
مدی��ر کان��ون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان از برگزاری 
مس��ابقات قصه گویی در زرین 
ش��هر به همت کان��ون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفه��ان خبر داد. س��ید حامد 

عسکری فر در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به این 
پرسش که چرا هفتمین  مسابقات...

سرپرست دفتر آمار و اطالعات 
اس��تانداري اصفهان گفت: طرح 
سرش��ماري نفوس و مس��کن 
با بح��ث هدفمندس��ازي یارانه 
ه��ا ارتباط��ي ندارد و ب��ر میزان 
 یاران��ه پرداختي به م��ردم تأثیر 

نمي گذارد. محمدرضا قاسمي گفت: تجربه...

به همت کانون پرورش فکری؛
برگزاری مسابقات قصه گویی در زرین شهر

سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري:
سرشماري نفوس و مسكن تأثيري 
بر یارانه پرداختي به خانوارها ندارد
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طبق نظرسنجي ها:
ميزان احساس امنيت مردم به 52 درصد 
رسيده است
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 اقتصاد    صفحه 3

هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور با 
برتری چهار بر صفر سپاهان مقابل 
 سایپا و تساوی یک بر یک دو تیم 
ذوب آهن و نفت تهران به پایان 
رس��ید. همگان تصور می کردند 
که زردپوش��ان اصفهانی پس از 

حذف از لیگ قهرمانان آسیا با روحیه ای...

ذوب آهن لیگ قهرمانان را فراموش کن! 
آقای ابراهيمی، 

ذوب آهن نياز به آرامش دارد 

 فرهنگ و هنر    صفحه 5

رضایی:
 در جنگ پيروز شدیم ولی در مهار تورم نه

 ورزش    صفحه 7

احتمال تعطيلی ليگ 
برتر در نيم فصل دوم!

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا با تأکید بر این که 
اعضای هیأت مدیره معرفی ش��ده استقالل و 
پرسپولیس مورد تأیید این کنفدراسیون نیست 
 مهلت جدیدی را برای برطرف کردن مشکالت 
باش��گاه ها جهت حرفه ای ش��دن تعیین کرد 
که در صورت عملی نش��دن سهمیه های ایران 

کم خواهد شد.
عزی��ز محمدی رئیس س��ازمان لی��گ برتر با 
حضور در نشست کمیته رسانه های فدراسیون 
فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: پس از آن 
که در نامه ای اعضای هیأت مدیره دو باشگاه 
اس��تقالل و پرس��پولیس را به کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا ارسال کردیم، این کنفدراسیون با 
تأکی��د بر این که ای��ن دو هیأت مدیره از نظر 
AFC قانونی نیستند از فوتبال ایران خواست 
تا نس��بت به رفع مشکالت باش��گاه ها اقدام 

کند.
وی ادامه داد: کنفدراس��یون فوتبال آسیا تأکید 
دارد که اعضای جدید هیأت مدیره دو باشگاه 
اس��تقالل و پرسپولیس باید به ثبت شرکت ها 
برسند و پس از آن به این کنفدراسیون معرفی 
ش��وند. در صورتی که تا روز 14 اکتبر تمامی 
 مدارک استقالل و پرسپولیس و سایر باشگاه ها

به دس��ت کنفدراس��یون فوتبال آس��یا نرس��د 
احتمال کسر س��همیه های ایران و حذف این 
دو تیم پرطرفدار از فص��ل آینده رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.
عزی��ز محمدی خاطرنش��ان کرد: ع��الوه بر 
اس��تقالل و پرسپولیس برخی باشگاه ها هنوز 
نتوانس��ته اند مدارکشان را برای گرفتن پروانه 
حرف��ه ای کامل کنند. باش��گاه ه��ای داماش، 
سرچش��مه و فجرسپاسی مش��کالت بیشتری 
نس��بت به تیم های دیگر دارن��د و باید تمام 
مدارکش��ان را به کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 

ارسال کنند...
 صفحه7

به دنبال برکناری مدیران بانکی در پی اختالس بزرگ؛

دستور برکناری ها به بانک 
گردشگری هم رسيد

صفحه2

به دنبال برکن��اری مدیران بانکی در 
پی اخت��الس بزرگ، بان��ک مرکزی 
دس��تور تغییر مدیرعامل و ریاس��ت 
هیأت مدی��ره بانک گردش��گری را 

صادر کرد. 
به گ��زارش مهر در پ��ی برکناری و 
استعفای مدیران نظام بانکی که از آن 

به عنوان پ��س لرزه های نظام بانکی 
یاد می ش��ود، رواب��ط عمومی بانک 
مرکزی اعالم کرد که این بانک دستور 
تغیی��ر مدیرعامل و ریاس��ت هیأت 
مدیره بانک گردشگری را صادر کرد. 
 بانک مرکزی به بانک یاد شده اعالم 
نموده...                          صفحه2

حضرت آیت ا... خامنه ای:

مسئوالن در ماجرای 
فساد اخیر، دست های 
خائن و مفسد را بدون 

ترحم قطع کنند
  تالش دشمنان برای اختالف افكنی و مقابله با موج 

بيداری اسالمی در مراسم حج
 عزم سه قوه برای مقابله با فساد بانكی اخير

و پيشگيری از حوادث مشابه
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آمریكا و افغانستان 
در نوسان تضاد و همكاري با پاکستان

روابط آمریکا و افغانستان با پاکستان بین 
تض��اد ش��دید و همکاري ک��م رنگ، در 
نوسان است. پس از گذشت 10 روز تنش، 
رفتار عقالني و عادي توسط واشنگتن و 
کابل در قبال اس��الم آباد به جریان افتاده 

است.
با ترور برهان الدین رباني رئیس شوراي 
عالي صلح افغانس��تان، تحوالت جدیدي 
در ابعاد داخلي و منطق��ه اي بروز یافت. 
تحوالت اخیر در منطقه جنوب آسیا بیانگر 
انعطاف و شکننده بودن این منطقه است. 
کشورهاي افغانس��تان، پاکستان و هند به 
عنوان قدرت هاي مرکزي منطقه جنوب 
آسیا محس��وب مي ش��وند و سریالنکا، 
 بنگالدش، نپال و بوتان کشورهاي حاشیه اي
این منطقه را تش��کیل م��ي دهند. آمریکا 
به عنوان یک بازیگ��ر مداخله گر پس از 
حمالت یازده سپتامبر با حمله به افغانستان 

بازیگر میهمان در این منطقه است. 
با ترور پروفس��ور رباني، بار دیگر منطقه 
جن��وب آس��یا یک��ي از ویژگ��ي ه��اي 
اصل��ي خ��ود را که ش��کنندگي اس��ت، 
تجربه کرد. ش��کنندگي در جنوب آس��یا 
به معناي آن اس��ت که تح��والت منطقه 
و تصمی��م مقام��ات و رهب��ران دخی��ل 
در ای��ن منطقه بین عقل و احس��اس در 
حال رفت و برگش��ت اس��ت. تحوالت 
 نش��ان داده که احس��اس و واکنشي بودن

در منطقه جنوب آسیا قبل از عقل عمل مي 
کند. همواره وقایع این منطقه پس از دوره 
اي از آرامش با عملي احساس��ي متحول 
شده و روابط رو به بهبود روند معکوسي 
پیدا مي کند اما پس از گذشت مدت زمان 
کوتاه��ي از جوالن احس��اس، عقالنیت 
محدوده احس��اس را تن��گ مي کند ولي 
با وقوع اقدام احساس��ي دیگر این چرخه 

تکرار مي شود. 
نوس��ان در اقدام��ات و تصمیمات 

عقالني – احساسي 
قب��ل از ت��رور رهبر ش��وراي عالي صلح 
افغانس��تان، تحوالت منطقه جنوب آسیا 
روند افقي و تا حدودی عادي داش��ت که 
چند هفت��ه پس از مرگ اس��امه بن الدن 
س��رکرده گروه القاع��ده و فروکش کردن 
اتهام��ات بر ض��د پاکس��تان در منطقه به 
جریان افتاده بود. چهارمین دور مذاکرات 
استراتژیک سه جانبه بین امریکا، افغانستان 
و پاکس��تان در یازدهم مرداد )2  آگوست( 
برگزار شد. از مهم ترین کارکردهاي این 
دوره از مذاکرات که بعد از مرگ بن الدن 
به تعویق افتاد، اعتماد س��ازي بین طرفین 
گفتگو بود. مارک گراس��من نماینده ویژه 
امری��کا در کنار معاونی��ن وزراي خارجه 
کش��ورهاي افغانس��تان و پاکستان تالش 
کردن��د تا دیدگاه ه��اي مختلف در مورد 
راهکارهاي حل مشکالت منطقه اي را به 

سمت و سویي واحد هدایت کنند. 
یوسف رضا گیالني نخست وزیر پاکستان، 
با اعالم خبر تعهد امریکا مبني بر عدم تکرار 
حمله به خاک پاکستان پس از ماجراي قتل 
بن الدن، تنش در روابط دو کشور را کاهش 
داد. همچنین امریکا اعالم کرد که هیچ گاه 
پاکس��تان را تنها نمي گذارد. مقامات ناتو 
در ماه سپتامبر )شهریور( به پاکستان سفر 
نموده و براي بهبود اوضاع منطقه با ژنرال 
اشفق کیاني فرمانده ارتش پاکستان، دیدار 
کردند. این دس��ته از اظهارات و س��فرها 
 بیانگ��ر روند افقي و س��یر ع��ادي روابط 

اسالم آباد – واشنگتن است. 
قب��ل از ترور ربان��ي، بعد دیگ��ر روابط 
یعني مناسبات پاکس��تان – افغانستان نیز 
عادي بود. مقامات دو کش��ور دیدارهاي 
متعددي را ترتیب داده و در مورد تحوالت 
 منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. پاکستان 
بزرگ ترین ش��ریک صادرات افغانستان 
خوانده شد. در نشس��ت چهار جانبه اي 
که با محوریت موضوع��ات اقتصادي و 
مواد مخدر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
برگزار ش��د، پاکستان و افغانستان در کنار 
تاجیکستان و روسیه حضور فعال داشتند. 
ب��ا ترور برهان الدی��ن رباني یعني عملي 
که بیشتر ناشي از احساس بود روندهاي 
افقي و س��یر عادي در رواب��ط بازیگران 
منطقه جنوب آسیا به روابط عمودي تغییر 
یافت. اظهارات هر یک از مقامات آمیخته 
با احساس��ات عمیق بود. قوي ترین موج 
اظهار نظرهایي که بیش��ترین انعکاس را 
داشت متعلق به امریکایي ها بود. مقامات 
امریکا با این موضوع به طور کامل واکنشي 
برخورد کردند و پاکس��تان را به همکاري 
با شبکه حقاني به عنوان عامل اصلي این 
 ترور متهم کردند. ش��بکه حقاني یکي از
زیر ش��اخه هاي گروه طالبان محس��وب 
مي ش��ود. این اظهارات طیف وس��یعي 
از اتهامات تا حمله به پاکس��تان به عنوان 
تجویز براي اقدام را در بر مي گرفت. یکي 
از سناتور هاي امریکایي از دولت خواست 
تا همه گزینه ها بر ضد پاکستان را مدنظر 
قرار دهد. موج تصمیمات احساس��ي به 

افغانستان و مقامات این کشور نیز رسید. 
مقامات افغان اعالم کردند که پاکس��تان با 
ش��بکه حقاني همکاري مي کند و از این 
طریق در افغانستان جنگ نیابتي دارد. سپس 

افغانستان جلسه مذاکره اي را که قرار بود 
هفته آینده بین مقامات اسالم آباد – کابل 
برگزار شود به تعویق انداخت. در نهایت 
برخي از گروه هاي افغانس��تان همکاري 
اس��تراتژیک با امریکا، انگلی��س، هند و 
اتحادیه اروپا را پیش��نهاد کردند در حالي 
که قبل از ترور رباني همکاري استراتژیک 
با امریکا خط قرمزي بود که بس��یاري از 
گروه ها نمي خواس��تند از آن عبور کنند. 
تم��ام این اظهارات آکنده از احس��اس در 
ش��رایطي ابراز مي ش��د که طالبان کشتن 
برهان الدین رباني را تکذیب کرده بود و 
طالبان افغانس��تان اعالم کرد که این گروه 
بیش از دولت پاکس��تان با ش��بکه حقاني 
مرتبط است. در مقابل پاکستان یکي از دو 
راه انتقال تدارکات به افغانستان را مسدود 
کرد و به تقویت مناسبات با چین پرداخت. 
پس از گذش��ت 10 روز از ترور رباني و 
تبادل اظهارات واکنشي – احساسي، جوي 
آرام حاکم شد و کم کم محاسبات عقالني 
محدوده واکنش هاي احساس��ي را تنگ 
نمود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در 
اولین گام اعالم کرد که رابطه آي اس آي 
سرویس اطالعاتي پاکستان، با شبکه حقاني 
مشخص نیست. مرد شماره یک کاخ سفید 
با اعالم این مطلب مشي جدیدي ترسیم 
نمود که در درج��ه اول اظهارات مقامات 
دیگ��ر را ک��م رن��گ مي ک��رد. کم رنگ 
ک��ردن دیدگاه هاي واکنش��ي دیگران، به 
امریکا کمک مي کند تا از پاکس��تان براي 
حل مشکل افغانستان کمک بگیرد و این 
موضوعي است که اوباما در استراتژي خود 
به صراحت بدان اشاره کرده بود. اما اوباما 
با قاطعیت منکر رابطه پاکس��تان و شبکه 
حقاني نشد زیرا به نظر مي رسد که امریکا 
کشاندن جنگ از افغانستان به پاکستان را از 
گزینه هاي احتمالي آینده مي بیند. مایک 
مولن رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، که 
در مراس��مي جایگاه خود را در دهم مهر 
)2 اکتبر( به ژنرال مارتین دمپسي سپرد؛ در 
یک عقب نشیني تاکتیکي اعالم کرد که از 
طریق پاکستان مي توان بر مشکل افغانستان 
فائ��ق آمد. ای��ن ایده عقالن��ي متفاوت با 
واکنش احساس��ي وي ب��ود که چند روز 
پیش در کنگره، ش��بکه حقاني را بازوي 

اطالعاتي آي اس آي خوانده بود. 
کامرون مونتر س��فیر امریکا در پاکستان، 
اعالم کرد که واشنگتن در تمام زمینه ها به 
دنبال توافق با پاکستان است. حامد کرزاي 
رئیس جمهوري افغانستان، نیز اعالم کرد 
که از این پس به جاي طالبان با پاکس��تان 
مذاکره مي کنیم. در این اظهارات از میزان 
احساس کاسته شده و بر میزان عقالنیت 
که مبتني بر یافتن راهکار مناسب و عملي 
است تمرکز شده اس��ت. کرزاي به جاي 
اتهام زدن به پاکستان تصمیم گرفته مدارکي 
را دال بر طراحي ترور رباني در پاکس��تان 
در اختیار مقامات اس��الم آب��اد قرار دهد. 
پاکستان نیز اعالم کرد که به جاي جنگ، با 
قبایل مذاکره خواهیم کرد. این ایده پاکستان 
اقدامي مناسب و کاربردي براي حل مشکل 

نا امني در منطقه جنوب آسیاست. 
شکنندگي منطقه؛ تهدید یا فرصت 
اوضاع شکننده منطقه و توالي تصمیمات 
و اقدامات عقالني – احساس��ي داراي دو 
جنبه تهدید و فرصت اس��ت. در حقیقت 
برخي کشورها مي خواهند از شکنندگي 
اوض��اع و آب گل آلودي ک��ه در منطقه 
وج��ود دارد ماهي مورد نظر خود را صید 
کنند. این کشورها شکنندگي اوضاع منطقه 
را یک فرصت مي دانند. براي مثال انگلیس، 
به دنبال امریکا با رصد کردن اوضاع جاري 
بحث همکاري اس��تراتژیک با افغانستان 
را مطرح کرد و خواس��ت گزینه جدیدي 
را ب��راي افغان ها مط��رح کند. مثال دیگر 
عربستان است که به دنبال میانجي گري و 
افزایش نفوذ خود در بین کشورهاي منطقه 
جنوب آسیا و به خصوص در قبال امریکا 
برآمد. در این مسیر دیپلمات هاي سعودي 
 که در تاریخ بیس��ت و س��وم ش��هریور 
)14 س��پتامبر( پس از حمله به س��فارت 
امریکا کابل را ترک کرده بودند، بازگشتند. 
اما اوضاع ش��کننده در درج��ه اول براي 
افغانستان و پاکستان یک تهدید است زیرا 
نوس��ان همکاري و تضاد، در روند صلح 
منطقه اي اختالل ایجاد مي کند و س��پس 
مانعي جدي در توسعه و پیشرفت هر دو 
کشور است. هر چند پاکستان در مذاکره با 
افغان ها به جاي طالبان قرار گرفت و اعالم 
ک��رد که با قبایل مرتبط ب��ا طالبان مذاکره 
خواهد کرد یعني به طور غیر مستقیم نبض 
آینده صلح منطقه را در دست گرفت و از 
این طریق بر نقش تعیین کننده خود افزود، 
اما این نقش موقتي خواهد بود و الزمه آن 
تحمل فشار از جانب امریکا و افغانستان 
است. با بروز هر حادثه اي نیز ممکن است 
دوباره این نقش از پاکس��تان سلب شود. 
تهدید دیگر براي کشورهاي منطقه است. 
هر چه فاصله دستیابي به صلح منطقه اي 
که پیامد آن امنیت براي منطقه است بیشتر 
گ��ردد، نا امني هاي موج��ود هزینه هاي 
بیشتري را بر کشورهاي همسایه تحمیل 

خواهد کرد. 

در پی واگذاری مس��ئولیت رس��یدگی به رسوایی 
سوءاس��تفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل 
ن��ود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای از 
رئیس و هیأت رئیسه مجلس درخواست کردند که 
در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور، 
رئیس بانک مرکزی و مسئوالن دولتی مرتبط با این 
پرونده اعمال ش��ود. در این صورت پس از قرائت 
گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رأی گیری 
شده و در صورت تأیید گزارش توسط مجلس، این 
گزارش به قوه قضائیه ارجاع و در عین حال به منزله 

کارت زردی به مسئوالن دولتی خواهد بود. 
متن نامه از این قرار است:

رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و 
خصوصی درگیر آن بوده اند، ضربه سختی به اعتماد 
مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. 
بی شک بررس��ی بی طرفانه و دقیق این فاجعه و 
کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش 
نتای��ج به مردم می تواند از ابع��اد این بی اعتمادی 

بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.
 بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از 
مقامات قوه مجریه بر خالف قانون حمایت هایی 
اعم��ال کرده اند، برخی مس��ئوالن بانک��ی بدون 

صالحیت به کار گمارده شده اند و نظارت قانونی 
 بر عملیات بانکی به عمد یا از سر بی مسئولیتی یا
ندانم کاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای 
کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. 
چون در فرآین��د این امر احکام متعددی از قوانین 
ذیرب��ط، از جمله قانون اداره امور بانک ها مصوب 
1358، قان��ون تس��هیل اعطای تس��هیالت بانکی 
مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی 
مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 
و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه،  توسط رئیس 
جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی 
و قائ��م مقام وی، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و 
برخی دیگر از مسئوالن زیر مجموعه دولت، نقض 
شده یا نادیده گرفته شده است؛ ما امضاء کنندگان 

ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.
  امض��اء کنن��دگان: 1- حس��ین نجابت)ته��ران(
2- احمد توکلی)ته��ران( 3- الیاس نادران)تهران( 
4- علی زاکانی)تهران( 5- پرویز سروری)تهران( 
ج��واد   -7 فوالدگر)اصفه��ان(  حمیدرض��ا   -6
 جهانگیرزاده)ارومی��ه( 8- نادر قاضی پور)ارومیه(
9- محمد دهقان)طرقبه و چناران( 10- امین حسین 

رحیمی)مالیر( 11- سیدحسین دهدشتی)آبادان(.

به گزارش مهر، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی بدین قرار است:

م��اده 233- هرگاه حداقل ده  نفر از نمایندگان و یا 
هرکدام از کمیس��یون ها، عدم رعایت شئونات و 
نقض یا اس��تنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص 
قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئوالن 
دس��تگاه های زیرمجموعه آن��ان را اعالم نمایند، 
موض��وع بالفاصله از طریق هیأت رئیس��ه جهت 

رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می گردد.
 کمیس��یون حداکثر ظرف م��دت ده  روز موضوع 
را رس��یدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر 
صریح، گزارش خود را از طریق هیأت  رئیس��ه به 

مجلس ارائه می دهد.
 تبص��ره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش 
باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر 
مراجع ذیصالح ارسال می شود تا خارج از نوبت و 

بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
 تبص��ره 2- درصورت��ی ک��ه مجل��س در مورد 
رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت  رأی به 
وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت 
رعایت مفاد اصل هش��تاد و نهم قانون اساسی در 

دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

جهان نما

رهبر معظم انقالب با اش��اره به فساد 
بانکی اخی��ر علت وقوع این س��وء 
اس��تفاده را عمل نکردن مسئوالن به 
توصی��ه های مؤکد چند س��ال پیش 
در خصوص مقابله با فساد اقتصادی 
توصی��ف و تأکید کردند: مس��ئوالن 
قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و 
عاقالنه قضیه و اطالع رسانی مناسب 
به مردم، باید دست های خائن را قطع 

کنند.
به گ��زارش مهر، حض��رت آیت ا... 
خامنه ای رهبر انقالب اس��المی در 
دیدار دس��ت اندرکاران حج امسال، 
ح��ج را فرصت��ی بس��یار گرانبها و 
ارزشمند برای ارتباط با امت اسالمی 
و به��ره مندی معن��وی خواندند و با 
اشاره به تالش دشمنان برای اختالف 
افکنی و مقابله با موج بیداری اسالمی 
در مراس��م حج، تنها راه غلبه بر این 
توطئ��ه را نزدی��ک تر ش��دن دل ها 
و تقویت همدلی دانس��تند، ایش��ان 
همچنین در ادامه با اش��اره به فس��اد 
بانکی اخیر در کشور، علت وقوع این 
سوء استفاده را عمل نکردن مسئوالن 
به توصیه های مؤکد چند سال پیش 
رهبری در خصوص مقابله با فس��اد 
اقتص��ادی توصی��ف و تأکید کردند: 

مس��ئوالن قضایی ضمن پیگیری ق��وی، دقیق و 
عاقالنه قضیه و اطالع رسانی مناسب به مردم، باید 

دست های خائن را قطع کنند.
حضرت آیت ا... خامن��ه ای حج را یکی از رموز 
اساس��ی اس��الم و میهمانی بزرگ الهی در مرکز 
عظم��ت و قدرت و جمال و کَرم توصیف کردند 
و افزودند: باید در بُعد عمومی و بین المللی حج، 
همدلی و تقویت پیوندهای اسالمی بدون در نظر 
گرفتن ملیت ها، قومیت ها و مذهب ها مورد توجه 
جدی قرار گیرد و از این فرصت برای نزدیک تر 

شدن دل ها استفاده شود.
ایش��ان یکی از ویژگی های بارز حج امس��ال را، 
بیداری اس��المی در منطقه به ویژه مصر، تونس، 
یمن و بحرین دانس��تند و تأکی��د کردند: با توجه 
به این رویداد مهم، امس��ال توطئه ایجاد اختالف 
و بدبینی و تحریک احساسات میان امت اسالمی، 
برجسته تر خواهد بود و تنها راه غلبه بر این توطئه 

نزدیک تر شدن دل ها و تقویت همدلی است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که مسلمانان 
یک تن واحد هستند، افزودند: حجاج ایرانی باید با 
چنین نگاه عمومی و جهانی در حج حضور یابند 

و تجربیات سی ساله خود در مبارزه با استکبار و 
معاندین را در اختیار ملت های تازه انقالب کرده، 

قرار دهند.
حض��رت آیت ا... خامنه ای، رفتار خوب و همراه 
با ادب و احت��رام را از دیگر نکات ضروری برای 
حجاج ایرانی برشمردند و خاطر نشان کردند: حج 
فرصتی گرانبها برای پاکیزه شدن از آلودگی های 
دنیا و مجموعه ای از فرائض است که باید ضمن 
قدر دانستن این مراسم عظیم و کم نظیر، در حفظ 

ذخایر معنوی به دست آمده آن هم همت کرد.
ایش��ان زائران بی��ت ا... الحرام را به آماده س��ازی 
درونی خود، قبل از س��فر حج و آماده شدن برای 
این میهمانی الهی توصیه کردند و افزودند: حاجی 
ایرانی باید با رفتار خود در حج، ملت، کش��ور و 
نظ��ام جمهوری اس��المی ایران را در چش��م دنیا 

سربلند کند.
رهب��ر انقالب اس��المی حج��اج را ب��ه پرهیز از 
رفتارهای سبک توصیه و خاطر نشان کردند: یکی 
از این رفتارهای سبک، عطش بازارگردی است که 
 عالوه بر این که ارز کشور را برای خرید کاالهای 
بی کیفیت به ه��در می دهد، فرصت ارزش��مند 

عبادت و بهره مندی معنوی را نیز از بین می برد.

حض��رت آیت ا... خامن��ه ای در ادامه 
با اش��اره به توصیه های مؤکد خود به 
مسئوالن، در سال های گذشته به ویژه 
در فرمان ده س��ال قب��ل برای مبارزه با 
فساد اقتصادی خاطر نشان کردند: اگر 
چه مسئوالن از مقابله با فساد اقتصادی 
 استقبال کردند اما اگر به این توصیه ها
عمل می ش��د، هیچ��گاه دچار چنین 
 حوادث��ی همچون فس��اد بانکی اخیر 

نمی شدیم.
ایش��ان افزودند: وقوع چنین مسائلی، 
ذه��ن و دل م��ردم را مش��غول و دل 
بس��یاری را نی��ز می ش��کند و آیا این 
سزاوار است که به خاطر عمل نکردن 
مس��ئوالن، مردم به سبب این حوادث 
ناراحت شوند و حتی برخی امید خود 

را از دست بدهند.
رهب��ر انقالب اس��المی خاطر نش��ان 
کردن��د: از همان س��ال های قبل بارها 
گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه 
 دار شود زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی
آن بس��یار مشکل می ش��ود و سرمایه 
گذار پاکدام��ن و صادق را نیز مأیوس 

می کند، اما متأسفانه عمل نشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اطمینان 
بخش��ی به مردم در خصوص عزم سه 
قوه برای مقابله با این حادثه و پیشگیری 
از حوادث مشابه، افزودند: البته عده ای می خواهند 
از این ماجرا برای زیر سئوال بردن مسئوالن استفاده 
کنند، در حالی که مسئوالن در دولت، مجلس و قوه 

قضائیه مشغول انجام وظیفه خود هستند.
ایش��ان با اشاره به اطالع رس��انی که در روز های 
گذشته در خصوص این حادثه انجام گرفته است، 
خاطرنشان کردند: رس��انه ها بیش از این نباید به 
جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه 
باید به مس��ئوالن اجازه دهند تا عاقالنه، مدبرانه، 
قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررس��ی کنند. 
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردن��د: ادامه هیاهو 
 و جنج��ال، به خصوص اگ��ر ع��ده ای به دنبال 
استفاده های دیگر از این مسائل باشند، به صالح 

نیست و همه باید مراقب باشند.
حضرت آیت ا... خامن��ه ای افزودند: مردم بدانند 
که مسئوالن، این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند 
کرد و دس��ت های خائن قطع خواهد شد. ایشان 
با توصیه مؤکد به قوه قضائیه برای اطالع رس��انی 
مناسب به مردم در خصوص پیگیری این پرونده 
تأکید کردند: دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، 

خرابکار و مفسد ترحم کند. 

حضرت آیت ا... خامنه ای:

مسئوالن در ماجرای فساد اخیر،
دست های خائن و مفسد را بدون ترحم قطع کنند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پليس ضدفساد انگليس متهم به فساد شد
واحد ضد فس��اد پلیس انگلیس اکنون خود به سوژه تحقیق در خصوص 
فس��اد تبدیل شده و سه تن از افسران آن به جرم مخفی نگه داشتن برخی 

شواهد در محاکمه 6 همکار پلیس خود تحت پیگرد قرار دارند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیس��ی دیلی میل، واحد ضد فساد 
پلیس انگلیس اکنون خود به سوژه تحقیق در خصوص فساد تبدیل شده 
و سه تن از افسران آن به جرم مخفی نگه داشتن برخی شواهد در محاکمه 
6 هم��کار پلیس خود تحت پیگرد قرار دارند. بنابراین گزارش، اتهام این 
افراد این اس��ت که شواهد بسیار مهمی را در محاکمه شش نیروی پلیس 
که متهم به حمله نژادپرس��تانه به گروهی از جوانان انگلیسی بودند پنهان 
کرده اند. جزئیات این تحقیقات هفته گذش��ته در یک جلس��ه محاکمه در 
لندن به یک قاضی ارائه شد. این سه تن با هدف تبرئه شش همکار خود 
از انتش��ار یک گزارش در ش��بکه CCTV که می توانست مجرمیت این 
شش تن را اثبات کند، جلوگیری کرده اند.  بر اساس پرونده تشکیل شدن 
کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات پلیس، این سه تن ممکن است بر 
اس��اس اس��تانداردهای حرفه ای پلیس انگلیس با مجازات جنایی روبه رو 
ش��وند. در سال 2009، شش تن از اعضای اس��کاتلند یارد که شاغل در 
پلیس محلی بودند، توسط دادگاهی در کینگستون تبرئه شدند. در جریان 
این دادگاه، مارک جونز، نیروی پلیس بریتانیا متهم به حمله نژادپرس��تانه 
شده بود، در حالی که پنج تن از همکارانش نیز متهم بودند که این حمله 

را پوشش داده و اجازه افشای آن را ندادند.
 جونز یکی از شش افسری است که متهم است گروهی از جوانان را در 
حمله ای نژادپرس��تانه به یک خودروی ون منتقل کرده و مورد خش��ونت 
ق��رار داده اس��ت. راننده ون که خود یک سیاهپوس��ت بود بر ضد جونز 
ش��هادت داد اما گزارش��ی از CCTV برای هیأت منصفه پخش شد که 
با ش��هادت راننده ون تفاوت داش��ت و بنابراین شش نیروی پلیس تبرئه 

شدند. در واقع گزارش CCTV گزارشی تحریف شده بوده است. 

کليسای واتيكان 
به جمع حاميان بشار اسد پيوست

کلیس��ای واتیکان، تمایل ندارد که حکومت بش��ار اسد س��قوط کند. به 
گ��زارش تابن��اک، »دیلی اس��تار«، در خبری نوش��ت: بش��اره رای، رهبر 
روحانی مس��یحیان مارونی لبنان، که در خالل دیدار خود با رئیس جمهور 
فرانس��ه، از وجود حزب ا... در لبنان حمایت کرده و به س��ارکوزی گفته 
بود که در صورت سقوط بشار اسد، افراطیون اخوان المسلمین در سوریه 
به قدرت خواهند رس��ید و به دنبال آن، ش��رایط برای زندگی مس��یحیان 
در منطقه س��خت تر خواهد شد، اعالم کرد: سخنان وی در این باره، نظر 

کلیسای واتیکان نیز هست.
بناب��ر این گ��زارش، در دو هفته گذش��ته، گروه های گوناگ��ون لبنانی و 
معارضان دولت بش��ار اس��د، فشار های بس��یاری به رهبر مسیحیان لبنان 
و س��وریه وارد کردن��د تا وی از نظرات خود برگ��ردد؛ اما وی نه تنها بر 
اظهارات خود پافش��اری کرد، بلکه پی��ش از ترک لبنان به مقصد آمریکا، 
اعالم کرد که دیدگاه های وی، نظر کلیسای واتیکان است و سران واتیکان 
نیز از س��قوط حکومت بش��ار اس��د و روی کار آمدن دولتی که به دست 

افراطیون اخوان المسلمین اداره می شود، نگران هستند.
در این باره، نیکوال س��ارکوزی، رئیس جمهور فرانس��ه نیز )که همواره در 
خالل بحران اخیر، خواس��تار س��قوط بشار اسد بوده است( پس از دیدار 
با رهبر مس��یحیان منطقه، حمالت خود بر ضد بشار اسد را متوقف کرده 
اس��ت؛ به این معنا که س��ارکوزی نیز خطر پدید آمدن یک دولت افراطی 
با حمایت عربس��تان در سوریه را درک کرده و بیش از این، تمایلی برای 
اعمال فش��ار به بش��ار ندارد، مگر این که رویدادهایی دراماتیک همچون 
تعهد مخالفان بش��ار اسد به سپردن دولت س��ازی به غربی ها در صورت 
شکست حکومت کنونی سوریه رخ دهد. گفتنی است، هر چند حکومت 
کنونی س��وریه، س��کوالر است، ولی همواره در س��الیان گذشته، یکی از 
محور های اصلی مقاومت در برابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی بوده 
اس��ت؛ افزون بر این، کش��وری همچون عربس��تان که توسط وهابی ها و 
س��لفیون اداره می شود، از این که سوریه در چهارچوب سیاست های آنان 

نقش آفرینی نمی کند، همواره به مقابله با این کشور برخاسته اند. 

وزیر دفاع آمریکا:
اسرائيل به سرعت در حال منزوی شدن 

در خاورميانه است
لئون پانتا در سخنانی با اشاره به تحوالت خاورمیانه اعتراف کرد که رژیم 
صهیونیس��تی به سرعت در حال منزوی شدن در منطقه است. به گزارش 
مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، لئون پانتا در ادامه گفت: تعهدات امنیتی 
آمریکا در قبال اس��رائیل باید تل آویو را قادر سازد تا هزینه های مربوط 

به صلح را بپردازد.
وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزود: من در سفر به منطقه تالش خواهم کرد 
تا وع��ده های هیالری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر تالش برای 

بهبود روابط تل آویو با آنکارا و قاهره را بهبود ببخشم.
پانت��ا در ادامه گفت: این به خوبی روش��ن اس��ت که تغیی��رات زیاد در 
خاورمیان��ه موجب ش��ده که ب��ا دوره دراماتیکی در ای��ن منطقه روبه رو 
 باشیم که این دوره موقعیت خوبی برای اسرائیل محسوب نمی شود زیرا 
تل آویو به س��رعت در حال منزوی شدن در خاورمیانه است. وزیر دفاع 
آمریکا در ادامه با اشاره به لزوم تسلیح نظامی رژیم صهیونیستی نیز گفت: 
امنی��ت واقعی تنها با تالش های دیپلماتیک به همراه افزایش توان نظامی 
به دس��ت می آید. پانتا در سفر به س��رزمین های اشغالی عالوه بر دیدار 
با س��ران رژیم صهیونیستی با برخی از مقامات تشکیالت خودگردان نیز 

دیدار خواهد کرد.

هزینه حضورنظامي آلمان در افغانستان 
بيش از سه برابر رقم پيش بيني شده است

هزینه ده س��اله حضور نظامیان آلمان در افغانس��تان ب��ه 17میلیارد یورو 
رس��یده که این رقم حدود سه برابر رقم پیش بیني شده اولیه دولت بوده 
اس��ت. به گزارش ایرنا، طبق تحقیق مؤسس��ه تحقیقات اقتصادي آلمان، 
کل هزینه حضور نظامي آلمان در افغانس��تان ممکن اس��ت تا سال 2014 
 که ارتش آلمان از این کش��ور عقب نش��یني مي کند، به 22میلیارد یورو 

برسد. 
روز 7 اکتب��ر) 15مهر( دهمین س��ال حضور نظامیان آلمان در افغانس��تان 
اس��ت. این هزینه ها ش��امل هزینه مأموریت نیروه��اي نظامي، اقدامات 
زیربنایي، تجهیزات، هزینه هاي وزارت توسعه و همکاري هاي اقتصادي 
و وزارت خارج��ه، هزینه کش��ته و یا زخمي ش��دن س��ربازان آلماني در 

افغانستان است.
 ای��ن در حالي اس��ت ک��ه آلمان هم اکنون به س��بب بح��ران بدهي هاي 
دولت هاي اروپایي و فش��ار ناشي از آن بر واحد پولي یورو با مشکالت 
عدیده مالي مواجه اس��ت و انتظار مي رود که انتشار این ارقام اعتراضات 
به حضور نظامي آلمان را در افغانس��تان افزای��ش دهد. آلمان حدود پنج 
هزار نیروي نظامي در افغانس��تان دارد که حاصل آن ده ها کشته و صدها 

زخمي بوده است. 

شكایت 11 نماینده از احمدی نژاد برای اختالس

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به دنبال 
ایجاد امپراتوری نیستیم بلکه باید ایرانی پر فضیلت 
را درست کنیم. به گزارش مهر، محسن رضایی در 
همایش بصیرت و مقاومت تأکید کرد: نباید یاس 
و نا امیدی را در خود جای داد که اگر چنین شود 
به طور یقین در هیچ حرکتی موفق نخواهیم بود. 
وی ادامه داد: عده ای می گویند که بیکاری نداریم 
برخ��ی دیگر نیز می گویند بی��کاری ما را از بین 
برده و شکست خوردیم و در این میان باید توجه 
داشت که هر دو گروه اشتباه می کنند. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این که بیکاری 
و تورم را باید با همدلی و اتحاد از بین برد، تصریح 
کرد: به ش��رط این که همه با هم باشیم و مسائل 
حاشیه ای را وارد بحث نکنیم می توانیم بیکاری و 
تورم را از بین ببریم زیرا باید در نظر داشته باشیم 
تحت هیچ ش��رایطی نباید نا امیدی را به خود راه 
داد. رضایی با ی��ادآوری دوران انقالب و فراوانی 
پیروزی و شکس��ت ها، گفت: در جریان انقالب 
فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشتیم اما 
درس گرفتیم که در زمان پیروزی مغرور و در زمان 
شکست نا امید نشویم زیرا با اندیشه درست باید 

از شکس��ت ها درس گرفت. وی تأکید کرد: باید 
توجه داش��ت که به جای این که تورم، مشکالت 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و.... را بر گ��ردن یکدیگر 
بیندازیم و دولت و مجلس یکدیگر را محکوم کنند 
و اق��وام و طایفه ها بر ضد یکدیگر صحبت کنند 
بهتر است امیدوار باشیم و راهکارهای مناسب را 
پیدا کنیم زیرا نظامی خوب، ملت بزرگ و کشوری 

خوب در اختیار داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کشوری 
داریم که با داش��تن 70 میلیون نفر جمعیت دارای 
منابع بزرگ نفت و گاز است و موقعیت جغرافیایی 

خوبی را نیز در اختیار دارد.
رضایی با بیان این که باید از حالت انفعال خارج 
شد، تصریح کرد: چرا امروز با یک حادثه اختالس، 
بمبارانی بر ضد ما ش��کل می گیرد و عده ای داد 
از ناتوانی ما می زنن��د در حالی که باید از انفعال 

خارج شد.
وی یادآور شد: جنگ با آن بزرگی و دشمنان زیاد 
را با پیروزی خارج شدیم ولی نتوانسته ایم مشکل 
بیکاری و تورم را حل کنیم در حالی که با اتحاد و 

همدلی می توانیم این چالش را نیز برطرف کنیم.

دستور برکناری ها به بانک 
گردشگری هم رسيد

به دنبال برکناری مدیران بانکی در پی اختالس 
بزرگ، بانک مرکزی دس��تور تغییر مدیرعامل 
و ریاس��ت هیأت مدیره بانک گردشگری را 
ص��ادر کرد. به گزارش مه��ر در پی برکناری 
و اس��تعفای مدیران نظام بانک��ی که از آن به 
عنوان پس لرزه های نظام بانکی یاد می شود، 
رواب��ط عمومی بانک مرک��زی اعالم کرد که 
این بانک دس��تور تغییر مدیرعامل و ریاست 
هیأت مدیره بانک گردش��گری را صادر کرد. 
بانک مرکزی به بانک یاد ش��ده اعالم نموده 
اس��ت تا هر چه سریع تر نس��بت به معرفی 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به این بانک  

جهت احراز صالحیت آنان اقدام نماید. 
پیش از این نیز توس��عه بانک گردش��گری به 
عن��وان بانکی نوپا که به تازگی مجوز فعالیت 
از بانک مرکزی را دریافت کرده اس��ت، طبق 
ابالغیه بانک مرکزی متوقف ش��ده بود. الزم 
به ذکر اس��ت که منوچه��ر زمانی فریزهندی 
مه��دی  و  گردش��گری  بان��ک  مدیرعام��ل 
جهانگیری کوهشاهی رئیس هیأت مدیره این 

بانک است. 

رضایی:
 در جنگ پيروز شدیم ولی در مهار تورم نه
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بازار روز

اقتصاد

با وام 60 ميليوني، سال 1405 
خانه چندمتري باید خرید؟!

 متقاضیان وام مس��کن جوانان اگر بخواهند از تسهیالت 60 میلیون تومانی مسکن 
جوانان استفاده کنند باید امسال افتتاح حساب کنند و در طی 15 سال چهار میلیون 
و 872 هزار تومان پرداخت کنند و بعد از س��پری ش��دن زم��ان مزبور 60 میلیون 
توم��ان وام در حال��ی دریافت کنند که باید باز هم بازپرداخت آن را حداقل در 12 

سال آغاز کنند.
این حس��اب مس��کن جوانان نش��ان می دهد که اگر متقاضی افتتاح حساب کند و 
منصرف نش��ود از سال 90 تا حداقل 12 س��ال بعد از سال 1405 که وام را بگیرد 

مشتری بانک مسکن باقی می ماند.
پرداخت 60 میلیون تومان وام مسکن در سال 1405 یعنی 15 سال آینده در حالی 
اس��ت که با رقم 60 میلیون تومان در حال حاضر هم نمی توان مس��کن مناس��بی 
خرید و حداکثر یک آپارتمان 40 تا 50 متری قابل خرید است، حال اگر نرخ تورم 

15 سال آینده را هم در نظر بگیریم بی شک با این رقم نمی توان مسکن خرید.
بنابراین گزارش، سقف وام مسکن جوانان در حال حاضر حدود 26 میلیون تومان 
با نرخ س��ود 12 درصد است، بنابراین فردی که این وام را دریافت کند و بخواهد 
آن را در 12 سال و به طور ثابت ماهانه با اقساط 303 هزار تومان بازپرداخت کند 
باید 43 میلیون و 632 هزار تومان به بانک مسکن برگرداند. یک مسئول اعتبارات 
بانک مس��کن گفت: میزان سود و اقساط مس��کن جوانان در سال 1405 مشخص 
می ش��ود اما آنچه که مش��خص است این است که سقف کنونی تسهیالت مسکن 
جوان��ان در حال حاضر حدود 26 میلیون تومان با نرخ س��ود 12 درصد اس��ت و 

اقساط آن ماهانه 303 هزار تومان است.

بازار بانكی ایران، ساختاری انحصاری دارد
بازار بانکی ایران در طول سال های گذشته از ساختاری انحصاری برخوردار بوده است. 
اگر چه  در طی سال های اخیر اقداماتی مبنی بر  حضور هر چه بیشتر بانک های خصوصی 
در عرصه بانکداری صورت گرفته است و شاهد توسعه خدمات نوین بانکداری بوده ایم، 
اما هنوز تا رسیدن به فضای رقابتی در این صنعت و توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور 
کسب درآمد بیشتر راه طی نشده زیادی باقی است. وجود چنین فضای غیر رقابتی ای در 
کنار حاشیه امن سودآوری همواره باعث شده است تا آنها در توسعه اقدامات افزون کننده 
کارایی، جدیت کافی نداشته باشند و همین امر زمینه بروز مشکالتی چند از قبیل وجود 
بوروکراسی و فرآیندهای زائد، تخصیص تسهیالت به طرح های فاقد توجیه اقتصادی، 
افزایش مطالبات و در نتیجه کمبود نقدینگی و توسل به شرایط سخت برای بازپرداخت 

تسهیالت را در امر تخصیص بهینه منابع به وجود آورده است.
 بخ��ش ه��ای تولی��دی که ب��دون ش��ک حیات اقتص��ادی جامع��ه و به ط��ور قطع 
پس اندازکنندگان نیز به آن وابس��ته اس��ت برای سال های متمادی از ناکارآمدی نظام 
بانکی و در نتیجه نرخ های باالی س��ود بانکی رنج می برده اس��ت. سهم رو به تزاید 
عقود مش��ارکتی در این س��ال ها و در نتیجه تحمیل نرخ های س��ود 30 درصدی بر 
دوش تولیدکنندگان خود گواه بر   این مطلب است. در واقع نظام بانکی در ایران برای 
تضمین س��ودآوری خود همواره س��اده ترین راه را برگزیده است و آن حفظ حاشیه 
 نرخ س��ود ناش��ی از اختالف زیاد بین سود دریافتی از تس��هیالت و سود پرداختی به 
س��پرده هاست. بنابراین برای حل این معضالت باید کارایی بانک ها را تا حد زیادی 
افزای��ش داد. افزای��ش در کارای��ی بیش از هر چیز با حاکمی��ت قواعد رقابت پذیری 
همخوانی دارد که بی شک با ویژگی هایی همچون کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری 

و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی همراه خواهد بود.
 

سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان:

سرشماري نفوس و مسكن تأثیري 
 نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و امام بر يارانه پرداختي به خانوارها ندارد

جمعه اصفهان گفت: به پیگیری پرونده 
اختالس سه هزار میلیارد تومانی کشور 

خوشبینم.
آیت ا... س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد با 
اشاره به وقوع اختالس سه هزار میلیارد 
تومانی در سیس��تم بانکی کشور اظهار 
داش��ت: از جمل��ه دالیل ب��روز چنین 
مفاسدی عدم اجرای صحیح وظایف از 
سوی بانک ها است. وی با بیان این که 
بانک ها در این راس��تا اعتباراتی را برای 
برخی افراد افتتاح کرده اند، تصریح کرد: 
این اعتبارات در حالی برای افراد ایجاد 

ش��ده که آنها لیاقت دریافت آن را نداشته اند و در این میان 
رانت خواری و پارتی بازی مشهود بوده است. نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ادامه داد: برخوردهایی 
که باید از س��وی قوه قضائیه ص��ورت گیرد به طور حتم 
انجام می شود و این دستگاه می داند چگونه با این موضوع 

برخورد کند. به گزارش فارس، وی در 
ادامه گفتگوی خود با فارس به وظیفه 
دولت در قبال پیشگیری و مبارزه با این 
گونه مفاسد اشاره کرد و افزود: هر کدام 
از مسئوالن در دولت اعم از رئیس کل 
بانک مرک��زی و وزیر اقتصاد و دارایی 
باید در برابر این مسأله پاسخگو باشند. 
طباطبایی نژاد بیان داش��ت: هنگامی که 
صحبت از مبارزه دولت و پاسخگویی 
آن به میان می آید نباید تمام افرادی که 
در بدنه دولت فعالیت می کنند را متهم 
کرد و تنها با افرادی باید برخورد شود 
و پاسخگو باشند که در بروز این مسأله 
مقصر بوده اند. وی افزود: تاکنون که مقصران این اختالس 
پاسخی به مردم نداده اند و فقط عذرخواهی کرده و رفته اند. 
ام��ام جمعه اصفه��ان با تأکید بر این که ق��وه قضائیه باید 
جریمه ه��ای خود برای این افراد را اعمال کند، اضافه کرد: 
خوشبین هستم که این مسأله به نحو مطلوب پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

بانك ها وظايفشان را درست انجام نمي دهند

 مرتض��ي یزدخواس��تي مدیر عامل ش��رکت 
ش��هرک هاي صنعتي اس��تان اصفهان با اشاره 
 به برگزاري س��مینار جذب س��رمایه گذار در 
شهرک هاي صنعتي استان اصفهان که در آبان 
ماه برگزار مي شود، افزود: شرکت شهرک هاي 
صنعتي با آغ��وش باز از س��رمایه گذاري در 

شهرک ها و نواحي صنعتي استقبال مي کند.
 وی ب��ا تأکید بر اطالع رس��اني تخصصي در 
زمینه صنعت استان گفت: با توجه به این که 
اصفهان از لحاظ تعداد ش��هرک های صنعتي 

و نیز مساحت کل شهرک ها و ایجاد اشتغال 
آنها رده اول کشور را به خود اختصاص داده 
اس��ت جا دارد تا این مس��أله بازتاب مناسبي 
در رسانه ها داشته باش��د. یزدخواستي افزود: 
مهندسان مش��اور این ش��رکت با برنامه ها و 
پیش��نهادات و راهکاره��اي مفید در خدمت 
آباداني ش��هرک هاي  س��رمایه گذاران جهت 

صنعتي مي باشند.
وي ب��ا عنوان این مطلب ک��ه اختیارات الزم 
جهت سرمایه پذیري در شهرک هاي صنعتي 

اصفهان به استان داده شده است تصریح کرد: 
کارگروه ویژه اي جهت تسهیل در برنامه هاي 
اداري س��رمایه گذاران تشکیل شده است که 
به س��رعت کارهاي مربوطه را انجام مي دهد 
و همای��ش ج��ذب س��رمایه گذار درآبان ماه 
راهگش��اي ش��روع این نهضت خواهد بود. 
مدیر عامل ش��رکت ش��هرک ه��اي صنعتي 
اس��تان خاطرنش��ان کرد: اکنون 77ش��هرک 
وناحی��ه صنعتي در اس��تان وج��ود دارد که 
ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي استان اصفهان 

براي واگذاري زمین به متقاضیان ایجاد صنایع 
کوچک در این استان، محدودیتي ندارد.

مرتضي یزدخواستي بیان نمود: سرمایه گذاراني 
ک��ه متقاضي زمین ب��راي ایج��اد واحدهاي 
صنعتي هس��تند، موظفند در مدت یک سال 
واحد صنعتي خود را بسازند و به بهره برداري 

برسانند.
وي همچنین از جذب حدود 30 میلیارد ریال 
اعتبار براي گازرساني به شهرک هاي صنعتي 
اس��تان خبر داد و گفت: ح��دود 2600 واحد 

صنعتي مس��تقر در شهرک هاي صنعتي استان 
اصفهان به شبکه گاز پیوسته اند.

یزدخواس��تي افزود: ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعتي اس��تان اصفهان براي رفع زمین هاي 
راکد و دریافت زمین از آنها، کمیته اي تشکیل 
داده است که پرونده هاي راکد به هیأت حل 
اختالف ارس��ال ش��ده و موجب صدور رأي 
فس��خ قطعي و فسخ مشروط ش��ده است تا 
زمینه اي براي کساني که قصد سرمایه گذاري 

را دارند ایجاد شود.

2600 واحد صنعتي در اصفهان به شبكه گاز پيوسته اند

اجرای  راستای  در  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
اصل 44 قانون اساسی و بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع کشور و تبصره الحاقی به ماده 1 قانون مذکور، مدیریت بهره وری و نگهداری 
از پارکهای جنگلی شهید امینی شهرستان سمیرم و امین آباد شهرستان شهرضا را به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که 
دارای گواهی صالحیت در رشته کشاورزی و منابع طبیعی باشند دعوت می نماید جهت 
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، به واحد امور پیمانهای این اداره کل واقع در اصفهان 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل   – کارگر  خیابان  روبروی   – خیابان هزار جریب   –

استان اصفهان مراجعه نمایند.
1 – مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری 

روز پنج شنبه مورخ 1390/7/21.
2- مهلت ارائه اسناد و طرح پیشنهادی به اداره کل: از تاریخ 1390/7/23 لغایت تا 

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1390/8/3.
3- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1390/8/4 ساعت 8:30 

صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  دبیرخانه  پیشنهادات:  و  اسناد  تحویل  محل   -4

استان اصفهان.
5- ضمانت نامه شرکت در فراخوان: شرکت کننده در فراخوان ملزم به ارائه ضمانت 
ذیل  صورت  دو  از  یکی  به  ریال   10/000/000 مبلغ  به  فراخوان  در  شرکت   نامه 

می باشد:
الف- ارائه ضمانتنامه بانکی )تذکر مهم: ارائه هرگونه چک، چک بانکی تضمین شده و 

سفته مردود می باشد(
ب- واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک 
کشاورزی شعبه سازمان جهادکشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اصفهان.
6- هزینه درج آگهی به عهده برندگان فراخوان می باشد.

آگهی تجديد فراخوان واگذاری مديريت بهره وری 
و نگهداری از پارکهای جنگلی شهید امینی 

شهرستان سمیرم و امین آباد شهرستان شهرضا 

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

نوبت اول 

آگهی مناقصه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 90/7/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 90/7/24

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
و با فهرست بهای سال 1390 به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح عملیات و محل شماره مناقصه
برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهاجرا

نصب انشعابات آب و 90-3-277
82/500/0002/010/942/570جاریفاضالب سمیرم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

زاینده رود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان، چهار محال و بختیاری را یکی از استان های مستعد 
پرورش زنبور عسل در کشور دانست و افزود: وجود بیش 
از 1400 گون��ه گیاهی که 400 گونه آن دارویی شناس��ایی 
شده، این استان را به عنوان پایلوت گیاهان دارویی در کشور 

معرفی نموده است.
برزو هیبتیان افزود: وج��ود 46 هزار هکتار باغ و گیاهان 
زراع��ی از قبی��ل کلزا، یونجه، ش��بدر و آفتابگ��ردان در 
استان زمینه مناس��بی را برای پرورش زنبور عسل فراهم 
نموده اس��ت. وی ادامه داد: در اس��تان 140 هزار کندوی 
زنبور عس��ل پرورش داده می ش��ود و هر سال در فصل 

 تابستان نیز حدود 120 هزار کندوی زنبور عسل از سایر 
اس��تان های کشور به استان چهار محال و بختیاری کوچ 
م��ی کنند. وی با بیان این که در اس��تان یک هزار و 200 
نفر زنبوردار به امر زنبورداری مش��غول هستند، تصریح 
کرد: هر س��اله حدود 1000 تن عسل از زنبورستان های 
اس��تان استحصال می شود. وی با اشاره به این که تاکنون 
زنبورداران اس��تان مش��مول بیمه نبوده اند، خاطر نشان 
کرد: با توافق به عمل آمده با بیمه تامین اجتماعی تمامی 
زنبورداران زیر 50 س��ال اعم از زن و مرد مش��مول بیمه 
تامین اجتماعی و استفاده از مزایای آن، بازنشستگی و از 
کار افتادگی می شوند همچنین زنبوردارانی که بیمه هستند 

در این بخش شامل بیمه تکمیلی می شوند. 

توليد ساالنه 1000 تن عسل در زنبورستان های چهار محال و بختياری

کاهش نرخ بيكاري چهارمحال و بختياري 
با تدوین سند توسعه اشتغال 

مدی��رکل تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ي چهارمح��ال و بختیاري با 
اش��اره به پیش��رفت 82 درصدي مطالعات سند توس��عه اشتغال این 
 اس��تان گفت: پیش بیني مي ش��ود این س��ند تا پایان آبانماه امس��ال 

تدوین شود.
پرویز سلطاني افزود: براي انجام تحقیقات و مطالعات این سند تاکنون 

حدود سه میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
 وي، ش��ناخت پتانس��یل ه��اي ش��غلي، توس��عه اش��تغال و افزایش 
س��رمایه گذاري در برنامه پنج ساله توس��عه را از اهداف تدوین این 
س��ند عنوان کرد.س��لطاني گف��ت: در تدوین این س��ند راهکارهایي 
اندیش��یده ش��ده تا با اجراي آن نرخ بیکاري چهارمحال و بختیاري 

متناسب با نرخ بیکاري کشور کاهش یابد.
این مس��ول با بیان اینکه س��ند ملي و استاني اش��تغال در استان هاي 
کش��ور در ح��ال تدوین اس��ت، ادام��ه داد: چهارمح��ال و بختیاري 
تنها اس��تاني اس��ت که عالوه بر دو سطح ملي و اس��تاني، تهیه سند 

شهرستاني را نیز در دست اجرا دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختیاري در پاسخ 
به سئوال خبرنگار ایرنا مبني بر دالیل تاخیر دو ماهه تدوین این سند 
اظهار داش��ت: به دلیل گستردگي حجم مطالعات، تدوین سند ملي از 
سوي مشاور با تاخیر مواجه شد که این امر به تاخیر در تدوین سند 

استاني منجر شد.
س��لطاني افزود: زمان اعالم ش��ده در حد پیش بیني بوده است و در 
صورت فراهم ش��دن بس��ترهاي الزم، ممکن است تدوین این سند، 

مهرماه به پایان برسد.

کمبود نيرو براي پيگيری آلودگی های 
زیست محيطی اصفهان

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان گفت: اداره محیط زیست 52 پست 
خالی از نیروی انسانی دارد که همین موضوع ما را در پیگیری آلودگی های زیست 

محیطی و درمان آن عقب می اندازد.
احمد رضا الهیجان زاده با ابراز گالیه از این که در بیش��تر شهرس��تان های اس��تان 
اصفهان اداره محیط زیس��ت وجود ندارد، اظهار داش��ت: تنها در هش��ت شهرستان 
استان اصفهان اداره محیط زیست با کمترین نیروی انسانی وجود دارد و ما در شهر 
اصفهان نیز 52 پست خالی از نیروی انسانی داریم که همین موضوع ما را در پیگیری 

آلودگی های زیست محیطی و درمان آن عقب می اندازد.
وی در ارتباط با مش��کالت زیس��ت محیطی شهر اصفهان گفت: افزایش روز افزون 
 مص��ارف آب و انتق��ال آن به اس��تان های مجاور و عدم تخصی��ص حق آبه تاالب 
گاو خونی به دلیل کم آبی و افزایش مصرف که منجر به خش��ک شدن کامل تاالب 
اصفهان ش��ده از جمله مش��کالتی است که ش��هر اصفهان و مردمش با آن دست و 

پنجه نرم می کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان ادام��ه داد: همچنین قدیمی بودن 
فرآیند تصفیه خانه های فاضالب انس��انی ش��هر و پساب تصفیه خانه های صنعتی، 
نبود سازمان نظام مهندسی مشاوران زیست محیطی، نبود ردیف اعتباری الزم برای 
مبارزه با آلودگی های زیست محیطی و عدم ارائه دروس زیست محیطی در مقاطع 

تحصیلی از جمله مشکالت محیط زیست اصفهان است.
وی با اشاره به این که ویژگی بادهایی که در اصفهان می وزد شرایط را به گونه ای 
برای ش��هر به وجود آورده که اصفهان ظرفی��ت هیچگونه صنعت دیگری را ندارد، 
تصریح کرد: این در ش��رایطی است که ما هر روز شاهد تداوم بارگذاری صنایع در 
ش��عاع 50 کیلومتری شهر اصفهان هستیم، بدون این که ویژگی های اکولوژی شهر 

در نظر گرفته شود.

سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان گفت: 
طرح سرش��ماري نفوس و مسکن با بحث هدفمندسازي 
یاران��ه ها ارتباطي ندارد و بر میزان یارانه پرداختي به مردم 
تأثیر نمي گذارد. محمدرضا قاسمي گفت: تجربه در طرح 
جمع آوري اطالعات اقتصادي خانوار در کشور نشان داده 
اس��ت که مردم نسبت به پاس��خگویي سئواالت شخصي 

حساس هستند.
 وي با بیان این که چش��م انداز کش��ور بر مبناي اطالعات 
جمع آوري شده در سرشماري تعیین مي شود، گفت: در 
این سرشماري بدون شک بیشترین نقش را مردم دارند و 

باید اطالعات صحیح را در اختیار پرسشگران قرار دهند.
سرپرس��ت دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان اظهار 
داش��ت: اطالع از وضعی��ت رویداده��اي جمعیتي مانند 
مهاجرت، اشتغال، سواد، معلولیت، مسکن، قدمت ساختمان، 
نرخ رشد، مرگ و میر،کشاورزي و اطالعات دیگر مي تواند 
برنامه ریزان را در تهیه و تدوین برنامه صحیح یاري دهد. 
قاسمي اظهار داشت: در سرشماري نفوس و مسکن، تمام 
پرسشگران آموزش دیده اند که پیش از پرسش سئواالت، 

مردم را راجع به هدف سرشماري توجیه کنند.
به گفته وي، آموزش و پرورش نیز در کالس هاي پرورشي، 
عل��وم اجتماعي و نیز برنامه صبحگاه م��دارس بر مزایاي 

عنوان سرشماري نفوس تأکید مي کند و دانش آموزان را به 
سفیران دفتر آمار 

آماده خواهد کرد. وي تصریح کرد: در سرش��ماري امسال 
اطالعات از طریق فرم هاي ICR جمع آوري خواهد شد 
و پس از جمع آوري فرم ها، از طریق دستگاه اسکن مرکز 
آمار خوانده مي شود و اطالعات نوشتاري را به اطالعات 

دیجیتالي تبدیل مي کند.
سرپرس��ت دفتر آم��ار و اطالع��ات اس��تانداري اصفهان 
خاطرنشان کرد: فرم هاي ICR در سرشماري سال هاي 75 
و 85 نیز استفاده شده است اما سئواالت فرم امسال بیشتر و 
تازه تر است. به گفته قاسمي، 50 سال انباشت دانش مرکز 
آمار پشتوانه فرم هاي سرشماري سال جاري است که در دو 
سرشماري آزمایشي در دو سال گذشته تست شده و رفع 
ایراد شده است. وي با تاکید بر این که پرسشنامه سرشماري 
نفوس و مسکن امسال قوي تر از سال هاي گذشته است 
گفت: در کالس هاي آموزشي دلیل و حکمت هر سئوال 
براي پرسش��گر تشریح و توجیه مي شود. سرپرست دفتر 
آمار اس��تانداري اصفهان اظهار داشت: سرشماري در کل 
 کش��ور در یک روز آغاز مي ش��ود و در ی��ک روز پایان 
مي یابد، س��ئواالت و نحوه تکمیل آنها نیز در کل کش��ور 
یکسان است و تکمیل هر پرسشنامه 20 الي 30 دقیقه وقت 
مي گیرد. پیش از این هر 10 سال یک بار سرشماري نفوس 
و مس��کن در کشور انجام مي ش��د که بعد از سرشماري 

اهمیت سرشماري در امر برنامه ریزي به سال 85 به دلیل 
ابتکار دول��ت، این رویداد آماري قرار 
است هر پنج سال یک بار 
انجام شود. سرشماري 
نف��وس و مس��کن، 
امس��ال از دوم ت��ا 
دوم  و  بیس��ت 
آبانماه در سراسر 
برگ��زار  کش��ور 

 مي شود.
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اخبار

جامعه

ممنوعيت عرضه CNG به خودروهاي 
گازسوز فاقد برچسب معاینه فني

زاینده رود
مدیرعامل س��تاد مرکزي معاینه خودروهاي ش��هر اصفهان از ممنوعیت عرضه 
سي ان جي به خودروهاي گازسوز فاقد برچسب هاي معاینه قسمت هاي گازسوز و معاینه 

فني مرتبط در جایگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اصفهان، جمشید جمشیدیان با اعالم این خبر گفت: 
تمامي جایگاه هاي CNG از این پس مکلف هستند که تنها اجازه سوخت گیري را به 
خودروهایي دهند که برچسب معاینه فني و سوخت گیري معتبر دارند و هماهنگي هاي 
الزم جهت اجرایي شدن این مهم انجام شده است. وي با اشاره به تشکیل کارگروهي در 
دادگستري به ریاست معاونت اجتماعي دادستان اصفهان و کارگروه تخصصي سي.ان.
جي در ش��رکت پخش فرآورده هاي نفتي جهت ساماندهي به وضعیت سوخت گیري 
خودروهاي گازس��وز و جلوگیري از حوادث احتمالي تصریح ک��رد: در این کارگروه 
مقرر شد ستاد مرکزي معاینه فني خودروهاي اصفهان نسبت به ساماندهي معاینه فني 

خودروهاي گازسوز در کل استان به صورت محوري عمل کنند.
وي با بیان این که مصوبات کمیته تخصصي سي.ان.جي به تمامي شهرداري هاي استان 
ابالغ شده است ادامه داد: مراکز مکانیزه معاینه فني خودرو زیر نظر شهرداري هاي استان 
مکلف هس��تند براساس رویه ابالغ ش��ده به آنها در قالب برنامه هاي نرم افزاري و تنها 
از برچسب متحدالشکل ستاد مرکزي معاینه فني خودروها اقدام نمایند و جایگاه هاي 

سوخت نیز از پذیرش خودروهاي فاقد برچسب معاینه فني معتبر خودداري کنند.
مدیرعامل ستاد مرکزي معاینه خودروهاي شهر اصفهان با تأکید بر این که برچسب معتبر 
سوخت گیري براي استفاده از گاز طبیعي در جایگاه ها الزامي است اذعان داشت: شماره 
برچسب CNG مجاز خودروهاي شهر در سامانه بانک اطالعاتي معاینه فني خودروهاي 
اصفهان موجود است و مالکان این خودروها مي توانند بعد از دریافت برچسب معاینه 
قس��مت هاي گازس��وز خودرو با تماس با تلفن گویاي 4593506 از طریق این سامانه 
صحت صدور و مجاز بودن برچس��ب CNG خودرو خود را اس��تعالم کنند که بنابر 
دس��تورالعمل وزارت کش��ور خودروهاي گازسوز مي بایست برچسب متحدالشکل با 

شماره ثبت داشته باشد.

طبق نظرسنجي ها:
ميزان احساس امنيت مردم به 52 درصد 

رسيده است
زاینده رود

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته براساس 
نظرسنجي میزان احساس امنیت مردم 47/2 درصد بود 
و این رقم امس��ال به 52 درصد رس��یده اس��ت. سردار 
کرمي افزود: انعکاس عملکرد پلیس در مطبوعات خوب 
بوده اما بازتاب خواس��ته هاي پلیس از مردم باید بیشتر 
باش��د چرا که انتقاد و انعکاس واقعیت ها مي تواند ما را 
هوشیارتر کند و به گونه اي باشد که در ضعف غوطه ور 

نشویم.
وي با بیان این که بسیاري از کشفیات و سرنخ هاي جرایم 
از طریق تماس هاي مردمي بوده تصریح کرد: حدود دو 

میلیون و 200 هزار تماس با 110 داشتیم که در 48 درصد تماس هاي تلفني مردم از ما 
تشکر کردند.

فرمانده انتظامي استان خاطرنشان کرد: تالش کردیم در سال گذشته کنترل ها بیشتر فیزیکي 
باشد و به صورت نامحسوس انجام شود. از طرفي استفاده از سیستم هاي الکترونیکي 
و دوربین ها به ویژه در بخش راهور نکته مثبت پلیس بود که البته قضاوت در این زمینه 

با مردم است.
سردار کرمي طرح هاي ابتکاري پلیس اصفهان در سال گذشته را شامل پلیس گردشگري، 
راه اندازي گش��ت ویژه پ��ارک، راه اندازي ضریب ویژه بزرگراه، ایس��تگاه هاي عفاف و 
حجاب، کنترل الکتریکي جاده هاي اصفهان، تجهیز گشت هاي استان به GPS، طرح هاي 
ضیافت تا امنیت در ماه رمضان، ریحانه النبي و خوش حجابي، پلیس در آدینه، طرح شهر 
پاک و... عنوان کرد. وي ضمن اشاره به شناسایي 12 آسیب اجتماعي در جنگ نرم براي 
اولین بار گفت: تجزیه و تحلیل هاي صورت گرفته در این باره حاصل تجربیات پلیس 
بوده است که برنامه هایي از قبیل: برگزاري نمایشگاه عکس، ساخت فیلم هاي کوتاه و... 

براي آن طراحي شده است.
سردار کرمي افزود: به علت گسترش این برنامه بعد از هفته نیروي انتظامي اجرا مي شود 
که البته بخش غیرمجازي به صورت آموزش و آزمون است و طرح به طور کامل پس از 
هفته ناجا افتتاح مي گردد. شایان ذکر است براي تحت پوشش قرار دادن دو میلیون نفر 

جهت طرح مذکور، دو میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده است.
فرمانده انتظامي استان درباره برنامه هاي هفته ناجا تصریح کرد: در مجموع 220 برنامه 
اجرا مي شود که 13 برناهم روزانه تکرار مي گردد که عمده آنها عبارتند از: نمایش خیاباني، 
مانور اقتدار یگان ویژه استان، دیدار با علما و شخصیت ها، همایش شرکت هاي خدمات 
انتظامي، غبار روبي مزار شهدا، زنگ انضباط اجتماعي، جلسه با اصناف، صبحگاه مشترک 
نیروهاي مسلح، همایش راهبران محله، افتتاح پروژه هاي عمراني، همایش همیاران پلیس 

و فرهنگسازي در مدارس،  فینال جام کالنتري ها و...
اختالس از دانشگاه هنر به نفع دانشگاه تمام شد

سردار کرمي در بخش دیگر جلسه به پرونده اختالس از دانشگاه هنر اشاره و خاطرنشان 
کرد: به علت این که بخش��ي از مبلغ اختالس شده از دانشگاه توسط فرد دستگیر شده 
صرف خرید طال شده بود، و پس از مدتي قیمت طال افزایش یافت کل مبلغ برگشت 

داده شده به دانشگاه از رقم اولیه بیشتر بود و این موضوع به نفع دانشگاه تمام شد.

حادثه

طي دو عملیات صورت گرفت:
کشف نزدیک به 5000 قطعه تجهيزات 

دریافت از ماهواره در اصفهان
زاینده رود

مأموران پلیس امنیت عمومي اس��تان اصفهان در جریان دو عملیات جداگانه و در 
بازرس��ي از دو انبار نزدیک به پنج هزار قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره را کش��ف و 
ضبط کردند. به نقل از مرکز اطالع رساني پلیس سرهنگ میرعباس صوفي وند رئیس پلیس 
امنیت عمومي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار این پایگاه اظهار داشت: در پي کسب 
خبري مبني بر این که افرادي به صورت گسترده در سطح شهر اصفهان اقدام به تهیه، توزیع 
و نصب تجهیزات دریافت از ماهواره مي کنند موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار 
مأموران این پلیس قرار گرفت. وي افزود: با انجام تحقیقات میداني گسترده و به کارگیري 
اقدامات ویژه پلیسي، سه انبار در این ارتباط شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي مأموران 
به محل موردنظر اعزام ش��دند. این مقام مس��ئول تصریح کرد: در بازرسي از این انبارها 
تعداد چهارهزار و 781 قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره کش��ف و ضبط ش��د. رئیس 
پلیس امنیت عمومي استان در ادامه گفت: در این ارتباط سه نفر به نام هاي »منصور- ج« 
و »مهرداد و اردش��یر- ر« به اتهام تهی��ه،  توزیع، نگهداري و نصب تجهیزات دریافت از 
ماهواره دستگیر شدند. سرهنگ صوفي وند در پایان با بیان این که متهمان به همراه پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند به شهروندان هشدار داد: استفاده از 
برنامه هاي تلویزیوني ماهواره اي داراي بار انحرافي اخالقي بوده و مواردي را براي جوانان 
و نوجوانان ایجاد خواهد کرد که از آن جمله مي توان به حضور آنان در اکس پارتي ها و...، 
کمرنگ شدن آموزه هاي دیني و روي آوري جوانان به الابالي گري فرهنگي، خانه گریزي 
و فرار از منزل که خود عاملي است براي بروز جرائم متعدد اخالقي و اجتماعي از قبیل 
سرقت، اعتیاد، ولگردي،  تن فروشي، حضور در خانه هاي فساد، همراهي شبکه هاي فحشاء 

و انحرافات اخالقي دیگر، قاچاق مواد مخدر و... اشاره کرد.

 پاهای��ش ت��وان رفتن ندارد ویتری��ن های خوش نق��ش و تابلو های نئون 
مغازه های تجریش خش��کش کرده است. وسط تابستان دستکش می خرد 
خ��ودش می گوید: هفت جفت دس��تکش دارد واقعاً این هش��تمی به چه 
کارش م��ی آید؟ ... ولع خرید گریبانگیر افردای می ش��ود که بیش از حد 
خرید کرده و نوعی اعتیاد به خرید دارند، اما روانشناسان و جامعه شناسان 
با این که اش��تیاق به خری��د را واقعیتی انکارناپذیر م��ی دانند معتقدند این 
پدیده در جوامع امروزی از حد ضرورت فراتر رفته است. این حقیقت که 
به بس��یاری از کاالهایی که می خریم نیاز نداریم را نمی توانیم انکار کنیم. 
حداق��ل یک بار در زندگی این امر را تجربه کرده ایم به عنوان مثال هنگام 
س��فر با مترو از دستفروش��ان کاالیی می خریم که به هیچوجه نیازی به آن 
نداریم. توجه کنید که با وجودی که این کار هدر دادن سرمایه مان است اما  
بیماری خرید گریبانگیر کسانی است که به طور دائم خرید می کنند و بعضًا 
در ای��ن راه بدهی های هنگفتی هم به بار می آورند. این بیماری در جوامع 
س��رمایه داری به ویژه آمریکا مدت هاست که ش��ناخته شده و کمپ های 
ترک اعتیاد خرید ت��الش می کنند از طریق گروه درمانی بیماران را درمان 
کنند. متأس��فانه بیشتر کسانی که به این بیماری دچارند با بیان اصطالحاتی 
مثل این که من تنوع طلب هستم، بیش از نیازم خرید نمی کنم و یا آنکه به 

همه این کاالها نیاز دارم خودشان را گول می زنند.
یکی از مشخصه های اصلی معتادان خرید داشتن کمدها و قفسه های مملو 
از لباس و وسایل غیر ضرور است که بیشتر آنها بیش از یک بار هم مصرف 
نشده اما شخص بیمار به محض آنکه به میهمانی دعوت می شود بالفاصله 
ب��ه فکر خرید می افتد. با وج��ود تصور عامه که این بیماری مختص خانم 

هاس��ت اما تحقیقات به ویژه در آمریکا نشان داده که میزان آقایانی هم که 
به این بیماری دچارند قابل ذکر اس��ت. این مشکل مي تواند افراد ثروتمند، 
طبقه کم درآمد و تقریباً تمام کس��اني که بین این دو محدوده درآمد دارند 
را درگی��ر خود س��ازد. البته این حقیقت که افراد ک��م درآمد هنگامی که به 
بیماری خرید دچار می ش��وند با مشکالت بیش��تری روبه رو می شوند بر 

کسی پوشیده نیست.
اعتی��اد به خرج کردن یک نش��انه یا بهتر بگوییم، یک چراغ قرمز هش��دار از 
احساسات بسیار عمیقی در شماست که سعی در پنهان کردن آن دارید. افراط 
در خرید به ش��ما کمک می کند، آن احساس��ات مش��کل س��از حداقل برای 
مدتی نمایان نشوند. هربار که سعی می کنید این رفتار اعتیادآمیز خود را کنار 

 بگذارید، با حسی ناخوشایند و ترس مواجه می شوید. با این که به خودتان قول 
داده اید که باید خرج کردن هایتان را کمتر کنید، اما برای از بین بردن آن حس 

ناخوشایند محبور می شوید باز چیز دیگری بخرید.
اما چه احساس��اتي اس��ت که اینقدر بد اس��ت که ش��ما را به خود ویرانگري 
مي رساند؟ شاید از این می ترسید که به آن اندازه ای که می خواهید جذاب یا 
موفق به نظر نرسید. احتمال این وجود دارد که ترس شما از این ناشی می شود 

که فکر می کنید خودِ واقعیتان موجودی دوست داشتنی نیست.
وقتی دچار اعتیاد خرج کردن باشید، آنچه که واقعاً می خواهید بخرید این است 
که مورد عالقه و توجه دیگران قرار بگیرید و اسیر آن حس شک و ناامیدی به 
خود نشوید. مهم نیست که چقدر پول داشته باشید چقدر موفق باشید یا چه 
موقعیت اجتماعی داشته باشید، این درون شماست که احساس خالی بودن و 
پوچی می کند. وقتی پول خرج می کنید، آن دره خالی و عمیق درونتان کمی پر 
می شود و حتی به مدتی خیلی کوتاه احساس می کنید که در اوج دنیا هستید.

از کجا بدانیم که دچار اعتیاد خرج کردن هستیم؟
انکار یکی از مؤلفه های اعتیاد است. برای این که بفهمید دچار اعتیاد خرج کردن 
هستید یا نه  باید عادت های خرید خود را صادقانه بررسی کنید: چقدر و چه 
مدت یکبار خرید می کنید؟ خرید کردن های شما چه خسارتی به حساب پس 
اندازتان، کارتان، خانواده تان، و زندگی شخصیتان وارد می کند؟ و مهم تر این که، 

چه احساسات ترس یا امنی را می خواهید با خرید کردن بپوشانید؟
تشخیص این که به این اعتیاد دچار هستید اولین و بزرگ ترین قدم برای بهبودی 
است. اگر احساس می کنید که خرج کردن مشکالتی برای شما ایجاد می کند، 

می توانید نزد مشاور روانشناس رفته و با او مشاوره کنید. 

یک چراغ قرمز به نام افراط در خرید

 الدن سلطانی
فرزن��د س��االري مقول��ه اي اس��ت ک��ه در 
خانواده هاي متوسط و باالي شهري ایجاد شده 

و در حال حاضر افزایش یافته است.
مادري دست فرزند خود را گرفته و قدم زنان 
ویترین فروشگاه ها را نظاره مي کند. در بین این 
مغازه ها یک اسباب بازي فروشي نظر کودک را 
به خود جلب مي کند. دست مادر را رها کرده 
و به داخل مغازه م��ي رود. اول یک آدم آهني 
برمي دارد س��پس یک ماشین و بعد هم سوار 
ماشین هاي کنترلي مي شود خالصه آنقدر به 
این طرف و آن طرف مغازه سرک مي کشد که 
مغازه دار به او تذکر مي دهد: کوچولو وسایل 
را س��رجایش بگذارد. بعد کودک رو به مادر 
مي کن��د و مي گوید: همه اینه��ا را برایم بخر. 
اصرار مادر به کودک مبني بر این که همه این 
وسایل را دفعه قبل برایت خریدم الاقل یکي 
را انتخاب کن کارس��از نمي شود. بنابراین به 
خاطر ساکت کردن کودک تمام اسباب بازي ها 
خریداري مي شود... این عادت کودک نه یک 
روز بلکه سال ها و حتي تا زمان بزرگسالي وي 
همراه است و شکل گیري این عادت غلط به 

نحوه تربیت فرزند توسط والدین برمي گردد.
70 درص��د خانواره��اي ایراني فرزند 

ساالر هستند
بیش��تر این والدین در کودکي می��ان خانواده 
هاي پدرساالر رش��د کرده اند به همین دلیل 
احساس مي کنند که آن شیوه رفتاري را نباید 
در مورد فرزندان خود بازتولید کنند و به نوعي 
 س��عي مي کنند فض��اي الزم را براي تحقق 
خواس��ته هاي فرزندان ایجاد کنند. براساس 
تحقیق��ات صورت گرفت��ه در مرکز پژوهش 
دانشگاه شهید بهشتي 70 درصد خانواده هاي 
ایراني فرزند س��االر هستند. خانواده ها سعي 
مي کنند نیازها و انتظ��ارات فرزندان را مقدم 
برتمامي سلس��له فعالیت هاي خان��واده قرار 
دهند. علیزاده معتقد اس��ت، در خانواده هاي 
فرزند ساالر پس از گذشت مدتي در الیه هاي 
اجتماعي فرزند خ��ود را محور و مرکز تمام 
فع��ل و انفع��االت خانواده مي دان��د و بر این 
اس��اس نیازهاي خود را در اولویت خواست 
خانواده تلقي مي کند. کارشناس��ان معتقدند 
فرزند س��االري ظلم بزرگي به فرزندان است 
چون باعث مي شود کودکان به بلوغ اجتماعي 
دست پیدا نکنند. بنا به گفته غالمرضا علیزاده، 
ک��ودکان خانواده ه��اي فرزندس��االر هم��ان 
انتظاري را که از خانواده خود دارند از جامعه 
نیز مي خواهند به همین دلیل پس از ورود به 
جامعه دچار یأس و ناامیدي و دلمردگي شده 
و همین امر باعث مي شود که ارتباط خود را 
با جامعه قطع کنند، این درحالي اس��ت که در 
خانواده هاي روس��تایي فرزند ساالري حاکم 

نیست و ارتباط سنتي وجود دارد این فرزندان 
مهارت هاي زندگي را مي آموزند و احساس 
مفید بودن مي کنند و چون با سهولت چیزي 
را به دس��ت نمي آورند از به دست آوردن آن 

احساس خوشحالي و شادي مي کنند.
را  همس��رتان  فرزندت��ان  براب��ر  در 

بازخواست نکنید
این پدیده نیز به مانند بس��یاری از مشکالت 
امروزی مربوط به شهرنش��ینان می باشد زیرا 
شاهد هستیم در جوامع روستایی هنوز روابط 
خانوادگی مبنی بر احترام به بزرگان و والدین 
است. امروزه شیوه های تربیتی فرزندان نسبت 
به گذش��ته تغییر زیادی کرده اس��ت. در حال 
حاضر، والدین انتظار ندارند فرزندشان چشم 
و گوش بسته از دستورهای آنان اطاعت کنند 
و برای به کرسی نشاندن عقاید و نظرات خود، 
دیگر به تنبیه و توبیخ متوسل نمی شوند، بلکه 
از ترس این که بچه ها عقده ای نش��وند، آنان 
را در انجام بس��یاری از کارها آزاد می گذارند 
 و گاه��ی در ای��ن راه به حدی دچ��ار افراط 
می ش��وند که فرزن��دان از نرمش و مالطفت 
آنان سوء استفاده می کنند و فرزند محوری بر 

خانواده حاکم می شود.
 فرزند س��االری حاصل تربیت غلط و روابط 
نادرس��ت والدی��ن با یکدیگر اس��ت، زمانی 
که فرزند اختالف بی��ن والدین را به وضوح 
می بین��د و در جریان کش��مکش ه��ای آنان 
قرار می گیرد ناخودآگاه به س��وی یکی از آن 
دو متمایل می ش��ود و مادر یا پدر نیز به جای 

تجدید نظر در رفتار خود با همس��رش برای 
به دست آوردن هر چه بیشتر حمایت فرزند 
س��رویس های زیادی می دهد ت��ا برای خود 
پایگاهی مطمئن بس��ازد. حال آنکه اگر پدر و 
مادر بحث و دعوا را کنار بگذارند و اختالفات 
خود را در خلوت با هم رفع نمایند بچه ها هم 
به خود اجازه بی حرمت کردن یکی از والدین 
را نخواهن��د داد. ارد ب��زرگ در ای��ن ارتباط 
می گوید هیچ گاه در برابر فرزند، همس��رتان 
را بازخواست نکنید. بچه های این دوره بسیار 
وابسته به والدین هستند و چون هر چه را می 
خواهند پدر و مادر ب��دون چون و چرا برای 
آن��ان فراهم می کنند، ب��ه خاطر رفع نیازهای 
خود هیچ تالشی نمی کنند و در نتیجه فرزند 
 مح��وری بر خانواده حاکم می ش��ود، ما اگر 
می خواهیم نسل سالمی را پرورش دهیم باید 
منطقی فکر کردن را به فرزندانمان بیاموزیم و 

آنها را مستقل و مسئول بار بیاوریم.
بس��یاری از والدین می خواهند ناکامی های 
دوران کودک��ی و نوجوان��ی خ��ود را درباره 
فرزندانش��ان عمل��ی نمایند ب��ه همین خاطر 
مخارجی را در مورد آنان متحمل می ش��وند 
 ک��ه به هیچوجه لزومی ندارد. فرزندان هم که 
م��ی بینند تم��ام خواس��ته های آن��ان بدون 
زحمت و به راحتی برآورده می ش��ود طبیعی 
اس��ت وقتی به س��ن باالتر می رس��ند انتظار 
دارند دس��تورات آنان نیز اجرا شود. به بیانی 
دیگر ناآگاهی والدی��ن از روش های تربیتی، 
فرزندس��االری را بر خان��واده حاکم می کند. 

متأسفانه بعضی از پدر و مادرها وظیفه اصلی 
خود را که تعلیم و تربیت است فراموش کرده 
و فقط به فکر پول درآوردن هستند چون فکر 
می کنند اگر بچه ها هر چه را که می خواهند 
برایشان فراهم کنند وظیفه اصلی خود را انجام 
داده اند. حال آن که فرزندان بیشتر به صحبت 

و توجه والدین نیاز دارند.
چه خانواده هایي فرزندساالرترند؟ 

به نقل از سایت س��المت محمدرضا خدایي 
روانپزشک در اینباره مي گوید: فرزند ساالري 
وقتي در یک خانواده به وجود مي آید که نظم 
خانواده به هم مي خورد و جایگاه و نقش هر فرد 
عوض مي شود، در حالي که شاید هیچ کدام در 
جایگاه فرد دیگر نتوانند مفید باشند و باعث به 
هم ریختگي خانواده شوند. رفتار هاي ما همیشه 
از دو ج��ا ضربه خورده اس��ت یکي افراطي و 
یکي تفریطي. یک زماني بود که پدرس��االري 
باب ش��ده بود که آن هم به جاي خود ناپسند 
است. وي مي افزاید: جوامع جهت جلوگیري 
از آن تفریطي عم��ل کردند و به قول معروف 
از این طرف بام افتادند و به نظر مي رس��د که 
امروز به سمت فرزند ساالري رفته باشند. این 
در حالي که باید به جاي این که به دنبال ساالر و 
سرور بگردیم، به سمت قانون و منطق بگردیم 
و احت��رام به جایگاه ه��ا در عین رعایت حد و 

حدود را مدنظر قرار دهیم.
این روانپزش��ک تصریح مي کند: گاهي مواقع 
پ��در و مادر عقده هاي نهفته خ��ود در دوران 
کودکي که ممکن است در خانواده، پدر ساالر 

یا مادرساالر بوده اند را به صورت واکنشي به 
فرزندان خود منتقل کنن��د و به عنوان این که 
ما زجر کش��یده ایم و نمي خواهیم بچه هایمان 
عقده اي ش��وند برعکس عمل کنند و به قول 
معروف دوس��تي خاله خرسه را اجرا کنند در 
این حالت ممکن است در کوتاه مدت فرزندان 
خوش��حال و راضي باش��ند اما در حقیقت به 
بهاي نابودي آینده آنهاست. خدایي مي گوید: 
در برخي موارد، والدیني که هنوز آمادگي پدر 
و مادرش��دن را ندارند از روي دلسوزي بیش 
از حد و این که فرزندان عقده اي نش��وند و به 
قول معروف چش��م و دل بچه هایش��ان سیر 
باشد، این روش تربیتي را به کار مي گیرند در 
برخي موارد دیگر هم بعضي والدین از روي 
بي حوصلگ��ي و تنبلي و س��وءمدیریت خود 

باعث فرزندساالري مي شوند.
 م��ادر ام��روز بی��ش از ح��د محب��ت 

مي کند:
این روانش��ناس مي افزاید: زمان��ي که پدر و 
مادر به کودک بی��ش از حد محبت مي کنند، 
او مفه��وم ارزش را از یاد مي برد. تصور کنید 
کودک انواع و اقسام ماشین هاي اسباب بازي 
از نوع عال��ي را در اختیار دارد. حال اگر یک 
نفر از آش��نایان یک ماشین اسباب بازي به او 
هدیه بدهد که یک ماشین معمولي هم باشد، 
آن را به گوشه اي پرتاب مي کند، زیرا از بازي 

کردن با این وسیله ها دیگر لذت نمي برد.
خدابخشي با بیان این  که این گروه از والدین 
سعي مي کنند مش��کالت فرزندشان را خود 
ح��ل کنند، اظه��ار مي کند: این اف��راد زماني 
که بزرگ مي ش��وند ب��ا مش��کالت فراواني 
 دس��ت به گریبان خواهند بود که از این میان 
م��ي توان به پایی��ن آمدن اعتم��اد به نفس و 
توانایي  در اداره خود اش��اره ک��رد. وي ادامه 
مي دهد: ترس از شکس��ت خ��وردن و خطا 
کردن در وجود این کودک نهادینه مي شود و 
هیچ گاه نمي آموزد چگونه باید براي زندگي 
کردن ب��ر روي پاهاي خودش بایس��تد. وي 
تأکید ک��رد: پدر و مادر باید انرژي خود را بر 
روي اس��تقالل و افزایش آستانه تحمل فرزند 
خود بگذارند. این روانش��ناس بالیني در ادامه 
به افزایش اضطراب والدین نیز اشاره مي کند 
و مي گوید: والدیني که مدام ارزش هاي خود 
را با موفقیت هاي فرزندانشان محک مي زنند، 
احس��اس غمگیني بیشتري مي کنند و تصویر 
منفي ت��ري از خود در مقایس��ه با والدیني که 
خود را درگیر این ارزیابي ها نمي کنند، دارند. 
وي مي افزاید: در مش��اهدات بالیني مشخص 
شده است که این بچه ها والدین خود را اذیت 
مي کنن��د و رفتاره��اي پرخاش��گرانه از خود 
 نش��ان مي دهند و حتي والدین خود را تهدید 

مي کنند.

فرزند ساالري!

زاینده رود
قاتلي که به خاطر یک اسکناس 100 دالري جعلي فردي را به قتل رسانده 
بود توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایي پلیس آگاهي استان اصفهان 

شناسایي و دستگیر شد.
س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفه��ان اظهار 
 داش��ت: در پي وق��وع یک فقره مرگ بر اثر ضربات متع��دد چاقو در یکي از 
بیمارستان هاي سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره 
جنایي این پلیس قرار گرفت. وي افزود: بالفاصله تیمي مجرب از کارآگاهان 
جنایي پلیس در بیمارس��تان حاضر و با جسد بي جان فرد 27 ساله اي مواجه 
ش��دند که از ناحیه سر و ش��کم با ضربات چاقو از پاي درآمده بود. این مقام 
مسئول تصریح کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که وي در نزاعي به قتل 
رس��یده و قاتل بالفاصله از محل متواري شده اس��ت. به نقل از پایگاه اطالع 
رساني پلیس رئیس پلیس آگاهي استان در ادامه گفت: تحقیقات ادامه داشت 
تا دو نفر از افرادي که در نزاع ش��رکت داشتند شناسایي و دستگیر شدند. این 

مق��ام انتظامي عنوان کرد: متهمان در بازجویي هاي اولیه اقرار کردند که فردي 
به نام »اصغر- چ« ضربات مرگبار را به مقتول وارد کرده است. وي اضافه کرد: 
مخفیگاه این قاتل شناسایي و در عملیاتي ویژه دستگیر و به پلیس آگاهي استان 
منتقل شد. رئیس پلیس آگاهي استان در خصوص جزئیات این قتل گفت: در 
تحقیقات انجام شده مشخص شد که مقتول با دادن یک اسکناس 100 دالري 
جعلي مقداري مواد مخدر و وجه نقد از متهم دریافت کرده و زماني که متهم 
از جعلي بودن اسکناس مطلع مي شود و قصد بازپس گیري وجه و مواد خود 
را دارد و مقت��ول قبول نکرده و با هم درگیر و این جوان 27 س��اله در جریان 
درگیري با ضربات چاقو مصدوم و در بیمارستان بر اثر شدت جراحات فوت 
مي کند. س��رهنگ حسین زاده افزود: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل 
قانوني تحویل مراجع قضایي ش��د، به نقش سالح هاي سرد در وقوع جرایم 
خش��ن اشاره و عنوان داش��ت: همراه داشتن سالح هاي سرد جسارت نزاع با 
دیگران و انگیزه ارتکاب جرم را افزایش مي دهد بنابراین جوانان و نوجونان از 
حمل سالح سرد که در شأن و شخصیت یک شهروند نیست خودداري کنند.

قتل 
براي 
اسكناس
 100 دالري!

هرگز نمي خواهم شوهرم را ببينم
زنی میانس��ال به همراه وکیل مرد با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست 
طالق توافقی خود را به قاضی حس��ن عموزادی رئیس ش��عبه 268 این 
مجتمع قضایی خانواده ارائه کردند. زن در حضور قاضی این شعبه با بیان 
این که شوهرم اعتیاد شدید دارد و من حتی حاضر نیستم که یک بار دیگر 
او را ببینم، در حقیقت می خواهم هر چه س��ریع تر از ش��وهرم جدا شوم، 
گف��ت: من دو فرزند دارم که یکی از آنها 25 س��اله و دیگری پنج س��اله 
اس��ت که حضانت او را من به عهده می گیرم چرا که ش��وهرم صالحیت 
نگه��داری ندارد. وی در ادامه با اش��اره به این که مهریه ام که 250 س��که 
تمام بهار آزادی اس��ت که در ازای طالق می بخش��م چرا که ممکن است 
درخواست این امر باعث شود که من بار دیگر شوهرم را ببینم، ادامه داد: 
ش��وهرم حرمت خانه را شکسته و با تمام وقاحت در مقابل من و فرزندم 
مواد مخدر مصرف می کند. وکیل مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و 
با بیان این که موکلم حاضر به دیدن همسرش نیست، گفت: موکلم حاضر 
است که 49 سکه برای مهریه زن به عنوان پیش پرداخت بپردازد و مابقی 

را ماهیانه یک سکه به او بدهد ولی همسرش قبول نمی کند.
به نقل از فارس زن بار دیگر در برابر قاضی عموزادی با اش��اره به این که 
بع��د از مدت  ه��ا فرزند دومم به دنیا آمد که حاضر نیس��تم به هیچ قیمتی 
نگه��داری فرزندم را به ش��وهر معتادم بس��پارم، افزود: وقتی ش��وهرم را 
می بینم تمام بدنم می لرزد و دیدن او مانند مرگ برای من اس��ت. وی در 
ادامه با اش��اره به این که شوهرم هم مانند من به دیدن من راضی نیست و 
او نیز هر کاری برای سریع جدا شدن می کند، عنوان کرد: حدود 27 سال 
از زندگی مشترکمان می گذرد و من در این همه سال از شوهرم متنفر بودم 
و تنها به خاطر آینده فرزندانم او را تحمل کردم. قاضی این ش��عبه بعد از 
شنیدن اظهارات زن و وکیل، با توجه به الزم بودن اصالحات در الیحه و 

درخواست طالق توافقی، رسیدگی را به روزی دیگر موکول کرد.
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زاینده رود
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری مسابقات 
قص��ه گویی در زرین ش��هر به هم��ت کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان خبر داد. سید حامد عسکری فر در نشست خبری 
خود با اصحاب رس��انه، در پاسخ به این پرسش که چرا هفتمین  مسابقات 
قصه گویی استانی برای کودکان و نوجوانان برگزار نمی شود و برای مربیان 
اس��ت، اظهار کرد: این پیش��نهاد که مس��ابقات قصه گویی برای کودکان و 
نوجوانان باش��د نه مربیان به دبیرخانه مرکزی اعالم گردیده اس��ت، اما بر 

اساس شیوه نامه سال جاری امکان عملی شدن برای امسال نیست. 
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه هفتمین  مس��ابقات قصه گویی اس��تانی همزمان 
با پانزدهمین جش��نواره قصه گویی در کش��ور اس��ت، ادامه داد: مس��ابقه 
قصه گویی اس��تانی که تا 15 مهرماه س��ال جاری مهلت ارسال آثار دارد از  

23 تا 26 مهر ماه در استان اصفهان برگزار می شود. 
مدی��ر کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان اصفهان افزود: 
مس��ابقات قصه گویی استانی س��ال جاری در زرین شهر برگزار می شود و 
در دو روز آینده هم مس��ابقه قصه گویی رضوی در استان مازندران برگزار 

می شود. 
وی در ارتب��اط ب��ا اقدامات کانون پرورش��ی فکری ک��ودکان و نوجوانان 
اس��تان اصفهان با توجه به این که بیس��ت و پنجمین دوره جش��نواره ملی 
فیلم ک��ودک و نوجوان در اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود تصریح کرد: 
باید قابلیت های کانون پرورش��ی فکری کودکان و نوجوانان هنوز شناخته 

ش��ود، و بیش از یک سال است که در بیش��تر از پنج جلسه با کارشناسان 
 کش��وری، اس��تانی و هنرمندان درباره نمایش فیلم کودک صحبت هایی را 

داشته ایم. 
عس��کری فر با اش��اره به این که کانون پرورش��ی فکری کودک و نوجوان 
اس��تان اصفه��ان اعالم آمادگی برای ش��رکت در بیس��ت و پنجمین دوره 
 جش��نواره مل��ی فیلم ک��ودک و نوج��وان را دارد، تأکید کرد: در جلس��ه 
میر عالیی دبیر جش��نواره ملی فیلم کودک و نوجوان از کانون های فکری 
کودک و نوجوان درخواست مش��ارکت در این جشنواره ملی را داشته اند 
ولی از س��وی مجریان آن در اس��تان اصفهان هنوز مشارکت و درخواستی 
صورت نگرفته اس��ت. وی نهادهای بسیاری را در استان اصفهان مرتبط با 
فعالیت های کودکان و نوجوانان دانس��ت و اضافه کرد: جشنواره هنرهای 
تجس��می کودک مرتبط ب��ا فعالیت ه��ای کانون پرورش فکری اس��ت و 
ارگان ه��ای برگزار کننده زمانی که از عهده انجام آن برنیامدند، دیر هنگام 

از کانون برای همکاری دعوت به عمل آورند.
این مقام مس��ئول گفت: نهاد ه��ای مرتبط با ک��ودکان و نوجوانان باید از 
تبلیغ��ات بس��یار در جش��نواره ها خ��ودداری کنن��د. وی با ی��ادآوری از 
چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش عروسکی که شهریور ماه در استان 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروس��کی با حضور 250 میهمان از داخل و خارج از کش��ور 60 میلیون 
تومان هزینه ش��د، همچنین برای جشنواره قصه گویی نیز 20 میلیون تومان 

در نظر گرفته شده است.

به همت کانون پرورش فکری؛

برگزاری مسابقات قصه گويی در زرين شهر

فرهنگ و هنر
هنرهای تجسمی

شکوفایی خالقیت های هنرمندان لیبی پس از قذافی؛
کاریكاتورهای دیواری هنرمندان ليبی 

در بنغازی روی دیوار رفت
لیبی  خالقیت های هنرمندان 
پس از قذافی ش��کوفا شده 
اس��ت به گونه ای که اینک و 
پس از چند هفته از س��قوط 
قذافی کاریکاتورهای دیواری 
و مجسمه های هنرمندان لیبی 
در نمایشگاهی در بنغازی به 
نمایش گذاش��ته شده است. 
ش��خصیت معمر قذافی در 
حالی که در جهان سیاس��ت 
موجب تنش بس��یاری است 

اما در جهان هنر فرصتی اس��ت تا خالقیت فکاهی هنرمندان به ویژه هنرمندان لیبیایی را 
شکوفا کند. در حالی که قذافی مرادف با خنده و فکاهی بوده است پس از شکست این 
دیکتاتور دیوارهای بنغازی در شرق لیبی مملو از کاریکاتورهایی درباره اوست. نخستین 
فردی که اقدام به کشیدن کاریکاتورهای فکاهی از قذافی کرد، قیس الهاللی بود که نیروهای 
قذافی هنر او را تحمل نکردند و او را در ماه مارس)اسفند گذشته( به شهادت رساندند. در 
همین حال هم اکنون نمایشگاهی از این آثار کاریکاتورهای دیواری در یکی از خیابان های 
بنغازی در جریان است و ابراهیم یکی از این کاریکاتوریست ها می گوید: کسی از این کارها 
حمایت مالی نکرده است و هنرمندان خود قلم مو و رنگ خریداری کرده و تنها به امید 

آزادی بیان این کارها را ارائه می دهند.
نمایش��گاه »جرائم یک طاغوتی« به واقع ظرفیت هنرمندان جوان و انقالبی لیبی را نشان 
می دهد گویا آنها به دنبال فرصتی بودند تا خالقیت خود را عرضه کنند. در این نمایشگاه 
همچنین مجسمه های گوناگونی درباره قذافی ساخته شده است که عبدالحکیم مفتاح یکی 
از اعضای کمیته برگزاری این نمایشگاه می گوید: هنرمندان بمب ها و گلوله هایی که قذافی 
به سوی آنان شلیک کرده است را تبدیل به مجسمه هایی کرده اند. وی می افزاید: بسیاری 
از هنرمندان آرزوهای خود در نابودی قذافی را به مجس��مه تبدیل کرده اند و دیگران نیز 
سخنان قذافی و کارهای او را به آثار تجسمی فکاهی تبدیل کرده اند که هر بازدیدکننده را 

می خنداند.

بيش از 600 اثر به ششمين دوساالنه 
مجسمه سازی رسيد

622 اثر از 622 مجس��مه ساز اثر به ششمین دوس��االنه مجسمه سازی رسید. در این 
دوره از دوس��االنه 622 اث��ر از 622 هنرمن��د در دو بخش آزاد و موضوعی »آس��مان 
مال من اس��ت« به دبیرخانه دوساالنه ارسال شده اس��ت. انتخاب اولیه آثار رسیده به 
 ششمین دوس��االنه ملی مجسمه سازی را »ریما اسالم مسلک، حمید سوری، مرتضی 
نعمت اللهی، ملک دادیار گروس��یان و کوروش گلناری انجام می دهند. شش��مین دو 
س��االنه ملی مجس��مه س��ازی تهران آبان ماه امسال در فرهنگس��رای نیاوران برگزار 
می ش��ود. »آسمان مال من اس��ت« به عنوان فضای ذهنی )موضوع( ششمین دوساالنه 
ملی مجسمه سازی تهران انتخاب شده است و هنرمندان می توانند آثارشان را با این 
موضوع یا موضوع آزاد ارائه کنند. شورای دبیران ششمین دوساالنه ملی مجسمه سازی 
ته��ران را منصور آذری )رئیس ش��ورا(، بهداد الهوتی )دبیر اجرایی( و س��ارا روحی 

صفت )دبیر همایش( تشکیل می دهند.

حضور کاشانی ها 
به همت اداره کل کتابخانه های کشور کتابخانه تخصصی در نمایشگاه رسانه های دیجيتال تهران

زنان و خانواده در شهر اصفهان افتتاح شد. غالمرضا یاوری 
اظهار کرد: هدف از راه اندازی این کتابخانه ارائه کتاب های 
متن��وع در حوزه زنان، خانواده، عفاف و حجاب به عموم 
جامعه است. وی افزود: با توجه به این که 80درصد اعضای 
کتابخانه های عمومی کش��ور را بانوان تشکیل می دهند و 
این که در طرح »کتاب من« بیشتر درخواست کنندگان کتاب 
را خانم ها تشکیل می دادند، ساخت این کتابخانه ضروری 
تشخیص داده شد و در دستور کار اداره کل کتابخانه های 
اصفهان قرار گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان همچنین درباره این طرح بیان داشت: طرح »کتاب 
من« مربوط به سفارش کتاب به درخواست مخاطب است 
که کتاب مورد نظر در صورت موجود نبودن در کتابخانه 
طی مدت یک ماه توس��ط اداره کل کتابخانه های اس��تان 
اصفهان تهیه و به کتابخانه مورد نظر ارسال می شود. وی 
تاکید کرد: تاکنون 90درصد درخواس��ت های ارسال شده 
به این اداره تهیه شده است، اما کتاب هایی که نایاب بوده 
یا به صرف جنبه تزیینی دارد ش��امل این طرح نمی  شود. 
یاوری ادامه داد: کتاب های کاربردی که توس��ط مخاطبان 
توس��ط این طرح درخواست شود به طور حتم تهیه شده 

و نخستین خواننده آن نیز شخص درخواست کننده است. 
وی همچنین درباره چگونگی ش��کل گیری این کتابخانه 
گفت: ای��ن کتابخانه با هم��کاری اداره کل امور بانوان و 
خانواده استانداری تاسیس و در حال حاضر مشتمل بر پنج 
هزار جلد کتاب است که همگی توسط اداره کل کتابخانه ها 
تأمین و اهدا شده است. همچنین ارزش ریالی کتب اهدایی 
را بالغ بر بیش از 250 میلیون ریال عنوان نمود و تصریح 
کرد: این کتابخانه هم اکنون در محل کتابخانه ابن مسکویه 

آماده سرویس دهی به مراجعین است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان از حضور 
و شرکت مرکز دیجیتال شهرستان کاشان در پنجمین 
دوره نمایش��گاه بین الملل��ی رس��انه های دیجیتال در 
ته��ران خب��ر داد. محمد مهدي صباغي ب��ا اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: دو مرکز از چه��ار مرکز دیجیتال 
شهرس��تان کاشان امس��ال در پنجمین دوره نمایشگاه 
بین المللی رسانه های دیجیتال تهران شرکت می کنند. 

وی اف��زود: مراکز دیجیتال شهرس��تان در بخش های 
نمایشگاه ش��امل نرم افزارهای رسانه ای، نرم افزار های 
تلفن همراه، بازی های رایان��ه ای، پایگاه های اینترنتی 
و وبالگ ه��ا، هنرهای دیجیت��ال، پژوهش، فناوری و 
نوآوری در رس��انه های دیجیتال، بین الملل، تولیدات 
مراک��ز فرهنگ��ی دیجیت��ال و تولیدات رس��انه های 
دیجیت��ال دانش آموزی به ارائه تولی��دات نرم افزاری 
خود و شهرستان می پردازند. پنجمین دوره نمایشگاه 
بین المللی رس��انه های دیجیتال توس��ط مرکز توسعه 
فن��اوری اطالع��ات و رس��انه های دیجیت��ال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی از14 تا 23 مهرماه س��ال 
ج��اری در محل مصالی بزرگ ام��ام خمینی برگزار 
می گردد. گفتنی است: چهار مرکز دیجیتال کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کاشان با نظارت اداره فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی کاش��ان در اردیبهشت ماه امسال با 
حضور مش��اور وزیر و رئیس س��تاد عالی نظارت بر 
کانون های فرهنگی هنری مس��اجد کشور با اعتباری 

بالغ بر 600 میلیون ریال تجهیز و راه اندازی شد.

افتتاح کتابخانه تخصصی زنان و خانواده اصفهان

مزایده
6/627 اج��راي اح��کام ش��عبه 8 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده اي 
در خصوص کالس��ه اجرای��ي 106/90 ج/ 8 محکوم له خانم فرن��وش عالیي فرادنبه، 
علیه بهرام کرامت به نش��اني اصفهان، خ ابوذر، ک ش��اهزاده ابراهیم، مجتمع مس��کوني 
آذر، ط 4 مبني بر دس��تور فروش در روز یک ش��نبه تاریخ 90/8/1 از س��اعت 8 تا 9 
صبح در محل این اجرا، اتاق 315 طبقه س��وم دادگستري شهید نیکبخت جهت فروش 
ش��ش دانگ پالک ثبتي به ش��ماره 2021/25 واقع در بخش یک ثبت اصفهان به نشاني 
اصفهان، خ ابوذر، ک ش��اهزاده ابراهیم، پ 62 ک��ه اکنون در تصرف آقاي حجاریان به 
عنوان مس��تأجر مي باش��د با وصف کارشناس��ي ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید تا پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشاني ملک 
ق��ادر ب��ه بازدید از آن خواهن��د بود. تا با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي 

اجرایي برعهده محکوم علیه است.
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس

آپارتمان مذکور داراي شماره ملک 2021/25 از بخش یک ثبت اصفهان واقع در سمت 
ش��رق، طبقه دوم به مس��احت یکصد و هفتاد و دو مترمربع و ش��صت و یک صدم متر 
مربع به انضمام یک باب انباري واقع در زیرزمین به مس��احت 3/93 مترمربع مي باش��د. 
داراي اسکلت بتن، سه خوابه، کفپوش سالن پارکت، بدنه گچ و نقاشي، داراي شومینه، 
پنجره ه��اي خارجي آلومینیوم، آش��پزخانه ام دي اف، چهارچوب ه��ا فلزي، درب هاي 
داخلي چوبي، سیس��تم تأسیسات گرمایشي پکیج، س��رمایش کولر، با توجه به موقعیت 
محل، مس��احت و طبقه مربوطه و کلیه عوامل مؤث��ر در ارزیابي مبلغ 2/600/000/000 

ریال معادل دویست و شصت میلیون تومان برآورد و اعالم مي گردد. م الف/ 9363
مدیر اجراي احکام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
6/654 شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده کالسه 355/89 ج/ 1 له آقاي محمود همامي منفرد علیه سید اسداله 
حس��یني شهرس��تاني فرزند س��ید عباس مبني بر مطالبه مبلغ 150/046/674 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه ها و پرداخت 5/000/000 ریال حق االجرا دولتي در روز دوشنبه 
90/8/2 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا در دادگس��تري کل اس��تان اصفهان 
واقع در خیابان ش��هید نیکبخت طبقه س��وم اتاق 332 جهت فروش 47/383 )چهل و 
هفت و س��یصد و هش��تاد و سه هزارم( حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبتي شماره 5465 
بشماره ملک 134/289 ملکي رضا یوسفي باصري فرزند حسین بخش 20 ثبتي اصفهان 
به نش��اني ملک: اصفهان براآن جنوبي روستاي تیمیارت کوچه شهید یوسفي پ 76 که 
اکنون در تصرف خانم نجمه یوس��في باصري فرزند اس��فندیار مي باش��د و طي قولنامه 
عادي به وي فروخته ش��ده اس��ت با وصف کارشناسي ذیل الذکر که مصون از اعتراض 
طرفین قرار گرفته است برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر 
به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده 
ش��رکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنًا هزینه هاي 

اجرایي به عهده محکوم علیه است.
اوصاف ملک طبق نظریه کارشناس

مل��ک داراي 276/86 مترمرب��ع عرصه و ح��دود 145 مترمربع اعیان��ي در یک طبقه با 
دیوار آجري باربر و سقف ها تیرآهن و طاق ضربي- کف سیمان- سطوح بدنه ها اندود 
س��فیدکاري و نقاشي فرس��وده، چهارچوب ها فلزي و درب هاي داخلي چوبي، درب ها 
و پنجره هاي خارجي پروفیل، بدنه حمام کاش��ي و کف سرامیک، بدنه آشپزخانه کاشي 
و س��فیدکاري و نقاش��ي، سرویس کابینت فلزي، سیس��تم گرمایش بخاري و آبگرمکن 
و س��رمایش کولر و داراي انش��عاب آب و ب��رق و تلفن بوده در کن��ار حیاط انباري با 
مساحت 15 متر و یک دستشویي احداث شده است و با این اوصاف ارزش شش دانگ 
228/000/000 ری��ال ب��رآورد گردیده و مقدار 47/383 حبه آن مورد مزایده قرار گرفته 

است. م الف/ 9487
مدیر اجراي احکام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
7/121 اج��راي اح��کام ش��عبه 24 دادگاه عموم��ي حقوق��ي اصفهان در نظ��ر دارد در 
خص��وص پرونده اجرایي کالس��ه 297/88 ج/ 24 له آقاي س��ید محمود س��یدرضوي 

فرزند س��یدمحمدعلي و آقایان س��ید جالل الدین و س��ید جواد و س��ید کمال و س��ید 
حس��ن و سید حسین و خانم اعظم الس��ادات همگي سید سدهي رضوي فرزندان سید 
محمود و خانم ملوک دوازده امامي فرزند عباسعلي و آقایان سید محسن و سید مهدي 
و س��ید محمدعلي و سید مجتبي و س��ید یحیي و بانوان زهرا و محبوبه و بتول همگي 
رض��وي زاده فرزندان آقامحمد و خانم مهین الس��ادات طاهري ورنوس��فادراني فرزند 
س��یدمحمدعلي علیه خانم بدرالس��ادات سید س��دهي رضوي فرزند آقامحمد مبني بر 
دس��تور فروش پالک ثبتي 3117/6 بخ��ش 5 ثبت اصهفان واقع در خیابان وحید کوچه 
ش��هیدان ش��اه محمدي پ 36 جلس��ه مزایده اي را در تاریخ 90/8/1 ساعت 9 الي 10 
صبح در ش��عبه 24 اجراي احکام دادگاه عمومي حقوقي اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت، س��اختمان دادگستري، طبقه س��وم، اطاق 352 برگزار نماید. طالبین خرید مي 
توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان خیابان وحید کوچه ش��هیدان 
شاه محمدي پ 36 بازدید نمایند کساني حق شرکت در مزایده را دارند که 10 درصد 
مبلغ کارشناسي را به حساب 2171290210008 سپرده نزد بانک ملي شعبه دادگستري 
واریز و فیش آن را به این اجرا ارائه نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و برنده فرد 

یا افرادي مي باشند که باالترین قیمت را از کارشناسي اعالم نمایند.
مشخصات ملک

پالک ثبتي 3117/6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان یک ساختمان قدیمي است که تقریبًا 
200 مترمربع ساختمان مخروبه دارد مقدار عرصه این ملک هم اکنون 353 متر مي باشد 
که با توجه به عقب نشیني مطابق با ضوابط شهرداري مقدار 285/50 متر از آن با کاربري 
مس��کوني باقي خواهد ماند ابعاد باقیمانده پس از عقب نشیني مطابق گزارش شهرداري 
ش��ماالً 20/50 متر گذر 18 متري ش��رقًا 15/35 متر به پالک مجاور جنوبًا 18/75 متر به 
پ��الک مجاور و غربًا 13/75 متر به پالک مجاور و زمین در جنوب کوچه قرار گرفته و 
داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد و قیمت کارشناسي با در نظر گرفتن موقعیت 
محل، نوع س��اخت، قدمت مساحت، انش��عابات و کلیه جوانب مبلغ 3/850/000/000 
ریال )سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد گردیده است. م الف/ 9557
صادقي- مدیر اجراي احکام شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/184 شماره ابالغیه: 9010100352403476

شماره پرونده: 9009980352400673
شماره بایگاني شعبه: 900679

خواهان تعاوني اعتبار ثامن االئمه به نمایندگي محمدحس��ین نظري توکلي دادخواستي 
ب��ه طرفیت خواندگان مهدي قاري و محمدرضا نیلچی��ان و مهرداد جوهري و علیرضا 
نجمائي لنباني و مسلم نجفي نیسیاني و ابراهیم اسکندري فرد تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به شعبه بیست و چهارم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستري کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالسه 
9009980352400673 ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1390/08/29 و ساعت 10 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 2 نفر از خواندگان به نام هاي ابراهیم 
س��کندري فرد فرزن��د آقاجان و محمدض��ا نیلچیان فرزند محمدمهدي و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 9705
میرطالبي- متصدي امور دفتري شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان
 

ابالغ
7/185 شماره ابالغیه: 9010100352403464

شماره پرونده: 9009980352400676
شماره بایگاني شعبه: 900682

خواهان تعاوني اعتبار ثامن االئمه به نمایندگي محمدحس��ین نظري توکلي دادخواستي 
ب��ه طرفیت خواندگان محس��ن موالئي ردان��ي و رامین مهربان و رض��ا میرزائي و علي 
موالئي رداني و ابوالقاس��م ترابي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه بیست و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تري کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352400676 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگي آن 1390/08/30 و س��اعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن 2 نفر از خواندگان به نام هاي ابوالقاس��م ترابي زیارتگاهي فرزند 
ابراهیم و رامین مهربان اصفهاني فرزند حس��ن و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. 

م الف/ 9704
میرطالبي- متصدي امور دفتري شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
7/217 اجراي احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 890248 ج/2 مربوط به خواهان آقاي محمد رادان فرزند غالمحسین و خوانده 
س��عید نریماني زماني آبادي، محمدرضا کامیابي آمینه، مصطفي کالهدوزان و ش��رکت 
تعاوني مس��کن کل اداره پس��ت اصفهان با خواس��ته مطالبه 580/215/062 ریال بابت 
اصل خواس��ته،  هزینه دادرس��ي،  حق الوکاله و تأخیر تأدیه در حق خواهان و پرداخت 
23/835/000 ریال به عنوان نیم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت اقدام به برگزاري 
مزایده جهت فروش 11/840 حبه از 72 حبه از پالک ثبتي 20/3945 از بخش 16 ثبت 
اصفهان در تاریخ 90/8/2 س��اعت 9 تا 10 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تري کل 
استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از مزایده 
از مح��ل ملک واقع در خ رباط، میدان علیخان��ي، خ علم الهدیف خ بنت الهدي صدر، 
)رباط چهارم( مجاور پارک نگین،  نبش خ حکمت، ش��هرک نگین بازدید نمایند. مزایده 
از قیمت پایه )ارزیابي ش��ده توس��ط کارشناس( آغاز و برنده کسي است که حداقل 10 
درصد مبلغ ارزیابي ش��ده را در زمان مزایده به همراه داش��ته باشد و باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل مي باشد:  ملک مورد مزایده عبارتست از یک 
قطعه زمین که حد شمال به گذر و حد شرق و جنوب به زمین هاي مجاور مي باشد و 
حد غربي آن یک مجتمع مس��کوني در حد 14 طبقه احداث ش��ده که طبق نامه شماره 
30976 مورخ 89/11/2 از س��وي رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��اهین شهر داراي 
1200/57 مترمربع عرصه که مطابق با نقش��ه هوایي ارائه شده از سوي شهرداري منطقه 
12 اصفهان بوده که در زمان مباش��رت به امر کارشناس��ي به مساحت 1063 مترمربع از 
عرصه اعالم ش��ده گودبرداري به عمق حدود 7 متر ش��ده و کف آن پالس��تر گردیده و 
دسترس��ي آن توسط یک رامپ خاکي در ضلع ش��رقي پالک میسر گردیده است. شش 
دانگ به مساحت یک هزار و دویست متر و پنجاه و هفت سانتي متر به حدود شماالً به 
طول نوزده متر و هفتاد و سه سانتي متر پي است به خیابان شرقًا به طول شصت متر و 
هشتاد و پنج سانتي متر پي است به پي پالک 3950 و فرعي جنوبًا به طول نوزده متر و 
هفتاد و سه سانتي متر پي است به پالک سه هزار و هشتصد و بیست فرعي و سه هزار 
و هش��تصد و بیست و یک و سه هزار و هش��تصد و بیست فرعي غربًا به طول شصت 
متر و هش��تاد و پنج س��انتي متر پي است به پي پالک سه هزار و نهصد و چهل و چهار 
فرعي. با عنایت به موقعیت محل و اس��تقرار ملک موردنظر، مس��احت عرصه، کاربري 
ملک، قواره، ابعاد، به ویژه راه ارتباطي، اش��تراکات و س��ایر مش��خصات و دیگر عوامل 
مؤثر در قضیه ارزش ش��ش دانگ عرصه به شماره پالک ثبتي 30/3945 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان معادل دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال برآورد، تقدیم و اعالم 

نظر مي گردد. م الف/ 9836
مدیر اجراي احکام شعبه 2 دادگاه حقوقي اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
7/233 شماره: 7432 به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهي ش��ده مدعي شده که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 96/510 واقع 
در دهس��تان برزاوند اردستان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 319 دفتر 266 
ام��الک بنام س��ید احمد طباطبایي فرزند جالل ثبت و ص��ادر گردیده و بر اثر جابجایي 
مفقود گردیده و معامالت متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکیت 
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر 
کس مدعي انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 

از تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا 
وصول واخواهي بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف/ 198
فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تغییرات
7/234 ش��ماره: 7361 آگهي تغییرات شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامي 
خاص( به ش��ماره ثبت 675 و شناس��ه ملي 10860008869. به اس��تناد صورت جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده هیئت مدیره 90/4/7 شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان 
که ذیل مرقومه ش��ماره 21/22801 مورخه 90/6/24 ب��ه تأیید اداره کل حمل و نقل و 
پایانه هاي اس��تان اصفهان رسیده تغییراتي به شرح ذیل به عمل آمد. 1- آقاي احمدرضا 
عمراني فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي سید ولي اله توکلي طباء زواره به سمت 
نای��ب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود ایرواني، پدرام دیاني و علي حاج حیدري به 
سمت اعضاي اصلي هیئت مدیره براي مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور بانکي و قراردادها با امضاء مش��ترک مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. 1- آقاي فضل اله 
غیور خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت براي مدت تصدي هیئت مدیره 
خواهد بود. 2- ترازنامه شرکت به تاریخ 29 اسفندماه 1389 و حساب سود و زیان سال 
مالي منتهي به تاریخ مذبور به تصویب رس��ید. 3- س��رمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون 
ریال نقدي اس��ت که به تعداد 10000 س��هم به نام عادي ده هزار ریالي تمام پرداخت 
شده منقسم گردیده است. 4- آقاي اصغر شریفي و شهرام غازي را به ترتیب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل ش��رکت براي مدت یک س��ال انتخاب شدند. 5- روزنامه 

زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گردید. م الف/ 199
فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تحدید حدود اختصاصي
7/238 ش��ماره: 5657 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعي تقریبًا دو 
جریبي به شماره پالک 71 فرعي از 178- اصلي واقع در عیسي آباد جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي به نام آقاي علیرضا عملي بادي فرزند محمد در جریان 
ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت 
اخیر م��اده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدی��د حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1390/08/07 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف 
با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این 
آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 70
تاریخ انتشار: 1390/07/12                    طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

 
فقدان سند مالکیت

7/240 ش��ماره: 5454 خانم اقدس خوب رفتار فرزند علیجان باستناد یکبرگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي است که سند مالکیت چهار 
دانگ و سه چهارم دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعي پالک شماره 11/1486 
واق��ع در وزوان بخ��ش ثبتي میمه که در صفحه 540 جلد 147 امالک ذیل ثبت 23011 
بن��ام خانم اقدس خوب رفتار فرزند علیجان ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب 
سند رسمي شماره 31166-87/5/10 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعي یافته و معامله 
دیگري هم انجام نش��ده در اثر جابجایي اثاثیه منزل مفقود ش��ده است چون درخواست 
صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طب��ق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین 
نامه قانون س��ند مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهي ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
نوروز- رئیس ثبت میمه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آیین تندرستی

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر گفت: زائران دچار اعتیاد قبل از عزیمت به 
حج تمتع حتمًا اعتیاد خود را ترک کنند زیرا اگر 
با  شوند  سفر  جمعی  این  عازم  اعتیاد  ترک  بدون 

مشکالت بسیار جدی مواجه می شوند.
سیدعلی ریاض در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
زائرانی که به گونه ای به مواد مخدر معتادند نباید 
که  باشند  آگاه  باید  و  کنند  کتمان  را  این موضوع 
آنان  با  و  است  جرم  عربستان  کشور  در  اعتیاد 
هر  به  زائری  از  اگر  افزود:  وی  می شود.  برخورد 
میزان مواد مخدر کشف شود با وی طبق مقررات 
قابل  تعداد  و  می شود  رفتار  )عربستان(  خودشان 

توجهی از زائران متأسفانه به دلیل عدم توجه به این 
موضوع در بدو ورود دستگیر و به زندان عربستان 

منتقل می شوند و از اعمال خود باز می مانند.
ریاض تصریح کرد: در بسیاری از مواقع فرد دچار 
عوارض قطع ماده مخدر شده و از پزشک کاروان یا 
مرکز پزشکی مطالبه دارو می کند. این افراد بایستی 
توجه کنند که پزشک کاروان یا مرکز پزشکی برای 
مرکز  رئیس  ندارد.   اختیار  در  دارویی  مورد  این 
پزشکی حج و زیارت هالل احمر خاطرنشان کرد: 
اعتیاد  ترک  بدون  معتاد  افراد  که  می شود  توصیه 
عازم این سفر جمعی نشوند چون مشکالت بسیار 

جدی گریبانگیرشان را خواهد گرفت.

به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها توجه کنید

پیش بیني ها حاکي از آن است که تا سال 2050 حدود 
25 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و براین 
اساس یک نفر از هر چهار نفر سالمند خواهند بود. 
همچنین این در حالی است که  80 درصد سالمندان 
در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند. دنیا در 
حال پیرشدن است. در ایران نیز جمعیت جوان کشور 
به سرعت به سمت سالمندي پیش مي رود. به این 
ترتیب سالمندي پدیده اي نیست که مختص ایران 
باشد. اما سرعت پیر شدن جمعیت در کشورهاي 
در حال توسعه و از جمله ایران بیشتر از کشورهاي 
توسعه یافته است. سالمند شدن جمعیت یک کشور 
نشان مي دهد که برنامه هاي بهداشتي آن کشور موفق 
بوده است. در کشور ما نیز تالش هاي زیادي در این 
به دست  این تجربه  و  زمینه صورت گرفته است 
آمده است. بنابراین باید برنامه ریزي الزم براي جامعه 
سالمندي داشته باشیم. رشد جمعیت کشور در دهه 
60 زیاد بود و جوانان امروز تا 40 � 50 سال آینده 
به سنین سالمندي مي رسند. در حال حاضر کشور 
با جامعه میانسالي که رو به سالمندي پیش مي رود، 
روبروست. بر این اساس باید برنامه ریزي ها هدفمند 

باشد تا در آینده با چالش مواجه نشویم.
اما در این میان آنچه خانواده ها و برنامه ریزان نباید از 
آن غافل شوند این است که پیري به معني ناتواني و 
وابستگي نیست بلکه سیر طبیعي زندگي است مرحله 

سالمندي یک مرحله طبیعي از زندگي است. 
بازنشستگي سالمندان مساوي با از کارافتادگي آنها 
نیست و سالمندان پس از بازنشستگي نباید خانه نشین 
در  خدمات  ارائه  زمینه  در  حاضر  حال  در  شوند. 
سطوح مختلف و همچنین بیمه سالمندي مشکل 
وجود دارد. ارائه خدمات به سالمندان باید چندوجهي 
باشد و ابعاد جسماني، رواني، روحاني و اجتماعي 
را در بر بگیرد. مسایل مربوط به سالمندي باید به 
تفسیر نگریسته شوند که آلزایمر نیز بخشي از این 

تفاسیر است.
نیاز  مهم ترین  اجتماعی  و  عاطفی  حمایت 

سالمندان است 
دبیر انجمن روانپزشکان ایران گفت: فرزندان و نوه ها 
باید بیشتر به مادربزرگ و پدربزرگ توجه کنند باید 
با آنان صحبت و همفکری کنند و از آنان حمایت 

عاطفی داشته باشند تا دچار اختالل حافظه نشوند.

پرویز مظاهری اظهار داشت: سالمند انسانی است که 
دوران مهمی از زندگی خود را با فعالیت و انرژی 
داده  تحویل  جامعه  به  را  فرزندانی  و  کرده  سپری 

است.
وی افزود: دوره سالمندی دوره مهم و بحرانی برای 
هر انسانی است چرا که سالمند کار خود را از دست 
داده، فرزندان خود را از خود جدا شده می بیند و به 
نوعی تنهایی را حس می کند. در عین حال توانایی های 

جسمی و روحیش نیز کم شده است.
باعث  موارد  این  کرد:  تصریح  مظاهری 
افسردگی  مشکل  سالمندان  اغلب  در  می شود 
اختالل  دیگر  مشکل  البته  باشد  داشته  وجود 
بیشتر  را  افسردگی  می تواند  که  است   حافظه 

کند.
وی اضافه کرد: برخی سالمندان نیز با مشکل دفع 
ادرار و مدفوع و بیماری هایی مانند زانودرد و کمردرد 
مواجهند و همه این مشکالت ما را به آنجا می رساند 

که بدانیم سالمندان نیاز به توجه بیشتر دارند. 
 مظاهری با بیان این که نوجوانان و جوانان باید به 
سالمندان و پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود توجه 

بیشتری کنند یادآور شد: فرزندان سالمندان باید به 
فرزندان خود بیاموزند که آنها حق مهمی بر گردنشان 

دارند و این راهی است که همه ما می رویم.
 وی گفت: توجه و پیشگیری اصل مهم حتی در درمان 
سالمندان است و باید کاری کنیم که سالمندانمان مانند 
سالمندان کشورهای غربی به مراحل افسردگی نرسند 
باال شاد  و طوری زندگی کنند که حتی در سنین 

باشند. 
دبیر انجمن روانپزشکان ایران یادآور شد: از طرف 
دیگر دولت باید به مسائل درآمدی سالمندان توجه 
بیشتری کند و حقوق بازنشستگی به هیچوجه کاهش 

نیابد. 
 وی افزود: فرزندان و نوه ها نیز می توانند بیشتر با 
پدربزرگ و مادربزرگ صحبت کنند و فکر آنها را 
درگیر کنند تا سالمندان دچار اختالل حافظه نشوند و 
در کل باید گفت حمایت عاطفی و اجتماعی بیشترین 

نیاز سالمندان است.
 مظاهری خاطرنشان کرد: چنانچه سالمندان نیاز به 
درمان های اورژانسی روانپزشکی و روان درمانی دارند 

می توانند به روانپزشک مراجعه کنند.

دستورالعمل اجرایی طرح مبارزه با آلودگی پدیکلوز در مدارس ابتدایی کشور 
در سال تحصیلی 91�90 از سوی مرکز تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش به ادارات کل تابعه این وزارتخانه ابالغ شد. بر اساس دستورالعمل اجرایی 
طرح مبارزه با آلودگی پدیکلوز در مدارس ابتدایی کشور در سال تحصیلی 91�90  

آلودگی به شپش مسأله ای اجتماعی و گریبانگیر بسیاری از جوامع بشری است. 
اخیر  سال های  در  است:  آمده  اهمیت طرح  به  اشاره  با  دستورالعمل  این  در 
پیشرفت های چشمگیری در ارائه خدمات بهداشتی به کودکان در جامعه پدید 
آمده است، تا آنجا که کشور جمهوری اسالمی ایران یکی از موفق ترین کشورها 
در دستیابی به بسیاری از شاخص های بین المللی رشد و توسعه کودکان، تلقی  شده 
است.  هدف کلی از اجرای این طرح پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس 

سر در مدارس شهری و روستایی کشور با رویکرد مدرسه محوری، ارتقای آگاهی 
آموزگاران، دانش آموزان و والدین آنها در خصوص پیشگیری از این بیماری، 
بیماریابی، درمان و کنترل آلودگی مذکور در مدارس، ارتقاء سطح بهداشت فردی 
دانش آموزان و کمک به جامعه سالم از اهداف اختصاصی طرح مبارزه با آلودگی 
پدیکلوز در مدارس ابتدایی کشور در سال تحصیلی جاری است.  به گزارش مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این دستورالعمل با اعالم 
این که حیطه عملیاتی این طرح در سال تحصیلی جاری مدارس ابتدایی کشور 
)شهری و روستایی( با اولویت مدارس دخترانه است، می افزاید: تمام آموزگاران 
موظف به شرکت در کارگاه آموزشی � توجیهی )یک روزه( شهرستان یا منطقه با 

هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و مراکز بهداشت هستند.

زائران معتاد قبل از عزیمت به حج 
حتمًا اعتياد خود را ترک کنند

ثبت  برای  قانونی  گفت:  نازایی  فلوشیب  یک 
اطالعات اهدای تخمک در کشور وجود ندارد و 
وزارت بهداشت باید سازمان ثبت اهدای تخمک 

را تأسیس کند.
باروری  باال رفتن سن   ربابه طاهری پناه در مورد 
و باردار شدن زنان میانسال یا مسن اظهار داشت: 
هر چه سن افراد افزایش می یابد افراد به نوعی از 
خود غافل می شوند و پیگیر سالمت خود نیستند. 
وی افزود: یکی از مشکالتی که امروز مطرح است 
باالست چرا که سطح  با سنین  زنان  ناباروری در 
یافته  افزایش  هم  ازدواج  سن  و  رفته  باال  توقع 

است. 
در  زنان  باروری  قدرت  کرد:  تصریح  طاهری پناه 
نهایت تا سن 35 تا 45 سال است که باز در این 
سن هم تعداد تخمک فرد کاهش می یابد و اغلب 

کیفیت الزم را برای باروری ندارد. 
این که  به  اشاره  با  نازایی  و  زنان  متخصص  این 
شده  زیاد  باال  سن  در  باروری  به  تمایل  اکنون 
افزود: کسانی که باالی 45 سال تصمیم به بارداری 
بارور شوند و  تا  ندارند  می گیرند عماًل تخمکی  
همچنین احتمال ناهنجاری های جنینی در این افراد 

افزایش پیدا می کند.
افزود: شاید این پرسش برای بسیاری مطرح  وی 
می توانند  چگونه  شرایط  این  با  افرادی  که  باشد 
بارور شوند که جواب، استفاده از تخمک اهدایی 
است به شرط آنکه از تخمک فردی استفاده کنند 
که زیر 30 سال سن داشته باشد و یک فرزند سالم 

به دنیا آورده باشد. 
که  فردی  گفت:  بیشتر  توضیح  در  طاهری پناه 
تخمک اهدا می کند نباید دچار بیماری های خونی، 
یا  خون  فشار  هپاتیت،  و  ایدز  عفونی،  کم خونی، 

دیابت باشد. وی افزود: در عین حال حاملگی در 
افراد سالمند پرخطر است حتی ممکن است وقتی 
فرد باردار شود کلیه هایش را از دست بدهد یا به 
دیابت بارداری و فشار خون ناشی از بارداری مبتال 
شود. از سوی دیگر باید دید می توان آینده فرزندی 
طاهری پناه  نه.  یا  کند  تامین  را  می شود  متولد  که 
کشور  در  تخمک  اهدای  سیستم  ثبت  مشکل  به 
اشاره کرد و گفت: اکنون قانون مناسبی برای ثبت 
اهدای تخمک وجود ندارد و تقریبًا همه مراکزی 
که این کار را انجام می دهند. سیستم ثبت شان بسیار 
محرمانه است. این فلوشیب نازایی گفت: در حالی 
که قانون رجیستری از فرد اهدا کننده و گیرنده باید 
به گونه ای باشد که اگر در آینده به هر دلیلی فرد 
باشد  امکانپذیر  کند  پیدا  را  خود  شجره  خواست 
و بهتر است سازمان ثبت اهدای تخمک زیر نظر 
اطالعات  تمام  تا  شود  تشکیل  بهداشت  وزارت 
استاد  این  باشد.  دسترس  قابل  کشور  سراسر  در 
کرد:  بهشتی تصریح  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه 
امروزه تقاضای اهدای تخمک بسیار افزایش یافته 
هستند  افرادی  بیشتر  متقاضیان  معمول  طور  به  و 
یا  نبوده  ناباروری  درمان  امکان  تاکنون  شاید  که 

اطالع رسانی مناسبی صورت نگرفته است. 
از  می توان  آیا  این که  به  پاسخ  در  طاهری پناه 
عمل  که  افرادی  اضافی  و  شده  فریز  تخمک های 
از  گفت:  کرد  استفاده  می دهند  انجام  آی وی اف 
خیلی ها  و  نیست  درست  کار  این  حقوقی  نظر 
نمی خواهند ژن آنها پخش شود. مضاف بر این که 
ممکن است در آینده فرزندانی داشته باشیم و بدون 
این که بدانند با هم ازدواج کنند در حالی که از نظر 
ژنتیکی با هم فامیل هستند بنابراین نباید به موضوع 

اهدای تخمک به سادگی نگریست. 

نباید به موضوع اهدای تخمک به سادگی نگریست

یک پیشنهاد

اجرای طرح مبارزه با آلودگی شپش سر در مدارس ابتدایی کشور

ابالغ رأي
7/241 ش��ماره دادنامه: 9009970353000878

ش��ماره پرونده: 9009980362200058
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900083

ش��اکي: آق��اي عب��اس بی��ات ب��ه نش��اني اصفه��ان خ ج جن��ب سروس��تان طبقه 
فوقان��ي نمایش��گاه اتومبی��ل کاظم��ي، مته��م: آق��اي مه��دي طاه��ري به نش��اني 
مجه��ول الم��کان، اته��ام: صدور چ��ک بالمح��ل، گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به 
 محتوی��ات پرون��ده خت��م رس��یدگي را اعالم و به ش��رح زی��ر مبادرت ب��ه اصدار 

رأي مي نمای��د.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي مهدي طاهري فرزند روح اله دائر بر صدور یک فقره چک 
بالمحل به ش��ماره 156851 به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال عهده بانک ملي ش��عبه 
س��عادت آباد موضوع شکایت آقاي عباس بیات از توجه به کیفرخواست تنظیمي از 
س��وي دادس��را و بقاء اصل چک در ید دارنده، بزه��کاري وي بنظر دادگاه محرز و 
مسلم است. دادگاه مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل یکس��ال حبس صادر و اعالم م��ي دارد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان مي باش��د. م الف/ 9902
اس��فناني- رئیس ش��عبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/243 ش��ماره دادنامه: 9009970353000890

ش��ماره پرونده: 9009980364600017
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900095

ش��اکي: آقاي اصغر فتحیان به نش��اني اصفهان محمودآباد خ 42 فرعي 42 سنگبري 
کوش��ا نوین، متهم: آقاي محس��ن صوفي وند به نش��اني متواري، اتهام: صدور چک 
بالمحل، گردش��کار: پس از بررس��ي محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور 

رأي مي نمای��د.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام محس��ن صوفي وند فرزند حاج��ي دائر بر صدور یک فقره چک 
بالمحل به شماره 112029-88/11/25 به مبلغ 25/000/000 ریال عهده بانک ملت 
موضوع ش��کایت اصغر فتحیان از توجه به کیفرخواس��ت تنظیمي از سوي دادسرا و 
بقاء اصل چک در ید دارنده، بزهکاري وي بنظر دادگاه محرز و مس��لم است دادگاه 
مس��تنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکس��ال 
حب��س صادر و اعالم م��ي دارد. رأي ص��ادره غیابي و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر اس��تان اصفهان مي باش��د. م الف/ 9903
اس��فناني- رئیس ش��عبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/252 در خصوص پرونده کالس��ه 635/90 خواهان یداله توکلي مقدم دادخواستي 
مبني بر مطالبه خس��ارت به طرفیت مهدي قاس��مي آغچه بدي تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگي براي مورخ 90/9/1 س��اعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می ش��ود. م الف/ 10019
مدیر دفتر ش��عبه 19 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/253 در خص��وص پرونده کالس��ه 712/90 خواهان احمدعل��ي مثقالي به وکالت 
بهرام کامالن دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفیت علي صدر حسیني تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز یکش��نبه مورخ 90/8/29 س��اعت 5 عصر تعیین 
گردی��ده، با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 

در جرای��د منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 

ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 10034
مدیر دفتر ش��عبه 22 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/254 در خصوص پرونده کالس��ه 711/90 خواهان عبداله بیجاري به وکالت بهرام 
کامالن دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفیت علي صدر حسیني تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 90/8/29 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده، 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 10033
مدیر دفتر ش��عبه 22 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/255 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 629/90 ش 28 خواه��ان اکب��ر رحمانی��ان 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه وجه به طرفیت س��وده و داریوش رئیسي تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/8/18 ساعت 4 تعیین گردیده، 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 10038
مدیر دفتر ش��عبه 28 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/256 در خصوص پرونده کالسه 628/90 ش 28 خواهان اکبر رحمانیان دادخواستي 
مبني بر مطالبه وجه به طرفیت داریوش و س��وده رئیس��ي تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/8/18 س��اعت 3/5 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 شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می ش��ود.
 م ال��ف/ 10037

مدیر دفتر ش��عبه 28 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
7/257 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4/1010  باقیمانده واقع  
در برزوک آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اصغر امیرزاده 
فرزند خسرو و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1390/8/11 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد 
ک��ه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود 
را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این 
اداره ارائ��ه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 

تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد ش��د.
تاریخ انتش��ار: 7/12/ 90                میرمحمدي- رئیس ثبت اس��نادوامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
7/258 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یکبابخانه پ��الک ش��ماره 4/1649  واقع  
درب��رزوک آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بن��ام آقاي علي اکبر 
رحمان��ي  فرزن��د نجف قل��ي و غیره در جریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و برطب��ق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1390/9/3 س��اعت 8 
صب��ح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین 
و مجاوری��ن اخط��ار می گ��ردد که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. 
اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکم��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
از مرج��ع ذیصالح قضایی اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
 مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد ش��د.
تاریخ انتش��ار: 1390/7/12           میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک ش��هرضا

 
ابالغ رأي

7/259 کالس��ه پرونده: 203/90، شماره دادنامه: 560، مرجع رسیدگي: شعبه شانزده 
ش��وراي حل اختالف اصفه��ان، خواهان: داوود علیخاني نش��اني: اصفهان خ وحید 
کوچه خرم کوچه ش��هید ربیع پالک 6، خواندگان: 1- علیرضا قبادي 2- عبدالخالق 
طاه��ري هر دو مجه��ول المکان، خواس��ته: تقاضاي الزام خوان��دگان به حضور در 
دفترخانه و تنظیم س��ند یکدس��تگاه خودروي سواري نیس��ان پاترول سافاري مدل 
1381 به ش��ماره انتظامي ایران 63-294 س 62. گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده 
ب��ه این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه ف��وق و طي تش��ریفات قانون��ي و اخذ نظریه 
 مش��ورتي اعضا،  قاضي ش��ورا ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي قاضي ش��ورا

 در خص��وص دع��وي خواه��ان داود علیخاني ب��ه طرفیت خوان��دگان 1- علیرضا 
قب��ادي 2- عبدالخال��ق طاهري به خواس��ته تقاضاي الزام خوان��دگان به حضور در 
 دفترخان��ه و تنظیم س��ند یک دس��تگاه خودروي س��واري نیس��ان پاترول س��افوي 
 م��دل 1381 ب��ه ش��ماره انتظام��ي ای��ران 63- 294 س 62 مق��وم ب��ر ده میلی��ون 
ری��ال ب��ا عنایت ب��ه محتویات پرونده، پاس��خ اس��تعالم معاونت راهور به ش��ماره 
1413/6/62294 ب��ه تاری��خ 90/5/3 مبني بر اینکه خودرو فوق به نام خوانده ردیف 
دوم مي باش��د و همچنی��ن مبایعه نامه  عادي به تاری��خ 87/6/26 مبني بر اینکه عمل 
بی��ع صورت گرفت��ه و خواهان ثمن کامل معامله را ب��ه خوانده ردیف اول پرداخت 
نموده اس��ت و همچنین اصل شناس��نامه مالکیت و کارت خودرو و کارت سوخت 
در ی��د خواه��ان و همچنین بیم��ه نامه خودرو که بنام خواهان مي باش��د و همچنین 
ع��دم حضور و دفاع و عدم ارس��ال الیح��ه از ناحیه خواندگان علیرغم نش��ر آگهي 
در روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود به تاریخ ش��نبه 8 م��رداد 1390 دعوي خواهان 
را در خصوص خوانده ردیف دوم عبدالخالق طاهري ثابت تش��خیص و مس��تنداً به 
م��واد 183، 220، 362 و 363 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ي 
 مدن��ي حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم عبدالخالق طاهري به حضور در یکي
 از دفاتر اس��ناد رس��مي و تنظیم و انتقال س��ند رسمي یک دس��تگاه خودرو سواري
نیس��ان پاترول س��افاري مدل 1381 به ش��ماره انتظامي ایران 63- 294 س 62 بنام 
 خواه��ان ص��ادر و در خصوص خوان��ده ردی��ف اول علیرضا قبادي ب��ا عنایت به 
پاس��خ استعالم از معاونت راهور مبني بر اینکه سند بنام مشارالیه نمي باشد مستنداً به 
مواد 84 و 89 از قانون آئین دادرس��ي مدن��ي قرار رد دعوي صادر و اعالم مي نماید 
رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین ش��عبه 
و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در محاکم عمومي شهر اصفهان مي باشد.  

م ال��ف/10013
رفیعي- قاضي ش��عبه 16 ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/260 در خص��وص پرونده کالس��ه 90-604 ش 19 خواهان آقاي مجید رنجکش 

آذرمنابادي دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال س��ند یک دس��تگاه موتورسیکلت به 
طرفی��ت آقاي علي نادعلیان دس��تجردي تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي 
روز چهارش��نبه مورخ 90/8/18 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
الم��کان 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 یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی

اتخاذ می ش��ود. 
م  ال��ف/ 10057

مدیر دفتر ش��عبه 19 حقوقي مجتمع ش��ماره یک ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/261 کالس��ه پرونده: 306/90، ش��ماره دادنامه: 916-90/7/9، مرجع رس��یدگي: 
ش��عبه هفده شوراي حل اختالف، خواهان: س��جاد دادگستر، نشاني: خ امام خمیني 
ک دکتر ش��ریعتي- ک مس��جد المرتضي- پ 48، منزل حس��ین دادگستر، خوانده: 
آرش قائدي قالیي مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ یک میلیون و شش��صد و 
چهل هزار ریال بابت خسارت موتورسیکلت به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني 
و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاء، شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

ب��ه ص��دور رأي مي نمای��د.
رأي قاضي ش��ورا

در خص��وص دعوي آقاي س��جاد دادگس��تر ب��ه طرفیت آق��اي آرش قائدي قالني 
به خواس��ته مطالبه مبلغ یک میلیون و شش��صد و چهل هزار ریال بابت خس��ارت 
موتورسیکلت- با توجه به دادخواست تقدیمي از سوي خواهان و فاکتور ارائه شده 
و اینکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلس��ه رس��یدگي حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه اي نیز به ش��عبه ارس��ال ننموده است لذا ش��ورا به استناد مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسي مدني و ماده 2 مسئولیت مدني حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و شش��صد و سي و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ي نمای��د. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي 

در این ش��عبه خواهد بود. 
م ال��ف/ 9973

ش��عبه 17 حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
7/262 کالس��ه: 59/90 به موجب رأي ش��ماره 420 تاریخ 90/3/16 حوزه شش��م 
ش��وراي ح��ل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه 
علیرض��ا آگاهي ن��ام پدر: محمد مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
هفت میلیون ریال بعنوان اصل خواس��ته و هش��تاد و هشت هزار ریال بعنوان هزینه 
نش��ر آگهي و دادرس��ي و خس��ارت تأخیر در تأدی��ه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)90/1/16( لغای��ت تاری��خ اجراي حکم در ح��ق محکوم له ش��هربانو میرزایي نام 
پدر: علیرضا ش��غل: خانه دار، نش��اني محل اقامت: ش��اهین ش��هر، بلوار طالقاني، خ 
بعث��ت پالک 28. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کن��د که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند بای��د ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اج��را تس��لیم کند و اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال 
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود ک��ه محکوم علیه قادر ب��ه اجراي حکم 
و پرداخ��ت محک��وم به ب��وده لیکن براي ف��رار از آن اموال خ��ود را معرفي نکرده 
ی��ا ص��ورت خالف واقع از دارائي خ��ود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد 
 اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد ش��د.
م ال��ف/ 10059

ش��عبه شش��م حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان
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زاینده رود
سید مهدي رحمتي، دروازه بان فصل گذشته سپاهان 
به شدت بر ضد غالمحسین حسیني، رئیس هیأت مدیره 

باشگاه سپاهان موضع گیري کرد.
حسیني که روز گذشته در گفتگویي رقم قرارداد رحمتي 
ب��ا س��پاهان را 850 میلیون عن��وان کرده ب��ود، امروز با 
واکنش مهدي رحمتي در این زمینه روبه رو ش��د؛ س��ید 
مهدی رحمتی در گفتگو با وب سایت شخصی خودش 
پاسخگوی سئواالت ش��د که در میان این گفتگو، اشاره 
وی به صحبت های حسینی رئیس هیأت مدیره سپاهان 
در م��ورد رقم قراردادش در نوع خود جالب و خواندنی 
است. وی با اعالم این که از مصاحبه حسینی متأثر شده 
است اظهار داشت: »متاثر شدم. چقدر بد است انسان ها 
نیمه پر لیوان را نبینند. من بازیکن س��پاهان نیستم، آقای 
س��اکت هم مدیر این باش��گاه نیس��ت و در حال حاضر 

به  یکدیگر نداریم هر چند می توانم نیازی 
از ایش��ان ب��ه دلیل عدم تس��ویه 
حس��اب مطالبات��م ناراحت 
باش��م. اما پ��س از دیدن 
ساختار مدیریتی سپاهان 
 در 10 س��ال گذش��ته 
نم��ی توان��م کتمان 
کنم این باشگاه با 

مدیریت س��اکت به یک قطب ب��زرگ در فوتبال ایران و 
حتی آسیا تبدیل ش��د. سپاهان تیمی ریشه دار و قدیمی 
اس��ت اما در این 10 س��ال صاحب ابهت ش��د. متأسفم 
برخی مسائل سیاسی به تیم های مردمی ضربه می زنند. 
اگر ش��ما با یکدیگر در مسائل سیاس��ی اختالف سلیقه 
داری��د بروید در همان محیط حل و فص��ل کنید، نه در 

سیستم فوتبال. 
وی در ارتب��اط با مبلغ قرارداد خ��ودش که به صراحت 
 از س��وی حس��ینی اعالم ش��ده بود گفت: »مگر خالف 
کرده ام؟ زمانی با سپاهان قرارداد دو ساله بستم که قانون 

سقف قرارداد را نگذاشته بودند.. 
م��ن پی��ش از این ه��م در س��پاهان عضویت داش��ته ام 
و آقای��ان بروند ب��ا در نظر گرفت��ن ارزش پول آن دوره 
ببینند چقدر به همین باش��گاه با مدیریت آقای س��اکت 
پ��ول رضایت نامه دادم، یا یک فصلی که در س��ال 83 و 
84 عضو سپاهان بودم چقدر دستمزد گرفتم. می خواهم 
به صراحت بگویم دروغ گفتن برای مرد خوب نیس��ت 
و خ��ود من یا حرفی را نمی زنم یا اگر بگویم راس��تش 
را می گویم، آقای حس��ینی نه من به ش��ما پیشنهاد مالی 
دادم و نه شما به بنده! اول این که من در ساختار سپاهان 
با اش��خاص بزرگی مثل آقایان سمیعی نژاد، اسالمیان و 
س��اکت مذاکره کردم و پای ق��راردادم امضای تک تک 

اعضای هیأت مدیره موجود است. 
م��ن باید به ریز جزئیات هم اش��اره کنم. آقای حس��ینی 
یکبار وقتی که ما با تیم ملی اتریش بودیم تماس 
گرف��ت و گفت: بیایید ت��ا در مورد تمدید و 
مبل��غ قراردادتان صحبت کنیم، به ایش��ان 
گفتم مبلغ مورد نظر من طبق آئین نامه 
سازمان لیگ است و نه پول بیشتری 
م��ی خواه��م و نه کمت��ر و اگر با 

باش��گاه اس��تقالل به نتیجه 

نرسیدم می نشینیم و صحبت می کنیم. 
وی همچنین دالیل عدم تمدید قراردادش با سپاهانی ها 
را اینطور توصیف کرد: »دو دلیل مهم داشتم می خواستم 
پس از چهار س��ال بازی در کرم��ان و اصفهان به تهران 
برگ��ردم، پس��رم علی باید به پیش دبس��تانی می رفت و 
من اکثر اوقات در اردوهای باشگاهی و تیم ملی شرکت 
داش��تم و نمی توانس��تم مثل تمام آن چهار سال مزاحم 
خانواده خودم یا خانواده همس��رم ش��وم تا هنگام سفر 
و اردوهای ش��بانه روزی کنار زن و بچه ام باش��ند. البته 
اشتیاق داشتم به استقالل که خانه ام محسوب می شد باز 
گردم و دلیل دوم اتفاقاتی بود که در سپاهان افتاد و آقای 

حسینی یکی از مسببین آن به شمار می رود. 
 وی افزود: »ایشان با ورود به هیأت مدیره و با حرف هایش

تالش مجموعه سپاهان و ما را لوس کرد و 
گفت ما می خواهیم از سال بعد جوانمردانه 
قهرمان ش��ویم، مگر ناجوانمردانه قهرمان 
ش��ده بودیم؟ که رئیس هی��أت مدیره باید 
این حرف ها را بزند. ش��ما اگر با برخی از 
اعضای هیأت مدیره اختالف سلیقه سیاسی 
داری��د چرا زحمت یکی مثل من را پایمال 
می کنید می دانید چند بازی س��پاهان را با 
درد وحش��تناک کتف، زان��و و مچ پا بازی 
ک��ردم تا به تیمم کمک کنم، می دانی همه 
بچه ها چقدر زحمت کشیدند و خون دل 
خوردند! بعد به جای تقدیر باید به ما لقب 
ناجوانمردانه چسباند؟ این حرف او خیلی 
سنگین و غیر قابل تحمل بود اما به زحمت 

سکوت کردم تا حاشیه س��ازی نشود و خودش دوست 
داشت دوباره و در این مقطع سر حرف باز شود. 

وی درخصوص تسویه حساب 
مالی با این باشگاه نیز اظهار 
کتبی  توافق  داش��ت:»طبق 
م��ن و تک ت��ک اعضای 
س��پاهان،  مدی��ره  هی��أت 
مالی��ات مش��اغل بنده به 
که  است  باش��گاه  عهده 
و  نش��ده  پرداخت  هنوز 
بر عهده  تکلیف��ی  مالیات 
خودم بود که پرداخت کردم. 
در ضمن مبلغ 80 میلیون تومان 
از این باش��گاه طلبکارم که هنوز 

پرداخت نش��ده و ی��ک نکته مهم دیگر وج��ود دارد که 
دوس��ت نداشتم رسانه ای ش��ود ولی مجبورم بگویم تا 
دینی به گردن من نباش��د. آقای��ان حق بچه های محک، 
نباید پایمال ش��ود. پ��اداش های م��ن در موفقیت های 
س��پاهان حدود 35 میلیون تومان بود که از شما خواهش 
کردم آن را به حس��اب بچه های محک واریز کنید، این 
نذر من بود برای موفقیت تیم ولی عالوه بر تماس ها و 
خواهش های شفاهی من این اتفاق نیفتاد، حاال در رسانه 
ه��ا می گویم حق بچه های محک خوردن ندارد و نباید 
خودت��ان را مدیون آنها کنید. من به صورت قانونی طلبم 
را خواهم گرفت ولی اگر حق این بچه ها پایمال ش��ود 
آنهایی که این مهم را نادیده گرفتند باید تا قیامت جوابگو 
باشند. خدا را شاهد می گیرم دوست نداشتم این مطلب 
 رس��انه ای ش��ود ولی مجبور شدم این را 

بگویم. 
وی در خص��وص حض��ور دالل ه��ا در 
س��پاهان نیز گفت: »خود من در سه دوره 
با سپاهان قرارداد بستم که بدون واسطه یا 
حتی مدیر برنامه با آقای س��اکت نشستیم، 
صحب��ت کردی��م و ب��ا حضور ی��ا اطالع 
اعضای هیأت مدیره قراردادم منعقد ش��د. 
ی��ک چیز جال��ب ی��ادم افتاد، ای��ن آقای 
حسینی یک بار در هتل المپیک با برخی از 
دروازه بانان لیگ برتری مذاکره کرد، حتی 
مذاکره ای با دوس��ت عزی��زم آقای میثاق 
معمارزاده جلوی چش��م خ��ود من انجام 
داد، می خواهم بگویم شما همه دورهایتان 

را زدید و دوباره آمدید سراغ من! 
این را گفتم تا طرفداران س��پاهان در جریان باش��ند. در 
ضمن باز هم تأکید می کنم س��پاهان در آس��تانه صعود 
به نیمه نهایی آس��یا اس��یر لج و لجبازی و مس��ائل غیر 
فوتبالی برخی ها شد، آنهایی که نقشی در موفقیت های 
س��پاهان نداش��تند اما در بحرانی کردن سپاهان نقششان 
 پررنگ و ماندگار بود. این ها باعث شدند من و بعضی از
بچه ها حتی به ماندن در سپاهان فکر هم نکنیم، احسان 
به سرعت خود را سرباز کرد، توره رفت، من و چند نفر 

دیگر هم رفتیم و ...!«
 وی در تکمی��ل صحب��ت های خود اف��زود: »من از خدا 
 می ترس��م و در پای��ان می گویم اگ��ر ذره ای دروغ در 
ح��رف هایم بود خدا از من نگذرد، اما ش��ما نیز صالح 
خودتان را می دانید! در خاتمه تشکر می کنم از هواداران 
اس��تقالل که حام��ی بزرگی ب��رای این تیم 
هس��تند، اهل وعده دادن نیستم اما به 
آنها قول می دهم با صد در صد 
توان برای موفقیت اس��تقالل 
تالش خواهیم کرد تا قهرمان 

لیگ برتر شویم.«

 پژمان سلطانی
هفت��ه نهم لیگ برتر فوتبال کش��ور با برت��ری چهار بر 
 صفر سپاهان مقابل س��ایپا و تساوی یک بر یک دو تیم 
ذوب آهن و نفت تهران به پایان رس��ید. همگان تصور 
می کردند که زردپوشان اصفهانی پس از حذف از لیگ 
قهرمانان آس��یا با روحیه ای نامناس��ب به نبرد شاگردان 
مجید صالح می روند اما سپاهان در نبود جانواریو، نیمه 
نخس��ت بازی نه چندان مطلوبی را به نمایش گذاش��ت 
هر چند س��ایپا نی��ز در این نیمه موقعیت��ی روی دروازه 

حریف ایجاد نکرد. 
 در ابتدای بازی ناهماهنگی بین بازیکنان س��پاهان موج 
می زد که به مرور زمان لوکا بوناچیچ به تیمش آرامش را 
تزریق کرد و سپاهان دقیقه 26 از روی یک کار تاکتیکی 
به گل رسید. ضربه سر سید مهدی سیدصالحی به مهدی 
کریمیان رس��ید که کریمیان عماد رضا را صاحب توپ 
ک��رد و او چهارمین گل فصل خود را به ثمر رس��اند. با 
این گل تیم سایپا رو به بازی مستقیم آورد و با بازیکنان 
بیش��تری در یک سوم دفاعی س��پاهان حاضر شد و این 
باع��ث گردید که ش��اگردان بوناچی��چ در ضد حمالت 
خطرناک ظاهر ش��وند و حتی می توانس��تند دقیقه آخر 
نیم��ه اول با دو گل ب��ه رختکن بروند که س��ید مهدی 

سیدصالحی در دهانه دروازه توپ را به خارج فرستاد تا 
آه از نهاد تماش��اگران اصفهانی که در ورزشگاه انقالب 
کرج بودند بلند شود. آنچه بیشتر در این دیدار به چشم 
آمد نیمکت نشینی محسن بنگر و نویدکیا بود که هادی 
تامین��ی به خوبی ج��ای خالی بنگر را پر ک��رد و کریم 
انص��اری فر مهاجم گلزن س��ایپا را از کار انداخته و در 
کنار سیدجالل حسینی که در این مسابقه با وجود احمد 
جمش��یدیان بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود به طور 

مطلوب ظاهر شد. 
در نیمه دوم، س��پاهان که یک گل را برای کس��ب س��ه 
امتی��از مفید نمی دانس��ت ب��ه حمالت خ��ود افزود و 
هن��وز پنج دقیقه نگذش��ته بود که ضربه ای ایس��تگاهی 
از جناح چپ دروازه س��ایپا نصیب سپاهان شد و حسن 
اش��جاری از اشتباه گلر سایپا اس��تفاده کرد و سپاهان را 
به دومین گل رس��اند، هر چند که مجید صالح از ابتدای 
 این نیمه امی��ن منوچهری را به تیم خود افزود تا به گل 

برسد. 
ل��وکا که در این ب��ازی از نظر نتیجه آس��وده خاطر بود 
ب��ا آوردن محرم نویدکیا، کمربند خط میانی س��پاهان را 
اس��تحکام بخش��ید و مانع از بازی سازی بازیکنان ساپیا 
ش��د که در نهایت دو گل دیگر توسط مهدی کریمیان و 
میروالد یانوش برای طالیی پوش��ان اصفهانی که در این 

مسابقه با پیراهن های سفید به میدان رفتند به ثمر رسید 
و س��پاهان با این پیروزی پر گل از رده هش��تم به مکان 
پنج��م صعود ک��رد تا امیدهایش برای رس��یدن به صدر 
جدول زنده ش��ود اما ذوب آهن که هفته قبل از گردونه 
لی��گ قهرمانان حذف گردید مقابل تی��م نفت تهران در 
نبود ماچادو، قاس��م ح��دادی فر و عل��ی احمدی نیمه 
نخس��ت را هجومی آغاز کرد و شاگردان فرکی که برای 
حداقل امتیاز به اصفهان آمده بودند در نیمه نخس��ت با 
شکس��ت یک بر صفر به رختک��ن رفتند. تک گل بازی 
را در این نیمه محمد قاضی در دقیقه 37 به ثمر رس��اند، 
هر چند که سوشا مکانی ضربات از راه دور داود حقی، 
محم��د قاضی و ه��وار مالمحمد را مهار ک��رد. در نیمه 
 نخس��ت نفتی ها نتوانس��تند بازی دلچسبی را به نمایش 

بگذارند. 
با ش��روع نیمه دوم ش��اگردان فرکی توپ و میدان را در 
اختی��ار گرفتند ام��ا در ده دقیقه ابتدای��ی موقعیتی روی 
دروازه ذوب آه��ن ایج��اد نکردن��د که ایمان موس��وی 
مهاجم هش��ت گل��ه نفتی ها توپ را ب��ه تیرک عمودی 
دروازه گ��ردان کوبی��د. فرکی به دنبال گل تس��اوی بود 
و مجتبی زارعی را به بازی فراخواند تا از س��رعت این 
مهاج��م بهره ببرد که در یک لحظه توپ در دقیقه 68 به 
روی پای این مهاجم ش��یرازی نشست و در قعر دروازه 

ذوب آه��ن ج��ای گرفت. نفت��ی ها با ای��ن گل روحیه 
دو چندان��ی به دس��ت آوردند و در چند نوبت ش��هاب 
 گردان مثل چند بازی اخی��ر مانع از فرو ریختن دروازه 
ذوب آهن شد و حتی دقیقه 82 ضربه سهمگین خلدون 
ابراهی��م به تیرک افقی برخورد نم��ود تا جایگاه این دو 
تیم در ج��دول تغییر نکند و ذوب آهن ب��ا یازده امتیاز 
در رده یازدهم جدول ایستاد و نفتی ها همچنان در رده 

چهارم باقی ماندند.
  از ن��کات جال��ب توج��ه این ک��ه هنوز تماش��اگران 
ذوب آهن با مدیریت باش��گاه آشتی نکردند و تنها طبق 
آم��ار هیأت فوتبال 750 نفر از ای��ن دیدار دیدن کردند. 
خس��رو ابراهیمی مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن شکس��ت ذوب آهن مقابل سوون سامسونگ 
را به گردن تماش��اگران اصفهانی انداخت و عنوان نمود 
که اگر ه��واداران متعصب ذوب آهن ب��ا زبان عربی بر 
 ضد داور مسابقه شعار نمی دادند ذوب آهن بازنده بازی 

نبود. 
ابراهیمی برای این که آرامش را به س��کوها تزریق کند 
باید حواشی را از تیم دور کند تا ذوب آهن مثل سپاهان 
حذف از گردونه لیگ قهرمانان را به فراموش��ی بسپارد 
و همچون چند س��ال اخیر یکی از مدعیان اصلی کسب 

عنوان قهرمانی باشد.

خبر

واکنش هافبک چلسی پس از گلزنی مقابل بولتون
لمپارد: فقط لیونل مسی هت تریک نمی کند

هافبک ملی پوش تیم فوتبال چلس��ی از این ک��ه در برد پرگل تیمش مقابل 
بولتون هت تریک کرد، اظهار ش��ادمانی می کند.  به گزارش روزنامه آبزرور، 
فرانک لمپارد گفت: خیلی خوشحالم در شرایطی قرار گرفتم که سه گل مقابل 
بولتون به ثمر رسانم. همیشه سعی کردم بهترین بازی ممکن را ارائه دهم و 
بازیکنی با کیفیت باال در زمین مس��ابقه باشم. او ادامه داد: خوشحالی من از 
زدن س��ه گل در این بازی دالیل متفاوتی دارد. خوشحالم که سه گل زدم تا 
مشخص شود تنها لیونل مسی نیست که می تواند سه گل بزند. بلکه بازیکنان 
چلسی نیز قادر به انجام چنین کاری هستند. البته همیشه امکان و فرصتی برای 
گلزنی، آن هم به تعداد سه فراهم نمی شود. در عین حال باید مقاوم و پابرجا 
بود تا در این گونه مواقع به بهترین ش��کل بتوان از فرصت پیش آمده نهایت 
استفاده را کرد.  در ادامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه ریبوک، 
یاران لمپارد به برتری پنج بر یک در خانه بولتون رسیدند. در این بازی لمپارد، 
اولین گل خود را در دقیقه 15 به ثمر رس��اند. او در دقایق 26 و 59 دو گل 
دیگر نیز زد. در این میان استوریج، زننده دو گل دیگر تیم آبی پوش بود. در 
مقابل بولتونی ها در دقیقه 47 تنها قادر شدند یکی از پنج گل دریافتی را توسط 

ددریک بویاتا جبران کنند.

حمله سید مهدی رحمتی به حسینی:

حق بچه های محك، خوردن ندارد
 آقاي حسیني در سپاهان با آدم هاي بزرگ طرف بودم نه شما!

مربی تیم کاراته سپاهان:

سازمان ليگ با داوران خاطی برخورد کند
کنفدراس��یون فوتبال آسیا با تأکید بر این که اعضای هیأت مدیره 
معرفی ش��ده استقالل و پرس��پولیس مورد تأیید این کنفدراسیون 
 نیس��ت مهل��ت جدی��دی را ب��رای برط��رف کردن مش��کالت 
باشگاه ها جهت حرفه ای شدن تعیین کرد که در صورت عملی 

نشدن سهمیه های ایران کم خواهد شد.
عزی��ز محمدی رئیس س��ازمان لیگ برتر با حضور در نشس��ت 
کمیته رسانه های فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: 
پس از آن که در نامه ای اعضای هیأت مدیره دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس را به کنفدراس��یون فوتبال آسیا ارسال کردیم، این 
 AFC کنفدراسیون با تأکید بر این که این دو هیأت مدیره از نظر
قانونی نیستند از فوتبال ایران خواست تا نسبت به رفع مشکالت 

باشگاه ها اقدام کند.
وی ادامه داد: کنفدراس��یون فوتبال آس��یا تأکی��د دارد که اعضای 
جدید هیأت مدیره دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس باید به ثبت 
شرکت ها برسند و پس از آن به این کنفدراسیون معرفی شوند. در 
صورتی که تا روز 14 اکتبر تمامی مدارک اس��تقالل و پرسپولیس 
و سایر باشگاه ها به دست کنفدراسیون فوتبال آسیا نرسد احتمال 

کس��ر س��همیه های ایران و حذف این دو تیم پرطرفدار از فصل 
آینده رقابت های لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.

عزیز محمدی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر اس��تقالل و پرسپولیس 
برخی باش��گاه ها هنوز نتوانس��ته اند مدارکش��ان را برای گرفتن 
پروان��ه حرفه ای کامل کنند. باش��گاه های داماش، سرچش��مه و 
فجرسپاسی مشکالت بیشتری نس��بت به تیم های دیگر دارند و 

باید تمام مدارکشان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند.
وی افزود: باش��گاه های راه آهن، ملوان، س��ایپا، فوال و صبا نیز 
هرک��دام نواقص��ی دارند که باید ت��ا قبل از پای��ان مهلت جدید 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا نواقصش��ان را برطرف کنند و مدارک 
الزم را در اختیار سازمان لیگ قرار دهند تا به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارسال شود. در صورتی که نتوانیم این مشکالت را برطرف 
کنیم بی شک برای گرفتن پروانه لیگ حرفه ای به مشکل خواهیم 

خورد.
رئی��س س��ازمان لیگ برتر ب��ا تأکید بر این ک��ه وضعیت فوتبال 
بحرانی اس��ت و همه باید این مسأله را جدی بگیرند خاطرنشان 
کرد: فوتبال ایران تا س��ال 91 باید بتواند ش��رایط برگزاری لیگ 

حرفه ای را کس��ب کند اما با روندی ک��ه در حال حاضر وجود 
دارد این امکان بس��یار ضعیف اس��ت و وظیفه ماست که از حاال 

هشدارهای الزم را به مسئوالن بدهیم.
 وی ب��ا تأکید بر ای��ن که ب��رای گرفتن مجوز پروان��ه حرفه ای 
باش��گاه ها باید طراز مالی مثبت داشته باشند به مشکالت تأمین 
درآمد در باش��گاه ها اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه قوانینی که 
االن وج��ود دارد و هزین��ه ک��ردن در ورزش قهرمانی از س��وی 
نهادها را ممنوع کرده اس��ت مش��کالت زیادی را برای باش��گاه 
ه��ا به وج��ود آورده که این احتمال را بای��د داد که در نیم فصل 
برخی بازیکنان باشگاه ها به خاطر مشکالت مالی اعتصاب کنند. 
 حت��ی با وضعیت موج��ود احتمال تعطیلی لی��گ برتر نیز وجود 

دارد!
رئیس س��ازمان لیگ برتر در پایان تأکید کرد: امیدوارم نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی و سایر مسئوالن دس��ت در دست هم 
دهند و کمک کنند تا مش��کل درآمدزایی باش��گاه ها حل شود و 
فوتبال ایران بتواند در زمان مش��خص ش��ده کنفدراسیون فوتبال 

آسیا شرایط احراز لیگ حرفه ای را کسب کند.

مربی تیم کاراته سپاهان 
گفت: از سازمان لیگ 
می خواهیم با داورانی 
که در هفته دوم لیگ 
ایجاد مش��کل کردند 
برخورد ج��دی کند. 
حسن ش��اطرزاده در 
ارزیاب��ی رقابت های 
دوم  و  اول  هفت��ه 
لی��گ کاراته  س��وپر 
باشگاه های کشور به 
ایمنا گفت: س��پاهان مثل سال های گذشته از انگیزه خوبی 
برخوردار است. رقابت ها تا هفته دوم طبق برنامه و با نتایج 
 دلخ��واه پیش رفته اس��ت و در حال حاض��ر صدر جدول 
رقابت ها را در اختیار داریم و جای نگرانی نیست. ما برای هر 
بازی برنامه خاص خود را داریم و با مدیریت صحیح سعی 

می کنیم بیشترین امتیازات را از آن خود کنیم. وی با اشاره 
به مشکالت داوری در هفته دوم لیگ گفت: هفته نخست 
رقابت ها بدون مشکل خاصی برگزار شد اما هفته دوم شاهد 
اتفاقاتی بودیم که در ش��أن لیگ کاراته نبود. شاطرزاده ادامه 
داد: به عقیده من مش��کالتی که در داوری های هفته دوم و 
 در سه بازی مشخص دیدیم نشان دهنده اشتباهات سهوی و
س��هل انگاری نبود و عملک��رد داوری رون��د عادی خود 
 را نداش��ت. مربی تیم کاراته س��پاهان گفت: به طور قاطع 
نمی توانم بگویم این مشکالت عمدی و مربوط به مسائل 
پشت پرده و در ارتباط با یک تیم خاص است چون مستند 
نداریم اما تیم هایی مثل نفت و مقاومت که از تیم های عنوان 
دار فصول گذش��ته و مدعیان جدی امسال هستند مراتب 

شدید اعتراض خود را به سازمان لیگ اعالم کرده اند. 
وی افزود: این اتفاقات فقط در س��ه بازی دیده ش��د و باید 
با داوران خاطی برخورد ش��ود تا تیم ها با مش��کل روبه رو 

نشوند.

احتمال تعطيلی ليگ برتر در نيم فصل دوم!

سوارکار اصفهانی؛ قهرمان مسابقات 
پرش با اسب کشور 

پانزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
 کشور در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران به پایان رسید. در این رقابت ها
115 سوارکار زیر 21 سال در گروه آقایان و بانوان 8 استان کشور در طی دو 
روز و چهار دوره به رقابت پرداختند. تیم اصفهان متش��کل از یک سوارکار 
نونهال، دو سوارکار نوجوان و دو سوارکار جوان بود که در رده جوانان علی 

کریمی سوارکار اصفهانی موفق به کسب مدال طالی این رقابت ها شد. 

مسلمان به تیم ملی دعوت شد
مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران از دعوت محسن مسلمان به تیم ملی خبر 
داد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، خسرو والی زاده در این باره گفت: 
کی روش از جواد کاظمیان و محسن مسلمان دعوت کرد تا به اردوی تیم ملی 
برای دو دیدار برابر فلسطین و بحرین ملحق شوند. پیش از این 21 بازیکن 
به اردو دعوت شده بودند.  تیم کشورمان روز 13 مهر در یک دیدار دوستانه 
برابر فلس��طین صف آرایی خواهد کرد تا خ��ود را برای دیدار 19 مهر برابر 
بحرین در مرحله مقدماتی جام جهانی آماده کند. هر دو مسابقه ساعت 19:30 

در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.  

والیبال ساحلی تور آسیا- اقیانوسیه
صعود گیتی پسند)الف( 

به جمع چهار تیم برتر آسیا
تیم والیبال س��احلی)الف( ایران به جمع چهار تیم برتر آس��یا راه یافت. 
به گزارش ایمنا، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی این مس��ابقات، 
دو تیم گیتی پس��ند)الف( و گیتی پس��ند)ب( که به حکم قرعه کشی به 
یکدیگ��ر برخورد کردن��د، برابر هم قرار گرفتند ک��ه در پایان یک بازی 
زیبا، تیم گیتی پس��ند )الف( متشکل از پرویز فرخی و آق محمد سالق 
با نتیج��ه دو بر صفر )21-16 و 24-22( پیروز میدان ش��د. تیم والیبال 
س��احلی )ب( باش��گاه گیتی پس��ند اصفهان با ترکیب صابر هوشمند و 
ش��هرام قاسم خواه با وجود شایستگی جهت راه یابی به جمع چهار تیم 
برت��ر این پیکاره��ا بدین ترتیب با پنج پیروزی و یک شکس��ت به مقام 
پنجمی دس��ت یافت. تیم والیبال ساحلی )الف( باشگاه گیتی پسند صبح 
امروز در مرحله نیمه نهایی این پیکارها یک دیدار بس��یار س��خت با تیم 
الف کش��ور چین خواهد داش��ت که در صورت پیروزی به دیدار نهایی 
این مس��ابقات راه خواهد یافت. این رقابت ها امروز بعد از ظهر به کار 
خود پایان خواهد داد. مس��ابقات والیبال س��احلی تور قهرمانی آس��یا و 
اقیانوس��یه با شرکت تیم های برتر دو قاره در شهر ژانگ جیاجی کشور 

چین در حال برگزاری است.

عباسي موافق بازگشت دادکان
اما علي آبادي نه

درس��ت پنج س��ال از برکناري ریاس��ت محمد دادکان از فدراسیون فوتبال 
مي گذرد. رئیسي که در دوره وي، فوتبال ایران موفق شد به جام جهاني راه پیدا 
کند، تیم ایران به عنوان هفدهمین تیم دنیا شناخته شود، در تهران بعد از سال ها 
با تیم ملي آلمان بازي کند و... به گزارش گل، اما بعد از عزل محمد دادکان 
از فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران دوران خوبي را سپري نکرد و هر روز رو 
به نزول پیش مي رفت. حذف از دو دوره جام ملت ها، نرسیدن به جام جهاني 
2010، حذف از المپیک و نتایج ضعیف دیگري که براي فوتبال ایران روي 
داده بود. اما حاال بعد از روي کار آمدن عباسي به عنوان وزیر ورزش، اخبار 
پشت پرده اي به گوش مي رسد که وي موافق بازگشت محمد دادکان بر مسند 
ریاست فدراسیون فوتبال است. طي چند روز اخیر صحبت هایي بین نماینده 
عباس��ي با دادکان شده اس��ت و وي موافقت اولیه خود را براي بازگشت به 

فدراسیون فوتبال اعالم کرده است.

ورزش

دروغ گفتن برای 
مرد خوب نیست و 
خود من یا حرفی را 

نمی زنم یا اگر بگویم 
راستش را می گویم، 
آقای حسینی نه من 
به شما پیشنهاد مالی 

دادم و نه شما به 
بنده!

ذوب آهن لیگ قهرمانان را فراموش کن! 

آقای ابراهيمی، ذوب آهن نياز به آرامش دارد 



با ده اعجوبه دنیا آشنا شويد
کیم اونگ یونگ: باهوش ترین فرد دنیا

آمد  دنیا  به   1962 سال  در  ای  کره  نابغه  فوق  این 
محسوب  دنیا  فرد  ترین  باهوش  حاضر  حال  در  و 
او در چهار سالگی می توانست زبان های  می شود. 
ژاپنی، کره ای، آلمانی و انگلیسی را بخواند. در پنج 
سالگی سخت ترین مسأله های دیفرانسیل و انتگرال 
باالی  یعنی  باال  بسیار  بهره هوشی  را حل می کرد و 
210 داشت. کیم از 3 تا 6 سالگی دانشجوی افتخاری 
دانشگاه هانگ یانگ بود و در هفت سالگی به ناسا 
را  خود  دکترای  سالگی  پانزده  در  او  شد.  دعوت 

گرفت.
در  نوبل  کاندیدای صلح  اسمیت:  گریگوری   

12 سالگی
در  آمد.  دنیا  به   1990 سال  در  اسمیت  گریگوری   
دو سالگی می توانست بخواند و در ده سالگی وارد 

دانشگاه شد. ولی نبوغ تحصیلی، 
گریگوری  داستان  از  نیمی  تنها 
صلح  عاشق  او  است.   اسمیت 
به  کم  سنین  از  و  باشد  می 
فعاالن  از  یکی  و  حامی  عنوان 
جهانی  صلح  و  کودک  حقوق 
سفر  دنیا  مختلف  کشورهای  به 
سازمان  موسس  او  است.  کرده 
است  جوانان  دفاع  المللی  بین 
کودکان  به  را  صلح  اصول  که 
آموزش  دنیا  سراسر  جوانان   و 
و  کلینتون  بیل  با  او  دهد.  می 

میخائیل گورباچوف مذاکره داشته و در مقابل سازمان 
ملل سخنرانی کرده است. گریگوری در 12 سالگی 

کاندیدای اخذ جایزه صلح نوبل شد.
آکریت جاسوال: جراح هفت ساله

با که  است  هندی  نوجوان  یک  جاسوال  آکریت    
هوش ترین فرد هندی به شمار می رود. او در سال 
2000 و در هفت سالگی اولین موفقیت پزشکی خود 
را به دست آورد. بیمار او دختری هشت ساله بود که 
دست  نداشت.  بیمارستان  به  رفتن  برای  کافی  پول 
به  و  شده  جمع  که  بود  سوخته  به حدی  دختر  این 
شکل مشت در آمده بود. آکریت هیچ تجربه ای در 
 جراحی نداشت، ولی این دختر را عمل کرد و او دیگر 
می توانست انگشتان خود را باز و بسته کند. آکریت 
به مطالعات پزشکی خود ادامه داد و در دوازده سالگی 
اکنون  هم  او  ساخت.  سرطان  درمان  برای  دارویی 

کوچک ترین دانشجوی دانشکده پزشکی هند است.

که  ای  خواننده 3 ساله  استراتان:  کلئوپاترا 
برای هر آهنگ 1550 دالر می گیرد

آمد  دنیا  به  مولداوی  در  اکتبر 2002   6 در  کلئوپاترا 
استراتان  پاول  و دختر خواننده مولداوی-رومانیایی، 
هست. او جوان ترین شخصی هست که به عنوان یک 
خواننده به موفقیت تجاری دست پیدا کرده. توسط 
آلبومش به نام در 3 سالگی که در 2006 به بازار آمد. 
او رکورددار رکوردهای زیادیست. از جمله: اجرای 
زنده برای دو ساعت جلوی مخاطبین زیاد، بیشترین 
ترین  جوان  هنرمند،  ترین  جوان  برای  دستمزد 
خواننده ای که موفق به کسب جایزه MTV شده و 
جوان ترین خواننده ای که در کشوری )رومانی( در 

رتبه یک قرار گرفته است. 
 آلیتا آندره: نقاشی که در دو سالگی نقاشی 

هایش را در یک گالری مشهور نمایش داد

 آلیتا سه ساله است ولی نقاشی را پیش از این آغاز 
گالری  رئیس  جمیسون«  »مارک  وقتی  است.  نموده 
نقاشی ملبورن استرالیا نقاشی های این هنرمند را دید 
را  آنها  گرفت  تصمیم  که  آمد  آن خوشش  از  آنقدر 
نمایشگاه  این  بگذارد.  نمایش  به  نمایشگاه  یک  در 
همه  و  شد  مواجه  تماشاچیان  گرم  استقبال   با 
می خواستند خالق آن آثار را ببینند. در آن زمان بود 
که جمیسون تازه متوجه شد نقاش اصلی آن تابلوها 

دختر 22 ماهه هنرمند یعنی »آلیتا آندره« است.
استاد  دبیرستان  دوران  در  کریپکه:  آرون 

هاروارد شد
او  آمد.  دنیا  به  نیویورک  در  در سال 1940   سائول 
یک نابغه به تمام معنا بود. در چهار سالگی جبر را 
کشف کرد و در پایان دوره ابتدایی هندسه، حساب و 
فلسفه را به پایان رساند. در نوجوانی یک سری مقاله 
نوشت که معلوم شد همه اصول منطق کیفی هستند. 

در همان زمان از سوی دانشگاه هاروارد نامه ای به 
او رسید که از وی دعوت می کرد برای تدریس به 
باید  گفت  »مادرم  گوید:  می  وي  برود.  دانشگاه  آن 
بروم«  دانشگاه  به  بعد  و  کنم  تمام  را  دبیرستان  اول 
اکنون  از دبیرستان، سائول استاد هاروارد شد و  بعد 

بزرگ ترین فیلسوف زنده دنیا می باشد.
میلیونر  و  ساله  ده  لیسانسیه  کرنی:  مایکل 

تلویزیونی
 مایکل کرنی 24 سال دارد. او در ده سالگی مدرک 

لیسانس خود را گرفت و در سال 2008 در 
مسابقه »کی می خواهد میلیونر شود« شرکت 
کرده و برنده یک میلیون دالر جایزه شد. او 
یکی  که  دارد  بسیاری  جهانی  رکوردهای 
سالگی   17 در  دانشگاه  در  تدریس  آنها  از 
است. در چهار ماهگی اولین کلماتش رو ادا 

به پزشک متخصص  کرد. در شش ماهگی 
عفونت  چپم  گوش  من  گفت:  اطفالش 
یاد  را  خواندن  ماهگی   10 در  است.  کرده 
گرفت. در 6 سالگی دبیرستان را تمام کرد. 
در 10 سالگی در رشته زمین شناسی فارغ 

التحصیل شد.
 14 در  که  شطرنج  اعجوبه  لوییجی:  فابیانو 

سالگی گرند مستر شد
ایتالیایی- آمریکایی 18 ساله هست  فابیانو یک پسر 
که در سال 2007 در 14 سالگی در شطرنج به درجه 

گرند مستری رسید.
ویلی موسکونی: بازیکن حرفه ای بیلیارد در 

سن 6 سالگی
 Mr. Pocket لقب  با  موسکونی  جوزف  ویلیام 
بیلیارد  ای  حرفه  بازیکن  فیالدلفیا  از   Billiards
آمریکا بود. در حالی که پدر ویلی توی سالن خانه 

بازی  به ویلی اجازه  اما  بیلیارد داشت  میز  شان یک 
نمی داد. ویلی هم با سیب زمینی هایی که از آشپزخانه 
کش می رفت و همین طور با یک دسته جارو کهنه 
تمرین می کرد. به زودی پدر ویلی فهمید که پسرش 
استعداد خاصی در بیلیارد داره، برای همین شروع به 
برگزاری مسابقات رقابتی کرد. به خاطر سن کم و قد 
کوتاهش مجبور می شد جعبه ای زیر پاهایش قرار 
دهد تا قدش به میز برسد. در 1919 بین او و قهرمان 
بیلیارد جهان، رالف گرین لیف، مسابقه ای برگزار شد. 
با این که رالف بازی رو برد 
اما این تازه شروعی جدی 
 برای ویلی بود. او رکورددار 
نمایشی  های   ضربه 
هست.  ای  العاده  فوق 
همین طور او کمک زیادی 
ورزش  شدن  عمومی  به 

بیلیارد کرد.
مشاور  اسمیت:  الینا 

رادیویی 7 ساله
شهر  رادیویی  ایستگاه   
الینا زمانی به او به عنوان 
مشاور یا سنگ صبور یک 
رادیو  به  او  که  داد  شغل 
به  پاسخ  در  و  زد  زنگ 
زن شنونده ای که از کار 
بیکار و افسرده شده بود، 
باید  فقط  »عزیزم  گفت: 
ورزش  به  دوستانت  با 
روزی  و  بروی  بولینگ 
بنوشی.«  شیر  لیوان  یک 
برای  آنقدر  الینا  توصیه 
بود  جالب  شنوندگان 
رادیویی  ایستگاه  این  که 
به  به عنوان سنگ صبور  او را  هفته ای یک ساعت 
مختلفی  های  مشاوره  الینا  می کرد.  دعوت  استودیو 
به شنوندگان می دهد و مشکالت بسیاری از به هم 
خوردن نامزدی تا از بین بردن بوی بد عرق را پاسخ 
می دهد. وقتی یک شنونده برای او نوشت که چطور 
شوهر پیدا کند؟ الینا پاسخ داد: »به خودت برس ولی 
زیاد آرایش نکن.« و وقتی شنونده دیگری پرسید چه 
کار کند تا نامزدش به سوی او بازگردد، گفت: »این 
مرد ارزش دلشکسته شدن ندارد. زندگی آنقدر کوتاه 

است که نباید به خاطر یک مرد آن را خراب کرد.
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 آیا مي دانید کره گیاهی دروغی بیش نیست 
و با مواد پایه ای نفت و در برخی کشور ها 
تولید می شود و موجب  انسانی  فضوالت 
تشکیل پالک اتروم در عروق کرونر قلب و 
بیماری ایسکمیک قلبی می شود و شعار »کره 
مارگارین )گیاهی( دوست قلب شما« فریب 

افکار عمومیست.
آسیب  موجب  نوشابه ها  مي دانید  آیا    
دیدگی سلول های کبدی، بی قراری، نامنظمی 
ضربان قلب به علت وجود بنزوات سدیم و 

کافئین می شود.
 آیا مي دانید گاز co2 موجود در نوشابه ها 
سبب پوکی استخوان می شود. فسفر و اسید 
سولفوریک رقیب کلسیم سطح استخوان و 
عدد  یک  می شود  استخوان  نرمی  موجب 
نوشابه به اندازه شش بشقاب برنج چاق کننده 
است و ضرر شربت های کارخانه های مشابه 

»سن ایچ« کمتر از نوشابه نیست.
 آیا مي دانید مواد قندی موجود در داخل 
نوشابه ها موجب پوسیدگی دندان می شود. 
بطری  داخل  در  را  شکسته ای  دندان  )اگر 
حل  ساعت  هفت  از  پس  بیندازید  نوشابه 

می شود(
غذاها  همه  از  مایونز  سس  مي دانید  آیا   
جوش  و  پوست  به  صدمه  برای  مضرتر 

صورت است.
تحقیقات  اساس  بر  پفک  مي دانید  آیا    
پزشکی انجام شده در کشور انگلستان موجب 

عقیمی وناباروری در کودکان می گردد.
  آیا مي دانید پفک حاوی تار ترازین )ماده 
قرمز و نارنجی رنگ( سبب اختالالت رفتاری 
در  پرخاشگری و عصبانیت  و اضطراب و 

اطفال می شود.
 آیا مي دانید پنیر پفک )پنیر فاسد( و گندیده 
تاریخ مصرف گذشته می باشد. چسبندگی 
پفک بر اساس تحقیقات تا هفت بار مسواک 
اشتهایی  بی  موجب  و  شود  نمی  تمیز   هم 
می شود و آمار مصرف پفک در ایران روزانه 

هر نفر دو عدد می باشد.
  آیا مي دانید برنج پرمصرف ترین اقالم سفره 
ایرانیان سودا زاست و موجب غلظت خون 
یبوست  که  زاست  یبوست  برنج  می شود. 
مادر همه بیماری هاست. برنج موجب انسداد 

عروقی، سنگ صفرا و سنگ کلیه می شود. 
خوردن برنج موجب تیرگی پوست می شود.

  آیا مي دانید چای سیاه موجب کم خونی، 
آریتمی قلب، اختالالت گوارشی، چروکیدگی 

پوست و ریزش مو می  شود.
 آیا مي دانید شکر سفید برای کبد مضر و 
موجب به هم خوردن متابولیسم سلول های 
قند و شکر هم مضر  رنگبر  مواد  و  کبدی 

میباشد.
باقیمانده  تفاله  شکر  و  قند  مي دانید  آیا   
چغندر قند و نیشکر است که مواد ارزشمند 

آن گرفته شده و به دام ها داده می شود.
 آیا مي دانید روش ذبح مرغ ها سبب ترشح 
هورمون استرس در بافت های آنها می شود 

که مضر است.
بیوتیک های  آنتی  مرغ ها  به  مي دانید  آیا   
متنوع و متعددی خورانده می شود که درصد 
بروز و شیوع عفونت های میکروبی مصرف 
ماشینی  مرغ های  می برد.  باال  را  کنندگان 
دلیل  به  فرانسوی ها  تحقیقات  اساس  بر 

محرومیت از نور آفتاب بسیار مضرند.
ترانس در  اسید های چرب  آیا مي دانید    
زا  سرطان  مکرر  حرارت  از  پس  چیپس 

می شوند.
  آیا مي دانید کلیه تن ماهی ها، کنسرو ها، 
آبغوره های  و  آبلیمو  سرکه،   کمپوتها، 
بستنی ها،  ای،  کارخانه  رب  ای،  کارخانه 
اقالم  و  بیسکویت ها  کاکائوها،  شکالت ها، 
دالیل  به  بندی  بسته  و  ای  کارخانه  غذایی 

متعدد مضر، سرطان زا و کشنده هستند.
  آیا مي دانید ظروف استیل، سرب در داخل 
ظروف  زاست.  سرطان  که  می نماید  غذا 
تفلون بدلیل تخریب الیه های تفلون سرطان 

زاست.
  آیا مي دانید ظروف آلومینیوم موجب کم 
لرزش  و  اعصاب  ضعف  آلزایمر،  خونی، 
حاوی  لعابدار  ظروف  و  می شوند  دست 
ترکیب سرب بوده و سرطان زاست. ظروف 
زودپز، تند پز، مایکروویو و دستگاه های داغ 

کننده برقی همگی مضرند.
 آیا مي دانید مسواک پالستیکی رایج موجب 
حاوی  خمیر  و  دندان  مینای  رفتن  بین  از 

فلوراید موجب پوسیدگی دندان می شود

آیا مي دانيد؟

از  را  ذیل  در  مشروح  عملیات  دارد  نظر  در  اصفهان  منطقه اي  آب  شرکت 
طریق مناقصه عمومي با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگذار نماید. لذا از مناقصه گراني که تمایل به حضور در مناقصات را دارند 

دعوت به همکاري مي گردد.

با رعایت بند »ج«  شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 
ماده )12( قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسالمی و آیین 
مورخ  ه�   33560 84136/ت  شماره  نامه  )تصویب  شده  یاد  بند  اجرایی  نامه 
1385/7/16 هیأت وزیران( پروژه ای با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های 

تشخیص صالحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید.
1 . موضوع پروژه: اجرای عملیات ساماندهی رودخانه های سبزه کوه و چالشتر 

2. محل اجرای طرح: استان چهارمحال و بختیاری 
3. برآورد هزینه پروژه: حدود 3600 میلیون ریال براساس فهرست بها سال 88.

4. مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 0/000/000 3 ریال که می بایست بصورت 
ضمانتنامه بانکی ارائه شود.

5. کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
6. رشته و پایه مورد نیاز: پایه 5 و باالتر رشته آب.

7. ارزیابی کیفی بصورت وزنی و حداقل امتیاز قابل قبول 65 می باشد.
8. اسناد مناقصه از تاریخ 90/7/20 لغایت 90/7/25 از طریق سایت شرکت به 
آخرین  باشد.  می  واجدین شرایط  اختیار  در   WWW.CBRW.IR اینترنتی  نشانی 
ارزیابی  و  پاکتها  بازگشایی  مورخ 90/8/5  اداری  وقت  پایان  اسناد  تحویل  مهلت 

کیفی راس ساعت 9 روز شنبه مورخ 90/8/7 خواهد بود.
)پاکت  و مهر شده که شامل تضمین  پاکتهای جداگانه الک  باید در  9. پیشنهادات 
الف(، اسناد مناقصه که تماماً توسط پیمانکار چاپ و مهر و امضاء می شود. )پاکت ب( 
پیشنهاد قیمت و آنالیز حسب مورد )پاکت ج( باشد و همه پاکت ها در لفاف مناسب 

و الک و مهر شده تحویل گردد.
10. نشانی عودت اسناد مناقصه: شهرکرد – بلوار فارابی شمالی – خیابان هفت تیر 

– شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری )دفتر فنی و امور قراردادها(.
مبلغ  واریز  و   6 دربند  مذکور  مشخصات  با  صالحیت  گواهینامه  تصویر  ارائه   .11
افزوده طی  ارزش  بابت  ریال  مبلغ 8/000  و  اسناد  بابت خرید  ریال   200/000
فیش جداگانه به حساب سیبا شماره 2175081501007 )بانک ملی( به نام شرکت 

آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری به همراه اسناد ارزیابی الزامی است.

حداقل رتبه پیمانکارمدت اجرامبلغ برآوردشرح موضوعردیف

ایمن سازي شبکه آبیاري 1
5 آب- 5 ساختمان8 ماه2/471/225/889برخوار، نکوآباد و خمیران

الیروبي دریاچه و پایاب 2
5 آب3 ماه844/062/500سد چم آسمان

فنس کشي محوطه سد 3
5 آب- 5 ساختمان3 ماه721/780/030گلپایگان

فنس کشي محوطه سد 4
5 آب- 5 ساختمان3 ماه721/780/030چشمه لنگان

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت 
اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد 

مناقصه مشخص مي شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي حداکثر به مدت 7 روز 
 مهلت دارند نسبت به اعالم آمادگي کتبي، و ارائه گواهینامه رتبه بندي
از  نماید پس  اقدام  معتبر شرکت  تغییرات هیأت مدیره  آخرین  آگهي  و 
تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آمد.
جنب  خانه-  آئینه  بل��وار  خواجو-  پل  اصفه��ان-  گ��زار:  مناقص�ه  نشاني 
هالل احمر- شرکت آب منطقه اي اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستي 

WWW.ESRW.IR 76473-81646 صندوق پستي 391- از سایت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلي 122- فاکس: 6611073

شرکت آب منطقه اي چهارمحال و بختياریشرکت آب منطقه اي اصفهان م الف/ 9868

آگهی ارزيابی کیفی و پیشنهاد قیمتآگهي مناقصه
نوبت دوم

گریگوری اسمیت

مایکل کرنی

آکریت جاسوال الینا اسمیت آرون کریپکه


