
مدي��ر باغبان��ي اداره كل جهاد 
و  چهارمح��ال  كش��اورزي 
بختي��اري ب��ا تاكي��د ب��ر لزوم 
گس��ترش صنعت فراوري بادام 
در اس��تان از بخ��ش خصوصي 
 براي گسترش س��رمايه گذاري

در اين بخش دعوت كرد. حميدرضا منصوري اظهار داش��ت: فرآوري 
بادام نيازمند وارد شدن بخش خصوصي به اين...

تمركز خدمات درماني و پزشكي 
و مطب هاي پزش��كان در مركز 
ش��هر اصفهان از قبي��ل خيابان 
آمادگاه و شمس آبادي از ديرباز 
مش��كالتي چون حجم سنگين 
ترافيك را به همراه داشت. وقتي 

از ميدان انقالب به سمت خيابان چهارباغ عباسي...

ضرورت سرمايه گذاري 
در فرآوري بادام چهارمحال و بختياري

پس از چهار سال:
روياي ساخت شهرك سالمت 

به واقعيت پيوست

صفـحهصفـحه
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
برخی بیکاران حال کار ندارند
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 جامعه    صفحه 4

مدير كل س��المت روان وزارت 
بهداش��ت گف��ت: ب��ر اس��اس 
آخرين اطالعات به طور متوسط 
21 درص��د مردم كش��ور دچار 
اختالالت روان هس��تند كه اين 
مي��زان در زن��ان 26 درصد و در 

مردان 16 درصد است. عباسعلی ناصحی...

آمارهایی که باید جدی گرفته شوند:
26 درصد زنان و 16 درصد مردان 

ايرانی روانی اند 

 اقتصاد    صفحه 3

رئیس جمهوردر جمع کارگزاران حج:
بیداری ملت ها به سرزمین مستکبران
 نیز کشیده خواهد شد

 آیین تندرستی    صفحه 6

روباه پیر دو روز آینده 
اعدام می شود

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: حكم اعدام 
مرد 6۷ ساله به اتهام اغفال و فريب ۳۷ زن و دختر  تا 
سه روز آينده اجرا می شود. محمدرضا حبيبی با بيان 
اين كه راز تبهكارى هاى اين پيرمرد 6۷ ساله همزمان 
با شكايت يكی از قربانيانش فاش شد، اظهار داشت: 
پس از بررسی پرونده و بازجويی متهم مشخص شد 
احمد كه دو همسر دارد خود را مأمور امنيتی، وكيل، 

مأمور بهزيستی و عناوين ديگر معرفی كرده است...
صفحه4

فوالدگر:
برنامه 90 فرصت بری شدن

از اتهامات را نمی دهد
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اس��المی گفت:  بايد قبول كرد چينش 

هي��أت مدي��ره جدي��د 
س��پاهان به ط��ور كامل 
سياس��ی بود و ب��ه دليل 
فش��ارهايی كه از داخل 
ف��والد مبارك��ه و برخی 
مدي��ران اس��تان وج��ود 

داشت، صورت گرفت.
در  فوالدگر  حميدرض��ا 
گفتگوى تفصيلی با مهر 
پيرامون حواشی روزهاى 
گذشته باشگاه سپاهان و 
اظهارات ض��د و نقيض 
مس��ئوالن قديم و جديد 

اين باش��گاه اظهار داشت: در ابتدا بايد 
بگويم كه باشگاه ها بايد مسير خود را 
براى رس��يدن به خصوصی س��ازى به 

سرعت طی كنند و سياست هاى اصل 
44 قانون اساس��ی باي��د هرچه زودتر 
باش��گاه هاى  م��ورد  در 
ذوب آه��ن  و  س��پاهان 
اجراي��ی ش��ود ت��ا اين 
 باش��گاه ها به دست مردم 

برسد. 
وى در م��ورد رون����د 
خصوصی سازى باشگ�اه 
در  داد:  ادام��ه  س��پاهان 
حال حاض��ر 80 درصد 
ف�والد  ش��ركت  س��هام 
مباركه واگذار ش��ده ام�ا 
باشگاه س��پاه��ان از اين 
حيث هويت مس��تقل�ی 
دارد و وابس��تگی باش��گاه س��پاه�ان 
 به هي��أت مديره ف��والد مباركه باعث
 شده..                            صفحه7

دادستان کل کشور: 

نه گول مي خوريم، نه تحت 
فشار قرار می گیريم

نوع تصمیم گیری که 
برای ترکیب هیات 

مدیره سپاهان 
صورت گرفت، 

سیاسی بود  که این 
تغییرات با عنوان 

تقویت باشگاه عنوان 
شد

منا
: ای
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مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 50/000/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مزایده: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضمناً لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون 
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مهلت 

دریافت 
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

خرید 10/000 تن فرومنگنز 80-90مناقصه بین المللی1
90/7/2390/8/11پر کربن

خرید 3 ردیف استکان و 107-90مناقصه2
90/7/2090/8/2یاتاقان اشپیندل نورد 650

خرید 20/000 دست لباس 112-90مناقصه3
90/7/2390/8/4کار دو تکه سرمه ای

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

)نوبت دوم(

م الف/9882

صفحه 2

شهرس��تان  فرم���ان��دار 
ش��هرك�رد از تخصي��ص 
60 درص��دى اعتب��ارات 
شهرستان  اين  پروژه هاى 
از مح��ل اعتبارات تملك 
دارايی هاى سرمايه اى خبر 
داد. ب��ه گ��زارش فارس، 
مراد كاظمی در نشس��ت 
كميت��ه برنامه  ري��زى اين 
شهرس��تان، اظهار داشت: 
پروژه ه��اى نيم��ه تم��ام 
اعتبارات  از  كه  س��ال90 
تمل��ك دارايی ه������اى 
س��رمايه اى استان پيش بينی اعتبار ش��ده اند با توجه به مشخص بودن 

پيمانكار با روند قبلی در حال اجرا است. 
وى افزود: برهمين اس��اس پروژه هاى جديد سال 90 اين شهرستان 
كه از اعتبارات تملك دارايی هاى سرمايه اى اين استان پيش بينی شده 

است، در حال برگزارى مناقصه و انتخاب پيمانكار است. 
كاظمی با اش��اره به اين كه در هر شهرس��تان كميته برنامه ريزى نقش 

بسزايی در توسعه شهرستان ايفا می كند، گفت: عزم دولت براى رفع 
مش��كالت و تنگناهاى مردم در همه نقاط كش��ور به ويژه در مناطق 
كمتر برخوردار اس��ت كه بر همين اس��اس تخصي��ص به هنگام اين 
اعتبارات می تواند تس��ريع بخش پروژه هاى عمرانی اين شهرس��تان 

باشد. 
 فرماندار شهرس��تان ش��هركرد در ادامه با اش��اره به طرح انتقال آب 
بن � بروجن در اين شهرس��تان، گفت: از جمله برنامه ها و مصوبات 
دولت در س��فرهاى استانی براى مردم در غرب شهرستان شهركرد و 
ديگر مناطق، انتقال آب از بن تا بروجن اس��ت كه در همين راستا به 
منظور پاسخگويی به اين نياز حياتی مردم در اين منطقه انتقال آب از 

زاينده رود در دستور كار قرار گرفته است.  
وى خاطرنش��ان كرد: پروژه انتقال آب بن تا بروجن به  منظور تأمين 
آب شرب با جديت پيگيرى می شود. كاظمی بر ضرورت رسيدگی به 
مش��كالت مردم اين شهرستان تأكيد كرد و گفت: رفع اين معضالت 
نيازمن��د همكارى بيش از پيش تمامی مس��ئوالن ذى ربط و مردم در 
راس��تاى دس��تيابی به جامعه اى توسعه يافته اس��ت. وى تأكيد كرد: 
مش��كالت بخش هاى مختلف اين شهرستان با اعتماد به نفس، كار و 
ت��الش مضاعف، تكيه بر توان و تجربه متخصصان و برخوردارى از 

روحيه جهادى مسئوالن ذى ربط برطرف خواهد شد.

فرماندار شهرکرد خبر داد:

تخصيص 60 درصد اعتبارات تملک  دارايی به پروژه های عمرانی

م الف/10091
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روسيه و تحوالت جهان عرب، مواضع و منافع
تح��والت ش��تابان ماه ه��اي اخي��ر در 
كش��ورهاي عرب��ي عالوه ب��ر اين كه بر 
محيط هاي داخلي و منطقه  اي اثر گذاشته، 
سياست خارجي كشورهاي فرا منطقه اي 
از جمله روسيه را نيز به نحو محسوسي 

تحث تأثير قرار داده است.
گرچه آنطور كه در سند سياست خارجي 
روسيه )مصوب س��ال 2008 ميالدي(، 
منطقه خاورميانه و كشورهاي عربي پس 
از منطقه CIS )كش��ورهاي جدا شده از 
شوروي(، اتحاديه اروپا، آمريكا و شرق 
آس��يا در اولوي��ت پنجم اهمي��ت براي 
روس ها قرار دارد، با اين وجود تحوالت 
اين منطقه براي روس��يه اي كه در تالش 
اس��ت تا در قامت يك ق��درت جهاني 
ظاهر ش��ود، در جاي خود بسيار مهم و 

حياتي است. 
اين اهميت زماني دو چندان ش��ده كه با 
آغاز م��وج تغييرخواهي در جهان عرب 
در چند ماه گذش��ته، معادالت سياسي، 
امنيتي و اقتصادي منطقه دستخوش تغيير 
ش��ده و به تبع آن منافع ملي روسيه نيز 

تحت تأثير قرار گرفته است. 
موج اعتراض هاي مردمي در كشورهاي 
عربي چنان ناگهاني آغاز و به س��رعت 
فراگير شد كه روسيه نيز همچون ديگر 
اياالت  نظي��ر  فرامنطقه اي  قدرت ه��اي 
متح��ده آمريكا كه در اي��ن منطقه داراي 
منافع و نفوذ هس��تند، به شدت غافلگير 

شد. 
ب��ا نگاهي به مواضع و رويكرد روس��يه 
در س��ال هاي اخير نسبت به كشورهاي 
عربي روشن مي شود كه آنچه بيش از هر 
چيز از اين رهگذر براي روس ها داراى 
اهميت بوده يكي تأمين منافع اقتصادي و 
ديگري حفظ ثبات منطقه اي بوده است. 
وجود چنين اهدافي، باعث ايجاد نوعي 
محافظ��ه كاري و اقدامات واكنش��ي و 
كنترلي در سياس��ت خارجي روسيه در 
قب��ال كش��ورهاي عربي ش��ده كه حتي 
رويكرد مسكو در ماه هاي اخير در قبال 
تغييرات در حال وقوع در اين كش��ورها 
نيز كم و بيش در همين قالب اتخاذ شده 

است. 
عوام��ل تأثیرگ��ذار ب��ر سیاس��ت 

خاورمیانه اي مسکو 
حال پس از بررس��ي مواضع روسيه در 
قب��ال تح��والت اخير در جه��ان عرب، 
اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه مسكو 
در رويك��رد و مواضع خ��ود چه عوامل 
و مالحظات��ي را مدنظر قرار مي دهد؟ به 
عب��ارت ديگر روس��يه از چه منظري به 

تحوالت جهان عرب مي نگرد؟ 
بر اين اس��اس مي توان مهم ترين عوامل 
تأثيرگذار بر سياس��ت مس��كو در جهان 
عرب را به ترتيب اولويت به س��ه دسته 

تقسيم كرد: 
1- منافع اقتصادي و استراتژیک 
روس��یه در خاورمیانه: به طور كلي 
سه حوزه انرژي )نفت و گاز(، همكاري 
نظام��ي و همكاري فن��ي در زمينه هاي 
صنعت و توس��عه مهم ترين حوزه منافع 
روس��يه در جهان عرب اس��ت. مسكو 
طي س��ال هاي اخير توانسته قراردادهاي 
بس��ياري را در حوزه ه��اي مذك��ور ب��ا 
بس��ياري از كش��ورهاي عربي به امضا 

برساند. 
به عنوان مثال، روس��يه طي س��ال هاي 
اخير س��رمايه گ��ذاري گس��ترده اي را 
در ح��وزه انرژي در مصر كرده اس��ت. 
شركت روس��ي لوك اويل كه كار خود 
را از س��ال 2004 در مص��ر آغ��از كرد، 
ساالنه حدود 650 هزار تن نفت در اين 
كشور اس��تخراج مي كند. از سال 2008 
نيز شركت روسي نواتك سرمايه گذاري 
وس��يعي را در منابع گازي مصر اعمال 
كرده اس��ت. ليب��ي نيز براي روس��يه از 
جايگاه مهمي در زمينه س��رمايه گذاري 
در حوزه انرژي برخوردار است. رستام 
مينيخانف رئيس شوراي اداري شركت 
روس��ي تات نفت، چن��دي پيش گفت 
ك��ه در ص��ورت تغيير دول��ت در ليبي 
اين ش��ركت حدود 240 تا 260 ميليون 
دالر زي��ان خواهد دي��د. ليبي همچنين 
در س��ال 2008 قراردادهايي را در زمينه 
خريد س��الح به ارزش دو ميليارد دالر 
با روس��يه به امضا رساند. 90 درصد كل 
سالح و تجهيزات نظامي ليبي، ساخت 
كش��ور روسيه است. كش��ورهاي ديگر 
عرب��ي همچ��ون الجزاير و س��وريه نيز 
روابط نظامي گسترده اي با روسيه دارند. 
به گفته ايگ��ور كوروچينكو مدير مركز 
تحليل تجارت جهاني سالح در روسيه، 
در صورت لغ��و قراردادهاي نظامي اين 
كش��ور با الجزاير و س��وريه، اين كشور 
ش��ش ميليارد دالر زيان خواهد ديد. از 
س��وي ديگر پايگاه دريايي طرطوس در 
سوريه، از اهميت استراتژيك بااليي نزد 

روس ها برخوردار است.  
2- نگراني از س��رایت ناآرامي ها 
به منطقه آس��یاي مرکزي و قفقاز: 
روسيه نگران اس��ت كه از رهگذر موج 
تغييرخواهي در جهان عرب كشورهاي 
پيرامون��ي در منطقه آس��ياي مركزي و 
قفقاز و يا حتي در داخل روسيه نيز وارد 

ناآرامي ه��ا و تغييرخواهي هاي��ي از اين 
دست شوند و امنيت و منافع اين كشور 
را به طور مستقيم تحت تأثير قرار دهند. 
نبايد فراموش كرد كه بيش��تر كشورهاي 
واقع در همس��ايگي روسيه و حتي خود 
اين كش��ور داراي نظام هاي اقتدارگرايي 
همچون كش��ورهاي عربي هستند كه با 
توجه به وجود نارضايتي هاي عمومي و 
نيز وجود برخي حركت هاي دموكراسي 
خواهانه در اين كشورها، هر لحظه امكان 
ش��عله ور شدن اعتراض ها و ناآرامي در 
اين منطقه حس��اس وجود دارد. مضاف 
بر اين كه مسكو نگران است كه با تسري 
موج تغييرخواهي در محيط امنيتي خود، 
زمينه براي تح��ركات اياالت متحده در 
اي��ن منطقه ني��ز فراهم ش��ود. از همين 
رو مي ت��وان درك كرد كه چرا مقام هاي 
روسيه به استقبال هيچ يك از انقالب ها 
و اعتراض ه��اي عربي نرفتن��د. بنابراين 
سياست محوري مقام هاي مسكو، ثبات 
و عدم تشويق اعتراض ها در كشورهاي 

عربي بوده است. 
3- ن��گاه به سیاس��ت قدرت هاي 
منطق��ه اي و جهاني: مس��كو همواره 
در فرايند سياس��تگذاري خ��ود به وي ژه 
در قبال مناطق��ي همچون خاورميانه كه 
كمتر نسبت به آن به صورت كنشي وارد 
عمل مي شود، نيم نگاهي به سياست هاي 
قدرت هاي ديگر منطقه اي و جهاني دارد 
تا بتواند بر اس��اس نگاه و رويكرد ديگر 
كشورها، رويكرد خود را سامان دهي و 
اجراي��ي كند. به عبارت ديگر سياس��ت 
روس��يه حداقل در م��ورد خاورميانه و 
جهان عرب، كنش��ي و از منظر ساختن 
نظم دلخواه بر اساس ترسيم برنامه هاي 
از پيش تعيين شده و تحميلي براي اين 
منطقه نيس��ت. در واقع روس��يه تالش 
مي كند نقش كنترل كنن��ده در معادالت 

منطقه اي ايفا كند. 
ب��ه عنوان مثال رويكرد مس��كو در قبال 
بحران ليبي مؤيد اين مس��أله اس��ت. در 
اوج بحران ليبي، مقام هاي روس��يه بارها 
اعالم كردند كه بدون مواضع آش��كار و 
صريح اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا كه 
ليبي نيز عضو هر دوي آنهاست، مسكو 
نمي توانس��ت هيچ گام جديدي بردارد. 
بدون ش��ك يكي از داليلي كه مسكو را 
ترغيب كرد كه حداقل در ابتدا در مسير 
قطعنامه برضد ليبي مانع تراش��ي نكند، 
موضع مثبت كشورهاي منطقه بود. البته 
تجربه ماه هاي اخير نشان داد كه چنانچه 
مسكو به اين نتيجه برسد كه كشورهايي 
همچون آمريكا كه همواره از نفوذ آن در 
حوزه پيراموني اش نگران است، در صدد 
بهره برداري از مسير تغييرات هستند، از 
تمامي ابزارهاي خود براي جلوگيري از 
به ثمر رسيدن اين هدف استفاده مي كند. 

جمع بندي 
هرچن��د خاورميانه و جه��ان عرب در 
حوزه منافع ملي روسيه در اولويت اول 
قرار ندارد، اما بي شك اين منطقه به ويژه 
با جاذبه هاي اقتصادي و اس��تراتژيك آن 
براي روس��يه اي كه تالش مي كند خود 
را به عنوان يك ق��درت جهاني همپاي 
كش��ورهاي ديگ��ري همچ��ون آمريكا 
ق��رار دهد، از اهمي��ت بااليي برخوردار 
اس��ت. به ويژه اين كه تحوالت اخير در 
اي��ن منطقه و احتمال تغييرات جدي در 
معادالت منطق��ه اي، توجه قدرت هاي 
بزرگ را بيش از بيش متوجه اين منطقه 

كرده است. 
مواضع روسيه در قبال تحوالت ماه هاي 
اخير در جهان ع��رب را در يك معناي 
كلي مي ت��وان حفظ وض��ع موجود در 
درج��ه اول و تغيير كنترل ش��ده وضع 

موجود در درجه دوم ارزيابي كرد. 
بر اين اس��اس مس��كو در اص��ل موج 
تغييرخواه��ي در جه��ان ع��رب را ب��ه 
دليل آس��يبي كه متوجه منافع روسيه در 
منطقه و فراهم شدن زمينه براي دخالت 
كش��ورهاي غربي مي كند، به سود خود 
نمي دان��د. با اين وجود مس��كو تالش 
كرده تا با اندك ابزارهاي تأثيرگذار خود 
نظير حق وتو در ش��وراي امنيت بيشتر 
نقش نيروي كنترل كننده در معادالت را 
ايفا كند كه وظيفه اصلي آن حفظ ساختار 
كلي امنيت��ي در منطق��ه و جلوگيري از 

گسترش حوزه نفوذ غرب است. 
آنچ��ه براي روس ها مه��م مي نمايد اين 
اس��ت كه روند تحوالت، نظم منطقه اي 
را به ضرر روس��يه و به نفع آمريكا تغيير 
ندهد، منافع اقتصادي مسكو آسيب نبيند 
و م��وج تغييرخواهي به ح��وزه امنيتي 

روسيه سرايت نكند. 
بر اس��اس اين رويك��رد محافظه كارانه، 
روس��يه تالش كرده مواضعي بينابيني و 
ن��ه يك طرفانه را در قبال روند تغييرات 
در جهان عرب ايفا كند. از اين رو تأكيد 
بر توقف خش��ونت و انجام گفتگوهاي 
سياسي براي حل و فصل مسالمت آميز 
و ضرورت مداخله نكردن كش��ورهاي 
خارج��ي در ام��ور داخلي كش��ورهاي 
منطق��ه، ترجيع بند مواض��ع كرملين در 
قبال روند تغييرات در جهان عرب بوده 

است. 

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعی با اعالم اين كه 
برخی بيكار نيستند اما حال كار كردن ندارند، گفت: 
نرخ بيكارى افراد ليسانس 20 درصد و نرخ بيكارى 

ديپلم و زير ديپلم دو درصد است.
 به گ��زارش فارس، عبدالرضا شيخ االس��المی در 
ش��وراى عمومی مجامع امور صنفی كشور اظهار 
داش��ت: بند »و« ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه 
در دولت تصويب و ابالغ ش��ده است. وى افزود: 
ما می دانيم كه در جامعه محدوديت هايی به لحاظ 
قانون كار وجود دارد كه اما س��عی می كنيم فرآيند 
اص��الح قانون را ب��دون تنش و جوس��ازى هاى 
رسانه اى دنبال كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه با بيان 
اين كه بيكارى در كشور ما و دنيا يكی از معضالت 
اساسی است، گفت: اگر مشكل بيكارى حل شود 
بسيارى از مسائل اجتماعی، سياسی و امنيتی كاهش 
پيدا می كند. وى افزود: در دولت دهم توسعه اشغال 
و سرمايه گذارى، سرعت و سامان پيدا كرده است 
و در شوراى عالی اشتغال در دو سال آنقدر جلسه 
برگزار كرده ايم كه در ۳0 سال برگزار نشده است و 
اين به معناى نفی زحمات گذش��تگان نيست. وى 
افزود: دولت نمی تواند با دس��تور شغل ايجاد كند 
و نمی تواند ميليون ميليون كارمند اس��تخدام كند، 
دولت به دنبال آن است تا بسترهاى توسعه اشتغال 

را فراهم كند.
شيخ االس��المی گفت: سال گذشته هدف ما ايجاد 
يك ميليون و صد هزار ش��غل بود اما يك ميليون 

و ششصد هزار شغل ايجاد كرديم به طورى كه در 
تابستان سال گذش��ته نرخ بيكارى6/ 1۳ درصد و 
در تابس��تان امس��ال 11/1 درصد بوده است و اين 
نش��ان می دهد كه روند بيكارى نزولی است. وى 
افزود: ما در كشورمان افراد زيادى داريم كه معتقدند 
بيكارند ولی وقتی به آنها می گوييم فالن كار را انجام 
دهند می گويند نمی دانيم بنا بر اين بايد بين بيكار و 
كارنابلد فرق بگذاريم. واقعيت اين است كه برخی 
بيكار نيستند بلكه حال كار كردن ندارند و توانايی 

انجام كار ندارند. 
وى افزود: در نظام آموزش��ی ضعف زيادى وجود 
دارد به طورى كه جوانان ما ليسانس و فوق ليسانس 
می گيرند اما مهارت كار ندارند بايد اين افراد ماهر 
شوند. در همين راس��تا ما سازمان فنی و حرفه اى 
را تقويت كرديم. نظام آموزش ملی مهارت تدوين 
كرديم، همچنين نظام ملی صالحيت حرفه اى ايجاد 

و نظام ملی اشتغال نيز تدوين می شود.
وى با اش��اره به نظام اس��تاد و شاگردى گفت: اين 
نظ��ام ، نظام خيلی مفيد و مقرون به نتيجه اى بوده 
اس��ت اما اين نظام به خاطر محدوديت هاى قانون 
كار و الزامات آن منس��وخ شده است و در برخی 
موارد می بينيم كه كاسب هاى ما دست تنها شده اند و 
كركره ها را پايين كشيده اند. شيخ االسالمی گفت: در 
كشور ما افرادى هستند كه با ماهی 200 و ۳00 هزار 
تومان اموراتشان می گذرد اما چون قوانين و مقررات 
اجازه نمی دهد از فرصت هاى شغلی محروم هستند 

و نتيجه اين می ش��ود كه م��ا  دو ميليون نفر بيكار 
داريم و در نرخ بيكارى هم لحاظ می شود اما من در 
همين جا اعالم می كنم كه قانون كار ظرفيت هايی 
دارد كه می تواند نظام اس��تاد و ش��اگردى را فعال 
كن��د. ما در بحث آموزش ۳ ش��عار داريم اول هر 
ايران��ی حداقل يك مه��ارت، دوم هر كارگاه يك 
آموزشگاه و س��وم هر كارخانه يك دانشگاه يعنی 
ايران خودرو بايد براى خودش دانشگاه داشته باشد، 
نبايد مصر ف كننده صرف باشد. وزير تعاون، كار و 
رفاه گفت: اگر يك ميليون واحد صنفی حداقل يك 
نفر جوان  18ساله را براى آموزش جذب كند نرخ 
بيكارى پنج درصد كاهش پيدا می كند. وى افزود: 
در نظام استاد ش��اگردى كارفرما با سازمان فنی و 
حرفه اى قرارداد دو جانبه و سه جانبه می بندد و يك 
شاگرد می گيرد تا آموزش دهد كه اين شاگرد كارگر 
نيست و مش��مول قانون كار نمی شود. بيمه تأمين 
اجتماعی ندارد و حقوق آن فقط ش��اگردانه است 
كه می تواند ماهی 100 تا 200 هزار تومان باش��د و 
فقط از بيمه حوادث استفاده می كند كه اين موضوع 
را با اس��تانداران مطرح كرده ايم و آنها هم از ش��ما 
حمايت می كنند. شيخ االسالمی گفت: نرخ بيكارى 
افراد ليسانس 20 درصد و نرخ بيكارى ديپلم و زير 
ديپلم دو درصد است. پس از اين كه شيخ االسالمی 
ن��رخ بيكارى ديپلم و زير ديپلم را دو درصد اعالم 
كرد برخی از اعضاى مجامع امور صنفی با صداى 

بلند اعتراض كردند. 

جهان نما

رئيس جمهور گفت: حج امس��ال 
نسبت به سال هاى گذشته به علت 
تح��والت منطقه اى تف��اوت هايی 
دارد چرا ك��ه امروز در همه جهان 
ش��اهد حرك��ت هايی هس��تيم كه 
منجر به بيدارى ملت ها شده است 
و در آينده اى نزديك به س��رزمين 
مستكبران نيز كشيده خواهد شد. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانی رياست 
جمهورى، محمود احمدى نژاد در 
ديدار كارگ��زاران حج ابراهيمی، با 
تأكيد بر اين كه حج داراى ظرفيت 
 و گس��تردگی فراوان��ی اس��ت كه 
م��ی توان از ظرفي��ت نامحدود آن 
ب��ه لح��اظ اجتماعی، سياس��ی و 
فرهنگی استفاده كرد، اظهار داشت: 
 ح��ج در اصل پيش��روى حاكميت 
و حكوم��ت  اله��ی  ه��اى  ارزش 
اس��المی اس��ت كه باي��د در بهره 
ب��ردارى از اين ظرفي��ت عظيم از 

تمام امكانات استفاده كرد.
وى ب��ا تأكي��د بر اين ك��ه بيدارى 
ملت هاى منطقه سير تكامل جامعه 
بش��رى براى رس��يدن به قله هاى 
س��عادت و كم��ال را س��رعت می 
بخش��د، گفت: امروز هم��ه مردم 
جه��ان به دنبال توحي��د، عدالت و 

ارزش ه��اى الهی هس��تند به گون��ه اى كه اگر 
كوچك تري��ن فرصت از ناحيه دش��من نيز به 
دس��ت آورند از آن نيز ب��راى برقرارى عدالت 

استفاده خواهند كرد.
رئيس جمه��ور در ادامه به موض��وع مديريت 

حرك��ت ه��اى موج��ود در منطق��ه خاورميانه 
 اش��اره كرد و گفت: در طول تاريخ بسيارى از 
حركت هاى جوام��ع جهانی كه به دنبال آرمان 
هاى الهی بودند به دليل نداشتن مديريت صحيح 
به انحراف كش��يده ش��ده و در نهايت منجر به 
بازگشت اس��تعمارگران با چهره جديد گرديده 

است. احمدى نژاد با تأكيد بر اين كه 
اگر جهت كل��ی نگاه ها در مديريت 
تح��والت منطق��ه ب��ه يك س��مت 
معطوف گ��ردد، می تواند مؤثر واقع 
شود،  گفت: دشمنان اصلی ملت هاى 
منطق��ه آمريكا و رژيم صهيونيس��تی 
اس��ت، البته طی صد س��ال گذشته 
 اين انگليس��ی ها هس��تند كه دشمن 
ملت ه��اى منطقه بودند ام��ا امروز 
س��نبل اس��تكبار، آمريكا و ابزارشان 

رژيم صهيونيستی است.
احم��دى نژاد با بي��ان اين كه هر جا 
ديكتاتورى باش��د پشت سر آن نظام 
اس��تكبارى قرار گرفته است، گفت: 
در حج امس��ال فريادها بايد بر عليه 
آمريكا و رژيم صهيونيس��تی، رساتر 
از س��ال هاى گذش��ته ش��نيده شود 
زيرا در برخی از كش��ورها می بينيم 
كه حضور نيروه��اى بيگانه موجب 
نگرانی ملت هاى منطقه شده است. 
رئيس جمهور خيزش هاى اس��المی 
موج��ود در منطقه ارزياب��ی و آن را 
متأث��ر از خي��زش و حركت انقالب 
اس��المی عن��وان كرد و  گف��ت : در 
ش��رايط فعلی راه��كار صحيح اين 
نيس��ت كه بگوييم در هر كش��ورى 
يك مدل حكومتی ايجاد شود، بلكه 
بايد برقرارى حكومت جهانی امام عصر)عج( و 
به جامعه جهانی مطرح و ارائه نمود، زيرا طرح 
اي��ن موضوع در بين تمامی پي��روان اديان الهی 
مشترك اس��ت و مختص به كش��ور و يا دينی 

خاص نمی باشد.

رئیس جمهوردر جمع کارگزاران حج:

بیداری ملت ها به سرزمین مستکبران نیز 
کشیده خواهد شد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بداغي در دیدار رئیس مجلس زیمبابوه: 
حمايت از فلسطين، حمايت از عدالت

 و حقوق بشر است
معاون حقوقي رئيس جمهور، مس��أله فلس��طين را مهم ترين موضوع منطقه 
خاورميانه و عرصه جهاني دانست و گفت: امروز حمايت از فلسطين به منزله 
حمايت از آزادي، عدالت و حقوق بشر به ويژه حقوق زنان و كودكان است.

به گزارش ايس��نا، فاطمه بداغي در ديدار رئيس مجلس زيمبابوه با بيان اين 
كه همكاري كشورهاي مستقل زمينه ساز تضعي ف قدرت هاي زورگوست، 
تصريح كرد: ايستادگي و همكاري كشورهاي آزادي خواه و حق طلب در برابر 
سلطه طلبان جهاني، ضروري است. وي با تأكيد بر اين كه تحريم هاي اعمال 
شده از سوي نظام سلطه به تقويت خودباوري در ملت ها منجر مي شود، افزود: 
امروز ش��رايط تجارت و اقتصاد بين المللي به نحوي است كه بيشترين ضرر 

متوجه كشورهاي تحريم كننده است.
معاون حقوقي رئيس جمهور، گس��ترش روابط ايران و زيمبابوه را به نفع دو 
ملت دانست و تاكيد كرد: بايد از همه ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود در 

عرصه هاي گوناگون براي گسترش و افزايش مناسبات دوجانبه استفاده كرد.
بداغي همچنين با تأكيد بر لزوم حضور زنان در عرصه هاي گوناگون جامعه 
خاطرنشان كرد: تربيت فرزندان و حفظ خانواده از مهم ترين رسالت هاي زنان 

در كنار حضور در عرصه هاي اجتماعي است.
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيس مجلس زيمبابوه 
نيز در اين ديدار با قدرداني از جمهوري اسالمي ايران به دليل توجه به مساله 
فلسطين، اجالس بين المللي حمايت از انتفاضه را موفقيت آميز و مهم ارزيابي 
كرد و گفت: در مساله فلسطين بايد به طور ويژه از زنان و كودكان فلسطيني 
حمايت كرد. وي در ادامه با تأكيد بر لزوم افزايش روابط كش��ورهاي مستقل 
افزود: توسعه و ارتقاي مناسبات و همكاري هاي كشورهاي مستقل، توطئه هاي 

دشمنان را خنثي خواهد كرد.
رئي��س مجلس زيمبابوه، بهره مندي كش��ورش از تجربيات و دس��تاوردهاي 
جمهوري اس��المي اي��ران در عرصه هاي گوناگون به وي��ژه در عرصه مقابله 
با تحريم ها را خواس��تار شد و تصريح كرد: پيش��رفت و نقش زنان ايران در 

بخش هاي مختلف الگويي براي ساير ملت هاست. 

انگليس يک شرکت نفتی ليبی را خريد
ش��ركت انگليس��ی هريتيج اويل 51 درصد سهام يك شركت نفتی مهم ليبی 
را ب��ه ارزش 19/5 ميلي��ون دالر خريدارى كرد. به گزارش فارس، ش��ركت 
انگليسی »هريتيج اُيل« بيشترين سهام يك شركت ليبيايی كه مجوز حفارى در 
ميدان هاى نفتی خش��كی و فراساحلی ليبی را دارد خريدارى كرد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين شركت امروز اعالم كرد: 51 درصد سهام شركت خدمات 
نفت��ی صحرا در ليبی را به قيمت  19/5  ميليون دالر خريدارى كرده اس��ت. 
هريتيج افزود: با به دست آوردن51 درصد سهام اين شركت، نقش چشم گيرى 
در صنعت نفت و گاز ليبی پيدا كرده است. خدمات نفتی صحرا در سال 2009 
تاسيس شد و مركز آن در بنغازى قرار دارد. هريتيج توضيح داد: اين شركت در 
سال جارى پايگاهی در بنغازى تاسيس كرده است و با اعضاى ارشد شوراى 
انتقالی ليبی در ارتباط بوده است. تونی باكيينگهام مدير اجرايی هريتيج گفت: 
شركت وى در موقعيت خوبی براى دريافت مجوزهاى اكتشاف و توليد نفت 

قرار دارد. 

آسوشیتدپرس مدعی شد؛
جاسوسی آمريکا از هيأت ايرانی 

در  سازمان ملل متحد!
خبرگزارى »آسوشيتدپرس« گزارشی را منتشر كرده كه بنا بر آن، مقامات اطالعاتی 
آمريكا، متن سخنرانی سران كشورها و از جمله سخنرانی رئيس جمهور ايران را 
در اختيار داشته و حضور و خروج آنان از چنين نشست هايی، تنها براى نشانه 

اعتراض و همچنين آماده كردن بيانيه عليه رئيس جمهور ايران بوده است...
يكی از كارهاى رايج مقامات آمريكايی در اجالس مجمع عمومی س��ازمان 
ملل، جاسوسی از هيأت هاى ديپلماتيك كشورها و از جمله جاسوسی درباره 

ديپلمات هاى ايران بوده است.
مقامات اطالعاتی آمريكا، متن سخنرانی سران كشورها و از جمله سخنرانی 
رئيس جمه��ور اي��ران را در اختيار داش��ته و حضور و خ��روج آنان از چنين 
نشس��ت  هايی، تنها براى نش��انه اعتراض و همچنين آم��اده كردن بيانيه عليه 

رئيس جمهور ايران بوده است.
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: افزون بر اين، مأموران س��ازمان جاسوسی 
آمريكا نيز می توانند و اين اجازه را دارند كه در زمان برگزارى اجالس مجمع 
عمومی در نيويورك به جاسوسی و انجام عمليات بپردازند؛ اما بايد يافته هاى 
خ��ود را با مقامات اطالعاتی آمريكا در ميان بگذارند. به همين دليل، ايرانيان 
هم با آگاهی به اين مسأله، اقدامات ضد اطالعاتی می  كنند؛ براى نمونه، هنگام 
اقامت در نيويورك، اتاق هايی را در هتل ها رزرو، ولی در آخرين دقيقه، آن را 
لغو می كنند و به جاى ديگرى می روند؛ اين بدين خاطر است كه می خواهند 

بفهمند در هتل محل اقامت آنان چه كسانی مستقرند!
بنا بر اين گزارش، مأموران سازمان هاى اطالعاتی اين كشور در نيويورك مستقر شده 
و با شناسايی كسانی كه وارد نيويورك می شوند، می كوشند بر آنان تأثير بگذارند 
كه يك نمونه آن تالش براى خريدارى وزير خارجه عراق � »ناجی صبرى« � بود 
كه سرانجام هم توانستند وى را متقاعد به نوعی همكارى با خود كنند و با بهره از 
خبرنگاران نزديك به وى، اطالعاتی را از دولت عراق به دست بياورند؛ اطالعاتی 
مبنی بر اين كه صدام سالح هسته اى نساخته و يا اين كه سالح هاى شيميايی 
خود را نابوده كرده اس��ت؛ اطالعاتی كه بعدها در اختيار جورج بوش و ديك 
چنی هم قرار گرفت و آنان نيز با آگاهی به اين موضوع، باز به عراق حمله كردند.

هشدار اله کرم در مصاحبه با روزنامه لبنانی
حسين اله كرم از چهره هاي معروف جريان اصولگرا در مصاحبه با روزنامه 
لبناني ديلي اس��تار نسبت به احتمال بروز ناآرامي هاي انتخاباتي در انتخابات 

مجلس نهم در اسفند سال جاري هشدار داد.
به گزارش عصر ايران روزنامه ديلي استاربه نقل از اله كرم در اين باره نوشت: 
در ح��دود 80 منطقه در كش��ور وج��ود دارد كه احتمال ب��روز ناآرامي هاي 

انتخاباتي در آنها باالست.
اله كرم هش��دار داده است: اين مسأله بار ديگر فرصتي براي مخالفان خواهد 
بود تا تنش ايجاد كنند ، همان طور كه در جريان انتخابات رياست جمهوري 
گذشته ايجاد كردند ؛ مقامات كشور بايد در اين باره هوشيار باشند. اله كرم در 
اين مصاحبه منتقدان اصولگراي محمود احمدي نژاد را به دو دسته تقسيم كرد و 
افزود: دسته اول از منتقدان احمدي نژاد اصولگراياني هستند كه وابسته به جريان 
راست بازاري هستند، اين دسته حمايت قاطعي از احمدي نژاد ندارند و منتظرند 
تا او اشتباه كند تا از اشتباهات احمدي نژاد به نفع خود بهره برداري كنند. اله كرم 
افزود:  اما دسته دوم از منتقدان اصولگراي احمدي نژاد كه اصولگرايان واقعي را 
تشكيل مي دهند در واقع به دليل نزديكي وي به اسفنديار رحيم مشايي رئيس 
دفترش به وي انتقاد دارند. وى با اشاره به اين كه هدف مشايي از اظهارات و 
موضعگيري هاي خود جلب و جذب آراي حاميان اصالح طلب در انتخابات 
آتي است، اين استراتژي وي را ناموفق خواند و افزود كه بدنه اجتماعي حامي 
اصالح طلبان با اين گونه اظهارات به مشايي متمايل نخواهند شد. اله كرم در 
خاتمه پيش بيني كرد كه هر گروه يا جرياني كه به رهبري نزديكي بيشتري داشته 

باشد، پيروز احتمالي انتخابات آتي خواهد بود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

برخی بيکاران حال کار ندارند
نرخ بیکاری 20 درصدی لیسانسه ها

دادستان كل كشور در تشريح جزييات بيشتر از پرونده  سوء استفاده  عظيم مالي 
اخير از احضار 15 نفر جديد مرتبط با اين پرونده خبر داد و تأكيد كرد كه قوه 

قضاييه در رسيدگي به اين پرونده گول نخواهد خورد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين غالمحسين محسني اژه اي اظهار 
كرد: افراد خدوم و پاكي در سيستم بانكي و غير سيستم بانكي داريم و بسياري 
از اين افراد دلس��وز و مطمئن بوده كه در حال كار كردن هستند. خدايي نكرده 
وقتي سخني گفته مي شود به اين معني نيست كه پاكي و تالش هاي اين افراد را 
ناديده بگيريم. همچنين دولت  ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه هاي 
مختلف درگير است و اين مسأله را نمي توان ناديده گرفت. در بعضي مواقع اين 
طور تلقي مي شود كه اگر فردي مي خواهد با مفسد اقتصادي برخورد كند امنيت 
اقتصادي از بين مي رود در حالي كه اين مس��أله برعكس است و اگر به مفسد 
اقتصادي برخورد كنيم در واقع زمينه را براي رش��د افراد صالح و كار صالح به 
وجود مي آوريم. وي درباره اين كه دستگاه قوه قضاييه چه اقداماتي را در زمينه 
فساد مالي اخير انجام داده است گفت: اين مسأله طوري نيست كه بانك مركزي 
يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعالم كند كه آن را كشف كرده 
است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خالفي در حال وقوع است ولي به 
طور قطع كس��ي اين مسأله را كشف نكرده است، به عنوان مثال در اين مسأله 
زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به 
غير از آنچه كه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در يك مورد 
از اين مسأله مي توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد 
مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است آن را براي پذيره نويسي 
با 10 نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع حداقل 
200 ميليارد تومان از وجوهي كه از اين بابت تسهيل كرده است را با اقداماتي 

متقلبانه و به نوعي پولشويي به تاسيس بانك آريا اختصاص داده است.
محسني اژه اي ادامه داد: يكي از مسئوالن اين افراد اعالم كرده كه در تهران 1۳5 
ميليارد تومان ازاين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده اند در واقع اين افراد 
وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند 
دريافت كردند ولي در جاي ديگر خالف قانون و مقررات آن را صرف كردند 
در اين زمان وجوه كافي را براي تس��ويه حساب نداشتند و يكي از بانك هاي 
مربوط كه تنزيل كرده بود با مش��كل برخ��ورد و در نهايت به بانك صادرات 
مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده ايد موعد آن رسيده و بانك شعبه 

مربوط پول را واريز نمي كند و به اين ترتيب اين مسأله كشف شد، واال هيچ 
دس��تگاه ديگري در حين بازرس��ي نمي تواند اين مسأله را كشف كند. در اين 
هنگام وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه )روز غيراداري( متوجه 
اين موضوع مي شود سعي مي كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد 
و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بالفاصله رئيس دادگستري خوزستان 
پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي كند و در نهايت تعدادي از متهمان 
اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خس��روي را 
صادر كرده و بالفاصله آنها را دستگير مي كند و تمام شركت هاي وابسته به اين 
گروه را توقيف كرده و حس��اب هاي اعضاي هيأت مديره را بلوكه و مسدود 
مي كند و رئيس دادگستري خوزستان نامه هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت 

اسناد مي نويسد كه اين افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: با پيگيري دادگستري خوزستان دامنه وسيع تري 
از اين پرونده كش��ف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد و بررسي كه در 
دستگاه قوه قضاييه شد متوجه شديم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است 
و تخل��ف صورت گرفته بيش از دو ش��عبه بانك ملي كيش و بانك صادرات 

اهواز است.
محسني اژه اي تأكيد كرد: از زماني كه پرونده احاله شد و آيت ا... آملي الريجاني 
به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند در وهله اول چند گروه كارشناسي 
بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد مختلف قضيه كرديم 
و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر 
در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقيق شده و قرار بازداشت موقت صادر 
شده است. يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود اتهام متوجه آنها 
بوده و 15 نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها 
تحقيق به عمل مي آيد. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اين كه ابعاد پرونده 
در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد بنابراين بازپرس 
پرونده نياز به كمك دارد به همين دليل گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ 
كس��اني كه به طور كامل تبحر الزم را در مسائل بانكي دارند تشكيل داديم و 
كارگروه هايي با افرادي كه مي توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته 
باشند تشكيل شده  است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده 
مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده 

مجرم و مقصر هستند سريع تر به دادگاه بروند.

دادستان کل کشور: 

نه گول مي خوريم، نه تحت فشار قرار می گيريم
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بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

تخم مرغ شانه اي 7000 تا 8000 تومان 
در سوپر مارکت ها

در حال��ي در برخي س��وپرماركت ها 
تخ��م مرغ ش��انه اي ۷000 ت��ا 8000 
تومان فروخته مي شود كه مدير عامل 
اتحاديه مرغداران ميهن گفت: قيمت 
ه��ر كيلوگرم تخم مرغ در روز جاري 
نس��بت ب��ه روز گذش��ته 100 تومان 
كاهش يافته است. هدايت اصغري با 
بيان اين ك��ه قيمت هر كيلوگرم تخم 
مرغ نسبت به روز گذشته 100 تومان 
كاهش داشته است، گفت: با توجه به 

افزاي��ش عرضه تخم مرغ و واردات آن، به نظر مي رس��د در چند روز آينده روند 
كاهش قيمت ادامه داشته باشد.

وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا قيمت تخم مرغ در س��وپرماركت ها كاهش 
نداشته اس��ت؟ اظهار داشت: به طور معمول واحدهاي توليد اين كاهش قيمت را 
دارند اما در خرده فروش��ي ها و س��وپرماركتها اين كاهش قيمت محسوس نيست. 
اصغ��ري تصري��ح كرد: فرآيند حم��ل و نقل و توزيع تخم مرغ به گونه اي اس��ت 
كه كاهش قيمت محس��وس نيست. در واقع بخش��ي ناشي از فعاليت واسطه ها و 

دالل ها است.

ضرورت سرمايه گذاري 
در فرآوري بادام چهارمحال و بختياري 

مدير باغباني اداره كل جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري با تاكيد بر لزوم گسترش 
صنعت فراوري بادام در استان از بخش خصوصي براي گسترش سرمايه گذاري در اين 

بخش دعوت كرد.
حميدرضا منصوري اظهار داشت: فراوري بادام نيازمند وارد شدن بخش خصوصي به اين 
مقوله است و پيشنهاد مي شود توليد كنندگان بادام در قالب تشكيل شركت تعاوني اقدام 

به احداث كارگاه فرآوري بادام كنند.
وي افزود: با توجه به رتبه نخست استان در توليد بادام در كشور، در صورتي كه بخش 
خصوصي در فرآوري بادام فعال ش��ود، نيازي به ارسال محصول توليدي كشاورزان به 

استان هاي همجوار براي فرآوري و افزايش هزينه هاي توليد نيست.
منصوري افزود: براي افزايش كيفيت و كميت محصول بادام، گلخانه توليد نهال عاري از 
ويروس در مركز تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي چهارمحال و بختياري راه اندازي 
شده كه هدف آن توليد اندام رويشي عاري از ويروس، سالم سازي، تكثير نهال و ارسال 

آن براي توليد كنندگان نهال است.
اين مسئول به بروز سرمازدگي بهاره و خشكسالي به عنوان مشكالت بادام كاران استان 
اشاره و تصريح كرد: با بروز سرمازدگي و خشكسالي بادام كاران استان دچار خسارت 
شدند. وي بيان داشت: سطح زير كشت بادام در شهرستان شهركرد بيش از هشت هزار 
هكتار است كه از اين سطح بيش از شش هزار هكتار آن در حاشيه زاينده رود واقع شده 

و از آب رودخانه مشروب مي شود و خشكسالي تاثيري بر اين باغات نداشته است.
به گزارش ايرنا 20 درصد بادام كشور در باغات چهارمحال و بختياري توليد مي شود.

دستور فروش شير به نرخ ليتري 600 تومان 
مديرعامل ش��ركت صنايع شير ايران 
تح��ت  واحده��اي  گف��ت:  »پ��گاه« 
پوشش ش��ركت صنايع ايران موظفند 
ش��ير پاس��توريزه 900 گرم��ي با يك 
درص��د چربي را به قيمت 600 تومان 
به دس��ت مص��رف كننده برس��انند. 
عبداالمير باروت كوب اظهار داشت: 
با توجه به تأكيد س��ازمان حمايت از 
مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان و 
به منظور جلوگيري از س��وء استفاده 
در افزايش بي رويه قيمت ها، اين اقدام 

تا تع��ادل بازار ادامه مي يابد. وي همچنين اضافه ك��رد، در حال حاضر واحدهاي 
توليدي با كمبود عرضه شير خام از سوي دامداران روبرو هستند و اين موضوع به 

افزايش بيش از اندازه قيمت شير خام در بازار منجر شده است. 

موج مکزيکي در بازار طال
نوس��ان قيمت طال در بازار جهاني به موج تماش��گران فوتبال ش��باهت پيدا كرده 
اس��ت، موجي كه به موج مكزيكي ش��باهت دارد و از يكس��وي استاديوم آغاز و 

دوباره به نقطه اول باز مي گردد.
رون��د تحوالت قيم��ت در بازار جهاني طال طي هفته هاي گذش��ته اگرچه به نظر 
ب��ا مرزهاي 1900 دالر خود براي هر اونس فاصله گرفته اس��ت ولي واقعيت اين 
است كه هيچ تضميني براي عدم افزايش مجدد قيمت وجود ندارد و مي توان طي 

روزهاي آتي دوباره شاهد جهش قيمت باشيم.
ام��ا اين روند در بازار داخلي س��كه به عنوان نماد اصلي بازار طالي كش��ور هيچ 
تاثيري در كوچك ش��دن ابعاد حباب قيمتي نداش��ته و بررس��ي و مقايس��ه قيمت 
س��كه در ب��ازار داخلي با قيمت واقعي طال نش��ان مي دهد طي 20 روز گذش��ته 
يعني طي دوره اي كه ش��اهد شكل گيري دومين حباب قيمتي سكه در بازار ايران 
 هستيم متوسط قيمت داخلي سكه حدود 60 هزار تومان بيش از قيمت واقعي اين 
سكه هاي زرد رنگ بوده است. نكته جالب آنكه سهم اخذ ماليات بر ارزش افزوده 
در اين تفاوت 60 هزار توماني تنها حدود 20 هزار تومان است، و جالب آن كه در 
اين دوره بانك مركزي نتوانس��ته است در اصالح اين حباب قيمتي كاري صورت 
دهد و شواهد نشان مي دهد قيمت گذاري انجام شده توسط بانك مركزي به طور 
متوسط حدود 16 هزار تومان با قيمت بازار تفاوت داشته است كه البته اين تفاوت 
قيمت خود رانت قابل توجهي براي كس��اني محس��وب مي شود كه مي توانند از 

بانك ملي سكه با قيمت بانكي دريافت كنند.
اما آيا بانك مركزي از ابعاد اين حباب آگاه نيست كه براي اصالح آن كاري جدي 
صورت نمي دهد؟ واقعيت اين است كه به خوبي بانك مركزي از ابعاد اين حباب 
آگاه است و شاهد ماجرا اشاره قيمت مستقيمي است كه در مصاحبه محمد بهمني 
به اين موضوع صورت گرفت؛ بهمني در حاشيه نشست كار گروه اصالح سيستم 
بانك��ي به خبرنگار واحد مركز خبر گفت: نبايد انتظار داش��ت در مدت يك هفته 
نرخ سكه ۷0 تا 80 هزار تومان كاهش يابد اما اقدامات تا از بين بردن حباب قيمت 

سكه ادامه خواهد يافت. 
اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه طي 20 روز گذشته حباب بازار دست 
نخورده باقي مانده است اگر بانك مركزي قصد دارد در اين زمينه اقدامي صورت 
ده��د چرا تا امروز صورت نداده اس��ت با توجه به اي��ن نكته كه به خوبي از ابعاد 
واقعي اين حباب بزرگ در بازار سكه آگاه است و به نظر مي رسد بيش از آنكه به 

مبارزه با اين حباب بپردازد با عالقه مندي به محافظت از آن پرداخته است.
حبابي كه با نوس��ان و كاهش قيمت طال در بازار جهاني تغييري پيدا نكرده اس��ت 
و هم��راه با موج مكزيكي بازار طال در بازار ايران به نوس��ان تن داده ولي از ابعاد 
آن كم نشده است و با افزايش مجدد قيمت طال در بازار جهاني بازهم شاهد اوج 

گيري حتمي آن خواهيم بود.

مدیر کل دامپزشکي استان:

مصرف آنتي بیوتیک در مرغداري هاي اصفهان شايع است

رئیس منطقه 6 سازمان بازرسي کل کشور
پيشگيري، از هدر رفت سرمايه هاي بيت المال جلوگيري مي کند

 رئيس منطقه 6 س��ازمان بازرس��ي كل كشور گفت: پيشگيري قبل از درمان از هدر رفت سرمايه هاي بيت ا لمال و 
نيروهاي كارآمد كشور جلوگيري مي كند.

حجت االسالم و المسلمين سيدعلي موسوي نژاد در نشست خبري با اصحاب رسانه در راستاي برگزاري همايش 
ارتقاي س��المت اداري و جهاد اقتصادي، عمده ترين وظايف س��ازمان  هاي بازرسي و ديگر دستگاه   هاي مرتباط با 
آنها را پيش��گيري عنوان كرد و اظهار داشت: در اين دستگا ه ها پيشگيري از درمان و اصالح  امور تا برخورد تأثير 

بسزايي دارد.
وي افزود: قبل از اين كه افرادي مرتكب ارتكاب جرمي و يا تكرار آنها ش��وند در صورتي كه بدانند تش��كيالت 
نظارتي چتر نظارت خود را پهن كردند و در صدد رصد امور هستند كمتر به خود اجازه تخلف را مي دهند. رئيس 
منطقه 6 س��ازمان بازرسي كل كشور پيشگيري را براي حفظ نيروهاي كارآمد و هدر رفت سرمايه  هاي بيت المال 
مهم ارزيابي كرد و بيان داشت: نيروهايي كه در دولت خدمات رسان فعاليت مي كنند سرمايه   هاي اين كشور هستند. 
وي با مورد اين كه با پيشگيري به دو هدف حفظ اموال بيت المال و نيروهاي انساني دست مي  يابيم، تصريح كرد: با 
حفظ افراد نمي گذاريم كه آنها به راه هاي انحرافي كشيده شوند و نيروي خود را در رسيدن اهداف سازمان بازرسي 
پيش  مي برند. موس��وي نژاد به مس��اله اختالس اخير كه امروزه نقل محافل و رسانه  ها شده اشاره كرد و گفت: اين 
موضوع خسارت بسياري را براي كشور به بار آورده و هر چه كار نظارت با گستردگي بيشتر صورت بگيرد بدون 

 ش��ك تأثيرگذاري آن در امر پيش��گيري زيادتر خواهد 
بود.

وي بيان داشت: با معرفي ش��وراي سازمان دستگاه هاي 
نظارتي مي توانيم به اين اهداف مهم دست يابيم.

مديركل بازرس��ي اس��تان اصفه��ان نظ��ارت را يكي از 
وظايف اصلي س��ازمان بازرس��ي، اداره كل اطالعات و 
ديوان محاسبات دانست و افزود: اين سازمان ها تكاليف 
مشخص س��ازماني خود را دارند و به منظور جلوگيري 
از كارهاي موازي، وظايف هر كدام از آنها نياز به تعامل 

ديگر سازمان نظارتي است.
دیوان محاس��بات بر عملک��رد نهادهاي عمومي و 

بانک  ها نظارت ندارند
وي به تشكيل جلسات شوراي سازمان  هاي دستگاه  هاي 
نظارتي اش��اره كرد و اظهار داشت: سازمان   هاي مربوط 
ط��ي برگزاري جلس��ات راهكاره��ا را در ام��ر نظارت 

پيش بيني مي كنند.
موس��وي نژاد ادامه داد: در اين ش��ورا كميته هاي در نظر 

گرفته شده كه هر كدام آنها به يكي از دستگاه هاي اداره كل اطالعات، ديوان محاسبات و سازمان بارزسي محول 
شده است. وي با اشاره به اين كه شوراي سازمان  هاي دستگاه  هاي نظارتي طي دو سال گذشته تشكيل شده است، 
تصريح كرد: در اس��تان تهران مسئوالن شوراي مركزي، رئيس ديوان عدالت، وزير اطالعات، دادستان كل كشور، 

رئيس سازمان حسابرسي و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين شورا حضور دارند.
مديركل بازرس��ي اس��تان اصفهان تأكيد كرد: مديران و افرادي كه زير چتر نظارتي اين تش��كيالت هس��تند بايد 
بدانن��د در صورتي كه عملكرد آنها از ديد س��ازمان  هاي مربوط مخف��ي نمي ماند و اگر زماني از نگاه يكي از آنان 
خارج ش��ود س��ازمان ديگر كارها را رصد خواهد كرد. وي تعامل و ارتباط دس��تگاه   هاي مذكور را اجتناب ناپذير 
 از ه��م دانس��ت و گف��ت: فعاليت آنه��ا در موازي ه��م و به منظ��ور پيش��گيري از جرايم و تخلف��ات اجرايي 

مي شود.

از ابتداي سال جاري تا کنون؛
هوای اصفهان 57 روز سالم بود

 مس��ئول آزمايش��گاه هواي سازمان حفاظت محيط زيس��ت اصفهان گفت: از ابتداي سال جاري تا كنون 5۷ روز 
هواي سالم در اصفهان وجود داشته است.

بابك صادقيان با اشاره به وضعيت هواي استان در سال جاري اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس اطالعات 
ايس��تگاه هاي س��نجش آلودگي هوا وضعيت آلودگي هواي اصفهان از ابتداي س��ال جاري تا كنون مشخص شده 

است.
وي به ش��اخص وضعيت هواي پاك اش��اره كرد و افزود: از ابتداي س��ال جاري تا كنون س��ه روز هواي پاك در 

اصفهان وجود داشته است و شاخص هواي پاك با شاخص عددي زير 50 يا مساوي با 50 مشخص مي  شود.
مس��ئول آزمايشگاه هواي سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان با اشاره به اين كه در حال حاضر آلودگي هواي 
اصفهان با استفاده از راهكار هاي ويژه كنترل مي شود، تصريح كرد: در سال جاري 5۷ روز هواي سالم در اصفهان 

وجود داشته است و بين 50 تا 100 به عنوان شاخص عددي هواي سالم محسوب مي شود.
وي به ميزان آلودگي هواي اصفهان در ابتداي س��ال جاري تا كنون اش��اره كرد و ادامه داد: در هفت ماه نخس��ت 
سال جاري اصفهاني ها با 1۳5 روز هواي آلوده مواجه بوده اند و هواي آلوده با شاخص PSI در سطح شهر ها و 

استان ها مشخص مي شود.
صادقيان با بيان اين كه اصفهان به عنوان يكي از شهر هاي صنعتي و پر جمعيت در سطح كشور است، تاكيد كرد: 
س��ال گذش��ته اصفهاني ها با پديده اينورژن و وارونگي 
دما مواجه شده اند و اينورژن يك پديده طبيعي بوده كه 
اقلي��م اصفهان از داليل بروز اين پدي��ده را به ويژه در 

ماه هاي پاييز و زمستان است.
وي اضافه كرد: اين پديده در س��ال گذشته در روز هاي 
هشتم، يازدهم و دوازدهم با شدت بيشتري در اصفهان 
ايج��اد ش��ده و هر چه اخت��الف دماي س��طح زمين با 
اليحه هاي مجاورت سطح زمين بيشتر باشد، اينورژن با 

شدت بيشتري در سطح شهر ايجاد مي شود.
مسئول آزمايشگاه هواي سازمان حفاظت محيط زيست 
اصفهان با اشاره به اين كه با ايجاد آلودگي هوا در نتيجه 
ايجاد پديده اين��ورژن افزايش مي يابد، بيان كرد: كنترل 
و كاهش عوامل آالينده در س��طح ش��هر ها از راهكار ها 
جلوگي��ري از ب��روز اين پديده و س��اماندهي وضعيت 

آلودگي هوا در سطح شهر ها است.
ذرات معل��ق در هوا چهار و نی��م برابر حدمجاز 

شد
مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان اعالم كرد: ذرات معلق در هواي اصفهان چهار و نيم برابر حدمجاز 
ش��د. احمد رضا الهيجان زاده  با اش��اره به وزش باد در چند روز اخير در اين استان اظهاركرد: بادهاي منطقه اي 
افزايش ذرات معلق را به همراه دارد. وي با اش��اره به اين كه اس��تاندارد ذرات معلق در روزهاي عادي حدود ۳0 

ميكروگرم است، افزود: اين ذرات به 1۳0تا140 ميكروگرم افزايش يافت.
الهيجان زاده با بيان اين كه آلودگي هواي استان  براساس ذرات معلق سنجيده مي شود، گفت: امسال استان اصفهان 

128 روز آلوده و فقط سه روز پاك را تجربه كرده است.
اس��تان اصفهان  14 ايس��تگاه س��نجش آلودگي هوا در ش��هر اصفهان و سه ايستگاه در ش��هرهاي كاشان، زرين 
 ش��هر، س��جزي و دو ايس��تگاه در نج��ف آب��اد دارد كه ذرات معل��ق زير دو و ني��م ميكروگ��رم را اندازه گيري 

مي كند.

 ناهید شفیعی

بر خالف تصور مصرف كنندگان، مدير كل دامپزشكي استان 
اصفهان دليل درشت بودن مرغ را مصرف شايع آنتي بيوتيك 

و كشتار ديرهنگام در مرغداري هاي اصفهان اعالم كرد.
مصرف هورمون مقرون به صرفه نیست

سيد اكبر حس��يني در نشست خبري امس��ال خود شايعه 
مص��رف هورمون در مرغداري ها را رد كرد و گفت:چيزي 
 ب��ه ن��ام هورم��ون وارد مرغداري هاي اس��تان و كش��ور 

نمي ش��ود چون قيمت 
باالي مكمل هاي غذايي 
 به وي��ژه هورمون باعث 
مي شود مصرف آن مقرون 

به صرفه نمي باشد.
مرغداريهايي  افزود:  وي 
كه داوطلب پرورش مرغ 
ويژه هس��تند مي توانند 
به اداره دامپزشكي اعالم 
اداره  و  كنن��د  آمادگ��ي 
دامپزشكي نيز بر نحوه كار 
و محص��ول اين واحدها 

نظارت خواهد كرد.
حس��يني اظهار داش��ت: 
انجام واكسيناسيون فراگير 

دام هاي استان در برابر بيماري تب مالت از برنامه هاي اصلي 
اين اداره كل است.

دام های اصفهان شناسنامه دار می شوند
 به گفت��ه وي، بنا به مصوبه هيات دولت اس��تان اصفهان از
 استان هاي پايلوت هويت دار كردن دام است و بر اين اساس 
تا پايان سالجاري تمام دام هاي موجود در استان پالك كوبي 

مي شوند و مشخصاتشان در رايانه ثبت خواهد شد.
وي با اش��اره به اين كه با تأمين اعتبار الزم از سوي دولت و 
بخش خصوصي شناسنامه دار كردن دام ها سرعت بيشتري 
خواهد گرفت افزود: اگر دام بي هويت در استان ديده شود 
چه به صورت زنده يا كشتار به سازمان اموال تمليكي منتقل 
مي شود. وي براي مبارزه با بيماري هاي واگيردار و مشترك 
بين انس��ان و دام استفاده از آنتي بيوتيك را در مرغداري ها 
اجتناب ناپذير دانست و گفت: بيشتر اوقاتي كه اين داروها 
براي مرغ تجويز مي ش��ود زماني اس��ت كه به سن عرضه 

رسيده و خطري براي مصرف كننده نخواهد داشت.

مرغ بدون آنتی بیوتیک به 
تولید انبوه نرسید

حس��يني  با اش��اره ب��ه توليد 
آزمايشي مرغ بدون آنتي بيوتيك 
از دو سال قبل در استان گفت: 
در كشورهاي ديگر به اين نوع مواد غذايي كه بدون مصرف 
س��م و مكمل توليد مي شود محصوالت ارگانيك گفته مي 
شود  كه تاكنون سه استان خراسان رضوي، اصفهان و قزوين 
ط��رح توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك را آغاز كرده اند. وي از 
استقبال توليد كننده و مصرف كننده اصفهان و سراسر كشور 
از اين نوع مرغ خبر داد و گفت: حتي از اس��تان هاي ديگر 
درخواست هايي براي تهيه مرغ توليد شده بدون آنتي بيوتيك 
داش��ته ايم اما از آنجا كه استفاده نكردن از دارو در يك دوره 
پرورش مرغ كار آساني نيست هنوز به مرحله توليد انبوه براي 

تأمين نياز اصفهان و ديگر استان هاي كشور نرسيده ايم.
نگهداری مرغ تا دوبرابر سن استاندارد

مدير كل دامپزشكي استان اصفهان در پاسخ به پرسش هاي 
خبرنگاران، استاندارد س��ن پرورش مرغ در دنيا را 42 روز 
دانس��ت و گفت: اين دوره در صورت مصرف جيره غذايي 
مناسب و پرورش نژادهاي اصالح شده به دست آمده اما در 

استان هاي ديگر كشور به حداكثر 48 روز هم مي رسد.

وي با اين وجود از نگهداري مرغهاي گوشتي در واحدهاي 
توليدي استان اصفهان تا 80 روز يعني دو برابر زمان استاندار 
نيز خبر داد و گفت: بازار مرغ و تخم مرغ نيز در چند سال 
گذشته شرايطي مانند سيب زميني و پياز را تجربه كرده كه 
هر س��ال يكي از اين دو نوع ماده غذايي بيش از حد گران 
 و ديگري ارزان مي ش��ود و دسته اي از توليدكنندگان دچار 

زيان هاي هنگفت مي شوند.
کیفیت گوشت به مراتع بستگی دارد

حسيني درباره چراي دام هاي شهرضا در زباله ها نيز گفت: 
شكي نيست كه كيفيت گوشت به نوع مرتعي كه در آن تغذيه 
مي كند بس��تگي دارد و نمي توان گوشت گوسفندي كه در 
مراتع س��ميرم يا فريدن چرا مي كند را با محصوالت استان 
هاي درگير خشكسالي يكي بدانيم؟ با اين وجود مواردي از 
معدوم سازي گله هايي نيز گزارش شده كه در مراتع حاوي 

كودهاي شيميايي تغذيه كرده اند.
وي مهم ترين مش��كل دامپزش��كي را كمبود ش��ديد نيرو 
و بازنشس��ت شدن پرس��نل قديمي و باتجربه آن بيان كرد 
و گفت:جايگزي��ن نش��دن اين نيروها در س��ال هاي آينده 
مش��كالت فراواني را براي نظارت بر واحدهاي توليدي و 
كنترل سالمت دام و طيور ايجاد خواهد كرد و براي جذب 
نيروه��اي جديد در اين بخش نيز ني��از به همكاري دولت 

و مجل��س براي افزايش حقوق و مزاياي ش��اغالن ش��بكه 
دامپزشكي كشور داريم.

دام های وارداتی با نظارت ایران کشتار می شود
حسيني در ادامه كنترل  مراكز عمل آوري دام و طيور يعني 
كشتارگاه ها را از وظايف اصلي دامپزشكي دانست و گفت: 
عالوه بر كنترل و معدوم س��ازي الشه هاي ناقل بيماري در 
اين واحدها، مراكز عرضه دام و طيور نيز هر روز از س��وي 
ناظران دامپزشكي مورد كنترل و بازرسي قرار مي گيرند و اگر 
ف��رآورده اي خارج از زنجيره مجاز خود در معرض عرضه 
قرار گرفته باش��د معدوم مي شود. وي بخش ديگر وظايف 
اين اداره را قرنطينه دام هاي صادراتي و وارداتي معرفي كرد 
و گفت: تمامي الش��ه هايي كه از استراليا يا برزيل وارد مي 
شود با نظارت دامپزشكي ذبح شرعي بسته بندي و حمل مي 
شوند و در كنار آن ساالنه دو تا سه هزار تن پاي مرغ توليدي 
اصفهان نيز به كشورهاي چين و هنگ كنگ ارسال مي شود.
مدير كل دامپزشكي استان همچنين اصفهان را صادر كننده 
هزار الي نمك س��ود شده، خوراك اكسترود ماهي، عسل، 
ماهي قزل آال، پرنده زينتي و س��گ معرفي كرد و گفت: از 
اقداماتي كه براي نخستين بار در كشور انجام مي شود اجراي 
طرح برچس��ب گذاري الشه هاي گوشت در كشتارگاه هاي 
اصفهان است و در مراكز عمده فروشي، الشه هاي گوشت 
حاوي  اطالعاتي درباره نوع دام، روز كشتار و كشتارگاه نيز 

خواهند بود.
ساخت کشتارگاه اختصاصی بوقلمون

وي به عالوه از راه اندازي نخستين خط اختصاصي كشتار 
بوقلمون در اصفهان خب��ر داد و گفت: از ديگر اقدامات راه 
اندازي نرم افزار س��امانه اطالعات جغرافيايي طيور بوده كه 
تمامي كانون هاي بيماري ها و عملياتي كه در شهرس��تان 
 ها صورت مي گيرد به صورت آن الين براي تهران ارس��ال 
مي ش��ود. در ادامه كيميايي رئيس اداره نظارت بر بهداشت 
 عمومي و قرنطينه اداره كل دامپزش��كي اس��تان اصفهان از 
41 هزار و 216 مورد بازديد در مراكز عرضه فرآورده هاي خام 
دامي خبر داد و گفت: دو هزار و 42۳ مورد تخلف و مشكوك 
نيز براي رسيدگي به مراجع قضايي معرفي و بيش از 22 هزار 

كيلوگرم از اين فرآورده ها ضبط و معدوم شده است.
وي با اش��اره به بازديد بهداش��تي از ۷9۷ هزار و 65 الش��ه 
گوس��فند، بره، بز و بزغاله، الشه گاو، گوساله و شتر گفت: 
تعداد كل طيور كش��تار شده در استان بيش از 26 ميليون و 
۳42 هزار قطعه بوده كه در مجموع،۳91 هزار و ۷۳1 الش��ه 

ضبط و از زنجيره مصرف خارج شده است.

رئيس كميس��يون نظ��ارت و پيگيري اج��راي اصل 44 
قان��ون اساس��ي مجل��س با بي��ان اين كه در ش��ش ماه 
نخس��ت س��ال جاري دول��ت عملكرد قاب��ل توجهي 
در راس��تاي تحق��ق ش��عار جه��اد اقتصادي نداش��ته 
اس��ت، گفت: علت اصل��ي عدم تحقق اه��داف جهاد 
 اقتصادي در س��ال جاري رسيدگي به مسائل حاشيه اي

است.
حميدرض��ا فوالدگ��ر در گفتگ��و با خانه مل��ت درباره 
عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي در شش ماه نخست سال 
جهاد اقتصادي گف��ت: در برخي مقاطع زماني بحث ها 
و مس��ائل حاش��يه اي بر دولت غلبه ك��رد و اجازه نداد 
دس��تگاه هاي دولتي عملكرد قابل قبولي در زمينه تحقق 

اهداف جهاد اقتصادي انجام دهند و در راس��تاي تحقق 
نظر مقام معظم رهبري گام بردارند. تاكنون كميس��يون 
ويژه جهاد اقتصادي گزارش��ي از عملكرد دستگاه هاي 
 اجراي��ي درب��اره جه��اد اقتص��ادي درياف��ت نك��رده

است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اين كه تا كنون كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گزارشي 
ازعملكرد دس��تگاه هاي اجرايي درب��اره جهاد اقتصادي 
دريافت نك��رده اس��ت، تصريح كرد: چن��دي پيش از 
دستگاه هاي اجرايي خواسته شد تا زمينه  كارهاي جهادي 
خود را معرفي و اعالم كنند چه برنامه هايي براي تحقق 
آنها دارند؛ البته تعداد محدودي از دس��تگاه هاي اجرايي 

چنين گزارشي را به كميسيون ارائه كردند.
فوالدگر با بيان اين كه كميس��يون ويژه جهاد اقتصادي 
پنج محور كاري را در زمينه جهاد افتصادي تعريف كرده 
است، افزود: همگرايي سيستم آماري كشور، حمايت از 
تولي��د و ارتقاي بهره وري، بهبود فضاي كس��ب و كار، 
مقابله با محدوديت ها و تحريم ها و اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله اين محورها است 
كه در ارتباط با هر يك از اين موضوع ها نشس��ت هايي 

برگزار شده است.
وي ب��ا بيان اي��ن كه در زمين��ه آماده كردن بس��ترهاي 
الزم براي تحقق ش��عار جهاد اقتصادي انتظار بيش��تري 
از مجلس نيز وجود داش��ت، ادام��ه داد: البته برخي از 

كميس��يون هاي تخصص��ي مجلس در اي��ن زمينه نقش 
فعال تري داش��تند اما برخي ديگر از كميسيون ها در حد 

انتظار ظاهر نشدند.
اين عضو كميس��يون وي��ژه جهاد اقتص��ادي مجلس با 
ابراز اميدواري نس��بت به اين موضوع كه در ش��ش ماه 
دوم امس��ال دولت و مجلس تحرك بيشتري در ارتباط 
با موضوع جهاد اقتصادي داش��ته باش��ند، تصريح كرد: 
انتظار اين اس��ت كه در مدت زم��ان باقي مانده تا پايان 
س��ال، دس��تگاه هاي اجراي��ي زمينه ه��ا و ظرفيت هاي 
كاره��اي جهادي را مش��خص كرده و با دور ش��دن از 
عوامل حاشيه اي بيشتر در جهت تحقق جهاد اقتصادي 

گام بردارند.

رسيدگي به مسائل حاشيه اي جاي جهاد اقتصادي را گرفت
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روباه پير دو روز آينده اعدام می شود

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: حكم اعدام مرد 6۷ ساله به اتهام اغفال و فريب 
۳۷ زن و دختر  تا سه روز آينده اجرا می شود.

محمدرضا حبيبی با بيان اين كه راز تبهكارى هاى اين پيرمرد 6۷ ساله همزمان با شكايت 
يكی از قربانيانش فاش ش��د، اظهار داش��ت: پس از بررس��ی پرونده و بازجويی متهم 
مشخص ش��د احمد كه دو همسر دارد خود را مأمور امنيتی، وكيل، مأمور بهزيستی و 
عناوين ديگر معرفی كرده است. اين در حالی بود كه با تالش مأموران ۳۷ زن و دختر 
كه در دام متهم گرفتار شده بودند نيز شناسايی و به دادسرا احضار شدند. وى ادامه داد: 
سرانجام با تكميل تحقيقات، دى ماه سال گذشته كيفرخواست صادر و پرونده او براى 
رس��يدگی به اتهام آزار و اذيت زنان و رابطه نامش��روع به ش��عبه 16 دادگاه تجديدنظر 
)كيفرى( استان اصفهان فرستاده شد. دادستان عمومی و انقالب اصفهان با اشاره به اين كه 
به علت حساسيت پرونده محاكمه اين متهم به سرعت صورت گرفت، تصريح كرد: پس 
از تشكيل چند جلسه و ساعت ها رسيدگی، قضات به اتفاق آرا او را به اعدام محكوم 
كردند. وى به اعتراض متهم مبنی بر رأى صادر شده اشاره كرد و گفت: به علت اعتراض 
متهم پرونده به ديوان عالی كشور فرستاده شد كه در نتيجه با موافقت قضات ديوان با 
حكم صادر شده، حكم اعدام اين متهم تأييد و به دادگسترى اصفهان ارجا شد. به نقل 
از ايمنا حبيبی ادامه داد: حكم اعدام اين متهم كه از آن به نام روباه پير ياد می شود تا دو 

روز آينده اجرا خواهد شد

پرده از راز سرقت 95 صندوق صدقات 
برداشته شد

زاینده رود
سارقان معتادي كه اقدام به سرقت از صندوق هاي صدقات سطح شهر اصفهان 
مي كردند توس��ط مأموران پليس اگاهي اصفهان دس��تگير شدند و به 95 فقره سرقت 
اقرار كردند. سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار اين پايگاه اظهار داش��ت: در پي وقوع چند فقره س��رقت از صندوق هاي 
صدقات در س��طح شهر اصفهان موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران اين 
پليس قرار گرفت. وي افزود: مأموران با انجام تحقيقات الزم و به كارگيري اقدامات 
خاص پليسي در نهايت دو نفر را به نام هاي »حميد- م« و »عبداله- ح« در حين سرقت 
دس��تگير و به آگاهي انتقال دادند. اين مقام مس��ئول تصريح كرد: متهمان كه با وجود 
داليل و مدارك موجود چاره اي جز اعتراف نمي ديدند لب به اقرار گش��وده و پرده از 
راز سرقت 95 صندوق صدقات در سطح شهر برداشتند. رئيس پليس استان در ادامه 
گفت: متهمان انگيزه خود را از اين سرقت ها اعتياد شديد به مواد مخدر عنوان كردند 
و كليه وجوه مسروقه را صرف تهيه مواد مخدر مي كردند. به نقل از مركز اطالع رساني 
پليس حس��ين زاده در پايان با بيان اين كه ش��اكي اين پرونده كميته امداد امام خميني 
نمي باشد خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل 

مراجع قضايي شدند.

حکم شالق در مألعام به اتهام دزدي اجرا شد
يك جوان ۳۳ ساله ابوزيد آبادي، به اتهام سرقت احشام با حكمي از سوي دادگاه 

عمومي دادگستري شهرستان آران وبيدگل در مالعام ۷0 ضربه شالق خورد.
طبق حكم صادره »س��عيد- ي« كه س��ابقه چندين بار سرقت را در پرونده كيفري 
خود دارد، در ميدان امام حس��ين)ع( ش��هر ابوزيدآباد و با حضور جمع زيادي از 
مردم اين منطقه اجرا ش��د. به نقل از ايرنا، اين نخس��تين بار اس��ت كه حكم يك 

مجرم در مألعام در ابوزيدآباد اجرا مي شود.

اخبار

جامعه

خبر عدم بسته شدن درب مسجد امام 
 بر روي بدحجاب ها تکذيب شد

زاینده رود
مديركل اوقاف اصفهان خبر بسته شدن درب مسجد امام اصفهان در صورت تكرار 
بد حجاب��ي را تأييد كرد. به نقل از روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه اس��تان 
اصفهان، حجت االسالم حسين اژدري همچنين خواستار ساماندهي وضعيت بدحجابي 
گردشگران در اين مكان تاريخي و مذهبي شد. وي اظهار داشت: تمام شهروندان بايد به 
موضوع عفاف و حجاب در جامعه توجه كنند و با حفظ ارزش هاي اسالمي در مكا ن هاي 
تاريخي و مذهبي همچون مسجد امام )ره( حاضر شوند. وي با اشاره به تكذيب خبر 
منتشر ش��ده در يكي از سايت هاي خبري درباره عدم بسته شدن درب مسجد امام بر 
روي افراد بدحجاب تصريح كرد: خبر منتشر شده در اين سايت مبني بر تكذيب بسته 
شدن درب مسجد امام به روي گردشگران در صورت ادامه يافتن بي حجابي در اين مكان 
مذهبي صحت ندارد. حجت االس��الم اژدري، با بيان اين كه برخي از افراد در راس��تاي 
تخريب ارزش هاي موجود در جامعه حركت مي كنند، تأكيد كرد: تمام مس��ئوالن بايد 
از اقدامات س��ود جويانه اين افراد در س��طح جامعه جلوگيري كنند و در راستاي حفظ 
ارزش هاي اصيل ايراني و اس��المي گام بردارند. وي بيان داش��ت: حرمت و ارزش هاي 
موجود در جامعه بايد حفظ ش��ود و حفظ ارزش هاي اماكن تاريخي موجود در كشور 
و به ويژه مساجد به ميزان زيادي ضروري است. وي با اشاره به اين كه شهروندان بايد 
به ايراني و اسالمي بودن مكان هاي تاريخي و مذهبي توجه كنند، يادآور شد: برخي از 
افراد با انجام اقدامات سودجويانه نسبت به تخريب و خدشه دار كردن ارزش هاي اصيل 
ايراني و اسالمي در جامعه گام بر مي دارند و دروغ ها و تفرقه افكني هاي اين افراد در سطح 

جامعه به جايي راه ندارد.

گزينش دوهزار اولياي دانش آموزان 
براي انجمن اولياء و مربيان 

زاینده رود
رئيس گروه انجمن اوليا و مربيان اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
طي سه روز برگزاري انتخابات انجمن اولياء و مربيان مدارس در سطح استان، دو هزار و 

800 نفر از اولياء انتخاب مي شوند.
به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش استان اصفهان، علي سليمي جلب مشاركت 
همه جانبه اولياي دانش آموزان را در عرصه هاي معنوي فكري، فرهنگي، عمراني و مالي 
مدارس را از اهداف محوري اين انتخابات برشمرد. وي اظهار داشت: امسال انتخابات 
انجمن اولياء و مربيان طي سه روز از 11 تا 1۳مهرماه براي سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و 
متوسطه به صورت جداگانه برگزار مي شود. براساس اين گزارش، در مدارس با جمعيت 
۳00 نفر تعداد اولياي منتخب در مجموع هفت نفر شامل چهار نفر عضو اصلي و سه نفر 
عضو علي البدل است و در مدارس با جمعيت باالي ۳00 نفر به ازاي هر 100 نفر يك 
نفر از اولياي منتخب به اعضاي اصلي تا سقف 9 نفر اضافه مي شود كه به مدت يكسال 

تحصيلي به فعاليت قانوني ادامه مي دهند.

حوادث

 الدن سلطانی
تمركز خدمات درماني و پزشكي و مطب هاي پزشكان در مركز شهر اصفهان 
از قبي��ل خيابان آمادگاه و ش��مس آب��ادي از ديرباز مش��كالتي چون حجم 
س��نگين ترافيك را به همراه داش��ت. وقتي از ميدان انقالب به سمت خيابان 
چهارباغ عباس��ي حركت مي كني تراكم جمعيت و ترافيك موجود در خيابان 
آمادگاه توجهت را جلب مي كند. نصف بيشتر افرادي كه در اين خيابان تردد 
مي كنند بيماران يا همراه بيماراني هستند كه جهت مراجعه به مطب پزشك،  
آزمايشگاه و يا داروخانه در ترافيك سنگين گرفتار مي آيند يا به دنبال جايي 
ب��راي پارك خودرو مي گردند. حال در اين ازدح��ام چه بيماراني كه از درد 
بي طاقت ش��ده و فشار عصبي بر دردش��ان مي افزايد و نيز همراهاني كه بايد 
صبر ايوب داش��ته باش��ند تا صداي آه و ناله بيمار خود را تحمل كرده، به او 
دلداري دهند و از س��ويي آلودگي صوتي ناشي از ترافيك را به جان بخرند. 
نظير اين مش��كل در سمت ديگر ش��هر نيز وجود دارد هنگامي كه از خيابان 
ش��يخ بهاي��ي عبور مي كني و به چهارراه قصر مي رس��يم در س��مت چپ و 
راس��ت اين چهارراه نيز به دليل استقرار مطب پزشكان،  بيمارستان و كلينيك 
و... ش��اهد ترافيك سنگيني به ويژه در س��اعات بعدازظهر و غروب هستي. 
اين نكته هم بايد مدنظر داش��ت كه هر لحظه از س��اعاتي كه در پش��ت اين 
همهم��ه جمعي��ت مي گذرد مي تواند براي يك بيمار قلبي، تنفس��ي و يا يك 

خانم باردار... حياتي باشد. 
احداث شهرك سالمت و قول و قرارها:

شوراي اسالمي شهر اصفهان در ۳0 خردادماه سال 8۷ به دنبال تمركز مطب 
پزش��كان و مراكز خدمات پزش��كي در خيابان هاي مركزي شهر و براساس 
تصميم كميته بهداشت ش��وراي اسالمي شهر اصفهان مقرر كرد پنج شهرك 

سالمت در نقاط مختلف شهر احداث شود.
يكي از اعضاي اين ش��ورا گفت: با توجه به تعداد باالي پزشك و مطب هاي 
آنها و مراجعه بيماران از شهرهاي مجاور اميدواريم با پيش بيني حمل و نقل 
آسان و قرار گرفتن اين شهرها در كنار رينگ هاي ترافيكي از حجم تردد در 

مناطق مركزي شهر كاسته شود.
به گفته ابوالفضل قرباني پيش بيني مي شد تا پايان سال عمليات ساخت يكي 
از اين شهرك ها به عنوان نخستين شهرك سالمت در ايران آغاز شود. شهردار 
منطقه 10 هم گفته بود: براس��اس مطالعات ش��وراي برنامه ريزي شهر، چهار 

نقطه پراكنده در ش��هر اصفهان به عنوان ش��هرك س��المت مشخص شد كه 
بهترين نقاط كنار رينگ س��وم ترافيكي بود كه در عمل كل ش��هر را پوشش 
مي داد. وي افزود: احداث اولين شهرك سالمت در كنار اتوبان آقابابايي انجام 

مي شود و قرار است در كمتر از ۳6 ماه به بهره برداري برسد.
آغاز عملیات اجرایي شهرك سالمت پس از چهارسال:

براي احداث اولين ش��هرك سالمت زميني به مساحت ۳4 هزار مترمربع در 
بزرگراه شهيد آقابابايي واقع در شمال شرقي شهر اصفهان اختصاص يافته كه 
در آن مطب هاي تخصصي،  آزمايش��گاه، راديولوژي و كليه خدمات درماني 

موردنياز پيش بيني شده است.
براساس گفته هاي مسئوالن شهرداري، احداث اين شهرك در مجاورت حلقه 
س��وم ترافيك شهري عالوه بر دسترسي ش��هروندان، مردم شهرهاي مجاور 
نيز مي توانند به راحتي از امكانات پزش��كي بهره مند ش��وند. بنابراين گفته ها 
شهرك هاي س��المت در ش��هر اصفهان طبق اس��تانداردهاي جهاني ساخته 
مي ش��ود. و همچنين دسترس��ي مردم به مراكز درماني و بهداش��تي، كاهش 
مش��كالت ترافيكي و تمركززدايي مطب ها و مراكز درماني و بهداش��تي در 

مركز اين شهر از جمله مزاياي احداث اين شهرك هاست.
در يك كالم تصميم به ساخت اين شهرك ها از سوي مديران شهرداري آنقدر 
محكم بود كه از پروفس��ور سميعي، چهره مش��هور جراحي مغز و اعصاب 
دنيا جهت ش��ركت در مراسم آغاز عمليات اجرايي شهرك سالمت اصفهان 

دعوت به عمل آمد.
اميد است اين پروژه كه اجراي آن بسيار الزامي است به زودي به بهره برداري 
برس��د و در زمره پروژه هايي كه تنها اتالف سرمايه هاي انساني و مالي دارند 

قرار نگيرد.

پس از چهار سال:

روياي ساخت شهرك سالمت به واقعيت پيوست

 

خودكش��ي رفتار يا پديده اي اس��ت كه از 
جوانب متعدد اجتماعي، فردي، شخصيتي، 
دين��ي و... بايد مورد بررس��ي ق��رار گيرد. 
تا آنجا كه مش��خص اس��ت خودكش��ي در 
بس��ياري از جوام��ع قدي��م و جديد وجود 
داش��ته و دارد و در ه��ر كجا كه انس��ان ها 
زندگي مي كنند خودكشي هم اتفاق مي افتد. 
بدون ترديد خودكشي در هر جا، هرخانواده 
و هر جامع��ه اي كه اتف��اق بيفتد عوارض 

نامطل��وب خانوادگي، اجتماعي و... برجاي 
مي گ��ذارد؛ ب��ه نوع��ي كه اين خودكش��ي 
مي تواند عاملي براي ش��روع و يا بروز يك 
نوع بيماري رواني و يا جسمي گردد و حتي 
باعث متالش��ي شدن خانواده و مانعي براي 
س��ير مطلوب و طبيعي خانواده شود. افراد 
يك جامعه نيز زماني كه از خودكش��ي فرد 
و يا افرادي مطلع ش��وند، غم زده مي شوند 
و ممكن اس��ت دچ��ار نوع��ي اضطراب و 
ي��ا نگراني در م��ورد وقوع خودكش��ي در 

خان��واده خود گردند، ب��ه همين داليل 
است كه خودكشي بايس��تي از ديدگاه هاي 
روان��ي، اجتماع��ي، خانوادگ��ي، اقتصادي، 
تحصيلي، كاري، قانوني و... مورد بررسي و 
توجه قرار گيرد. ريش��ه يابي هرگونه عامل، 
و ي��ا عواملي كه زمينه را براي خودكش��ي 
فراهم مي س��ازد بسيار مهم است؛ از اين رو 
اس��ت كه اگر در كش��ورهاي پيشرفته آمار 

خودكش��ي باال برود موض��وع، آنقدر مورد 
بحث و گفتگو قرار مي گيرد و كارشناسان و 
صاحب نظران موضوع خودكشي را بررسي 
مي نمايند تا زمينه مس��اعد س��از خودكشي 
را دريافت��ه و براي آن ب��ه طور جدي چاره 
جويي نمايند. خود كش��ي را مي توان به سه 

نوع تقسيم بندي نمود:
خودکشي موفق: افرادي كه به طور جدي 
خودكش��ي مي كنند و با روشي كه انتخاب 

مي نمايند به زندگي خود پايان مي دهند.
ناموفق:  خودکش��ي 
آنهاي��ي ك��ه با هر 
انتخاب��ي  روش 
اقدام به خودكشي 
مي كنن��د و نج��ات 

مي يابند.
خودکش��ي خام��وش: آمار 
خودكش��ي در اي��ن ن��وع، بس��يار باالتر از 
ديگر انواع خودكش��ي است. در اين مورد با 
وج��ودي كه فرد از انج��ام بعضي رفتارها و 
ي��ا عادات آگاهي دارد و مي داند كه ادامه آن 
رفتار و يا عادات موجب عارضه جس��مي، 
معلوليت و يا مرگ وي مي شود و با وجودي 
كه در م��ورد آن رفتار و ي��ا عادات مخرب 
ب��ا وي مرت��ب صحبت ش��ده و عواقب آن 
به وي گوش��زد مي گردد، ام��ا وي به رفتار 
و عادت خ��ود ادامه داده و به س��المت 
خود بي توجهي مي نمايد. 
ش��ايد بتوان اين 
خودكشي  نوع 
خودكش��ي  را 
ناميد،  محترمانه 
مث��ال:  عن��وان  ب��ه 
اعتياد ب��ه مواد مخدر، الكل، 
س��يگار، استفاده غيرمجاز 
از داروه��اي زيان آور و 
يا بيم��اران قلبي، فش��ار 
خون��ي، و ديابتي ها؛ كه اين بيماران در مورد 
اس��تفاده از داروهاي تجوي��زي بي توجهي 
 مي نماين��د و رژيم غذايي خ��ود را رعايت 
نمي كنند. در همين زمينه بعضي از تصادفاتي 
ك��ه منجر به مرگ راننده ش��ده و نمي توان 
دليل و يا علت مش��خصي را براي آنها پيدا 
كرد، نمونه اين گونه خودكش��ي اس��ت. در 

خصوص علل خودكش��ي دو ديدگاه عمده 
وجود دارد. ديدگاه اول مسئوليت خودكشي 
را بر دوش جامعه مي گذارد. ديدگاه دوم كه 
روانشناختي است بيشتر بيانگر مسئوليت و 
تصمي��م گيري فردي اس��ت. هرچند به نظر 
مي رسد تعامل و تركيبي از عوامل اجتماعي 
و فردي بيش��تر تعيين كننده موضوع باش��د. 
با اين حال، رويكرد هاي مختلف تبيين هاي 
متفاوتي براي خودكشي ارائه مي كنند. نظريه 
يادگي��ري و به نوعي رفتارگرايي، بر اهميت 
اكتسابي بودن رفتارهاي خودكشي تأكيد دارد 
و موضوعاتي همانند انتقام، پيوس��تن به فرد 
مورد عالقه و از دست رفته و آرامش مطلق 
را براي خودكش��ي تقويت كنن��ده مي دانند. 
از اي��ن منظر چ��ون اين رفتاره��ا ياد گرفته 
 ش��ده اند، بنابراين، مي توان با ايجاد ش��رايط 
ياد گيري آنه��ا را تغيير داد. به نقل از پايگاه 
اطالع رس��اني پليس نظرپردازان ش��ناختي 
خودكش��ي را نمونه اي از رفتار حل مسأله 
بيان مي كنند. احتماالً در طول سال رشته اي از 
رويدادهاي منفي كه در كنترل شخص نيستند، 
پيش از اقدام به خود كش��ي، رخ مي دهند و 
موجب مي شود كه منابع حمايتي خويش را 
از دس��ت داده اند )به عن��وان نمونه طالق يا 
فقدان عزيزي در زندگي( و به لحاظ ارزيابي 
شناختي دچار محدوديت و از ديدن تمامي 
ابعاد يك موضوع با دشواري مواجه مي شود 
ديگر عقالني و منطقي نيست. از اين سيري 
ناپذيري طبيعي نوع بشر چنين برمي آيد كه 
آرزوهاي انسان را تنها مي توان با نظارت هاي 
خارجي، يعني با نظارت اجتماعي مهار كرد. 
جامعه بر آرزوهاي بشري محدوديت هايي را 
تحميل مي كند. در جوامع خوب تنظيم شده، 
نظارت ه��اي اجتماعي بر گرايش هاي فردي 
يك رش��ته محدوديت هايي مي نهند، چندان 
كه »هر فردي در محدوده خودش كم و بيش 
تش��خيص مي دهد كه تا چه حدي مي تواند 
به بلندپروازي هايش ميدان دهد. بدين سان، 
هدف و سرانجامي بر س��وداهاي فرد نهاده 
مي شود. هر گاه شيرازه تنظيم هاي اجتماعي 
از هم گس��يخته گردند، حال آنكه »فقر ما را 
در برابر خودكشي محافظت مي كند، زيرا به 
خودي خود يك عامل بازدارنده اس��ت«. از 
آنجا كه تحقق اميال انسان بستگي به منابعي 
دارد كه در دسترس او قرار دارند، بينوايان كه 
منابع محدودتري در اختيار دارند، كمتر دچار 
بي هنجاري مي ش��وند. نظريه رفتار انحرافي 
دوركي��م با تبيين آمادگي ه��اي گوناگون در 
برابر ناهنجاري برحسب فراگرد اجتماعي- 
 يعن��ي برحس��ب ارتباط مي��ان اف��راد و نه

 بر وفق گرايش هاي زيست شناختي آنها- در 
واقع نظريه جامعه شناختي رفتار انحراني را 
مطرح ساخته بود، هر چند كه خود نتوانسته 
بود داللت هاي عام اين بصيرت مهم را نشان 
دهد. به گفته رابرت.كي.مرتون كه نخس��تين 
بار داللت هاي فراگير انديش��ه دوركيم را در 
اين زمينه كشف كرده و با روشي منظم آنها 
را بسط داده بود، ساختارهاي اجتماعي فشار 
معيني را بر برخي افراد جامعه اعمال مي كنند 
تا آنه��ا را به رفتار ناسازش��كارانه وا دارند. 
خودكشي و ناهنجاري برنامه تحقيقي دوركيم 
و جان كالم آثار او، به سرچشمه هاي سامان 
و بي س��اماني اجتماعي و نيروهايي راجعند 
ك��ه تنظيم يا ع��دم تنظيم هي��أت اجتماعي 
را موج��ب مي ش��وند. اثر دوركي��م درباره 
خودكش��ي كه بحث و تحلي��ل بي هنجاري 
يكي از بخش هاي آن اس��ت، كه بايد از اين 
زاويه مورد مطالع��ه قرار گيرد. دوركيم پس 
از كش��ف اي��ن واقعيت كه عل��ت برخي از 
انواع خودكش��ي را مي ت��وان در بي هنجاري 
يافت، خودكشي ناش��ي از بي هنجاري را به 
عنوان شاخص درجه غير قابل اندازه گيري 
يكپارچگ��ي اجتماعي بكار ب��رد. برخالف 
آنچه كه به ظاهر اس��تنباط مي شود، اين نوع 
اس��تدالل دوري، بلكه كاربرد وسيع تر روش 
تحلي��ل دوركيم ب��ود. وي چنين اس��تدالل 
مي كرد: جامعه اي نيس��ت كه خودكشي در 
آن رخ نده��د و بس��ياري از جوامع در دراز 
مدت، نرخ خودكشي يكساني دارند. اين امر 
خود نشان مي دهد كه خودكشي را بايد يك 
رخداد »بهنجار« و عادي به ش��مار آورد. اما 
افزايش ناگهاني ميزان خودكش��ي در برخي 
از گروه ه��اي جامعه و ي��ا كل جامعه، يك 
رخداد »نابهنجار« و نشان دهنده اختالل هاي 
ن��و پديد در جامعه اس��ت. از اين روي نرخ 
ب��اال و نابهنجار خودكش��ي را در گروه ها و 
قش��رهاي اجتماعي خاص يا در كل جامعه، 
مي توان به عنوان شاخص نيروهايي دانست 
كه در ي��ك س��اختار اجتماع��ي در جهت 
ع��دم يكپارچگي عمل مي كنند. اين ديدگاه، 
خودكشي ممكن اس��ت از ارزيابي شناختي 
شخص از موقعيت به عنوان شرايطي نااميد 
كننده و از مرگ به عنوان راهي براي خالص 
شدن از مش��كالت، نشأت بگيرد. چرا افراد 
خود را مي كشند؟ انتقام و خشم، افسردگي، 
ناتواني، فق��دان و ضعف عزت نفس، توهم 
و باوره��اي هذياني روان پريش��ي، تصميم 
گيري هاي به ظاهر منطقي، مبتني بر دورنماي 
 زندگي و شكس��ت در آنه��ا. درد فيزيكي، 

عاطفي يا معنوي(

زاینده رود
تمام بدبختي هايم از ش��ركت در يك ميهماني شيطاني 
و حرص و طمعي كه به ثروت فردي ناش��ناس داشتم آغاز 

شد و آتش لج بازي با پدر و مادرم آن را شعله ورتر كرد.
مركز اطالع رساني پليس اين پرونده را اينگونه تشريح كرد: 
در يك مجلس پارتي با هم آش��نا ش��ديم و براي اولين بار 
به اصرار او لب به مش��روبات الكل��ي زدم. روزي كه او را 
به پدرم نش��ان دادم با لبخندي گفت: خوب شكاري زده اي 
و از ظاهرش معلوم است خانواده پولداري دارد. من تحت 
تأثي��ر حرف هاي پدرم ارتباط خودم را ب��ا اين دختر خانم 
ادامه دادم و دلبس��ته او ش��دم اما افسوس كه به بيراهه رفتم 
و سرنوش��تم تباه شد. همچنين اردش��ير دركالنتري افزود: 
پدرم كارمند است و دو برادر و يك خواهر دارم. ما زندگي 
معمولي داريم و پدرم هميش��ه مي گويد در اين دوره زمانه 
باي��د زرنگ باش��ي و با دختري از خان��واده پولدار ازدواج 
كني تا مش��كلي در زندگي نداشته باشي. البته مادرم با اين 
حرف مخالف بود و مي گفت روزي انسان دست خدا است 
و نبايد دل به مال و ثروت كس��ي ببندي. پس��ر جوان آهي 
كش��يد و گفت: ترم دوم دانش��گاه بودم كه به پيشنهاد يكي 
از دوس��تانم و بدون اطالع خانواده ام به يك مجلس پارتي 
رفتم. در آن جا با ساناز آشنا شدم و او پس از اين ميهماني 
ش��يطاني حتي مرا با خودروي ش��خصي خود به منزل مان 

رس��اند. ارتباط عاطفي بين من و س��اناز روز به روز بيشتر 
مي ش��د و او كه ادعا مي كرد پدرش در كار توزيع و پخش 
اقالم بهداش��تي و آرايش��ي فعاليت مي كند بيشتر روزها به 
دنبالم مي آمد تا براي چند مش��تري جنس ببريم. افس��وس 
ك��ه نمي دانس��تم دختر مورد عالقه ام چ��ه كار مي كند و در 
واقع ح��رص و طمع ازدواج با دختري پولدار چش��م هايم 
را به روي واقعيت هاي زندگي بس��ته بود. حدود پنج ماه از 
اين ماجرا گذشت و همراه خانواده ام به خواستگاري دختر 
مورد عالق��ه ام رفتيم. اما خانواده ام با ديدن پدر و مادر او 
و تحقيقات��ي كه انجام دادند مخالفت ش��ديد خود را با اين 
ازدواج اعالم كردند. در اين شرايط من كه در عالم روياهاي 
خود، آينده با ش��كوهي را به پشتوانه ثروت پدر اين دختر 
س��اخته بودم ارتباطم را با او قطع نكردم و با خانواده ام سر 
ناس��ازگاري گذاشتم. حتي تصميم داشتم به تنهايي و بدون 
حضور پدر و مادرم براي ازدواج اقدام كنم. اما امروز س��رم 
محكم به س��نگ زمانه خورد و نتيجه اش��تباهات خودم را 
ديدم. اردش��ير افزود: من و ساناز داخل خودروي او نشسته 
بودي��م كه پليس ما را متوقف كرد و در بازرس��ي از داخل 
خودرو و كيف دس��تي دخت��ر مورد عالقه ام، چند بس��ته 
كريستال و شيشه كش��ف شد باورم نمي شد چه مي بينم و 
هر چه گفتم كه از اين موضوع بي اطالع هس��تم، فايده اي 

نداشت و مأموران هر دوي ما را دستگير كردند.

چرا خودکشي

ميهماني شيطاني

زاینده رود
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نماين��ده م��ردم فالورج��ان در مجلس گفت: 
كشور فلس��طين در آينده اى نزديك در آغوش 
فلس��طينيان قرار می گيرد. حجت االسالم سيد 
ناص��ر موس��وى در ارتب��اط با تأثي��ر اجالس 
حمايت از انتفاضه فلس��طين پس از پايان اين 
اجالس اظهار كرد: با توجه به فرمايشات رهبر 
معظم انقالب در اين اجالس و بازتابی كه ميان 
روس��اى مجلس ش��ركت كننده و هيأت هاى 
پارلمانی داش��ته و صحبت هاى مطرح ش��ده، 
بيانگ��ر كارآم��دى اجالس اس��ت. وى افزود: 
صحبت هايی كه روس��اى مجلس و هيأت هاى 
پارلمان��ی در ديدار با مس��ئوالن نظ��ام ايران و 
همچني��ن صحبت هاي��ی كه ب��ا خبرگزارى ها 
داش��تند بيانگر تأثير ها مثبت اين اجالس بوده 
و مردم فلس��طين نيز به ط��ور تقريبی رضايت 
خود را از اين برنامه اعالم كردند. نماينده مردم 
فالورجان در مجلس ش��وراى اسالمی تصريح 
كرد: اين گونه نباش��د كه اي��ن اجالس پس از 
اتمام تنها در س��ال آينده و در اجالس��ی ديگر 

يادآورى شود و اين در حالی است كه 
تم��ام مردم دنيا به اي��ن امر آگاهی 
دارن��د ك��ه بزرگ تري��ن حمايت 
كننده فلس��طينيان ايران است، اما 
در ارتب��اط با كش��ورهاى ديگر 
ش��ركت كنن��ده در اين اجالس 

بايد هميشه پيگير دفاع از اين مردم 

باش��ند. وى ادام��ه داد: همان گونه كه برخی از 
رؤس��اى مجلس ديگر كش��ورها اعالم كردند، 
كشور فلس��طين در آينده اى نزديك در آغوش 
فلس��طينيان قرار می گيرد و اس��رائيل بايد نابود 
ش��ود به خود آمده و اس��رائيل را به كش��ورى 

منزوى تبديل كنند.
موس��وى بيان كرد: زمانی كه مفتی عربستان كه 
يك كشور اسالمی است اعالم می كند كه كمك 
به فلسطين حرام است سببی براى قدرت يافتن 
اسرائيل در اين كشور می شود و به تازگی سندى 
منتشر شده كه يكی از مسئوالن عربستان اعالم 
كرده كه در مقابل اس��رائيل و حمله اسرائيل به 
فلسطين هيچ گونه اعتراض و صحبتی نداريم و 

اين گونه رفتارها براى جامعه 
اسالمی مضر است.

مدير شبكه راديويي جوان از برگزاري جشنواره موج ملي در آبانماه سالجاري 
به مدت س��ه روز درش��هر اصفهان خبر داد. به گزارش ايرنا، بهنام احمدپور 
مباركه در كارگروه اجتماعي اس��تان اصفه��ان، افزايش اعتماد مخاطبان بويژه 
جوانان نسبت به رسانه ملي، افزايش آشنايي جوانان و آگاهي بخشي به سند 
چش��م انداز ايران اس��المي در سال 1404، ايجاد ش��ور و نشاط در جوانان و 
تش��خص بخشيدن به اس��تان ها را از اهداف برپايي اين جشنواره عنوان كرد. 
وي اضافه كرد: شبكه راديويي جوان با طراحي اين جشنواره ملي بر آن است 
تا حضوري منظم در مراكز اس��تان ها داشته باش��د. وي با بيان اين كه درصدد 
برگزاري خوب اين جش��نواره در استان اصفهان هستيم، تصريح كرد: تجليل 
از نخبگان جوان اس��تان يكي از برنامه هاي اين جشنواره مي باشد. احمدپور 
مبارك��ه با بيان اين كه اصفهان پايتخت جهان اس��الم و فرهنگ و تمدن ايران 
اسالمي انتخاب شده است، اذعان داشت: استان اصفهان داراي باالترين شنونده 
راديويي در سراس��ر كش��ور است و اين جش��نواره ابتدا از اين استان فعاليت 
خود را آغاز مي كند. وي خواستار پشتيباني و حمايت مديريت استان از اين 
جشنواره شد و افزود: اين جشنواره به صورت سراسري از شبكه شما، شبكه 
پنج و سه سيما پخش خواهد شد. احمدپور مباركه با بيان اين كه سازمان صدا 

و سيما داراي 9 معاونت است، ادامه داد: دو معاونت صدا و سيما از مهم ترين 
معاونت هاي سازمان گسترده صدا و سيما است.

وي اضافه كرد: معاونت صدا عالوه بر توليد و پخش برنامه هاي گوناگون 
در ش��بكه هاي متعدد خود به گونه اي كادر س��ازي و پرورش نيروهايي 

كارآمد س��ازمان را انجام مي دهد و از اين روس��ت كه بيش��تر هنرمندان 
مشهور صدا و سيما از راديو آغاز به كار هنري كرده اند.

احمدپور مباركه تصريح كرد: معاونت صدا با 460 س��اعت برنامه در روز 
۷50 عن��وان برنامه در هفته دارد. وي ش��بكه ه��اي عمومي، اختصاصي و 
تخصصي را از ش��بكه ه��اي معاونت صدا عنوان و تصريح كرد: امس��ال 
دو الي س��ه ش��بكه راديويي به اين شبكه ها اضافه مي ش��ود. مدير شبكه 
راديويي جوان با بيان اين كه ش��بكه جوان در چهارم اسفندماه سال ۷5 كار 
خود را آغاز كرد، گفت: اين ش��بكه داراي مخاطبان زيادي است و روز به 
روز جايگاه خود را مستحكم تر مي كند. وي با بيان اين كه اين شبكه 24 
ساعته است، افزود: شبكه جوان با اهداف تبيين انديشه هاي ديني و تعميق 
معرفت، بصي��رت و باورهاي ديني كار خ��ود را ادامه مي دهد. احمدپور 
مباركه با بيان اين كه شبكه جوان داراي پنچ گروه برنامه ساز است، گفت: 
اين ش��بكه داراي بيشترين فرس��تنده اس��ت. وي اظهار داشت: اكنون در 
 كل كش��ور در تمام مراكز اس��تان ها همكاران گزارش��گر با اين شبكه كار 
مي كنند. احمدپور مباركه اضافه كرد: باش��گاه راديويي اين ش��بكه داراي 

پنج هزار عضو است.

برگزاری جشنواره موج ملي در اصفهان 

فرهنگ و هنر
کتاب و ادبیات

در آستانه والدت ثامن الحجج؛
مجموعه نثرهای ادبی درباره امام رضا)ع( 

منتشر شد
يك ش��اعر از انتشار گزيده 
نثرها و قطعه هاى ادبی درباره 
ام��ام رضا)ع( با عنوان پنجره 
هش��تم خبر داد. عبدالرحيم 
س��عيدى راد گف��ت: نثرهاى 
اين مجموعه ويژه امام رئوف 
حض��رت علی ابن موس��ی 
الرضا )ع( است كه نوشته هاى 
شاعران و نويسندگان مطرح 
ام��ام  درب��اره  كش��ورمان 
هشتم)ع( اس��ت. وى افزود: 
اين مجموعه ش��امل بيش از 
80 قطعه نث��ر ادبی از حدود 
۷0 ش��اعر و نويسنده مطرح 
كش��ور و در 228 صفح��ه 

توس��ط نشر امينان چاپ و منتشر شده است. سعيدى راد درباره اسامی برخی از شاعران 
و نويسندگانی كه در اين مجموعه اثرشان چاپ شده اظهار داشت: ابوالقاسم حسينجانی، 
محمود اكرامی فر، نسرين حيايی تهرانی، رضا اسماعيلی، مريم حقيقت، سيد ضياءالدين 
شفيعی، حميدرضا شكارس��رى، هادى منورى، مصطفی محدثی خراسانی، پرويز بيگی 
حبيب آبادى، جواد محقق، سينا ميرزايی و حميد هنرجو از جمله كسانی هست كه از آنها 
نثر ادبی در اين كتاب آمده است. سعيدى راد همچنين درباره طراحی گرافيكی كتاب گفت: 
به جز طراحی روى جلد كتاب، داخل كتاب طراحی گرافيكی ندارد و فقط متن ها منتشر 
شده اند. اين شاعر درپاسخ به اين سئوال كه آيا قصد داريد انتشار اين كتاب هاى نثر ادبی 
درباره معصومان را ادامه دهيد يا خير اظهار داشت: مجموعه نثرهاى ادبی درباره حضرت 
علی)ع( و امام حس��ين )ع( را هم در دست دارم كه براى انتشارات امينان كار می شود اما 
به احتمال زياد قطعه هاى ادبی درباره امام حسين )ع( زودتر آماده می شود و به نمايشگاه 

كتاب سال آينده می رسد.
 

گزيده ای از اشعار شاعران جوان قم منتشر شد
مسئول دفتر ادبيات حوزه هنرى قم درباره كتاب شكوفه هاى خيال 2 گفت: نام كتاب از 
نام برنامه هاى شعرى گرفته شده با همين عنوان كه از سال 82 تا 88 در حوزه هنرى استان 
قم برگزار می ش��د. محمدجواد شرافت مسئول دفتر ادبيات حوزه هنرى استان قم درباره 
كتاب تازه منتشر شده اش گفت: كتاب شكوفه هاى خيال 2، كتابی كه هفته گذشته منتشر 
و رونمايی ش��د، نام كتاب از نام برنامه هايی گرفته ش��ده با همين عنوان كه از سال 82 تا 
88 در حوزه هنرى استان قم برگزار می شد. وى افزود: برنامه شكوفه هاى خيال ماهانه به 
همت واحد آفرينش هاى ادبی حوزه هنرى قم برگزار می شد كه شاعران جوان در حضور 
چهره هاى شناخته شده ادبيات كشور شعرهايش��ان را می خواندند و اين شعرها بررسی 
می ش��د. ش��رافت گفت: سال 84 اولين كتاب اين مجموعه منتشر ش��د و اين كتاب دوم 
برگزيده اين اشعار است كه در موضوعات مختلف شعر آيين، دفاع مقدس، اجتماعی و 
حوزه هاى ديگر شعر دارد. وى در پاسخ به اين سئوال كه اين كتاب در مجموع چند شعر 
همراه با خود دارد اظهار داش��ت: در اين كتاب از ۳4 ش��اعر شعر گردآورى كرده ام كه از 
 هر ش��اعر دو غزل انتخاب شده و در مجموع 68 غزل در اين كتاب از شاعران جوان قم 

گرد هم آمده است.

از 14 تا 25 مهرماه صورت می گیرد؛

برگزاری هفتمين نمايشگاه 
عکس پرتو آبی در اصفهان

از 14 تا 25 مهرماه با حمايت خانه هنرمندان اصفهان و به 
همت كانون پرتو آبی نمايشگاه عكسی با موضوع طبيعت 

برگزار می شود.
ايم��ان اعتمادى ف��ر در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: اين 
نمايش��گاه كه ش��امل 25 عكس با موض��وع طبيعت از 20 
عكاس شاخص اصفهانی است، روز شنبه 14مهرماه افتتاح 
می ش��ود و تا 25 مهرماه براى بازدي��د عالقه مندان مفتوح 
اس��ت. وى افزود: ان��دازه عكس ها 50*۷0 ب��وده و تمام 
عكس ها ك��ه به صورت ديجيتال، آنالوگ و اس��اليد ارائه 
ش��ده به صورت حرفه اى و ب��ا تكنيك هاى خاص عكس 

گرفته  شده است.
مسئول خانه عكس پرتو درباره ويژگی هاى عكاسی از طبيعت 
نيز تصريح كرد: يك هنرمند براى عكاس��ی از طبيعت نياز به 
خالقيت خاص و ديد ويژه نس��بت ب��ه طبيعت دارد، ضمن 
اين كه س��فر به مناطق بكر مانند جنگل هاى طبيعی نيز بسيار 
مهم و جزو ش��رايط كار اس��ت. به گزارش فارس، مراس��م 
افتتاحيه اين نمايش��گاه با حمايت استاديوم ريحان در ساعت 
چهار بعدازظهر روز ش��نبه 14مهرماه با حضور عكاس��ان و 
هنرمندان مهمان در خانه هنرمن��دان اصفهان واقع در خيابان 
آبش��ار، پارك ايثارگ��ران برگزار می ش��ود. عالقه مندان براى 
كس��ب  اطالعات بيشتر در مورد نمايش��گاه و يا شركت در 
كالس هاى آموزش��ی كانون پرتو آبی می توانند به سايت اين 
كان��ون به نش��انی  www.photoparto.ir مراجعه و يا با 

شماره ۷۳886۷0 تماس بگيرند.

فلسطين در آينده ای نزديک
 به آغوش ملتش باز می گردد

اعزام 16۳ دانش آموز پسر 
به حج عمره تا پايان سال جاری

زاینده رود
مس��ئول اعزام عمره دانش آموزى استان اصفهان از اعزام 
16۳ دانش آموز پس��ر به مكه و مدينه منوره  تا پايان سال جارى 
خب��ر داد. محم��ود طغيان��ی  با اش��اره به اين ك��ه ثبت نام عمره 
دانش آم��وزى از اول ت��ا 15 آبان انجام می ش��ود، افزود: تعداد 
16۳ دانش آموز پس��ر به همراه هش��ت مربی در اسفندماه سال 
تحصيلی جارى از سوى س��ازمان دانش آموزى استان اصفهان 
در قالب يك گروه به حج عمره و مدينه  منوره  اعزام می شوند. 
وى در ادامه محدوده سنی ثبت نام كنندگان  را متولدان  1۳۷۳ و 
1۳۷4 عنوان و تصريح كرد: اين دانش آموزان پس از ثبت نام و 
گزينش، به همراه مربيان و عوامل كاروان در دوره هاى آموزشی 
حج عمره شركت می كنند؛ همچنين سازمان دانش آموزى جهت 
اخذ گذرنامه دانش آموزان مش��مول اقدام خواهد كرد. مسئول 
اعزام عمره دانش آموزى اس��تان اصفهان خاطرنش��ان ساخت: 
نخبگان قرآنی و منتخبان مدارس قرآنی، خانواده معظم ش��هدا 
)فرزند و برادر ش��هيد(، اعضاى فعال تشكل هاى دانش آموزى، 
انجمن هاى اس��المی، بس��يج دانش آموزى، هالل احمر، مجلس 
دانش آموزى، منتخبين علم��ی و المپياد هاى علمی، خبرنگاران 
خبرگ��زارى پانا   و ني��ز برگزيدگان مس��ابقات فرهنگی هنرى، 
جه��ت گزينش براى اعزام به حج عمره در اولويت قرار دارند. 
وى با بيان اين كه س��ازمان دانش آموزى ي��ك ارگان بين المللی 
اس��ت، اظهار داش��ت: اعزام دانش آموزان براى حج عمره يكی 
از فعاليت هاى برون مرزى اين س��ازمان اس��ت و از آنجايی كه 
بس��يج در حوزه بين المللی، جنبه نظامی به خود گرفته اس��ت 
بنابراي��ن اع��زام دانش آموزان از س��وى س��ازمان دانش آموزى 

صورت می گيرد.

ابالغ
۷/242 آق��اي غالمرضا صالحي ش��كايتي عليه آقاي عليرضا نب��ي اله هموله مبني بر 
مزاحمت تلفني مطرح نموده كه به كالس��ه 90082۷ ك 10۷ اين شعبه ثبت و بوقت 
رسيدگي روز شنبه مورخ 90/9/5 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است. با التفات به 
مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا نامبرده فوق در مهلت 
مقرر در اين ش��عبه واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رس��اند. 
بديهي اس��ت در صورت عدم حضور دادگاه تصمي��م مقتضي صادر خواهد نمود. م 

الف/ 9901
مدير دفتر شعبه 10۷ دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ
۷/245 شماره ابالغيه: 9010100۳5140۳86۷

شماره پرونده: 8909980۳51401022
شماره بايگاني شعبه: 89102۳

خواهان حميدرضا درس��تي دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوانده فرش��اد دهاقان تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به شعبه چهاردهم 
دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره ۳22 ارجاع و 
به كالسه 8909980۳51401022 ثبت گرديده كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت تبادل لوايح 

و چنانچه دفاعي دارد ارائه نمايد. م الف/ 9908
صابري- مدير دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان
 

ابالغ
۷/249 شماره ابالغيه: 9010100۳5140۳929

شماره پرونده: 9009980۳51400295
شماره بايگاني شعبه: 900295

خواه��ان بان��ك ملت ب��ه مديريت آق��اي علي ديواندري دادخواس��تي ب��ه طرفيت 
خواندگان 1- زهرا ش��يراني بيدآبادي و 2- س��يد مهدي حس��يني تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 
)حقوق��ي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره ۳22 ارجاع و به كالسه 
9009980۳51400295 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1۳90/09/06 و ساعت 
9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��كان بودن خواندگان و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي 
ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردند. م الف/ 990۷
منشي دادگاه حقوقي شعبه چهاردهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/250 شماره دادنامه: 90099۷0۳51101040

شماره پرونده: 9009980۳51100004
شماره بايگاني شعبه: 900004

خواه��ان آق��اي پيم��ان محمدي��ان به نش��اني اصفهان دول��ت آب��اد اول خ قپانچي 
ش��هرك صنعت��ي دولت آباد لوازمات س��نگبري ديس��ك ابوالفضل، خوان��ده: آقاي 
س��يد عبدالصاحب آبرومند به نش��اني مجهول المكان، خواس��ته ها: 1. مطالبه طلب، 
2. تأمين خواس��ته، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده و انجام مشاوره 
 خت��م رس��يدگي را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذي��ل مبادرت 

به انشاء رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي پيمان محمديان به طرفيت آقاي سيد عبدالصاحب آبرومند 
به خواس��ته مطالبه 80/000/000 ريال وجه دو فقره چك به ش��ماره هاي 5409۳۷-

8۷/۷/20 و 5409۳6-8۷/6/20 هر كدام به مبلغ 40/000/000 ريال عهده بانك ملت 
ش��عبه طالقاني تهران- حامل و خسارات دادرس��ي با توجه به متن دادخواست كپي 
مصدق چك ها و گواهي هاي عدم پرداخت بانك محال عليه بقاء اصول مستندات در 
ي��د خواهان واصاله الظهور و اينكه خوان��ده دفاعي در قبال دعوي مطروحه به عمل 
نياورده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد 198-515-519 از ق.آ.د.م و تبصره الحاقي 
به ماده 2 ق صدور چك و نظريه تفسيري آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خواهان را محق تشخيص و خوانده را به پرداخت 1( 80/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته 2( 1/650/000 ريال بابت هزينه دادرسي ۳( ۷0/000 ريال بابت هزينه نشر 
آگهي 4( خس��ارات تأخير تأديه از سررس��يد تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق 
خواهان محكوم مي نمايد. نظر به عدم پرداخت خس��ارات احتمالي موردنظر دادگاه 
مستنداً به تبصره ماده 108 و 119 از ق.آ.د.م قرار رد درخواست تأمين خواسته صادر 
مي گردد. رأي صادره قطعي حكم محكوميت غيابي ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم 

تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9906
كافي- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
۷/251 شماره دادنامه: 90099۷0۳54601005

شماره پرونده: 8909980۳6۳200۷65
شماره بايگاني شعبه: 8909۳4

متهم: 1- مجيد وفائي حسين آبادي مجهول المكان 2- آقاي منصور وفائي به نشاني 
خ جي مهديه ك ش حسيني پ 85، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

نس��بت به اتهام آقايان مجيد وفايي حس��ين آبادي و منصور وفايي حسين آبادي دائر 
ب��ر ايراد مش��اركت در ايراد ضرب و ج��رح عمدي آقايان جعف��ر معتمدي و جواد 
جعفرعلي و عليرضا جمالي و محس��ن حفيظي مأمورين س��د معبر شهرداري دادگاه 
وارد رس��يدگي گرديده دادگاه با توجه به اظهارات و ش��كايت ش��كات و تحقيقات 
انجام ش��ده و اقرار متهم رديف دوم به درگيري با ش��كايت و گواهي هاي پزش��كي 
قانون��ي و مت��واري بودن متهم رديف اول و س��ابقه كيفري نامبرده و س��اير قرائن و 
ش��واهد موجود در پرونده اتهام انتسابي نامبردگان را محرز دانسته و در اجراي مواد 
۳02 و 480 و 481 و 484 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسالمي متهم رديف 
اول را به پرداخت ميزان سه هزارم ديه در حق جعفر معتمدي و پرداخت نيم درصد 
دي��ه در حق ج��واد جعفرعلي و پرداخت ميزان يك و ني��م درصد بعالوه يك و نيم 
هزارم ديه در حق عليرضا جمالي و متهم رديف دوم را به پرداخت ميزان نيم درصد 
بعالوه يك ونيم هزارم ديه در حق ش��اكي آقاي محس��ن حفيظي محكوم مي نمايد. 
دادگاه همچنين با رعايت بند 2 ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت متهم 
رديف اول را به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت و متهم 
ردي��ف دوم را به پرداخت ميزان يكصد و پنج��اه هزار تومان در حق دولت محكوم 
مي نمايد. رأي صادره نسبت به متهم رديف دوم حضوري و ظرف مهلت بيست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر و نسبت به متهم رديف اول غيابي و ظرف مهلت 

ده روز واخواهي پذير در دادگاه تجديدنظر است. م الف/ 9905
اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
۷/26۳ در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-928 ش 22 خواهان محس��ن افش��اري 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت مجيد باقري تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
ب��راي روز چهارش��نبه مورخ 90/8/18 س��اعت 4 عصر تعيين گردي��ده، با توجه به 
مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 

اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 
اتخاذ مي شود. م الف/ 10061

مدير دفتر شعبه 22 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
۷/264 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-929 ش 22 خواهان محس��ن افش��اري 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت رضا احسن تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز چهارش��نبه مورخ 90/8/18 س��اعت 4/20 عصر تعيين گرديده، با توجه به 
مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود. م الف/ 10060
مدير دفتر شعبه 22 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

  ابالغ   
۷/269 شماره دادنامه: 90099۷0۳50۳0051۷

شماره پرونده: 8909980۳50۳011۷4
شماره بايگانی شعبه: 8911۷6

خواهان: بانك صادرات با وكالت آقاى س��يد حميدرضا عرب زاده به نشانی اصفهان 
– خيابان مطهرى – باالتر از پل شيرى – نبش كوچه شهيد باقی – طبقه سوم – دفتر 
وكالت. خواندگان: 1- آقاى محمدعلی لعلی. 2- آقاى اسماعيل حمزه پور. ۳- آقاى 
رضا حمزه پور همگی مجهول المكان، 4- آقاي عباس��علي غالمي به نشاني اصفهان 
ميدان قدس خ زينبيه ش��مالي ايس��تگاه باتون كوچه موسوي پ 45. خواسته: مطالبه 
وجه س��فته. گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 

بشرح زير مبادرت به صدور رأى می نمايد.
رأى دادگاه 

نظر به اينكه وكيل خواهان به اس��تناد يك فقره س��فته به شماره ۳۷58۳6 )سرى/ج( 
– ۷9/۷/1۳ ب��ه مبلغ 100/000/000 ريال طرح دعوى نموده با توجه به اينكه صحت 
و اصالت مس��تند مذكور از ايراد و اعتراض مص��ون و مورد تكذيب خواندگان قرار 
نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده رديف اول آقاى محمدعلی لعلی به 
عنوان متعهد و خواندگان رديف دوم الی چهارم به عنوان ضامن نيز مس��لم و وجود 
اصل سفته در يد خواهان استقرار دين بر عهده خواندگان را تحقق بخشيده و ظهور 
در اش��تغال ذمه مش��اراليهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اينكه نامبردگان هيچ 
گونه دليلی بر برى الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين خود در 
تاريخ سر رسيد ارائه ننموده و با وصف ابالغ قانونی در خصوص خواندگان رديف 
اول الی س��وم و واقعی در خصوص خوانده رديف چهارم در جلسه دادرسی مورخ 
90/4/19 حضور نيافته و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نياورده و مس��تند 
ابرازى را مورد تكذيب قرار نداده اند، لهذا ضمن استصحاب بقاء دين دادگاه دعوى 
مطروحه را وارد تش��خيص به اس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنی و مواد 249 و ۳0۷ و ۳08 و ۳09 
قانون تجارت و ماده ۳ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه س��فر وكالى دادگسترى 
حكم به محكوميت خوان��دگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 4/050/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و 
هزينه واخواس��ت و پرداخت خس��ارت ديركرد براساس قرارداد تنظيمی و پرداخت 
حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأى 
ص��ادره در خصوص خواندگان رديف اول الی س��وم غيابی و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهی در اين مرجع می باش��د و در خصوص خوانده رديف چهارم 
ب��ا توج��ه به ابالغ واقعی حض��ورى و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل اعتراض و 

رسيدگی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.
اسماعيلی – رئيس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ   
۷/2۷0 شماره ابالغيه: 9010100۳51802441

شماره پرونده: 9009980۳51800615

شماره بايگانی شعبه: 90064۳
 خواه��ان: س��ميرا صالح��ی دادخواس��تی ب��ه طرفي��ت خوان��ده وحي��د خان��ی 
احمدون��دى تقدي��م دادگاه ه��اى عمومی شهرس��تان اصفه��ان – اصفه��ان نموده 
 ك��ه جه��ت رس��يدگی ب��ه ش��عبه هجده��م دادگاه عموم��ی حقوق��ی )خان��واده( 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفه��ان – خياب��ان چهارب��اغ باال – خيابان ش��هبد 
ات��اق   -2 طبق��ه   – اصفه��ان  اس��تان  كل  دادگس��ترى  س��اختمان   –  نيكبخ��ت 
ش��ماره 220 ارج��اع و ب��ه كالس��ه 9009980۳51800615 ثب��ت گردي��ده ك��ه 
وق��ت رس��يدگی آن 1۳90/08/29 و س��اعت 12:۳0 تعيين ش��ده اس��ت. به علت 
مجه��ول المكان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده ۷۳ قانون 
 آيي��ن دادرس��ی دادگاه ه��اى عمومی و انق��الب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه

مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.
نورى - منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
 

تأسيس
۷/2۷8 ش��ماره: 2۷18/ث 90/10۳ آگهی تأس��يس شركت آرين شبكه هيربد سهامی 
خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1۳90/0۷/0۳ تحت ش��ماره 45415 و شناس��ه ملی 
102606۳۳۷6۳ در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1۳90/0۷/0۳ از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاى رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شركت: 
انجام خدمات كامپيوتر صرفا سخت افزار و شبكه – امنيت شبكه – اتوماسيون ادارى 
– صنعتی و حس��ابدارى – برنامه نويسی اتوماسيون ادارى – صنعتی و حسابدارى – 
مشاوره فن آورى اطالعات – نصب – راه اندازى – تجهيز – تعمير و پشتيبانی كليه 
وس��ايل كامپيوترى و سخت افزارى – نصب و راه اندازى دوربين هاى مدار بسته و 
تجهيزات امنيتی – انجام كليه فعاليت هاى بازرگانی مجاز از قبيل صادرات و واردات 
– خري��د و ف��روش – اخذ تس��هيالت از بانكهاى دولت��ی و خصوصی جهت تحقق 
اهداف شركت – انجام امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات شركت در مناقصات 
و مزايدات خصوصی و دولتی – مش��اركت و س��رمايه گذارى در ش��ركتهاى دولتی 
و خصوصی – اخذ و اعطاى نمايندگی از ش��ركتها و موسس��ات دولتی و خصوصی 
)داخل��ی و خارجی( انعقاد قراردادهاى تج��ارى و خدماتی با كليه ارگانها – ادارات 
و اش��خاص حقيقی و حقوقی. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
۳- مركز اصلی ش��ركت: 1-۳- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خيابان فردوسی 
– خيابان موحديان- كوچه چهارس��وق نقاشی – س��اختمان كيميا – واحد6- تلفن: 
2210۳۷0-0۳11. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باشد كه مبلغ ۳50/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواه��ی بانك��ی ش��ماره 9246/8۷ م��ورخ 1۳90/05/16 نزد بانك 
ملت ش��عبه ش��يخ ص��دوق اصفهان پرداخ��ت گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در 
تعه��د صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولي��ن مديران ش��ركت: 1-5- خان��م ناهيد 
ش��يروانی ب��ه س��مت رئيس هي��أت مدي��ره. 2-5- خان��م فرزانه صفرى ش��ريف 
 آب��ادى به س��مت نائب رئي��س هيأت مدي��ره. ۳-5- آقاى محمد تميزى به س��مت 
عض��و هي��أت مدي��ره. 4-5- آقاى محم��د تميزى به س��مت مديرعام��ل به مدت 
2 س��ال انتخ��اب گرديدن��د. 6-دارن��دگان ح��ق امض��اء: كلي��ه اوراق و اس��ناد 
 مال��ی تعه��دات ش��ركت ب��ا امض��اى مديرعامل هم��راه با مه��ر ش��ركت و اوراق 
عادى و ادارى به امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. ۷- اختيارات 
مديرعام��ل: مديرعامل مجرى مصوبات هيأت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل:  1-8- خانم راحله قاس��م پيوندى ب��ه عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 

پريناز خاتمی به عنوان بازرس علی البدل.  م الف: 99۳4 
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

اعالم مفقودى )نوبت دوم(
6/۳55 كارت معافيت خدمت وظيفه عمومی اينجانب وحيد قره خانی فرزند جانعلی 
به ش��ماره كارت 1259241۷ صادره از بوئين و مياندشت مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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يك متخصص مغز و اعصاب با بيان اين كه خواب 
نيمروزي، اصوالً از نظر علم پزشكي بهداشتي نيست، 
تقويت  براي  حتي  را  نيمروزي  خواب  كرد:  عنوان 
حافظه نيز توصيه نمي كنيم. فرامرز اميري افزود: خواب 
نيمروزي سبب افزايش مرگ و مير، سكته هاي قلبي و 
سكته هاي مغزي مي شود. وي ضمن بيان اين مطلب كه 
اگر بناست افراد در ميان روز، تجديد قوا كنند نبايد اين 
ميزان استراحت به بيش از 15دقيقه برسد، اظهار كرد: اگر 
به انجام فعاليتي چون درس خواندن مشغول هستيد، اين 
استراحت الزاماً به معناي عدم فعاليت و خوابيدن نيست، 
يك پياده روي ساده و يا گوش دادن به يك موسيقي 
هم مي تواند به عنوان استراحت ذهن در فواصل درس 
خواندن مفيد واقع شود. زيرا مطالعه ممتد نيز موجب 

افت كاركرد مغز مي شود.
اميري با اشاره به اين كه خواب نيمروزي در علم پزشكي 
كرد:  اظهار  مي شود،  محسوب  مضر  خواب  امروز، 
تغييراتي در حين خواب در بدن انسان ايجاد مي شود كه 
اگر آن تغييرات در روز رخ بدهد اين مسأله به ضرر بدن 
است و براي عروق مغز اثر مخرب دارد و فرد را مستعد 

ابتال به سكته هاي قلبي و مغزي مي كند.
اين متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: كسي هم كه 
كمبود خواب شبانه دارد بهتر است مشكل خوابش را 
حل كند نه اين كه بخواهد آن را با خواب بعدازظهر 
جبران نمايد. خواب نيمروزي نه تنها باعث مي شود 
كاركرد مغزي افت كند بلكه فرد زمان مفيد زندگي اش 

را نيز از دست مي دهد.

آمارهایی که باید جدی گرفته شوند:

26 درصد زنان و 16 درصد مردان ايرانی 
روانی اند

مدير كل سالمت روان وزارت بهداشت گفت: بر 
اساس آخرين اطالعات به طور متوسط 21 درصد 
اين  كه  هستند  روان  اختالالت  دچار  كشور  مردم 
ميزان در زنان 26 درصد و در مردان 16 درصد است. 
جهانی  روز  خبرى  نشست  در  ناصحی  عباسعلی 
كودك اظهار داشت: متاسفانه در كشور ما مانند ساير 
كشورهاى دنيا آمار اختالل روان باالست و بر اساس 
آخرين آمار كه مربوط به 10 سال قبل می شود شيوع 
اختالالت روان در كشور به طور متوسط 21 درصد 

است.
وى با بيان اين كه 26 درصد زنان و 16 مردان مبتال به 
اختالالت روانی هستند گفت: پيمايش ملی براى به 
دست آوردن آمار بروز اختالالت روان در سال گذشته 
انجام شد كه اكنون در مرحله استخراج داده هاست و 

تا پايان سال آمار بروز به دست می آيد.
هاى  بيمارى  مورد  در  كه  اين  بيان  با  ناصحی 
روانپزشكی كودكان هنوز پيمايش ملی انجام نشده 
است گفت: 20 درصد كودكان دچار اختالل روان 
هستند به طورى كه نياز به مداخالت روانپزشكی و 

روانشناسی دارند.
وى گفت: در اين زمينه با دو مسأله روبه رو هستيم 
در  ريشه  كه  بزرگساالن  در  روان  اختالالت  يكی 
كودكی آنها دارد و ديگر مسائل روانی خود كودكان 

است.
ناصحی يادآور شد: در مورد پيشگيرى از اختالالت 

روان كار زيادى نمی توانيم انجام دهيم و اين اختالالت 
مانند بيمارى هاى جسمی نيستند كه براى آنها واكسنی 
تهيه كنيم و در اين زمينه دست ما بسته است. اين كار 

نياز به كار مستمر و پيگير تا بزرگسالی دارد.
وى ادامه داد: اقدامات محدود وزارت بهداشت براى 
كودكان يكی آموزش مهارت هاى زندگی به كودكان 
و ديگرى آموزش مهارت هاى فرزندپرورى است كه 

تحقيقات نشان داده كه اين آموزش ها نقش مؤثرى در 
سالمت روان كودكان دارد.

مدير كل سالمت روان وزارت بهداشت با بيان اين 
كه مهارت هاى فرزندپرورى موجب بهترشدن رفتار 
والدين با كودك می شود يادآور شد: به كمك اين 
مهارت ها می توان سوءرفتار با كودكان، افسردگی و 
استرس مادران را كاهش داد و رضايت والدين را باال 

برد از طرفی می توان حس مسئوليت و اعتماد به نفس 
كودكان را افزايش داد. 

وى يادآور شد: مهارت هاى فرزندپرورى نيز موجب 
تشويق ايجاد فضاى مثبت در خانواده، ناديده گرفتن 
ارتقاى  والدين،  توسط  كودك  نامطلوب  رفتار 
مهارت هاى ارتباطی كودكان و حل مسائل مشترك 
با همساالن، شيوه هاى صحيح دستور دادن والدين و 

افزايش اعتماد به نفس كودكان می شود.
سه  در  بهداشت  وزارد  عملكرد  درباره  ناصحی 
آموزش  كارگاه هاى  كرد:  خاطرنشان  گذشته  سال 
فرزندپرورى در طی اين مدت توسط دانشگاه هاى 
اين  كه مجموعه  برگزار شد  پزشكی كشور  علوم 
كارگاه ها براى والدين پنج هزار و 1۷9 كارگاه، براى 
بزرگساالن سه هزار و ۳60 كارگاه و براى مربيان هزار 

و ۳44 كارگاه بود. 
وى اضافه كرد: در اين كارگاه ها 154 هزار و 144 
والد، 140 هزار و 69 بزرگسال و 26 هزار و 198 

مربی شركت كردند.
مدير كل سالمت روان وزارت بهداشت خاطرنشان 
كرد: منابع مالی تخصيص يافته وزارت بهداشت در 
اين زمينه در سال 8۷، ۷00 ميليون ريال، در سال 88، 

400 ميليون ريال و سال 89، 500 ميليون ريال بود. 
وى گفت: وزارت بهداشت براى برگزارى آموزش 
سال  سه  طی  زندگی  و  فرزندپرورى  مهارت هاى 

گذشته فقط 160 ميليون تومان اعتبار داشت.

عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: بيش از 90 
درصد از مردم ايران كلسيم كافی مصرف نمی كنند و با حذف يارانه شير 

مصرف شير در بين مردم باز هم كمتر از قبل می شود.
مرتضی صفوى در گفتگو با فارس اظهار داشت: سرانه مصرف شير در 
ايران بين 80 تا 90 كيلوگرم است. اين سرانه در كشورهاى دنيا بيش از 
250 كيلوگرم است و در برخی از كشورها نيز به 500 كيلوگرم می رسد.

وى گفت: تقريباً ۳00 واحد توليدكننده شير در كشور فاقد استانداردهاى 
تعيين شده هستند همچنين كيفيت شير كاهش پيدا كرده است به دليل اين 
كه كنترل كيفيت هزينه بردار است در برخی از واحدهاى توليدكننده شير 

رعايت نمی شود.
عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان افزود: كاهش يارانه شير 
موجب كم مصرف كردن شير می شود. طبق آمار انستيتو تحقيقات تغذيه و 

صنايع غذايی كشور بيش از 90 درصد از مردم ايران كلسيم كافی دريافت 
نمی كنند و كمبود كلسيم در بروز  بسيارى از بيمارى ها تأثيرگذار است.

صفوى اضافه كرد: با حذف يارانه شير، مقدار مصرف شير كمتر از 
اين مقدار هم می شود به دليل اين كه مردم يارانه را به مصارف ديگر 
می رسانند و زمانی كه لبنيات كم مصرف شود و قيمت لبنيات افزايش 
پيدا كند، مصرف اين ماده مغذى نيز كاهش پيدا می كند و مردم بايد در 
سنين پايين تر تست تراكم استخوان بدهند و منتظر بروز پوكی استخوان 

باشند.
وى بيان داشت: البته دولت اين گونه پاسخ می دهد كه ما يارانه ها را حذف 
كرده ايم و به حساب سرپرست خانوار واريز می كنيم و می توانند يارانه اى 
را كه دريافت می كنند، شير تهيه كنند ولی مردم يارانه ها را به مصارف 

ديگر می رسانند و به سالمت خود كمتر فكر می كنند.

خواب نيمروزي سکته  آور است 

اولين همايش كشوري نگرش نو به طب سنتي با امتياز 
بازآموزي در شهركرد برگزار مي شود.

و  چهارمحال  پزشكي  جامعه  بسيج  سازمان  مسئول 
بختياري در اين باره به ايسنا  گفت: اولين همايش 
كشوري نگرش نو به طب سنتي در تاريخ 18 آبان ماه به 
همت بسيج جامعه پزشكي استان و با همكاري دانشگاه 
علوم پزشكي شهركرد در محل اين دانشگاه برگزار شود. 
حسن اسحاقي افزود: اصول درمان با گياهان دارويي، 
مباني طب سنتي و طب اسالمي، داروسازي سنتي، 
اخالق در طب سنتي و جنبه هاي درمان از منظر طب 

سنتي، محورهاي اصلي اين همايش است.

وي اظهار كرد: اين همايش در راستاي ارتقاء سطح 
علمي اعضاء بسيج جامعه پزشكي برگزار مي شود.

اسحاقي خاطرنشان كرد: عالقه مندان مي توانند آثار خود 
را تا تاريخ ۳0 مهر ماه سال جاري به آدرس الكترونيكي 
يا   yahoo.com@traditionalmedicine2012
به دبيرخانه اين همايش به آدرس شهركرد، بلوار آيت ا... 
كاشاني، دانشگاه علوم پزشكي ، معاونت تحقيقات و 
فن آوري ارسال كنند. وي افزود: عالقه مندان به شركت 
در همايش و كسب امتياز بازآموزي مي توانند به منظور 
WWW.SHAHREKORD. آدرس  به  ثبت نام 

IRCME.IR مراجعه و ثبت نام كنند. 

قرمز،  تغذيه گفت: مصرف گوشت  متخصص  يك 
ماهی، زرده تخم مرغ، عدس و لوبيا، ميوه هاى خشك 
مثل برگه زردآلو، انواع مغزها مثل پسته، بادام زمينی و 
فندق، آهن مورد نيار بدن دانش آموزان را تأمين می كند.

علی شمس نورايی متخصص تغذيه اظهار داشت: تغذيه 
مناسب نقش ويژه اى در رشد و تكامل دانش آموزان ايفا 
می  كند همچنين كالرى مورد نياز كودكان ۷ تا 11 ساله 
بيشتر از كالرى مورد نياز كودكان 11 تا 14 ساله است. 

وى گفت: كودكان دبستانی در تغذيه روزانه خود به 
مقادير قابل توجهی از ويتامين ها و امالح مثل كلسيم 
و آهن نياز دارند و كلسيم كافی در اين دوران باعث 

افزايش تراكم استخوانی آنها می شود.
تأمين  اصلی  منبع  كرد:  اضافه  تغذيه  متخصص  اين 

كلسيم، شير و فرآورده هاى لبنی است. منابع مورد نياز 
آهن می تواند از گوشت قرمز، ماهی، زرده تخم مرغ، 
جعفرى، اسفناج، عدس و لوبيا، ميوه هاى خشك مثل 
برگه زردآلو، انواع مغزها مثل پسته، بادام زمينی و فندق 
داد: طبق تحقيقات  ادامه  نورايی  تأمين  شود. شمس 
وعده هاى  ديگر  از  بيش  صبحانه  خوردن  انجام شده 
غذايی در يادگيرى مؤثر است و كودكانی كه در وعده 
صبحانه پروتئين بيشترى مصرف می كنند، در يادگيرى 
دروس موفق تر هستند. وى با بيان اين كه تغذيه در 
كرد:  عنوان  دارد،  فراوان  تأثير  دانش آموزان  سالمت 
مصرف غالت، حبوباتی مثل عدس، تخم مرغ، لبنيات، 
مغزها مثل گردو و خرما همچنين عسل از مواد غذايی 

مفيد براى صبحانه دانش آموزان است.

برگزاری اولين همايش ملي نگرش نو به طب سنتي 
در شهرکرد 

مصرف ميوه های خشک، آهن مورد نياز دانش آموزان 
را تأمين می کند

یک پیشنهاد

بيش از 90 درصد مردم کشور کلسيم کافی دريافت نمی کنند

تأسيس
۷/2۷9 ش��ماره: 2421/ ث 90/10۳ آگهی تأسيس ش��ركت المپهاى ستاره آبی سهامی 
خ��اص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1۳90/06/14 تحت ش��ماره 45205 و شناس��ه ملی 
102606۳1590 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1۳90/06/14 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاى رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شركت: 
تهيه – توليد – توزيع و مونتاژ انواع المپهاى ال اى دى، اى اى دى ضد آب، ضد ضربه 
و ض��د انفجار – المپ هاى معمول��ی كم مصرف – فوق كم مصرف و انواع تجهيزات 
روش��نايی – اجراى پروژه هاى روشنايی و برق رس��انی جهت انواع استخر – سونا – 
جك��وزى و آبنماها – عقد ق��رارداد و اجراى كليه پروژه هاى روش��نايی و نورپردازى 
اعم از دولتی و خصوصی – حقيقی و حقوقی – كليه خدمات فنی و مهندس��ی ش��امل 
طراحی – محاس��به – نظارت – مش��اوره – اجرا و پيمانكارى در زمينه هاى گوناگون 
مرتب��ط با صنعت ب��رق – الكتريك و الكترونيك و روش��نايی – واردات و صادرات و 
خريد و فروش كاالهاى مجاز – بازاريابی داخلی و خارجی )غير هرمی – غير ش��بكه 
اى – غير الكترونيكی( – ترخيص كاالهاى ش��ركت از گمركات كشور – اخذ هرگونه 
وام و ضمانتنامه از بانكها و موسسات مالی و اعتبارى داخلی و خارجی – مشاركت در 
پروژه هاى س��اير شركتها – ايجاد شعب در نقاط مختلف شركت – سيم كشی و كابل 
كشی برق صنعتی – ساختمان – دستگاه هاى نگهدارى الكتريكی – تأمين و نگهدارى 
تأسيس��ات الكتريكی – انجام كليه امور خدماتی ش��امل تأمين نيروى انس��انی و ادارى 
مجاز شركت به صورت موقت – برگزارى و شركت در كليه همايش ها – سمينارها و 
نمايشگاه هاى تخصصی و عمومی در داخل و خارج كشور – ارائه راهكارهاى مديريتی 
در جهت بهبود ش��ركت و هرگونه فعاليت كه طبق مقررات و قوانين جارى كش��ور در 
رابطه با موضوع ش��ركت به نحوى سودآورى داش��ته باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. ۳- مركز اصلی شركت: 1-۳- استان اصفهان – شهر اصفهان – 
خيابان فردوسی – انتهاى خيابان موحديان – ساختمان ۳0۷ – تلفن: 0۳11-2211441. 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالی كه 
تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط موسسين طی گواهی 
بانكی ش��ماره 212۷/1۷ مورخ 1۳90/06/01 نزد بانك پارسيان شعبه چهارباغ خواجو 
پرداخت گرديده اس��ت. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاى محسن نصر آزادانی به 
سمت رئيس هيأت مديره. 2-5- آقاى محمد نصر آزادانی به سمت نائب رئيس هيأت 
مديره. ۳-5- آقاى مهدى كريمی درچه به سمت عضو هيأت مديره. 4-5- آقاى مهدى 
كريمی درچه به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6-دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��ركت با امضاى مديرعامل و رئيس هيأت 
مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر می باشد. ۷- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجرى 
مصوب��ات هيأت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی الب��دل:  1-8- آقاى احمد 
ش��ريفيان درچه به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقاي رس��ول ش��ريفيان درچه به عنوان 

بازرس علي البدل. م الف: 9968
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
  

تصميمات   
۷/280 ش��ماره: 12405/ث-1۳90/۷/5. آگهی تصميمات در ش��ركت پاسارگاد مباركه 
س��هامی خ��اص، ثبت ش��ده بش��ماره 11984 و شناس��ه مل��ی 10260۳۳02۳1. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومی ع��ادى بطور فوق العاده و هيأت مدي��ره مورخ 6/22 و 
1۳90/6/2۳ تصميمات زير در ش��ركت اتخاذ گرديد: 1- آقاى حبيب كريمی لنجی به 
كدملی 5419505۳4۷ و كدپستی 84841۳5۷95 به سمت رئيس هيأت مديره و محمود 
كريمی لنجی به كد ملی 54195۷5۷52 و كدپستی 848119۳۳81 به سمت نائب رئيس 
هيأت مديره و احمد كريمی لنجی به كدملی 54194644۷0 و كدپستی 848196۳۷46 
به س��مت مديرعامل و عضو هيأت مديره براى مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضاى مديرعامل و با مهر شركت معتبر است؛ 
ضمن��اً مديرعامل مجرى مصوبات هيأت مديره می باش��د.2- آقاى احس��ان نادرى به 
كدملی 1209689121 و كدپس��تی 8661845۳۷1 و خانم طيبه مهدوى لنجی به كدملی 
5419009420 و كدپستی 848196۳۷46 به ترتيب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شركت براى مدت يكسال و روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی هاى شركت انتخاب 
گرديد. ۳- مركز اصلی شركت از اصفهان به مباركه – بسيج جنوبی – كوچه 28 – بن 
بست 4 – پالك ۳6 – تلفن 0۳۳5526۷۳9۳ – كدپستی 8481۷48۳91 انتقال يافت و 

ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. امضاى ذيل ثبت در تاريخ 1۳90/۷/5 تكميل 
گرديد. م الف: 9948

آذرى – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى اصفهان 
 

تأسيس
۷/281 ش��ماره: 160۳/ت 90/10۳ آگهی تغييرات ش��ركت تجارى سورن نقش جهان 
س��هامی خ��اص به ش��ماره ثبت 42۳82 و شناس��ه مل��ی 10260601۷91. به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳90/05/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1 – سرمايه شركت از مبلغ 100/000/000 ريال به مبلغ 1/000/000/000 ريال منقسم 
به يك هزار س��هم با نام، به ارزش هر س��م 1/000/000 ريال كه تماماً از طربق صدور 
س��هام جديد و از محل پرداخت نقدى پرداخت گردي��ده، افزايش يافت كه به موجب 
گواهی ش��ماره 9210669 مورخ 1۳90/05/22 بانك ملت ش��عبه دانشگاه اصفهان مبلغ 
900/000/000 ريال پرداخت گرديده است. در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد. در تاريخ 1۳90/0۷/0۳ ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غيرتجارى ثبت و 

مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 9990/1
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغييرات
۷/282 شماره: 1598/ت 90/10۳ آگهی تغييرات شركت خدمات بازرگانی توسعه سبز 
آرمان اصفهان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 4۳242 و شناس��ه ملی 1026061094۷ 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳90/06/۳1 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: 1 – شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاى عباس حاجی 
زرگرباش��ی فرد براى مدت شش ماه به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشانی محل 
تصفيه اصفهان – خيابان مسجد سيد – پاساژ زاهدى – كدپستی 81۳۷816885 – تلفن 
091۳1058۳98 می باش��د. در تاريخ 1۳90/0۷/0۳ ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات 

غيرتجارى ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 9990/2
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغييرات
۷/28۳ ش��ماره: 158۳/ت 90/10۳  آگهی تغييرات ش��ركت پرديس شيش��ه خم نصف 
جهان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 4۳۷41 و شناس��ه ملی 10260615980 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادى ساليانه و هيأت مديره مورخ 1۳90/06/04 تصميمات 
ذيل اتخاذ ش��د: 1 – آقاى حس��ينعلی صالحی به عنوان بازرس اصلی، آقاى علی يزدى 
كوجانی به عنوان بازرس علی البدل براى يكس��ال مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه 
كثيراالنتشار  »اولياء« جهت نشر آگهی هاى شركت انتخاب شد. ۳- اعضاء هيأت مديره 
به قرار ذيل می باش��ند: آقاى غالمرضا قانعيان س��بدانی و آقاى محسن قانعيان و آقاى 
حس��ين مزروعی سبدانی تا تاريخ 1۳92/06/04. 4- سمت اعضاء هيأت مديره به قرار 
ذيل تعيين گرديدند: آقاى غالمرضا قانعيان سبدانی به سمت رئيس هيأت مديره و آقاى 
محس��ن قانعيان به س��مت نائب رئيس هيأت مديره و آقاى حسين مزروعی سبدانی به 
سمت عضو هيأت مديره و آقاى حسين مزروعی سبدانی به سمت مديرعامل. 5- كليه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امضاى مديرعامل و يكی از اعضاى هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. در تاريخ 1۳90/06/۳0 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و 

موسسات غيرتجارى ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 9990/۳
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تأسيس
۷/284 ش��ماره: 2694/ث 90/10۳ آگهی تأسيس شركت هومان بسپار نوانديش سهامی 
خ��اص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1۳90/06/۳1 تحت ش��ماره 45402 و شناس��ه ملی 
102606۳۳628 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1۳90/06/۳1 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاى رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شركت: 
فعاليت هاى خدمات علمی پژوهشی – بازرگانی – توليدى و مشاوره. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. ۳- مركز اصلی ش��ركت: 1-۳- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – شاهين شهر – خيابان بهدارى – فرعی اول – پالك 60- تلفن: 5220954-
0۳12. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی 

كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ ۳50/000 ريال توسط موسسين طی گواهی 
بانكی شماره 951 مورخ 1۳90/6/24 نزد بانك ملی شعبه شاهين شهر پرداخت گرديده 
است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
خانم پروانه شبان طاهرى به سمت رئيس هيأت مديره. 2-5- خانم شروين دخت همت 
به س��مت نائب رئيس هيأت مديره. ۳-5- آقاى جمال ش��بان طاهرى به س��مت عضو 
هيأت مديره. 4-5- آقاى جالل ش��بان طاهرى )خارج از اعضاء هيأت مديره( به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6-دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالی تعهدات شركت با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى به 
امضاى يك نفر از اعضاى هيأت مديره يا مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
۷- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجرى مصوبات هيأت مديره می باشد. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقاى سيد حميد مهدى به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقاى 

احسان اولی شمی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 9990/4
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغييرات
۷/285 ش��ماره: 1444/ت 90/10۳ آگهی تغييرات شركت توليدى تجارى سورن نقش 
جهان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 42۳82 و شناس��ه ملی 10260601۷91 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳90/05/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 
– كليه سرمايه تعهدى شركت به مبلغ 65/000/000 ريال طی گواهی شماره 92106۷2 
مورخ 1۳90/05/2۳ بانك ملت ش��عبه دانشگاه اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت 
گرديده است. 2- نام شركت به »تجارى سورن نقش جهان« تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گرديد. در تاريخ 1۳90/06/21 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات 

غيرتجارى ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 9982 
آذرى – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تأسيس
۷/286 ش��ماره: ۷6۷2 آگهی تأسيس شركت فنی و مهندسی فراسازان اردستان )سهامی 
خاص(. خالصه اساسنامه و اظهارنامه شركت فنی و مهندسی فراسازان اردستان سهامی 
خاص كه در تاريخ 90/6/29 تحت ش��ماره ۷96 با شناسه ملی 140000۳۳9۷4 در اين 
اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 90/6/29 از لحاظ امضاء ثبت تكميل گرديده اس��ت و 
براى اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهی می 
شود. 1 – موضوع شركت: انجام كليه امور طراحی، نظارت و اجراء در زمينه تأسيسات 
حرارتی و برودتی. 2- مركز اصلی ش��ركت: اردس��تان – موغار خيابان امام خمينی)ره( 
كدپستی 15۷۳4-84491، ۳- سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال است كه ۳5 درصد 
آن به حس��اب ش��ركت واريز و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام شركت می باشد. 4- 
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقاى 
داود ش��يخ اكبرى به سمت رئيس هيأت مديره و آقاى جواد شيخ اكبرى به سمت نايب 
رئيس هيأت مديره و آقاى محمدجواد جليلی به سمت مديرعامل شركت براى مدت دو 
س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مديرعامل يا رئيس 
هيأت مديره و با مهر شركت معتبر خواهد بود. 6- اختيارات مديرعامل: آقاى محمدجواد 
جليلی مديرعامل شركت مجرى مصوبات هيأت مديره خواهد بود ۷- بازرسان اصلی و 
علی البدل: آقاى جواد بهرامی به سمت بازرس اصلی و آقاى روح اله شبانی موغارى به 
س��مت بازرس علی البدل شركت براى مدت يكسال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده 

رود جهت درج آگهی هاى شركت انتخاب گرديدند. م الف: 212
فدايی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

 
ابالغ وقت رسيدگي

۷/28۷ در خص��وص پرونده كالس��ه 90-۷11 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه به طرفيت س��عيد خاكزاد رناني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
روز يك ش��نبه مورخ 90/9/6 س��اعت 1۷ تعيين گرديده، با توج��ه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
مدير دفتر شعبه 2۷ حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
۷/288 در خصوص پرونده كالسه 90-610 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت محمدعلي رضايي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي مورخ 
90/9/6 س��اعت 1۷/۳0 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
مدير دفتر شعبه 16 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۷/289 در خصوص پرونده كالسه 90-۷12 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت حسين روحاني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 
مورخ 90/9/6 س��اعت 1۷/۳0 تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
مدير دفتر شعبه 2۷ حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۷/290 در خصوص پرونده كالسه 90-609 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت مجيد مرادي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/9/6 
س��اعت 1۷ تعيين گرديده، با توج��ه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
مدير دفتر شعبه 16 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۷/291 در خصوص پرونده كالسه 90-12۷9 خواهان بهاره سراي كردافشاري به وكالت 
آق��اي داود ابن علي دادخواس��تي مبني بر پرداخت نفقه به طرفيت حس��ن محمودزاده 
تقديم نموده است. وقت رس��يدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/8/19 ساعت 10:۳0 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 101۳5
مدير دفتر شعبه اول حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
۷/292 ش��ماره: 5۷۳۳ آقاي روح اله آقاجاني فرزند منصور باس��تناد دو برگ استش��هاد 
محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 
تمام��ي شش��دانگ قطعه زمين پالك ش��ماره 159/69۷2 واقع در ب��ادرود بخش 9 كه 
در صفح��ه 502 دفت��ر 2- امالك ذيل ثب��ت 290 بنام نامبرده ثبت و ص��ادر گرديده و 
بموجب س��ند ش��ماره 18959-89/06/04 دفتر 2۳ بادرود نزد بانك مسكن بادرود در 
رهن اس��ت، مي باشد چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 
اصالح��ي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه ه��ر كس مدعي انجام معامله 
نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د،  از تاريخ انتش��ار اين 
آگه��ي تا 10 روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس��ليم 
نمايد. در صورت انقض��اء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي 
 بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثني س��ند مالكيت طبق مقررات

اقدام خواهد شد. م الف/ ۷1
طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود 
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نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمی گفت:  بايد 
قبول كرد چينش هيأت مديره جديد سپاهان به طور كامل 
سياسی بود و به دليل فشارهايی كه از داخل فوالد مباركه و 

برخی مديران استان وجود داشت، صورت گرفت.
حميدرض��ا فوالدگر در گفتگ��وى تفصيلی با مهر پيرامون 
حواشی روزهاى گذشته باشگاه سپاهان و اظهارات ضد و 
نقيض مسئوالن قديم و جديد اين باشگاه اظهار داشت: در 
ابتدا بايد بگويم كه باشگاه ها بايد مسير خود را براى رسيدن 
به خصوصی سازى به سرعت طی كنند و سياست هاى اصل 
44 قانون اساس��ی بايد هرچه زودتر در مورد باشگاه هاى 
سپاهان و ذوب آهن اجرايی شود تا اين باشگاه ها به دست 

مردم برسد.
وابستگی باش��گاه سپاهان به هیات مدیره فوالد 

مبارکه مشکل ساز است
وى در مورد روند خصوصی س��ازى باشگاه سپاهان ادامه 
داد: در حال حاضر 80 درصد س��هام شركت فوالد مباركه 
واگذار شده اما باشگاه سپاهان از اين حيث هويت مستقلی 
دارد و وابستگی باشگاه سپاهان به هيأت مديره فوالد مباركه 
باعث ش��ده كه مشكالتی براى فعاليت مستقل اين باشگاه 
ايجاد ش��ود بنابراين براى حل اين مشكالت توصيه ما به 
مسئوالن اين باشگاه ها اين است كه براى خصوصی سازى 

اين باشگاه اقدام كنند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراى اسالمی تصريح 
كرد: سهامداران باشگاه س��پاهان در حال حاضر عموماً از 
دولت هس��تند و با ارائه اين باشگاه در بورس يا فرابورس 
و عرضه 80 درصد از سهام اين باشگاه سپاهان به صورت 

خصوصی اداره خواهد شد.
سپاهان تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته 

است
وى در مورد اتفاقات روزهاى اخير سپاهان و مصاحبه هاى 
مختلف مس��ئوالن قديم و جديد اين باش��گاه بيان داشت:  
متأسفانه با وجود اين كه بارها بر جلوگيرى از ورود مسائل 
سياس��ی به فوتبال تأكيد كرده ايم، باشگاه سپاهان در حال 

حاضر تحت الش��عاع مسائل سياسی قرار گرفته و با وجود 
 اي��ن كه فوتبال ايران از اين مس��أله خاط��رات بدى دارد، 

هيچ كس به آن توجهی نمی كند.
تحوالت سیاس��ی استان به س��پاهان و ذوب آهن 

سرایت کرد
فوالدگر گفت: مسئوالن اس��تان در سال هاى گذشته از اين 
خوشحال بودند كه باشگاه هاى اصفهانی همچون استقالل و 
پرسپوليس فراز و نشيب بسيارى ندارد و تحوالت سياسی در 
سپاهان و ذوب آهن تأثيرى ندارد اما با اتفاقات ماه هاى اخير، 
اين مشكل به اصفهان هم سرايت كرده و تحوالت سياسی 
استان به اين دو باشگاه هم رسيد. وى ادامه داد: چه قبول كنيم 
و چه نكنم س��پاهان در 9 سال گذشته مديريت قدرتمندى 
داش��ت و همه در طول اين سال ها عنوان می كردند كه يكی 
از داليل اصلی موفقيت اين باش��گاه در رشته هاى مختلف 
مديريت اين باشگاه بود اما وقتی مديريت دستخوش مسائل 
سياسی می شود، عوارض بسيارى گريبانگير مجموعه می شود 
كه رفتن بازيكنان و س��رمربی تيم در فصل نقل و انتقاالت، 
حذف س��پاهان از ليگ قهرمانان آس��يا و اتفاقات روزهاى 

گذشته از تاثيرات اين مسأله بوده است.
حذف سپاهان از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به 

خاطر فشارهای سیاسی بود
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراى اسالمی تصريح 
كرد: نمی گويم مديريت س��پاهان در 9 سال گذشته بدون 
مشكل بوده اما آثار تغيير مديريتی در اين باشگاه اكنون به 
خوبی مشهود اس��ت و باعث شده كه تيم سپاهان در اوج 
آمادگی و شايستگی و به دليل آثار دخالت مسائل سياسی 

در اين باشگاه، از ليگ قهرمانان آسيا حذف شود.
مس��ئوالن با تخلف��ات مالی ذوب آه��ن با قاطعیت 

برخورد کنند
وى به اتفاقات باش��گاه ذوب آهن كه منجر به دس��تگيرى 
مديرعامل و قائم مقام اين باش��گاه ش��د، اشاره كرد و بيان 
داش��ت: ذوب آه��ن هم در ح��ال حاضر زي��ر نظر دولت 
اداره می ش��ود و اگرچه با عرضه سهام كارخانه ذوب آهن 

برخی مشكالت اين باشگاه برطرف شده، اما احتمال دارد 
مشكالت مالی اين باشگاه ادامه داشته باشد.

فوالدگر گفت:  تخلفات مالی باش��گاه ذوب آهن هم واقعًا 
تأسف برانگيز بود و از مسئوالن می خواهم با تخلفات مالی 

اين باشگاه با قاطعيت برخورد كنند.
حس��ینی به ج��ای فرافکنی به مس��ائل ورزش��ی 

سپاهان بپردازد
وى با اشاره به مصاحبه رئيس هيأت مديره باشگاه سپاهان 
و متهم كردن مديران س��ابق اين باش��گاه گفت: نمی دانم 
رئي��س هيات مديره س��پاهان چرا اين مصاحب��ه را انجام 
داده ام��ا عليرضا رحيمی از مديران ورزش��ی و خوش��نام 
كشور است و می تواند اوضاع اين باشگاه را بهبود بخشد. 
غالمحسين حسينی هم نبايد اينگونه فرافكنی می كرد و به 
حس��ينی توصيه می كنم به جاى فرافكنی به مسائل باشگاه 
سپاهان رسيدگی كند و به دنبال جبران اتفاقات اخير باشد.

نماين��ده مردم اصفهان در مجلس ش��وراى اس��المی بيان 
داش��ت: اعضاى هيأت مديره س��پاهان نباي��د اينگونه به 
فرافكن��ی بپردازند زيرا با اتفاقاتی نظير اين بين مس��ئوالن 
باش��گاه اختالف نظر به وجود می آيد و مسائل استقالل و 

پرسپوليس به اصفهان كشيده می شود.
برنام��ه 90 فرص��ت ب��ری ش��دن از اتهام��ات را 

نمی دهد
وى در مورد برنامه 90 اظهار داشت: برنامه 90 ويژگی هاى 
مثبتی دارد و با تحليل مسائل فنی فوتبال و كارشناسی هاى 
داورى حس��ن هاى بسيارى دارد اما عيب بزرگ برنامه 90 
اين اس��ت كه مس��ئوالن اين برنامه براى افزايش بينندگان 
خود وارد مسائل چالشی مديريتی شده و نحوه گفتگوهاى 

چالشی آنها به نحوى است كه حق مطلب را ادا نمی كند.
فوالدگ��ر گفت: در اين برنامه اتهاماتی مطرح می ش��ود اما 
فرصت مناس��ب براى پاسخ داده ش��دن به اين اتهامات به 
مسئوالن داده نمی شود و بايد بگويم حق افراد در 90 ضايع 
می ش��ود و برخی مسائلی كه نياز به بازگويی آنها نيست با 

عنوان افشاگرى اخالق را زير پا می گذارد.

از اتفاقات برنامه 90 متاسفم
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمی با بيان اين 
كه پيش از اين اتفاقاتی نظير آنچه در برنامه دوش��نبه شب 
90 رخ داد، كمت��ر در ورزش اصفهان صورت گرفته بود، 
خاطرنش��ان كرد: واقعا بايد اظهار تأس��ف خودم را از اين 
مس��أله اعالم كنم چرا كه دو باشگاه اصفهانی در سال هاى 
گذش��ته فارغ از جنجال ها و حاش��يه ها به فعاليت مشغول 

بودند و روند روبه رشدى داشتند.
شیوه ساکت، حسینی و پورسینا اصالً صحیح نبود

وى بيان داش��ت: متأسفانه كس��انی كه نمی خواستند رشد 
س��پاهان و ذوب آهن را ببينند، اين دو باش��گاه را در مسير 
حواشی تيم هاى س��رخابی قرار داده و ضمن احترامی كه 
براى هيات مديره قديم و جديد سپاهان قائلم، بايد بگويم 
اين ش��يوه رفتار آنها اصال صحيح نيست و اين افراد نبايد 
يكديگ��ر را زير س��ئوال ببرند تا براى پاس��خگويی و زير 

سئوال رفتن يكديگر اخالق را زير پا بگذارند.
فش��ارها و تحمیل ها به سپاهان از برخی مدیران 

داخل استان هم بود
فوالدگر با اش��اره به سياسی شدن مس��ائل سپاهان گفت: 
همه می دانند كه نوع تصميم گيرى براى سپاهان در ماه هاى 
اخير سياسی بوده و دخالت هايی كه از سوى برخی اعضاى 
هيأت مديره فوالد مباركه در باشگاه سپاهان شد هم سياسی 
بوده و اين دخالت هاى سياس��ی از سوى برخی مسئوالن 
فوالد مباركه و افرادى در بيرون مجموعه و برخی در داخل 

استان صورت گرفته است.
تصمیمات سیاسی سپاهان را زمین گیر کرد

وى بيان داشت:  هيچ كس نمی تواند بگويد كه مديران قبل 
و مديران كنونی س��پاهان سياسی نبودند اما بايد بگويم در 
سياس��ی بودن مديران ورزش مش��كلی وجود ندارد بلكه 
تصميم گيرى سياس��ی اس��ت كه براى تيم ها مشكل ايجاد 
می كن��د؛ نوع تصميم گيرى كه ب��راى تركيب هيات مديره 
سپاهان صورت گرفت، سياسی بود و نكته جالب اين است 

كه اين تغييرات با عنوان تقويت باشگاه عنوان شد.

 تيم هندبال سپاهان پس از شانزده دوره حضور در ليگ برتر 
باشگاه هاى كش��ور از سوى مسئوالن اين تيم منحل اعالم 
شد. پروانه كوهيان كه فصل پيش هدايت تيم هندبال بانوان 
س��پاهان را برعهده داشت و با تركيبی از بازيكنان تيم ملی 
جوانان عنوان س��وم ليگ برتر باشگاه هاى كشور را كسب 
ك��رد در اين ارتباط به ايمنا گفت: قبل از تغييرات مديريتی 
باش��گاه در قرعه كشی رقابت ها شركت كرديم و مشكلی 
بابت حضور نداش��تيم اما بعد از تغييرات در رأس باشگاه و 
انحالل تيم بسكتبال، اعالم كردند كه در هندبال هم ديگر تيم 
دارى نمی كنيم. جالب اين كه اين تيم در حالی منحل ش��د 
كه پنج بازيكن اصلی آن تركيب فيكس تيم ملی جوانان در 
مسابقات قهرمانی آسيا را تشكيل می داد. تيمی كه براى اولين 

بار ششم آسيا شد و همه به آن افتخار كردند. 
بازیکن��ان مل��ی پوش م��ن باید در پ��ارك تمرین 

کنند؟ 
وى ادامه داد: واقعا پذيرفتن اين وضعيت در ورزش بانوان 
ممكن نيست. وقتی اين تيم منحل شود بازيكنان من كه ملی 
پوش هستند كجا باشد بروند. بايد در پارك ورزش كنند؟ 
چه كس��ی حق بانوان را بايد از اي��ن ورزش بگيرد؟ يك 

 روز يك مدير می آيد می گويد هستيم، يك مدير می آيد 
می گويد نيستيم چون پول نداريم. 

می گوین��د نمی توانیم تبلی��غ کنیم پس منحل 
می کنیم 

كوهيان گفت: نمی گوييم در رشته هاى ديگر هزينه نكنند 
اما می توانند با مبلغ جزئی قرارداد يكی از بازيكنان ذخيره 
تيم فوتبالشان يك تيم بانوان را در ليگ برتر شركت بدهند. 
اما می گويند نمی توانيم تبليغ كنيم پس منحل می كنيم. ما 
می خواستيم پيشنهاد بدهيم كه امسال مجانی بازى كنند تا 
س��ال بعد، اما جالب است كه براى اين تصميم حتی يك 

جلسه هم با ما نگرفتند. 
ذوب آه��ن می گوید در قراردادهای خود مانده 
اما به بازیکنان سپاهان پیشنهاد هشت میلیونی 

می دهد 
 وى تصري��ح ك��رد: جالب اس��ت بدانيد باش��گاهی مثل 
ذوب آهن كه در پرداخت قراردادهاى سال پيش خود هم 
مانده به بازيكنان من پيشنهاد قرارداد هشت ميليون تومانی 
داده اس��ت!؟ بازيكن آمده و می گويد من در سپاهان يك 
ميليون تومان هم نگرفت��م. حاال ذوب آهن كه اعالم كرده 

مشكل مالی دارد اين بازيكنان را با چنين مبالغی می خواهد. 
پدر بازيكن من می گويد تيم سبزوار به دختر من پيشنهاد 
همكارى داده اما من چطور راضی به اين كار شوم؟ پاسخ 
اين خانواده ها را كس��انی بايد بدهند كه مدعی اند ورزش 

بانوان بايد رشد كند. 
به نیکخواه گفتم تو را هم دیگر نمی خواهند 

كوهيان افزود: بازيكنان با مسئوالن باشگاه هم صحبت كردند. 
گفته اند مديرعامل جديد رئيس فدراسيون هندبال بوده اما او 

گفته من هندبالی نبودم و فوتبالی بودم. با فدراسيون صحبت 
كرديم آنها هم با باشگاه تماس گرفتند اما رحيمی گفته است همه 
چيز را داده ام دست اخوان و او بايد اين تيم را راه می انداخته 
است.  وى اضافه كرد: تا امروز تيم هاى بسكتبال و هندبال 
 باشگاه منحل ش��ده اند و مسئوالن ورزش بانوان هم كارى 
نكرده اند. به نيكخواه مس��ئول ورزش بانوان باش��گاه گفتم 
 ف��ردا كه كاراته و ش��نا هم منحل ش��وند ديگر ت��و را هم 

نمی خواهند!

خبر

رقابت والیبالیست های لیگ برتری در اصفهان
امروز؛ آغاز جام نقش جهان

تورنمن��ت چه��ار جانبه واليب��ال، جام نق��ش جهان ام��روز در اصفهان 
 آغاز می ش��ود. در آس��تانه برگ��زارى رقابت ه��اى ليگ برت��ر واليبال 
باش��گاه هاى كش��ور، باش��گاه گيتی پس��ند با هدف آمادگی بيشتر خود 
تورنمن��ت چهارجانبه جام نقش جهان را برگزار می كند.  اين رقابت ها  
از امروز با حضور چهار تيم گيتی پسند اصفهان، بانك كشاورزى تهران، 

آلومينيوم المهدى هرمزگان و شهردارى تبريز برگزار می شود. 
اين رقابت ها تا پانزدهم مهر در س��الن ورزش��ی شهداى مخابرات و با 
همكارى هيات واليبال استان برگزار می شود. سه تيم ميهمان حاضر در 
اين مس��ابقات عصر روز گذشته وارد اصفهان شدند  و از ساعت 1۷:۳0 
الی 22:۳0 در س��الن مخابرات آخرين تمرينات خود را براى حضور در 

اين تورنمنت برگزار كردند. 
برنامه مسابقات بدين شرح است:

چهارش��نبه : 90/۷/1۳ س��اعت 1۷ بانك كش��اورزى تهران - شهردارى 
تبريز 

چهارش��نبه : 90/۷/1۳ ساعت 19 صنايع گيتی پسند – آلومينيوم المهدى 
هرمزگان 

پنج شنبه : 90/۷/14 ساعت 1۷ آلومينيوم المهدى هرمزگان – شهردارى 
تبريز 

پنج ش��نبه : 90/۷/14 س��اعت 19 صنايع گيتی پسند – بانك كشاورزى 
تهران 

جمع��ه : 90/۷/15 س��اعت 1۷ آلوميني��وم المه��دى هرم��زگان – بانك 
كشاورزى تهران 

جمعه : 90/۷/15 ساعت 19 صنايع گيتی پسند – شهردارى تبريز

فوالدگر:

برنامه 90 فرصت بری شدن از اتهامات را نمی دهد

 پژمان سلطانی
تيم ملی كانوپولوى بانوان كش��ور در مس��ابقات آس��يايی به مقام 
قهرمانی ايستاد. در تركيب اين تيم سه ورزشكار اصفهانی حضور 

داشتند كه بازى هاى درخشانی را به نمايش گذاشتند. ريحانه عمرو 
يكی از اين بازيكنان به حساب می آيد كه خبرنگار ما مصاحبه اى 
اختصاصی با وى انجام داده كه توجه شما را به اين گپ خودمانی 

جلب می كنم.
خودتان  بیوگراف��ی 
خوانندگان  برای  را 
زاینده رود بگویید؟

ريحان��ه عم��رو متولد 
هس��تم   1۳6۳/10/19
 ك��ه از 15 س��الگی ب��ه 
رشته هاى آبی رو آوردم.

چطور شد به رشته 
قایقرانی عالقه مند 

شدی؟
 از ابتدا شناگر بودم كه 
مربی ام محبوبه صنعتی 
پايه گ��ذار قايقرانی در 

اصفهان م��ن و خواهر بزرگم الهه را دعوت به اين رش��ته كرد و 
به خاطر عالقه ش��ديد به رشته هاى آبی اين ورزش پر تحرك را 

پيگيرى كردم.
در چه تیم هایی حضور داشته ای؟

در تيم هاى تاالرهاى تهران، بس��يج كشور و تربيت بدنی اصفهان 
سابقه بازى دارم و از سال 1۳80 در رشته هاى كاياك و آب هاى 

خروشان و كانوپولو فعاليت می كنم.
چه مقام استانی و کشوری را در کارنامه داری؟

در رشته هاى ذكر شده از سال 80 تاكنون در همه اين رشته ها مقام 
اول استان و كشورى در مسابقات انفرادى و تيمی را به دست آوردم 
و از سال 85 در ليگ كانوپولو كشور شركت داشتم كه در اين رشته 
نيز با تمامی تيم هايی كه قرارداد داشتم بر سكوى قهرمانی ايستادم.

خواهر بزرگ ش��ما )الهه عمرو( اکنون به همراه شما در 
تیم ملی فعالیت دارد؟

وى از اول با من بود ولی در سال 86 به بعد مربی تيم ملی بزرگساالن 
بود و در حال حاضر سرمربی تيم ملی جوانان كشورمان را بر عهده 
دارد كه جهت مسابقات آسيايی در اردو بودند كه به جهت اعالم 

عدم آمادگی تيم هاى ديگر مسابقات جوانان برگزار نشد.
چه مقام هایی در آسیا از آن خود کردی؟

س��ال 80 مسابقات آس��يايی تهران در رشته كانوپولو به مدال برنز 
 رسيديم. سال 82 مس��ابقات آسيايی هندوستان 2 مقام سومی در 
آب هاى خروش��ان به دس��ت آوردم. سال 8۳ رقابت هاى جهانی 
كاياك در آلمان جزو نفرات فيناليس��ت ها بودم. سال 84 سه مقام 
دومی و سومی غرب آسيا ميانه كه در تهران برگزار شد در كاياك را 
كسب نمودم. سال 85 در مسابقات قهرمانی دوحه به مقام چهارمی 
بسنده كردم. يكسال بعد نيز مقام هفتمی رشته كانوپولو را در بلژيك 
به دس��ت آوردم. در رقابت هاى آس��يايی ك��ره جنوبی 8۷ با تيم 
كانوپولو ايران قهرمان آسيا در همين سال نيز در رقابت هاى جهانی 
كانادا مقام هفتم را از آن خود كرديم و هفته گذشته در تهران مقام 

نخست رقابت هاى آسيايی كانوپولو را به دست آورديم.
گفتی که در رشته کانوپولو در سال 90 به مقام قهرمانی 

رسیدید در رابطه این مسابقات توضیح دهید؟
رقابت ها در سطح بااليی برگزار شد كه هشت تيم حضور داشتند 
ك��ه می توان تيم ه��اى چين تايپه و ژاپن را رقيبان اصلی تيم ملی 

دانست كه اين دو تيم به ترتيب دوم و سوم شدند.
ب��ازی فینال با ک��دام تیم بود و با چه نتیج��ه ای پیروز 

شدید؟
در فينال با حساب هشت بر چهار از سد چين تايپه گذشتيم و در 
مقدماتی تيم چين و ژاپن را نيز شكست داديم كه در اينجا بايد از 
كمك آقاى رفيعی نيا سرمربی ايران و خانم شايسته مولوى نيا مربی 
اصفهانی تشكر كنم و در اين تيم دو ورزشكار اصفهانی به نام هاى 

شيوا مولوى نيا و بهنوش رحمانی نيز حضور داشتند.
خواهر کوچکتر نیز رشته شما را دنبال می کند؟

پيمانه عمرو ركوردار تيم ملی شنا است و در حال حاضر در رشته 
كانوپولو از اعضاى تيم ملی جوانان كشور می باشد.

برای رسیدن به قهرمانی از چه موقع در اردوی تیم ملی 
بودید؟

از دى ماه سال گذشته نا 29 اسفند در شهر آستانه )شمال كشور( در 
اردو بوديم و به دليل عدم اعالم آمادگی تيم هاى حريف به ايران 
اردوها كنسل ش��د و دوباره از خردادماه اردوها در تهران استارت 
خورد و مسابقات هفتم تا دهم مهرماه با قهرمانی ايران پايان يافت.

ريحانه عمرو: مسابقات آسيايی تهران در سطح بااليی برگزار شد 

ایران در آسیا دوم، در جهان چهاردهم
صعود 5 پله ای والیبال ایران 

در رده بندی جهانی
تي��م ملي واليبال اي��ران پس از قهرماني در رقابت ه��اي واليبال قهرماني 
م��ردان آس��يا براي اولين بار ب��ا پنج پله صعود در جاي��گاه 14 رنكينگ 

فدراسيون جهاني قرار گرفت.
بر اس��اس جديدترين رنكينگ اعالمي از سوي فدراسيون جهاني واليبال 
)FIVB( تي��م ملي واليبال ايران با صعود پن��ج پله اي براي اولين بار در 

طول تاريخ به عنوان چهاردهمين تيم قهرمان جهان شناخته شد. 
بر اساس اين جدول تيم چين نايب قهرمان آسيا با امتياز 108/5 در رتبه 
دهم قرار دارد و همچنان به عنوان بهترين تيم آس��يا ش��ناخته مي ش��ود. 
صعود پنج پله اي ايران در رنكينگ جهاني يك گام ديگر در جهت تحقق 
رئيس فدراس��يون واليبال مبني بر قرار گرفتن ايران بين 10 تيم قدرتمند 
جهان است. تيم ملي بر اساس اين رده بندي به عنوان دومين تيم آسيا و 
باالتر از قدرت هاي واليبال قاره كهن مانند ژاپن، كره جنوبي و اس��تراليا 
قرار گرفته اس��ت. در صورتي كه تيم ايران ب��ه موفقيت در جام جهاني 
واليبال دس��ت يابد و بتواند س��هميه المپيك را در اين رقابت ها به دست 
آورد، به احتمال ش��اهد حضور اي��ران در بين 10 تيم برتر واليبال جهان 

نيز خواهيم بود. 

کفش فوتبالی که مغز دارد!
سبکترین و هوشمندترین کفش فوتبال

ش��ركت توليد كننده محصوالت ورزشی آديداس با تركيب فناورى هاى 
روز در محصول��ی جديد موفق به ارائه س��بك ترين كفش فوتبال جهان 

شده كه به ادعاى اين شركت داراى مغز است. 
پيشرفت هاى تكنولوژيكی در صنعت كفش تنها به استفاده از موادى سبك 
تر و مقاوم تر محدود ش��ده بود كه نتيجه آن توليد كفش هايی راحت تر 
بود. اما ريزسازى قطعات الكترونيكی و فناورى بی سيم امكانات بيشترى 

را براى افزودن توانايی هاى كفش هاى ساده باز كرده است. 
در دورانی كه ورزش��كاران زن و مرد براى پيش��ی گرفتن از رقيب خود 
 از كوچ��ك ترين مزيت و برترى در ابزارهاى ورزش��ی چش��م پوش��ی 
نمی كنند، صنعت كفش هاى ورزشی به طور معمول يكی از زمينه هايی 
است كه همه براى يافتن جديدترين پيشرفت ها آن را تحت نظر دارند و 
شركت آديداس نيز يكی از شركت هاى پيشرو در استفاده از تكنولوژى 

در توليد محصوالتش به شمار می رود.
آدي��داس به تازگی ب��ا معرفی كفش فوتبال مش��هورش با ن��ام تجارى 
adizero f50 توجه بسيارى را به خود جلب كرده است زيرا اين كفش 

به كفش فوتبالی كه مغز دارد شهرت يافته است. 

وزیر کشور استعفای رویانیان 
را پذیرفت !

محمد رويانيان كه پيش از اين مدير عامل ش��ركت مادر تخصصی حمل 
و نقل ريلی كشور بود، استعفاى خود را به وزير كشور ارائه كرد كه اين 
اس��تعفا مورد موافقت وزير كشور قرار گرفت. پايگاه اطالع رسانی ستاد 
مديريت حمل و نقل و س��وخت خبر داد كه س��ردار محمد رويانيان كه 
پيش از اين مديرعامل ش��ركت مادر تخصصی حمل و نقل ريلی كشور 
بود، اس��تعفاى خ��ود را به وزير كش��ور ارائه كرد كه اين اس��تعفا مورد 

موافقت وزير كشور قرار گرفت.

ورزش

سرمربی تیم منحل شده هندبال سپاهان:

رحيمی گفت من هندبالی نيستم، فوتبالی ام!



مردان و زنان شگفت انگیز
نابینایی که می بیند

بن آندر وود، پسرى است 
كه در سه سالگی بينايی 
به  ابتال  اثر  بر  را  خود 
داد،  دست  از  سرطان 
كودكی  همان  از  اما 
ياد گرفت كه چگونه 
چشم  داشتن  بدون 
هم می توان ديد. اين 

پسر كه اهل كاليفرنياست، 
برود،  مدرسه  به  با همساالن خود  توانست 

بسكتبال بازى كرده و دوچرخه سوارى كند. او توانست 
با تقويت حواس ديگر خود، از آنها براى ديدن اطرافش 
استفاده كند، مانند كارى كه خفاش ها و دلفين ها براى 
ديدن انجام می دهند و در پزشكی اكو لوكيشن ناميده 
با اين كار، حتی پزشكان را هم متعجب  او  می شود. 
كرد. او حتی قادر است تفاوت يك اتومبيل پارك شده 
برنامه  برندگان  از  يكی  بن  بفهمد.  را  كاميون  يك  با 

بريتيش گات تلنت در سرى اول است. 
نوازندگی با بینی

فرد  به  منحصر  توانايی  با  كه  است  زنی  هاوز،  كالر 
خود توانست داوران بريتيش گات تلنت كه برنامه اى 
درباره شگفت انگيز هاست را حيرت زده كرده و برنده 
سرى پنجم اين برنامه باشد. او قادر است با بينی خود 
فلوت بنوازد، اما نه يكی، بلكه دو تا با هم و همزمان. او 
فلوت ها را در سوراخ بينی خود گذاشته و با دميدن در 
آنها به زيبايی يك موسيقيدان آن را می نوازد. او حتی 
در زمان اجراى نمايش، از دهان خود براى نفس گرفتن 
نيز استفاده نمی كند و با بينی خود، هم نفس كشيده و 
هم فلوت می نوازد. نواختن هر دو فلوت آن قدر با هم 
هماهنگ است كه گويا دو نفر همزمان و از روى يك 

نت آهنگ می نوازند.
نوازندگی با پا

ليو وى پسرى 2۳ ساله و اهل پكن، با توانايی خاص خود 
در نواختن پيانو، آن هم با استفاده از پاهايش توانسته است 
شهرتی جهانی به دست آورد. ليو در يك سانحه تصادف 
دو دست خود را از دست داد و از آن به بعد بود كه تصميم 
گرفت با استفاده از پاهاى خود، كارهايش را انجام داده و 
به ديگران تكيه نكند. ليو تا به حال در بسيارى از برنامه هاى 
تلويزيونی شركت كرده و از برندگان سرى برنامه هاى 
بريتيش گات تلنت - مسابقه كشف استعداد - سال 2010 
است. او از كودكی، پيانو می نواخت و به همين خاطر با 
اصول آن آشنا بود و تنها با چند ساعت تمرين در روز، 
هم اكنون در رديف ماهرترين پيانيست هاى دنيا قرار گرفته 

است.
گوش های پرتوان

نيك هل، يكی ديگر از برندگان بريتيش گات تلنت 
در سال 2009 است. گوش هاى نيك از قدرت عجيبی 
برخوردار است طورى كه می توانند يك سطل حاوى 
وسايل سنگين را كه به آنها آويزان شده، تاب بدهد. 
از  زنجير  با  را  سطل  او،  كه  اينجاست  جالب  نكته 
زنجير  اين  خود  و  می كند  آويزان  گوش هايش  الله 
آسيبی  هيچ  به حال  تا  ولی  است،  بسيار سنگين  هم 
به گوش هايش وارد نشده است. او در يكی ديگر از 
نمايش هايش مته اى را از بينی خود عبور داده و حتی از 
دو سوراخ بينی اش يك چوب لباسی را آويزان كرد، اما 
اين دو نمايش به اندازه تاب دادن سطل، مورد توجه 

داوران قرار نگرفت.
سریع ترین دونده بدون پای جهان

آفريقاست  اهل جنوب  پيستوريوس، دونده اى  اسكار 
كه بدون داشتن پا و با دو پاى مصنوعی، هر 100 متر 
را در 21 ثانيه طی می كند و نامش به عنوان سريع ترين 
دونده بدون پا در كتاب ركوردهاى گينس ثبت شده 
است. او توانست در مسابقات پارا المپيك آتن، مدال 
طالى دو 200 متر و مدال برنز دو 100 متر را كسب 
كند. پاهاى اسكار از بدو تولد از ساق به پايين داراى 
استخوان هاى كوچك و نازك بود كه راه رفتن را براى 
والدينش  خاطر  همين  به  و  بود  كرده  غيرممكن  او 
ترجيح دادند تا پاهاى او را قطع كرده و براى او دو 
پاى مصنوعی بسازند. اسكار براى دويدن از دو پاى 

مصنوعی از جنس فيبر كربن استفاده می كند.
رد  تنیس  راکت  از  را  خود  بدن  که   مردی 

می کند
انعطاف پذير ۳2  مرد  به  كه  است  لقبی  فردو،  كاپيتان 
به  است  قادر  فردو  است.  شده  داده  لندن  اهل  ساله 
تنيس  راكت  يك  داخل  از  را  بدن خود  تمام  راحتی 
راكت  داخل  از  را  خود  دست  يك  ابتدا  او  كند.  رد 
عبور می دهد و سپس سرش، شانه ها و دست ديگر، 
از آن به بعد ديگر كار ساده به نظر می رسد و او راكت 
را از پاهايش در می آورد. بعد از اين كه كاپيتان فردو 
در برنامه تلويزيونی بريتيش گات تلنت شركت كرد 
توانايی  نام و  قرار گرفت،  برگزيدگان  و در فهرست 
سيرك هاى  بيشتر  كه  بود  آنجا  از  و  شد  جهانی  او 
محبوب از او تقاضاى همكارى كردند. او از كودكی 
آكروبات آموخته و با تمرين توانسته بود بدن خود را 

انعطاف پذير بكند.
بلعیدن و پس دادن ماهی زنده

المپ،  سكه،  مانند  چيزهايی  است  قادر  استار  استيو 

حتی  و  بيليارد  توپ 
ماهی گلی را بلعيده و پس 
از چند دقيقه، بدون اين كه 
به اجسام يا خودش آسيبی 
از  را  آنها  باشد،  شده  وارد 
استيو  كند.  خارج  دهانش 
زنده  دوباره  را  ماهی  حتی 
حتی  و  می دهد  تحويل 
خودش هم نمی داند چطور 
انجام  را  كار  اين  می تواند 
عجيب  توانايی  اين  دهد. 
شد  باعث  استيو،  غريب  و 
برنده   1990 سال  در  تا 
تلويزيونی  برنامه هاى  سرى 
باشد.  تلنت  گات  بريتيش 
نيز   2010 آوريل  در  استيو 
كرد  شركت  برنامه  اين  در 
سكه  چندين  خوردن  با  و 
و انگشتر برليان داور برنامه 
از  پس  آنها  دادن  پس  و 
حيرت  باعث  دقيقه،  چند 
بار  اين  و  شد  تماشاچيان 
پيش  نهايی  مرحله  تا   نيز 

رفت.
مردی که در قالب یخی 

می خوابد
ويم هوف 48 ساله اهل هلند قادر به ماندن و حتی شنا 
كردن در ميان يخ هايی است كه می توانند يك انسان 
عادى را در عرض چند دقيقه منجمد كنند و همين 
امر، باعث شده تا به او لقب مرد يخی داده شود. ويم 
مدت 20 سال است كه هر بار با نشان دادن توانايی هاى 
مختلف خود در تحمل سرما، همه را شگفت زده كرده 
و تا به حال بارها ركوردهاى مختلفی كه شامل ركورد 
ويم  است.  گذاشته  بجا  خود  از  می شود،  نيز  گينس 
با  در ظرفی يخی  دقيقه  آخرين ركورد خود، 45  در 
دماى 20 درجه زير صفر ماند. او همچنين در فنالند 
با شكستن يخ رودخانه، داخل آب رفته و 60 متر را 

شنا كرد.
مرد مغناطیسی

لئو تو لين اهل مالزى به خاطر داشتن توانايی در جذب 
اجسام فلزى، مرد مغناطيسی لقب گرفته است. او قادر 
است اجسام فلزى از دو كيلوگرم تا حداكثر ۳6 كيلوگرم 
را با بدن خود جذب كند. توانايی او به قدرى عجيب 
است كه تا به حال دانشمندان و پزشكان بسيارى از 
دانشگاه هاى مالزى را حيرت زده كرده و درباره او به 
تحقيق پرداخته اند. نكته جالب اينجاست كه دو پسر 
نيروى  برخوردارند.  توانايی  اين  از  نيز  نوه اش  دو  و 
مغناطيس در بدن لئو آن قدر زياد است كه می تواند 
با استفاده از يك جسم فلزى چسبيده به بدنش، وزنی 

معادل سه آجر را روى آن نگه دارد.
35 سال بی خوابی

تاى نگوك، پيرمرد 6۷ ساله ويتنامی است كه به خاطر 
بی خوابی – ۳5 سال است  داشتن بيمارى اينزامنيا – 
كه نخوابيده است. او به خاطر يك تب شديد در سال 
19۳۷ به اين بيمارى دچار شد، اما در سالمت او تا به 
حال كوچك ترين اختاللی وارد نشده است. با اين كه 
بی خوابی او يك بيمارى به حساب می آيد، اما باعث 
شده تا نام او به عنوان يكی از انسان هاى عجيب و با 
ثبت  كتاب ركوردهاى گينس  در  توانايی خارق العاده 
در  بسيار  كار  به خاطر  روز  در  كه  اين  با  تاى  شود. 
مزرعه و پياده روى هاى طوالنی خسته می شود، اما باز 
بدون خواب،  انسان،  او  نظر  از  نمی برد.  هم خوابش 

مانند زمين بدون آب است.
مردی که با دندان قطار جابجا می کند

قوى ترين  داشتن  با  هندوستان  اهل  كريشنان  راتها 
كتاب  در  را  خود  نام  است  توانسته  دنيا  دندان هاى 
آخرين  در  او  برساند.  ثبت  به  ليمكا  ركوردهاى 
با دندان هايش و بدون  تنها  ركوردزنی خود توانست 
كمك دست و پاهايش يك قطار هفت كابينه با وزن 
۳00 تن را حدود سه متر بكشد. او در سال 2009 در 
برنامه بريتيش گات تلنت نيز شركت كرد و توانست در 
فهرست برگزيدگان مرحله نهايی قرار گيرد اما موفق 

نشد برنده اين برنامه باشد.
مردی که سوزن را در گوشت و پوست خود 

فرو می کند
تيم كريدلند قادر است بدون اين كه احساس درد داشته 
باشد، تعداد زيادى سوزن را در گوشت و پوست خود 

امر،  همين  و  كند  فرو 
لقب  او  به  تا  شده  باعث 
داده شود.  پادشاه شكنجه 
تيم،  ديگر  نام  همچنين 
جاسوزنی است. او از سال 
1994 اين كار را در سيرك 
آغاز  رز  جيم  بين المللی 
كرد و كارش آن قدر جالب 
و منحصر به فرد بود كه به 
سرعت شهرتی جهانی به 
دست آورد. تيم حتی قادر 
است تعداد زيادى سوزن 
را  آنها  تمام  و  خورده 
دوباره از دهان خود خارج 
روى  است  قادر  او  كند. 
سوزن ها راه برود، بخوابد 
خود  بدن  از  را  آنها  و 
عبور دهد. نام تيم نيز در 
عجيب ترين هاى  فهرست 
گرفته  قرار  گينس  كتاب 

است.

جابجا  گوشهایش  با  را  هواپیما  هندی  مرد 
کرد

اين مرد هندى قادر است با گوشهايش هواپيماى غول 
اهل  ساله  سينگ 5۷  مانجيت  كند.  جابجا  را  پيكرى 
هندوستان كه تا به حال بيش از ۳0 ركورد در كتاب 
ركوردهاى گينس و ليمكا ثبت كرده، داراى گوش ها 
و موهاى پر قدرتی است كه می تواند به وسيله آنها، 
اتومبيل، اتوبوس و حتی هواپيما را بكشد. او می تواند 
بلند  گوش هايش  با  را  كيلوگرم   85 از  بيش  وزنه اى 
با  هواپيمايی  ركوردهايش،  از  يكی  در  مانجيت  كند. 

وسيله  به  متر  سه  به طول  را  وزن  تن  هشت 
مانجيت  گوش هاى  كشيد.  خود  گوش هاى 
انعطاف پذيرى خاصی دارند و می تواند آنها را 
به راحتی با گيره اى محكم به طناب ببندد. او 
به خاطر داشتن چنين قدرتی، مرد آهنين لقب 

گرفته است.
نوشتن با اشک چشم

رو آنتينگ چينی كه هم اكنون 56 سال سن دارد، 
می تواند با آبی كه از چشمانش بيرون می پاشد، 
روى يك كاغذ متنی بنويسد يا يك طرح ساده 
را نقاشی كند. او در ابتدا آب را از بينی خود باال 
كشيده و آن را با فشار فراوان، مانند اسپرى از 
چشمان خود بيرون می پاشد. رو وقتی نه ساله 
بود، براى شنا به رودخانه رفت كه ناگهان دچار 
گرفتگی پا شده و در آب فرو رفت و آب زيادى 
خورد. او پس از نجات يافتن، متوجه شد كه آب 
از چشم او خارج می شود و از آنجا بود كه به 
اين  تا 20 سالگی  اما رو  برد.  توانايی خود پی 
توانايی را از همه پنهان می كرد. او می تواند آب را 

به فاصله سه متر بيرون بپاشد.
باد  بادکنک  گوش هایش  با  که   مردی 

می کند
داراى  ساله   55 چينی  مرد  تنگ،  مينگ  وى 
گوش هايی است كه توانايی دميدن دارند. در 
حدود ۳0 سال پيش مينگ تنگ متوجه شد كه 
ازگوش هايش هم می تواند هوا را خارج كند؛ 
يعنی در واقع عمل بازدم را انجام دهد. از آن 
به بعد بود كه با انجام حركات عجيب و غريب 
با گوش هايش همه را متعجب كرده و نام خود 
را در گينس ثبت كرد. مينگ تنگ در فستيوال 
بهارى چين توانست 20 شمع را با گوش هايش 
نگه  با  است  قادر  او  همچنين  كند.  خاموش 
داشتن بينی و بيرون دادن هوا از گوش خود، 

حتی يك بادكنك را باد كند.
حرکت  اتومبیل  آن  با  که   پلک هایی 

می کند
تائو اهل چين داراى پلك هايی بسيار  سونگ 
به  را  اتومبيل  يك  می توانند  كه  است  قوى 
اين  با  است  توانسته  او  آورند.  در  حركت 
كتاب  در  را  نام خود  فرد،  به  منحصر  نيروى 
ركوردهاى گينس نيز ثبت كند. او طناب هايی 
را به اتومبيل متصل كرده و قالب هاى آن را به 
پلك هاى پايينش وصل می كند و اتومبيل را به 

جلو می كشد. سونگ در يكی از ركوردهايش توانست 
يك اتومبيل را به اندازه دو متر جابه جا كند و در يكی 
ديگر از ركوردهايش، دو سطل پر از آب كه هر كدام 
سه ليتر وزن داشت را با پلك هايش بلند كرد. با وجود 
فشار بيش از حدى كه به چشم ها و پلك هاى سونگ 
به  او  براى  هيچ مشكلی  به حال  تا  اما  می شود  وارد 

وجود نيامده است.
جابجا  را  اجسام  ششم  حس  با  که   مردی 

می کند
ميروسالو ماگوال اهل مونيخ آلمان، توانايی عجيبی در 
جذب و حركت دادن اجسام دارد و اين كار را تنها با 
تمركز كردن روى آنها انجام می دهد. جالب اينجاست 
كه برخی افراد با داشتن نيروى مغناطيس در بدن شان 
فقط می توانند اجسام فلزى را جذب كنند اما ميروسالو 
هر شيئی را می تواند با بدن خود جذب كند. ميروسالو 
از كودكی متوجه شد كه می تواند با تمركز كردن بر يك 
شیء آن را حركت دهد و اين كار آن قدر برايش جالب 
بود كه تصميم گرفت توانايی خود را افزايش دهد. او 
پس از مدتی متوجه شد كه می تواند اجسام را از زمين 
بلند كرده يا به بدن خود بچسباند. او با شركت در چند 
سرى از برنامه هاى بيرتيش گات تلنت و انجام كارهاى 
عجيب داوران و تماشاگران را حيرت زده كرده 
 2004 سال  برنده  و 

اين برنامه شد.
روی  که  مردی 
ماشین  سرش 

نگه می دارد
جان ايوانس تا به حال 
كتاب  در  ركورد   ۳۳
ثبت  گينس  ركوردهاى 
كرده و دو بار در برنامه 
تا  تلنت  گات  بريتيش 
رفته  پيش  نهايی  مرحله 
می تواند  جان  است. 
سنگين ترين اجسام را بدون 
گردن  به  صدمه  وارد  شدن 

روى  كمرش  سر خود به حالت تعادل نگه و 
دارد. در ركوردهاى او، نگه داشتن يك اتومبيل مينی 
كوپر، 98 پاكت شير، 2۳0 ظرف پر از آب و بشكه اى 
پر از هيزم هاى آتش زده را می توان مشاهده كرد كه 
قدرت  داشتند.  وزن  كيلوگرم  صدها  موارد  اين  تمام 
سر و گردن جان آن قدر زياد است كه می تواند بدون 
كوچك ترين حركتی، اجسام را ثابت نگه داشته و حتی 

با آنها راه برود.
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� آيا می دانيد: اولين سيستم استخدام دولتی 
به صورت لشگرى و كشورى به مدت 40 
سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن 
مستمرى دائم را كورش كبير در ايران پايه 

گذارى كرد. 
كورش  فرزند  كمبوجبه  دانيد:  می  آيا   �
بدليل كشته شدن 12 ايرانی در مصر و اين 
از  خواهی  عذر  جاى  به  مصر  فرعون  كه 
پرداخته  به دشنام دادن و تمسخر  ايرانيان 
بود، با 250 هزار سرباز ايرانی در روز 42 
مصر  به  ميالد  از  قبل   525 بهار  آغاز  از 
و  كرد  تصرف  را  مصر  كل  و  كرد  حمله 
مقدارى  مصر  در  قحطی  آمدن  دليل  به 
اكنون  كرد.  مصر  وارد  غله  زيادى  بسيار 
دارد  وجود  ديوارى  نقاشی  يك  مصر  در 
كه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان 
دين  هيچوجه  به  او  دهد.  می  نشان  مصر 
ايران را به آنان تحميل نكرد و بی احترامی 

به آنان ننمود. 
و  شور  با  كبير  داريوش  دانيد:  می  آيا   �
مشورت تمام بزرگان ايالت هاى ايران كه 
در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی 
برگزيده شد و در بهار 520 قبل از ميالد 
تاج شاهنشاهی ايران رابر سر نهاد و براى 
با  دار  طرح  سكه  نوع  دو  مناسبت  همين 
نام داريك ) طال ( و سيكو ) نقره ( را در 
اختيار مردم قرار داد كه بعد ها رايج ترين 

پول هاى جهان شد.
� آيا می دانيد: داريوش كبير طرح تعليمات 
به  و  اجبارى  را  سوادآموزى  و  عمومی 
صورت رايگان بنيان گذاشت كه به موجب 
آن همه مردم می بايست خواندن و نوشتن 
آرامی  خط  مناسبت  همين  به  كه  بدانند 
كه  كرد  ميخی  جايگزين خط  را  فنيقی   يا 

بعد ها خط پهلوى نام گرفت. 
� آيا می دانيد: داريوش در پائيز و زمستان 
ساخت  نقشه  ميالد  از  قبل   519  -  518
پرسپوليس را طراحی كرد و با الهام گرفتن 
از اهرام مصر نقشه آن را با كمك چندين 

تن از معماران مصرى بروى كاغد آورد.
� آيا می دانيد: داريوش بعد از تصرف بابل 

25 هزار يهودى برده را كه در آن شهر بر 
زير يوق بردگی شاه بابل بودند آزاد كرد.

دهم  سال  در  داريوش  دانيد:  می  آيا   �
را  كورش  بزرگ  شاهراه  خود  پادشاهی 
آسيا  سراسرى  جاده  و  رساند  اتمام  به 
مغرب  به  خراسان  از  كه  كرد  احداث  را 
 چين می رفت كه بعد ها جاده ابريشم نام 

گرفت.
� آيا می دانيد: داريوش براى ساخت كاخ 
بوده  آسيا  هنر  نمايشگاه  كه  پرسپوليس 
25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در 
تابستان و هشت ساعت در زمستان به كار 
گماشته بود و به هر استادكار هر پنج روز 
يكبار يك سكه طال ) داريك ( می داده و 
به هر خانواده از كارگران به غير از مزد آنها 
روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن - 
كره - عسل و پنير می داده است و هر 10 

روز يكبار استراحت داشتند.
� آيا می دانيد: داريوش در هر سال براى 
ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون 
طال مزد می داده است كه به گفته مورخان 
شده  می  محسوب  دنيا  كاخ  ترين  گران 
همان  در  كه  است  حالی  در  اين  است. 
زمان در مصر كارگران به بيگارى مشغول 
بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شالق نيز 

همراه بوده است.
� آيا می دانيد: تقويم كنونی )ماه ۳0 روز( 
او  و  شد  گذارى  پايه  داريوش  دستور  به 
به  ايران  تقويم  اصالح  براى  را  هياتی 
رياست دانشمند بابلی دنی تون بسيج كرده 
بود. بر طبق تقويم جديد داريوش روز اول 
و پانزدهم ماه تعطيل بوده و در طول سال 
داراى پنج عيد مذهبی و ۳1 روز تعطيلی 
ديگرى  و  نوروز  آنها  از  يكی  كه  رسمی 

سوگ سياوش بوده است.
نظام  و  پادگان  داريوش  دانيد:  می  آيا   �
به  و  كرد  گزارى  پايه  ايران  در  را  وظيفه 
مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و 
و  بروند  خدمت  به  بايد  وزير  فرزند  چه 
تعليمات نظامی ببينند تا بتوانند از سرزمين 

پارس دفاع كنند.

آيا می دانستيد کجا بوديم 
که به اينجا رسيديم ؟!

رنگ عوض  مرتب  طور  به  كه  است  قورباغه اى كشف شده  هند  كشور  در 
اين  كرده اند!  آن  پرستش  به  شروع  مردم  از  عده اى  خاطر  همين  به  می كند، 
قورباغه درون يك باغچه گل پيدا شد و هم اكنون صدها نفر براى ديدن و 
پرستش آن به خانه اى واقع در »تيرو وانانتاپورام« در منطقه »كراال« می روند. 
اين موجود  است روى  برجسته هندى تصميم گرفته  از جانورشناسان  يكی 
غيرعادى تحقيق كند، البته به شرطی كه اين قورباغه زنده بماند.»رجی كومار« 
اين  كه  است  اين  من  مشكل  »تنها  می گويد:  است،  باربر  يك  كه  ساله   ۳5
بدهم  غذا  او  به  دارم  سعی  وقت  تمام  من  بخورد.  غذا  نمی خواهد  قورباغه 

را  قورباغه  اين  بار  اولين  وقتی  گفت  ادامه  در  وى  نمی خورد.«  چيزى  ولی 
ديدم به رنگ سفيد بود ولی خيلی سريع زرد شد و بعد وقتی به خانه رسيدم 
خاكسترى بود.آخر شب هم به رنگ زرد تيره در آمد و بعد شفاف و بی رنگ 
شد به طورى كه اندام هاى داخلی بدنش به طور كامل نمايان بودند! اين مثل 
يك معجزه است و به همين خاطر مردم براى ديدن او به اينجا می آيند و دعا 
تغيير  می گويد:  كراال  دانشگاه  استاد  اومن«  من وى  »او  پروفسور  می خوانند. 
رنگ دادن حيوانات براى ترساندن دشمنان است ولی اين قورباغه بيش از حد 

معمول رنگ عوض می كند و من اميدوارم بتوانم بر روى آن تحقيق كنم.

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 طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت دوم

قورباغه ای که باعث شد مردم هند او را بپرستند!!!


