
محمد رضا باهنر قائم مقام دبیر کل 
جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گف��ت: جریان فتن��ه، انحرافی و 
 فس��اد اگر چ��ه تف��اوت هایی
دارند اما در برخی مواقع دستشان 

در یک کاسه است.
به گزارش مهر، محمد رضا باهنر اظهار داشت: انتخابات دوره نهم مجلس 

ویژگی های همه انتخابات های گذشته...

تخ��م  خودکفای��ی  ضری��ب 
م��رغ در اصفه��ان 135 درصد 
اس��ت با این ح��ال محصوالت 
تولی��د  قط��ب   چهارمی��ن 
تخم مرغ کش��ور، ای��ن روزها  
به بازار س��یاه روانه می شود تا 

مص��رف کنندگان اصفهانی نیز از گرانی و کمبود این کاالی اساس��ی 
بی نصیب نمانند...

یک شیر سنگی با قدمت 400 
س��ال که در ورودی شهرداری 
خورزوق قرارداشت، به دستور 
مقامات محلی تخریب شده و 
به جای آن گلدان گذاشته اند.

به گزارش س��اج، ماجرا از این 
قرار بود که یکی از مس��ئوالن ش��هری این  شیر س��نگی را که نماد 
ش��جاعت و دالوری بوده و جزئی از میراث فرهنگی ملی محسوب 

می شده طاغوتی دانسته و آن را نماد ...

جریان فتنه، انحرافی و فساد در برخی 
مواقع دستشان در یک کاسه است

 نمادهای ملی به راحتی تخریب
می شوند
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چنگی دیگر بر صورت محیط زیست اصفهان؛

  870 هکتار از پارک ملی
 کاله قاضی پرید
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جامعه    صفحه 4

گرانی و کمبود در چهارمین قطب تولید 
تخم مرغ شدت یافت

سراسري    صفحه 2

استاندار اصفهان:
اطالعی از قرارداد چهار میلیاردی 
جشنواره کودک ندارم

 اقتصاد    صفحه3

حکم اعدامی که ریشه در 
ضعف قانون دارد !

هومان خاکپور __ فعال محیط زیست
خبر تأیید حکم اعدام محیط بان منطقه دنا به جرم 
و فعاالن  بیشتر  اندوه  و  نگرانی  سبب  عمد   قتل 
دست اندرکاران محیط زیست و به خصوص محیط 
بانان جان برکف مناطق تحت حفاظت گردیده است. 

متأسفانه به نظر می رسد صدور چنین احکام تأمل 
برانگیزی ریشه در ضعف قانون و عدم برخورداری 
سازمان حفاظت محیط زیست از وزن و جایگاه 
 سزاوار در تبیین قوانین محیط زیست دارد. تناقض ها،
ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی در قانون حمل 
ترین  عمده  از  توان  می  را  کارگیری سالح  به  و 
به  منجر  که  دانست  احکامی  چنین  صدور  علل 
در  بانان  محیط  اقتدار  کاهش  و  روحی  ضعف 
پاسداری و دفاع از پایداری طبیعت وطن شده و 
 زمینه سوءاستفاده و گستاخی این شکارکش های
طبیعت ستیز و تهدید جدی تنوع زیستی میهن مان 
را به وجود خواهند آورد. ضعف سازمان حفاظت 
محیط زیست در ارتقاء سطح آموزش محیط بانان 
و عدم تکرار آموزش های الزم در دوره های شش 
ماهه یا ساالنه سبب گردیده است تا برخی از محیط 
بانان از دانش و آگاهی الزم در خصوص مقررات 
قانون حمل و بکارگیری سالح برخوردار نباشند 
و در مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون گریز 
تحت تأثیر شرایط محیطی، وظیفه مندی و عرق 
محیط زیستی خود دست به اقداماتی بزنند که فاقد 
پشتیبانی های قانونی باشد. در حادثه منطقه دنا، این 
محیط بان به دلیل قراردادی بودن نوع همکاری اش 
با سازمان حفاظت محیط زیست، فاقد مجوز الزم 
برای حمل و به کارگیری سالح بوده که در درگیری 
ایجاد شده از سالح همکارش استفاده نموده است. 
قطعاً اگر نامبرده از آموزش الزم برخوردار بود اقدام 
آن با  تیراندازی  و  از سالح همکارش  استفاده   به 
نمی کرد و مطمئناً همکار او هم از آگاهی و توجیه 
الزم برخوردار نبوده و به طور حتم اگر از دانش و 
آگاهی الزم برخوردار بود اجازه استفاده از سالحش 
را به همکار قراردادی اش - که فاقد مجوزات الزم 
است - را هرگز نمی داد...    ادامه در صفحه 6

کیف قاپي معلول آسیب هاي اجتماعي است؛

کیفم حالل، جانم آزاد
کیف را در یک لحظ��ه بدون این که 
بفهمید چه اتفاقي افتاد از دس��ت تان 
ربودند. دو موتورسوار فرز و چابک 
که در یک چش��م برهم زدن از محل 
دور شدند و وقتي تعدادي از عابران 
در صحنه به دنب��ال آنها مي دویدند، 
ش��ما دیگ��ر کی��ف و هم��ه مدارك 
داخلش را از دست رفته مي دانستید. 
کالنتري، بانک، دادسرا، استشهادنامه 
و ... و این قسمتي از مسیر طوالني و 
دشواري است که از این پس پیش رو 

دارید.
ح��اال ش��ما مانده ای��د و هم��ه آنچه 
از دس��ت داده اید و س��رگرداني در 
برابر حادثه اي ک��ه مي تواند اتفاقات 
ناخوش��ایند دیگري را به دنبال داشته 
باشد. هر آن ممکن است چک حامل 
ش��ما نقد شود، با اس��تفاده از کارت 

خودپرداز حس��ابتان خالي ش��ود، از 
شناسنامه و گذرنامه تان سوء استفاده 
ش��ود و ده ها اتفاق دیگر که از حاال 
باید خ��ود را براي آنها آم��اده کنید. 
کیف دزدي یکي از شایع ترین انواع 
دزدي ها در جهان است. آنها با چنان 
مهارتي این کار را انجام مي دهند که 
شما پس از ماجرا باید ساعت ها فکر 
کنید ت��ا بفهمید کي و کج��ا این بال 
سرتان آمده است.کیف قاپ مي تواند 
ب��دون این که اس��لحه اي در دس��ت 
بگیرد با اس��تفاده از بي توجهي ش��ما 
کیف پولتان را بردارد و به راحتي از 
محل دور شود. بدترین اتفاق زماني 
مي افتد که شما در حال سفر باشید. او 
مي تواند پول ها و کارت هاي اعتباري 
ش��ما را بردارد و سفر را برایتان تلخ 
کند، زیرا ...                   صفحه 4

توزین الکتریک همچون مهرام نازکش نداشت

ورزش دست بخش خصوصی نیست، 
دست دولتی هاست

صفحه 7

تیم بسکتبال ذوب آهن و فوالدماهان )تینا( در حالی در آستانه 
حضور در دوره جدید رقابت های سوپرلیگ بسکتبال کشور 
قرار گرفته اند که انصراف تیم توزین الکتریک به عنوان دیگر 
نماینده اصفهان و کاشان از دور این رقابت ها دیگر قطعی 

شده است. مسابقات بسکتبال جام باشگاه های برتر کشور 
که قرار است از بیست و هشتم مهرماه با حضور 12تیم آغاز 
شود برای اصفهانی  ها با تغییرات زیادی همراه بوده است. 
تیم ذوب آهن به جهت تغییرات در رأس کادر مدیریتی 

باشگاه تا همین چند روز پیش از بودن و نبودن خود در لیگ 
اطمینان نداشت و از سوی دیگر تیم فوالدماهان با قدرت و 
با خرید های سنگینی که انجام داد برای حریفانی همچون 

ذوب آهن، مهرام و ...
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جنبش وال استریت؛ از کنش اقتصادي
تا سیاسي و هویتي

استاندار تهران:
  واحدهاي مسكوني مسكن مهر 
مشكل امكانات خدماتي ندارند

ب��ا افزایش اعتراضات مردمي در آمریکا و 
تداوم آن در واش��نگتن، به نظر مي رس��د 
که دامن��ه اعتراضات از ح��وزه اقتصادي 
این کشور به حوزه هاي سیاسي و هویتي 

کشیده مي شود.
 رفت��ار اعتراضي م��ردم آمری��کا بر ضد 
 روابط سیاس��ي شرکت هاي خصوصي و 
قانون گذاران این کشور در حالي از بیست 
و ششم ش��هریور )17 سپتامبر( در منطقه 
لوور منهتن در ش��هر نیویورك آغاز شده 
که این اعتراضات در روزهاي گذش��ته به 
ش��هرها و مناطق دیگر آمریکا نیز سرایت 
کرده است. به نحوي که دامنه اعتراضات 
از روز ده��م مهر به ش��هر لس آنجلس و 
نیز واش��نگتن )پایتخت آمریکا( رسید و 
به تازگي، تظاهرات مشابهي نیز در دیگر 
شهرهاي آمریکا مانند: بوستون، شیکاگو 
و سانفرانسیس��کو برگزار شده است. این 
اعتراض کنندگان که ن��ام جنبش خود را 
 جنبش وال اس��تریت گذاش��ته اند، اعالم 
ک��رده اند که با وجود س��رکوب پلیس به 
اعتراض��ات خ��ود ادامه خواهن��د داد. در 
این رابطه پایگاه ش��بکه خبري یورونیوز 
در گزارش��ي با اشاره به گسترش جنبش 
اعتراضي مردم آمریکا نوشت: تظاهرکنندگان 
قصد دارند تا فصل زمستان به اعتراضات 
خود ادامه دهند. این گزارش افزود صدها 
نفر از هواداران جنبش ضد وال اس��تریت 
به تجمع خود در مقابل ساختمان بورس 

نیویورك ادامه دادند. 
جنبشي که طي 20روز گذشته خیابان وال 
اس��تریت شهر نیویورك را اشغال کرد، در 
واقع تالش مي کند تا این خیابان تاریخي 
را به عنوان نمادي از اختالف طبقاتي میان 
مرفه ها و م��ردم عادي هدف ق��رار دهد. 
خیاباني که نماد اقتصاد آمریکا و به نوعي 
پیش��اني بازار بورس در جهان است. وال 
اس��تریت اگر چه امروز با برج هاي سر به 
فلک کشیده و بانک هاي نامدارش در ذهن 
ها نقش بسته، اما در حقیقت خیاباني است 
کوت��اه که در قرن هفدهم میالدي احداث 
شد، یک قرن پس از آن بر سر زبان ها افتاد 
و اکنون بخش مهمي از تاریخ معاصر آمریکا 
از این خیابان مي گذرد. اما بخشي از تاریخ 
این خیابان که به اعتراضات چند روز اخیر 
بسیار نزدیک است به سال 1929 )1308( 
باز مي گردد. سالي که در آن سقوط ارزش 
سهام در بازار بورس نیویورك، آغاز رکود 
اقتصادي بي سابقه اي را موجب شد که در 
تاریخ آمریکا هنوز تکرار نشده است. بحران 
اقتصادي سال 1929 به مدت 12 سال ادامه 
یافت و تأثیرات آن بر کل اقتصاد کشورهاي 
غربي نمایان ش��د و تنه��ا ورود آمریکا به 
جنگ جهان��ي دوم و پیروزي متفقین در 
ای��ن جنگ بود که اقتصاد آمریکا را جاني 
دوب��اره بخش��ید و وال اس��تریت را احیا 
کرد. حاال 80 س��ال بعد از آن تلخ کامي ها 
و فراز و نش��یب هاي ف��راوان در اقتصاد 
جه��ان، دوباره ی��ک دوره رکود اقتصادي 
 به وال استریت بازگشته، اما معترضاني که 
مي خواهند این خیابان را تسخیر کنند، اعتقاد 
دارند که بانکداران و سرمایه داران اقتصاد 
جهان که اغلب در وال استریت ردپایي از 
آنها یافت مي ش��ود، به طرز ناعادالنه اي 
مي خواهند تمام مشکالت این رکود را بر 
دوش 99 درص��د مردم عادي بگذارند. به 
عبارت دیگر، معترضان مي گویند در وال 
استریت دوباره دیواري بنا شده که پشت 
آن س��رمایه داران ش��ادکامند و این طرف 
دیوار 99 درصد مردم عادي هستند که هر 
روز زندگي به کامشان تلخ تر مي شود. در 
چنین فضایي به نظر مي رس��د که جنبش 
وال استریت نوعي جنبشي هویتي است که 
تالش دارد تا فضاي اقتصادي، سیاس��ي و 

اجتماعي آمریکا را مورد نقد قرار دهد. 
 جنبش وال اس��تریت و شکاف در 

هویت آمریکایي 
بحران اقتصادي آمریکا در حالي از س��ال 
2008 )1387( رو به گس��ترش گذاش��ته 

است که پیش از این، روندهاي اقتصادي 
این کش��ور به دلیل دخالت و درگیري در 
کش��ورهاي افغانس��تان و عراق با مشکل 
روبه رو ش��ده بود و در نهایت، برآیند این 
روندها به ادامه رک��ود اقتصادي، افزایش 
فاصله طبقاتي و در نهایت ایجاد ش��کاف 
هویت��ي در جامعه آمری��کا منجر گردیده 
است. شکل گیري و گسترش اعتراضات 
مردمي در آمریکا را شاید اگر از زاویه دیگر 
نگاه کنیم، مي توان به نوعي ادامه زنجیره 
اعتراض��ات مردمي در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا دانست که بخشي از زنجیره 
آن در اروپا نیز مش��اهده شد. به طوري که 
بیشتر کشورهاي اروپایي از یونان تا فرانسه 
و انگلستان را در برگرفت. حال این زنجیره 
با افزایش نابرابري و بي عدالتي ناش��ي از 
بحران اقتصادي و فاصله طبقاتي، به آمریکا 
نیز گس��ترش یافته و پایه هاي هویتي این 
کشور را هدف قرار داده است. به گزارش 
رسانه ها، دیو لیندورف نویسنده و خبرنگار 
محقق مؤسسه وب سایت ضد جنگ »این 
نمي تواند اتف��اق بیفتد« گفت: اگر دولت 
آمریکا بخش��ي از خدم��ات اجتماعي را 
به دلیل مش��کالت اقتص��ادي قطع کند، 
با درگیري هاي سیاس��ي و ش��ورش میان 
مردم معمولي این کش��ور روبه رو خواهد 
ش��د که این وضعیت ناشي از نگاه نابرابر 
دولت آمریکا بوده است. در چنین شرایطي 
باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا، روز سه 
شنبه دوازدهم مهر ماه در گفتگو با شبکه 
تلویزیوني اي بي سي به صراحت لب به 
اعتراف گشود و گفت که در موضع ضعف 
قرار دارد و مش��کالت ریش��ه دار آمریکا 
ممکن است باعث شکست او در انتخابات 
سال 2012 )1391( شود. مردم آمریکا پس 
از این اظهارات اوباما خشمگین تر شده و 
فعاالن ضد جنگ و اتحادیه هاي کارگري 
به جمع معترضان پیوسته و با اشغال میدان 
آزادي تظاهرات ضد س��رمایه داري را در 
واشنگتن و بر ضد سیاست هاي اقتصادي 
دول��ت و بانک هاي ای��االت متحده برپا 

کردند و به سوي کاخ سفید پیش رفتند. 
ش��کاف ها و نابرابري ه��اي اقتصادي و 
اجتماع��ي در حالي در آمری��کا ادامه دارد 
که بسیاري از تحلیلگران حوزه اجتماعي 
این کشور با تداوم این وضعیت، از ایجاد 
شکاف اجتماعي در جامعه آمریکا اظهار 
نگران��ي کرده ان��د. چرا که ای��ن جامعه، 
جامع��ه اي اس��ت که انس��جام اجتماعي 
خود را بر مبناي هویت اجتماعي ناش��ي 
از تکثر فرهنگي، هویت اقتصادي ناش��ي 
از فراگیري رفاه و هویت سیاسي ناشي از 
نظام سیاس��ي حزبي به دست آورده است 
و بره��م خوردن هری��ک از این پایه هاي 
انس��جام مي تواند به عمیق شدن شکاف 
میان حوزه هاي ه��م پیوند بیانجامد.  در 
ادامه افزایش اعتراضات مردمي، شهرهاي 
فلوریدا، نیوجرسي، فیالدلفیا، لس آنجلس، 
سانفرانسیسکو، سیاتل، پورتلند، نورفولک، 
ویرجینیا، شیکاگو، هیوستن، سن آنتونیو، 
تنسي روز شنبه ش��انزدهم مهر ماه شاهد 
تظاهرات معترضاني بود که یک دل و یک 
صدا فریاد آزادي و تحقق دموکراسي را در 
آمریکا سر دادند و اعالم کردند از شکاف 
طبقاتي میان ثروتمندان و فقرا و فساد مالي 
دولتمردان خود به ستوه آمده اند.  در نهایت 
به نظر مي رسد چارچوب هاي  اعتراضي 
مردم آمریکا اگرچه آغازي از حوزه اقتصادي 
داشته است اما ریشه تمامي آن را مي توان 
ناش��ي از نابرابري هایي دانس��ت که فراي 
حوزه اقتصادي و در نظام سیاسي این کشور 
نهفته است که مي تواند برآیندهاي چالشي 

براي هویت آمریکایي در بر داشته باشد.
 از ای��ن منظر، ش��اکله نظام سیاس��ي این 
کش��ور با فرآیندي از رواب��ط درهم تنیده 
س��رمایه داران و دولتمردان تشکیل یافته 
که مناف��ع اقتص��ادي آمری��کا را تنها در 
 چارچوب ش��رکت هاي ب��زرگ تعریف

کرده است.

استاندار تهران اعالم کرد: قاطعانه عرض 
مي کنم که هم اکنون هیچ پروژه مس��کن 
مهر را نمي توان یافت که مشکل امکانات 

و تأسیسات زیربنایي داشته باشد.
مرتض��ي تم��دن در گفتگ��و با باش��گاه 
خبرن��گاران، ب��ا اش��اره ب��ه خدمات و 
تأسیس��ات زیربنایي واحدهاي مسکوني 
مسکن مهر در کش��ور گفت: اگر جایي 
گفته شده که مسکن مهر مشکل خدمات 
و تأسیس��ات زیربنایي دارند، دانستن این 
امر مهم است که بدانید یا خدمات رساني 
ش��ده یا در دس��ت اجراس��ت یا این که 
خدمات زیربنای��ي مثل آب و برق و گاز 
تا نزدیکي س��ایت مسکن آمده اما داخل 

سایت نشده است. 
استاندار تهران تأکید کرد: هم اکنون هیچ 

پروژه مسکن مهري نداریم که خدمات و 
تأسیسات زیربنایي به آن نرفته باشد بلکه 
تا نزدیکي س��ایت مسکن مهر رفته اما به 

داخل سایت ها نرفته است.
وي خاطرنش��ان ک��رد: در برخي مواقع 
ساخت مسکن بر خدمات زیربنایي پیشی 
گرفته اس��ت و معني آن این نیست که ما 
پیش بیني خدمات رس��اني نکردیم بلکه 
این پیش بیني ها قبل از س��اخت مسکن 
 در آن م��کان ش��ده و تنه��ا قراردادها و 
انشعاب ها زمان را به تأخیر مي اندازد اما 
قاطعانه عرض مي کنم در همه واحدهاي 
مسکن مهر پیش بیني خدمات رساني و 
تأسیس��ات زیربنایي ش��ده است که باید 
با برنامه ریزي ه��اي اصولي بتوانیم این 

خدمات را در واحدها استقرار دهیم.

محم��د رضا باهنر قائم مقام دبیر کل جبهه پیروان 
خ��ط امام و رهبری گفت: جریان فتنه، انحرافی و 
فساد اگر چه تفاوت هایی دارند اما در برخی مواقع 

دستشان در یک کاسه است.
ب��ه گزارش مهر، محمد رضا باهنر اظهار داش��ت: 
انتخاب��ات دوره نه��م مجلس ویژگ��ی های همه 
انتخابات های گذشته را دارد و البته به دالیلی این 
انتخابات مهم ترین و حساس ترین انتخاباتی است 
ک��ه در آینده کش��ور و حت��ی در انتخابات رئیس 

جمهوری تأثیر می گذارد.
باهن��ر در ادامه تصریح کرد: ای��ن انتخابات اولین 
انتخابات بعد از جریان فتنه 88 اس��ت که برگزار 
می شود. سران وابسته و سبک سر فتنه در سال 88 
هزینه های سنگینی را به نظام وارد کردند. اگر چه 
در مقابله با آن مجاهدت عظیمی رخ داد و بصیرت 
مردم تعمیق پیدا کرد و منجر به حماسه نهم دی شد 

که در تاریخ خواهد ماند.
وی اف��زود: هن��وز برخی خ��واب آن تالش های 
مذبوحانه در سال 88 را برای نظام می بینند. رقیب 
اصلی ما در انتخابات آینده فتنه گران، سران فتنه و 
کسانی هستند که منافع شخصی و گروهی خود را 
به منافع استکبار گره زدند و برای مخدوش کردن 
نظام تالش کردند اما به به لطف خدا خوابشان تعبیر 

نشد.
عضو جبهه متحد اصولگرای��ان گفت: از چند ماه 

بعد از انتخابات س��ال 88 عده ای از فرهیختگان 
و منتقدین پیش بینی کردند که فتنه ای بزرگ تر از 
فتنه س��ال 88 به وجود می آید که جریان انحرافی 
اس��ت. جریان انحرافی این بار از درون کسانی که 
مدعی اصولگرایی هستند بیرون آمد و خداوند این 
بار نیز تفضل فرمود و خیلی زود جریان اصولگرایی 

و جریان انحرافی از یکدیگر متمایز شدند.

وی ادام��ه داد منحرفان دی��دگاه های مختلفی در 
مس��ائل گوناگون دارند و دست داشتن در برخی 
فس��ادهای بزرگ اقتصادی توس��ط آنها به وجود 
آمده است. باهنر با تأکید بر این که جریان انحرافی 
جدای از جریان اصولگرایی اس��ت بیان داش��ت: 
 خطر جریان انحرافی برای انتخابات آینده همچنان 

تأکید کننده است.

جهان نما

وزیر امور اقتصادي و دارایي در جلسه مدیران عامل 
بانک هاي دولتي و بانک هایي که دولت در آنها سهام 
دارد، گفت: اموال شناس��ایي شده از گروه متخلف 
بانک��ي آریا به میزاني هس��ت که دغدغ��ه ما را در 

خصوص بازگشت منابع به بانک ها رفع کند.
به گزارش ایسنا، شمس الدین حسیني در این جلسه 
که با حضور رئیس کل بانک مرکزي برگزار ش��د 
تأکید کرد: همه بانک ها در خصوص اتفاق اخیر باید 

با قوه قضائیه همکاري کامل و مستمر داشته باشند.
وي اف��زود: س��ازمان مالیاتي، گمرك و س��ازمان 
حسابرس��ي هم براي شناسایي و تکمیل اموال این 
گروه همکاري مس��تمري با ق��وه قضائیه خواهند 

داشت.
سخنگوي اقتصادي دولت با بیان این که باید از این 
حادثه تجربه و درس بگیریم و با یک آسیب شناسي 
کامل مانع از تکرار این گونه حوادث تلخ بش��ویم، 

افزود: باید به سمت اصالح مقررات پیش برویم و 
در جلسات شوراي پول و اعتبار نیز مقررات مورد 
بازبیني واقع شود. وي با تأکید بر این که نظارت هاي 
درون بانکي و بین بانکي باید تقویت ش��ود، اظهار 
ک��رد: باید از صحت ابزارهاي بانکي اطمینان کامل 
حاصل کنید. وي تأکید کرد: سیستم هاي بازرسي 
بانک ها باید تقویت ش��وند و بر سیستم هاي ثبت 

اطالعات نظارت کامل داشته باشید.
وزی��ر امور اقتصادي و دارای��ي با تأکید بر تکمیل 
زیرس��اخت هاي امور بانکي، افزود: سیستم جامع 
اطالعات مش��تریان و تس��هیالت به سرعت باید 

تکمیل و اجرایي شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که در راستاي موضوع 
ذینفع واحد در شرکت هاي گروهي، حساسیت و 
دقت الزم باید اعمال شود، بر رفع مشکل و کاهش 
تبعات موض��وع اخیر در سیس��تم بانکي تأکید و 

تصریح کرد: بانک ها با جلسات مستمر و همکاري 
مداوم بر کاهش مشکل حادث شده اهتمام کنند.

وزی��ر اقتصاد با تأکید بر این که در ش��رایط کنوني 
نباید بانک ها حالت انقباضي به خود بگیرند، اظهار 
 ک��رد: باید با رش��ادت در عرصه بانکي حاضر و از 

فعالیت هاي اقتصادي جامعه پشتیباني کنید.
وي مبارزه با پولش��ویي را در سیس��تم بانکي مهم 
دانست و تصریح کرد: دستور العمل هاي تصویب 
شده توسط بانک مرکزي ابالغ شده، بنابراین صحیح 
و دقیق اجرا کنید. حسیني همچنین تأکید کرد که باید 
در ردیابي و کش��ف موارد مشکوك اهتمام داشت. 
رئیس کل بانک مرکزي هم در این جلسه با تأکید 
بر این که سیس��تم یکپارچه اطالعاتي باید صد در 
صد کامل ش��ود، افزود: مبارزه با پولشویي به طور 
جدي باید مدنظر باشد و تمام روزنه هاي کور باید 

بسته شود.

مهدوی کنی در جمع خبرنگاران:
جبهه پایداری نیاید،

 ساختار 8+7تغییر می کند
دبی��ر کل جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر جبه��ه پایداری دو نفر را در 

کمیته وحدت اصولگرایان معرفی نکند ساختار 8+7 تغییر خواهد کرد.
به گزارش مهر، آیت ا... محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم افتتاح 
مجموعه مذهبی فرهنگی امام رضا)ع( در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
سئوالی مبنی بر این که اگر جبهه پایداری نمایندگان خود را معرفی نکنند 
آیا ساختار 8+7 به7+6 تغییر خواهد کرد یا نه افزود: آنها خواهند آمد اما 

اگر نیایند ساختار جبهه متحد اصولگرایان تغییر پیدا می کند.
وی در پاس��خ به سئوالی دیگر مبنی بر این که آیا جبهه پایداری به دنبال 
به بازی گرفتن کمیته وحدت اصولگرایان نیستند؟ گفت: این گونه نباید 
س��خن گفت چرا که اگر ما در این باره به میدان آمدیم برای یکی ش��دن 

دوستان بوده است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره پیش شرط برخی جریان ها مبنی بر 
حذف برخی اضالع اصولگرایی افزود: نظر ما این اس��ت که همه اضالع 

باشند و جدا کردن اضالع را خوب نمی دانم.
آیت ا... مهدوی کنی در پاسخ به سئوالی درباره حضور اصالح طلبان در 

انتخابات مجلس نهم نیز گفت: این سئوال به من ارتباطی ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
 برخی سعی دارند جریان اختالس را تا 

زمان انتخابات مجلس کش دهند
نماین��ده م��ردم خمین��ی ش��هر در مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: با 
ارائ��ه ط��رح اس��تیضاح وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی برخی س��عی بر 
 ای��ن ام��ر دارند ک��ه جری��ان اختالس ت��ا زم��ان انتخاب��ات مجلس کش

پیدا کند.
 سید جواد ابطحی در گفتگو با مهر با بیان این که وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در جلس��ه ای غیر علنی در مجلس نامه های تذکرات قوی خود را که قبل از 
جریان اختالس به مدیران ارائه داده بود، نشان داده است، تصریح کرد: اکنون 
اهرم استیضاح وزیری که قبل از جریان به فکر پیشگیری بوده است به صالح 
نیس��ت. وی ادامه داد: در حال حاضر اس��تیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی 
جوابگو نیست و این خالف آن چیزی است که قوه قضائیه انتظار دارد و به 
نوعی مطرح کردن این طرح در مجلس ش��ورای اسالمی سبب جلوگیری از 
پیگیری پرونده اختالس می شود. وی تأکید کرد: ارائه طرح استیضاح وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و نمونه های مشابه چیزی غیر از جریانی برای حذف رقبا در 

انتخابات مجلس شورای اسالمی نیست.
ابطحی بیان داشت: افرادی که قصد تخریب دولت را دارند ممکن است موارد 

دیگری در دست داشته باشند و در مواقع به خصوصی آن ها را رو کنند.

توضیح وزیر اقتصاد درباره توقیف اموال گروه آریا:
اموال شناسایی شده، منابع بانک ها را رفع می کند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

دمشق، کاردار اتریش را فراخواند
احمد عرنوس، معاون وزیر امور خارجه سوریه در اعتراض به حمله مخالفان به 
س��فارت سوریه در وین، کاردار اتریش را در دمشق به وزارت امور خارجه فرا 

خواند و اعتراض شدید سوریه را به وي ابالغ کرد.
وزارت امور خارجه سوریه در اعتراض به حمله معترضان کرد به سفارت این 
کشور در اتریش، کاردار اتریش را براي اداي توضیحات به وزارت امور خارجه 
فرا خواند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري سوریه )سانا(، احمد عرنوس، 
معاون وزیر امور خارجه سوریه در اعتراض به حمله مخالفان به سفارت سوریه 
در وین، کاردار اتریش را در دمشق به وزارت امور خارجه فرا خواند و اعتراض 
شدید سوریه را به وي ابالغ کرد. عرنوس با محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد 
که مسئولیت کامل این اقدام و هرگونه خلل در حمایت از دیپلمات هاي دیگر 
کش��ورها در خاك اتریش براساس قوانین بین المللي بر عهده مقامات اتریشي 
است.  شنبه شب سفارت سوریه در وین مورد حمله تعدادي از کردهاي مخالف 
دولت س��وریه قرار گرفت و این اش��خاص با شکس��تن درب اصلي وارد این 
س��فارت شدند و برخي از وس��ایل داخل آن را تخریب کردند. از سوي دیگر، 
برخي خبرگزاري ها نیز گزارش دادند که س��فارت سوریه در کشورهاي آلمان 
و بلژیک نیز مورد حمله مخالفان کرد و دفتر سازمان ملل در سوئیس نیز مورد 
تعرض مخالفان قرار گرفته است. س��فارت سوریه در انگلیس اعالم کرده که 
مخالفان کرد قصد داش��تند وارد ساختمان سفارت شوند و پرچم سوریه را از 

باالي این سفارت پایین کشیده اند.

چاوز، سرکوب معترضان آمریكایي را 
محكوم کرد

»هوگو چاوز« رئیس جمهوري ونزوئال س��رکوب وحشتناك معترضان به نظام 
س��رمایه داري در آمریکا را محکوم کرد و از کاندیداي جمهوري خواه انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا به دلیل انتقاد از کاراکاس و هاوانا به عنوان فردي »دیوانه« 
یاد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس جمهوري ونزوئال با معترضان 
آمریکایي که به نش��انه مخالفت با نابراب��ري اجتماعي و اقتصادي به خیابان ها 

آمده اند، ابراز همبستگي کرده و سرکوب خشونت بار آنها را محکوم کرد.
وي در این باره گفت: این جنبش اعتراضي مردمي به 10 شهر آمریکا گسترش 
یافته است و سرکوب معترضان بسیار وحشتناك است؛ نمي دانم چه تعدادي از 

آنها در حال حاضر در زندان هستند.
چاوز در ادامه میت رامني کاندیداي جمهوري خواه انتخابات ریاست جمهوري 
آمریکا که در سخنراني جمعه گذشته از سوسیالیسم بدخیم کوبا و ونزوئال انتقاد 
ک��رده بود را دیوانه خواند. رئیس جمهوري آمری��کا در این باره گفت: این مرد 
دیوانه ممکن است در انتخاباتي که درست بعد از انتخابات ما برگزار مي شود، 
به عنوان رئیس جمهوري آمریکا انتخاب ش��ود. بنا ب��ر این گزارش، انتخابات 
ریاس��ت جمهوري ونزوئال در ماه اکتبر سال 2012 میالدي و انتخابات آمریکا 
در ماه نوامبر این س��ال برگزار خواهد ش��د. چاوز در اشاره به دالیل برگزاري 
تظاهرات معترضان آمریکایي گفت: فقر در حال رشد و گسترش بوده و فالکت 
و بدبختي شدیدتر شده است ولي امپراطوري )آمریکا( همچنان وجود دارد و 
هنوز تهدیدکننده اس��ت. رئیس جمهوري این کشور به دالیل زیادي در مسیر 
س��قوط قرار گرفته اس��ت، وي تقلبي بزرگ بود. هوگو چاوز که تاکنون چهار 
مرحله ش��یمي درماني را براي مداواي بیماري سرطان خود پشت سر گذاشته 

است، همواره از سرسخت ترین منتقدان آمریکا بوده است. 

آمار جهانی: 
کاهش صددرصدی زندانیان در ایران

مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان که در کشور انگلیس مستقر است 
سال هاست که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از 218 کشور توانسته 
است بستر مناسبی برای تحقیقات و پژوهش های کارشناسان، جرم شناسان و 

جامعه شناسان فراهم کند.
براساس آخرین آمار مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان، آمریکا با دو 
میلیون و 292 هزار زندانی دارای بیشترین زندانی در جهان است. این در حالی 
است که این مرکز اعالم کرده از 18 سال قبل تاکنون تعداد زندانیان ایران نسبت 
به جمعیت کشور کاهش صددرصدی داشته است.  به گزارش مهر، آمار کلی 
 و جزئی زندانیان در تمام کش��ورهای جهان در مدیری��ت آموزش و پژوهش 
سازمان های بین المللی و سازمان های مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به 
طوری که می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با 
زندانیان، حقوق زندانی و اصالح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را 
به عنوان مهم ترین مؤلفه های پژوهشی نام برد.  یکی از مترجمان مرکز آموزش 
و پژوهش سازمان زندان های ایران در سال 1386 در پی ارتباط با مرکز مطالعات 
بین المللی زندان های جهان دریافت که آمار زندانیان ایران بر خالف واقعیت در 
سامانه آمار زندانیان جهان ثبت شده است. از آن تاریخ به بعد ایران جدیدترین 

آمارهای خود را به صورت ماهانه یا فصلی به این مرکز ارسال می کند.

صداي آمریكا، احمد باطبي را اخراج کرد
پلیس فدرال آمریکا ضمن بازجویي از همسر سابق باطبي)تارا نیازي(، به باطبي 
درباره تماس با ایران و لو دادن برخي عناصر مخالف ظنین شده بود. امیرعباس 
فخرآور که گویا ارتباطات بیشتري با اف بي آي دارد، در این باره نوشت: احمد 
باطبي و کورش صحتي از صداي آمریکا اخراج شدند. به دنبال افشاي پرونده 
همکاري باطبي با وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و تشکیل پرونده از سوي 
پلیس فدرال آمریکا براي وي در این خصوص، باطبي که از پاییز س��ال 2008 
در بخش فارسي صداي آمریکا به کار مشغول بوده و به عنوان کارمند قراردادي 
دول��ت آمریکا حقوق دریافت مي کرد، به همراه تعدادي از دوس��تانش اخراج 
ش��دند. فخرآور اضافه کرد: پرونده همکاري باطبي با وزارت اطالعات، در پي 
انتش��ار نامه اي از ارژنگ داوودي از درون زندان اوین که آشکارا مدارکي را در 
خصوص همکاري باطبي با وزارت اطالعات به دس��ت مي داد، به رس��انه ها 
کشیده شد. ورود نامزد سابق باطبي به ماجرا و افشاي بخشي دیگر از جزئیات این 
همکاري هم بر صحت ماجرا تأکید داشت. نامه هاي معروف به 102 نفر هم که 
با هدف تغییر صورت مسأله از سوي هم پیمانان باطبي یعني سازگارا و افشاري 
منتشر شده بود، کمکي به وي نکرد و ارسال دومین نامه، که نقض آشکار قوانین 

در آمریکا بود، موجب سرعت بخشیدن به پرونده اخراج وي شد.
 

لو رفتن نقشه چاپلوسان پوتین
سخنگوي دفتر نخس��ت وزیري روسیه اعالم کرد که اکتشاف اشیاي تاریخي 
در کف دریا توسط »والدیمیر پوتین« حرکتي ساختگي بوده و واقعیت نداشته 

است. 
دیمیتري پس��کوف، سخنگوي دفتر نخست وزیري روسیه گفت:  تکه هایي از 
دو کوزه یا گلدان متعلق به قرن شش��م میالدي ب��راي او )پوتین( در کف دریا 
 جا سازي شده بود تا او هنگام کاوش هاي باستان شناسي خود در شهر باستاني و 
یوناني  نشین »فناگوریا« آن ها را کشف کند. وي افزود: پوتین این گلدان ها را در 
آن روز و در زماني که هزاران سال در این منطقه دفن شده  بودند کشف نکرد. 
این واضح است که تمام آن  کارها ساختگي بود. پسکوف در پاسخ به پرسشي که 
آیا این اشیا در محلي جا سازي شده بودند ادامه داد:  بی شک همین طور است. این 
اشیا چند هفته یا چند روز پیش از بازدید پوتین از محل در جاي خود قرار داده 
شده بودند. این امري طبیعي است و دلیلي ندارد نسبت به آن افسوس بخوریم. 
در ماه آگوست، خبر و تصاویري منتشر شده بود که »والدیمر پوتین« را در حال 

غواصي و کشف دو شيء باستاني در اعماق دریا نشان داده بود. 

عضو جبهه متحد اصولگرایان:

جریان فتنه، انحرافی و فساد
در برخی مواقع دستشان در یک کاسه است

رئیس مجلس ش��وراي اس��المي ضمن تبریک 
میالد ام��ام رض��ا)ع(، به همای��ش حمایت از 
انتفاضه فلسطین اش��اره کرد و گفت: برگزاري 
ای��ن همایش موجب فخر مجلس اس��ت که به 

هنگام از ملت فلسطین دفاع نمود.
ب��ه گزارش ایس��نا، علي الریجان��ي  در صحن 
علني مجلس گفت:  تش��کیل همایش فلسطین 
و س��خنراني ارزش��مند و پر مغ��ز رهبر معظم 
انق��الب آن ه��م در ش��رایط فریبکارانه اي که 
در صحن��ه بین الملل��ي در موض��وع فلس��طین 
طراحي شده است موجب فخر مجلس شوراي 
 اس��المي اس��ت که به هنگام از ملت فلس��طین

دفاع نمود.
وي خاطرنش��ان ک��رد: به تعبیر خالد مش��عل، 
مجل��س ش��وراي اس��المي تنه��ا پارلماني در 
دنیاس��ت که در موضوع فلس��طین با احساس 
مس��ئولیت فوق الع��اده پیگیر سرنوش��ت ملت 

مظلوم فلسطین است.
الریجان��ي تصریح کرد: حض��ور 600 میهمان 
از پارلمان ه��ا و سیاس��ت مداران کش��ورهاي 
اس��المي به خصوص از کشورهایي که در یک 
س��ال اخیر با انقالب هاي خود فضاي جدیدي 
در خاورمیان��ه ایجاد نموده اند و س��خنراني ها 
و مذاک��رات و هم فکري آنان ب��راي ادامه راه 
بیداري اسالمي و همچنین پیگیري حقوق مردم 

فلسطین ذي قیمت خواهد بود.

رئیس مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به هفته 
نیروي انتظامي ابراز داشت: هفته نیروي انتظامي 
فرصتي اس��ت که از خدمات گسترده این نیرو 
تقدیر ش��ود، به همه پرس��نل ای��ن نیرو در این 
هفته تبری��ک عرض مي کنیم و براي ش��هداي 
این نیروي بس��یار پرتأثیر در جمهوري اسالمي 

آرزوي علو درجات مي نماییم.
الریجان��ي در ادامه خاطرنش��ان کرد: مناظرات 
علم��ي ام��ام رض��ا)ع( منش��اء بی��داري فکر 
اس��المي در عصر عباسیان گش��ت، با آن که آن 
ولي خدا ش��هره به عبادات طوالني ش��بانه و به 
روایت��ي ه��زار رکعت نماز در ه��ر روز بودند، 

اما فرم��ود که عبادت منحص��ر در فزوني نماز 
و روزه نیس��ت، بلکه عبادت کامل اندیش��ه در 
امر خداوند عزوجل اس��ت،  ک��ه اهمیت تفکر 
 و تأم��ل را در مدرس��ه فکر رضوي نش��ان گر

است.
رئیس ق��وه مقنن��ه توضی��ح داد: در کالم بلند 
دیگري از ایش��ان، کلید پایداري و انسجام یک 
جامعه اس��المي را به دس��ت ش��یعیان مي دهد،  
آن حض��رت فرمود، مومن��ي را مومن ندانند تا 
آن که در او س��ه خصلت باش��د، 1- س��نتي از 
پروردگارش، 2- سنتي از پیامبرش 3- سنتي از 
امامش، س��نت از پروردگارش رازپوشي است، 
س��نت از پیامبرش مدارا کردن با مردم است و 

سنت از امامش شکیبایي در سختي است.
وي اظه��ار ک��رد: م��دار س��نجش اصالت هاي 
واقع��ي براي هر ش��خص و هر تش��کل و هر 
جامعه که مدعي رهپویي امام رضا)ع( اس��ت یا 
ب��ر والیت مداري عالقه نش��ان مي دهد در این 
امور اس��ت، رازپوشي که س��نت الهي است و 
 مدارا با مردم که س��نت نبوي است و شکیبایي

در سختي.
الریجاني خاطرنش��ان کرد: متأسفانه در جامعه 
ما ع��ده اي حتي به اس��م رهروی��ي والیت به 
وارونه س��ازي ای��ن معارف ع��ادت کرده اند و 
گویا زندگي با مدارا و رازپوش��ي را غیرانقالبي 

تلقي کرده اند.

الریجانی برخی را به رازپوشی و مدارا دعوت کرد
عده ای به اسم رهرویی والیت به وارونه سازی معارف عادت کرده اند
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 ناهید شفیعی
ضری��ب خودکفایی تخم م��رغ در اصفهان 135 درصد 
 اس��ت با این ح��ال محصوالت چهارمی��ن قطب تولید 
تخم مرغ کشور، این روزها  به بازار سیاه روانه می شود 
ت��ا مصرف کنندگان اصفهانی نیز از گرانی و کمبود این 

کاالی اساسی بی نصیب نمانند.
مرغ و تخم مرغ به سرنوش��ت سیب زمینی و پیاز 

گرفتار شد
معاون بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي استان اصفهان 
درباره وضعیت آشفته بازار مرغ و تخم مرغ و قیمت این 
کاالهای مصرفی گفت: شرایط کنونی بازار گوشت مرغ 
 به جوجه ریزی زیادی که تیرماه گذشته صورت گرفت
 بر می گ��ردد، در نتیجه با انبوه تولی��دات، قیمت مرغ 
کمتر از هزینه های تمام ش��ده ب��رای تولیدکنندگان به 
بازار عرضه می ش��ود. امیرحسین افیوني عرضه هر کیلو 
مرغ زنده به نرخ دو هزار و 300 تومان را به زیان مرغداران 
دانست و گفت:با این قیمت ها مرغدار برای هر کیلو تولید 

خود 300 تومان ضرر می کند که رقم هنگفتی است.
وی با اشاره به فعالیت هزار و700 واحد مرغداري گوشتي 
با 30 هزار قطعه جوجه ریزي در هر دوره گفت: ساالنه 130 
هزار تن گوشت مرغ در استان تولید مي شود و اصفهان سال 
گذشته با تولید140 هزار تن گوشت مرغ رتبه نخست کشور 

را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
مرغ��داران؛ زی��ر منگن��ه واردات و هزین��ه های 

سوخت
وی قیمت عادالنه مرغ برای مصرف کننده را س��ه هزار و 
500 تومان برش��مرد و گفت: در حال حاضر این رقم بین 
هزار و 800 تا 900 تومان است که نتیجه جوجه ریزی زیاد 

در فصل تابستان می باشد.
افیونی این مشکل را تنها مربوط به تولیدکنندگان اصفهانی 
ندانست و گفت: از یک سو مرغداران برای استفاده از شرایط 
آب و هوایی مناسب که نیاز به مصرف سوخت و هزینه های 
آن نداش��ت اقدام به تولید 15 درصد بیشتر از فصل گذشته 
یعنی حدود 83 میلیون جوجه ریزی کردند و از سوی دیگر 
واردات مرغ به شدت افزایش یافته و این شرایط بازار عرضه 

و تقاضا را به هم ریخته است.
وی شرایط کنونی بازار تخم مرغ و افزایش لحظه به لحظه 
قیمت ها در آن را نیز پیامد شیوع بیماری آنفلوآنزا در اسفند 
س��ال گذشته و بهار امس��ال بیان کرد و گفت: این بیماری 
تولیدکنندگان بسیاری از اس��تان های برتر کشور از جمله 
تهران، قزوین، البرز و قم را دچار بحران کرد اما در اصفهان 

هیچ نمونه و موردی از ابتال گزارش نشده است.
ش��یوع آنفلوآنزا در قطب های تولید تخم مرغ به 

جز اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي استان تیرماه را 
زمان اوج طغیان این بیماری معرفی کرد و گفت: تعدادی از 
گله های بزرگ و مرغداری های مهم کش��ور در اثر شیوع 
این بیماری تلف یا معدوم شدند، در نتیجه افت تولیدی به 

وجود آمد که فقط شامل مرغ تخم گذار می شود و شرایط 
مرغ های گوشتی برعکس است.

وی با پیش بینی این که دست کم شش ماه طول می کشد تا 
مرغداران خسارت دیده بتوانند کاهش تولید خود را جبران 
 کنن��د گفت: دوره پرورش جوج��ه حداقل 6 تا 7 ماه طول 
می کشد البته در اواخر سال گذشته که این بیماری گزارش 
ش��د یکی دو ماه واحدهای تولیدی از سوی دامپزشکی در 
قرنطینه بودند و به همین دلیل هنوز توان جبران افت تولید و 

ضرر و زیان خود را پیدا نکرده اند.
افیونی به افزای��ش20 درصدي جوجه ریزي از آغاز اجراي 
قانون هدفمندي یارانه ها در مرغداري هاي استان اشاره کرد 
و گفت: استان اصفهان با تولید ساالنه 75 هزار تن تخم مرغ 
در 110 واحد مرغ��داري رتبه چهارم تولید تخم مرغ را در 

کشور دارد.
نمی توان مرزهای اصفهان را بست

وی ضریب خودکفایی تخم مرغ در اصفهان را 135 درصد 
دانست و گفت:بر این اساس 35 درصد تخم مرغ تولیدی، 
مازاد است و به استان های دیگر فرستاده می شود اما در حال 
حاضر که عرضه تخم مرغ به شدت کاهش یافته مرغداران 
اصفهانی ترجیح می دهند محصول خ��ود را در بازارهای 

دیگر و به قیمت مناسب تر عرضه کنند.
افیونی با توجه به شناور بودن قیمت مرغ و تخم مرغ و تعیین 
قیم��ت این محصوالت غذایی پرمصرف در بازار عرضه و 
تقاضا گفت:  نمی توان مرزهای استان را بست تا محصولی 
وارد و خارج نشود. به این ترتیب اگر تولیدکنندگان مشتریان 
بهتری در تهران یا استان های دیگر داشته باشند، محصول 

خود را در اصفهان عرضه نمی کنند.
 معاون بهب��ود تولیدات دام��ي جهاد کش��اورزي اصفهان 
پیش بینی کرد تا دو سه ماه آینده بازار تخم مرغ به شرایط 

عادی خ��ود برگردد.  وی گفت: البته مدت زمانی که برای 
بازگشت شرایط بازار به حالت اولیه الزم است به واحدهایی 
که از گردونه تولید خارج ش��ده اند بستگی دارد که تا چه 

مدت می توانند دوباره تولید را از سر گیرند.
گرانی تخم مرغ به سود تولیدکننده نیست

مدیرعامل شرکت مرغ تخم گذاری استان اصفهان با اشاره 
به این که تعیین قیمت ها در این بخش از سوی تولیدکننده 
اعمال نمی شود، اظهار داشت: تاکنون مسأله ای نبوده که چند 
مسئول طی برگزاری نشستی میزان ارزان و گران بودن قیمت 

کاالیی را مشخص کنند.
محمدرضا نقش��ینه افزای��ش قیمت تخم مرغ را به س��ود 
تولیدکننده ندانست و افزود: به عنوان یک تولیدکننده انتظار 
داریم ک��ه نرخ ها از میزان فعلی باالتر نرود چرا که افزایش 

قیمت ها به سود تولیدکننده هم نیست.
مدیرعامل شرکت مرغ تخم گذاری استان اصفهان تصریح 
کرد: با کاهش تولید و عرضه در بازار در روزهای گذش��ته 

روند صعودی نرخ تخم مرغ اوج گرفته است.
وی با اشاره به این که همیشه عرضه و تقاضا در بازار کاهش 
و افزایش قیمت ها را مش��خص می کند، ادامه داد: چه بسا 
زمان هایی بوده که قیمت  تخم مرغ پایین آمده و حتی با نرخ 
1200 تومان عرضه و تا قیمت 800 تومان در بازار اصفهان 

نیز کاهش داشته است. 
عرضه مستقیم، سودجویی ها را کاهش می دهد

نقشینه تاکید کرد: واحدهای تولید حاضر هستند در صورتی 
ک��ه امکانات الزم برای آنها مهیا ش��ود خود اقدام به توزیع 

مستقیم کاال به فروشندگان کنند.
وی تصریح کرد: وجود یک مرکز عرضه و توزیع تخم مرغ 
به صورت مستقیم و عمده در شهرها یکی از ابزارهایی است 
که با کمک آن می توان دست واسطه ها را کوتاه و در نهایت 

به کاهش نرخ تخم مرغ در محل های فروش کمک کرد.
مدیرعامل شرکت مرغ تخم گذاری استان اصفهان در پاسخ 
به سئوالی مبنی بر این که نهادها چقدر در کاهش و افزایش 
نرخ تخم مرغ تأثیرگذار هستند، گفت: در حال حاضر نهادها 
در راستای تعیین قیمت تمام شده این کاال در بازار ارتباطی 

ندارند.
باز هم واردات راه حل است

مدیرعامل شرکت مرغ تخم گذار استان اصفهان در خصوص 
صفر ش��دن تعرفه تخم مرغ توسط مسئوالن، گفت: تعیین 
چنین تعرفه ای چراغ سبز برای افرادی است که تخم مرغ را 
وارد می کنند و کسانی که واردات این کاال را انجام می دهند 

باید متحمل ضررهای بسیاری شوند.
وی بیان داشت: در حال حاضر قیمت یک شانه تخم مرغ در 

استان اصفهان با نرخ هشت هزار تومان عرضه می شود.
نقشینه در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ تخم مرغ در 
روند خرید ش��هروندان تأثیری دارد یا خیر، افزود: افزایش 
نرخ تخم مرغ هیچ گونه تأثیری در خری��د مردم ندارد زیرا 
این کاال یکی از موادغذایی و همیشگی مورد مصرف آحاد 

جامعه است.
وی با اشاره به کاهش وزن موادغذایی به ویژه مواد لبنی، بیان 
داشت: نرخ این گونه کاال در صورتی قیمت صعودی یافته 
که وزن آنها تنزل داش��ته اما تخم مرغ از نظر وزن کاهش و 

افزایشی ندارد.
واردات 15 هزار تنی، قیمت را می شکند

ادامه سیر صعودی قیمت در بازار تخم مرغ، سرانجام باعث 
شد مسئوالن براي کاهش قیمت ها فکری کنند. در روزهاي 
گذش��ته اعالم ش��د 15 هزار تن تخم مرغ براي شکس��تن 
قیمت ها وارد مي ش��ود. قائم مقام معاون توس��عه بازرگاني 
داخلي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با تأیید این خبر 
از توزیع گس��ترده تخم مرغ در میادین با هدف تنظیم بازار 
این فرآورده پروتئیني خبر داد. حسین مدرس خیاباني اظهار 
داشت: بخش عمده کمبود تخم مرغ در روزهاي اخیر به دلیل 
کاهش تولید و بیماري آنفلوآنزای مرغي اس��ت که چندي 
پیش دامنگیر مرغداري ها ش��د و بر این اساس مرغ ها امحا 

شدند.
راهکارهای فراموش شده؛ حمایت از مرغداران و 

ذخیره سازی مرغ 
اما درمیان این تصمیمات که قرار اس��ت به صورت موقت 
 و در کوت��اه م��دت بازار تخ��م مرغ را کنت��رل کنند، جای 
برنامه ریزی برای حمایت از مرغداران خس��ارت دیده که 
مجبور به معدوم سازی مرغ های مولد خود شدند از یک سو 
و خرید دولتی و ذخیره سازی گوشت مرغ برای جلوگیری 
از گرانی این محصول در دوره آینده از س��وی دیگر خالی 
اس��ت. تنها این اقدامات اس��ت که باعث می شود واردات 
اجباری تخم مرغ باعث نابودی مرغداری های داخلی شده 
و این صنعت را نیز به سرنوشتی که بخش های دیگر اقتصاد 
با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند یعن��ی مبارزه با کاالهای 

نامرغوب اما ارزان تر وارداتی دچار نکند.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

کاهش قیمت سكه و طال در بازار
 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد 572 هزار تومان فروخته 
شد که در مقایسه با روز کاری گذشته سه هزار تومان کاهش نشان می دهد. رئیس 
اتحادیه کش��وری طال و جواهر، کاهش قیمت جهانی طال را علت ارزان تر ش��دن 
قیمت سکه و طال دانست و اضافه کرد: هر اونس طال در بازار های جهانی هزار و 
639 دالر معامله ش��د که در مقایسه با پنجشنبه 14 مهر هشت دالر کاهش داشت. 
وی، ن��رخ نیم و ربع س��که را هم در بازار آزاد ب��ه ترتیب 270 و 145 هزار تومان 
اعالم کرد. کشتی آرای گفت: سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و سکه های گرمی 
نیز در بازار آزاد به ترتیب600 و 75 هزار تومان معامله شد. رئیس اتحادیه کشوری 
طال و جواهر بهای هر گرم طالی18 عیار بدون اجرت ساخت را هم با450 تومان 

کاهش نسبت به روز پنجشنبه، 49 هزار و550 تومان اعالم کرد.

اجناس بدل، بازار ساعت مچی را آشفته کرد
این روز ها افزایش س��اعت های مچی لوکس اما بدل باعث ش��ده تا شرکت های معتبر 
جهان��ی برای حفظ اعتب��ار مارك خود به صورت مس��تقل وارد بازار ایران ش��وند تا 
 ش��اید از این طریق با جلوگیری از فروش س��اعت های بدل در ایران و حفظ حقوق 
مصرف کننده، جایگاه و فروش خود را حفظ کنند. افزایش فروش ساعت های مچی بدل 
آنچنان افزایش یافته است که برخی از کار شناسان تأکید می کنند ادامه این روند می تواند 

صدمه جدی را به شرکت های معتبر ساعت در جهان وارد کند.
بر همین اس��اس به تازگی شرکت های س��اعت سازی مطرح دنیا به ویژه شرکت های 
سوئیسی سعی دارند تا با سرمایه گذاری جدی در ایران از فروش بدل ساعت های خود 

جلوگیری کنند و ارزش و اعتبار برند خود را در بازار ایران حفظ کنند.

موافق نرخ تعیین شده دیه نیستیم
رئیس سندیکای بیمه گران ایران با بیان این که با افزایش نرخ دیه میزان وجه دریافتی از 
بیمه گذاران امسال با افزایش روبه رو نخواهد شد، از تعیین نرخ دیه در ابتدای هر سال 
خبر داد.غالمرضا تاجگردون با ابراز نارضایتی از اعالم نرخ دیه جدید گفت: بی شک نرخ 
تعیین شده خیلی باال تر از نرخ تورم موجود است و ما با این موضوع موافق نیستیم اما به 
هر حال تصمیمی است که رئیس قوه قضائیه براساس وظیفه شرعی انجام داده است. وی 
از عدم دریافت وجه از بیمه گذاران به مدت پنج ماه توسط بیمه گران خبرداد و تصریح 
کرد: شرکت های بیمه ای بنا به هر دلیلی تالش می کنند که با همکاری و هماهنگی با دولت 
و قوه قضائیه نرخ اعالم شده را به شکل صحیحی اجرا کند. رئیس سندیکای بیمه گران 
ایران در ادامه کاهش و یا افزایش قیمت نرخ دیه را مستلزم نوسان قیمت شتر دانست و 
گفت: برای جلو گیری از افزایش بی رویه و یکباره نرخ دیه، قرار شده از ابتدای هر سال در 

خصوص تعیین نرخ دیه بررسی ها صورت بگیرد و نرخ را اول هر سال اعالم کنند.

فروش تلفنی تجهیزات کاهنده مصرف سوخت

 بازار کالهبرداران سكه شد
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،  
تمایل مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی برای اصالح الگوی مصرف حامل های مختلف 
انرژی در سطح کشور افزایش یافته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در شش 
ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف بنزین، گازوئیل، 
گاز مایع و نفت سفید به ترتیب پنج درصد، چهار درصد، 14 درصد و نفت سفید حدود 

20 درصد با کاهش روبه رو شده است.
 با وجود کاهش مصرف بنزین، هنوز تقاضا برای استفاده از این دو فرآورده استراتژیک 
 نفتی در بازارهای داخلی باال اس��ت و حتی توس��عه صنعت س��ی.ان.جی هم منجر به 
یکه تازی بنزین در سبد سوخت خودروهای ایرانی نشده است. در حال حاضر با کاهش 
ذخیره بنزین 100 تومانی )بنزین یارانه ای( در کارت های هوشمند سوخت به حدود 200 
میلیون لیتر، در عمل این فرآورده پرطرفدار نفتی با دو قیمت نیمه یارانه ای و آزاد 400 و 

700 تومان در سطح کشور عرضه می شود.
 از س��وی دیگر با کاهش ذخیره بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای کارت های هوش��مند 
سوخت، خودروسواران اجرا و پیاده سازی راهکارهای مختلفی را برای کاهش مصرف و 

ذخیره سازی بیشتر بنزین یارانه ای خود در دستور کار قرار داده اند.
 همزم��ان ب��ا گرای��ش مردم 
ب��ه اس��تفاده از روش ه��ای 
مص��رف  کاه��ش  جدی��د 
 بنزی��ن ب��ه دلیل خ��ال اعمال 
سیاس��ت گذاری ه��ای کالن 
توسط دولت در حوزه مدیریت 
حمل و نقل و س��وخت، بازار 
کالهبرداران و سودجویان برای 
معرفی روش های غیر علمی و 
کاذب کاهش مصرف سوخت 
در خودروها سکه شده است. 

پیگیری ها حاکی از آن اس��ت که در هفته های گذشته افرادی با اجاره تلفن، ساختمان 
و جذب تعدادی تلفنچی با سازمان ها، ادارات، رانندگان تاکسی و خودروهای شخصی 
تماس گرفته و به معرفی یکس��ری تجهیزات کاهنده مصرف بنزین در خودروها اقدام 
می کنند.  این شرکت ها با اشاره به ارائه تسهیالتی توسط شرکت بهینه سازی مصرف 
س��وخت، ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و مؤسسه استاندارد برای 
تجهیزات کاهنده مصرف سوخت در خودروها، تأکید می کنند: با نصب تجهیزات کاهنده 

متوسط مصرف بنزین خودروها بین 30 تا 50 درصد کاهش می یابد.
  در ای��ن تم��اس های تلفن��ی با تأکید بر این ک��ه دولت با ارائه تس��هیالتی از نصب و 
راه اندازی تجهیزات کاهنده در موتور خودروها حمایت می کند، اعالم می شود: نصب 

این تجهیزات هیچگونه مشکلی در احتراق و راندمان خودروها ایجاد نمی کند.
 کاهنده های مصرف بنزین، غیر استاندارد هستند

 عباس کاظمی در گفتگو با مهر با بیان این که تاکنون در سطح وزارت نفت هیچ گونه 
مجوز و یا اس��تانداردی برای تجهیزات کاهنده مصرف بنزین در خودروها صادر نشده 
اس��ت، گفت: بنزین تولیدی در پاالیش��گاه ها دارای یک استاندارد مشخصی بوده که با 
استفاده از تجهیزات کاهنده نمی توان زمینه صرفه جویی را در مصرف سوخت خودروها 
ایجاد کرد. مدیر عامل ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت با اعالم این که هر گونه 
تغییرات در کیفیت و کمیت بنزین مصرفی خودروها غیر قانونی اس��ت، تصریح کرد: 
برخی از کاهنده های نصب ش��ده در موتور خودروها یکس��ری فلزات و آالینده هایی 

منتشر می کند.
 این مقام مس��ئول با تأکید بر این که تاکنون دولت هیچ گونه تسهیالتی برای تجهیزات 
کاهنده مصرف بنزین در نظر نگرفته است، اظهار داشت: تاکنون استانداردی هم توسط 

مؤسسه استاندارد برای این تجهیزات صادر نشده است.
 فروش تجهیزات دهه 60 میالدی به نام کاهنده بنزین

 جلیل ساالری هم با بیان این که به تازگی گزارش هایی مبنی بر تماس افرادی با رانندگان 
و منازل برای فروش کاهنده مصرف س��وخت خودروها ارائه شده است به مهر، گفت: 
فروش کاهنده مصرف سوخت در سطح استان های کشور به شدت فرا گیر شده است.

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعالم این که تاکنون مجوزی برای 
تولید و فروش این تجهیزات توسط شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی صادر نشده است، 
بیان کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد بیشتر شرکت های فاقد صالحیت اقدام 

به تولید، بازاریابی و فروش این تجهیزات می کنند.
 این مقام مس��ئول ب��ا اعالم این که برخ��ی از تجهیزات کاهنده مص��رف بنزین دارای 
اس��تانداردهای دهه 60 میالدی هس��تند، اظهار داشت: این تجهیزات در گذشته و برای 

تصفیه سوخت های بسیار نامرغوب و بی کیفیت مورد استفاده قرار گرفته است.

تب آنفلوآنزا، تخم مرغ های اصفهان را به بازار سیاه کشاند

گرانی و کمبود در چهارمین قطب تولید تخم مرغ شدت یافت

س��رانه مصرف فوالد در کش��ور در 
حال حاضر 300 کیلوگرم است که 
این رقم با 50 درصد افزایش به 450 

کیلوگرم در سال می رسد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در 
همایش مدیران ایمیدرو در اصفهان 
افزود: ب��ا توجه به برنامه های بزرگ 
توسعه ای کش��ور، مصرف فوالد در 
ایران به س��رعت در ح��ال افزایش 
اس��ت و این امر نوید بازار خوبی را 

در آینده می دهد.
سمیعی نژاد از برنامه ریزی برای ایجاد ظرفیت 14 میلیون 
تن ورق تخت در کش��ور تا س��ال 94 خبر داد و گفت: 
از 5 / 11 میلی��ون تن محصوالت فوالدی وارد ش��ده به 
کش��ور در س��ال 89، حدود پنج میلیون تن ورق تخت 

بوده است. 
وی با اش��اره به آینده بازار ف��والد جهانی گفت: تا پایان 
امسال وضع بازار فوالد مطلوب است و در سال آینده نیز 
آهنگ تقاضای فوالد جهانی روند خوبی خواهد داشت.

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه افزود: آینده پیش رو، به 

فوالدس��ازان جهانی این فرصت را 
می دهد تا به دنبال ادغام ش��رکت ها 
و گسترده  کردن شرکت های فوالدی 
باشند و نیاز خود را از معادن موجود 

تأمین کنند.
وی گفت: تولیدکنندگان جهانی نیز 
ب��ه دنبال تولید محصوالت با ارزش 
افزوده و کیفیت بیش��تر هس��تند، از 
ای��ن رو ش��رکت هایی می توانند در 
بازاره��ای جهانی رقاب��ت کنند که 
قیم��ت و کیفیت را مدنظر داش��ته 
باشند. سمیعی نژاد گفت: چشم انداز بلندمدت سنگ آهن و 
طرح های تکمیلی موجب افزایش عرضه سنگ آهن بیش 
از فوالد خواهد شد و در نتیجه ثبات قیمت سنگ آهن را 

به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در سال 2010 ایمیدرو با تولید 4 /11 میلیون 
تن فوالد خام جایگاه هفدهم را در میان شرکت های برتر 
فوالدی به دست آورد، اما با راه اندازی طرح های توسعه 
تا سال 93 به جایگاه 10 شرکت برتر فوالد جهانی دست 

خواهد یافت.

مع��اون عمرانی اس��تاندار اصفهان 
گف��ت: هر چند توصیه ب��ه از رده 
خارج ک��ردن خودروی فرس��وده 
می شود اما این امر به صرفه نیست 
چرا که وام ی��ک میلیونی که برای 
از رده خ��ارج کردن این خودروها 
داده می شود برای خرید خودروی 

جدید کافی نیست.
به گزارش فارس، سید جمال الدین 
صمصام شریعت در همایش تجلیل 
از شهروندان قانونمند و نمونه های 

ترافیکی با اشاره به این که اصفهان شاهد بروز مسائل 
ترافیکی جدید و گسترش ش��هر است، اظهار داشت: 
در استان اصفهان روس��تاهایی با جمعیت بیش از پنج 
هزار نف��ر وجود دارد و در آینده ای نزدیک 12 ش��هر 
جدید به شهرهای استان اضافه و جمع شهرهای استان 
به 112 شهر می رسد.وی با بیان این که توسعه شهری 
و معاب��ر و راه های درون ش��هری جوابگوی جمعیت 
نیس��ت، افزود: تعداد خودروهای پالك شده و سطح 

اشغال در معابر با هم همخوانی ندارد.

اصفهان  اس��تاندار  عمرانی  معاون 
ب��ا بی��ان این که هر چه به س��طح 
معابر اضافه شود باز هم پاسخگو 
نیاز نیس��ت، تصریح کرد: هر چند 
توصی��ه ب��ه از رده خ��ارج کردن 
خودروی فرسوده می شود اما این 
امر به صرفه نیس��ت چ��را که وام 
یک میلیونی که برای از رده خارج 
کردن این خودروها داده می ش��ود 

کفایت نمی کند.
وی ب��ه تس��هیالت بانک��ی خرید 
خودرو اش��اره ک��رد و افزود: درصد س��ود باالی این 
تس��هیالت برای کس��انی که منبع درآمدشان از طریق 
هم��ان خودرو اس��ت زیاد و همین امر س��بب کاهش 

تقاضا برای جایگزینی خودروی فرسوده شده است.
صمصام ش��ریعت با مقایسه برخی از کشورها با ایران 
گفت: در برخی از کش��ورها به لح��اظ رعایت تعادل 
بین تولید خ��ودرو و امکانات موجود، هیچ خودروی 
 جدی��د پ��الك نمی ش��ود تا خ��ودروی قدی��م از رده 

خارج شود.

افزایش ۵۰ درصدی مصرف سرانه فوالد توقف جایگزینی خودروهای فرسوده در اصفهان

مدی��ر ش��رکت غل��ه و خدم��ات 
بازرگانی چهارمحال و بختیاری از 
پرداخت 40 میلیارد ریال مطالبات 

کشاورزان این استان خبر داد.
 محس��ن ضیای��ی از آغاز پرداخت 
تس��هیالت به نانوایان اس��تان خبر 
داد و اظهار داش��ت: این تسهیالت 
ب��ه متصدی��ان واحده��ای خبازی 
دارای پروانه کس��ب اعطا می شود. 
متقاض��ی  نانوای��ان  اف��زود:  وی 
برای بهره مندی از این تس��هیالت 

 www.gtc-portalo.com اینترنت��ی  س��امانه  در 
نام نویسی کنند.

ضیایی از معرفی نان��وای نمونه چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و گفت: در راس��تای ارتق��ا کیفی نان تولیدی 
و افزایش خدمات خبازی ها و براس��اس ش��اخص ها 
و معیارهای پژوهش��کده غالت کش��ور، بهرام قاسمی 
نان��وای واحد صنفی نیمه حجیم در ش��هرکرد به عنوان 

نانوای نمونه استانی در کشور انتخاب شد.
مدیر ش��رکت غله و خدمات بازرگان��ی چهارمحال و 
بختیاری خاطرنش��ان کرد: اجرای اصالحات در شیوه 
پخت نان، آموزش فنی و اس��تفاده از فناوری پیشرفته 
در تهیه نان، بهداشت فضای نانوایی، نوسازی، بهسازی 
و تعویض ماشین آالت پخت نان، افزایش زمان تخمیر 
و پخ��ت نان از جمله فعالیت های این نانوا برای بهبود 

کیفیت پخت نان است.
وی در ادام��ه از خرید 10 هزار تن 
گندم مازاد بر نیاز کش��اورزان این 
اس��تان خبر داد و گفت: امس��ال به 
سبب خشکس��الی و خود مصرفی 
روس��تائیان، میزان خری��د گندم از 
کشاورزان این استان به 60 درصد 

کاهش یافته است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه صرف��ه جویی 
و  آرد  بخ��ش  در  درص��دی   30
ن��ان پس از هدفمندس��ازی افزود: 
فرآینده��ای تأثیرگ��ذار در تولید نان ب��ا کیفیت در دو 
بخ��ش تولید آرد از مزرعه تا کارخان��ه و تولید نان از 
نانوایی تا منزل توسط نانوایان انجام می شود که نیازمند 

همکاری تمامی دستگاه های مرتبط است.
ضیای��ی بر ضرورت ارتقای کیفیت نان تولیدی در این 
اس��تان تأکید کرد و گفت: در بخ��ش تولید آرد، گندم 
مرغوب از عوامل بس��یار مه��م در تولید آرد با کیفیت 
اس��ت و در نهایت منجر به تولید نان با کیفیت خواهد 

شد.
در ح��ال حاضر بی��ش از 487 نانوای��ی در چهارمحال 
و بختیاری مش��غول به فعالیت اس��ت که از این تعداد 
نانوایی موجود در اس��تان بی��ش از 121 واحد نانوایی 
در روس��تا و بیش از 377 واحد نانوایی در سطح شهر 

دایر است.

مدیرعامل ش��رکت آبفا چهارمحال 
و بختیاری گفت: در س��ال جاری با 
تخصیص 105 میلیارد ریال اعتبار، 15 
طرح فاضالب در شهرهای این استان 

اجرا می شود.
اصغر یزدانی اظهار داش��ت: احداث 
سه تصفیه خانه فاضالب در شهرهای 
ل��ردگان، ب��ن و بلداج��ی از جمله 
طرح های بزرگ این ش��رکت است. 
وی کمبود اعتب��ار را دلیل تأخیر در 
روند تکمی��ل طرح های در دس��ت 

اجرای این ش��رکت اعالم کرد و گفت: امیدوارم در سال 
ج��اری با تحقق اعتبار مورد نیاز روند تکمیل این طرح ها 

تسریع و به زودی به بهره برداری برسند.
یزدانی تصفیه خانه فاضالب هفشجان را یکی از طرح های 
در دس��ت اجرا برشمرد و افزود: این طرح در حال حاضر 
افزون بر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که انتظار می رود 

با تأمین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به دیگر طرح های در دست اجرای این شرکت، 
بیان کرد: توسعه تأسیسات فاضالب در شهرهای شهرکرد، 
فارسان، فرخشهر، هفشجان، س��امان، جونقان، کیان، بن، 
بلداجی، فرادنبه و شهرك های الحاقی در شهرکرد و بروجن 

در دست اجراست.
وی با بی��ان این که مطالعات ایجاد تأسیس��ات فاضالب 

در دیگر ش��هرهای این اس��تان نیز 
در ح��ال انجام اس��ت، تصریح کرد: 
درحال حاضر 57 درصد از جمعیت 
شهری استان تحت پوشش خدمات 

فاضالب قرار دارند.
یزدانی در ادامه از اجرای 10 کیلومتر 
شبکه فاضالب در منظریه شهرکرد 
خبر داد و گفت: از اردیبهش��ت ماه 
امس��ال تاکنون بیش از 10 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق 
36 و 37 ش��هرك منظریه ش��هرکرد 

اجرا شده است.
وی از صرف افزون بر دو میلیارد و500 میلیون ریال هزینه 
در رون��د اجرای این طرح خب��ر داد و گفت: همچنین با 
صرف اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال سه کیلومتر شبکه 
فاضالب در ش��هرك الهیه بروجن اجرا ش��ده و به زودی 
س��اکنان در مس��کن مهر این مناطق از مزای��ای این طرح 

بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از شش کیلومتر شبکه انتقال فاضالب 
برای ناحیه غرب شهرکرد اجرا شده است و تا پایان سال 
جاری با اجرای ش��ش کیلومتر دیگ��ر، این ناحیه به خط 
اصلی فاضالب وصل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با 
بهره برداری از طرح های یاد شده 50 هزار نفر از ساکنین این 

مناطق از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:
کاهش 6۰ درصدی خرید گندم در چهارمحال  و بختیاری

با اختصاص 105 میلیارد ریال اعتبار صورت می گیرد؛
اجرای 1۵ طرح  فاضالب در شهرهای چهارمحال و بختیاری
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حوادث

جامعه
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:

رد پای طالبان در خورزوق؛روند احیاي بافت هاي فرسوده کند است

نمادهای ملی به راحتی تخریب می شوند
یک شیر سنگی با قدمت 400 سال که در ورودی شهرداری خورزوق قرارداشت، 

به دستور مقامات محلی تخریب شده و به جای آن گلدان گذاشته اند.
به گزارش س��اج ، ماجرا از این قرار بود که یکی از مس��ئوالن ش��هری این  شیر 
س��نگی را که نماد ش��جاعت و دالوری ب��وده و جزئی از می��راث فرهنگی ملی 

محسوب می شده طاغوتی دانسته و آن را نماد قبرستان عنوان کرده است.
همین مس��أله برخی افراد س��ود جو فرصت طلبان ضد فرهنگی را برآن داشت تا 

نسبت به تخریب این نماد ملی در اسرع وقت اقدام کنند.
از طرف دیگر مردم شهرستان خورزوق با اطالع از این فاجعه فرهنگی اعتراضات 
گسترده ایی را رقم زدند و تخریب کنندگان پس از این که مورد اعتراض مردمی 
قرار گرفته  باز آن را چس��بانده اند و در گوش��ه ای گذاشته اند، به ظاهر میراث 
فرهنگ��ی به جای مانده از گذش��تگانمان در بین مس��ئوالن ما یک س��رافکندگی 
محس��وب ش��ده و توجهی به آنها نمی شود . گفتنی اس��ت چندی پیش اقدامی 
مشابه در موزه هنرهای تزئینی اصفهان رخ داد تا کوزه ایی کهن به سرنوشت شیر 
س��نگی خورزوقی دچار شده باشد الزم به ذکر است چند سال پیش بزرگ ترین 

بنای سنگی جهان در افغانستان توسط طالبان موشک باران شد.  

کشفیات  مواد مخدر
 4۰ درصد افزایش یافت

فرمان��ده مرزبان��ي نی��روي انتظام��ي از افزای��ش 40 درص��دي کش��فیات مواد 
مخ��در طي ش��ش ماهه س��ال جاري خب��ر داد و گفت: در این مدت کش��فیات 
 س��الح 109 درصد و کش��فیات مش��روبات الکل��ي 79 درصد افزایش داش��ته

 است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس سردار ذوالفقاري، عنایت خاص مقام معظم 
رهبري به مردم مناطق مرزنش��ین و امنیت مرزهاي کشور، اهتمام دولت، مجلس 
و س��تاد کل نیروهاي مس��لح به امنیت مرزها، وجود هماهنگي بین مرزنشینان و 
مرزبانان و س��ازمان ها و نهادهاي دولتي را از مهم ترین موضوعاتي دانس��ت که 
باعث افزایش امنیت در مرزها شده است. وي در ادامه سخنان خود با بیان این که 
بی��ش از 90 درص��د از تکنولوژي مورد نیاز مرزباني در داخل کش��ور طراحي و 
س��اخته مي ش��ود، گفت: انگیزه و غیرت مرزبانان نیز نقش بس��زایي براي تأمین 
امنیت این مناطق دارد. فرمانده مرزباني نیروي انتظامي با بیان این که مرزنش��ینان 
نقش بس��زایي در تأمین امنیت مرزهاي کشور دارند، گفت: مرزنشینان حساسیت 
بسیار زیادي در مورد نحوه و چگونگي تأمین امنیت در این مناطق دارند و براي 

تأمین امنیت مرزهاي آبي و خاکي تالش مي کنند.
 به گفته سردار ذوالفقاري، وجود مرزبانان و تالش مرزنشینان موجب شده است 
که تمامي تالش هاي دش��منان که به صورت پیدا و پنهان و نرم و س��خت براي 
نا امن کردن مرزهاس��ت، ناکام بماند. وي با بیان این ک��ه ده ها کانال تلویزیوني و 
صد ها کانال رادیویي در تالشند تا مرزها را ناامن جلوه دهند، گفت: با این حال 
امنیت مرزهاي کشور روز به روز افزایش مي یابد. فرمانده مرزباني نیروي انتظامي 
گفت: بر اس��اس آمارهاي موجود میزان ش��رارت ها سیر نزولي داشته است. وي 
در پایان س��خنان خود با اشاره به این که میزان کنترل مرزهاي کشور در پنج سال 
گذش��ته دو برابر رشد یافته اس��ت، گفت: نگاه ویژه فرمانده ناجا در افزایش این 

روند نقش بسزایي داشته است.

عضو ش��وراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به این که روند احیاي بافت هاي 
فرس��وده را کند دانست و گفت: بر روي فعالیت هاي شهرداري در خصوص 

نوسازي بافت هاي فرسوده شاخص گذاري مي شود.
وحید فوالدگر در جلسه علني شوراي اسالمي شهر با بیان مطلب فوق تصریح 
کرد: روند بازسازي بافت هاي فرسوده به کندي صورت مي گیرد به طوري که 
بر اساس ش��اخص گذاري ها و برآوردهاي مسئوالن شهرداري، کار بازسازي 
بافت هاي فرسوده با این روند در بهترین مناطق 50 سال و بدترین مناطق 150 
س��ال طول مي کش��د. وي با تأکید بر این که تالش بیشتر مسئوالن شهرداري 
و دیگر دس��تگاه ها و سازمان ها براي تس��ریع در روند نوسازي بافت فرسوده 
ضروري اس��ت، اظهار امیدواري کرد که بتوان با همکاری تمامي دستگاه هاي 
مربوط قدم های بزرگی را برای احیاء بافت فرس��وده اصفهان برداشت. به نقل 
از ایمنا وي در بخش دیگر سخنان خود اقدامات شهرداري را در جهت فراهم 
کردن زیرساخت هاي فرهنگي قابل تقدیر دانست و به فعالیت هاي رادیو صداي 

شهر و خبرگزاري ایمنا اشاره کرد و گفت: رادیو شهر بیشترین مخاطب را بعد 
از برنام��ه صبح اصفهان به خود اختصاص داده که این امر گویاي تأثیرگذاري 
تالش ها و اعتبارات در جهت توس��عه فرهنگ شهروندي است. عضو شوراي 
اسالمي شهر اصفهان نیز عملیاتي کردن طرح ها و پروژه ها و اعمال قوانین در 
مباحث ترافیکي را ضروري بیان کرد و ادامه داد: در بعضي از خیابان هاي شهر 
که داراي مراکز تجاري بوده خطوط ویژه اتوبوس پیش بیني ش��ده که این امر 
به دلیل وجود تعداد واحدهاي تجاري زیاد و مراجعات مردم و نبود پارکینگ 
عمومي مش��کالت جدي در این خیابان ها ایجاد کرده و اتوبوس هاي شهري 
نه تنها امکان تردد و رفت و آمد در خط ویژه و الین کناري آن را ندارند بلکه 
به سختي از الین سوم خیابان عبور مي کنند. فوالدگر بازدید میداني از طرح ها 
و پروژه هاي اجرا ش��ده براي عملیاتي کردن آنها را ضروري دانست و افزود: 
عملیاتي نبودن این طرح ها نقص قوانین و بي احترامي به قانون است. وي در 
پایان پدیده خشکسالي و خشکي زاینده رود را از مهم ترین مشکالت اصفهان 

خواند و آثار دعا و نیایش براي از بین رفتن این پدیده را اجتناب ناپذیر دانست 
و از علما و روحانیون و مردم متدین این دیار خواست از دعا، نیایش و تزرع 

به درگاه خداوند براي نزول رحمت الهي غافل نشوند.

زاینده رود
کیف را در یک لحظه بدون این که بفهمید چه 
اتفاقي افتاد از دست تان ربودند. دو موتورسوار 
فرز و چابک که در یک چشم برهم زدن از محل 
دور شدند و وقتي تعدادي از عابران در صحنه 
به دنبال آنها مي دویدند، شما دیگر کیف و همه 
مدارك داخلش را از دس��ت رفته مي دانستید. 
کالنتري، بانک، دادس��را، استشهادنامه... و این 
قسمتي از مسیر طوالني و دشواري است که از 

این پس پیش رو دارید.
حاال شما مانده اید و همه آنچه از دست داده اید و 
سرگرداني در برابر حادثه اي که مي تواند اتفاقات 
ناخوش��ایند دیگري را به دنبال داشته باشد. هر 
آن ممکن اس��ت چک حامل شما نقد شود، با 
استفاده از کارت خودپرداز حسابتان خالي شود، 
از شناسنامه و گذرنامه تان سوء استفاده شود و 
ده ها اتفاق دیگر که از حاال باید خود را براي آنها 
آماده کنید. کیف دزدي یکي از شایع ترین انواع 

دزدي ها در جهان اس��ت. آنها با چنان مهارتي 
این کار را انجام مي دهند که شما پس از ماجرا 
باید ساعت ها فکر کنید تا بفهمید کي و کجا این 
بال سرتان آمده است.کیف قاپ مي تواند بدون 
این که اس��لحه اي در دست بگیرد با استفاده از 
بي توجهي شما کیف پولتان را بردارد و براحتي 
از محل دور شود. بدترین اتفاق زماني مي افتد 
که شما در حال سفر باشید. او مي تواند پول ها 
و کارت هاي اعتباري ش��ما را بردارد و سفر را 
برایتان تلخ کند، زیرا امکان دنبال کردن و گرفتن 
دزد در جایي که شما غریبه اید بسیار کم است.

بحث کیف قاپي چه در خیابان هاي شلوغ و پر 
رف��ت و آمد و چه در کوچه ها و معابر خلوت 
ش��هر را باید در حوزه مسائل انتظامي بررسي 
ک��رد. به نظر مي رس��د هرچ��ه ضریب امنیت 
اجتماعي کاهش یابد بروز حوادث و جرایمي 
همچون کیف قاپ��ي و دزدي نی��ز به صورت 

تصاعدي افزایش مي یابد. 

95 درصد کیف قاپ ها معتادند
بررس��ي پرونده ه��اي کیف قاپ��ي بیانگر این 
واقعیت است که بیشتر این مجرمان سابقه دار 
و داراي اعتیاد چندس��اله به ان��واع مواد مخدر 
هس��تند. چندي پیش در یکي از روزنامه هاي 
سراس��ري مطلبي به نقل از بازپرس شعبه دوم 
دادگستري کرج عنوان شد که طبق تحقیقات 
95 درصد کیف قاپان داراي اعتیاد هس��تند که 
بیشترین آنها مصرف کننده کراك و شیشه بوده 
و از آنجا که قادر به تأمین هزینه باالي شیشه و 
کراك مصرفي خود نیستند، به ناچار دست به 
کیف قاپي مي زنند. علي صمدي قرباني، شیوع 
کیف قاپي را در شهرهاي بزرگ بیشتر دانست و 
گفت: کیف قاپان عمدتاً حرفه اي و با سابقه بوده 
و 95  درصد آنها با موتورس��یکلت و تنها پنج 
درصد با خودرو اقدام به کیف قاپي مي کنند.به 
نقل از پایگاه اطالع رساني پلیس، نحوه برخورد 
مدارا گونه اي که در گذشته با کیف قاپان انجام 
مي ش��د، یکي از دالیل عم��ده ارتکاب مجدد 
کیف قاپان به این جرم بود. در گذشته مجرمي 
که با 100 فقره کیف قاپي در پرونده اش دستگیر 
مي شد، تا زمان تش��کیل دادگاه و صدور رأي 
نهایي مي توانس��ت با قرار کفالت پنج میلیون 
توماني آزاد ش��ود که این امر به نوعي ارتکاب 
این جرم توسط مجرمان کیف قاپ را به صرفه 

مي کرد.

این موضوع بدان معناس��ت که در قانون فعلي 
قرار کفالت به وثیقه تغییر کرده و بسته به این که 
جرم کیف قاپان چقدر سنگین باشد و چه مقدار 
از مالباختگان به سرقت رفته باشد، قرار وثیقه 
تعیین مي ش��ود. به طور مثال اگ��ر ارزش مال 
س��رقتي از مالباخته یا مالباختگان 100 میلیون 
تومان باش��د، قرار وثیقه اي حدود 130 میلیون 
تومان��ي تا زمان تش��کیل دادگاه و صدور راي 

نهایي براي وي تعیین مي شود.
به گفت��ه پلیس، بر اس��اس م��اده 657 قانون 
مجازات اس��المي مج��ازات کیف قاپي یک تا 
پنج سال زندان همراه با 74 ضربه شالق است 
که پس از بررس��ي پرونده از سوي قاضي راي 
نهایي بسته به میزان جرم ارتکابي براي مجرم 

صادر مي شود.
بنابرای��ن گ��زارش با وج��ود اع��الم افزایش 
کیف قاپي ها طي سال جاري در کشور از سوي 
مراجع رس��مي این جرم در برخي کالنشهرها 
نسبت به سال هاي گذشته با کاهش مواجه بوده 

است. 
کی��ف قاپ��ي جرمي معلول آس��یب هاي 

اجتماعي است
آن چنان ک��ه از گفته هاي مس��ئوالن برمي آید 
و بررس��ي هاي کارشناس��ان حوزه آسیب هاي 
اجتماعي نش��ان مي دهد؛ ج��رم کیف قاپي نیز 
همچون بس��یاري از جرایمي که طي سال هاي 

اخیر در جامع��ه به وقوع مي پیون��دد، معلول 
بس��یاري از بحران ها و آس��یب هاي اجتماعي 
از جمل��ه بی��کاري، فقر، اعتی��اد و... همچنین 

مشکالت فرهنگي جامعه است.
توصیه هاي پلیس:

در س��ایت نیروي انتظامي براي آمادگي مردم 
هنگام مواجه ش��دن با کیف قاپان توصیه هاي 
متعدد و مهمي ش��ده که آگاهي و به کارگیري 
آنها در مواقع نیاز براي هر شهروندي ضروري 

است:
- از حمل و جابه جایي پول نقد به مقدار زیاد 
خودداري و در حد امکان از چک هاي تضمیني 

و مسافرتي استفاده شود.
- کیف قاپ ها به طور معمول اطراف بانک ها، 
دفترخانه ها و بنگاه ها کمین مي کنند، بنابر این 
الزم اس��ت در این اماکن به طور کامل هوشیار 
بوده و مراقب هرگونه حرکات مشکوك باشید.

- چنانچ��ه به دالیلي مجبور به حمل پول نقد 
در کیف یا ساك دستي و... هستید، سعي کنید 
از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و مراقب 

کمک بگیرید.
- هنگام حمل پول نقد حتماً از خودرو استفاده 
کنید و از پیاده روي بویژه در خیابان هاي خلوت 

بپرهیزید.
- از ب��ه نمای��ش گذاش��تن پول هم��راه خود 

خودداري کنید.

کیف قاپی معلول آسیب های اجتماعی است؛

کیفم حال ل، جانم  آزاد

مزایده
6/603 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 947/27876-2/865 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ اعیاني یکدستگاه آپارتمان پالك شماره 2267/7707 واقع در طبقه سوم 
بلوك BCEF2 شش��دانگ به مساحت 105/59 مترمربع، به انضمام سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ انباري پالك شماره 2267/7669 واقع در طبقه زیرزمین ششدانگ به 
مس��احت 4/84 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مش��اعي و مش��اعات که عبارتند از 
پارکینگ مش��اعي 7689 فرعي و راهرو و پلکان هاي مش��اعي 7690 فرعي و 7691 
فرعي و محل تأسیسات مشاعي 7688 فرعي بدون حق استفاده از پارکینگ مشاعي 
مرقوم با حق العبور از پلکان 7691 فرعي سقف این آپارتمان با کف 7714 فرعي و 
کف با سقف 7700 فرعي اشتراکي است کاًل مجزي شده از پالك شماره 2267/37 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان بهارس��تان- خیابان فرهنگ خیابان 
الف��ت خیابان درمان��گاه رازي مجتمع بهاران بلوك جانبازان بلوك F2 طبقه س��وم 
واحد ش��مالي پالك 20 که س��ند مالکیت آن در صفحه 230 دفتر 146 امالك ذیل 
ش��ماره 39594 با ش��ماره چاپي 532813 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً 
در س��ه قس��مت به طول هاي 1/96 متر و 5 متر و 5/05 متر غربي است و 8/92 متر 
پنجره و دیواري اس��ت به فضاي عرصه مش��اعي شرقًا به طول 10/86 متر پنجره و 
دیواري اس��ت به فضاي عرصه مشاعي جنوبًا اول به طول 4/84 متر دیوار به دیوار 
آپارتم��ان 7708 فرع��ي دوم به ط��ول 5/76 متر درب و دیواري اس��ت به پلکان و 
راه��رو 7691 فرعي غرب��ًا به طول 5/47 متر دیوار به دی��وار آپارتمان 7706 فرعي 
حدود انباري شماالً به طول 2/67 متر دیواري است به تحتاني عرصه مشاعي شرقًا 
ب��ه ط��ول 2/36 متر دیوار به دیوار انباري 7670 فرعي جنوبًا اول در س��ه قس��مت 
که قس��مت دوم غربي اس��ت به طول هاي 1/05 متر و 0/90 متر و 1/5 متر درب و 
دیواري اس��ت به راهرو 7691 فرعي دوم به ط��ول 0/30 متر دیوار به دیوار انباري 
7660 فرع��ي غربًا به ط��ول 1/46 متر دیوار به دیوار انب��اري 7660 فرعي که طبق 
نظر کارش��ناس رس��مي پالك فوق با قدمت 10 سال ساخت، داراي اسکلت بتني و 
س��قف ها تیرچه بلوك و نماي خارجي آجرنما 3 س��انتي و سطوح داخلي دیوارها 
گ��چ س��فید کاري و رنگ روغن��ي، درب و پنجره هاي بیرون��ي پروفیل، درب هاي 
داخلي چوبي با چهارچوب فلزي مي باش��د. داراي 2 اطاق خواب، پذیرایي، حمام 
و سرویس بهداشتي کاشي کاري شده، آشپزخانه با کابینت فلزي، آبگرمکن دیواري 
و کف پذیرایي و کف اطاق هاي خواب موزائیک و موکت روي آن مفروش ش��ده، 
بدنه راه پله گچ و رنگ، داراي سیس��تم گرمایشي بخاري گازي و سیستم سرمایشي 
کولر آبي مي باش��د. آپارتمان فاقد آسانسور مي باش��د. داراي انشعابات شهري آب 
و فاضالب، کنتور برق مجزا و گاز مي باش��د. ملکي آقاي جمش��ید نادري کریم وند 
فرزن��د علي جمعه که طبق س��ند رهني ش��ماره 148091-86/12/15 دفترخانه 15 
اصفهان در رهن بانک پاس��ارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان واقع مي باشد از ساعت 
9 الي 12 روز چهارش��نبه مورخ 90/09/09 در اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
مي شود. مزایده از مبلغ پایه سیصد و شصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال شروع 
و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادي فروخته مي شود. الزم به 
ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي 
مالیات��ي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعي آن 
معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه ه��اي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مس��ترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 90/7/17 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به 

روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 9292
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

احضار
7/173 چون آقاي مجتبي صالحي پور شکایتي علیه آقاي علیرضا اسماعیلي مبني بر 
ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 891571 ك 112 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 90/9/7 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به 

اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود 
 و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 9746
خاقاني- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ
7/219 شماره ابالغیه: 9010100351902399

شماره پرونده: 9009980351901008
شماره بایگاني شعبه: 901055

خواهان ناهید پیرعلي دادخواس��تي به طرفیت خوانده ش��هریار اسماعیل پور تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نوزده��م دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 251 ارجاع و به کالسه 9009980351901008 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
آن 1390/09/07 و س��اعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 9831
پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( اصفهان
 

ابالغ اخطاریه
7/360 آگهي ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالس��ه: 2/704-949. بدینوس��یله به 
1- شرکت دنا گل نوین 2- فهیمه خاشعي اشیاني 3- عبدالرسول مسعودي ساکنین 
آدرس اصفه��ان خیابان رکن الدوله کوي آذر پ��الك 1/4 بدهکاران پرونده که برابر 
گزارش مأمور مربوطه به نش��اني فوق مورد شناس��ایي واقع نگردیده ابالغ مي گردد 
که تمامت ششدانگ پالك 170/6726 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان موضوع سند 
رهني شماره 89447-84/7/23 تنظیمي در دفترخانه شماره 19 اصفهان طبق ارزیابي 
کارشناس رسمي دادگس��تري به مبلغ 364/500/000 ارزیابي گردیده لذا برابر ماده 
101 آئین نامه اجرائي بدینوسیله به شما اخطار مي شود که پس از رؤیت این اخطار 
بفاصل��ه 5 روز چنانچه اعتراض دارید اعت��راض خود را بضمیمه مبلغ 1/500/000 
ریال هزینه جهت تجدید ارزیابي ارس��ال داری��د واال به همان قیمت آگهي خواهد 

شد. م الف/ 10278
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ 
7/371 شماره دادنامه: 9009970350900317

شماره پرونده: 8909980350900578
شماره بایگانی شعبه: 890578

خواهان: آقای محمد قائدی با وکالت خانم فرزانه الماسی به نشانی میدان جمهوری 
– جن��ب بانک مس��کن – کوی قدیم – بانک صادرات – روب��روی مجتمع تجاری 
نگین – پالك9. خوانده: آقای محمدرضا رحیم طرقی به نش��انی اصفهان – خیابان 
زینبی��ه – کوی آزادی – پالك 22. خواس��ته: مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

دع��وی خواهان آق��ای محمد قائ��دی با وکالت خان��م فرزانه الماس��ی به طرفیت 
خوان��ده آق��ای محمدرضا رحی��م طرقی بخواس��ته مطالبه وجه یک فقره س��فته به 
مبلغ 100/000/000 ریال و خس��ارت دادرس��ی و تأخیر تأدیه می باش��د با توجه 
به دادخواس��ت تقدیم��ی و فتوکپی مصدق س��فته ش��ماره 47917 و عدم حضور 
خوان��ده و ع��دم ای��راد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و با اس��تحصحاب این 

دادگاه دع��وی را وارد دانس��ته و ب��ه اس��تناد م��واد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و مبلغ��ا 2/059/000 ری��ال باب��ت هزینه دادرس��ی و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل 
وف��ق تعرفه قانون��ی در حق خواهان محک��وم می نماید خس��ارات تأخیر تأدیه از 
تاری��خ تقدی��م دادخواس��ت 89/5/11 در زمان اجرا وفق آخرین ش��اخص اعالمی 
بان��ک مرکزی محاس��به می گ��ردد. رأی صادره ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز 
 پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پ��س از آن قابل 

تجدید نظر خواهی است. م الف: 10323 
اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ 
7/372 شماره دادنامه: 9009970353300918

شماره پرونده: 9009980358100400
شماره بایگانی شعبه: 900565

ش��کات: 1- آقای مهدی نجارزاده به نش��انی اصفهان – خیابان جی – خیابان تاالر 
–کوی ش��هید عباس نورانی – پالك 41. 2- آقای محمد بصیری به نش��انی اصفهان 
– خیابان مش��تاق دوم – مهرآباد – بن بست ش��ب بو- پالك 14. متهمین: 1- آقای 
کیوان هایل مقدم. 2- آقای مس��عود رنجبر همگی به نشانی متواری. اتهام: تحصیل 
مال از طریق نامش��روع یا سوء اس��تفاده و تقلب از امتیازات. گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه 

در خصوص اتهام آقایان 1- مسعود رنجبران. 2- کیوان هایل مقدم آزاد بلحاظ عدم 
دسترس��ی به آنها دائر بر مش��ارکت در تحصیل مال بطریق نامش��روع از طریق اخذ 
مبلغ پنج��اه میلیون ریال از آقای مهدی نج��ارزادگان جهت عضو نمودن فرزندش 
محمدرضا نجارزادگان در تیم صبای قم و دیگر اتهام آقای مسعود رنجبران نیز دائر 
بر مباش��رت در تحصیل مال بطریق نامشروع از طریق اخذ مبلغ 45/000/000 ریال 
از آقای محمد بصیری جهت عضو نمودن وی در تیم علم و ادب س��ایپای مش��هد 
دادگاه با عنایت به کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان 
اصفهان و ش��کایت شکات خصوصی و اظهارات گواهان و مالحظه رسید دریافت 
وجه توس��ط متهمین و عدم حضور در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر 
قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به آنان محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 42 
قانون مجازات اس��المی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از متهمین 
را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیري و متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
در ح��ق آقاي مهدي نج��ارزادگان و متهم ردیف اول آقای مس��عود رنجبران را به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلون ریال در حق آقای محمد بصیری محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 
دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10324
گازری – دادرس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ 
7/373 شماره اجرائیه: 9010420352600085

شماره پرونده: 8909980352601466
شماره بایگانی شعبه: 891506

بموج��ب درخواس��ت اجرای حکم مربوط��ه به ش��ماره 9010090352601198 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970352600359 محکوم علیه عباس یوس��فی فرزند 
ناصر به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 202/300/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 4/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500/000 
ریال بابت دس��تمزد کارش��ناس و حق الوکاله براساس تعرفه در حق خواهان ناهید 
رضایی ش��اه زاده عتی اکبری فرزند رضا به نش��انی اصفهان – بهارس��تان – خیابان 
بنفش��ه – میدان نیلوفر – پالك610. ضمن��ًا حق االجرای دولتی مبلغ 10/115/000 
ریال تعیین می گردد که بر عهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از 

تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1 – پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذرد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام 
مدن��ی می باش��د به مواردی از قانون اج��رای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل 

نماید. م الف: 10325
ارژندی - مدیر دفتر شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
7/374 شماره دادنامه: 9009970351400824

شماره پرونده: 8909980351401474
شماره بایگانی شعبه: 891475

خواه��ان: تعاون��ی اعتبار ثامن االئمه ب��ه مدیریت علی امینی ب��ا وکالت خانم الهام 
ضیامنش به نش��انی خیابان رودکی – روبروی مدرس��ه محس��نیه – مجتمع بهشت 
– طبق��ه پنجم. خواندگان: 1- آقای محم��ود طاهری.2- خانم مریم خنجری همگی 
به نش��انی خیابان رباط اول – کوی اس��تاد شهریار – گلریز 2- پالك اخر – سمت 
چپ.3- آقای مس��عود قویدل فریدنی به نش��انی مسجد سید – نزدیک به خیابان 5 
رمضان – کوی امامت – پالك1. 4- خانم ندا حسینی به نشانی خیابان هزار جریب 
– خیابان کارگر – خیابان شهید محمدرضا مهدوی – بن بست میالد – پالك 59 – 
طبقه سوم. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. 
رأی دادگاه 

در خص��وص دعوی تعاون��ی اعتبار ثامن االئم��ه با وکالت خانم اله��ام ضیاءمنش 
بطرفیت آقایان 1- مس��عود قوی��دل فریدنی فرزند اکبر. 2- حمی��د طاهری فرزند 
محمود که به رحمت ایزدی پیوس��ته و وراث وی که دعوت به رس��یدگی شده اند. 
3- محمود طاهری و 4- خانم مریم خنجری می باشند. 5- خانم ندا حسینی فرزند 
خداداد به خواس��ته مطالبه مبلغ 62/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرسی و 
تأخی��ر تأدیه و بابت یک فقره چک به ش��ماره 13032 مورخ 89/5/17 عهده بانک 
س��په با این توضی��ح که خوانده ردی��ف اول صادر کننده و خوان��ده ردیف دوم و 
پنجم ضمانت پرداخت را نموده اند. نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که 
داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از 
دع��وی مطروحه هیچگونه ای��راد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین 
و برائ��ت ذم��ه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواه��ان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مستنداً به مواد 198، 
519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی 
خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 62/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/240/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرک��زی از تاریخ سررس��ید 89/5/17 تا زمان وصول در ح��ق خواهان محکوم می 
نمای��د. رأی ص��ادره در مورد خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد و در مورد سایر خواندگان حضوری 
 و ظ��رف مدت بیس��ت روز قاب��ل اعت��راض در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان 

می باشد. م الف: 10308
جرقویه – رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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زاینده رود
جش��نواره فیل��م ک��ودك و نوج��وان پس از 
مذاکرات طوالنی بین مس��ئوالن استانی و کشوری 
از استان همدان به مدت پنج سال به استان اصفهان 
انتقال پیدا کرد تا استان اصفهان در بین جشنواره های 
فراوانی که این استان، انجام می دهد این جشنواره را 
نیز به نحو احس��نت انجام دهد. خبرهای موجود بر 
روی س��ایت ها حاکی از این بود که مسئوالن عالی 
رتبه اس��تان همدان در صدد بودند تا این جشنواره 
را به اس��تان خ��ود برگردانند و از هیچ تالش��ی در 
این راس��تا فرو گذار نکردند و پس از تالش برخی 
مس��ئوالن اس��تان اصفهان، باالخره جش��نواره فیلم 
ک��ودك و نوجوان به تعبیر برخی صاحب نظران به 
شهر خود بازگشت. علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار 
اصفه��ان در جریان بازدید خود از نمایش��گاه یک 
هفته با کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان 
در ارتباط با این جشنواره کشوری گفت: از قرارداد 
چه��ار میلیارد تومانی بیس��ت و پنجمین جش��نواره 
بین المللی فیلم ک��ودك و نوجوان اصفهان اطالعی 
ندارم. ذاکر اصفهانی اظهار داشت: کودکان می توانند 
س��هم بزرگی در راس��تای اعتال و پیشرفت نظام و 

مملکت خویش داش��ته باشند همانگونه که تاکنون 
ایران دارای خیزش های بزرگی بوده اس��ت. وی با 
اشاره به این که بیست و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیل��م ک��ودك و نوجوان در اس��تان اصفهان برگزار 
می ش��ود، تصریح کرد: برگزاری بیس��ت و پنجمین 
جش��نواره بین المللی فیل��م ک��ودك و نوجوان در 
اصفهان از افتخارات فرهنگی محس��وب می شود و 
از این ظرفیت باید در راس��تای اشاعه افکار بومی و 
دینی استفاده کرد. استاندار اصفهان همکاری تمامی 
دستگاه ها و سازمان ها را در جشنواره بین المللی فیلم 
کودك و نوجوان ضروری دانس��ت و افزود: هر فرد 
به س��هم خود در فعالیت های فرهنگی سهیم است، 
و تمامی این تالش ها برای ارتقای روحی و معنوی 
جامعه اس��ت و تفاوتی ندارد کدام سازمان مسئول 
باشد، بلکه هر دستگاهی به سهم خود باید ورود کند. 
وی ادامه داد: در دنیایی که جنگ فرهنگ ها و تبادل 
فرهنگی اس��ت باید همکاری بین دستگاه ها در یک 
کار فرهنگی بزرگی مانند جشنواره بین المللی فیلم 
کودك و نوجوان وجود داشته باشد. ذاکر اصفهانی 
با اشاره به تجربه ناخوشایند و دالیل ناشناخته برخی 
از افراد در دوره های پیشین جشنواره بین المللی فیلم 

کودك و نوجوان بیان داش��ت: جشنواره بین المللی 
فیلم کودك و نوجوان مغایرتی با فرهنگ و آرمان های 
بومی و دینی ما ندارد و این جش��نواره می تواند در 
راس��تای اعتالی مقاصد فکربینی و دینی ما باش��د. 
وی اضافه ک��رد: طی صحبت های صورت گرفته با 
میرعالیی دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم ک��ودك و نوجوان قول مس��اعد برگزاری این 
جشنواره در راستای مطالبات نظام و مردم داده  شده 
است. استاندار اصفهان از قرداد به امضا رسیده چهار 
میلیارد تومانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودك و نوجوان اظهار بی اطالعی و تأکید کرد: 
از میزان مبلغ قرارداد بس��ته شده اطالعی ندارم ولی 
آنچه برای ما مهم اس��ت، هر چه بهتر برگزار شدن 
بیست  و پنجمین جش��نواره بین المللی فیلم کودك 
و نوجوان در اس��تان اصفهان است.  ذاکر اصفهانی 
با بیان این که جش��نواره بین الملل��ی فیلم کودك و 
نوجوان برای مدتی در اصفهان برگزار نشد،  تصریح 
کرد: جش��نواره بین المللی فیلم ک��ودك و نوجوان 
مورد مطالبه بسیاری از ش��هرهای دیگر بوده است 
و بازگش��ت مجدد آن همکاری تمامی سازمان های 

مرتبط و غیر مرتبط را می طلبد.

استاندار اصفهان:

اطالعی از قرارداد چهار میلیاردی جشنواره کودک ندارم

فرهنگ و هنر
سینما

غریبه اواخر مهر ماه کلید می خورد
 مدیرعامل مؤسس��ه ش��هید آوینی گفت: فیلم »غریبه« در مرحله پیش تولید اس��ت و
 پی��ش بینی می کنیم ک��ه کار اواخر مهر ماه کلید بخورد. محم��د قهرمانی، مدیر عامل 
موسس��ه ش��هید آوینی و تهیه کننده فیلم س��ینمایی غریبه در گفتگو با فارس در مورد 
آخرین اخبار از این فیلم، اظهار داش��ت: کار در مرحله پیش تولید اس��ت  اما عوامل 
جلوی صحنه هنوز انتخاب نش��ده اند. وی در ادامه افزود: نسخه نهایی فیلمنامه توسط 
مهدی سجاده چی به اتمام رسیده و به دست ما رسیده است و تعدادی کپی از فیلمنامه 
در اختیار برخی از دوس��تان ق��رار گرفته تا فیلمنامه را بخوانن��د و نظر نهایی خود را 
در مورد همکاری یا عدم همکاری به ما اعالم کنند. مدیر عامل موسس��ه ش��هید اوینی 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که فیلم سینمایی غریبه اواخر این ماه کلید بخورد. 
وی در خص��وص موضوع فیلم گف��ت: غریبه در حوزه بین الملل تعریف می ش��ود و 
درباره تجاوز آمریکا به عراق اس��ت. الزم به ذکر اس��ت، حمید بهمنی کارگردانی فیلم 
س��ینمایی غریب��ه را برعهده دارد. دو فیلم اخیر این فیلمس��از )آن م��رد آمد و گلوگاه 

شیطان( هنوز اکران عمومی نشده اند.

در جشنواره میل ولی آمریکا؛
یكی از ما دو نفر روی پرده می رود

فیلم سینمایی یکی از ما دو 
تهمینه  س��اخته  آخرین  نفر 
میالن��ی در جش��نواره فیلم 
میل ول��ی آمری��کا به روی 
پ��رده می رود.ب��ه گ��زارش 
روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، فیلم سینمایی یکی از 
ما دونفر در بخش س��ینمای 
جهان جش��نواره به نمایش 
در می آی��د و ای��ن بخ��ش 
اختص��اص ب��ه فیلم های��ی 
دارد ک��ه عناص��ری جهانی 
را در تغیی��ر ش��یوه دیدن و 

درك ک��ردن مردمان جهان در بر می  گیرند، فیلم های مطرح س��ال از جمله آرتیس��ت 
ساخته میش��ل هازاناویسیوس، کوریوالنوس س��اخته رف فاینس و الزم است درباره 
کوین صحبت کنیم س��اخته لین رمس��ی نیز در این بخش به نمایش در می آید. سی و 
چهارمین جشنواره فیلم میل ولی که از 14 تا 24 مهر ماه سال جاری در ایالت کالیفرنیا 
برگزار می شود. در دوره پیشین جشنواره میل ولی، فیلم »طهران، تهران« به کارگردانی 

داریوش مهرجویی و مهدی کرم پور حضور داشت.

آسمان محبوب در آمریكا
فیلم س��ینمایی آسمان محبوب در بیس��ت و دومین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در 
مرکز فیلم ش��یکاگو به نمایش در می آید. فیلم س��ینمایی آسمان محبوب به کارگردانی 
داریوش مهرجویی در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم های ایرانی که در مرکز فیلم 
شیکاگو Gene Siskel Film Center برگزار می شود، حضور دارد و طی روزهای 
24 و 27 مهر به نمایش در خواهد آمد. آس��مان محبوب از تولیدات مرکز س��یما فیلم 
اس��ت و اداره کل تأمین برنامه خارجی و رس��انه بین الملل عرضه بین المللی آنها را 

بر عهده دارد.

زاینده رود
مدیر مسئول ماهنامه آسمان شب در مراسم رونمایی 
از نخستین قرآن بازگشته از فضا اظهار داشت: این سبب 
افتخار که با وجود عدم ارسال فضانوردی به فضا از ایران، 

نخستین قرآن ارس��الی به فضا در 
بین کشورهای جهان اسالم به نام 
این کش��ور ثبت می ش��ود. حمید 
رض��ا کریم پور در بین مس��ئوالن 
و خبرن��گاران در جلس��ه ای ب��ه 
مناس��بت هفته فضا و نجوم ادامه 
داد: در ابتدای این قرآن مهر ایستگاه 
بین المللی فضای��ی وجود دارد که 
نش��ان دهنده حض��ور ای��ن کتاب 
مقدس در آن ایس��تگاه بوده است.  
وی تصریح کرد: س��ال گذشته در 
پی اهانت به قرآن کریم در آمریکا 
س��یروس برزو که مقیم روس��یه 
ب��وده و تاکن��ون در ترویج دانش 
فضانوردان ایرانی س��هم بس��زایی 
ایفا کرده است از طریق الکساندر 

کالری این  قرآن را به فضا فرستاد که به مدت شش ماه در 
ایستگاه فضایی قرار داشت. مدیر مسئول هفته نامه آسمان 
ش��ب ادامه داد: وی همچنین سال ها پیش مینیاتورهای 
استاد فرشچیان را به فضا فرستاد که با این سابقه نخستین 
نمایشگاه فضایی نیز در دنیا به نام 
ایران به ثبت رسیده است. وی در 
ادامه در مورد زم��ان رونمایی این 
قرآن در هفت��ه جهانی فضا گفت: 
فض��ا میراث همه جهانیان اس��ت 
و م��ا اکنون در هفت��ه جهانی فضا 
قرار داریم که هر س��ال در سراسر 
جهان این مناس��بت گرامی داشته 
می ش��ود. وی اف��زود: بنابراین به 
همین مناسبت تصمیم گرفته شد تا 
با دعوت از فضانورد قدیمی روسی 
و هم دوره یوری گاگارین در هفته 
جهانی فضا و در روز ملی فناوری 
هوایی که سالروز پرتاب نخستین 
ماهواره ایرانی به فضا است، از این 

قرآن رونمایی کنیم. 

زاینده رود
هفدهمین دوره جشنواره و نمایشگاه یک هفته 
با کانون از 16 مهر ماه آغاز ش��ده و تا 21 مهرماه در 
مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در 
پل فلزی اس��تان اصفهان برگزار می شود. این روزها 
از طرف سازمان یونیس��ف روز جهانی کودك اعالم 
شده است، که برای آشنایی بیشتر مردم با فعالیت های 
کان��ون و بهره مندی ک��ودکان از روز جهانی کودك 

هفدهمی��ن جش��نواره و نمایش��گاه یک هفته 
با کانون همزمان در سراس��ر کش��ور در استان 
اصفهان نیز برگزار می ش��ود. به مناس��بت روز 
جهانی کودك کانون پ��رورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان اس��تان اصفه��ان برنامه ای��ی یک 
هفته ای��ی را برای کودکان ترتیب داده که تا 21 
مهرماه س��ال جاری هر روز با یک نام و همراه 
با برنامه های ش��اد از س��اعت 8/30 الی 17 در 
مجتمع فرهنگی هن��ری کانون پرورش فکری 
واق��ع در پل فلزی برقرار اس��ت. نام های این 
روزها عبارتند از:  18مهر ماه کودك و جامعه، 
19 مهر ماه کودك و خانواده، 20 مهرماه کودك 

تحرك و نش��اط و 21 مهر ماه کودك، مربی و کانون 
نامیده ش��ده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت هر س��اله ما 
روز جهانی کودك را برای کودکان دلبندمان جش��ن 
گرفته و امیدواریم آینده س��ازان کش��ورمان بتوانند از 
همی��ن دوران کودکی با بس��یاری از موارد  از جمله 
مس��ئولیت پذیری و خوش قولی آشنا شوند، حال ما 
مس��ئوالن هستیم که می توانیم بخشی از این امر را به 

طور عملی به آنها آموزش دهیم.

مدیر مسئول ماهنامه آسمان شب خبر داد:

ارسال نخستین قرآن به فضا توسط ایران
در استان اصفهان برگزار می شود؛ 

جشنواره و نمایشگاه یک هفته با کانون

ابالغ رأي
7/375 شماره دادنامه: 9009970351400014

شماره پرونده: 8909980351400950
شماره بایگاني شعبه: 890951

خواه��ان: آقاي قدرت اله میراحمدپور به نش��اني ته��ران خ مالصدرا بعد از پل 
کردستان پالك 82 با وکالت آقایان محمدرضا کاظم زاده و حسن مصباح الهدي- 
خ ش��هید مطهري بعد از میرعماد س��اختمان 24 واحد 27، خواندگان: 1- آقاي 
غالمعل��ي فرزانه 2- ش��رکت فرانی��ک رایانه اصفهان همگي به نش��اني مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و 

بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دع��وي آقاي قدرت ا... میراحمدپور فرزند عبدالحس��ین با وکالت 
آقایان محمدرضا کاظم زاده و حس��ن مصباح الهدي بطرفیت 1- شرکت فرانیک 
رایان��ه اصفهان 2- آق��اي غالمعلي فرزانه فرزند فضل ا... بخواس��ته مطالبه مبلغ 
2/000/000/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخی��ر تأدیه و بابت یک 
فقره چک به ش��ماره 18702 مورخ 89/6/6 عهده بانک ملي ایران ش��عبه خیابان 
س��عادت آباد با این توضیح که صاحب حساب خوانده ردیف اول و امضاءکننده 
چک خوانده ردیف دوم مي باش��د نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که 
داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع 
از دعوي مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعي بعمل نیاورده و دلیلي بر پرداخت دین 
و برائ��ت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواهان محمول بر صحت 
تلقي دادگاه خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني 
خواندگان را به نحو تضامني به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 40/000/000 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس شاخص تورم اعالمي از 
ناحیه بانک مرکزي از تاریخ سررس��ید 89/6/6 ت��ا زمان وصول در حق خواهان 
محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 10309
محمدي جرقویه اي- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
 

ابالغ رأي
7/377 شماره دادنامه: 9009970370600051

شماره پرونده: 8909980350601108
شماره بایگاني شعبه: 900050

 تجدیدنظرخوان��ده: ش��رکت بازرگان��ي پخ��ش تج��ارت ب��ا وکال��ت آق��اي 
 روح ال��ه چاالک��ي ب��ه نش��اني ته��ران خ مالص��درا بع��د از کردس��تان پ 47 
واح��د 7 ط 3، تجدیدنظرخوان��دگان: 1. آق��اي علیرض��ا اس��کندري 2. آق��اي 
مجید اس��کندري وش��اره 3. آقاي حس��ین طاووس��ي ینگابادي همگي به نشاني 
)فع��اًل مجه��ول الم��کان(، تجدیدنظرخواس��ته: از دادنام��ه 90/4/5-900464، 

 

گردش��کار: دادگاه با بررس��ي محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسیدگي 
را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

 تجدیدنظرخواه��ي آق��اي روح ال��ه چاالک��ي بوکال��ت از ش��رکت بازرگان��ي 
تجارت پخش سراس��ري ش��هره )که در دادخواس��ت اشتباهًا ش��هري قید شده( 
 از دادنام��ه ش��ماره 900464-90/4/5 ش��عبه شش��م حقوقي اصفه��ان متضمن 
صدور قرار رد دعوي ایش��ان در خواس��ته مطالبه وارد تش��خیص نمي گردد زیرا 
 مس��ئولیت فروش��ندگان براس��اس ماده 14 قرارداد فروش��ندگان من��وط به طي 
مراح��ل مطالبه از ناحیه فروش��ندگان اس��ت که دلیلي بر طي ای��ن مراحل اقامه 
 نش��ده از طرفي براس��اس ماده 14 قرارداد رئیس حوزه مس��ئولیت ایش��ان )چه 
 ب��ه عنوان فروش��نده و چ��ه به عن��وان تضمین با بقی��ه فروش��ندگان( از طریق 

 تضمین هاي س��پرده ش��ده توس��ط وي قابل وصول اس��ت و مازاد بر تضمین ها 
 بایس��تي از طری��ق قانوني مطالبه ش��ود و دلیلي ب��ر اینکه مطالبه ای��ن مبالغ نیز 
 م��ازاد ب��ر تضمی��ن ه��ا ب��وده اقام��ه نش��ده ل��ذا ب��ا رد اعت��راض دادنام��ه 
 تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسي مدني تأیید مي نماید. 

م الف/ 10311
دفتر شعبه 21 حقوقي دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
 

ابالغ رأي
7/378 شماره دادنامه: 9009970350300965

شماره پرونده: 9009980350300328
شماره بایگاني شعبه: 900328

 خواه��ان: آقاي عل��ي بخش داودي به نش��اني خ اردیبهش��ت کوچ��ه عمومیها 
پ 49، خوانده: آقاي علي س��لجوقیان به نشاني مهجول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردش��کار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

نظر به اینکه خواهان باس��تناد یک فقره چک بش��ماره 122699-90/3/30 عهده 
بان��ک ملت بمبل��غ 280/000/000 ری��ال طرح دعوي نموده ب��ا توجه به این که 
صح��ت و اصالت مس��تند مذکور از ای��راد و اعتراض مصون و م��ورد تکذیب 
خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور انتس��اب آن به خوانده به عنوان صادرکننده 
نی��ز مس��لم و وجود اصل چک در ید خواهان اس��تقرار دی��ن برعهده خوانده را 
تحقق بخش��یده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه و طلب خواهان دارد و با توجه 
ب��ه اینکه وي هیچگونه دلیلي بر بري الذمه ب��ودن خویش ارائه ننموده ودلیلي بر 
پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلس��ه 
دادرس��ي مورخ 90/7/9 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان دفاعي به عمل 
نیاورده اس��ت لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دع��وي مطروحه را وارد 
تش��خیص باس��تناد م��واد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ي مدني و ماده 
1 و 2 قان��ون مس��ئولیت مدن��ي و تبص��ره الحاقي به ماده 2 قان��ون چک و مواد 
310 و 313 و 314 قان��ون تج��ارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
280/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 5605000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ي و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان 
پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي 
صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و ظرف 
 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

مي باشد. م الف/ 10312
اسماعیلي- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
7/379 شماره اجرائیه: 9010420351200211

شماره پرونده: 8609980351200866
شماره بایگاني شعبه: 860866

 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه ب��ه ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوط��ه 8709970351200762 محکوم علیهم 1- علي پورعلي آبادي نام پدر: 
قلن��در 2- مس��لم پورعل��ي آبادي نام پدر: قلن��در، 3- معصومه ژال��ه گویان نام 
پدر: محمد نش��اني همگي مجهول المکان محکوم هس��تند به: پرداخت س��یصد 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/952/400 ریال بابت هزینه دادرسي و 
 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي برعه��ده اجراي احکام و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال حق االجراي 
دولتي در حق محکوم له اشرف حافظي بختیاري نام پدر: خداکرم نشاني: اصفهان 
بهارس��تان خ آزادي خ طوبي 3 پالك 507. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ 
 اب��الغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن��را بموقع اجراء 
بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 

حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع دارائی خود 
را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف 
 س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که  قادر به اجرای حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن ب��رای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنی��د یا صورت خالف واق��ع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 
آب��ان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل 

نماید. م الف/ 10310
رحیمیان- مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
 7/385 خواه��ان امی��ر رمضانپ��ور فرزند رض��ا دادخواس��تي به خواس��ته الزام 
خوان��دگان به تنظیم س��ند رس��مي اتومبیل س��واري پژو GLX م��دل 1386 به 
 ش��ماره انتظامي 6280 س 43 ایران 24 به طرفیت خواندگان 1- هاشم بیراندوند

فرزند میرعلي 2- اس��ماعیل بش��ارتیان به ش��وراي حل اختالف شعبه 2 حقوقي 
 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 90-820 ش ح/ 2 ثبت 
گردیده و وقت دادرس��ي به تاریخ ش��نبه 90/8/28 ساعت 11/30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراي آدرس و نش��اني معیني نمي باش��د به 
تقاضاي خواهان به دس��تور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب 
یکبار در یکي از روزنامه هاي رس��مي کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود و به 
خوانده اخطار مي گردد که با نش��ر آگهي ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ش��ورا 
مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه هاي ثاني دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید 
و در جلس��ه دادرس��ي تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهي اس��ت در صورت عدم 
حضور ش��ورا به خواسته رس��یدگي نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتش��ار مجدد آگهي باش��د فقط یک نوبت درج خواهد ش��د. م 

الف/ 10382
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف نجف آباد
 

ابالغ وقت دادرسي
7/386 خواهان امیر رمضانپور فرزند رضا دادخواس��تي به خواس��ته الزام خوانده 
به انتقال س��ند رس��مي اتومبیل ب��ه طرفیت خواندگان 1- حمی��د بزرگ زاد 2- 
حس��ینعلي جبار 3- محمدحس��ین دهقان پور به شوراي حل اختالف شعبه دوم 
شهرس��تان نجف آباد تس��لیم نموده که پس از ارجاع به ش��ماره 802/90 ردیف 
1 و 2 ثب��ت گردیده و وقت دادرس��ي ب��ه تاریخ 90/8/22 س��اعت 9/30 تعیین 
گردی��ده علیه��ذا چون خوان��ده مجهول الم��کان داراي آدرس و نش��اني معیني 
نمي باش��د به تقاضاي خواهان به دس��تور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدن��ي مراتب یکبار در یکي از روزنامه هاي رس��مي کثیراالنتش��ار محلي آگهي 
مي ش��ود و ب��ه خوانده اخط��ار مي گردد که با نش��ر آگهي ظرف م��دت یک ماه 
به دبیرخانه ش��ورا مراجعه و نس��بت به دریافت نس��خه هاي ثاني دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسي تعیین شده حضور یابد. بدیهي است در 
صورت عدم حضور ش��ورا به خواسته رس��یدگي نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
 خواه��د نمود. چنانچه نیاز به انتش��ار مجدد آگهي باش��د فق��ط یک نوبت درج 

خواهد شد. م الف/ 10383
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف نجف آباد
 

ابالغ 
7/396 آگهی ابالغ نظریه کارشناس��ی آقای س��یف اله کیانی بروجنی فرزند امیر 
حس��ین فعاًل مجهول المکان کالسه پرونده: 314/89ح6 وقت حضور: یک هفته 
پس از انتشار در روزنامه. خواهان: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم 

مرضیه درخش��ان. خوانده: س��یف اله کیانی بروجنی فرزند امیرحسین. خواسته: 
اب��الغ نظریه کارشناس��ی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م. خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 6 ارجاع گردیده 
و نظریه کارشناس��ی ارائه شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 و 260 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم نظریه کارشناسی، نظریه و یا اعتراض خود را نسبت 

به نظریه کارشناسی با ذکر دالیل ارائه نماید.
م الف: 10348 خانی - مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اخطار اجرایي
7/398 شماره: 90-287 ش 2 به موجب رأي شماره 502  تاریخ 90/3/31 حوزه 
دوم ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
آرش احمدي مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و 
سه هزار و نهصد و شصت و هفت تومان در حق محکوم لها زهرا فروغي نشاني 
محل اقامت: اصفهان خ باغ دریاچه کوچه ش��قایق کوچه نوبهار بن بست بهارك 
پ 85. ماه 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاي 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 10445
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ دادخواست و ضمائم
7/399 بدینوس��یله ب��ه آقاي محمدحس��ن هراتي فر فرزند حس��ن فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گردد که خواهان ها: یوسف قاسمي، حسین قاسمي، امین قاسمي، 
شهره قاسمي فرزند یعقوب به نشاني اصفهان کوچه صفا دادخواستي به خواسته 
الزام خوانده به انتقال س��ند زمین زراعي واقع در دش��ت مهیا به این شورا تسلیم 
که به کالس��ه 90-165 ح ش 1 ثبت و وقت رس��یدگي براي روز یکشنبه مورخ 
90/10/18 س��اعت 3:30 عصر تعیین گردیده، اینک حس��ب درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز م��اده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا از تاریخ انتش��ار ظرف یک ماه با مراجعه به دبیرخانه ش��وراي 
حل اختالف حقوقي شعبه اول شهرضا و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، 
آدرس کامل خود را اعالم و هردفاعي دارید بیان نمائید و براي جلس��ه رسیدگي 
فوق نیز در ش��وراي حل اختالف ش��عبه اول حقوقي شهرضا حاضر شوید و اگر 
بعداً احتیاج به نش��ر آگهي باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف/ 10437
شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرضا
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/400 در خصوص پرونده کالس��ه 90-773 ش 33 خواهان مهرداد شفیعیان با 
وکالت آقاي ترکي دادخواستي مبني بر الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروي 
س��واري نیس��ان رونیز به ش��ماره انتظامي 389 ي 61 ای��ران 11 بانضمام مطلق 
خسارات به طرفیت 1- علي کیماسي 2- بهنام غفاري 3- شیرزاد شجاعي تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ 90/8/21 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 10465
مدیر دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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اولین همایش دانشجویي محیط زیست دریاچه ارومیه 
20 و 21 ماه جاري به همت گروه علوم محیط زیست 
دانشگاه زنجان در این شهر برگزار مي شود. به گزارش 
زنجان  دانشگاه  زیست  محیط  علوم  گروه  سبزپرس، 
زیست  محیط  دانشجویی  همایش  اولین  دارد  نظر  در 

با اهداف فراهم کردن فرصتي براي  دریاچه ارومیه را 
ارائه پژوهش هاي علمي درباره دریاچه ارومیه، تعامل و 
مشارکت علمي صاحب نظران دانشگاهي، پژوهشگاه هاي 
تحقیقاتي و مراکز صنعتي، آشنایي با محیط زیست این 
دریاچه و اثرات زیست محیطي آن و ارائه راهکارهایي 

جهت حفظ بوم سازگان دریاچه ارومیه را در روزهای 
اساس  همین  بر  کند.  برگزار  مهرماه 1390  و 21   20
زمین شناسي  بررسي  همایش  این  اصلي  محورهاي 
زیست محیطي دریاچه، بررسي علمي تغییرات اقلیمي و 
تأثیر آن بر دریاچه، آلودگي محیط زیست و اثرات توسعه 
و تأثیر آن بر این زیستگاه، مطالعات هیدرولوژیکي و تأثیر 
آن و همچنین ارائه راهکارهایي در جهت حفظ و توسعه 

پایدار دریاچه ارومیه عنوان شده است.

به  اتفاقات  و  ها  ایده  از  تحلیل،  جانمایه  تقلیل 
اشخاص، البته رویه ای معمول در ژورنالیسم است، 
از وسوسه گفتن  بعضًا  فیگارو هم  و  لوموند  حتی 
این که »اگر کمی قد ناپلئون بلندتر بود تاریخ اروپا 

تغییر می کرد« در امان نیستند.
قصوری  بتوان  اگر  نیز  ارومیه  دریاچه  ماجرای  در 
وقوع  عامل  تقلیل  کرد، همین  ها  رسانه  متوجه  را 
این بحران بزرگ زیست محیطی، به عملکرد دولت 

کنونی است. 
ایران محیط زیست بر باد مي دهد

از  یکی  فقط  ارومیه  دریاچه  است،  ساده  موضوع 
هم  نه  و  است  ایران  محیطی  زیست  های  بحران 

بزرگ ترین شان.
جهانی  فهرست  در  ایران  دوم  رده  بزرگ تر  آن  از 
ششم  رده  خاك،  فرسایش  رودروی  کشورهای 
سوم  رده  و  زدایی  جنگل  با  مواجه  کشورهای 

کشورهای بیابانزا است.

کمتر  در  ما  که  است  نکته  این  تر  وخیم  آنها  از 
 90 خواندید  درست  بله  درصد   90 سال  چهل  از 
ایم،  داده  دست  از  را  خود  وحش  حیات  درصد 

عظیم مصیبتی است.
پیش شروع  از صد سال  که  است  روندی  این  اما 
هم  روز  به  روز  و  نشده  متوقف  وقت  هیچ  شده، 

شدیدتر شده است.
یقه دولت پاره شد!مقصر کجاست؟

بی ریشه  تجدد  که  است  شرایطی  ماجرا  مقصر 
ایران  به  را  ناپایدار  توسعه  کرد،  ایران  وارد  را 
طبیعت  با  تعامل  در  گریزی  عقل  کرد،  تحمیل 
به  داد  عادت  را  همه  و  کرد  گسترده  ایران  در  را 
را عمر  امروز سرمایه  معیشت  گذران  برای   این که 

به باد دهند.
مثل  ارومیه  دریاچه  ماجرای  در  دولت  این  سهم 
همه دولت های دیگر است. اگر علت های ابزاری 
مثل سدسازی بی رویه، یا میانگذر ابلهانه )از نظر 

عامل  را  ناپایدار  کشاورزی  توسعه  و  فنی(  دانش 
دولت  این  حتی  بدانیم،  ارومیه  دریاچه  خشکیدن 
فقط  ما  و  هاست  قبلی  کار  کار،  بگوید  تواند  می 
شده چالنده  و  ویران  زیست بوم   یک   وارث 

هستیم.
قصوری اگر بر این دولت در ماجرای دریاچه ارومیه 
باشد، تعلل در توجه به موضوع، کتمان حقیقت و 
ارائه طرح های غیر کارشناسی مثل انتقال آب ارس 
است. اینها هم کم قصورهایی نیستند اما به هر حال 
عامل خشکیدن دریاچه ارومیه هم نیستند. متاسفانه 
رسانه ها از همان اول طبق عادت مالوف بنا کردند 

به گرفتن یقه این مدیر و آن مدیر.
این مدیران داشتند،  به واسطه سمتی که  نه  عمدتًا 
ذهن  در  آنها  از  که  ای  سابقه  خاطر  به  بلکه 
ماجرای  مثل  دانی  و  افتد  چنانکه  و  داشت  وجود 
قم«  راه  از  گاریچی  عسگر  »برداشتن  بند  افزودن 
را  بسیاری  مشروطه  نهضت  مطالبات  فهرست  در 

آوار  برای  را  فرصتی  چنین  که  هست  گمان  این 
این  سر  روی  بشر  تاریخ  مشکالت  همه  کردن 
از نباید  وامانده  آنجا  از  و  رانده  اینجا  از   دولت 

دست داد.
جواب شد ساز ناکوك آمار و ارقام دولت 

نتیجه ماجرا معلوم است: دولتی که عادت به مواجهه 
صریح و صادقانه با مسائل ندارد، به جای یک دفاع 
ساده و سر راست، می رود سراغ وهله اول کتمان 
موضوع و در مراحل بعد روی آوردن به طرح های 

شتابزده و غلط.
در بند آخر فراز پیشین به اشتباه محرز دولت اشاره 
صادقانه  و  کارشناسی  تحلیل  جای  به  این که  شد: 
دولت  این  سر  روی  از  را  اتهام  سایه  اتفاقًا  )که 
کم رنگ می کرد( دست به شلوغ کاری رسانه ای 
 نادرست زد. از هر گوشه این دولت هر کس حرفی
آمار!  به  مستند  هم  همه  که  است  جالب  می زند. 
حقابه  درصد  شش  فقط  گوید  می  نیرو  وزارت 
سازمان  و  مانده  متوقف  سدها  پشت  دریاچه 
سدها  دریچه  کردن  باز  می گوید  محیط زیست 
رئیس  کند.  می  را حل  مشکل  از  نیمی  کم  دست 
جمهوری حرفی دیگر می زند و نمایندگان مجلس 
برای  جداگانه  آمارهایی  و  مستندات  هرکدام 
بیاید،  ارس  از  نیاز دریاچه  این که آب مورد  اثبات 
ارائه یا مخزن سدها  »سهلو«  یا  »زاب«  یا   یا خزر، 

می دهند.
گزارش  یک  از  دریغ  بازار  آشفته  این  در 

فني
 آنچه بر می تابد به واقع هنوز هیچ گزارش فنی و 
مستندی از ماجرا وجود ندارد و هر کس بر طینت 
خود می تند در این ماجرا. در این آشفته بازار البته 
دولت  گوید  می  یکی  شود.  می  پوپولیستی  فضا 
خودش دریاچه را خشکاند تا از کف آن اورانیوم 
استخراج کند، یکی می گوید اجانب راه را بر ورود 
ابرها بسته اند و باید شکایت به سازمان ملل ببریم 

و الی آخر.
نتیجه عقل گریزی مشخص است: تیره و تار شدن 
طلب،  تجزیه  گروه  یک  استفاده  سوء  بعضًا  فضا، 
امنیتی شدن موضوع و خارج شدن مهار آن از دست 

همه.
رسانه ها و دولت بنیان تعقل بگذارند

بگذارند.  هم  با  دوستانه  قرار  یک  باید   دولت 
ارومیه دریاچه  ماجرای  از  بدهند  قول   رسانه ها 
ب��رای حل همه مشک��الت تاریخ بش��ر استفاده 
میانگذر  و  سدها  آن  هستند  متوجه  و   نمی کنند 
هم  دولت  و  س��اخته اند  دیگ��ر  دول�ت های   را 
کارشن�اس�ی  غی�ر  و  مغش�وش  بی دلیل   بپذی��رد 
نباید  قبلی  تعلل های  جبران  برای  و  می زده  حرف 
پروژه  مثل  دیگر  غلط  فعالیت های  دامن  به  دست 
را  گفتگو  فضای  باید  بشود.  ارس  از  آب  انتقال 
و  تعقل  بنیان  این  گفتگو،  بله  گفتگو،  کنیم.  فراهم 

خردورزی.   

محیط زیست
یادداشت

رویداد

حكم اعدامی که ریشه در ضعف 
قانون دارد !

ادامه از صفحه اول

 البته به نظر می رسد بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست 
– به خصوص در استان ها - نیز وزن و ظرفیت الزم برای مواجه با 
چنین پرونده هایی را نداشته و از توان نرم افزاری، تخصصی و منابع 
انسانی بایسته برای دفاع از حقوق این مدافعان طبیعت وطن برخوردار 
نمی باشد. بنابراین ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست یا در 
راستای اصالح قوانین مربوط و اخذ مجوز الزم برای حمل و بکارگیری 
سالح این نیروهای قراردادی و طرحی بکار گرفته شده در مناطق تحت 
حفاظت اقدام کند و یا این که در راستای اصالح ساختار منابع انسانی خود 
گام های اساسی بردارد. وضعیت منابع انسانی و تعداد محیط بانان رسمی 
سازمان حفاظت محیط زیست به هیچوجه با حجم وظایف و وسعت 
مناطق تحت حفاظت آن سازمان همخوانی نداشته و حتي برخی از مناطق 
تحت حفاظت نیز فاقد چارت سازمانی می باشند و در این مناطق به 
ناچار از نیروهای قراردادی - که بر اساس قوانین فعلی نیز مشمول اخذ 
مجوز حمل و بکارگیری سالح نمی گردند - استفاده می شود و در اصل 
نیروهایی کت بسته و بدون تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را به 
پاسداری از مناطق تحت حفاظت می گمارند و حرف آخر این که در 
این نابسامانی قانونی و ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، همواره 
در چنین جدال های نابرابری با شکارکش هایي از خدا بی خبر؛ بازنده 

محیط بانان سلحشور و طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.

»کیو« دیگر نیلي نیست

این روزها اگر گذري به شهر خرم آباد داشته باشید و تابلوهاي »به طرف 
دریاچه کیو« شما را به سمت شمال غربي شهر سوق دهد، با دریاچه اي 
خشک برخورد خواهید کرد؛ دریاچه اي که به دلیل خشکسالي و استفاده 
بیش از حد از منابع آب زیرزمیني در باالدست امروز دیگر نفسي برایش 
باقي نمانده تا چشم هر بیننده اي را به خود جلب کند! این در حالي است 
که چشمه این دریاچه که از اواسط اسفند ماه سال گذشته و پس از ماه ها 
خشکی، دوباره جوشیده بود از اوایل تابستان سال جاري رو به خشک 
شدن نهاد تا در روزهاي گذشته به کلي خشک شود. اینک دریاچه کیو 
تنها به محلي براي قایق هایي که به گل نشسته اند، تبدیل شده است و 

دیگر خبری از پهنه نیلی آن نیست.

فراز ایران
مردم اهواز 120 روز راحت نفس نمی کشند
آقای رئیس جمهور آستین باال بزند

و  تنفسی  مشکالت  با  را  روز   120 سال  روز   365 از  اهوازي ها 
آلودگی هوا می گذرانند و کسی هم نیست که برای رفع این مشکل 
چاره اندیشی کند. به گزارش سبزپرس و به نقل از خانه ملت، سید 
شریف حسینی با بیان این که آلودگی شهر اهواز نگران کننده است، 
معلق در  مترمکعب ذرات  میکروگرم در  تصریح کرد: چنانچه 20 
اما  تنفسی می شوند،  باشد، مردم دچار مشکالت  هوا وجود داشته 
طبق آمار اعالم شده ذرات معلق در هوای اهواز 327 میکروگرم در 
مترمکعب است که چندین برابر حد استاندارد به حساب می آید و 

مشکالت تنفسی بسیاری را ایجاد می کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد:شهر اهواز 
چند برابر از حد استاندارد آلوده است، درحالی که از سه سال پیش 
در این مورد تذکر می دادیم اما گوش شنوایی وجود نداشت حاال به 

این نقطه رسیده ایم.
نماینده مردم در مجلس به سفرهای استانی محمود احمدی نژاد و 
هیأت دولت اشاره و بیان کرد: در سفر دوم ریاست جمهوری مصوب 
شد دویست هزار هکتار از زمین های استان خوزستان مالچ پاشی شود 
اما با گذشت بیش از دو سال از سفر رئیس جمهور این مصوبه اجرا 

نشده و نشان می دهد که این مصوبات گاه تنها کاغذبازی است.
وي یکی دیگر از راهکارهای نجات شهر اهواز را ایجاد کمربند سبز 
در این شهر دانست و یادآور شد: مذاکره با کشورهای همسایه نیز 
برای رفع این مشکل باید همواره در دستور کار قرار گیرد. این در 
تنها در حد  اقدامات وزارت خارجه  حالی است که گفته می شود 
از کشورهای اسالمی  بعضی  با  کامل معمولی  به طور  چند جلسه 

بوده است.

تنوع پرندگان ایران 
برابر با پرندگان اروپاست

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان 
در  گفت:  زیست  محیط  حفاظت 
داران  مهره  مختلف  های  رده  بین 
گونه   520 با  پرندگان  کشور  در 
بیشترین تنوع را دارند که معادل کل 
اروپا و دو سوم پرندگان  پرندگان 

خاورمیانه است دارا هستند. 
محمدی  حسین  مهر  گزارش  به 
اعتبارات  توجه  قابل  جهش  از 
سال  در  شده  داده  اختصاص 
دو  بخش  این  برای  امسال  گفت:  و  داد  خبر  وحش  حیات  به  جاری 
تواند  می  که  شده  گرفته  نظر  در  بودجه  تومان  میلیون   700 و  میلیارد 
 اعتبار مورد نیاز برای بسیاری از فعالیت های حمایتی حیات وحش را 
از  گونه  برنامه حفاظت 10  تدوین  از  همچنین  محمدی  دهد.  پوشش 

گونه های در معرض انقراض کشور خبر داد. 
به گفته وی، در حال حاضر دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست 
معرض  در  گونه   30 از  حفاظت  برای  ریزی  برنامه  و  تهیه  حال  در 
پوش��ش  تح�ت  را  گ��ونه   10 امس��ال  که  است  کشور   انق�راض 

قرار می دهد.

  سپهر سلیمی 

در حالی که اصفهان و اصفهانی ها این روزها عزادار 
زاینده رود هستند، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و 
محیط زیست دولت با واگذاری 870 هکتار از اراضی 
در  قاضی  کاله  وحش  حیات  پناهگاه  و  ملی  پارك 
استان اصفهان به منظور توسعه شهر جدید بهارستان 

موافقت کرده است.
موافقت در حالی صورت  این  به گزارش سبزپرس، 
تاریخ  از  ماه  پنج  به  نزدیک  با گذشت  که  گیرد  می 
آن  ابالغ  از  ماه  سه  گذشت  با  نیز  و  مصوبه  این 
قضایی،  و  اجرایی  دستگاه های  به  دولت  توسط 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  زیست  محیط  سازمان 
غیر  بر  مبنی  مصوبه  این  به  واکنشی  کوچک ترین 
 قانونی بودن واگذاری اراضی پارك ملی کاله قاضی

نداشته اند.

این در حالیست که بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی 
گونه  هر  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون 
دخل و تصرف در پارك های ملی ممنوع و غیر قانونی 
اعالم شده است و مرتکبین بر اساس ماده 690 قانون 

سال  یک  تا  ماه  یک  مجازات  به  اسالمی  مجازات 
حبس باید محکوم شوند.

پیش از این کنار گذر شرقی و کنار گذر غربی اصفهان 
ملی  پارك  و  قاضی  کاله  ملی  پارك  از  هایی  بخش 

قمشلو را مورد تصرف قرار داده بود.
مصوبه  اساس  بر  و  گذشته  سال  دو  در  همچنین 
پاالیشگاه  کنار  در  جدیدی  پاالیشگاه  ایجاد  دولتی 
اصفهان  پاالیشگاه  توسعه  عنوان  با  اصفهان  قدیمی 
کیلو  پنج  محدوده  در  و  اصفهان  شهر  مجاورت  در 
متری مرکز شهر انجام شده بود. این در حالیست که 
کیلومتری   50 شعاع  در  صنایع  احداث  طبق ضوابط 
مشاهده  که  همان طور  است.  ممنوع  بزرگ  شهرهای 
که  دولتی  مصوبات  گذشته  سال های  در  شود  می 
رایج کشوری  قوانین  اساسی،  قانون  بر خالف  بعضًا 
و مصوبات هیأت وزیران است بیشترین آسیب را به 

محیط زیست استان اصفهان وارد کرده است.

مصوبات مسئوالن 
خاک می خورد

شهر  حاشیه  در  بشار  رودخانه 
یاسوج روز به روز در حال نابودی 
که  است  حالی  در  این  و  است 
مصوبات مسئوالن برای نجات این 
می خورد.  رودخانه همچنان خاك 
از  رودخانه  این  مهر،  گزارش  به 
کوه های سپیدان در استان فارس و 
تنگ سرخ در شهرستان  بویراحمد 
پیوستن  با  و  گیرد  می  سرچشمه 
رودخانه های دیگر به آن در طول 
مسیر115کیلومتری خود، رودخانه کارون را تشکیل می دهد و به خلیج 
نیلگون فارس می ریزد. رودخانه بشار از دیرباز حیات بخش مردمان 
کوهپایه های دنا بوده و کشف دو قبرستان باستانی یاسوج و لما مربوط 
به بیش از سه هزار و 500 سال پیش از میالد در حاشیه این رودخانه و 
همچنین وجود آثار باستانی پل پاتاوه و پل کریک بر روی آن مربوط به 
دوره هخامنشی، نشان دهنده آن است که بشار در عمر هزاران ساله خود 
زندگی  رودخانه  این  اما  است.  بوده  کهن  باستانی  تمدن های  همنشین 
و ورود  آن  بستر  از  رویه  بی  برداشت های  دلیل  به  این روزها  بخش، 

آلودگی های صنعتی و خانگی به آن، حال و روز خوشی ندارد.

محیط بان دنا 
اعدام می شود

حکم اعدام اسد تقی زاده، محیطبان 
منطقه حفاظت شده دنا از سوی دیوان 
عالی کشور تأیید شد. این محیط بان 
سه سال قبل در حین انجام مأموریت 
و گشت زنی در منطقه حفاظت شده 
دنا با گروهی از متخلفان و قاچاقچیان 
به  که  کرد  برخورد  وحش  حیات 
طور غیر قانونی اقدام به شکار یک 
رأس کل کرده بودند. در همین زمان 
شکارچیان مسلح که گفته می شود 
 از شکارچیان متخلف منطقه بودند اقدام به تیراندازی به سمت محیط بانان 
می کنند و محیط بانان نیز با استناد به حکم ضابط قضایی که از سوی دادگستری 
برای آنها صادر شده و با استناد به قانون حمل سالح توسط نیروهای مسلح 
کشور در صدد دفاع از خود بر می آیند و در این درگیری یکی از شکارچیان 
به ضرب گلوله محیط بان تقی زاده کشته می شود. در حال حاضر جمعی از 
فعاالن و کارشناسان محیط زیست کشور با تهیه نامه سرگشاده ای به سران 
قوای سه گانه، با غیر عادالنه خواندن این حکم خواستار توقف موقت اجرای 
حکم قصاص محیط بان »اسد تقی زاده« شدند. در این نامه عنوان شده اجرای 

این  حکم، محیط زیست ایران در اندوه، تأسف و شگفتی فرو می رود.

جنگل های ایران
با استاندارد جهانی فاصله  دارد

»ابوالفضل خلیل پور«، مشاور علمي 
معاونت مناطق خشک و نیمه خشک 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري 
کشورگفت: طبق نظر سازمان خواروبار 
حداقل  که  کشوري  »فائو«،  جهاني 
پوشش  داراي  مساحتش  درصد  ده 
جنگلي باشد از نظر این سازمان یک 
کشور جنگلي محسوب مي شود اما 
در حال حاضر مساحت جنگل هاي 
ایران 8/7 درصد مساحت کشور است 
که این امر نشان دهنده فاصله کم ایران از لحاظ پوشش جنگلي با استانداردهاي 
فائو است.به گزارش سبز پرس وي با اشاره به این که براي رسیدن به پوشش 
جنگلي حداقل 10 درصد مساحت کشور 1/3 درصد فاصله داریم تصریح کرد: 
براي تحقق این امر باید در شش میلیون هکتار از عرصه هاي کشور جنگل 
کاري صورت بگیرد که در این راستا اجراي طرح کاشت 500 میلیون اصله نهال 
طي دو برنامه پنجم و ششم توسعه )10 سال( آغاز شده و امسال که سال اول 
برنامه پنجم توسعه است باید 10 درصد این طرح معادل 600 هزار هکتار اجرا 
شود. در حال حاضر مساحت جنگل های دست کاشت و جنگل کاری انجام 

شده در کشور تاکنون، معادل 944 هزار هکتار  اعالم شده است.

رسانه ها و دولت یقه همدیگر را رها کنند

دریاچه ارومیه در پس حرف هاي قلمبه گم شد
از هر گوشه این 
دولت هر کس حرفی 
می زند. جالب است 
که همه هم مستند 
به آمار! وزارت نیرو 
می گوید فقط شش 
درصد حقابه دریاچه 
پشت سدها متوقف 
مانده و سازمان محیط 
زیست می گوید باز 
کردن دریچه سدها 
دست کم نیمی از 
 مشکل را حل
 می کند. 

چنگی دیگر بر صورت محیط زیست اصفهان؛
 87۰ هكتار از پارک ملی کاله قاضی پرید

اولین همایش دانشجویي محیط زیست دریاچه ارومیه

زیست بوم
دیگر در گندمان پرنده پر نمی زند

 تاالب گندمان که در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی »لندن – 1352«
به ثبت رسیده و اوایل پاییز سال گذشته نزدیک به یکماه در آتش 
سوخت امروزه با قهر حضور پرندگان مهاجری مواجه شده که هر ساله 

به این تاالب می آمدند. 
به گزارش آژانس خبری بختیاری یک فعال و کارشناس محیط زیست در 
چهارمحال و بختیاری خشکی و بی آبی تاالب و شیوه میهمان نوازی در دیار 
گندمان را عامل فرار پرندگان و قهرشان با این زیستگاه بین المللی می داند. 
هومان خاکپور در اینباره معتقد است گندمان تنها زیستگاه ماهی زنده زای 
در  غازنما  اردك های  مهاجرت  درنای خاکستری و محل  و  گامبوزیا 
سرزمین بختیاری است که در سال های اخیر عوامل طبیعی و خشکسالی ها 
و عوامل انسانی و اقدامات نابخردانه مدیریت حاکم بر آن، مرگی آرام و 

خاموش را برای حیات گیاهی و جانوری اش رقم زده اند. 
وی به احداث سد بر روی تاالب بین المللی چغاخور در باالدست این 
تاالب اشاره کرد و گفت: عدم رعایت حق آبه طبیعی تاالب گندمان، 
حفر چاه های مجاز و غیر مجاز کشاورزی و برداشت های غیر اصولی 
بارش های ساالنه و  دام، کم شدن  مفرط  برقی، چرای  این چاه های 
آتش سوزی های اخیر، ساختار اکولوژیکی این زیستگاه کم همتا را به 

شدت تهدید و خشکی بی سابقه ای را بر آن حاکم کرده است. 
خاکپور افزود: مردم بومی باور دارند که تا کنون هرگز شاهد چنین وضعیت 
اسف باری در تاالب نبودند و هرگز این چنین پرندگان را در قهر با تاالب 

و آسمان دیار خود را خالی از پرواز و نشاط و شادابی ندیده اند. 
مهم ترین  از  یکی  شمار  در  گندمان  المللی  بین  تاالب  است،  گفتنی 
زیستگاه های جانوری کشور است که  به دلیل تنش های شدید اکولوژیک 
به همراه شش تاالب دیگر کشور سر از لیست سایت های بحرانی و 

تخریب شده است.

دکتر ناصر کرمی
فعال محیط زیست
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 نجمه کرمي
توزی��ن الکتری��ک همانند مه��رام نازکش 

نداشت
سرپرست تیم بسکتبال توزین الکتریک با بیان این 
که در کش��ور ما هزینه ه��ای بخش خصوصی در 
ورزش هیچ کجا به حساب نمی آید اظهار داشت: 
مس��ئوالن توزین با توجه به بی مه��ری هایی که 
از سوی فدراس��یون، داوری و مسئوالن استانی و 
شهرستان کاش��ان در حق تیمشان شد به صورت 

کتبی انصراف خود را از لیگ اعالم کردند.
گوی��ا توزینی ه��ا بر ای��ن اعتقاد بودن��د که اگر 
هزینه ای قرار اس��ت به صورت گزاف در ورزش 
ص��رف ش��ود را در صنعت و در جهت اش��تغال 
زایی جوانان شهرس��تان کاشان خرج کنند، عالوه 
ب��ر این که به ایجاد اش��تغال در شهرش��ان کمک 
 کرده اند از نامهربانی بعضی مس��ئوالن نیز در امان

می مانند.
مهدی واعظ��ی با اعالم این که وقتی فدراس��یون 
بدون هیچ دردس��ر و بدون پش��ت س��ر گذاشتن 
روال قانون��ی برای بعضی تیم ه��ا مجوز حضور 
در باالترین س��طح مس��ابقات بس��کتبال را صادر 
می کند، نادی��ده گرفتن حق تیم هایی مثل توزین 
طبیعی اس��ت گف��ت: تیم توزین الکتریک ش��ش 
سال از زیرگروه تا س��وپرلیگ برای این بسکتبال 
زحمت کش��ید اما امروز ک��ه از لیگ کناره گیری 
کرد هیچ یک از مسئوالن استانی و حتی فدراسیون 
تماس نگرفتند که دالیل ما را بشنوند یا حتی برای 
بازگش��ت تیم تالش کنند چ��را که تیم های امثال 

توزین برای آنها اهمیتی ندارد.
وی تصریح کرد: آنها تیم های دولتی را می خواهند 
ک��ه از پول بیت الم��ال ریخت و پاش می کنند نه 
تی��م توزینی که حتی از س��وی مس��ئوالن هیأت 
 اس��تان و مسئوالن شهرستان کاش��ان هم حمایت

نمی شود.
سرپرس��ت تیم توزین الکتریک اف��زود: منظور ما 
از حمای��ت، حمای��ت های مادی نیس��ت بلکه از 
فدراس��یون گرفته تا مس��ئوالن هیأت و اس��تان و 
شهرس��تان با ایجاد انگیزه و حمایت های معنوی 
خ��ود بخش خصوصی را برای حضور در ورزش 

دلگرم کنند.
وی با اش��اره به برنامه ریزی پنج س��اله تیمش در 
رقابت های سوپرلیگ گفت: ما برآن بودیم که طی 
یک برنامه پنج س��اله قهرمانی در س��وپرلیگ را از 
آن خود کنیم که در س��ال اول عنوان شش��م و در 
س��ال دوم مقام چهارم کسب شد و قرار بود برای 
امس��ال در سکوی س��وم قرار بگیریم که با وجود 
مش��کالتی که به آنها اشاره ش��د از ادامه حضور 

منصرف شدیم. 

ورزش دس��ت بخ��ش خصوص��ی نیس��ت، 
دست دولتی هاست

واعظی معتقد اس��ت: بعض��ی از تیم ها با حمایت 
مس��ئوالن و پول ب��ی زبان بیت الم��ال ریخت و 
پاش های��ی کرده اند که یک ش��ب رق��م قرارداد 
بازیکن 50 میلیونی چهار برابر ش��ده اس��ت و ما 
چط��ور می توانیم این بازیک��ن را راضی به ماندن 

کنیم.
وی تصری��ح کرد: مس��ئوالن ما عن��وان می کنند 
ک��ه ورزش در اختی��ار بخ��ش خصوصی اس��ت 
اما این ها همه ش��عار اس��ت ورزش دست دولتی 
هاس��ت. بخش خصوصی ب��ا زحمت پول در می 
آورد و می خواهد درس��ت در ورزش هزینه کند، 
 هزین��ه ای که بالطب��ع هیچ بازخ��وردی هم برای

خودش ندارد.
سرپرست تیم توزین اضافه کرد: متأسفانه شرایط 
بس��کتبال  در روند غلط حرکت مي کند. تیم هایي 
حضور دارند که نمي توانند به س��ادگي به کارشان 
ادامه دهند و با توجه به هدفگذاري هایي که انجام 

داده اند به مشکل بر مي خورند.
گ��ذاری  س��همیه  هدفمن��د  بازیکن��ان، 

شده اند
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه بازیکن��ان هدفمند 
سهمیه گذاري ش��ده اند، تصریح کرد: یک بازیکن 
 A حضور نداشته، اما در سهمیه A در اردوي تیم
قرار گرفته اس��ت و یک بازیکن با تیم بزرگساالن 
تمرین مي کرده اما در سهمیه B قرار گرفته است. 
متأس��فانه با این شرایط نمي توانیم به کارمان ادامه 

دهیم.
سرپرست توزین الکتریک با اشاره به این که هیچ 
ک��س از انص��راف توزین ناراحت نخواهد ش��د، 
گفت: فرق��ي ندارد که توزی��ن الکتریک در لیگ 
باشد یا نه. لطمه اي که غیبت یک باشگاه بزرگ به 
لیگ برتر مي زند را فقط بس��کتبال  دوستان متوجه 
خواهند ش��د. به نظر من همه در انصراف توزین 
الکتریک مقصر هس��تند و نقش دارند و تا زماني 
که این راه اشتباه درست نشود، شرایط همین گونه 

خواهد بود.
ذوب آه��ن، انس��جام و یکپارچگی خود را 

حفظ کرد
حض��ور قطعی تیم بس��کتبال ذوب آه��ن نیز در 
لحظات آخر مهلت قانونی فدراس��یون مش��خص 
ش��د تا بار دیگر س��بزجامگان اصفهانی با هدایت 

فرزاد کوهیان در سوپرلیگ حضور پیدا کنند.
ذوب آهن نس��بت به فصل گذش��ته تغییرچندانی 
نکرده است و تنها حامد آفاق و مهدی اسماعیلی 
از ای��ن تیم جدا ش��ده اند و به خاط��ر بالتکلیفی 
ک��ه در ابتدا به خاطر تغییرات مدیریتی متوجه این 
تیم ش��د، تمرینات منسجم و منظمی را پشت سر 

نگذاش��ته و تا حدودی لیگ را با شرایط نه چندان 
آماده ای آغاز خواهد کرد. 

ب��ه غی��ر از اوش��ین س��اهاکیان و آرن داوودی تا 
ح��دودی همه نف��رات اصلی این تیم از اواس��ط 
هفته گذش��ته زیر نظ��ر کوهیان س��رمربی جوان 
این تیم تمرین��ات خود را آغاز کرده اند. هر چند 
ک��ه به نظر می رس��د علی باهران ب��ا مصدومیت 
 جزئی روبه رو ش��ده که تا آغاز رقابت ها برطرف

خواهد شد. 
سرمربی تیم بس��کتبال ذوب آهن با اعالم این که 

زمان زیادی را برای آمادگی تیم از دس��ت داده 
ایم اظهار داشت: ما به طور رسمی تمرینات 

تی��م را از اواس��ط هفت��ه گذش��ته آغاز 
کردیم و تمام تالش��مان بر این است 

 که مجموع��ه نفرات اصلی تیم را
حفظ کنیم.

فرزاد کوهیان با بیان این که 
ارزیابی لیگ امسال قبل 

از آغ��از رقاب��ت ها 
مش��کل است 

 : گفت
ن  چو

مه  بخشنا
ن  س��یو ا ر فد

مبن��ی بر برنامه بازی ها و تعداد تیم های ش��رکت 
کننده  در لیگ هنوز نرس��یده نمی توان نظر قطعی 
داد. اما باید به این نکته اش��اره کرد که کناره گیری 
تی��م توزین الکتریک برای اصفهانی ها و هوادران 
بیش��مار و عالقه من��د این تیم به واق��ع ناراحت 
کنن��ده بود چرا ک��ه این تیم قابلی��ت های زیادی 
داش��ت و تماش��اچیان زیادی را ب��ه خود جذب 
 کرده بود و حیف ش��د که یک چنین تیمی از لیگ

کنار رفت. 
کوهی��ان در پاس��خ به این س��ئوال ک��ه چقدر به 
قهرمانی در این دوره امیدوار هس��تید گفت: سعی 
ما بر این اس��ت ک��ه یک تیم خ��وب و کاملی را 
راهی این رقابت ها کنیم. هنوز قرارداد یکسری از 
بازیکنان ما تمدید نشده، بنابراین تا زمانی که تیم 
را کامل نبسته ام نمی توانم به طور صریح در این 

باره اظهار نظر کنم.
وی تصری��ح ک��رد: رقابت در بس��کتبال با وجود 
قدرت های��ی مث��ل مهرام، پتروش��یمی، دانش��گاه 
آزاد و ماه��ان خیل��ی س��خت ش��ده ام��ا تنه��ا 
تیم��ی که ترکیبش دس��ت نخ��ورده باق��ی مانده 
و تغیی��ر چندان��ی نکرده اس��ت تی��م ذوب آهن 
 اس��ت و این انس��جام به نتیجه گی��ری تیم کمک

می کند.

س  ر ک��و
ای  رقاب��ت، کورس س��اده 

نیست
س��رمربی تیم ذوب آهن همچنین 

اظهار داش��ت: با وج��ود تیم های 
 پتروش��یمی، ماه��ان، مه��رام و حتی

تیم ها دانشگاه آزاد، گرگان و زنجان، 
کورس رقابت، کورس ساده ای نیست 

و پیش بینی قهرمان این دوره کار راحتی 
نیست.

رقاب��ت توأم ب��ا رفاقت 
ماهان و ذوب آهن

که  فوالدماهان  بسکتبال  تیم 
اولین س��ال حضور خود در 
بسکتبال را پشت سر خواهد 
گذاشت اولین تیمی هم بود 
که در فصل نقل و انتقاالت 
انجام داد.  یارگیری خوب��ی 
ب��ا ج��ذب ج��واد داوری، 
کاردوس��ت و محمد  اصغر 
حس��ن زاده از س��همیه الف 
خود به خوبی اس��تفاده کرد. 
در س��همیه ب نیز با انتخاب 
دو بازیکن جوان و با تجربه 

بازیکنان خوبی را به خدمت گرفت.
از یک سو مجید قاسم زاده بازیکن 23ساله و آینده 
دار بسکتبال را جذب نمود و از سوی دیگر با بابک 
نظاف��ت که بیش تر از س��نش تجربه اش به یاری 
ماهانی ها خواهد آمد به توافق رسیدند و با جذب 
چه��ار بازیک��ن از لیگ یک، تی��م جوانی را برای 
این دوره از رقابت های بسکتبال تدارك دیده اند. 
همچنین قرار اس��ت به زودی یک بازیکن سطح 
اول اروپایی و یا امریکایی در پست سه یا چهار به 

ین  ا
تیم اضافه ش��ود که 

گویا رایزنی ه��ا در این باره 
بی��ش ت��ر از آنچه ک��ه ماهانی 

 ها تص��ورش را م��ی کردند طول
کشیده است.

امی��ر عطابخش سرپرس��ت تیم 
بس��کتبال ف��والد ماهان)تینا( 
در این باره اظهار داشت: با 
بازیکنان  و  برنامه ریزی ها 
جذب ش��ده انتظار آن را 
داریم ک��ه در پای��ان فصل 
در جم��ع چه��ار تی��م برتر 
لی��گ ق��رار بگیری��م و در 
 مرحل��ه پل��ی آف حض��ور

 پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم با 
حضور تیم های قدرتمندی 
مث��ل مه��رام و ذوب آه��ن 
بتوانی��م در رقابت��ی توأم با 
رفاقت از حیثیت بس��کتبال 

شهرمان دفاع کنیم.
ب��ه نظر می رس��د بع��د از 
س��ال ه��ا جامعه بس��کتبال 
اصفه��ان حضور دو نماینده 
از شهرش��ان در رقابت های س��وپرلیگ را ش��اهد 
خواهند بود، نمایندگانی که س��عی دارند با کنترل 
 حواشی رقابت توأم با رفاقت را از خود به نمایش

گذارند.
ه��ر چن��د در ای��ن می��ان ج��ای خال��ی تی��م 
توزی��ن الکتری��ک ب��ه وف��ور احس��اس خواهد 
خصوص��ی تنه��ا  گناه��ش  ک��ه  تیم��ی   ش��د، 

بودن آن بود.

اول  امیدهای  از  ناصری یکی  تست دوپینگ شاهو 
کسب سهمیه المپیک لندن مثبت اعالم شد تا این 
قایقران حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی 
المپیک تهران را از دست بدهد. در فاصله یک هفته 
مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی 

تست  لندن،  المپیک  انتخابی  و  آسیا  آرام  های  آب 
دوپینگ یکی از امیدهای کسب سهمیه قایقرانی ایران  

مثبت اعالم شد.
تست دوپینگ شاهو ناصری یکی از امیدهای قطعی 
کسب مدال طالی  مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا 

و دریافت سهمیه ورودی بازی های المپیک لندن از 
سوی فدراسیون جهانی این رشته مثبت اعالم شده 
است. دارنده مدال بازی های آسیایی گوانگجو در ماده 
کانوکانادایی، به دلیل استفاده از داروی درمانی در حاشیه 
رقابت های کاپ یک جهان در لهستان از حضور در 
مسابقات تهران محروم شده است. ناصری در یک ماه 
گذشته به دلیل مثبت شدن تستش در تمرینات حاضر 
نبوده و فدراسیون علیرضا محمدی را جایگزین وی 
اعالم کرده است. این قایقران جوان کشورمان به عنوان 

جانشین شاهو ناصری، عصر روز شنبه 16 مهرماه در 
حاشیه تمرینات، از ناحیه کتف دچار مصدومیت شده 
و این احتمال وجود دارد که رقابت های تهران را از 
دست داده یا نتواند با تکرار رکوردهایش مدال طال و 
سهمیه المپیک لندن را از آن کشورمان کند. با حذف 
شاهو ناصری کانو سوار ایران، تنها امید قایقرانی ایران 
برای کسب سهمیه المپیک لندن به احمدرضا طالبیان، 
قایقران طالیی ایران در بازی های آسیایی گوانگجو 
است. چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب های 

آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در 
تهران برگزار می شود.

امید کسب سهمیه المپیک ایران، دوپینگی شد

 اتفاق تلخ برای قایقرانی

ورزش

گزارش

توپ و تور

اصفهان،
میزبان ورزشكاران ورزش های خاص کشور 

زاینده رود
عباس یزدان پناه رئیس هیأت ورزش های خاص استان 
اصفهان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما از برگزاری مسابقات 

قهرمانی کشور دو رشته شنا و بدمینتون در اصفهان خبر داد.
یزدان پناه در ارتباط با میزبانی این مسابقات در اصفهان اظهار 
قسمت  در  اعضا  پیوند  بیماران  ویژه  شنا  مسابقات  داشت: 
آقایان و همچنین مسابقات شنای بیماران دیابت یک و بیماران 
کشوری  قهرمان  مسابقات  و  امسال  ماه  آبان  در  هموفیلی 

بدمینتون بانوان پیوند اعضاء در آذرماه سال جاری در اصفهان به اجرا درخواهد آمد.
رئیس هیأت ورزش های خاص استان اظهار امیدواری نمود که با حمایت و مساعدت 
مسئوالن استانی و کمک های مالی افراد خیر و نیکوکار این مسابقات که با حضور بیماران 
ورزش های خاص کشور در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی برگزار می شود به 

نحو شایسته و درخور شأن نصف جهان باشد.
یزدان پناه افزود: در تالش هستیم با برخورداری از پتانسیل باالی اصفهان از استخر و 
سانس ویژه در امر برگزاری این مسابقات بهره مند شویم که امیدوارم در این راستا هم از 

کمک و همکاری رؤسای هیأت های شنا و شیرجه و بدمینتون برخوردار شویم. 

خبر

 حضور چهار بازیكن فوالد ماهان
 در مسابقات بین دانشگاهی جهان

بازیکن  چهار  حضور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم 
خواهد شرکت  هلند  جهانی  مسابقات  در  ماهان   فوالد 

نمود.
عزیز  عبدالعظیم  ماهان،  فوالد  باشگاه  سایت  گزارش  به 
با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بدنی  تربیت  کل  مدیر  خانی 
باشگاه  عامل  مدیر  ساکت  رضا  محمد  به  ای  نامه  ارسال 
فوالد  فوتسال  تیم  بازیکن  چهار  از  سپاهان  ماهان  فوالد 

ماه�ان دع�وت ک��رد تا تیم دانشگاه آزاد اسالمی را در رق��ابت های بین دانشگاهی 
شد، خواهد  برگزار  هلند  در  مهرماه  پنجم  و  بیست  تا  هفدهم  تاریخ  از  که   جهان 

همراهي نمایند.
محمد هاشم زاده، مجید رئیسی، مهرداد جابری و سپهر محمدی چهار بازیکن دعوت 

شده از باشگاه فوالد ماهان به تیم دانشگاه آزاد اسالمی می باشند.
گفتنی است محمد طاهری، اصغر حسن زاده، جواد اصغری مقدم، مهدی جاوید و 
حسین طیبی نیز پنج بازیکن ملی پوش فوالد ماهان سپاهان هستند که در مسابقات 

گرند پریکس برزیل تیم ملی ایران را همراهی خواهند نمود.

گیتی پسند،
فاتح جام نقش جهان 

 اصغر قلندري

پیرامون  بارها  گذشته  سال  شش  طول  در 
مسئوالن  مهری  بی  و  اصفهان  والیبال  مظلومیت 
تاریخی  شهر  این  مطرح  باشگاه های  ویژه  به  امر 
که بیش از پنجاه سال قدمت افتخارآمیز در والیبال 
کردیم  عنوان  و  نوشتیم  و  گفتیم  دارند،  کشورمان 
این  به  روی خوش  اصفهانی  باشگاه های  چرا  که 
نشان  رود  زاینده  دیار  طرفدار  پر  و  مفرح  رشته 
واقع  مظلوم  والیبال  که  نوشتیم  بارها  نمی دهند؟! 
 شده اصفهان تا کی باید در حسرت یک اسپانسر 

به سر برد؟!
فراموش  والیبال  باید  کسی  چه  گفتیم  و  نوشتیم 
شده اصفهان را از ورطه نابودی نجات دهد و به 
دیار کهن  این  استیل  داد جوانان مستعد و خوش 
رفیعی  جایگاه  از  والیبال  ورزش  در  سال ها  که 
را  افتخار  سکوهای  از  یکی  و  بوده  برخوردار 

تصاحب کرده برسد؟! 
در  ریشه  که  دار  ریشه  والیبال  کردیم  خاطرنشان 
ورزش  و  فهیم  و  شریف  مردم  وجودی  اعماق 
دوست اصفهان دارد در کما به سر می برد. یادآور 
و  بانوان  بخش  در  چه  اصفهان  والیبال  که  شدیم 
چه در قسمت آقایان در روزگارانی نه چندان دور 
ایران  والیبال  آسمان  به  اقتدار و سربلندی  پیشانی 
سائیده و جوانان زیادی را به تیم های ملی والیبال 
کردیم  بارها خاطرنشان  و  داشته  کشورمان گسیل 
بعد  بازان جوان و ملی پوش اصفهانی  که والیبال 
به  از دیگری  تیم ذوب آهن یکی پس  انحالل  از 
اجبار و بدون میل باطنی از وطن جدا و به ناچار 
راهی دیار غربت شده اند و از شهر و زادگاهشان 

دور افتاده اند!
دچار  اصفهانی  های  باشگاه  که  جایی  آن  از  ولی 
ویژه  به  ها  رشته  سایر  از  و  شده  زدگی  فوتبال 
بر  به سرمایه گذاری  والیبال غافل مانده و حاضر 
روی والیبال نبودند، این رشته ورزشی اصالت دار 
همچنان بی پناه و محروم باقی ماند و گوش شنوا 
و چشم بینایی یافت نشد که حرف ها و نوشته های 
دلسوز که  نویسان  دیگر ورزشی  نگارنده و  حقیر 
به حکم وظیفه و رسالتی که به عهده داریم از سر 
سوز دل این مطالب را به رشته تحریر درمی آوریم، 
اهمیت داده و توجه ای هم به این رشته ورزشی 

پرمخاطب داشته باشد! 
البته مقاله ای که در یکی از روزنامه های محلی به 
چاپ رسید پا را از این هم فراتر نهاده و نوشتیم 
»چه بی رحمانه دشنه بدخواهان و دشمنان والیبال 
در پهلوی جوانان پر طراوتی که از پتانسیل باالیی 
نوای  تا  رفت  فرو  بودند  برخوردار  والیبال  در 
سرگردانی این جوانان از اقصی نقاط کشورمان به 
گوش برسد و گوش جان و دلسوخته های واقعی 

والیبال اصفهان را بیازارد!«
لقب  که  جهان  نصف  والیبال  پیرامون  آری سخن 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را به حق و 
به شایستگی به خود اختصاص داده با بیش از چهار 
میلیون نفر جمعیت بسیار است و وقت کم! به هر 
حال نزدیک شش سال به سرعت برق و باد گذشت 
تا سرانجام دست همت از آستین مدیری شایسته و 
الیق به نام هوشنگ عشایری مدیرکل راه و ترابری 
و رئیس هیأت والیبال استان بیرون آمد و با عشق و 
عالقه ای که به ورزش به ویژه والیبال دارد، پس از 
قبول مسئولیت هیأت مربوطه با رایزنی های مستمر 
و مدبرانه و تدابیر اندیشمندانه با تعامل قابل تحسین 
پسند گیتی  صنایع  شرکت  مسئوالن  و  مدیران   با 
کل  اداره  و  والیبال  فدراسیون  رضایت  جلب  و 
هیأت  گردید  موفق  استان  جوانان  و  ورزش 
بر  تا  سازد  متقاعد  را  پسند  گیتی  باشگاه  مدیره 
موافقت  با  که  برتر  لیگ  سهمیه  از  برخورداری 
والیبال  فدراسیون  رئیس  داورزنی  آقای   شخص 
تشکیل  قدرتمند  تیمی  ایران  اسالمی  جموری 
گیرند  قرار  برتر  لیگ  رقابت های  کوران  در  و 
دلسوز  مسئوالن  خیرخواهانه  نیت  حسن  با  که 
از  پس  سرانجام  و  گردید  روبه رو  شرکت   این 
توسط  اصفهان  والیبال  محرومیت  سال   شش 
گروه صنایع گیتی پسند از کما درآمد و با صرف 
تشکیل  قدرتمند  بسیار  تیمی  سنگین،  ای  هزینه 
یافت و در جمع تیم های برتر باشگاه های کشور 
قرار گرفت تا از آبروی بر باد رفته والیبال اصفهان 
دفاع کند و آرزوی چندین ساله مردم خوب و پر 
از تحمل شش سال  حوصله نصف جهان را پس 
برآورده  برتر  لیگ  های  رقابت  عرصه  از  دوری 

سازند.
مانند  بومی  بازیکن  چهار  سه  حداقل  کاش  ای 
جاللی،  علیرضا  مباشری،  علی  عندلیب،  محسن 
پیمان  رمضانی،  مسعود  شاهزمانی،  هوشنگ  امیر 
جمع  در  هم  را   ... و  باقری  مهدی  و  کریمی 
ستارگان ملی پوشی که به عضویت تیم گیتی پسند 
مقام  ها و کسب  پیروزی  در  تا  داشتیم  درآمده اند 

قهرمانی سهیم می شدند.
باشگاه گیتی پسند برای برگزاری یکسری مسابقات 
به  اقدام  تیم  شدن  تر  هماهنگ  برای  تدارکاتی 
عنوان  تحت  ای  جانبه  چهار  مسابقه  برگزاری 
شهرداری  های  تیم  از  و  نمود  جهان  نقش  جام 
گسترش  و  بندرعباس  المهدی  آلومینیوم  تبریز، 
طی  و  آورد  عمل  به  دعوت  تهران  کشاورز  نوین 
و هیأت  فدراسیون  نظر  زیر  را  مسابقات  سه روز 
اجرا  به  مخابرات  شهدای  سالن  در  استان  والیبال 
مندان  عالقه  خوب  بسیار  استقبال  با  که  درآورد 
که  طوری  به  شد،  رو  به  رو  والیبال  ورزش  به 
و  پسند  گیتی  های  تیم  بین  که  پایانی  بازی  در 
در  نفر  هزار  از  بیش  شد  برگزار  تبریز  شهرداری 
های  سال  در  که  بودند  کرده  پیدا  حضور  سالن 
زاینده  دیار  والیبال  های  تیم  فروغ  پر  و  درخشان 
نوید را می دهد که در  این  بوده و  نظیر  رود کم 
 بازی های لیگ بیش از این تعداد به سالن مسابقه

خواهند آمد.

توزین الکتریک همچون مهرام نازکش نداشت

ورزش دست بخش خصوصی نیست،
 دست دولتی هاست

بازیکنان، هدفمند سهمیه گذاری شده اند

تیم بس��کتبال ذوب آهن و فوالدماهان )تینا( در حالی در آس��تانه حضور در دوره جدید رقابت های س��وپرلیگ بس��کتبال کش��ور قرار 
گرفته اند که انصراف تیم توزین الکتریک به عنوان دیگر نماینده اصفهان و کاش��ان از دور این رقابت ها دیگر قطعی ش��ده است. مسابقات 
بسکتبال جام باشگاه های برتر کشور که قرار است از بیست و هشتم مهرماه با حضور 12تیم آغاز شود برای اصفهانی  ها با تغییرات زیادی 
هم��راه بوده اس��ت. تیم ذوب آهن به جهت تغییرات در رأس کادر مدیریتی باش��گاه تا همین چند روز پی��ش از بودن و نبودن خود در لیگ 
اطمینان نداش��ت و از س��وی دیگر تیم فوالدماهان با قدرت و با خرید های س��نگینی که انجام داد برای حریفانی همچون ذوب آهن، مهرام و 
پتروش��یمی خط و نش��ان کش��ید و خود را در اولین گام به عنوان یک مدعی سطح اول معرفی کرد اما تیم توزین الکتریک با وجودی که هنوز 
به حضور در سوپرلیگ امید داشت و هماهنگی و توافقات الزم را برای همکاری مجدد با والد ژوروویچ انجام داده، تنها چند ساعت مانده به 

پرواز سرمربی خود، انصراف خود را از لیگ اعالم و به طور رسمی از دوره جدید رقابت ها کناره گیری کرد.

به دلیل کمبود استخر، تمرینات کانوپولوي 
ماهان تعطیل است
در آستانه شروع لیگ برتر، تمرینات تیم کانوپولوی فوالد ماهان 
به دلیل در اختیار نداشتن استخر تعطیل شده است. سید ابوذر 
قاضی عسگر سرمربی تیم کانوپولوی فوالد ماهان در این ارتباط 
گفت: قرار بود فصل جدید رقابت های باشگاهی کشور بعد 
از مسابقات قهرمانی آسیا و قبل از رقابت های آب های آرام 
آسیا انتخابی المپیک برگزار شود که با تأخیر روبه رو شد ولی 
به احتمال فراوان این رقابت ها تا پایان مهر استارت می خورد. 

وی ادامه داد: از زمانی که تیم برای حضور در لیگ برتر بسته شد نزدیک به سه ماه می 
گذرد و از همان زمان یعنی تیر ماه تمرینات ما برای حضور در این رقابت ها آغاز شد. در 
این مدت استخر آب و فاضالب محل تمرین ما بود اما به دلیل سر باز بودن از این به بعد 
با سرد بودن هوا نمی توانیم از این محل استفاده کنیم چون آب استخر تخلیه شده است. 
قاضی عسگر گفت: در حال حاضر محلی برای تمرین نداریم و تمرینات تعطیل است چون 
امکان استفاده از سایر استخرهای اصفهان را هم نداریم. سرمربی تیم واترپلوی فوالد ماهان 
گفت: در حال حاضر تنها استخر استانداردی که می توانیم از آن استفاده کنیم استخر فجر 

هم قطعی نیست.باشگاه مقاومت است اما هنوز در اختیار گرفتن این استخر 

توزین��ی ه��ا ب��ر ای��ن اعتقاد 
بودند که اگر هزینه ای قرار است 
به ص��ورت گزاف در ورزش صرف 
ش��ود را در صنع��ت و در جه��ت 
اش��تغال زایی جوانان شهرس��تان 
کاش��ان خ��رج کنند، ع��الوه بر این 
که به ایجاد اش��تغال در شهرشان 
نامهربان��ی  از  ان��د  ک��رده  کم��ک 
 بعض��ی مس��ئوالن نی��ز در ام��ان

می مانند



پسربچه فرانسوی در یک قوطی
 انگشتان مردی ۳۰ ساله را پیدا کرد

یک دانش آموز فرانسوی قوطی شیشه ای را از داخل زمین بیرون آورد که در آن انگشتان 
یک انسان داخل الکل قرار داشتند. پلیس باور دارد آنها متعلق به نجار  محلی است که چهار 
انگشتش را در حادثه ای که 30 سال پیش برایش اتفاق افتاد، از دست داده است. به گفته یک 
پلیس زن، پسربچه که هفت سال سن دارد، زمانی که در زمین ورزش نزدیک مدرسه اش 
در شیلی- مازارین در جنوب پاریس بازی می کرد، یک قوطی را که سر آن از خاك بیرون 
زده بود، پیدا کرد. بطری را که از مایعی پر شده بیرون کشید و انگشت های از کار افتاده 
را داخل آن یافت. وی ادامه داد: به مرور زمان بطری روی خاك آمده بود و انگشت های 
داخل آن تقریباً بدون تغییر مانده بودند. پدر پسرك به پلیس محلی تلفن زد و آنها جستجو 
را برای یافتن صاحب اعضا آغاز کردند. بعد از این که ماجرا از یک شبکه محلی گزارش 
شد، شخصی به پلیس تلفن زد و گفت پدربزرگش که یک نجار بوده نزدیک زمین ورزش 
زندگی می کرده و چهار عدد از انگشتانش را در یک حادثه کاری، سی سال پیش از دست 
داده است. چون در آن زمان امکان پیوند انگشتانش وجود نداشته، آنها را داخل یک بطری 

الکل ریخته و در نزدیکی محل زندگی اش خاك کرده است. 

نام پیرترین گربه دوسر جهان در گینس ثبت شد
که  است  جهان  دوسر  گربه  پیرترین  لویی«  »فرانک 
به تازگی اسم خود را در کتاب رکوردهای گینس به 
ثبت رسانده است. این گربه پشمالو و خاکستری رنگ 
دارای دو دهان، دوبینی و سه چشم می باشد. این گربه 
همچنین با عنوان »ژانوس« نیز شناخته می شود، ژانوس 
در اساطیر رومی خدای دوسر است.فرانک لویی از سال 
1999 زمانی که یک روزه بود توسط یک دامپزشک 
اختالل  این  که  است  شده  شود.گفته  می  نگهداری 
 Sonic علمی نام  با  پروتئین  نوع  اثر وجود یک  بر 

hedgehog homolog به وجود می آید و باعث می شود تعدادی از اعضای صورت از 
تعداد معمول خود بیشتر شود. مارتی گفته است که این گربه یک مغزدارد و چشم میانی اش 

هم از دو چشم دیگر بزرگ تر است.

حراج قدیمی ترین اتومبیل جهان
این اتومبیل قدیمی توسط یک صنعتگر ثروتمند فرانسوی با الهام گیری او از نمونه   موتور 
های بخار موجود در یک فروشگاه اسباب فروشی در سال 1884 ساخته شده و در سال 
1887 نیز در نخستین مسابقه اتومبیل رانی شرکت داده شده است. پیش بینی می شود این 
 »De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos« خودرو که نام کامل آن
است و نمونه ای منحصر به فرد از نخستین اتومبیل های جهان به شمار می رود به ارزش دو 
تا 2/5 میلیون دالر به فروش برسد. از نکات جالب توجه در خصوص این خودرو، توانایی 
حرکت در زمان حاضر بوده که می تواند فاصله ای 20 مایلی را در یک مخزن پر از آب 
بپیماید. حداکثر سرعت آن 38 مایل در ساعت است. این خودرو در تاریخ هفتم اکتبر به 

حراج گذاشته خواهد شد.

کشورهای  دیگر  توریست های  می کنید  فکر 
جهان کجا را انتخاب می کنند؟ احتماالً به طور 
طبیعی فکر خواهید کرد که دیوار بزرگ چین، 
برج ایفل، خرابه های آتن و... . این ها مراکزی 
هستند که همه توریست های جهان آنها را برای 
بازدید انتخاب می کنند اما دست نگه دارید؛ 
و  دارند  وجود  جهان   در  جاهایی  می دانید 
حاال جزو محبوب ترین اماکن توریستی جهان 
محسوب می شوند و  شاید شما هم اسم آن ها 
را شنیده باشید و  این فهرست را بخوانید و اگر 
روزی امکانش برای شما پیش آمد از این مناطق 
»قطب های جدید  را  مناطق  این  کنید؛  دیدن 

گردشگری جهان«  می نامند.
از کج بودن نترسید

دروازه پایتخت، ابوظبی، امارات متحده 
عربی

عربی  متحده  امارات  شهر  مشهور ترین  دبی 
و پربازدیدترین مکان در این کشور است اما 
حاال ابوظبی، پایتخت سیاسی این شیخ نشین 
چالش  به  را  دبی  خود،  بی نظیر  عالمت  با 
کشیده است. برج شیشه ای 35  طبقه ای موسوم 
به »دروازه پایتخت«، بلند ترین برج زاویه داری 
است که بشر تاکنون ساخته است.  این برج، 
زاویه ای 18 درجه ای با زمین دارد که چهار برابر 
زاویه برج کج پیزاست و همین خصوصیت آن 
باعث می شود که در البه الی آسمانخراش های 
د بی به چشم بیاید. در یکی،  دو ماه آینده هم 
شعبه ای از هتل  مشهور حیات هتل در آن افتتاح 

خواهد شد که می توانید در آن اقامت کنید.
از 10 طبقه به پایین سقوط کنید

رولر کاستر شکارچیتا، پارك باخ، تامپا، 
فلوریدا، آمریکا

پارك های تفریحی در سال های اخیر یکی از 
بوده اند.  توریست ها  توجه  مراکز  اصلی ترین 
و  پارك ها  نوع  این  عاشق  که  کسانی  حاال 
شهربازی ها هستند می توانند در پارك موسوم به 
چیتاهانت آخر هیجان را تجربه کنند. در مرکز 
این پارك یک ترن هوایی وحشتناك قرار دارد 
که سرعت آن از صفر ناگهان به 100 کیلومتر 
در ساعت می رسد و شما را تا ارتفاع 40 متری 
باال می برد و سپس با شیبی وحشتناك تند به 
چند متری زمین برمی گرداند )تصور کنید که 
از باالی یک ساختمان 10 طبقه به سمت زمین  
رها شوید.( در این پارك تفریحی می توانید از 

تفریح بانجی جامپینگ یا سرخوردن از یک 
سرسره به ارتفاع 35 متر به داخل استخر هم 
استفاده کنید. می گویند تمام افرادی که وارد این 
پارك می شوند پس از خروج از آن می گویند: 
»یک روز کامل برای استفاده از تمام تفریحات 

این پارك کافی نیست.«
شیرجه بزن و از موزه دیدن کن
 موزه زیر آب کان خوان، مکزیک

نیست  اما  دنیا  آب  زیر  موزه  تنها  موزه  این 
محسوب  جهان  آب  زیر  موزه  بزرگ ترین 
در   2010 نوامبر  ماه  در  موزه  این  می شود. 
فاصله پنج کیلومتری از ساحل مکزیک افتتاح 

صدها  موزه  این  در  شد. 
اندازه  به  انسان  مجسمه 
است.  گرفته  قرار  طبیعی 
هنرمند  در کایرس،  جیسون 
در  که  بتنی  با  مجسمه ساز 
ph آب دریا شسته نشود این 

مجسمه ها را ساخته است. در این موزه دریایی 
شما در مجاورت مرجان ها، ماهی های کوچک 
و لجن خوارهای کند و عجیب هستید. فکر 
می کنید این موزه بازدید کننده کمی دارد؟ طی 
12 ماه اخیر 750 هزار نفر با لباس غواصی به 
دیدن این موزه رفته اند یعنی روزی بیش از دو 
هزار نفر، پس مطمئن شوید که برای بازدید از 

این موزه تنها نخواهید بود.
احساس آلیس در سرزمین عجایب

سایبان متروپل،  سویل، اسپانیا
آلکیسیس مورنو، نویسنده شناخته شده حیطه 

اگر  می گوید:  توریسم 
واقعاً می خواهید احساس 
آلیس در سرزمین عجایب 
به  حتما  کنید  درك  را 
در  بروید؛   سویل  شهر 
استراحتگاه ساحلی انکار 
ناسیون این شهر احساس 
بودن در سرزمین عجایب 
این  داشت.  خواهید  را 
که  پیچ در پیچ  ساختمان 
سقفش شبیه کندوی زنبور 

عسل است 

را یکی از 
عجایب معماری می دانند. این بنای 

شیری رنگ شاید شبیه یک ماهی غول آسا باشد 
یا شاید شبیه یک قارچ محلی  )مردم محلی آن 
را به خاطر شکلش قارچ غول آ سا انکارناسیون 
عجیب  ساختمان  این  داخل  در  می نامند( 
موزه  شماست؛  انتظار  در  عجیب  موزه  یک 
باستان شناسی که بسیاری از یافته های جالب 
باستان شناسی جهان در آن نگهداری می شود. 
یک رستوران و یک کافی شاپ  بسیار زیبا هم 
در این محل در انتظار شماست. در ضمن چند 

مغازه عجیب هم در این محل وجود دارد.
از پارکینگ  دیدن کنید

پارکینگ لینکلن رود،  میامی
فکر می کنید پارکینگ نمی تواند مکانی برای 
گردش و بازدید باشد؟ اگر به پارکینگ  لینکلن رود   
بروید نظرتان عوض می شود. در این پارکینگ 
فقط یک سقف باالی ماشین تان است و خبری 
از دیوار نیست و در واقع این پارکینگ با تمام 
پارکینگ هایی که تا به حال دیده اید متفاوت 
را شرکت  پارکینگ چند طبقه ای  این  است. 

ئیسی  سو
اندمرون  هرزوگ  
 2010 سال  در 
ساخته و حاال اکثریت 
ماشین هایی که در آن 
پارك می شود اتومبیل 
کسانی است که برای 
از این پارکینگ  بازدید 
در  می روند.  آنجا  به 
یک  پارکینگ  این  کنار 
شیشه ای،  تمام  رستوران 
فوق مدرن،  کارواش  یک 
یک سالن استراحت همراه 
هم  کودکان  تفریح  سالن 
درنظر گرفته شده است. این پارکینگ برنده 
جایزه طراحی مسابقه تی پالس ال سال 2011 

شده است.
پارك فوق العاده در کنار پل فوق العاده

پارك پل  بروکلین، نیویورك
پل بروکلین از مشهورترین نقاط توریستی جهان 
است. این پل بسیار وسیع که فقط روی شش 
پایه وصل است و مناطق دامبورد و کابل هیل را 
به هم وصل می کند حاال یک پارك فوق العاده را 
در کنار خود می بیند. این فضای سبز بسیار وسیع 
که پر از درختان و گیاهان عجیب و غریب است 
شاهد انجام انواع و اقسام فعالیت های گروهی 
است؛ از سینمای روباز گرفته تا محل برگزاری 
کودکان،  بازی  پارك  ورزش کردن،  کنسرت، 
محل ماهی گیری و... این پارك هر روز شاهد 

بازدید شمار زیادی از توریست هاست.
موزه ای از آینده در دل چین

موزه هنر نانجینگ سی فانگ، نانجینگ، چین

 

نانجینگ  شهر 
توریستی  خیلی  شهر  چین 

در  نفری  میلیون  هفت  شهر  این  نیست. 
ابعاد شهرهای چینی شهر بزرگی محسوب 
نمی شود اما حاال در حال بدل شدن به یک 
مرکز  را  شهر  این  است.  توریستی  مرکز 
هنرهای مدرن چین می دانند و حاال ساختمان 
جدید موزه هنر این شهر که ساخت آن سال ها 
بسیاری شده  توجه  مرکز  انجامیده  به طول 
است. یکی از نویسندگان حیطه توریسم، این 
ساختمان را متعلق به دوره »فیلم  جنگ های 
معماران  از  گروهی  است.  دانسته  ستاره  ای« 
استاد  هول  استیون  مدیریت  با  بین المللی 
معماری آمریکایی این ساختمان را طراحی 
کرده اند. جالب است که در ساخت این موزه 
جمله  )از  محیط زیست  دوستدار  قوانین  از 
سقف سبز و سیستم گرمایشی و خنک کننده 
بدون استفاده از سوخت های   فسیلی( استفاده 

شده است.
برج توفان زده

برج اربیت، لندن
می توانید تصور کنید برج ایفل با اسید حل شود 
و فقط بخشی از اسکلت آن باقی بماند؟ تصور 
کنید یک چرخ و فلک عظیم پس از توفان چه 
که  لندن  برج جدید  داشت؟  خواهد  شکلی 
110 متر ارتفاع دارد چنین تصویر عجیبی دارد. 
آنیش کاپور و سیسیل بالموند دو هنرمند معروف 
این برج عجیب را طراحی کرده اند که قرار است 
نماد مسابقات المپیک سال 2012 لندن باشد. 
این برج حتی قبل از تکمیل شدن یکی از مظاهر 

توریستی جدید لندن است.
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هر که کار زشت دیگران را 
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خدایش می آمرزد.
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شرکت آذرخش صنعت المان )سهامي خاص(
 به شماره ثبت 40474 اصفهان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده که در تاریخ 90/7/29 ساعت 10 صبح در آدرس اصفهان- خیابان باغ دریاچه- 
کوچه شهید جوادي- نبش بن بست نسیم- پالك 12 برگزار مي گردد حضور به هم رسانید. 

دستور جلسه
1- انتخاب مدیران

2- سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومي باشد. 

آگهی مناقصه عمومی شماره های 90-3-284
سهامی خاص

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات مدیریت خدمات مشترکین و بهره برداری از شهرهای باغبادران، 

واگذار  واجد شرایط  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  جاری  اعتبارات  محل  از  ذیل  به شرح  را  رود  زاینده  و  چرمهین 

نماید.
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