فرزند( والغیر. اینك 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/11382 
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6/402 تجدیدنظرخ��واه: آق��ای عبدالکریم عموش��اهی فرزند نادعلی ش��غل آزاد 
به نش��انی خمینی ش��هر- خیاب��ان ش��هرداری- کوچه حمام رض��وی- پالك77 
تجدیدنظرخوان��ده: علیرضا س��لطانی فرزند حس��ین ش��غل آزاد مجهول المکان 
وکی��ل یا نماین��ده قانونی آقای س��جاد آقامحمدی فرزند محمد ش��غل: وکیل به 
نش��انی خمینی ش��هر میدان قدس- بلوار آزادگان- مجتم��ع اطلس- دفتر وکالت 
 عل��ی نق��دی تجدیدنظرخواس��ته: تجدیدنظرخواه��ی نس��بت ب��ه دادنامه 189 
مورخ 90/4/29 صادره از ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر دالئل 
و منضمات دادخواس��ت: محتویات پرونده کالس��ه 72/90- شهادت شهود. نظر 
به اینکه دادنامه ش��ماره 189 مورخ 90/4/29 صادره از ش��عبه دوم ش��ورای حل 
اخت��الف خمینی ش��هر با مقررات قانونی و موازین ش��رعی مغایرت بین داش��ته 
و دارد و اعض��ای محت��رم تع��داد قاضی ناظر ب��دون توجه به دالی��ل، مدارك و 
دفاعی��ات ابرازی مب��ادرت به ص��دور دادنامه معت��رض عنه نموده اس��ت، فلذا 
بدینوس��یله مرات��ب اعت��راض و تجدیدنظرخواه��ی از دادنامه ف��وق الذکر را در 
فرج��ه و مهلت مق��رر قانونی به وکال��ت او تجدیدنظرخواه به ش��رح ذیل اعالم 
م��ی دارد. همانگونه که محتویات پرونده کالس��ه بدوی حکای��ت و داللت دارد 
تجدیدنظرخوان��ده به موجب ی��ك برگ فاکتور مبل��غ 35/471/000 ریال جهت 
خرید س��نگ های س��اختمانی و تزئینی به موکل اینجان��ب مدیون و بدهکار می 
باش��د که این فاکتور به امضای شخص تجدیدنظرخوانده رسیده است ولی قاضی 
محت��رم در فرازی از دادنامه معترض عنه بیان داش��ته »نظر ب��ه اینکه فاکتور ارائه 
ش��ده از س��وی خواهان به امضای خوانده نرسیده است« در حالي که فاکتور ارائه 
ش��ده دارای امضای ش��خص خوانده ب��ود و قاضی محترم ش��ورا توجهی به این 
موضوع نداش��ته اس��ت و به علت ع��دم امضای خوانده ذیل فاکت��ور اقدام به رد 
دع��وی نموده اس��ت درحالی ک��ه همانگونه که بیان ش��د در پرونده منعکس می 
باش��د فاکتور به امضای ش��خص تجدیدنظرخوانده رسیده است. در قسمت دیگر 
قاضی محترم ش��ورا بیان داش��ته احراز ننمود که تعرفه شد میزان بدهی خوانده را 
اعالم نموده اس��ت و شهادت شهود دیگر نیز به تنهایي مثبت ادعای خواهان نمی 
 باش��د. درست است که یکی از ش��هود میزان بدهی را مشخص ننموده است ولی 
هردوی شهود تعرفه شده به خرید سنگ های ساختمانی توسط تجدیدنظرخوانده 
و بده��کار ب��ودن ثمن آن عادت داده اند، و این ش��هادت همراه ب��ا امضای ذیل 
فاکت��ور جهت اثب��ات مدیون بودن خوانده قاضی می باش��د و در ضمن ش��هود 
 دیگ��ری نیز جهت اثبات موضوع وجود دارد که در صورت نیاز در دادگاه حاضر
و ادای ش��هادت خواهن��د نم��ود. این��ك باتوجه ب��ه مراتب معروض��ه و نظر به 
 اینک��ه تجدیدنظرخوانده به ش��رح مرات��ب فوق الذکر به م��وکل اینجانب مدیون 
و بدهکار می باش��د و آنچه بیان ش��د از نظر اعضای محترم شورای حل اختالف 
و قاضی محترم معمول مانده اس��ت تقاضای رسیدگی به نقض دادنامه تجدیدنظر 

خواسته و ماأل اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. م الف/11352
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6/403 آقای رجبعلی صالحي فروش��انی دارای شناس��نامه شماره 12708 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 534/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم صالحی فروشانی بشناسنامه 
2454 در تاری��خ 1379/4/27 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمدعلی صالحی فروشانی فرزند رحیم، 
ش ش 12710 )فرزن��د( 2- رجبعل��ی صالحی فروش��انی فرزن��د رحیم، ش ش 
12708 )فرزند( 3- یوس��فعلی صالحی فروش��انی فرزن��د رحیم، ش ش 12709 
)فرزن��د( 4- صدیق��ه صالحی فروش��انی فرزند رحی��م، ش ش 12707 )فرزند( 
والغیر. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت پی 
دری ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/11429  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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فرهنگ و هنر
سینما

کوتاه از چهارمحال و بختیاری

برای نخستین بار در ایران؛
کوتاه  قامتان ایرانی، سینمایی می شوند

احس��ان حاج س��یدجوادی از اتمام نگارش فیلمنامه »برف« با محوریت مشکالت 
اجتماعی و روزمرگی کوتاه قامتان ایران، خبر داد. احس��ان حاج سیدجوادی گفت: 
نگارش فیلمنامه »برف« را با محوریت مش��کالت اجتماعی و روزمرگی های کوتاه 
قامتان ایران به اتمام رساندم. وی در ادامه افزود: بازنویسی این فیلمنامه که قرار است 
به صورت یك پروژه سینمایی کلید بخورد، در مرحله تحقیقات و اضافه کردن چند 
داستان فرعی دیگر است، این فیلمنامه به سفارش انجمن »کوچولوهای ایرانی« است 
و کارگردانی آن را نیز خود بر عهده برخواهم داشت. حاج سیدجوادی در خصوص 
سیر اصلی داستان فیلمنامه بیان داشت: این قصه بر خالف سایر داستان ها که تاکنون 
در مورد کوچولو ها تنها جنبه طنز داشته است، ژانری اجتماعی و اثری جدی است 
که واقعیات زندگی این قش��ر از جامعه را در قالبی داس��تانی روایت می کند. وی در 
ادامه اظهار داشت: در این فیلم قصد داریم عالوه بر کوچولوهای ایرانی، از بازیگران 
حرفه ای س��ینما نیز اس��تفاده کنیم. بنابراین گزارش، ماجرای اصلی داستان فیلم؛ در 
خصوص کوتاه قامتان جامعه ایران، برای نخس��تین بار است که در مدیوم سینمایی 
به تصویر کشیده می شود. چند سالی است از سوی چند تن از هنرمندانی که چنین 
شرایط فیزیکی دارند انجمنی تأسیس شده که »حمید ابراهیمی« مهم ترین نقش را در 
افتتاح این انجمن داشته است. هم  اکنون »حمید ابراهیمی« مدیرعامل و »سید محمد 
حسین جاللی« نیز مدیریت روابط عمومی این انجمن را برعهده دارد. »کوتاه قامتان 
بلند همت« ش��عار انجمن کوچولوهای ایرانی اس��ت که برای نخستین بار در ایران 

افتتاح شده است.

به همراه دو فیلم دیگر تولید مرکز گسترش؛
مستند زندگی باستانی پاریزی 

به شبکه خانگی می آید
س��ه فیل��م مس��تند جدی��د به 
گس��ترش  »مرکز  تهیه کنندگی 
سینمای مس��تند و تجربی« در 
ش��بکه ویدئو خانگ��ی توزیع 
خواه��د ش��د. فیل��م مس��تند 
»از پاری��ز تا پاریس« س��اخته 
»س��یدجواد میرهاش��می« ک��ه 
نگاهی به زندگ��ی و یك عمر 
فعالیت حرفه ای »محمدابراهیم 
باس��تانی پاریزی« نویس��نده و 
مورخ سرشناس کش��ور دارد، 
تا پایان هفته  جاری، در ش��بکه 

ویدیوئی کش��ور توزیع و در کتابفروش��ی ها و مراکز معتبر فرهنگی- هنری عرضه 
خواهد ش��د. بر پایه این گزارش، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از ابتدای 
سال 90، با هدف »فرهنگ سازی« و عطف توجه عالقه مندان سینما به »فیلم مستند«، 
اقدام به عرضه آثار مس��تندی چون: سبز، سپید، س��رخ )سیدمحمدرضا هاشمیان(، 
آینه های غبار گرفته )رهبر قنبری( و از پاریز تا پاریس )س��یدجواد میرهاشمی( در 
شبکه ویدیوئی کشور نموده که با استقبال مطلوبی هم مواجه شده است. گفتنی است 
که تا هفته آینده، فیلم های مستند ام.آی.اس، شهری که بود )مهدی کرم پور( و ضامن 

آهو )مهدی کوهیان( نیز راهی شبکه ویدئو خانگی خواهد شد.

استاندار شهرکرد:
اختصاص 95 میلیارد ریال اعتبار

به بخش فرهنگ دینی 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت 95 میلیارد ریال به بخش فرهنگ دینی 
این استان اختصاص داده است. علی اصغر عنابستانی با اشاره به محوریت برنامه های 
فرهنگی دولت عدالت محور اظهار داشت: دولت های نهم و دهم از زمان فعالیت خود 
تاکنون افزون بر 95 میلیارد ریال به فرهنگ دینی این استان اختصاص داده اند. وی تأکید 
کرد: این مبلغ برای ساخت خانه عالم، فعالیت های فرهنگ مذهبی، مصالی های نماز 
جمعه، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی بوده است. استاندار چهارمحال و بختیاری 
افزود: مجموع اعتبارات دولت های گذشته در بخش فرهنگ دینی و مذهبی تنها شش 
میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که این آمار نشان می دهد دولت عدالت محور اختصاص 
بودجه به فرهنگ دینی مردم را وظیفه خود می داند. به گزارش مهر، عنابستانی میانگین 
درآمد ناخالص کشور از بخش کشاورزی را 15 درصد بیان و تصریح کرد: این میزان در 
چهارمحال و بختیاری بین 23 تا 27 درصد است. وی همچنین شرایط آبی چهارمحال 
و بختیاری را بحرانی دانست و گفت: این استان اکنون در وضعیت بحرانی از نظر بارش 
نزوالت جوی قرار دارد و تبدیل شدن ریزش برف به جای باران و کاهش سفره های 

زیرزمینی استان را با خشکسالی شدید و بحرانی روبه رو کرده است.

شهرکرد 
میزبان جشنواره سراسری معرفی کتاب برتر

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودك و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: 
در سال جاری جشنواره کشوری معرفی کتاب برتر در این استان برگزار می شود. به 
گزارش فارس، عبدالعلی عباسی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی این استان 
اظهار داش��ت: در حال حاضر 20 کتابخانه در حوزه کودکان و نوجوانان این استان 
فعال است که با رفع مشکالت نرم افزاری در این مراکز، شاهد رشد و ارتقای بیش از 
پیش این مراکز خواهیم بود. وی بر ضرورت ارتقای فضاهای مطالعاتی در این استان 
تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ش��هرك منظریه، میرآباد شرقی و غرب شهرکرد 
فاقد امکانات کتابخانه پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که ضرورت ایجاد 
این مراکز در این نواحی الزم و ضروری است. عباسی با اشاره به برنامه های فراروی 
کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این اس��تان، گفت: برگزاری جش��نواره 
سراسری معرفی کتاب در سال جاری از مهم ترین برنامه های این کانون برای آشنایی 
خانواده ها، کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. معاون فرهنگی 
کان��ون پرورش فکری کودك و نوجوانان چهارمح��ال و بختیاری اهدای کتاب از 
س��وی کودکان و نوجوانان را گامی مؤثر در راس��تای توسعه فرهنگ مطالعاتی در 
کش��ور دانس��ت و گفت: در مدت پنج سال گذشته بیش از یك هزار جلد کتاب از 
سوی کودکان و نوجوانان این استان اهدا شده است. وی از کمبود منابع کتب مذهبی 
در گروه سنی کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این بخش کتاب های ما بیشتر 
ترجمه منابع و کتب خارجی اس��ت. عباس��ی با بیان این که کانون در س��ال جاری 
روزانه یك جلد کتاب در قس��مت کودك و نوجوان منتش��ر کرده است، گفت: در 
قسمت آموزش و پرورش برای آشنایی خانواده ها با امکانات کتابخانه ها، خانواده ها 
همراه با فرزندان از امکانات کانون برای آش��نایی بیشتر بازدید می کنند. عباسی در 
ادامه تهیه سند مطالعه مفید را برای افزایش ساعات مطالعه مطلوب دانست و افزود: 
با اجرای صحیح این س��ند می توانیم به اهداف ایجابی و مورد انتظار بیش از پیش 
دس��ت یابیم. وی با تأکید بر این که میزان مطالعه م��ردم مهم ترین فاکتور و معیار 
در بررسی جوامع پیشرفته و توسعه یافته است، گفت: بی شك میزان مطالعه برای 
تمامی افراد در جوامع مختلف یکسان نیست و به تناسب کارشان میزان مطالعه فرق 
می کند و ما باید سعی کنیم به سمت و سویی برویم تا زمینه مطالعه عمومی را فراهم 

تا کتابخوانی عام و فراگیر شود.

مالك خانه تاریخی ش��یخ بهایی گفت: بیش از سه سال 
است که به سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و 
آب و فاضالب اصفه��ان در مورد رطوبت و خرابی این 
خانه هشدار داده ایم اما این سازمان ها هیچ اقدامی انجام 
نداده اند به همین خواس��تار خروج این اثر از فهرس��ت 
آثار ملی هستم. خانه شیخ بهایی متعلق به منزل عمه شاه 
عباس )مریم س��لطان بیگم( بوده که ش��اه آن را به شیخ 
بهایی واگذار می کند. همچنی��ن در تاریخچه این خانه 
در کتاب زندگی ش��اه عباس تألیف نصراله فلس��فی نیز 

آمده اس��ت و بنا به اظهارات س��اکنین محل و همچنین 
نوادگان ش��یخ بهایی، وی در این خانه زندگی می کرده 
اس��ت. براساس اسناد موجود، خانه شیخ بهایی که بیش 
از 400 س��ال قدمت تاریخ��ی دارد در س��ال 1375 در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از آن زمان 
ت��ا کنون مالك این خانه تاریخی بدون کمك ارگان های 
ذیربط برای نگهداری و مرمت این خانه تاریخی با هزینه 
ش��خصی خود اقدام کرده اس��ت. در سال 87 مالك این 
خانه تاریخی از سرایت رطوبت به این خانه و بی توجهی 

مسئوالن شرکت آب و فاضالب در 10 سال گذشته برای 
تعمیر لوله ها و عدم همکاری ارگان ها و مسئوالن سازمان 
میراث فرهنگی خبر داد و عنوان کرد که قصور ش��رکت 
آب و فاضالب اصفهان باعث نابودی خانه شیخ بهایی و 
فروریختن دیوارهای خانه خواهد ش��د. براساس قوانین 
سازمان میراث فرهنگی هر سازمان یا نهادی که به یك اثر 
تاریخی خسارتی وارد کند مشمول تعزیرات نیز خواهد 
ش��د به همین دلیل ش��رکت آب و فاضالب باید تمامی 
خس��ارات وارده را پرداخت و نس��بت به تعمیر لوله ها 
اقدام می کرد در حالی که بعد از گذش��ت س��ه سال از 
انتش��ار خبر رطوبت خانه هن��وز اقدامی برای نجات آن 
انجام نش��د. در همان س��ال دولت آبادی معاون میراث 
فرهنگی وق��ت اعالم کرد که س��ازمان میراث فرهنگی 
اصفهان مسئول رس��یدگی، پیگیری و سرویس دهی به 
خانه تاریخی شیخ بهایی است و به مسئوالن این سازمان 
اعالم شده که در این ارتباط اقدامات الزم را انجام دهند. 
البته مالك خانه شیخ بهایی بارها اعالم کرد که خواستار 
کمك مالی از سازمان نیست و فقط قصد نجات این خانه 
را دارد.  همچنین به دنبال اعتراض مالك خانه شیخ بهایی 
در سه سال گذش��ته دادستان کل کشور به عنوان رئیس 
کنگره بزرگداشت شیخ بهایی در نامه ای به وزیر فرهنگ 
و ارش��اد و س��ازمان میراث فرهنگی اصفهان خواس��تار 
پیگیری موض��وع خرید و مرمت ای��ن خانه تاریخی و 
تبدیل آن به موزه شد و در نهایت سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری اصفهان در نامه ای به دادستانی کل کشور 
 اطمین��ان داد که ب��ه زودی برای خری��د و مرمت خانه 

شیخ بهایی اقدام می کند. 
به هرحال پس از گذش��ت سه سال از درخواست مالك 
خانه ش��یخ بهایی از مسئوالن س��ازمان میراث فرهنگی 
و ش��رکت آب و فاضالب برای جلوگی��ری از رطوبت 

دیواره��ا و تعویض لوله ه��ا و در نهایت نابودی این اثر 
تاریخی، تاکنون هیچ اقدامی از سوی این ارگان ها صورت 
نگرفته است درحالی که براساس قانون، سازمان میراث 
فرهنگی حامی افرادی اس��ت که خان��ه تاریخی آنان در 
فهرس��ت آثار ملی به ثبت ملی رسیده است! مالك خانه 
ش��یخ بهایی در مورد وضعیت این خانه تاریخی به مهر 
گفت: طی این سه س��ال هیچ اقدامی از سوی مسئوالن 
ب��رای نج��ات این خانه انجام نش��د درحال��ی که وعده 
وعیدهای زیادی عنوان شد اما عملی نشد. جاللی افزود: 
در حال حاضراین خانه تاریخی وضعیت بسیار بدی دارد 
و تمامی دیوارهایش خیس و مرطوب است و بخش هایی 
نیز خراب ش��ده است. وی با اش��اره به این که این خانه 
محل زندگی ماست، تأکید کرد: به دلیل تاریخی بودن و 
ارزش این خانه 15 سال نسبت به مرمت و نگهداری آن 
اقدام و در این خانه زندگی کردیم اما هم اکنون وضعیت 
 آن بس��یار ب��د و در آس��تانه نابودی اس��ت. مالك خانه 
ش��یخ بهایی گفت: ما که نتوانس��تیم از پس اداره آب و 
فاضالب برآییم و از سوی آنها طی این سال ها برای نجات 
این خانه و تعمیر لوله های این خانه تاریخی اقدامی انجام 
نشد به همین دلیل قصد داریم این خانه را از فهرست آثار 
تاریخی خارج کنیم. وی تأکید کرد: در حالی که این خانه 
میراث کش��ور و متعلق به ملت ایران است و برای ما که 
عمرمان را برای نگهداری و مرمت آن گذاشته ایم چنین 
اقدامی بسیار سخت اس��ت اما به دلیل همکاری نکردن 
ارگان های ذیربط از دادستان کشور تقاضا داریم نسبت به 
خروج این خانه از فهرس��ت آثار ملی اقدام کند. جاللی 
یادآور شد: البته ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان خواستار 
رفع مشکل رطوبت این خانه بود اما متأسفانه شرکت آب 
 و فاضالب اصفهان اقدامی برای حل این مش��کل انجام 

نداد.

ماه مهر، ماه مدرسه نزدیك است اما این ماه برای هر کسی 
رنگ و بویی متفاوت دارند، از بازگشت تصمیم کبری تا 
بازار داغ فروش لوازم التحریر که بچه ها را به سمت خود 
جذب می کند. به گزارش مهر، پاییز بوی مدرسه می دهد، 
چه فرقی می کند که این مدرس��ه در خاطرات سال های 
سال پیش ما جا مانده باشد و غباری از زمان، چهره آدم های 
آن را تار کرده باش��د. پاییز بوی مدرسه می دهد حتی اگر 
مدرسه  ات پشت زمان ها جا مانده باشد، نوستالژی مهرماه 
این بود، اول مهر و بوی پاییز و بوی کاغذ و بوی پاك کن 
و رخت و لباس نو و جاذبه مداد رنگی هایی که هیچ وقت 
برای برخی ها به بیش از 12 رنگ نرسید و آرزوی یکی از 
آن جعبه بزرگ  اش هنوز که هنوز به دلشان مانده است. 
اما حاال خانواده ها برای ش��کل دادن به خاطرات شیرین 
روزهای مدرسه فرزندانشان با دشواری روبه رو هستند، 
حاال ب��رای کودکانمان باید دفترچ��ه جومونگ و هری 
پات��ر بخریم، این روزها با روزهای کودکی ما خیلی فرق 
می کند وقتی که بوی مهر دیگر مثل گذشته نیست، انگار 
مهر دیگر بوی کاغذ کاهی نمی دهد، خالصه این روزها 
از جلوی کتاب فروشی ها که رد می شوی با حسرت به 
لوازم التحریرهایی نگاه می کنی که البته زمان ما هیچکدام 
از اینها به چشم نمی خورد. شاید هم اگر بود تنها جامدادی 
که داشتیم به بافه ای ختم می شد که مادربزرگ آن را قالب 
زده بود.  اما پاییز بوی مدرس��ه می دهد، حتی اگر آن قدر 
بزرگ ش��ده باش��ی که دیگر چهار  دی��واری دور حیاط 
مدرس��ه مانع همیشگی ات باش��د، برای ورود به حیاطی 
که زنگ های ورزش معنای دیگری داش��ت. بوی مهر که 
می رسد نوستالژی ها زنده می شود، تخته سیاه ها دلتنگ 
دیدن دوباره شلوغی ها و سکوت های کالس، کالس های 
خالی، صدای پای دانش آموزان را به زودی می ش��نوند و 
س��کوت های س��رد در های و هوی امید بخش آنها آرام 
آرام محو می شود. دوباره ترانه باز آمد بوی ماه مهر، بوی 
ماه مدرسه، روپوش های رنگی، مقنعه های سفید کالس 
اولی ها، سرآستین های گچی از تمرینات حساب و هندسه 
آم��دن مهر را نوید می دهد. اما ب��رای بعضی، این روزها 
دیگر بوی کاغذ کاهی نمی دهد زیرا کافی است پایت را 

در دل شهر که پر از مغازه های لوازم التحریرفروشی است 
بگذاری تا این امر به خوبی مشاهده شود. قفسه های پر از 
دفترچه های رنگارنگ و پرزرق و برق و کیف هایی که در 
انواع و اقسام مارك های مختلف آمده اند تا کودکانمان را 
راهی مدرسه کنند، اما در میان هیاهوی نسلی که دغدغه 
طرح و مدل دفترش را دارد، پیرمردهایی هم هستند که تنها 
با استشمام بوی مهر به خاطرات آن دوران باز می گردند، 
آن روزها مثل یك قاب عکس شکسته و خاك گرفته، که 
هنوز با نگاه کردنش، ته دلت برای کسری از ثانیه احساس 
مهر و بوی خوش پاکن هایش تنگ می شود و حاال باید 
تمام آنه��ا را در الیه های هفتم ذهنت دنبال کنی و زنده 
نگه داری اما همیشه بوی نوستالژی، همراه با طعم گس 
مهر برایت دلنشین است مثل سادگی های 40 یا 30 سال 
پی��ش مرادی که حاال با ن��وه هایش آنها را زنده می کند. 
وی می گوید: وارد کالس می ش��دیم توی آن مدرس��ه 
کهن��ه، روی صندل��ی آخری آخری��ن ردیف جا خوش 
می کردم، هنوز صدای ضجه ه��ای عمیق روز اول مهر 
 اول سال تحصیلم را یاد آوری می کنم و با دلخوشی های

آن روزه��ا روزگار می گذرانم. اما با تم��ام اینها به قول 
خیلی ه��ا چق��در ذوق می کردی��م، چقدر خوش��حال 
بودیم، چقدر س��اده دل بودیم، تازگی ها عکس ها، صدا 
هم دارند انگار. ناخ��ودآگاه صدای آدم های توی عکس 
روی نیمکت های فلزی یا چوبی می پیچد توی س��رت. 
به اعتقاد مهس��ا 27 ساله، بزرگتر که می شوی اول پائیز و 
اول بهار یك طعم دارد، آن روزها با خواندن هر اسم توی 
کالس، دلم��ون هوری می ریخت پائین اما حاال دیگه نه 
از حسنك کجایی خبری هس��ت و نه از کبری که برای 
گم ش��دن کتابش کلی گریه ک��رد، بچه های امروز حاال 
اینقدر دیجیتالی ش��دن که اسطوره هایشان مرد عنکبوتی 
شده و دیگر به عش��ق خواندن داستان کوکب خانوم به 
مدرس��ه نمی  آیند، حاال دیگر اگه معلمی پیدا بش��ه که 
موضوع انش��ا بده که علم بهتر اس��ت یا ثروت بچه ها به 
راحتی ثروت را می نویس��ند. ام��ا در عین حال اول مهر 
برای خیلی های دیگر هنوز دارای همان احساسات ضد و 
نقیض است، از یك طرف تلخی پایان تعطیالت تابستان 

و از طرف دیگر ش��روع یك س��ال تحصیلی که بعد از 
سه چهار ماه دوری، طعم دیدن همکالسی ها و پوشیدن 
لباس های نو مدرسه شیرینش می کند. این در حالی است 
که با این که سال هاس��ت از روزهای خوب مدرسه برای 
خیلی ها گذشته اما تب و تاب بازگشایی مدارس، همچنان 
در فضای ش��هر استشمام می ش��ود و همه، حتی آنها که 
سال هاست با نیمکت های مدرسه خداحافظی کرده اند را 
س��رذوق می آورد. عده ای به دنبال کیف و کفش و لباس 
مدرسه اند و عده ای هم کتاب های درسی و لوازم التحریر 
را در مغ��ازه جس��تجو می کنند، خالص��ه اول مهر از راه 
رسیده اس��ت. برای خس��رو که حاال خودش در آستانه 
معلم ش��دن اس��ت، هیجان آن روزها را نمی توان با هیچ 
روز دیگری عوض کرد. به نظر او شور وشوق این روزها 
شاید بیشتر در چشمان نوآموزانی انعکاس داشته باشد که 
برای قرار گرفتن در پشت میزهای چوبی کوچك سر از 
پا نمی شناسند اما بزرگترها کمتر شوق رفتن به مدرسه و 

اول مهر را دارند. 
برای برخی هم البته مهر، ماه کاسبی است. اکبر فروشنده 
کی��ف و کفش، مهرماه را ماه ش��ادی و س��رور می داند. 
برای او این نوس��تالژی، بهترین دوران هایش را به یادش 
م��ی آورد، آن وق��ت که مدرس��ه ای نبود و آنه��ا باید در 
کپره��ای زهوار در رفته ای به س��ر می بردن��د که هر آن 
ممکن بود با یك باد و باران پائیزی تاراج شود. اما همان 
آلونك ه��ای کوچك، یك دنیا ب��ود از الفبای کودکانه، از 
این ک��ه کبری دروغ نگوی��د، از عمو پرتق��ال فروش از 
جمع و تفریق و حس��اب. آن روزها که بوی دفتر کاهی 
می پیچید توی فضای مدرسه و مداد رنگی ها از 12 رنگ 
تجاوز نمی کرد. پیرمرد از دیروزهایی می گوید که ش��اید 
در پ��س این همه رنگ و طرح و قیمت های متفاوت که 
بزرگ ترها را هم در انتخاب گیج کرده، گم شده است. به 
قول برخی، شاید این مدرسه های غم انگیز با آن دیوارهای 
بلند و بی روح باشد که ریشه تمام این فاصله گرفتن ها از 
درس و ی��ا بی تفاوتی های دانش آموزان نس��بت به درس 
باش��د. »م - نصر آزادانی« که خود حدود 17 سال است 
در مدرسه در سمت ناظم مشغول به کار است می گوید: 

سیس��تم نادرست آموزشی باعث شده که مدرسه به یك 
محیط کسالت بار و سرد تبدیل شود و امروز در مدارس 
ما انگی��زه درس خواندن، جایش را به بی انگیزگی بدهد 
چون آموزش ها و درس هایی که یك دانش آموز در طول 
س��ال های تحصیلش در این مدارس فرا می گیرد، به کلی 
با مس��ائل زندگی و تجربیات آن بیگانه اس��ت و همین 
علت سبب می ش��ود که او درس های چند سال پیش را 

به هیچوجه به ذهن نداشته باشد. 
به اعتقاد منیژه تبلور روانشناس نیز رقابت در مدارس ما 
جایگاه خودش را از دست داده و مدرسه ای که باید کانون 
تبادل اندیشه و همدلی باشد به محلی سرشار از نا امیدی 
و بی عالقگی تبدیل شده است. وی می گوید: امروزه در 
مدارس ما فرآیند انتقال اندیشه ها تحمیلی شده به همین 
عل��ت میانگین یادگیری پائین آمده و ما س��ال به س��ال 
ش��اهد روند نزولی نمرات و افت تحصیلی دانش آموزان 
نسبت به اول سال هستیم. این افت با کاهش انگیزه خود 
سبب بروز مش��کالتی دیگر است که برای دانش آموزان 
رخ می دهد و س��المت روان آنها را ب��ه خطر می اندازد. 
ب��ا تمام اینها مهرماه هنوز هم با نوس��تالژی های کودکانه 
می آید گرچه دیگر بوی کاغذ کاهی نمی دهد. اما مهر که 
می شود دلمان مدرسه می خواهد، کیف، کتاب، نیمکت، 

تخته، مداد قرمز و...

درخواست برای خروج خانه شیخ بهایی از فهرست آثار ملی

برای ماه رمضان آینده 
تولید سریال مصری »محمد)ص(«

و مذاکره با بازیگران ایرانی
یك سناریس��ت مصری با اعالم خبر انتخاب تهیه کننده برای سریال مصری 
»محمد)ص(« گفت: برای این سریال که در رمضان آتی پخش خواهد شد با 
بازیگران ایرانی در گفتگو هستیم. به گزارش فارس، سمیر الجمل سناریست 
مصری اعالم کرده اس��ت که با »عبداله الزعقان« تهیه کننده عربس��تانی برای 
ساخت سریال »محمد)ص(« برای پخش در شبکه های عربی در رمضان سال 
آینده قرار داد بسته است. الجمل گفته است که این سریال از کتاب »محمد« 
نوشته کشیش انگلیسی »کارین آرمسترانگ« الهام گرفته است و حوادث این 
سریال از آنجا شروع می شود که یك راهب مسیحی با نویسنده ملحدی که 
برخی تروریس��ت ها قصد ترورش را داشته اند مواجه می شود و با او درباره 
ادیان گفتگو و مباحثه می کند و این گفتگو برای آنان منجر به شناخت حضرت 
محمد)ص( از طریق سفر این دو نفر به کشورهای اسالمی می شود. وی درباره 
سریالش گفت: این کار پیامی برای تسامح و همزیستی بین ادیان آسمانی است 
و این درامی مبتکر برای گفتگوی ادیان است و واقعیت جهانی اسالم، تسامح 
مسیحیت و مخالفت ذات یهودیت با صهیونیسم را به تصویر خواهد کشید. 
سمیر الجمل از ترجمه این سریال به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، چینی، 
اسپانیایی و ایتالیایی خبر داد و گفت: این سریال اقدامات فعال و عقالنی در 
مقابل اقدامات ضد اسالمی دارد. وی با بیان این که سریال تلفیقی از حوادث 
تاریخی و زمان حال است، افزود: این کار شامل حوادث اتفاق افتاده در زمان 
بعثت حضرت محمد)ص( و اتفاقات معاصر از جمله کاریکاتورهای موهن 
دانمارکی خواهد بود. الجمل همچنین برای از بین بردن حساسیت های موجود 
درباره به تصویرکش��یده شدن حضرت محمد)ص( و صحابه آن حضرت، 
گف��ت: ما چهره آن حضرت)ص( و اصحاب را در قاب تلویزیون نخواهیم 
دید.. وی با بیان این که در حال مذاکره با هنرمندان ایرانی و ترك است، افزود: 
کارگردانی این کار را »ش��وقی الماجری« از تونس بر عهده خواهد داشت و 
تصویربرداری آن در لندن، قاهره، دمش��ق، مراکش، بوسنی، ترکیه و ریاض 

انجام خواهد شد.

از طریق یونسکو معرفی می شود؛
فریدون شهر، سالم ترین شهر دنیا

فریدون ش��هر، به عنوان ش��هر سالم از طریق یونس��کو به دنیا معرفی 
می ش��ود. دبیر کل کمیسیون ملی یونس��کو در ایران گفت: با توجه به 
تنوع فراوان فرهنگ، همزیستی مسالمت آمیز پنج قوم در کنار یکدیگر 
و ناچیز بودن ناهنجاری اجتماعی در فریدون ش��هر در استان اصفهان، 
این شهر به عنوان شهر سالم از طریق یونسکو به دنیا معرفی می شود. 
محمدرضا سعیدآبادی در سومین کنگره زبان و ادب گرجی در فریدون 
ش��هر به چهار دسته آثار ثبت شده در س��ازمان جهانی یونسکو اشاره 
کرد. وی میراث فرهنگی، میراث طبیعی، میراث مستند یا حافظه جهانی 
و میراث ناملموس و زبان و آداب و رس��وم اقوام مختلف را جزو آثار 
ثبت شده در س��ازمان جهانی یونسکو دانست. دبیر کل کمیسیون ملی 
یونس��کو در ایران افزود: م��رگ یك فرهنگ یا زب��ان مرگ و نابودی 
قسمتی از میراث فرهنگی جهانی است و جهانی شدن بدون برنامه در 
جامعه امروز سبب نابودی بسیاری از فرهنگ ها و زبان ها شده است. 
وی تنوع، خالقیت، آگاهی و اهمیت میراث فرهنگی معنوی و ملموس 
را نیازمند یك جامعه توس��عه یافته دانست و گفت:  این موضوع عالوه 
بر توس��عه فرهنگی اس��ت. وی با بیان این موضوع که اگر نابودی یك 
گونه گیاهی یا جانوری در کل اکولوژی طبیعی اختالل ایجاد می کند، 
گف��ت: از بین رفتن یك زبان و یك فرهنگ نیز خدش��ه ای در میراث 
فرهنگی جهان بوجود می آورد. استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: هنر و 
فرهنگ به ط��ور قطع در گفتگو و تبادل باقی می ماند و در انزوا نابود 
می ش��ود. وی با اشاره به آمار سازمان یونس��کو از زبان های موجود 
دنی��ا، افزود: در زمان حاضر هفت ه��زار زبان در جهان وجود دارد که 
96 درصد از این رقم تنها توس��ط چهار درص��د از جمعیت دنیا تکلم 
می ش��ود و ه��ر دو هفته یکی از این هفت هزار زب��ان از بین می رود. 
سعید آبادی با ابراز خرسندی از سیر صعودی و توسعه زبان گرجی در 
فریدون ش��هر پس از 400 سال این موضوع را سند افتخاری برای این 

شهر و کشور ایران دانست. 

پایان ارزیابی مسجد جامع عتیق
 با حضور کارشناس یونسکو

پرونده مسجد جامع عتیق اصفهان برای ثبت در فهرست آثار جهانی با 
بازدید کارشناس یونسکو به جریان افتاد. 

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به بازدید 
کارشناس یونسکو از این اثر تاریخی گفت: بناهای داخل عرصه، تمام 
محوره��ای ارتباطی و مجموعه های داخل حریم مس��جد جامع عتیق 

کنترل شد. 
اس��فندیار حیدری پور افزود: برای تکمیل پرونده ارسالی به یونسکو، 
هرگونه اطالعات و همکاری مورد نیاز در اختیار ارزیاب این س��ازمان 
قرار داده ش��د. وی با اشاره به ارزش بنای تاریخی مسجد جامع عتیق 
آن را شایسته ثبت در فهرست آثار جهانی دانست و ادامه داد: تا اعالم 

نتیجه سازمان یونسکو باید منتظر ماند. 
گفتنی است مسجد جامع عتیق و گنبد قابوس دو اثر تاریخی از کشور 
ای��ران کاندید ثبت در آثار جهانی هس��تند که ارزیاب یونس��کو برای 
بررس��ی کارشناسی و انتخاب یکی از آنها برای ثبت جهانی به اصفهان 

آمده بود.

ماه مدرسه نزدیک است
طعم گس مهر و بازار داغ لوازم التحریر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت
مطب

فروش عینک در مطب های 
چشم پزشکی ممنوع است

رئی��س اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان عینك کش��ور گفت: 
هرگون��ه فروش عینك در مطب چش��م پزش��کی ممنوع اس��ت. 
علیرض��ا یاوران فر در گفتگو با ایس��نا، با بی��ان این مطلب افزود: 
مسأله ساخت و یا فروش عینك در مطب های چشم پزشکی طبق 
اعالم وزارت بازرگانی و وزارت بهداش��ت و درمان ممنوع است 
و اپتومتریس��ت ها نیز در ش��رایط خاصی که در آئین نامه وزارت 
 بهداش��ت و درمان ذکر ش��ده اس��ت می توانند اقدام به این عمل 

کنند.
وی با اش��اره به دالیل افزایش عرضه عینك در مطب های چش��م 
پزشکی گفت: کمبود تعداد عینك سازان و یا نظارت کم می تواند از 
 دالیل عمده این قانون شکنی باشد که باید اصالح شود. یاوران فر
همچنی��ن با بیان این که هفت هزار واحد عینك س��از در س��طح 
کش��ور در حال فعالیت هستند، خاطرنشان ساخت: این واحدها به 
صورت قانونی و داش��تن مجوز از سوی وزارت بهداشت و درمان 
در حال فعالیت در سطح کشور هستند.  رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروش��ندگان عینك کشور در ادامه با اشاره به این که 80 درصد 
مردم کش��ور از عینك های مختلف طبی، آفتابی و مطالعه اس��تفاده 
می کنن��د، توصیه کرد: مردم عینك هایش��ان را از مکان هایی تهیه 
کنند که دارای مدارك مجاز اعم از پروانه کسب و گواهی وزارت 
بهداش��ت و درمان باش��ند. وی با اش��اره به این که درجه اهمیت 
عینك آفتابی بیش از عینك طبی است، افزود: متأسفانه عینك هایی 
با مارك ها و برندهای معروف و با قیمت بسیار نازل توسط دست 
فروش��ان عرضه می شود که قطعًا اصل نبوده و آسیب های بسیاری 
به چش��م می رساند که بر این اساس مردم باید از واحدهای مجاز، 

عینك های استاندارد را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروش��ندگان عینك کشور تأکید کرد: 
اس��تفاده نک��ردن از عینك ه��ای آفتابی در مقایس��ه با اس��تفاده از 
عینك های غیراس��تاندارد صدمه و آس��یب کمتری به چش��م وارد 
می کند، بنابراین به شهروندان توصیه می شود که برای خرید عینك 
آفتابی به واحدهایی مراجع��ه کنند که مجوز فعالیت را از اتحادیه 

اخذ کرده اند.

 سنبل الطیب به شما 
آرامش هدیه می کند

ای��ن گیاه اعص��اب را آرام می کن��د و ضدس��رگیجه و تپش قلب 
اس��ت. کسانی که به خوردن قرص های شیمیایی آرام بخش عادت 
کرده اند بهتر است به سراغ سنبل الطیب بروند. این گیاه ضد صرع، 
ضد تش��نج، معرق، ادرارآور، اش��تها آور، مقوی قلب، ضددلهره و 
اس��ترس بوده و س��ردردهای یکطرفه، اختالالت زمان یائس��گی، 
سکسکه های مداوم، بی خوابی، خستگی و بیماری هایی را که منشأ 
عصبی داشته باشند، تسکین می دهد. این گیاه نیز گونه های زیادی 
داش��ته و انواع وحش��ی آن خاصیت بیش��تری نس��بت به پرورش 
 یافت��ه آن دارن��د و به طور معم��ول در دامنه کوه ه��ای البرز یافت 

می شود. 

 شهرزاد باباعلی پور 
یک��ی از بیماری های ناش��ناخته جهان که ای��ن روزها مبتالی��ان زیادی دارد، 
بیماری هایی به نام بیماری های اختالالت فراگیر رش��د اس��ت که دارای منشأ 
عصب ش��ناختی و زیست ش��ناختی می باش��د به طوری که  مشکالت شدید 
تکلمی، چرخیدن و تاب خوردن، پاس��خ ندادن به صحبت ها و صداها، خنده 
و گریه بی دلیل، عدم ارتباط با دیگران، اس��تفاده از اش��ارات به جای کلمات، 
 پریش��انی و قش��قرق به پا کردن از ویژگی های شناخته شده این کودکان مبتال  

می باشد. 
در حال حاضر 500 تا 600 کودك اتیس��می در اصفهان شناس��ایی شده اند که 
تالش های گسترده ای در جهت خدمت رسانی به آنها در حال انجام است اما 
نکته مهم در این خصوص نگرانی ها از افزایش ش��وع اتیس��م است به طوری 
که کارشناسان خواهان آموزش خانواده ها در رابطه با منشا ابتال به این بیماری 
می باش��ند تا خانواده در صورت بروز این بیماری، قادر به شناس��ایی نشانه ها 
باش��د و بتواند به موقع در جهت کنترل بیماری فرزندش��ان اقدامات اساسی را 
دنب��ال کند. منص��وره بهرامی پور متخصص روانشناس��ی و آموزش کودك و 
مسئول فنی مرکز اتیسم اصفهان درباره این بیماری اظهار کرد: نخستین گامی 
که خانواده ها پس از شناسایی باید بردارند مواجهه با این اختالل است و این 
مهم بدون داشتن اطالعات درست در خصوص اتیسم محقق نمی شود. این 
متخصص در این باره توضیح داد: اختالالتی که یکی از آنها اختالل اتیس��م 
اس��ت تحت عنوان اختالالت فراگیر رش��د یا اختالالت نافذ رش��د در نظام 

تشخیصی و آماری بیماری های روانی آمریکا دسته بندی شده اند. 
هم��ان طور که از عنوان اختالالت فراگیر رش��د پیداس��ت این بیماری تمامی 
گستره رش��د را بر می گیرد و در حیطه شناختی، رفتاری،  اجتماعی، ارتباطی 
و کالم��ی را تح��ت تأثیر قرار می دهد و بر هیجان��ات و عواطف کودك مبتال 
اثرات خود را بر جای می گذارد. بهرامی پور افزود: این اختالل به حدی است 
که کودك مبتال دارای یك سری رفتارها و ویژگی ها است که به آسانی قابل 

تشخیص می باش��د به طوری که کودك مبتال در رفتارهایش عادت های 
کلیش��ه ای زیادی مثل س��ر تکان دادن، دس��ت زدن، ساعت ها بازی 

کردن با ش��ی بی جان دیده می ش��ود و در مواردی  فرو رفتن در 
درون خود نیز دیده می شود.

 این متخصص روانشناسی و آموزش کودك  با تأکید بر این که
خانواده ها نباید از این اختالل کودکش��ان وحشت زده 

ش��وند، گفت: تنها با دانس��تن نش��انه های بیماری 
اتیس��م می توان به کودك مبت��ال کمك کرد چرا 

این اختالل ابعاد مختلف��ی هم به دنبال خود به 
همراه دارد. وی اثرگذاری بر عملکرد هوش��ی 
کودك را یکی از این آثار عنوان کرد و گفت: 

ای��ن اختالالت در یك طیف از عملکرد باال 
تا عملکرد پایین را شامل می شود 

حتی ممکن اس��ت ضریب 
هوش���ی ک���ودك  

ی��ا  ع��ادی 
بیشتر 

باش��د اما در کنار این در جم��ع  کودکانی که اختالالت فراگیر رش��دی دارند 
 ع��ده ای هم بهره هوش��ی ع��ادی را نداش��ته و مبتال به مش��کالت ذهنی هم 

می باشند.
وی ادر ادامه خاطر نشان کرد: خانواده ها نباید به هیچوجه نسبت به روش های 
درمانی پیش روی کودك ناامید باشند چراکه به دلیل طیف های متنوع بیماری، 
درمان هم هر گروه به ش��کل متفاوت اس��ت. این متخصص خاطر نش��ان کرد: 
بررس��ی وضعیت هوشی مبتالیان به اتیسم گویای آن است که گروهی عملکرد 
رش��دی خوبی دارند حتی می توانند به مدرسه هم بروند و پیشرفت تحصیلی 
داش��ته باشند اما گروهی دیگر در سطحی پایین تر زمینه های پیشرفتی متفاوتی 

دارند.
بهرامی پور تنها گروهی را که دارای ش��رایط آموزشی پایینی هستند را کودکان 
اتیسمی مبتال به عقب مانده ذهنی معرفی کرد 
و گف��ت: این کودکان در مرحله درمانی،  
برنامه های چندان��ی برای آموزش 

ندارند. 
وی با اش��اره به این که 
آم��وزش ای��ن کودکان 
در اصفه��ان ب��ه ط��ور 
قابل مالحظه ای رش��د 
داشته است، افزود:  در 
حال حاضر 350 تن از 
ای��ن ک��ودکان در انجمن 
حمایت از کودکان اتیس��م 
پرون��ده دارن��د اما ب��ه دلیل 
محدودیت های موجود، 
بیش از صد کودك 
م���راک��ز  در 
آموزشی و 
بیش از 
صد 

ک��ودك در منزل آموزش می بینند اما با توجه به همت مس��ئوالن بهزیس��تی و 
آموزش و پرورش اس��تثنائی و به ویژه مجمع خیرین مدرس��ه س��از در آینده 
نزدیك، با همکاری متخصصان  با این انجمن می توانیم تمامی کودکان اتیسم را 
 هم از نظر آموزشی و هم از نظر درمانی شناسایی و تحت پوشش و درمان قرار 

دهیم.
ای��ن عضو هی��أت علمی درباره میزان ش��یوع اتیس��م در می��ان ایرانیان گفت: 
واقعیت آن اس��ت ک��ه در هیچ کجای ایران آمار رس��می از میزان ابتال و طیف 
مبتالیان نداریم اما بر اس��اس آخرین یافته های پزش��کی  انجمن روانپزش��کی 
آمریکا، بررس��ی وضعیت ابتال به اتیس��م در این کش��ور حکایت از آن داش��ته 
اس��ت که  بین یك الی دو درصد میزان ش��یوع در میزان جمعیت هر کش��ور 
 گزارش وجود دارد که بر این اس��اس در کشور ما هم  شرایط به همین ترتیب

است.
بهرامی پور افزود: بنا بر تجربیات حاصله و آمار نه چندان رس��می که در ش��هر 
شیراز به عمل آمده است  وجود محدوده بین یك الی دو درصد کودك اتیسمی 

در ایران نیز قابل تائید است. 
مس��ئول فن��ی مرکز اتیس��م اصفه��ان  ب��ا تأکید بر ای��ن که کودکان اتیس��م و 
خانواده هایش��ان در اصفهان تنها نیس��تند در ادامه تصریح ک��رد: نکته مهم آن 
اس��ت که نخس��تین مرکز آموزشی کودکان اتیسم در س��ال89 در شهر اصفهان 
راه اندازی ش��د و بدین ترتیب اصفهان پیش��گام آموزش اتیس��م و شناس��ایی 
اتیس��م در ای��ران بوده اس��ت ب��ه طوری ک��ه در این س��ال با هم��ت مردم و 
متخصصان دانش��گاهی و خیرین، مرکزی بس��یار س��اده در یك منزل فرسوده 
 راه ان��دازی و نخس��تین گام ها در جه��ت حمایت از کودکان مبتال برداش��ته 

شد.
 این روانشناس درباره نحوه عملکرد این مرکز اظهار کرد:  با نوارها و فیلم هایی
که یکی از اس��تادان دانش��گاهی از کش��ور آمریکا به هم��راه آورده بودند تا از 
آنها برای درمان کودك اتیس��می خود اس��تفاده کنند، آموزش های نخستین را 
ف��را گرفتیم. بهرامی پ��ور  در ادامه افزود: این آم��وزش از روی فیلم ویدیویی 
یاد گرفته ش��د و بنا بر تجرب��ه مربیان و متخصصان،  ب��ا ویژگی های کودکان 
اتیس��م اصفهان متناسب س��ازی ش��د به طوری که در حال حاضر  حدود 10 
س��ال اس��ت این آموزش در شهر اصفهان انجام می ش��ود و البته در سال های 
 اخی��ر ام��کان آم��وزش همکاران اس��تان های دیگ��ر در اصفهان فراهم ش��ده 

است.
وی اضافه کرد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد  این اس��ت که هنوز 
در برخ��ی اس��تان های ایران تالش ها برای راه ان��دازی این مراکز 

شناسایی و آموزش مربی  ادامه دارد.
متخصص روانشناسی و آموزش کودك با تأکید بر این که علم 
و تجربه آموزش کودکان اتیسم در اصفهان است با تأکید 
بر این که نخستین انجمن حمایت از کودکان اتیسم  با 
عنوان » انجمن حمایت از کودکان اتیسم استان 
 اصفهان » در این اس��تان راه اندازی
ان��دازی راه  از  اس��ت،    ش��ده 
نخستین مرکز فوق تخصصی 
اخت��الالت فراگی��ر رش��د 
خیرین  مجم��ع  هم��ت  با 
اصفهان استان   مدرسه ساز 

 خبر داد.

کودکان ُاتیسم اصفهان تنها نیستند

حصر وراثت
6/404 آقای یوس��فعلی صالحي فروش��انی دارای شناسنامه شماره 12709ش ح7 
به ش��رح دادخواست به کالس��ه 535/90 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان جواهر پریش��انی بشناسنامه 268 
در تاری��خ 1354/9/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- رحیم صالحی فروش��انی فرزند مرحوم یوس��ف 
ش ش 2454 )همس��ر( 2- یوس��فعلی صالحی فروش��انی فرزن��د رحیم، ش ش 
12709 )فرزن��د( 3- محمدعلی صالحی فروش��انی فرزند رحیم، ش ش 12710 
)فرزن��د( 4- رجبعلی صالحی فروش��انی فرزند رحی��م، ش ش 12708 )فرزند( 
5- صدیقه صالحی فروش��انی فرزند رحیم، ش ش 12707 )فرزند( والغیر. اینك 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ك نوبت پی دری ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یك ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف/11430  

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
6/405 درخص��وص پرونده کالس��ه 383/90 ش 19 خواهان آقای س��یدعلیرضا 
زارعی دادخواستي مبنی بر الزام به طرفیت آقای مجید افضلی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 90/8/7 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/8775 

مدیر دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
6/407 ش��ماره: 9211 براساس پرونده اجرایی کالس��ه 944-87/14 اجرای ثبت 
سمیرم ششدانگ یکباب مغازه جوشکاری که به موجب پروانه ساختمانی 1005-
61/3/11 ش��هرداری سمیرم فعاًل بصورت ششدانگ یکباب مغازه تحتانی و خانه 
فوقانی می باش��د به مس��احت یکصد و سی و ش��ش مترمربع به شماره پالك دو 
هزار و هش��تصد و پنج فرعی از یك اصلی )1/2805( واقع در س��میرم که س��ند 
مالکی��ت آن در صفحه 151 دفتر دو امالك س��میرم به نام امراله طایی س��میرمی 
فرزن��د یداله ثبت و صادر گردیده اس��ت و حدودات آن به حکایت دفتر ش��ماالً 
دیواریس��ت اختصاصی به باغ ش��ماره 2861 بطول 7 متر شرقًا در دو قسمت اول 
دیواریس��ت اختصاصی به باغ 2791 بطول 11/6 متر دوم دیواریس��ت اشتراکی با 
مغازه 2791 بطول 7/40 متر جنوبًا درب و دیواریست به پیاده روی خیابان بطول 
7/40 غربًا دیواریست اشتراکی با مغازه و خانه 2862 بطول 17/60 متر به انضمام 
کلیه توابع و متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه و آب و برق و گاز و تلفن و 
کلیه س��اختمان های احداثی بدون استثنای چیزی از آن در قبال اخذ تسهیالتی به 
موجب سند رهنی شماره مورخه 138400 مورخه 76/12/9 دفتر 92 اسناد رسمی 
اصفه��ان در رهن بانك تجارت ش��عبه سرپرس��تی اصفهان ق��رار گرفته که بر اثر 
عدم پرداخت بدهی مدیریت ش��عب بانك تجارت استان اصفهان تقاضای صدور 
اجراییه را نموده لذا پرونده کالسه 944-87/14 تشکیل گردیده و پس از اقدامات 
اجرایی توس��ط کارشناس رسمی دادگستری از محل بازدید به عمل آمده که طبق 
نظر کارشناس شش��دانگ ملك فوق الذکر به مبلغ 952/000/000 ریال )نهصد و 
پنجاه و دو میلیون ریال( ارزیابی ش��ده است لذا موارد رهن فوق الذکر از ساعت 
9 صبح الی 12 روز یکش��نبه مورخه 1390/7/10 )دهم مهرماه سال نود( در محل 
اداره ثبت اس��ناد و امالك س��میرم به مزایده گذاشته می ش��ود مزایده از مبلغ پایه 
ارزیابی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می 

رسد الزم به ذکر است که در مورد رهن تغییراتی خارج از محدوده سند مالکیت 
صورت گرفته اس��ت مس��احت وضع موجود 143/60 مترمربع می باش��د و این 
اختالف مس��احت و متراژ مربوط به ضلع شمالی مورد مزایده و راه پله طبقه اول 
می باشد که جزء مورد رهن و مورد مزایده نمی باشد و فقط محدوده سند مالکیت 
موضوع مزایده می باش��د و اداره ثبت اسناد س��میرم هیچگونه مسئولیتی در قبال 
اخذ س��ند انتقال اجرایی نسبت به مازاد بر س��ند اولیه برای برنده مزایده نخواهد 
داش��ت و فقط محدوده س��ند اولیه به انضمام متعلقات از قبیل امتیاز برق و آب و 
گاز و تلفن 3222825 موضوع مزایده می باشد ضمنًا پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده اس��ت 
ضم��ن آنکه پس از مزای��ده در صورت وجود مازاد وج��وه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد این آگهی یك نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 1390/6/21 درج و منتش��ر می گردد و 

در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.
م الف/ 2240 

موسوی – رئیس ثبت اسناد و امالك سمیرم

مزایده اموال غیر منقول )رهني(
6/408 ش��ماره: 9209 براس��اس پرونده اجرایي کالس��ه 975-88/8 اجراي ثبت 
س��میرم ش��ش دانگ عرصه و اعیان یکباب کارگاه موزائیك سازي تحتاني وخانه 
فوقاني به ش��ماره پالك چهارهزار و پانصد و بیس��ت و چهار فرعي از یك اصلي 
)1/4524( به مس��احت چهارصد و پنجاه مترمربع واقع در کوي نور س��میرم که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 589 دفتر 22 امالك سمیرم ذیل ثبت 4324 بنام آقاي 
عبدالعظیم یزداني فرزند کرامت اله ثبت و صادر گردیده اس��ت و حدودات آن به 
حکایت دفتر امالك ش��ماالً بطول 15 متر مرزیس��ت به خیابان دوازده متري شرقًا 
بطول 32 متر مرزیست به پالك 4523 جنوبا ً بطول 15 متر مرزیست به جاده غربًا 
بطول 28 متر مرزیست به زمین پالك 4525 ششدانگ پالك مذکور به انضمام کلیه 
متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه و مستحدثات و ماشین آالت و تأسیسات و 
تجهیزات فعلي و خالصه هر آنچه موجود مي باشد یا بعداً بوجود خواهد آمد. در 
قبال اخذ تس��هیالتي به موجب سند رهني شماره 5770-1385/12/21 دفتر اسناد 
رس��مي 178 سمیرم در رهن بانك سپه سمیرم قرار گرفته که بر اثر عدم پرداخت 
م��ال الرهانه در موعد مقرر مدیریت ش��عب بانك س��په منطق��ه اصفهان تقاضاي 
صدور اجرائیه را نموده که پرونده کالسه 975-88/8 تشکیل و پس از طي مراحل 
اجرایي توسط کارشناس رسمي دادگستري از محل بازدید بعمل آمد که طبق نظر 
کارش��ناس طبقه اول که مسکوني مي باشد ش��امل یك سالن و سه اتاق خواب و 
یك آش��پزخانه و یك توالت و یك حمام اس��ت کف کارگاه بتني و بدنه آن آجر 
زبره و کف اتاق ها و س��الن موزائیك و بدنه گچ س��فید و کف حمام و توالت و 
آش��پزخانه سرامیك و بدنه تا س��قف کاشي شده است اسکلت ساختمان تیرچه و 
بلوك و س��تون فلزي مي باش��د و ساختمان مس��کوني داراي نماي آجري پالك 
مي باش��د الزم به ذکر است طبق گزارش کارشناسي و نامه شماره 10730 مورخه 
1389/10/14 ش��هرداري سمیرم ششدانگ ملك مذکور عقب نشیني داشته که در 
نتیجه نماینده و نقش��ه بردار ثبت س��میرم از محل بازدی��د و نهایتًا بر روي پالك 
1/4524 اجراي ماده 45 آئین نامه قانون ثبت گردیده وسند اولیه باطل شده و سند 
ش��ماره 078389 الف/ 89 با مس��احت 416/60 متر و با حدودات شماالً درب و 
دیواریست بطول 15 متر به خیابان 12 متري شرقًا دیوار به دیوار بطول 29/35 متر 
به پالك 1/4523 جنوبًا درب و دیواریست بطول 15/20 متر به خیابان شهید سید 
عباس قائم مقامي به عرض س��ي متر غرباً  دیواریس��ت بطول 26/50 متر به پالك 
1/4525 صادر گردیده اس��ت نهایتًا شش��دانگ عرصه و اعیان پالك مذکور طبق 
نظر کارش��ناس )گزارش اصالحي مورخه 1390/5/22( به مبلغ هشتصد و شصت 
و نه میلیون و یکصد و هش��تاد هزار ریال )869/180/000( ارزیابي گردیده است 
همچنین ماش��ین آالتي نیز به شرح ذیل در کارگاه موجود مي باشد: 1- یکدستگاه 
س��اب نواري سه کله فعال ساخت کارگاه تراش��کاري هاشمي، به ارزش هفتاد و 
پنج میلیون ریال، 2- یکدس��تگاه پرس موزائیك زني با سیس��تم هیدرولیك فعال 

ساخت ماشین سازي صداقت تهران، به ارزش پانزده میلیون ریال، 3- پنج دست 
قالب موزائیك زني دس��ت دوم در س��ایزهاي مختلف جمعًا به ارزش دو میلیون 
و پانصد هزار ریال، 4- ش��ش دست قالب لوله س��یماني در سایزهاي مختلف با 
واش��ر دو طرفه جمعًا به ارزش نه میلیون ریال، 5- یکدس��تگاه الکتروپمپ با لوله 
کش��ي فعال روي چاه آب محوطه آزاد کارگاه به ارزش دو میلیون و پانصد هزار 
ریال، 6- اش��تراك برق س��ه فاز 25 آمپر با کابل کشي و لوازم اندازه گیري موجود 
کارگاه ب��ه ارزش هفت میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل تجهیزات موجود 
در کارگاه در ش��ش ردیف یکصد و یازده میلیون و پانصد هزار ریال مي باش��د و 
ارزش قطعي شده کارگاه به انضمام تجهیزات موجود در آن جمعًا نهصد و هشتاد 
میلیون و شش��صد و هشتاد هزار ریال )980/680/000 ریال( مي باشد موارد رهن 
فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخه 90/7/18 )هیجدهم مهرماه سال 
نود( در محل اداره ثبت اس��ناد و امالك سمیرم به مزایده گذاشته مي شود. مزایده 
از مبلغ پایه ارزیابي ش��روع و به باالترین مبلغ پیش��نهادي به فروش مي رسد الزم 
به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اش��تراك و مصرف و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده مي باش��د ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وج��ود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي ف��وق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مي گردد. این آگهي یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 
1390/6/21 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد 

موکول مي گردد.
م الف/ 2239

موسوي- رئیس ثبت اسناد و امالك سمیرم

تأسیس
س��امان.  س��پاهان  کس��ري  ش��رکت  تأس��یس  آگه��ي   6576 ش��ماره:    6/409
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکتنامه ش��رکت کس��ري س��پاهان س��امان 
با مس��ئولیت محدود ک��ه در تاریخ 90/5/19 تحت ش��ماره 794 با شناس��ه ملي 
10980303056 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده جهت اطالع عم��وم در روزنامه 
 رس��مي کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به ش��رح ذیل آگهي مي شود.
1- نام و نوع ش��رکت: کسري سپاهان س��امان )با مسئولیت محدود(، 2- موضوع 
ش��رکت: کلیه فعالیت هاي بازرگاني از قبی��ل صادرات و واردات، خرید و فروش 
کلی��ه کااله��اي مجاز بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و مزای��دات خصوصي و 
دولت��ي- اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکت هاي دولت��ي و خصوصي انجام امور 
 مربوط در زمینه امور س��اختماني- س��اخت مخازن آب و شبکه هاي توزیع آب- 
شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضالب- کانال هاي انتقال آب و شبکه هاي آبیاري 
و زهکشي- احداث حوضچه ها و اس��تخرهاي پرورش و تکثیر آبزیان- عملیات 
س��اختماني )س��یویل( تصفیه خانه هاي آب و فاضالب- ام��ور پیمانکاري مربوط 
ب��ه خطوط انتقال )آب و نفت و گاز( ش��بکه گازرس��اني تأسیس��ات مکانیکي و 
هیدرومکانیکي- تأسیس��ات و تجهیزات ساختمان )آب و گاز و برق و فاضالب( 
ایس��تگاه هاي پمپ��اژ تأسیس��ات و تجهی��زات تصفیه خانه ه��اي آب و فاضالب 
وس��ایل انتقال )آسانس��ور و پله برقي و...( سیس��تم هاي هش��دار دهنده- ماسه 
پاش��ی- حفاظت کات��دی و خطوط انتقال م��واد در کارخانج��ات- امور مربوط 
 به تأمین نیروی انس��انی اخذ وام و تهس��یالت از بانك ه��ای دولتی و خصوصی 
صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- امور مربوط به راه س��ازی، فضای س��بز- 
ج��دول بن��دی و تهی��ه و توزیع طبخ غ��ذا و هر گون��ه اموری که ب��ه نحوی با 
موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 
 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان- خیابان مصلی- خیاب��ان حافظ- کوی اول 
غرب��ی پ��الك 12 کدپس��تی 8381783961، 5- مدیر و صاحبان ش��رکت: آقای 
احم��د ق��ادرزاده اردس��تانی به س��مت رئی��س هیئت مدی��ره و آقای عباس��علی 
 امیدبخش به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند و همچنین کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 
چ��ك و س��فته و ب��روات- قراردادها عقود اس��المی با امض��اء مدیرعامل همراه 
 با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 6- س��رمایه ش��رکت: پنج میلیون ریال اس��ت 

که از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفته است. 
م الف/ 188

فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

حصر وراثت
6/410 خانم فرزانه فردوس��یان نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 720 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 2772/90ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان محمدقلی فاتح��ی بروجنی 
بشناس��نامه 26 در تاری��خ 88/5/25 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یك پس��ر و دو دختر و یك عیال 
به نام های ذیل 1- س��ینا فاتحی بروجنی ش ش 787 پس��ر متوفی 2- س��وزان 
فاتح��ی بروجن��ی ش ش 3464 دختر متوفی 3- ش��عله فاتح��ی بروجنی ش ش 
848 دخت��ر متوفی 4- فرزانه فردوس��یان نجف آب��ادی ش ش 720 عیال متوفی 
والغیر. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را یکمرتبه آگهی 
م��ی نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاری��خ نش��ر آگه��ی ظرف یك م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواه��ی صادر 

خواهد شد. 
م الف/8805  

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
6/422 ش��ماره: 219/90 بموجب رای شماره 582 تاریخ 90/4/23 حوزه چهارم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
تورج بنان مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 
87/7/10 لغایت صدور حکم )90/5/1( مبلغ 36/270/000 ریال معادل سه میلیون 
و شش��صد و بیس��ت و هفت هزار تومان به انضمام مبلغ س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و چهارصد هزار ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها راهله ادیبی 
به نشانی خ رودکی- کوچه شهید نادعلیان پالك27. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه 
قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرف��ي نکرده یا ص��ورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یك 

روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
م الف/8800

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6/423 کالسه پرونده: 9009980350300222، وقت رسیدگی: 90/8/3 ساعت 8 
صبح، خواهان: علی ادیب مجلس��ی فرزند حسین، خوانده: فرزاد نوروزی فرزند 
ذبیح اله، خواس��ته: الزام به ایفاء تعهد، خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی 
ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 8817
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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ورزش

شخصیت
 قهرمانی ماهان 
در بسکتبال

زاینده رود   
سرمربی تیم بسکتبال  فوالد ماهان گفت: شك نکنید که با 
تمام قوا در لیگ ش��رکت مي کنیم و خوشبختانه باشگاه مدیریت 
خوبی برای جذب بازیکن داش��ته است. محس��ن صادق زاده  در 
نخستین جلسه تمریني تیم بسکتبال فوالد ماهان )تینا(  اظهار داشت:  
مدیریت و هیأت مدیره باشگاه بودجه ای برای ما تعیین کردند و ما 
با توجه به مدیریتی که برای جذب بازیکن داشتیم تا حدودی تمام 
بازیکنان مد نظرمان را به ماهان آوردیم. وی با تأکید بر این که سعی 
کردیم خارج از محدوده ای که برای ما تعیین کردند عمل نکنیم ، 
گفت: به اعتقاد من بازیکنانی جذب کردیم که هم تجربه های مفیدی 
داشته باشند و  هم بتوانند شاخص هایی که ما در سیاست گذاری 
خودمان در بعد فنی داریم، به اجرا در بیاورند. صادق زاده خاطرنشان 
کرد: هدف فوالد ماهان این است که تمام تیم هایی که تشکیل می 
دهد دارای ش��خصیت قهرمانی بوده و قدرتمند  باشند و ما هم با 
همین شخصیت در لیگ حضور پیدا می کنیم. وی تصریح کرد: تیم 
هایی مثل مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان، تیم هایی با تجربه و با 

قدرت  هستند  که سابقه حضور در چند فینال را نیز دارند.

زاینده رود   
کاپیتان تیم فوتس��ال گیتی پسند در مورد هم بازی شدن 
دوباره با وحید شمس��ایی گفت: روز اولی که وحید به گیتی 
پس��ند آمد به او خوشامد گفتم و بازوبند کاپیتانی را تقدیمش 
کردم که قبول نکرد. با اضافه ش��دن او، تیم قدرتمندتر ش��ده 
است. البته با توجه به اتفاقاتی که پیش از این بین ما رخ داده 
بود، همه فکر می کردند ما چشم دیدن هم را نداریم، درحالی 
که این طور نبود. بعد از اتفاقی که س��ال گذشته در حین بازی 
گیتی پس��ند و ماهان رخ داد، ما با هم صمیمی ش��دیم و همه 
س��وءتفاهمات برطرف شد. مصطفی نظری در مورد عملکرد 
گیتی پس��ند در سه هفته ابتدایی لیگ 90 اظهار داشت: بچه ها 
هفته اول فوق العاده بودند اما جلوی میثاق تیم خس��ته بود و 
با وجود برد، نتوانستیم آنچه که مد نظر کادر فنی بود به اجرا 
در آوریم. در بازی س��وم مقابل شهرداری ساوه همه بازیکنان 
خوب کار کردند اما نتوانس��تیم بیش از یك گل به آنها بزنیم. 
وی در مورد عملکرد خودش نیز تصریح کرد: خیلی سرحالم 

و در این سه بازی خوب کار کرده ام. 

هافبك تیم س��پاهان گف��ت: من به هیچوج��ه در اردوي تیم 
پرسپولیس حاضر نشدم بلکه فقط در هتلي که پرسپولیسي ها 

حاضر بودند، شام خوردم.
فابیو جانواری��و پیرامون اخباري ک��ه در مورد حضورش در 
اردوي تیم پرسپولیس ش��نیده مي شد، مي گوید: این شایعات 
صح��ت ندارد؛ روز چهارش��نبه من براي رف��ع مصدومیتم به 
اس��تخر هتل عباس��ي رفتم و پس از آن به دلیل این که خسته 
بودم، ترجیح دادم ش��ام را در آنجا بخورم. وي ادامه مي دهد: 
من ب��راي دیدار با پرسپولیس��ي ها به هتل نرفت��م و همراه با 
رانن��ده ام در هت��ل حضور داش��تم که دیدم برخ��ي بازیکنان 
پرس��پولیس براي صرف ش��ام به آنجا آمده و با آنها خوش و 

بش کردم؛ فقط همین. 
هافبك برزیلي س��پاهان اضافه مي کند: م��ن با جواد کاظمیان 
که یکي از دوس��تان صمیمي من در سپاهان بود خوش و بش 
کردم و مسأله خاص دیگري در این مورد وجود ندارد بحث 
حضور من در اردوي پرس��پولیس به هیچوجه درست نیست، 

زیرا من به این قصد به هتل عباسي نرفتم.

خبر

روسیه برابر ذوب آهن تن به شکست داد 
ذوب آهن سرگروه شد 

 

  اصغر قلندری 
 در آ خری��ن مس��ابقه مرحله مقدماتی گروه الف، تیم روس��یه برابر تیم 
قدرتمن��د والیب��ال نشس��ته ذوب آهن تن به شکس��ت داد و ذوب آهن 

سرگروه شد.
در س��ومین روز از مسابقات بین المللی والیبال نشسته  که با حضور تیم 
ه��ای ترکیه، عراق، مالزی و روس��یه و چهار تیم ام��ور ایثارگران و بنیاد 
ش��هید، هیأت جانبازان و ذوب آهن از اصفهان از روز پنجشنبه هفدهم 
ش��هریورماه جاری در س��الن مرحوم حس��ن رهنما ورزشگاه ملت آغاز 
گردیده؛ ش��اگردان پر ت��الش و خوش تکنیك ه��ادی رضایی در میان 
تشویق بی امان هواداران خود موفق شدند با نتیجه درخشان سه بر صفر 
حری��ف روس خ��ود را از پیش بردارند و به عنوان س��رگروه به مرحله 
نیم��ه نهایی راه پیدا کنند. روس ها که گیم نخس��ت را تا امتیاز 18-20 
با برت��ری پیش بردند مقهور هنرنمایی جلیل ایمری، خس��رو ابراهیمی، 
عیس��ی زیرایی، ابوالفضل اولیایی، س��عید ابراهیمی و داود علی پوریان، 
مس��عود خجه و صاد ق بیگلری و رمضان صالحی )لیبرو( ش��دند و این 
گیم را با نتیجه 22 به 25 واگذار کردند. اما در دو گیم بعدی ذوب آهنی 
ه��ا حاکم مطلق بازی بودند و با نتایج 25 بر 15 و 25 بر 18 به پیروزی 

رسیدند تا فاتح سه بر صفر این بازی حساس و فینال زودرس باشند.
در تیم روسیه آلکسی فولکوف و سرگئی یاکونیس، دیمتری گوردین کو 
و آلکساندر س��افی چف بهترین های این بازی بودند.  ویکتور دیاکوف 
س��رمربی پر تجربه تیم روسیه معتقد بود که والیبال نشسته ایران سرآمد 
تیم های جهان اس��ت و در سال های اخیر از رشد محسوسی برخوردار 

گردیده است.
از ن��کات قابل ذک��ر این که در بین گیم های دوم و س��وم یاد و خاطره 
جوان ارزشمند تیم والیبال نشسته ذوب  آهن زنده یاد حبیب اله محمدی 
که در س��انحه اتومبیل به دیار باقی شتافت، گرامی داشته شد و از سوی 
خس��رو ابراهیم��ی مدیرعامل جدید باش��گاه ذوب آهن ل��وح تقدیر و 
هدایای��ی ب��ه خانواده آن مرحوم اهدا ش��د و برای ش��ادی روح مرحوم 

مغفور محمدی یك دقیقه سکوت اعالم شد.
محمدی نقش اساس��ی در قهرمانی تیم ذوب آهن در مسابقات لیگ کشور 

داشته است.  

 حضور بانوان ورزشکار چهارمحال و بختیاري 
در مسابقات کشورهاي اسالمي

مدی��رکل امور ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختیاري از حضور چهار 
ورزش��کار زن این استان در نخستین دوره مسابقات خواهر خوانده هاي 

کشورهاي اسالمي در اصفهان خبر داد. 
محم��ود شمس��ي پ��ور در گفتگو ب��ا ایرن��ا اف��زود: چهار ورزش��کار 
پارالمپیک��ي این اس��تان در مس��ابقات بی��ن المللي کش��ورهاي خواهر 
 خوان��ده مس��لمان همراه ب��ا تیم ه��اي ملي ایران ش��رکت ک��رده اند. 
جمیل��ه  و  جعف��ري  طیب��ه  فره��ادي،  نس��رین  وي،  گفت��ه  ب��ه 
 قربان��ي مل��ي پوش��ان والیب��ال نشس��ته اس��تان و س��میه مصطف��وي 
مل��ي پ��وش تنی��س روي میز جانب��ازان و معل��والن اس��تان در ترکیب 
 تی��م اصفه��ان در تورنمن��ت بی��ن الملل��ي این ش��هر حض��ور دارند. 
به گزارش ایرنا، تورنمنت بین المللي کش��ورهاي خواهرخوانده مسلمان 
با حضور کشورهاي ترکیه، عراق، مالزي، پاکستان، اندونزي و اصفهان به 

عنوان نماینده ایران تا 22شهریورماه در اصفهان برگزار مي شود.

سه امتیاز با ارزش آبی ها 
در خانه گربه های سیاه

آبی ها با این پیروزی نش��ان دادند که قصد ندارند تیم های منچس��تری 
را در صدر راحت بگذارند. تیم فوتبال چلس��ی موفق شد در یك دیدار 
خارج از خانه س��اندرلند را با پیروزی پش��ت س��ر بگذارد. به گزارش 
کانون هواداران چلس��ی در ایران چلسی که برای انجام چهارمین بازی 
خود در لیگ به س��اندرلند رفته بود توانس��ت با نتیجه 2 بر 1 این تیم را 

شکست دهد و همچنان خود را در صف مدعیان لیگ برتر نگه دارد.

نظری: 
چشم دیدن 
وحید 
را دارم

جانواریو:
 من و اردوي 
پرسپولیس؟ هرگز

هر چند که خس��تگي سفري طوالني در همه چهره ها به 
چش��م مي خورد، اما خللي در ع��زم و اراده گروه براي 

بازگشتي پر بار به وجود نیامده بود.
هنگامي که هواپیماي غول پیکر بوئینگ 747 با شماره پرواز 
978 و با 45 دقیقه تاخیر اجتناب ناپذیر، در رأس س��اعت 
23/30 جمعه هجدهم شهریور ماه فرودگاه بین المللي امام 
خمیني را به مقصد فرودگاه ش��هر دوبي ترك مي کرد، از 
کاروان 47 نفره تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تنها 42 نفر بر 
روي صندلي هاي خود این پرواز را که مقصد نهایي آن هتل 
آمباسادور در شهر سووان کره جنوبي بود تجربه مي کردند. 
به گزارش گل، 21 نفر بازیکن، 13 نفر کادر فني، سرپرستي، 
پزش��کي و تدارکاتي، 1 نفر از مدیران باشگاه)محمد علي 
عسگري(، مدیر امور رسانه اي ذوب آهن، 5 نفر خبرنگار، 
2 عکاس، گزارشگر و معاونت سیماي مرکز استان اصفهان 

و 1 نفر نماینده حراست.
- از لیست 47 نفره ذوب آهن یکي از نمایندگان فوتبال 

ایران در مرحله یك هش��تم نهایي جام قهرمانان فوتبال 
باش��گاه هاي آس��یا، 5 نفر حضور نداش��تند: صفر علي 
براتي مدیرعامل شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان که با 
 توجه به گرفتاري هاي کاري امروز به این کاروان اضافه 
مي شود، امیر ابراهیم ریخته گران مدیر روابط عمومي و 
امور بین الملل باشگاه که روز قبل از آن جهت هماهنگي 
هاي نهایي راهي س��ووان ش��ده بود، قاسم حدادي فر و 
علیرضا عس��گري که اولي ب��ه دلیل مصدومیت از ناحیه 
رباط داخلي در مس��ابقه تیم ملي فوتبال کشور در مقابل 
اندونزي و دومي به علت مش��کل همیشگي سربازي از 
این س��فر و این مس��ابقه جا ماندند و ه��وار مال محمد 
بازیکن عراقي ذوب آهن که با تیم ملي عراق در کش��ور 
س��نگاپور به سر مي برد و از آن سوي قاره بزرگ به تیم 

نایب قهرمان فصل گذشته آسیا ملحق خواهد شد.
- پ��روازي که به ج��ز ذوب آهن، دو تی��م ملي پر امید 
کش��ور را نیز در خود جاي داده بود؛ تیم ملي بس��کتبال 

آقایان که با آس��مان خراش هاي خود عازم کشور چین 
بود تا در رقابت هاي بسکتبال قهرماني آسیا شرکت کند 
و تیم مل��ي والیبال بانوان که به چی��ن تایپه مي رفت تا 
حضوري دیگر در رقابت هاي آس��یایي والیبال بانوان را 

تجربه نماید.
- تالقي این س��ه تیم ورزش��ي در یك پرواز مش��ترك، 
حال و ه��واي خاصي را به هواپیماي بوئینگ ش��رکت 
هواپیمای��ي فالي امارات بخش��یده بود. ب��ازار گفتگو و 

گرفتن امضا وعکس یادگاري هم داغ داغ بود.
- س��اعت 45 دقیقه بامداد ش��نبه به وق��ت تهران و 15 
دقیقه بامداد به وقت امارات و با نشستن پرواز » امید« در 
فرودگاه بین المللي دوبي، زمان خداحافظي ورزشکاران 
سه نماینده ورزشي ایران در سه رشته مختلف فرا رسید 

و هر کدام به سوي سرنوشت خویش روانه شدند.
- ترانزی��ت فرودگاه دوبي و پی��ش از آغاز پرواز 6735 
کیلومتري به خاور دور، مکان مناس��بي براي اس��تراحت 
گروه بود.صندلي هاي تخت خواب شوخروجي )گیت( 
ش��ماره 232، مأواي کاروان ذوب آهن ش��د و همه در 

انتظار پروازي 8 ساعته چشمي گرم کردند.
- عمر س��فر همیش��ه کوتاه اس��ت. پرواز ش��ماره 322 
هواپیمایي امارات، از بلندگوهاي متعدد فرودگاه ش��لوغ 
اعالم شد. ساعت 4/30 بامداد به وقت تهران و 4 بامداد 
به وقت محلي، خلبان پرواز هواپیماي ایرباس را از زمین 
بلند کرد. پروازي که بیش از 90 درصد مس��افران آن را 
اهالي شرق آسیا تشکیل مي داد و ملیت هاي اروپایي و 

خاورمیانه و ... در اقلیتي محسوس بودند.
- منص��ور ابراهی��م زاده به مانند همیش��ه ب��ه تك تك 
بازیکنان و دیگر اعضا کاروان س��ر زد و بعد از اطمینان 
از شرایط مساعد همه، از اولین نفراتي بود که به خواب 
رفت.خوابي که ش��اید این بار تعبی��ري جز قهرماني در 

قاره کهن ندارد.
- جاي خالي قاس��م حدادي فر عجیب مش��هود است و 
چ��اره اي هم نیس��ت. در هر حال تیم ه��اي ملي هم از 
س��تاره ها سهمي دارند و این بار قرعه به نام ذوب آهن 

در آمد که یکي از بهترین بازیکنانش را در میدانی سخت 
و حساس به همراه نداشته باشد.

- اخت��الف 4 س��اعت و نیم��ه تهران و س��ئول زمان را 
دگرگ��ون کرد. 5 عصر به وقت محلي در فرودگاه مدرن 
پایتخت کره جنوبي به زمین نشستیم و با انگشت نگاري 
و معطلي تعجب برانگیز مأموران فرودگاه که خس��تگي 
همه را مضاعف نمود، سفر 60 کیلومتري زمیني به شهر 

سووان نمودي چند برابر پیدا کرد.
- تعطیالت عید ش��کرگزاري مردمان کره آغاز ش��ده  و 
اتوبان پر ترافیك »س��ئول – سووان« موید همین مسأله 
 ب��ود. ه��ر چند که خس��تگي س��فري طوالن��ي در همه 
چه��ره ها به چش��م م��ي خ��ورد، اما خلل��ي در عزم و 
 اراده گ��روه ب��راي بازگش��تي پر ب��ار به وج��ود نیامده 

بود.
- تعیی��ن ات��اق ها و ه��م اتاقي ها در الب��ي بزرگ هتل 
آمباسادور شهر س��ووان، پایاني بر یك آغاز بود و اولین 
برنامه براي زدودن خس��تگي سفري این چنین از سوي 
ابراهیم زاده اعالم ش��د: 7/30 عصر به وقت محلي همه 
بازیکنان در اس��تخر هتل 5 ستاره تني به آب مي زدند و 
کل گروه ش��ام را در رستوران طبقه ششم هتل که توسط 
یك آش��پز ایراني مقیم کره طبخ و آماده شده بود صرف 

مي کردند.
بازیکنان و کادر فني در طبقه دوازدهم و بقیه کاروان در 

طبقات هشتم و نهم سکني گزیدند.
- اولی��ن روزبراي فرار بزرگ و حمل��ه اي دیگر بار به 
جام 2011 فوتبال قهرمانان باشگاه هاي آسیا سپري شد. 
جامي پرافتخار که این بارهمه ایرانیان سراسر کره خاکي 

در انتظار آن هستند...
- منصور ابراهیم زاده در فصلي که با نایب قهرماني ذوب 
آهن به پایان رسید، گروه مرگ را به گروه زندگي تبدیل 
ک��رد. فرار ب��زرگ آن رقابت ها با از پیش رو برداش��تن 
»پوهانگ اس��تیلرز« کره جنوبي کلید خورد. این بار چه 
خواهد شد؟ عزم و اراده ابراهیم زاده و تیم تحت فرمان 

او چیز دیگري را نشانگر نیست.

  پژمان سلطانی

تیم هندبال ذوب آهن این روزها عالوه بر آماده سازی 
ب��رای رقابت های لی��گ برتر خود را ب��رای رقابت با 
 مدعیان��ی همچ��ون لبن��ان و کویت و عربس��تان آماده 
می کند تا بلکه ناکامی های دوره قبل در جام باش��گاه 

های آس��یا را جبران کند.
این روزها که ذوب آهن س��ایه کیوان ساجدی را روی 
س��ر خود نمی بیند به شهداد مرتجی فرصت داده شده 
تا خیلی زودتر از موعد وارد عالم مربیگری شود همین 
موضوع باعث می ش��ود خیلی ها برای این تیم در این 
دوره چ��ه در لی��گ و چه در جام باش��گاه های آس��یا 
شانس��ی قائل نباشند اما حمید جمالی، بازیکن این تیم 

نظ��ری  خ��الف  ای��ن  نظ��ر  دارد....
تمرین��ات تیم هندبال ذوب آه��ن از چه زمانی 

شروع شد؟
با تغییر و تحوالتی که در رأس مدیریت باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن به وجود آمد کیوان صادقی )سرمربی 
تی��م( جای خود را به ش��هداد مرتج��ی داد و حمیدرضا 
زمان��ی هم به عنوان سرپرس��ت در این فصل ذوب آهن 
را همراه��ی می کند و آقایان نم��ازی زاده و تقی پور به  

ترتیب در تیم تدارکات و پزش��کیار انجام وظیفه خواهند 
کرد و تمرینات تیم هم از اول شهریور ماه زیر نظر شهداد 
مرتجی آغاز ش��ده و اکنون در مرحله بدنسازی هستیم تا 

خود را جهت مسابقات آسیایی آماده کنیم.
همه بازیکنان فصل قبل را در اختی��ار دارید؟

بیش��تر بازیکنان در تیم حض��ور دارند به جزء یکی دو 
نفر که از تیم جدا ش��ده اند.

چه بازیکنانی به تیم هندبال ذوب آهن اضافه 
ش��ده اند؟

سعید پورقاسم از تیم سپاهان با ما تمرین می کند و دو 
س��ه بازیکن دیگر نیز حضور دادند.

مس��ابقات ج��ام باش��گاه های آس��یا چ��ه موقع 
ش��روع می ش��ود؟

این رقابت ها با ش��رکت 11 تیم در گروه پنج و ش��ش 
تیم��ی از روز هجدهم آب��ان آغاز خواهد ش��د که در 
گ��روه  ما نمایندگان ع��راق، اردن، لبنان، عربس��تان و 

کویت حضور دارند.
روزان��ه چن��د جلس��ه تمری��ن در دس��تور کار 

مربیان اس��ت؟
هفت��ه ای حداقل 10 جلس��ه تمرین داریم تا با آمادگی 
کامل جهت شرکت در مسابقات جام باشگاه های آسیا 

به کش��ور عربس��تان برویم.
آی��ا بازیک��ن خارج��ی ب��ه تیم 

تزریق خواهد ش��د؟
قصد داریم دو سه بازیکن را جذب 
کنیم که یکی از آنها سرجان ولکوویچ 
 بازیک��ن فص��ل قب��ل ذوب آه��ن
 اس��ت که اکنون ب��ا تیم تمرین می 

کند.
فک��ر می کن��ی رقیب��ان اصلی 
ذوب آه��ن در باش��گاه ه��ای 

آس��یا چه تیم هایی هس��تند؟
بیش��تر تیم ها ب��ا خری��د بازیکنان 
خارجی با قدرت ظاهر می ش��وند 
که می توان به نمایندگان عربستان، 
کوی��ت، قط��ر و لبن��ان ب��ه عنوان 

حریفان قدرتمند نگاه کرد.
چه مقامی کسب خواهید کرد؟

امیدوارم تیم هندبال ذوب آهن در 
باش��گاه های آس��یا و ه��م در لیگ 

برتر بتواند جزء س��ه تیم نخس��ت باشد و در ایران نیز 
برای قهرمانی تالش مضاعفی خواهیم کرد.

حرف آخر؟ 
از ش��ما و خوانندگان عزیز روزنامه زاینده رود تش��کر 

می کنم که وقتتان را در اختیار من گذاش��ته اید. 

نویدکیا به السد مي رسد، 
جانواریو شاید

تمرینات س��پاهان از صبح شنبه با توپ های مخصوص دیدارهای آسیایی 
برگزار ش��د. محرم نویدکیا کاپیتان تیم س��پاهان مي تواند تیمش را مقابل 
الس��د قطر همراهي کند. نویدکیا در دیدار مقابل فجرسپاسي از ناحیه مچ 
پا دچار مصدومیت ش��د ولي طبق نظر پزش��کان سپاهان این مصدومیت 
چندان جدي نیس��ت و او به بازي روز چهارشنبه مقابل السد قطر خواهد 
رس��ید. البته او در تمرین تیم��ش غایب بود. رحم��ان احمدی 30 دقیقه 
دیرت��ر به تمرین آمد و بعد از آن هم به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف به 
تمرین انفرادی و نرمش پرداخت. همچنین فابیو جانواریو مانند تمرین های 
گذش��ته با تیم تمری��ن نکرد و در کنار زمین نرم دوید. جانواریو ش��رایط 
مبهمي دارد، او تمرینات سبك خود را آغاز کرده و وضعیتش براي دیدار 

السد 50  � 50 است.
از دیگر نکات جالب این تمرین بحث و مجادالت جالب لیدرها و برخی 
تماشاگران دو آتشه حاضر در محل تمرین بود؛ در لحظات پایانی تمرین، 
آتش این بحث ها آنقدر باال گرفت که توجه س��ایر حاضرین در تمرین را 
نیز به خود جلب کرد؛ به نظر می رسید بین آنها اختالف نظر و دودستگی 
اس��ت، اختالف نظری که در نحوه تش��ویق هواداران این تیم نیز به چشم 
می خورد که البته این موضوع امری طبیعی است و همیشه در این مقطع از 
فصل تماشاگران کم طاقت سپاهان از تیم ناامید می شوند و دسته دیگر که 

آستانه تحمل باالتری دارند درخواست حمایت از تیم را دارند.  

آمار خیره کننده 
مهاجم جدید سوون سامسونگ

   
خطرناك ترین مهره تیم فوتبال سوون سامسونگ برای بازی با تیم ذوب 
آهن ب��ی تردید مهاجم مقدونی��ه ای این تیم خواهد 

بود.
دو ماه قبل بود که تیم کره ای و حریف ذوب آهن در 
مرحله یك چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا استویکا 
ریستیك مهاجم بلندقامت و مقدونیه ای را به خدمت 
گرفت، مهاجمی که بالفاصله پس از پیوس��تن به تیم 
سوون سامس��ونگ گلزنی خود را برای این تیم آغاز 

کرد. 
ریس��تیك بعد از حضور در 6 بازی برای تیم سوون 
سامس��ونگ با 5 گل زده و س��ه پاس گل، بی تردید 
زهردارترین مهره این تیم به شمار می رود که ابراهیم 
زاده ب��رای مهار او کار س��ختی را پی��ش رو خواهد 

داشت. 
ریس��تیك در حال حاض��ر بهترین خارجی س��وون 
سامسونگ است که به همراه دیگر بازیکنان خارجی 
این تیم نظیر، گینریخ، نرتژاك و دیگو اولیویرا چشم 
به موفقیت هر چه بیشتر در چارچوب مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا و کی لیگ دارد.

 استعفا نکرده ام
 و پرونده اختالس به من ربطي ندارد

مدیرعامل باش��گاه سپاهان گفت:  از مدیرعاملی استفعا نکرده ام و پرونده 
اخت��الس هم ربطی ب��ه من ندارد.  علیرضا رحیم��ی در گفتگو با فارس 
در خصوص ش��ایعات مبنی بر استعفای او از مدیرعاملی باشگاه سپاهان 
اظهار داش��ت: به هیچوجه اس��تعفایی در کار نیست و این خبرها شایعه 

است. 
وی در خصوص این که گفته می شود به دلیل پرونده اختالس، مسئوالن 
موافق مدیرعاملی وی در باش��گاه سپاهان نیستند، گفت: وارد این مسائل 

نمی شوم و این صحبت ها ربطی به من ندارد. 
مدیرعامل س��پاهان در مورد این که نشس��ت خبری روز شنبه اش را لغو 
کرد، اظهار داش��ت: لغو کنفرانس دالیلی داش��ت که من عذرخواهی می 

کنم اما بعدها دالیل آن را می گویم. 
رحیم��ی در خصوص این که چ��را مجید بصیرت از سرپرس��تی برکنار 
ش��د،گفت: بصیرت همچنان سرپرست تیم اس��ت. من باید در این مورد 
تصمیم بگیرم که می گویم بصیرت با همان س��مت سرپرس��تی کنار تیم 

است.
وی در مورد این که گفته می شود به دلیل اختالف بین ساکت و حسینی 
رئیس هیأت مدیره، برخی از بازیکنان تیم به حرف های کادرفنی گوش 
نمی دهند، عنوان کرد: چنین خبری صحت ندارد و بازیکنان تیم اختالفی 

با کادرفنی ندارند.

فرار ذوب آهن به سوي قهرماني

دو سه بازیکن خارجی به تیم تزریق خواهد شد 
حمید جمالی: سعی می کنیم یکی از سکوهای آسیا را فتح کنیم

چادگان قهرمان مسابقات
 دو صحرا نوردی بانوان استان

 رئی��س هی��أت دو و میدانی اس��تان اصفهان گفت: در ت��ازه ترین دور 
از مس��ابقات قهرمان��ی دو صحران��وردی در رده بانوان، چ��ادگان مقام 
نخست را کسب کرد. غالمرضا امینی در این خصوص ادامه داد: در این 
مس��ابقات چادگان الف با 33 امتیاز منفی اول، کاشان با 58 امتیاز منفی 

دوم و اصفهان ب با 68 امتیاز منفی سوم شدند.
وی با اعالم این که س��طح مس��ابقات از کیفیت باالی��ی برخوردار بود، 
درباره نتایج بخش انفرادی اظهار داش��ت: در این بخش فاطمه فرزانه از 
اصفهان ب مقام اول، سهیال کافیان از کاشان مقام دوم و شکوه طیاره از 

اصفهان الف مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
امینی با بیان این که 11 تیم شرکت کننده از 8 شهرستان بودند، تصریح 
کرد: از شهرس��تان های خوانس��ار، گلپایگان، کاش��ان، خمینی ش��هر و 
ش��اهین ش��هر هر کدام یك تیم و از شهرستان های چادگان، اصفهان و 

داران هر کدام دو تیم در این رقابت ها شرکت داشتند.
گفتنی اس��ت که هیأت دو و میدانی اصفه��ان و اداره ورزش و جوانان 
چ��ادگان از ملیحه بختی، صدیقه پناه پور و فاطمه بیدگل تقدیر به عمل 

آورد.



هر شغلی سختی های خاص خود را دارد. اما بعضی 
از مشاغل عالوه بر سختی، خطراتی را هم با خود به 
همراه دارند. بر اساس طبقه بندی جدید کارشناسان، 
می توان از خطرناك ترین مشاغل دنیا به ترتیب زیر 

نام برد.
شیشه پاک کن های آسمان خراش ها

باشید  داشته  باالیی  بسیار  بدنی  قدرت  باید  شما 
این  از  یکی  شوید.  پاکن  شیشه  دبی  در  بتوانید  تا 
ایمنی  کاله  بدون  ایمنی،  بند  کمر  بدون  کارگرها 
و  کند  می  کار  ای  وسیله  هیچ  بدون  درحقیقت  و 
ساختمان  های  شیشه  انداختن  برق  فکر  به  تنها 
امارات  در  کارکنان  این  است.  آن  ساکنان  برای 
هیچ اعتراضی به وضع کاری خود ندارند چون می 
استخدام  دیگری  کارگر  اعتراض  صورت  در   دانند 

می شود.
کارگران ساختمانی

 به انواع فلز ها و آهن هایی که در کنار این کارگران 
جمع شده است توجه کرده اید؟ به ویژه آن دسته ای 
که بر روی داربست ها قرار می گیرند. در واقع نباید 
این کارگران زیاد تکان بخورند تا با دقت و آرامش 
به کار خود مشغول باشند. لحظه ای فراموش کردن 
این مسأله، معادل سقوط آنان خواهد بود و اگر چنین 

شود امکان زنده ماندنشان بسیار کم است.
کارگران دکل های تلفن همراه

شمار  به  مشاغل  ترین  از خطرناك  یکی  این شغل 
تالش  همراه  تلفن  ه���ای  شرکت  زیرا  رود.   می 
در  را  خ��ود  گیرنده  ه��ای  دستگاه  تا  کنند  می 
باالترین نقطه ممکن نصب کنند و این کار باید به 
این  نقطه  باالترین  انجام شود که در   دست کسانی 
دکل ه��ا ق��رار گیرند و مبادرت به این امر کنند. 
از دست رفتن تعادل و برق گرفتگی همیشه  خطر 

در این کار به قوت خود باقی است.
خلبانان و مهندسین پرواز

اشتباه نکنید قرار نیست کسی سقوط کند! مهندسین 
پرواز زمان بسیار زیادی را در معرض مواد شیمیایی 
هستند و نه فقط آنان بلکه خلبانان نیز زمان زیادی در 
حین پرواز در کنار خطوط قوی برق به سر می برند 

که با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود.
مسئوالن جمع آوری زباله ها

این افراد هر روزه می بایست تمام زباله ها را جمع 
آوری کرده و محل آن را تمیز کنند و هر روزه هم با 
مواد شیمیایی اسیدی سر و کار دارند. البته اگر خوش 

شانس باشند و فقط در شهر کار کنند. 
به  را  بیشتری  خطر  صنعتی  های  زباله  آوری  جمع 

همراه دارد. خطر بریده شدن دست و بدن با وسایل 
تیزی که خود را البه الی آشغال ها پنهان کرده اند 
رانندگانی  از  بگذریم  البته  نیست.  انتظار  از  دور  نیز 
که نسبت به حضور رفتگران در خیابان ها بی توجه 

هستند و حادثه می آفرینند.
 کشاورزان و گله داران اسب

هر روز کشاورزان با مواد شیمیایی سر و کار دارند 
لحظه  در  تجربگی  بی  و  آن  جای  به  نا  استفاده  که 
ای کار دستشان می دهد و بسیاری از کسانی که به 

مراقبت و پرورش اسب مشغولند گاهی با بی توجهی 
الزم  شاید  گیرند.  می  قرار  اسب  آسیب  معرض  در 
نباشد که بگوییم یك ضربه پای اسب به بدن انسان 

چه می کند.
 سقف سازان

چیزی که شرایط کار را سخت تر می کند تنها قرار 
گرفتن در بلندی و جای خطرناك نیست. بلکه این 
با خود حمل کنند.  باید وسایل زیادی را  کارگران 
عجله اتمام کار این کارگران خطر این کار را بیشتر 
که  نامتعادلی  گاهی سرما، شرایط  و  کند. گرما  می 
در  عجله  علت  بر  مزید  همه  دارند  قرار  آن  در 
کارشان می باشد. در هر صورت یك بی احتیاطی 

کوچك می تواند حادثه بدی را رقم بزند.
کارگران خطوط برق فشار قوی

عیان  همه  بر  شغل  این  بودن  خطرناك  علت 
حفظ  زمین،  سطح  از  رفتن  باال  بر  عالوه  است. 
با  کار  هم  آن  کار،  حین  مختلف  زوایای  در  تعادل 

کند.  می  نزدیك  را  مرگ  خطر  خود  که  چیزی 
کار  اندر  دست  کارگران  از  نفر   34 از  بیش  ساالنه 
دست  از  را  خود  جان  دنیا  سراسر  در  امر  این   در 

می دهند.
رانندگان کامیون

کننده  خسته  و  طوالنی  رانندگی  ها،  جاده  در  کار 
با ماشین خطر این کار را زیاد می کند. اگر  آن هم 
با  ساده  تصادف  یك  به  خستگی  و  ماشین  سنگینی 
یك درخت یا خارج شدن از جاده و متوقف شدن 

با جسمی سخت ختم شود شاید بهترین حالتی باشد 
که اتفاق افتاده است.

بمب گذاران انتحاری 
تعداد حمالت با استفاده از تاکتیك های انتحاری از 
به   1980 در طول دهه  پنج حمله  از  کمتر  متوسط 
افزایش   2005 تا   2000 های  سال  در  حمله   180
 460 به   2001 در  انتحاری  حمله   81 از  یافت. 
حمله در سال 2005. این حمالت به خاطر اهداف 
در  جمله  از  دهند،  می  روی  نظامی  غیر  و  نظامی 
آن  به  حمله  زمان  از  عراق،  اسرائیل،  سریالنکا، 
به رهبری آمریکا در سال 2003، و پاکستان  کشور 

و افغانستان از سال 2005.
سیم کش هوایی

ممکنه اولین بار که این آدم هارو باالی سیم ها ببینید 
به چشم های خودتون شك کنید. در حالی که واقعًا 
که  ها  آدم  این  دارد.  وجود  مخاطره آمیز  شغل  این 
العاده در کارشون  بسیار کم هست، فوق  آنها  تعداد 

تخصص دارند.
هنرنمایی باتمساح

آیا شما این جرأت را دارید که سر خود را به داخل 
باغ  در  بدانید  که  نیست  بد  بگذارید؟  تمساح  دهان 
با  بازی  لفظی  به  یا  این هنرنمایی  تایلند  وحشی در 

جان به نمایش گذاشته می شود.
آموزش دهندگان شیرها

حتی صدای خرنش شیرها بدن را می لرزاند اما لحظه 
ای به این  فکر کنیم که شیر عصبانی شود و تنها با آن 

در یك قفس باشید. تصورش هم ترسناك است.
معدنچیان

با توجه به خبر اخیر معدنچی های شیلی که در عمق 
700 متری زمین گیر افتادند  خطرناك بودن این شغل 

واقعیتی غیر قابل انکار است.
استفاده انسان به عنوان سیبل

این شغل به تازگي در سیرك ها مرسوم شده است 
دختر،  اطراف  به  چاقو  کردن  پرتاب  وسیله  به  و 
دقت در نشانه گیری و پرتاب خود را به نمایش می 
گذارند. یعنی به نحوی با بازی کردن با جان دیگران 
کسب  است،  کسی  هر  برای  چیز  ارزشمندترین  که 

درآمد می کنند. 
قطع درخت و هیزم شکنی

شاید خیلی تعجب آور باشد که این کار جز مشاغل 
است  تعجب  همین  اما  رود  می  شمار  به  خطرناك 
این  فشار  دهد.  می  آن  کارگر  دست  کار  گاهی  که 
به  که  فشاری  گاهی  که  است  زیاد  قدری  به  کار 
نادیده گرفته می شود. شخص  وارد می گردد   جسم 
بی نوایی که به این کار مشغول است به طور معمول 
متوجه این فشار نیست. ضربات مدوام با تبر بر سر 
چوب با اندکی نادیده گرفتن فشار بدنی، ممکن است 
حادثه ای را برای فرد به دنبال داشته باشد. به زبانی 
دیگر این کار، کار هر کس نمی باشد که آن را ساده 

انگاشت.
ماهیگیران

در  را  زیادی  بسیار  زمان  بایست  می  ماهیگیران 
ریختن  هم  به  با  زمان  این  و  کنند  سپری  دریاها 
همیشه  که  است  همراه  شدیدی  بادهای  یا  و  هوا 
سطح  در  که  ماهیگیرانی  نیست.  بینی  پیش   قابل 
از  بسیار  هستند  کار  این  به  مشغول  المللی  بین 
دریاها  نقاط  ترین  عمیق  به  و  گرفته  فاصله  ساحل 
جلیقه  به  تنها  ها  آن  جان  نجات  کنند.  می  سفر 
اثر  بر  اگر  دارد.  بستگی  دارند  برتن  که  نجاتی 
بیفتند  آب  به  دریا  متالطم  شرایط  در  و  طوفان 

نجات آن ها سخت می شود.
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افعال  صرف  زبان،  دستور  مانند  دنیا  زبان های  مختلف  عناصر  مقایسه  با  زبان شناسان   
دسته بندی  آموختن  دشواری  میزان  اساس  بر  را  دنیا  زنده  زبان های  الفباها،  تعداد  و 
سواد  معن���ای  به  بودن  باسواد  پیش  سال  پنجاه  تا  اگ��ر  ایمنا،  گ��زارش  به  کرده اند. 
مدرن  دنیای  در  اما  بود  ریاضیات  اصلی  عمل  چهار  بودن  بلد  و  نوشتن  و  خواندن 
گذشته  دهه های  از  سخت تر  با سوادی  تا  می شود  افزوده  آن  به  نیز  دیگری   معیارهای 

باشد. 
اینترنت  از  استف���اده  و  کامپیوتر  با  کار  بودن  بلد  یا  خ��ارجی  زبان  یك  دانستن 
یکی  حال  این  با  آورد.  حساب  به  بودن  باسواد  معیاره���ای  دیگر  از  می توان  را 
و  است  مادری  زبان  از  غیر  به  زبانی  آموختن  مشکل،  نسبت  به  و  زمان بر  کارهای  از 
مشکل  اندازه  یك  به  زبان ها  همه  آموختن  اما  نیست  آسان  یادگیری  برای  زبانی  هیچ 
برای  زبان ها  مشکل ترین  جزو  را  دنیا  زنده  زبان  پنج  زبان شناسان  از  برخی  و  نیستند 
زنده  زبان های  مشکل ترین  عنوان  به  زبان ها  این  چرا  این که  کرده اند.  انتخاب  آموختن 
با زبان  مانند میزان دوری و اختالف  فاکتورهایی  به  انتخاب شده اند  برای آموختن  دنیا 
دنیا  مشکل  زبان های  این  بر می گردد.  آن  اصوات  گویش  و  الفبا  نگارش  نحوه   مادری، 

عبارتند از:
زبان عربی

زبان عربی شباهت بسیار کمی به زبان های هندی و اروپایی دارد. اصوات در این زبان 
بسیار مهم هستند اما شباهت بسیار زیادی به هم دارند به نحوی که با اندکی تغییر صوت 

ممکن است معنای جمله به کلی عوض شود. 
عبری  زبان ه��ای  با  و  است  سامی  زبان ه��ای  شاخه  از  عضو  بزرگ ترین  عربی  زبان 
این  است.  ملل  سازمان  رسمی  زبان  شش  از  یکی  و  است  خانواده  هم  آرامی  و 
گویش گ�ر نف�ر  میلیون   320 ح���دود  و  است  جه��ان  کشور   25 رسمی  زبان   زبان، 

دارد.
زبان چینی

زبان چینی در اصطالح یك زبان تونال است؛ به این معنا که با تغییر زیر و بم صدا معانی 
واژگان نیز تغییر می کند. همچنین وجود هزاران کاراکتر و سیستم پیچیده خط چینی به 
مردم  پنجم  مادری حدود یك  زبان  است.  منجر شده  زبان  این  آموختن  دشوارتر شدن 

جهان یکی از انواع زبان چینی است.
زبان ژاپنی 

ذهن  به  را  کاراکت��ر  ه��زاران  چینی  زبان  م���انند  باید  نیز  ژاپنی  زبان  آموختن  برای 
دارد  وجود  زبان  این  برای  هجابندی  سیستم  دو  و  نوشتن  متفاوت  سیستم  سه  سپرد. 
گویش گر  میلیون   130 حدود  زبان  این  است.  کرده  مشکل تر  را  زبان  این  یادگیری   که 

دارد.
زبان کره ای

برای کسی که پیشینه آسیای شرقی ندارد آم��وختن زبان ک��ره کار مشکلی است. ساختار 
بسیار متفاوت دستور زبان و نحوه تغییر افعال در زمان های مختلف به راستی گیج کننده 
است. برای نوشتن به این زبان نیز باید همان هزاران کاراکتر مشابه زبان خط چینی را 

آموخت. این زبان حدود هشتاد میلیون گویش گر دارد.
زبان مجارستانی

در زبان مجارستانی اسم در هفت حالت مونث و مذکر و خنثی و … صرف می شود. زبان 
مجارستانی همچنین جزو زبان های مستقل محسوب می شود؛ بدین معنا که هنوز مشخص 
نشده است که ریشه های این زبان از کجاست و برخالف بقیه زبان های رایج در اروپا 

ریشه التین ندارد. این زبان 13 میلیون گویش گر دارد.

مشاغل خطرناک جهان
مشکل ترین زبان های دنیا

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد امور خدماتی ورزشی 
)ناجی غریق و نیروی خدماتی(

استخرهای هاتف و مروارید را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط و 
دارای تأیید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید لذا از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت دریافت اوراق مناقصه از زمان درج آگهی به مدت 7 روز 
در ساعات اداری به اداره تدارکات آموزش و پرورش استان اصفهان واقع در 

خیابان باغ گلدسته، بلوار هشت بهشت مراجعه نمایند.
1 – آخرین مهلت دریافت اسناد پایان روز 1390/6/27

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد 1390/7/6
3- محل تحویل پیشنهاد: اداره دبیرخانه 

4- زمان بازگشایی روز پنج شنبه 1390/7/7 ساعت 9 صبح 
5- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال 

 ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع 
به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهادکشاورزی به 

نام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق 219 یا اتاق 27 و یا 

 http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی
2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری 

روز پنجشنبه مورخ 90/06/24
روز  اداری  وقت  پایان  تا   90/06/26 تاریخ  از  اسناد:  تحویل  مهلت   -3
 90/07/10 م��ورخ  شنبه  روز  بازگشای  زم��ان  و   90/07/09  پنجشنبه 

ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخ��انه سازم���ان جهاد کشاورزی استان 

اصفهان 
5- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی تجدید مناقصه 
آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول( 

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

موضوع ردیف
مناقصه

نوع و 
شماره 
مناقصه

محل 
مبلغ برآورد )ریال(اجرا

محل 
تأمین 
اعتبار

مبنای 
برآورد

مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ 
سپرده)ریال(

واجدین 
شرایط

نوع 
سپرده

1

بهسازی و 
بازسازی 

کانال 
آبیاری 
صحرای 

برزه

یک 
مرحله ای 
90/51

خمینی 
استانی1/657/454/096شهر

فهرست 
بهای واحد 
پایه آبیاری 
و زهکشی 

سال 88

9014/000/000

اشخاص 
حقیقی و 

حقوقی دارای 
حداقل پایه و 
رتبه مورد نیاز 

در رشته آب

*

2
اجرای طرح 
انتقال آب 

چنارود

دو 
مرحله ای 
90/52

ملی6/348/539/103چادگان

فهرست 
بهای واحد 
پایه سال 

88

 45029/000/000

اشخاص 
حقوقی دارای 
حداقل پایه 
و رتبه مورد 
نیاز در رشته 
تأسیسات و 
تجهیزات و 

ابنیه

*

اداره امور پیمان ها و قراردادها 

آگهی مزایده عمومی 

شماره  مصوبه  استناد  به  شهر  شاهین  شهرداری  تفریحی  رفاهی  سازمان 
دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم  شورای   90/1/17 مورخ  3084/ش 
رستوران باغ بانوان با قیمت پایه 3/600/000 ریال و دکه عرضه محصوالت 
فرهنگی با قیمت پایه 1/500/000 ریال را بمدت یکسال به افراد واجد 

شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.
 90/6/27 مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  بایست  می  متقاضیان 
به امور قراردادهای سازمان رفاهی  جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده 
آدرس به  سازمان  این  سایت  به  یا  بهداری  خیابان   2 فرعی  در   واقع 

www.refahi.shaahinshahr.com مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

نوبت دوم

م الف/8810

م الف/8770


