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ششمين نمايشگاه بين المللي 
فوالد، متالورژي و ريخته گري 
صنايع و معادن وابسته از ديروز 
در محل دائمي نمايشگاه هاي 

اصفهان گشايش يافت. 
ايرنا،دراي��ن  گ��زارش  ب��ه 

نمايشگاه بيش از يکصد شرکت از استانهاي اصفهان ...
شهرستان / ادامه در  صفحه 4

حرف��ه ای  فن��ی  مدي��رکل 
تدوين  در خصوص  اس��تان 
استانداردهای آموزشی گفت: 
75 مورد اس��تاندارد توس��ط 
اي��ن اداره در ام��ر آم��وزش 
تدوين ش��ده که 68 مورد آن 

به اجرا درآمده اس��ت.  وی تدوين اين استاندارد را در زمينه صنايع 
سنگ، آموزش هايی...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

 متوسط مصرف روزانه بنزين 
کش��ور در هفته گذشته )26 
تير تا 1 مرداد( به 66 ميليون 
و 571 هزار ليتر رسيد که در 
مقايس��ه با هفته پيش از آن، 
روزانه 971 هزار ليتر افزايش 

داش��ته است. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شانا، براساس 
آمارهای رسمی شرکت ملی...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

افتتاح 2 مجتمع پتروشیمی 
با حضور رئیس جمهور

استاندار اصفهان:
 توزیع درآمدهاي استان به صورت عادالنه 
در شهرستان ها

كريمي در آيین گشايش ششمین 
نمايشگاه بین المللي فوالد:

نمایندگان؛ فاجعه 
صنعت فوالد را به 

گوش مجلس برسانند 

گشایش ششمین نمایشگاه صنایع 
فوالد، متالورژي و ریخته گري

در اصفهان

یک میلیون لیتر؛ افزایش مصرف 
روزانه بنزین در ایران

تدوین 75 استاندارد آموزشی
 فنی حرفه ای

عض��و هيأت مديره ش��رکت نمايش��گاه هاي بين 
المللي اس��تان اصفه��ان، گفت: نماين��دگان، بايد 
مجلس را از فاجعه هولناکي که براي صنعت فوالد 

در حال وقوع است، مطلع سازند. 
به گزارش واحد رس��انه ش��رکت نمايشگاه هاي 
بين المللي اس��تان اصفهان، امي��ر کريمي در آيين 
گش��ايش شش��مين نمايش��گاه بين المللي فوالد، 
متال��ورژي، ريخته گري، صنايع و معادن وابس��ته 
و سومين نمايشگاه: دانش��گاه ها، آموزشگاه هاي 
علمي- کاربردي و تجهيزات آموزشي افزود: ايران 
سهمي در جامعه جهاني فوالد ندارد و اين درحالي 
است که دولت تسهيالت بس��يار مناسبي را براي 

فعاالن بخش خصوصي ايجاد کرده است. 
وي ادامه داد: در اس��تان اصفهان 6 واحد با قابليت 
توليد فوالد در تناژهاي باال به ظرفيت توليد فوالد 
اضاف��ه خواهد ش��د که مي تواند اي��ن صنعت را 

همچون صنعت نساجي از بحران نجات دهد. 
کريمي اف��زود: طبق آمار رس��مي انجمن جهاني 
ف��والد، طي س��ال 2009، 1/195 بيليون تن فوالد 
توسط 66 کش��ور جهان توليد و صادر شده است 
که سهم ايران در اين ميان، صادرات 12 ميليون تن 

صادرات بوده است.  
اين مدير با س��ابقه صنايع و معادن استان و مشاور 
چندين تن از اس��تانداران پيش��ين استان در بخش 
صنع��ت، تصريح کرد: اي��ران در نيمه اول س��ال 
2010، تنها 6 ميليون تن فوالد توليد کرده اس��ت 
اين درحالي اس��ت که کش��ور چين، بزرگ ترين 

توليد کننده فوالد جهان است. 
کريمي تقوي��ت دفاتر ارتباط صنعت و دانش��گاه 
ه��ا در مراکز آموزش عالي را مورد تأکيد قرار داد 
و گفت: اين ارتباط بايد منس��جم و حتي اجباري 

شود. 

شركت عمران شهر جديد بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی واحد خدماتی، 
اداری خود را از طريق مزايده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند.

متقاضیان واجد شرايط می توانند برای كسب اطالعات بیشتر تا تاريخ 89/5/18 
به دفتر مركزی شركت واقع در شهر بهارستان خیابان الفت شرقی- خیابان 

امیركبیر مراجعه و يا با شماره تلفن 96-6803090 تماس حاصل نمايند.

دفتر فروش
شرکت عمران شهر جدید بهارستان                   

65 هزار میلیارد اعتبار برای 
بافت های فرسوده کشور

صفحه 2

آگهی مزایده عمومی شماره 89/07
)نوبت اول(

)هزينه درج آگهی به عهده برندگان می باشد(

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور 
مشتركین تعدادی از شهرستانهای استان را مطابق با شرايط و مشخصات مندرج در سند مناقصه 

از محل اعتبارات جاری از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/5/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه: 89/5/24

WWW.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصات

برآورد)ريال(تضمین)ريال(شرحشماره مناقصه

104/000/0002/730/195/609بهره برداری و خدمات امور مشتركین خمینی شهر وكوشک )1(89-2-194

79/700/0001/921/601/993بهره برداری و خدمات امور مشتركین خمینی شهر وكوشک )2(89-2-195

61/000/0001/275/013/953بهره برداری و خدمات امور مشتركین درچه و اصغرآباد89-2-196

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

م الف: 6095
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افشای 92 هزار سند محرمانه 
ارت��ش امريکا درب��اره جنگ 
افغانس��تان و آش��کار ش��دن 
بخش��ی از اقدام��ات امريکا 
و متحدان��ش عليه م��ردم اين 
کشور، واشنگتن را با چالشی 
جدی مواجه کرده است. واحد 
مرکزی خبر به نقل از ش��بکه 
تلويزيونی فاکس نيوز: »باراک 
اوباما« رئي��س جمهور امريکا 
از افشاء اطالعات طبقه بندی 

شده ارتش امريکا در افغانستان ابراز نگرانی کرد. اوباما در نخستين اظهار نظر 
عمومی خود درباره افشاء اطالعات محرمانه از جنگ افغانستان به خبرنگاران 
گفت: افشاء اطالعات محرمانه و طبقه بندی شده از منطقه جنگی می تواند جان 
افراد يا مأموريت ها را به خطر بيندازد. سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا 
هم با اذعان به جنايات صورت گرفته گفت: جلوگيری از پيامدهای منفی افشای 
اين اسناد از اولويت های دولت امريکاست. کاخ سفيد هم انتشار اين اسناد را 
تهديدی برای امنيت ملی اين کشور دانست و گفت: انتشار اين اسناد ممکن 
است جان امريکايی ها، متحدان واشنگتن و افراد محلی را که با امريکايی ها 
همکاری کرده اند به خطر اندازد. همچنين رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا 
که هم اکنون در عراق به س��ر می برد به گزارش��گران در بغداد گفته است با 
افشای اين اسناد وحشت زده شده است. درياساالر »مايک مولن« در اين حال 
برای کم اهميت جلوه دادن موضع افشای اسناد گفت اين اطالعات مربوط به 
گذشته است و من به آينده تأکيد دارم. جانشين پترائوس، ژنرال »جيمز ماتيس« 
که برای فرماندهی نيروهای امريکا در عراق و افغانستان انتخاب شده است نيز 
فاش شدن پرونده های محرمانه مربوط به جنگ افغانستان در اينترنت را اقدامی 
به شدت غيرمسئوالنه توصيف کرد. در اين حال وزارت دفاع امريکا )پنتاگون( 
يک نظامی امريکايی را که هم اکنون در کويت زندانی است، عامل اصلی انتشار 
هزاران اطالعات محرمانه مربوط به جنگ افغانستان معرفی کرد. برادلی مانينگ، 
نظامی امريکايی هم اکنون به اتهام انتقال تصويری ويدئويی به پايگاه اينترنتی 
ويکی ليکس Wikileaks درخصوص حمله بالگرد ارتش امريکا دربغداد در 
سال 2007 که به کشته شدن چند تن، از جمله دو کارمند خبرگزاری رويترز 
منجر شد، در کويت زندانی است. »جف مورل« سخنگوی پنتاگون اعالم کرد: 
بدون ترديد مانينگ عامل کليدی در درز حدود 92هزار س��ندی اس��ت که در 
پايگاه اينترنتی ويکی ليکس منتشر شد. اين مقام امريکايی در اين حال گفت: 
ما از چگونگی اين اقدام اطالعی نداريم. وب سايت ويکی ليکس روز يکشنبه 
نوش��ت: 15 هزار سند ديگر در اختيار دارد که در صورت لزوم منتشر خواهد 
کرد. اس��نادی که اين وب سايت در اختيار روزنامه های پر شمارگان گذاشته 
اس��ت جزئيات حوادث جنگ افغانستان را شرح می دهد.روزنامه گاردين در 
شماره روز سه شنبه خود در اينترنت نوشت: با گسترش افشاگری ها شواهد 
بيش��تری درباره تالش فرماندهان ائتالف برای س��رپوش گذاشتن بر تلفات 
غيرنظاميان در اين جنگ آشکار می شود. گاردين ادامه داد: اسناد منتشر شده 
نشان می دهد چگونه گروهی از تفنگداران امريکايی در سال 2007 در نزديکی 
جالل آباد با وحشی گری تيراندازی کردند اما اطالعات کذب درباره آن حادثه 
را که به کشته شدن 19 غيرنظامی غيرمسلح و زخمی شدن 50 تن ديگر انجاميد، 
ثبت کردند.در اسناد منتشر شده تشريح می شود که چگونه در حادثه ديگری 
 در هم��ان س��ال نيروهای ويژه امريکا 6 بمب 2 ه��زار پوندی روی مجتمعی 
فرو انداختند و يک فرمانده ارشد امريکا گزارش داد 150 تن از نيروهای طالبان 
کش��ته شدند اما س��اکنان محلی گزارش دادند تا 300 غيرنظامی در آن حادثه 
جان باختند. ديگر پرونده های آرش��يو سری فاش می کند فرماندهان ائتالف 
گزارش های اطالعاتی متعددی درباره محل اختفاء و فعاليت اسامه بن الدن در 
س��ال 2004 و 2009 دريافت کردند، در حاليکه رئيس سيا گفته است از سال 

2003 هيچ اطالعات دقيقی درباره رهبر القاعده نداشتند.

مؤسس��ه »ويکی ليکس« که 
در انتش��ار اس��ناد محرمان��ه 
نظام��ی امري��کا ي��د طواليی 
دارد، بزرگتري��ن گاف اس��ناد 
محرمانه نظام��ی امريکا را در 
75 هزار فايل از اسناد مربوط 
به جنگ افغانستان منتشر کرد. 
اين مؤسسه که در گذشته نيز 
اس��ناد محرمانه و ويدئوهای 

افش��اگرانه جنايات امريکا را منتش��ر کرده بود، اين بار برای مقابله با سانسور 
خبری رسانه های غرب بين آنها رقابت ايجاد کرد و ابتدا اين اسناد را در اختيار 
گاردين، نيويورک تايمز و اشپيگل قرار داد و آنها صحت اين اسناد را برای به 
چاپ رس��اندن آنها تأييد کردند. اين اس��ناد که رسانه ها آن را بزرگترين گاف 
اسناد نظامی محرمانه قرن اخير امريکا توصيف کردند، نشان دهنده افتضاح به 
بار آمده از س��وی امريکا و نيروهای ناتو در جنگ افغانستان است که از جمله 
 شامل کشته شدن غير نظاميان و قدرت گرفتن و افزايش حمالت طالبان است.
76 هزار و 900 فايل از اسناد محرمانه جنگ افغانستان که مؤسسه ويکی ليکس آن 
را روزشمار جنگ افغانستان ناميده است، در وب سايت اين مؤسسه به معرض 
ديد عموم گذاشته شد و 15 هزار فايل باقی مانده به زودی و پس از حذف اسامی 
افراد، منتش��ر خواهد شد. اين اسناد که تحرکات و گزارشات نظامی مربوط به 
جنگ افغانستان را از سال 2004 تا 2009 در بر می گيرد، حاکی از کشته شدن 15 
هزار و 506 نيروی طالبان که در اسناد »دشمن« ناميده شده و نيز حداقل 4 هزار و 

232 غير نظامی و همچنين يک هزار و 138 تن از نيروهای ناتو است.

تمرين نظامی چين در غرب شبه جزيره کره، نوعی واکنش به رزمايش مشترک 
امريکا و کره جنوبی محسوب می شود. شبکه تلويزيونی ان اچ کی ژاپن گزارش 
داد: چين در حوالی دريای زرد در غرب شبه جزيره کره رزمايش بزرگی برگزار 
کرده است. کارشناسان معتقدند اين رزمايش با هدف مقابله و به عنوان واکنشی 
به تمرين های نظامی مش��ترک امريکا و کره جنوبی در آن سوی شبه جزيره 
کره برگزار می شود. شبکه تلويزيونی مرکزی چين گزارش داد واحد راهبردی 
موشکی منطقه نانجينگ، با استفاده از موشک های دوربرد تمرينی را برگزار کرد. 
سی سی تی وی اعالم کرد اين رزمايش در نزديکی دريای زرد، اولين تمرين 
نظامی از نوع خود است که چين برگزار می کند. اين شبکه تلويزيونی همچنين 
رزمايش چين را تمرينی فراگير شامل استفاده از رادارها و هواپيماهای اکتشافِی 
بی نياز از نظارِت انس��ان توصيف کرد.در شرق شبه جزيره کره نيز، امريکا و 

 

کره جنوبی بعد از غرق شدن کشتی جنگی کره جنوبی، رزمايش دريايی خود 
را در دريای ژاپن آغاز کردند. کره شمالی اين اقدام را محکوم کرده است. چين 
نيز درباره احتمال برگزاری رزمايش نظامی ديگری از سوی امريکا و کره جنوبی 
در دريای زرد در همسايگی خود ابراز نگرانی کرده و متذکرشده است چنين 

اقدامی می تواند تنش ها را افزايش دهد.

معاون وزير مسکن: دولت ساالنه 
بي��ش از 20 ه��زار ميليارد ريال 
برای احيا و نوسازی بافت های 
فرس��وده اختص��اص می دهد. 
صادق��ی به واح��د مرکزی خبر 
گف��ت: بخش��ی از اي��ن منابع 
را ش��رکت عمران و بهس��ازی 
ش��هری ايران و ش��هرداری ها 
تأمين می کنند. وی افزود: بانک 
مرکزی هم موظف شده است 25 
درصد سهميه تسهيالت مسکن 
را ب��رای نوس��ازی واحده��ای 
مسکونی در بافت های فرسوده 
اختص��اص ده��د. مديرعام��ل 
شرکت عمران و بهسازی شهری 
ايران همچنين ايجاد صندوق های 

 توسعه س��رمايه گذاری، انتشار اوراق مشارکت و 
راه اندازی نهادهای تأمين سرمايه گذاری خارجی 

و داخل��ی را از ديگ��ر اقدام��ات در دس��ت اجرا 
ب��رای تأمين مناب��ع الزم جهت احيا و بازس��ازی 

بافت های فرس��وده اعالم کرد 
که در چارچوب قوانين کش��ور 
اجرا خواهد ش��د. صادقی پيش 
بين��ی کرد ب��ا تدابير انديش��يده 
ش��ده امس��ال بيش از 65 هزار 
ميليارد ريال اعتبار برای نوسازی 
بافت های فرسوده کشور تأمين 
ش��ود ک��ه می توان��د جهش��ی 
درنوس��ازی بافت های فرسوده 
ايج��اد کند. براس��اس آمارهای 
موج��ود بيش از 65 هزار هکتار 
بافت فرس��وده در کشور وجود 
دارد که بيش��ترين آن در استان 
تهران با 3700 هکتار و کمترين 
آن در استان ايالم با 150 هکتار 
اس��ت. تاکنون 4500 هکتار از 
بافت های فرس��وده در ايران نيز نوس��ازی شده 

است.

سراسری

اکثر افغانه��ای مقيم کش��ورهای غربی 
ميل برگش��ت به وطن را ندارند. آنها در 
س��اليان نخست س��قوط طالبان به طور 
موقت، جهت دريافت معاش��ات زياد و 
اخذ پست های مهم و پردرآمد به کشور 
جلب شدند. مثل بيشتر اين مهاجران در 
کش��ورهای غربی خانه نش��ين و از کار 
افتاده اند. نسل متوسط در البالی سيستم 
س��رمايه داری به پروژه ماش��ين تبديل 
ش��ده، وقت و دل و دماغ فکر کردن در 
مورد افغانس��تان را ندارند؛ چه برسد به 
انجام کارهای مفيد و مؤثر. نسل نوجوان 
و ج��وان در مورد افغانس��تان خاطره و 
اطالعات کافی ندارند که درباره آن ابراز 
عالقمندی و يا بی عالقگی فعال کنند.     
ع��الوه ب��ر  اين ناهماهنگی ه��ا در بين 
نيروهای سياسی و تنظيمی سابق، در ميان 
)خلقی و پرچمی ها( و طيفهای مختلف 
جنبش مقاوم��ت، در بي��ن مهاجرين و 
نفوس مهاجر نيز رسوخ کرده است، در 
ميان نفوس ش��هری و دهاتی و غيره نيز 
نوعی اختالف و پراگندگی وجود دارد.    
ب��ه اين صورت در بين کتله ها، بدنه ها، 
حوزه ها و در مجموع جامعه مدنی و توده 
مردم پراکندگی و ناهماهنگی مش��اهده 
می ش��ود در بين دولت و مردم ديواری 
از بی اعتمادی کشيده شده است. اين به 
راس��تی انرژی، توانمندی ها، استعدادها 
و تالش ها را بس��ی نامتمرکز و متالشی 
ساخته است. سران دولت به جای ايفای 
نقش سمبليک اتحاد و وحدت همگانی 
وارد اين تنور داغ ش��ده اند. دولت فعلی 
آيينه مکدر پراکندگی در افغانستان است 
سران دولت بايد )به عنوان حامی نگهدار 
و تع��ادل حقوق و مناف��ع اقوام مختلف 
و اتب��اع جامعه، تضمي��ن کننده و حافظ 
حق اس��تفاده برابر و منصفانه شهروندان 
از مناب��ع، امکانات و امتيازات موجود در 
کشور( و مورد اعتماد و تأييد مردم باشند؛ 
تا بتوانند به حمايت توده های مليونی با 
مش��کالت و بحران ريش��ه دار دست و 

پنجه نرم کنند.    
اعضای پارلم��ان در حقيقت نمايندگان 
تمام اقوام، مليت ها و س��اکنان کش��ور 
می باشند و قوانين را به اکثريت آرا برای 
خير، ص��الح، رفاه و س��عادت همگان 
وضع می کنند. قوه اجرائيه مسئول اجرا 
و حراس��ت از قوانين اس��ت و سيستم 
قضايی عدل و داد را جاری می س��ازد. 
در سرزمينی که مطابق به قانون منافع تمام 
اقوام، مليت ها و ش��هروندان تأمين شده 
باش��د؛ هيج جايی برای تبعيض، ظلم و 
ستم، حق تلفی، زورگويی، فساد و حيف 

و ميل منابع کشور باقی نمی ماند.     
در جامعه س��الم و متکی به قانون، سران 
دولت از نگاه قانونی در قبال مردم مسئول 
و جوابگو هس��تند و مردم بايد توس��ط 
نمايندگان خود و يا ازطريق رس��انه ها 
و دس��تگاههای  خبری و اطالعاتی آزاد 
و ملی عملک��رد دولت را نقد، و نظارت 
کنن��د و آن را با معيارهای قانونی محک 
بزنند. مردم بايد ياد بگيرند که چگونه از 
حقوق خود محافظت و آن را در سخت 
ترين شرايط با ممکن ترين ابزار و وسايل 

مطالبه نمايند.     
متأس��فانه در وطن ما تاهنوز اين وجدان 
قانون��ی در روابط س��ران دولت با مردم 
ش��کل نگرفته اس��ت. س��ران دولت به 
جای س��مبل اتح��اد و وحدت همگانی 
ب��ودن جه��ت گيری های مش��خص و 
حمايت های مخفی و علنی از گروه های 
خاص، می کنند. از قانون اس��تفاده سوء 
کرده و آن را به نفع اهداف و منافع خود 
تحليل و تفسير می کنند. بنابراين موارد 
قدرت خود را مافوق قانون می پندارند. 
خود را باقانون وفق نداده، بلکه قانون را 
به سود خود و به خاطر حصول اهداف و 
اغراض خود نقض و يا تغيير می دهند.    
م��ردم تاهنوز آگاهی حراس��ت و مطالبه 
ح��ق و حقوق خود را با ابزار و وس��ايل 
دموکراتيک و قانونی ياد نگرفته اند. آنها 
به طور مکرر در دام سران و رهبران قومی 
و محلی خائن و استفاده جو، که از خون 
و ع��رق جبين م��ردم صاحب قصرها و 
سرمايه های هنگفت شده اند، می افتند.     
سران حکومت به کمک حاميان خارجی 

خ��ود در اس��تفاده از اختالف��ات قومی، 
س��متی و محلی مهارت پيدا کرده اند و 
به آس��انی رهبران و شخصيتهای سست 
عنصر، حريص و نا آگاه را از ميان اقوام 
و مناطق ش��کار می کنند و توس��ط آنان 
بازار اختالفات، تضادها و درگيری های 
قومی، س��متی، تشتت و پراکندگی ها را 
در جامعه گرم نگ��ه می دارند. از تمرکز 
و وحدت واقعی انرژی ها، استعدادها و 
توانمندی های اقوام و شهروندان کشور 
جهت تش��کيل نظام سياسی و اجتماعی 
مستقل، مردمی و قوی و نيز دولتی پاک و 
حامی تمام اقوام ميهن جلوگيری می کنند. 
در ش��رايط کنونی تش��خيص رهبران و 
نمايندگان قومی، محلی و مردمی صادق، 
پاک، دلسوز و آگاه توسط مردم در تمام 
سطوح جامعه، پارلمان و حکومت نقش 
اساسی و سرنوشت ساز دارد. الزم است 
مردم به دور اين ش��خصيت های پاک، 
ص��ادق و دلس��وز و آگاه حلق��ه زنند و 
تمرين مطالبه حق و حقوق کنند. به هيچ 
کس اجازه ندهند که با سرنوشت و حق 

و حقوق شان بازی کند.     
تمام اقوام و همه مردم بايد در مس��اجد، 
محاف��ل، مراس��م، ش��وراها، کانون ها و 
نهاده��ای محلی، مردم��ی و ملی فعاالنه 
اش��تراک ورزند و سرنوش��ت خود را به 
دس��ت گيرن��د و از آن طريق نمايندگان 
و ش��خصيت های مورد اعتماد خود را 
تشخيص و به مجامع ملی و پارلمان آينده 
بفرستند بر اعمال سران دولت از نزديک 
نظارت کنند و از فساد، خيانت و حيف 
و مي��ل منابع وطن که حق مس��لم تمام 
اتباع کشور است به صورت قانونی و با 
سيل مردمی جلوگيری کنند. روشنفکران، 
شخصيت های علمی و فرهنگی، مولوی 
صاحب��ان و مالام��ان مس��اجد، احزاب 
سياس��ی و نهادهای مدنی و گردانندگان 
رس��انه ها و رادي��و تلويزيونهای ملی و 
محلی وظيفه ايمانی و وجدانی دارند که 
در اين راه خير، مردم را تش��ويق کرده و 

آگاهی دهند.     
 عوامل خارجی:     

افغانس��تان طی س��ه دهه اخير به مرکز 
رقابت های منطقه ای و بين الملی تبديل 
شده است. در ابعاد رسمی و دولتی نقش 
عوامل خارجی بس��ی قوی تر از عوامل 
داخلی است. وطن در حال حاضر در زير 
وزين آسياب سنگ استراتژی های قطبين 
مس��لط جهانی و منطقه ای افتاده است 
اين اس��تراتژی ها در تقابل و يا همسو با 
منافع و اهداف استراتژيک همسايگان ما 
در ارتباط با موضوع افغانستان، قرار دارد. 
اين تقابالت خارجی بر شدت بحران و 
پراکندگی های سياسی، اجتماعی، قومی 
و غيره می افزايد و شکل و شيرازه نظام 
سياس��ی و اجتماعی پرظرفي��ت، آزاد و 
مس��تقل را در وطن به تعويق می اندازد 
و موض��وع امنيت، مصوني��ت و حقوق 
شهروندی را در هاله ابهام نگه می دارد. در 
اين آشفته بازار و جريان زورآزمايی های 
قطبين، پاکستان با طرح »عمق استراتژيک« 
در واقع به افغانستان به چشم سنگر دوم 
در جنگ احتمالی با هندوستان می نگرد 
و به اين ترتيب حق حاکميت ملی ما را 
نقض می کند. س��ران ايران و عربس��تان 
در نفوذ ايدئولوژيک به افغانس��تان باهم 
رقابت می کنند؛ به اين ترتيب به بحران 
و پراکندگی ه��ا دام��ن می زنند. دولت 
عربستان همچنان از سياست استراتژيک 
 پاکستان حمايت می کند. دولت ايران از 
ناامنی و بحران در افغانس��تان در جهت 
ابزار سياس��ی و تبليغات��ی عليه امريکا و 
رقيبان خود اس��تفاده می کند. پاکس��تان 
عالوه ب��ر اهداف اس��تراتژيک متناقض 
ب��ا منافع ملی م��ا از همين حاال جنگ با 
هندوس��تان را به داخل افغانستان انتقال 
داده اس��ت و حم��الت انتحاری به طور 
مستقيم از خاک پاکستان عليه کارمندان 
هن��دی و مردم کش��ور رهب��ری و اجرا 
می ش��ود. قوای ناتو و در رأس امريکا و 
بريتانيا با سران دولت و نظاميان پاکستان 
پيمان اس��تراتژيک دارند و اين بر بحران 
و پيچيدگی اوضاع سياس��ی افغانستان و 

منطقه می افزايد.   
ادامه دارد... 

عوامل داخلی و خارجی تشتت و بحران 
در افغانستان)قسمت دوم(

سردرگمی کاخ سفید در پی افشای 
اسناد جنگ افغانستان

بزرگترین گاف اسناد نظامي امریکا 
منتشر شد

  رزمایش چین در حوالي دریاي زرد 
واکنشي به تمرین نظامي 
امریکا و کره جنوبي است

نصف النهار

65 هزار میلیارد اعتبار برای بافت های فرسوده کشور

بررسی آماری تعداد کارگاه های تحت پوشش 
س��ازمان تأمين اجتماعی نش��انگر: رشد 14/5 
درصدی اين ش��اخص در س��ال 1387 است. 
ب��ه گزارش ايرنا و براس��اس س��النامه آماری 
کشور در سال 1387، تعداد کارگاه های تحت 
پوشش سازمان تأمين اجتماعی در سال 1386 
حدود يک ميليون و 144 هزار کارگاه بود. که 
در س��ال 87 با افزايش 5/14 درصدی به يک 
ميلي��ون و 310 هزار کارگاه رس��يد. همچنين 
تع��داد بيمه ش��دگان اصل��ی س��ازمان تأمين 
اجتماع��ی به حدود 9 ميليون و 152 هزار نفر 
رس��يد )که نسبت به س��ال قبل از آن( با رشد 
4/8 درصدی رو به رو ش��د. بررس��ی ترکيب 
بيمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمين 
اجتماعی برحسب نوع بيمه نشان می دهد که: 

سهم بيمه شدگان اجباری اعم از دولتی و غير 
دولتی، 7/85 درصد از کل بيمه شدگان است؛ 
سهم بيمه بيکاری از اين شاخص، 5/1 درصد 
و بيمه اختياری 7/1 درصد برآورد می ش��ود. 

بيمه های خاص که شامل بيمه شدگان: حرف 
و مش��اغل آزاد، بافندگان و رانندگان است نيز 
8/10 درصد از کل بيمه ش��دگان را تش��کيل 
می ده��د. همچنين حدود 40 ميليون نفر بيمه 
ش��ده اعم از اصلی و تبعی در سال 87 تحت 
پوشش سازمان بيمه خدمات درمانی بودند که 
از اين تعداد سهم کارکنان دولت 2/16 درصد 
اس��ت و 5/1 درصد به ص��ورت خويش فرما 

)حرف و مشاغل آزاد( بيمه شدند. 
بيمه ش��دگان بس��تری ش��هری 4/19 درصد 
و بيمه ش��دگان روس��تايی 9/57 درصد افراد 
تحت پوش��ش س��ازمان بيمه خدمات درمانی 
را تش��کيل می دهند. ساير اقش��ار کشور نيز 
 9/4 درص��د از بيم��ه خدمات درمانی س��هم 

دارند.

در سال پاياني دولت نهم صورت گرفت؛
افزايش 5/14 درصدي کارگاه هاي تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي

ايران

همايش معرفی فعاليت ه��ا و حمايت های بانک 
توسعه صادرات ايران با حضور عضو هيأت مديره 
اي��ن بانک و فع��االن اقتصادی در ات��اق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
حميدرضا مومن��ی، عضو هيأت نماين��دگان اتاق 
بازرگان��ی اصفه��ان در اين هماي��ش گفت: بانک 
توس��عه ص��ادرات نقش مهمی در افزايش س��طح 
صادرات کش��ور می تواند ايفا کن��د ولی اين بانک 
تعامل کمتری ب��ا صادرکنندگان اس��تان دارد. وی 
افزود: انتظار صادرکنندگان از بانک توسعه صادرات 
بيشتر از وضعيت موجود است و اين بانک با توجه 
به فلس��فه موجودی خود می تواند نقش مهمی در 

توسعه صادرات استان داشته باشد. 
س��يد صمد الدين هاش��می، مدير بانک توس��عه 
صادرات ش��عبه اس��تان اصفه��ان در اين همايش 
گفت: اين بانک در اصفهان در س��ال 1375 افتتاح 
شده و برای صادرکنندگان ارائه خدمات می نمايد. 
وی افزود: مجموع تس��هيالت پرداختی در بخش 
صادرات اين شعبه در س��ال 88 برابر 807 ميليارد 
ريال، در سال 87 برابر 642 ميليارد ريال و در سال 
86 برابر 256 ميليارد ريال  بوده است. وی تصريح 
کرد: اين بانک در سال 88 ميزان 84 درصد، در سال 
87، 79 درصد و در سال 86، 61 درصد تسهيالت 
صادراتی استان را تحت پوشش قرار داده است. وی 
اعتبارات اسنادی وارداتی از اين بانک را در سال 88 
برابر 171 ميليون دالر اعالم کرد و گفت: در س��ال 

87 اين رقم برابر 105 ميليون دالر و در س��ال 86، 
65 ميلي��ون دالر صادر گرديد. وی افزود: در بخش 
اعتبارات اس��نادی صادراتی در سال 88 ميزان 132 
ميليون دالر، در سال 87، 64 ميليون دالر و در سال 
86، 8 ميليون دالر گش��ايش اعتبار صورت گرفته 
است. وی تصريح کرد: در بخش حواله جات ارزی 
وارداتی در س��ال 88، 340 ميليون دالر و در بخش 
حواله ارزی صادره در سال 88، 222 ميليون دالر  از 

سوی اين بانک صورت گرفته است.
مجتبی هراتی نيک، عضو هيأت مديره بانک توسعه 
صادرات ايران در اين همايش گفت: اين بانک هيچ 
محدوديتی برای ارائه تس��هيالت به صادرکنندگان 
ن��دارد و از ط��رح های توس��عه صادراتی حمايت 

می کنيم.
وی افزود: تسهيالت ارائه شده برای صادرکنندگان 
بر مبنای رتبه بندی و طرح های صادراتی است. وی 
از تس��هيالت ويژه ای برای صادرکنندگان به عراق 
خب��ر داد و گفت: اين بانک تس��هيالت خود را بر 
اساس معرفی افراد متقاضی از سوی اتاق بازرگانی 
اصفه��ان از طريق اعتبار س��نجی ارائه می کند. وی 
سرمايه اين بانک در س��ال 89 را 2 ميليارد دالر، با  
اش��تغال يک هزار 150 نيروی انسانی اعالم کرد و 
گفت: بانک توسعه صادرات در کل کشور 35 شعبه 
دارد ک��ه پنج  ش��عبه آن در تهران و در هر اس��تان 
يک ش��عبه و در کيش، آس��تارا، چابهار و قشم نيز 
يک شعبه داير شده است. وی از فعاليت يک شعبه 
در کشور ونزوال با سرمايه 50 ميليون دالر خبر داد 
و گفت: اين بانک درصدد اس��ت که در کشورهای 
بالروس، ترکيه، عراق، قزاقستان و مالزی شعبه ای 
داي��ر کند. وی تصريح کرد: مش��تريان بر اس��اس 
معيارهای فنی طبقه بندی می شوند و بر اساس رتبه 
تسهيالت دريافت می کنند. وی صدور »ويزا کارت« 
برای مش��تريان را از ديگر خدمات اين بانک برای 
صادرکنن��دگان خبر داد و گفت: ب��ا وجود صدور 
اين کارت در کش��ور امريکا از طريق کارگزاری ها 
توانس��ته ايم برای صادرکنندگان، اين کارت را تهيه 
کني��م. وی از همکاری نزديک اي��ن بانک با بانک 

ملی برای نقد کردن چک های تا سقف يک ميليارد 
ري��ال در هر ش��عبه خبر داد و گف��ت: همکاری با 
بانک صادرات و صنعت و معدن و اجرای عمليات 
مش��ترک بين بانکی از ديگر برنامه های پيش روی 
بانک توسعه صادرات است وی افزود: در سال 88، 
32 ه��زار ميليارد ريال تس��هيالت بانکی در اختيار 
مش��تريان اين بانک قرار گرفته و معادل 19 درصد 
صادرات غير نفتی را تأمين مالی کرده اس��ت. وی 
از افزايش س��رمايه بانک در پاي��ان برنامه پنجم به 
12 ميلي��ارد دالر خبر داد و گفت: در هيچ اس��تانی 
محدوديتی برای ارائه تس��هيالت به صادرکنندگان 
نداريم و سقف منابع برای آنان تعريف نشده است. 
وی در بخش ديگری از سخنان خود به تحريم های 
بانکی عليه جمهوری اس��المی ايران اش��اره کرد و 
گفت: نگران تحريم ها هس��تيم ولی نه به آن ميزانی 
ک��ه غرب بر روی آن تبليغ��ات می کند و با وجود 
مشکالت نقل و انتقال، راهبردهايی با وجود افزايش 
هزينه ها از سوی اين بانک انديشيده شده است که 
جای نگرانی برای صادرکنندگان نيست. وی اضافه 
کرد: علی رغم تحريم بانکی بانک های ايرانی هم 
اکنون با 700 بانک خارجی ارتباط کارگزاری داريم 
هر چند که با بانک های درجه يک خارجی ارتباط 

و تعامل نداريم. 
همايش معرفی فعاليت ه��ا و حمايت های بانک 
توسعه صادرات با همکاری مشترک اتاق بازرگانی 
اصفهان و بانک توسعه صادرات استان برگزار شد. 

عضو هیأت مديره بانک توسعه صادرات ايران:
در هيچ استانی محدوديتی برای ارائه تسهيالت به صادرکنندگان نداريم

جهان نما

اکن��ون که با گذش��ت قري��ب به پنج 
س��ال خدمتگزاری در روابط عمومی 
ش��رکت آب منطقه ای اصفهان تقدير 
چنان گش��ته که در عرص��ه و جايگاه 
جدي��د، فرصت خدمتگزاری داش��ته 
باش��م؛ مرات��ب س��پاس و قدردان��ی 
خ��ود را از همکاری و همفکری های 
خالصان��ه حضرتعال��ی و خبرنگاران 
محترم آن روزنامه، در اطالع رس��انی 
بهتر فعاليت های اين شرکت به ويژه 
در دوران خشکس��الی اعالم می دارم. 
اميد است در شرايط جديد که فضای 

توجه به اطالع رسانی منابع آب بسيار 
مناس��ب تر و بس��تر الزم برای رشد 
و تحرک بيش��تر آن، ت��ا حد مطلوبی 
فراه��م گردي��ده، بتواني��م در تدوين 
و اج��رای برنام��ه های آگاه س��ازی 
عمومی مصرف بهينه آب، به صورت 
هدفمن��د، کوش��ا باش��يم. از خداوند 
متع��ال آرزوی س��المتی، بهروزی و 
 موفقيت بيش از پيش شما را مسئلت 

دارم.
با احترام و تشکر فراوان 

محمدرضا سمیعی

سردبیر محترم روزنامه زاینده رود

 ادامه از صفحه يک
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
ايران، مجموع مصرف بنزين 
کش��ور در هفته منتهی به اول 
خردادماه به 466 ميليون ليتر 
رسيد که نسبت به هفته پيش 
ميلي��ون و 200  از آن )459 
هزار ليتر(، از افزايش مصرف 
6 ميلي��ون و 800 هزار ليتری 
حکايت دارد. آمارهای رس��می همچنين نش��ان می دهد که: بيشترين 
مقدار مصرف بنزين کش��ور در فاصله زمانی 26 تير تا 1 مرداد به روز 
پنج ش��نبه )31 تير( با 73 ميليون و 700 هزار ليتر و کمترين آن با 61 
ميلي��ون و 800 ه��زار ليتر به روز جمعه )1 مرداد( اختصاص داش��ته 

است.

رئيس جمهور به منظور افتتاح فاز دوم مجتمع پتروشيمی پرديس و همچنين 
بازديد از طرح های در دست ساخت منطقه اقتصادی پارس جنوبی وارد 
فرودگاه خليج فارس عسلويه شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مجتمع 
پتروش��يمی پرديس، دومين واحد توليد کنن��ده اوره جهان و بزرگترين 
مجتمع توليد اوره در خاورميانه اس��ت. براساس اين گزارش، مديرعامل 
 طرح آمونياک و اوره شش��م مجتمع پتروشيمی پرديس گفت: همزمان با 
بهره برداری از اين مجتمع، جش��ن خودکفايی توليد اوره هم در کش��ور 
برگزار می شود. زمانی افزود: با بهره برداری از فاز دوم مجتمع پتروشيمی 
پرديس با ظرفيت توليد س��االنه يک ميليون و 75 هزار ت��ن اوره و 680 
هزار تن آمونياک، ظرفيت کل توليد اوره در کشور به چهار ميليون و 442 
هزار تن در س��ال افزايش می يابد. مديرعامل طرح آمونياک و اوره ششم 
پتروشيمی پرديس همچنين گفت: مجموع سرمايه گذاری در فاز دوم اين 
مجتمع 450 ميليون دالر و ارزش توليدات قابل فروش آن هم، ساالنه 280 
ميليون دالر اس��ت. وی افزود: با بهره برداری از فاز دوم اين مجتمع برای 

560 نفر شغل ايجاد می شود.

يک ميليون ليتر؛ افزايش مصرف روزانه 
بنزين در ايران

افتتاح 2 مجتمع پتروشيمی با حضور 
رئيس جمهور
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تأثیر نماز بر کارآمدی چرخش خون در مغز
ديده ش��ده بسياری از مسلمانان بزرگسال که از زمان 
کودکی به اقامه  نماز مشهور بوده اند، در سن پيری و با 
داشتن عمرهای باال؛ تا حد زيادی از سالمت جسمانی 

و عقلی قابل قبولی برخوردارند.
اين پژوهش، تالش های علمی انجام شده را بررسی 
نموده و با تحليل و بهره  برداری از دس��ت  آورد های 
اين تحقيقات، به دنبال رس��يدن به هدف مقاله است. 
هدف اين تحقيق، توجه دادن به حقيقتی مهم اس��ت: 
عبادت های اسالمی فوايد جسمی روشنی برای بدن 
انس��ان دارد. اين پژوهش به دنبال بيان تأثيرات مثبت 
حرکات نماز در چرخش خون در مغز و مقارنه تأثيرات 
نماز با تأثير جايگزين  های آن در اثر انجام ورزش است 
به ويژه اين که انجام ورزش که از وسايل متعارف برای 
حفظ سالمتی بدن است. در اين تحقيق، به دست آورد 
پژوهش  های انجام شده ديگر در گذشته نيز تکيه شده 
است. بيشتر اين تحقيقات برگرفته از تالش های علمی 
انديشمندان جهان غرب می باشد به همين دليل هم 
می  توان اين پژوهش را، نامه ای سرگش��اده  به جهان 

غرب دانست.
اين پژوهش به بررسی فايده فرمان الهی به شروع نماز، 
در سن کودکی می  پردازد. آغاز نماز در اين سن، باعث 
می شود کودک، نماز را به خوبی به جا آورد و به انجام 
نماز به شکل صحيح، عادت کند. انجام صحيح حرکات 
نماز، باعث پديد آمدن بيشترين تأثيرات مطلوب بر بدن 

خواهد شد.
با توجه به اين که مغز يکی از مهم  ترين اعضای بدن 
به شمار می  رود، وظيفه آن به ميزان زيادی به جريان 
چرخش خون بستگی دارد. جريان چرخه خون، تغذيه 
کننده مغز می باشد. چرخه  خون ويژگی  هايی دارد که 
همين ويژگی  ها نشاط و پويايی مغز را تأمين می  کند. 
يکی از اين ويژگی ها وجود چرخه، ذخيره  ای است 

که در مواقع اضطراری و مورد نياز، به کار می  افتد.
همچنين دارای نظامی خودکار برای تنظيم چرخه خون 
در مغز می  باش��د که ثبات جريان خون به مغز را در 

شرايط گوناگون تضمين می  کند.
براساس تحليل انجام شده در اين پژوهش  ها، مشخص 
شده که گونه  های مختلف ورزش به چرخه خون در 
مغز آس��يب می  رس��اند. به عکس، نم��از که يکی از 
وظايف دينی اسالمی است، فوايد بسياری در اين زمينه 
دارد. ورزش بدنی از اين جهت که خون را به ش��کل 
مستقيم از مغز سرقت می کند و برای تغذيه  عضالت 
ديگر به کار می گيرد، ب��ه چرخه  خون در مغز ضرر 
می  زند. اين تغذيه  عضالنی به حساب تغذيه  خونی 

مغز گذاشته می  شود.
همچنين در نتيجه سرعت گرفتن عمليات تنفسی در 
هنگام انجام ورزش، معدل دی  اکسيد  کربن در خون، 
پايين می  آيد که پيامد آن، آرام تر ش��دن جريان خون 
به س��مت مغز است. زيرا نسبت دی  اکسيد  کربن در 

خون يکی از مهمتر ين عوامل جريان خون به سمت 
مغز می باشد.

گزارش  های علم��ی فراوانی وج��ود دارد که حاکی 
از بی هوش��ی ورزش��کاران هنگام فعاليت ورزش��ی 
ي��ا بالفاصله بع��د از ورزش اس��ت. در حالی که اين 
بی  هوشی  ها هيچ گونه سابقه بيماری قلبی را به همراه 
نداشته است. اين گزارش ها نيز آسيب  رسانی ورزش 

به فرآيند خون رسانی مغزی را تأييد می  کند.
همچنين گزارش  ه��ای گوناگون ديگر، بيانگر پايين 
آمدن نيرو های اعتدالی در بس��ياری از ورزش��کاران 
می  باشد که سرزنش بيشتری را نسبت به مسأله  ورزش 

برانگيخته است.
اضافه بر اين سکته  های قلبی متعدد در هنگام ورزش - 
در ورزشکاران بيمار و ورزشکاران سالم- تأييد گر نظريه 

آثار نامناسب برخی ورزش های خشن می  باشد.
از سوی ديگر به نظر می  رسد، حرکات نماز بر جريان 
خون در مغز، تأثيرات مثبت فراوانی داش��ته باشد. در 
هنگام سجده با متمايل شدن سر به سمت پايين، جريان 
خون به سمت مغز افزايش می يابد. همچنين خم شدن 

بدن بر روی خود در هنگام س��جده، به جهت  گيری 
خون از اطراف بدن به س��مت اعضای درونی و مغز 
کمک می  کند. اضافه بر اين، هنگام س��جده و تمايل 
سر به سمت پايين، معدل دی  اکسيد  کربن در خون به 
شکل فيزيولوژيک افزايش می ابد. اين حالت در نتيجه 
فشار اعضای دستگاه گوارشی بر ريه پديد می  آيد. باال 
رفتن نسبت دی  اکس��يد  کربن در خون باعث اضافه 

شدن جريان خون به سمت مغز خواهد شد.
همچنين خم  ش��دن مکرر س��ر رو به پايين،  هنگام 
رکوع و س��جود و نيز باال آمدن سر هنگام ايستادن و 
نشستن، کمک می  کند از نظام خودکار توازن جريان 
خون به مغز، مراقبت بيشتری شود. مشهور اين است 
که اين نظام خودکار اعتدالی، با افزايش سن، فرسوده 

می  شود.
نظ��ام خودکار توازن جريان خ��ون در مغز، در هنگام 
سجده، عکس  العمل دوگانه ای از خود نشان می  دهد: 
در ابتدای س��جده ، مانع جريان يافت��ن اضافه  به مغز 
می شود. اين حالت باعث آمادگی مغز برای دريافت 
جريان بيش��تر خون می  ش��ود. جلوگيری ابتدايی از 

جريان خون به مغز در جريان چرخش احتياطی خون 
به مغز؛ اين فرص��ت را می  دهد تا مغز برای فعاليت 
و عملکرد خود آماده ش��ود. در مرحله  بعد، به خون 
اضافه اجازه داده می  ش��ود به سمت مغز جريان پيدا 
 کند و س��رانجام در جايگاه  های ذخيره خون توزيع

 شود.
 به اين صورت، از اين کارکرد مهم احتياطی، مراقبت 
می  ش��ود. کارکردی که بنابر مشهور با افزايش سن و 
پيری، تضعيف می شود و چه بسا  بی  توجهی و عدم 

به کارگيری هم در اين ضعيف شدن مؤثر باشد.
اي��ن عکس  العمل دو جانبه نظ��ام خودکار چرخش 
خون در مغز، در هنگام س��جده، ما را به س��مت فهم 
بهت��ری از فايده انج��ام فرمان اله��ی در نماز هدايت 
می  کند. از نظر فقهی ح��رکات نماز بايد به گونه  ای 
با آرامش انجام شود که از انجام اين حرکات مطمئن 
ش��ويم. تنها در اين صورت اس��ت که فايده  مطلوب 
حرکات نماز نسبت به چرخش خون در مغز به دست 
می  آيد. با انجام آرام حرکات نماز به هر يک از عکس 
 العمل های چرخش خونی فرصت داده ايم تا متناسب 
 با هر يک از حرکات نم��از، در مجرای صحيح خود 

قرار بگيرد.
بر اساس توضيحات باال، روشن می  شود که نماز در 
اسالم، تأثيرات روش��نی بر جريان خون در مغز دارد 
و از انج��ام وظيفه جايگاه ه��ای ذخيره خون در مغز 
و همچني��ن از نظام خودکار چرخ��ش خون در مغز 

محافظت می  نمايد.
اين تحقيق مدعی فهم علت وجوب حرکات نماز در 

اسالم نيست. 
شايد رس��يدن به چنين فهمی برای هيچ  کس عملی 
نباش��د ولی در عين حال ت��الش دارد برخی تأثيرات 
ناش��ناخته  نماز بر چرخش خون در مغز را ملموس 
نمايد. بر اساس گفته  های باال، می توان نتيجه گرفت 
چند لحظه سجده در بارگاه الهی می تواند بسياری از 
آثار مضر فعاليت  های روزانه و ورزش را بر چرخش 
خون در مغز، از بين ببرد و از انواع تمرين های مختلف 

ورزشی بی نياز سازد.
علی الرغم بيان اين فوايد روشن، اين تأثير، تنها فايده 
جسمی نماز نيست. اگر تمام فوايد جسمی نماز را هم 
در نظ��ر بگيريم، اين فوايد برترين فايده نماز نخواهد 
ب��ود. در حقيقت فوايد معنوی نماز را بايد بزرگترين 

نوآوری اين واجب الهی دانست.
در پاي��ان الزم به تذکر اس��ت که هدف اين پژوهش، 
تشويق به ترک ورزش نيس��ت؛ بلکه در دوره ای که 
اشتياق به پزشکی جايگزين و درمان  های طبيعی در 
حال رش��د اس��ت، نگا ه ها را به توجهی جدی تر به 
سوی اسالم و رسالت بزرگ آسمانی آن فرا می  خواند، 
اس��المی که تمامی فرمان  هايش به مصلحت انسان 

است.

گاز ب��ده بابا! گواهينامه از کجا گرفتی اس��تاد! برو 
گاری س��وار ش��و! جای شما تو آش��پزخونس نه 
پش��ت فرمون! اي��ن کلمات برخ��ی از واژه هايی 
اس��ت که بسياری از رانندگان زن، هنگام رانندگی 

می شنوند.
چني��ن  دارد.  متفاوت��ی  ش��يوه های  رانندگ��ی 
ش��يوه هايی را  می ت��وان با معياره��ای مختلف 
 تش��خيص داد. يکی از اين معيارها معيار جنسيت

 است. 
تمام��ی افرادی ک��ه در اصفه��ان زندگی می کنند 
می توانن��د تفاوت ش��يوه های رانندگی مردان و 

زنان را تشخيص دهند.
 تفاوت شيوه های فوق به حدی است که رانندگان 
ب��ا تجرب��ه می توانند حت��ی بدون دي��دن راننده 
اتومبيل، از فاصله ای زياد جنسيت او را تشخيص 
دهند. به عبارت ديگر سبک های رانندگی زنان و 
مردان تا آنجا متمايز اس��ت که می تواند به عنوان 
معرف جنس��يت راننده در نظر گرفته شود. مردان 
غالبًا سريع، فرز و پر پيچ و خم رانندگی می کنند. 
آنها از هر فضای خالی استفاده می کنند و به طور 

دائم در حال تغيير مسير هستند. 
 ب��ر خ��الف آن، زن��ان آرام، آهس��ته و مس��تقيم

 می رانند.
 احتياط و صبر و حوصله از مش��خصات رانندگی 
زنان اس��ت. ويژگ��ی هايی که ح��رص رانندگان 
م��رد را درم��ی آورد و آنه��ا را به عک��س العمل 
وا می دارن��د. مردان در برخورد ب��ا زنانی که در 
بزرگراه از سرعت 70 کيلومتر تندتر نمی روند يا 
در ترافيک راه مس��تقيم خودشان را می روند و از 
فضاهای خالی اس��تفاده نمی کنند، نه تنها به بد و 
بيراه  مبادرت می کنند بلکه خواس��تار لغو مجوز 
رانندگی زنان نيز می ش��وند. زنان توانايی جسمی 
و ذهنی کار بزرگی چون رانندگی را ندارند وگرنه 

اينجوری رانندگی نمی کردند!
اما ريشه تفاوت ش��يوه ها يا سبک های رانندگی 
زنان و مردان در کجاس��ت؟ تم��ام رانندگان برای 
دريافت گواهينامه به کالس های آموزش رانندگی 

می روند و امتحان می دهند.
 در اين کالس ها، آنها هنجارهای درست زندگی 
ي��ا آنچه در زبان جامعه شناس��ی هنجارهای ايده 
آل گفته می ش��ود را آم��وزش می بينند و امتحان 
می دهن��د. ام��ا آنچه در عمل و در ش��هری چون 
ته��ران حاکمي��ت دارد ن��ه هنجاره��ای ايده آل 

رانندگی بلکه هنجارهای واقعی رانندگی است.
 رانندگ��ی در اصفه��ان هنجارهاي��ی دارد ک��ه با 
هنجاره��ای آم��وزش داده ش��ده در کالس های 
رانندگ��ی تفاوت بس��يار دارد. به عن��وان مثال در 
کالس رانندگی رعايت ح��ق تقدم مبحث مهمی 
است و آموزشگران مدت زمان طوالنی را صرف 
اين مسأله می کنند، که در هنگام رسيدن به چهار 

راه و ديدن تابلوی حق تقدم چه بايد کرد. 
آيا اگر در خيابان اصلی باشيم حق تقدم با ماست؟ 
ي��ا اگر در خيابان فرعی باش��يم حق تقدم داريم؟ 
همچنين کتاب ه��ای آم��وزش رانندگی تصاوير 
زيادی کشيده اند تا در موارد مختلف مبحث حق 
تقدم را آموزش دهند.اما همه اينها هنجارهای ايده 
آل رانندگی هس��تند هنجارهاي��ی که جامعه آرزو 

دارد تا رانندگان بر اساس آنها عمل کنند. 
اصفه��ان  واقع��ی  خيابان ه��ای  در  آنچ��ه  ام��ا 
حکمفرماست اين قبيل هنجارها نيست. هنجارهای 
واقع��ی رانندگ��ی می گوي��د هر ک��س فرزتر و 
تندت��ر بپييچد حق تقدم با اوس��ت. راننده ای که 
می خواهد رانندگی مقبول و مشروعی داشته باشد 
بايد هنجارهای واقعی رانندگی را رعايت کند. هر 
کس بر اس��اس هنجارهای ايده آل، رانندگی کند 
از طرف عموم رانندگان )که مرد هس��تند( توبيخ 

خواهد شد. 

هنجاره��ای واقعی نيز مانن��د هنجارهای ايده آل 
ضمانت اج��را دارند. اما ضمان��ت اجرای آنها بر 
خ��الف هنجارهای ايده آل غير رس��می اس��ت. 
اجرای غير رس��می در اين مورد به شکل تحقير، 

استهزاء و توهين نمود می يابد.
فرضيه اين اس��ت که شيوه های متفاوت رانندگی 
زنان ش��باهت بيش��تری ب��ه هنجاره��ای ايده آل 

رانندگی دارد.
 در اي��ن معنی زنان بر اس��اس الگوهايی رانندگی 
می کنن��د که ب��ا هنجارهای واقع��ی رانندگی که 
از ط��رف م��ردان پی گي��ری می ش��ود تعارض 
دارد. ب��ه همي��ن خاط��ر زن��ان نظ��م رانندگ��ی 
اصفه��ان )نظم مبتنی ب��ر هنجاره��ای واقعی( را 
بره��م می ريزن��د و طبيعی اس��ت ک��ه از جانب 
 عم��وم رانندگان مرد به اش��کال مختل��ف توبيخ 

می شوند. 
زنان در عمل به مواردی که بر اساس هنجارهای ايده 
آل رانندگی ممنوع اس��ت احترام می گذارند. آنها 
 از سرعت مجاز تجاوز نمی کنند، سبقت غير مجاز 
نمی گيرند، اليی نمی کش��ند، بي��ش از حد تغيير 
مس��ير نمی دهند، ورود ممن��وع نمی روند، چراغ 
قرمز را رد نمی کنند و... و دقيقًا همين موارد است 
که حرص مردان را درم��ی آورد و ضمانت های 
 اجراي��ی غي��ر رس��می را ب��رای آنها ب��ه همراه 

دارد. 
فک��ر می کنم اين ويژگ��ی رانندگی زنان با اعمال 

ديگر آنها هماهنگی دارد. 
ب��ه عنوان مث��ال به طور کلی زن��ان کمتر مرتکب 
انح��راف اجتماع��ی می ش��وند و می داني��م که 
انحراف در جامعه شناسی کارکردگرا، معنايی جز 

تخطی از هنجارها – غالبًا ايده آل – ندارد. 
)آمار دزدی، قتل و... هميش��ه در ميان زنها بسيار 
کمتر از مردهاست.( همچنين زنان بيشتر از مردان 
مذهبی هستند واعتقادات دينی و رعايت مناسک 
دينی در بين آنها بيش��تر از مردهاست )بايد به ياد 
آوري��م که در دي��دگاه اميل دورکي��م، دين همان 

جامعه است(. 
 بنابراي��ن ش��ايد بتوان زن��ان را نم��اد هنجارهای 
ايده آل يا وضعيت آرمانی دانس��ت که جامعه در 

سر دارد. 
به قول يکی از دوستان در فرهنگ ايرانی معروف 
است که به خانواده دارای پسر شرور و به اصطالح 
»ش��يطون« پيشنهاد می شود که زنش بدهند تا آدم 
شود. يعنی ازدواج کند تا يک زن، هنجارهای ايده 
آل را به او تزريق کند و در نتيجه تناسب بيشتری 

با وضع ايده آل پيدا کند.
ب��ه نظر می رس��د اگر اين فرضي��ه را بپذيريم در 
نهايت بايد ريش��ه ش��يوه متف��اوت رانندگی زنان 
را در وابس��تگی آنه��ا ب��ه جامع��ه و ارزش ها و 

هنجارهای ايده آل آن بدانيم.
به عبارت ديگر از آنجا که زنان بيشتر از مردان به 
جامعه و امر اجتماعی وابسته اند، شباهت بيشتری 

به وضعيت آرمانی جامعه دارند.
مباح��ث زيادی می تواند در ح��ول علت يا دليل 
تفاوت وابس��تگی زنان و مردان ب��ه جامعه و امر 

اجتماعی شکل گيرد. 
همچنين وابستگی بيشتر زنان به جامعه و استقالل 
بيش��تر مردان از آن، تبعات مثب��ت و منفی زيادی 
برای هر کدام از اين دو گروه دارد که می تواند به 

طور مجزا بررسی شود.
در نهاي��ت آنچن��ان ک��ه واض��ح اس��ت تفاوت 
 ش��يوه های رانندگ��ی زنان و مردان امری نس��بی 

است.
زنانی هس��تند که شيوه های رانندگی آنها شباهت 
زيادی به شيوه های رانندگی مردان دارد و مردانی 
هس��تند که به شيوه هايی نزديک به زنان رانندگی 

می کنند.    

بعد از ارس��ال رزومه خود، برای مصاحبه دعوت 
می ش��وند. اين اولين قدم به س��مت شغل مورد 
نظرت��ان اس��ت. رزومه ش��ما هويتت��ان را اعالم 
می کن��د، اما رفتار های ش��ما، چه خوب چه بد، 
می توان��د تأکيدی بر آنها باش��د. ح��ال نوبت آن 

است که مهارت هايتان را نشان دهيد.
آداب

آداب چي��زی بيش از مجموع��ه ای از رفتار های 
مناس��ب و خوب نيس��ت. در واقع: زبانی اس��ت 
که توس��ط آن احترام و توج��ه خود را به ديگران 
 بي��ان می کني��م. در اين مقال��ه، اف��ردای منظور 
مصاحبه کننده ها هس��تند؛ ک��ه در حالت معمول 
نه کمتر و نه بيش��تر از افراد ديگر در زندگی شما 
تأثير دارند تا زمانی که نوبت مصاحبه خود ش��ما 
نيز برس��د و آنوقت نظر آنه��ا از همه کس مهمتر 
خواهد ش��د. بنابراين، روز مصاحبه مرتب باشيد 
و ب��ا احترام و نزاکت، رفت��ار کنيد. اين اتيکت ها 

را رعايت کنيد. 
سر وقت بیائید

 مث��ل تم��ام اف��راد ديگ��ر که س��ر کار هس��تند، 
مصاحبه گر شما نيز مش��غول طی کردن ساعاتی 

از وق��ت خ��ود در س��ر 
کار اس��ت. نش��ان دهيد 
که زم��ان آنها ني��ز برای 
ش��ما ارزش��مند اس��ت. 
از اي��ن گذش��ته، مگ��ر 
آنه��ا نيز به ش��ما احترام 
نگذاش��ته اند که وقتشان 
ق��رار  اختيارت��ان  در  را 
داده اند و به شما فرصتی 
داده ان��د ک��ه خودتان را 

نشان دهيد؟
اگر دير برس��يد، ديگ��ران تصور خوبی از ش��ما 
نخواهند داش��ت. پ��س وقتتان را تنظي��م کرده و 

سعی کنيد به موقع برسيد. 
لباس مناسب بپوشید

لباس شما برای رفتن به يک مصاحبه شغلی، بايد  
با محي��ط آن کار هماهنگ باش��د. اما برای حفظ 
احت��رام بايد يک درجه باالت��ر از محيط معمولی 
آنجا لباس بپوش��يد. زمانی که مهارت ش��ما مورد 

توجه قرار می گيرد، لباستان بايد مناسب باشد.
به طريقه دست دادن خود دقت كنید

دس��ت دادن عملی متقابل است که برای برقراری 
ارتباط انجام می شود. در يک مصاحبه، اين عمل 
متقاب��ل بين دو فرد غريبه ص��ورت می گيرد، که 
می تواند يک��ی از اصول اوليه اتيکت مصاحبه به 
حساب آيد. اگر محکم دست طرفتان را يک يا دو 
بار بفش��اريد و بعد رها کنيد، نشانه خوشرويی و 
ماليمت شماست و می تواند به سرعت احساسی 

از امنيت، بين دو طرف ايجاد کند.
از ط��رف ديگر، اگ��ر بی تفاوت دس��ت بدهيد، 
ممکن اس��ت باعث ناراحتی طرف مقابل شود. و 

حتی از اينکه آنها فرصت آشنايی بيشتر با شما را 
داش��ته باشند، احساس بدی به آنها منتقل خواهيد 
کرد. آسوده خاطر کردن اطرافيانتان هدفی مهم در 

آداب معاشرت است. در اين مورد فکر کنيد. 
تصويری مثبت از خود ارائه دهید

در حي��ن مصاحب��ه، در م��وارد بس��ياری، نياز به 
اس��تفاده از آداب و اتيک��ت خواهيد داش��ت. و 
اگر آنها را درس��ت و بجا استفاده کنيد، تصويری 
خ��وب و مطمئن در ذهن مصاحب��ه گرتان ايجاد 
خواهيد کرد. محکم و با قوت صحبت کنيد. نبايد 
بگذاريد مصاحبه گر از ش��ما بخواهد حرفتان را 
تک��رار کنيد يا ش��ک کند که حرفتان را درس��ت 

شنيده است يا خير.
به چش��مان مصاحبه گرتان نگاه کنيد. اين ژستی 
اطمينان بخش اس��ت که اکثراً افراد به آن پاس��خ 

مثبت می دهند.
ب��رای صحبت ک��ردن از حرکات بدن ب��ه اندازه 
مناسب استفاده کنيد. از بی تفاوت بودن که نشانه 
بی احترامی است پرهيز کنيد. مصاحبه کننده تان 
را با اس��م صدا کنيد، اين نش��ان می دهد که شما 
دقت ک��رده و به حرف هايش گ��وش می دهيد. 
همچني��ن ارتباطی ايجاد 
می کن��د ک��ه مصاحب��ه 
ش��ما را هر چه بيشتر به 
س��وق  موفقيت   س��مت 

می دهد.
ــکر  ــار از آنها تش دو ب

كنید
در آخ��ر مصاحبه، زمانی 
از  می خواهي��د  ک��ه 
مصاحب��ه گرتان تش��کر 
کنيد؛ در نظر داشته باشيد 
که هم ب��ه خاطر زمانی که برايتان اختصاص داده 
و هم برای فرصتی که به ش��ما داده ش��ده اس��ت 

تشکر کنيد.
هيچگاه تا موقعی که برای ش��ان يک يادداش��ت 
تشکر نفرستاده اند، مصاحبه را تمام شده نپنداريد. 

سعی کنيد متن کوتاهی داشته باشد.
 از ايمي��ل ني��ز می توانيد در اين جهت اس��تفاده 
کني��د. و چ��ون مربوط به مس��ائل کاری اس��ت، 
 بهتر اس��ت که به دس��تخط خودتان هم نوش��ته

 نشده باشد.
در مورد هیچ مسأله ای دروغ نگوئید

به ياد داش��ته باش��يد که به خاطر هيچ مسأله ای، 
 هر چند کوچ��ک، دروغ نگفته و به حرف هايتان 
شاخ و برگ ندهيد. زيرا انسانهای محترم هيچگاه 

دروغ نمی گويند چون نيازی به آن ندارند.
حرف آخر

ممکن اس��ت رفتار های خوب هيچگاه به چشم 
نيايند، ولی نتايج آنها هميشه ديده می شوند.

چي��زی که نبايد از قل��م بيفتدکوتاهی در آداب و 
معاشرت است. 

شائبه افزايش آمار مسمومين به الکل چوب در اصفهان، 
در شرايطی عنوان می شود که هنوز حتی يک نفر هم 
به عنوان مسئول اصلی و پاسخگوی اين جريان معرفی 
نشده است.به گزارش خبرگزای فارس اصفهان، طی 
يک ماه اخير در اين شهر تعداد زيادی با الکل چوب 
مسموم شده اند که بنا به گفته برخی منابع اين تعداد 
بين 50 تا 60 نفر ذکر شده و اين ميزان در سال های 
گذشته بی سابقه بوده است. رئيس بيمارستان نور و 
حضرت علی اصغر)ع( اصفهان، افزايش آمار مصرف 
کنندگان الکل چوب و مسموم شدن اين افراد و ابتال 
به کوری، تخريب کليه، نقص عضو و حتی مرگ و 
مير را تأييد کرد اما از ارائه جزييات خبر به علت اينکه 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها مرجع 
پاسخگو در اين زمينه است، پرهيز کرد. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيز پاسخگويی به اين 
خبر را تا زمانی که يک فرد مشخص از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان معرفی نشود به تعويق انداخت 
تا از ارائه اطالعات ضد و نقيض جلوگيری شود. 
رئيس بيمارستان نور و علی اصغر)ع( نيز در اين ارتباط 
پاسخگويی را به مدير روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان واگذار کرد و گفت: اطالعات تکميلی 
اين خبر در اختيار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان است. مدير روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان هم در اين باره اظهار داشت: الکل 
چوب از نظر بسته بندی، استاندارد الزم را دارد اما از 
آنجايی که مواد اصلی آن را الکل متانول تشکيل می دهد 
و از الکل متاليک در آن خبری نيست، موجبات کوری 
و مرگ بسياری از مصرف کنندگان را فراهم آورده 
است. نورالدين سلطانيان گفت: بسياری از مصرف 
کنندگان اين ماده، بدون آگاهی از مواد اصلی آن تنها با 
توجه به چهره شيشه مشروب، از آن استفاده کردند و 
به عوارض آن نيز دچار شدند. وی افزود: متانول بوی 
خاصی دارد اما افرادی که اقدام به پخش اين مشروبات 
الکلی کرده بودند، با اضافه کردن مواد افزودنی که هنوز 

ترکيب آن مشخص نشده، بوی آن را گرفته 
بودند. اما برای بررسی بيشتر اين مواد افزودنی، 
چند نوع از اين مشروبات الکلی به آزمايشگاه 
ارسال شده است. مدير روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تصريح کرد: مصرف 
کنندگان اين نوع مشروب را هم معتادان و 
افراد سطح پايين اجتماعی و فرهنگی و هم 
افراد با سطح باالی علمی و رده باالی اجتماعی 
تشکيل می دادند.که تمامی اين فراد نيز فريب 
ظاهر شيشه و بسته بندی اين مشروبات الکلی 
را خورده بودند. يک منبع مطلع نيز در اين باره 
اعالم کرد: مشروبات الکلی مسموم موجود، در 
مناطق مختلف و به ويژه بازارهای اصفهان به 
فروش می رسد و درصد زيادی از افراد اين 
مشروبات الکلی مسموم را استفاده می کنند. وی بيان 
کرد: در يک بازه زمانی، الکل سفيد در داروخانه ها برای 
مصارف مختلف به راحتی در دسترس شهروندان قرار 
می گرفت که به علت سوء استفاده از آن و مصرف 
شرب، الکل از سطح داروخانه ها جمع آوری شد و 
به جای آن الکل قرمز که با مواد تلخی آغشته شده 
بود به دست مصرف کنندگان رسيد. اين منبع مطلع 
افزود: هم اکنون نيز الکل سفيد در سطح داروخانه ها 
توزيع و به فروش می رسد. عضو هيأت مديره انجمن 
داروسازان اصفهان هم با اشاره به اينکه الکل چوب 
به  اروپايی  ايرانيان هم اکنون در کشورهای  مصرفی 
عنوان بنزين استفاده می شود، خاطرنشان کرد: فروش 
الکل به صورت بطری در تمامی داروخانه ها ممنوع 
است و از سوی ديگر هم بايد اعتراف کرد که الکل 
صنعتی يا الکل قرمز سمی نيستند و در اين رابطه به 
جرأت می توان گفت که به اين مشروبات مسموم، مواد 
افزودنی مسموم کننده اضافه شده است.خليفی نژاد با 
بيان اينکه الکل سفيد موجود در داروخانه ها مصرف 
شرب ندارد و حالت تهوع ايجاد می کند، تصريح کرد: 
الکل با احتياط به فروش می رسد و به راحتی در اختيار 
مردم قرار نمی گيرد و اين در حالی است که به علت 
خاصيت ضد عفونی کننده آن، مصرف بااليی دارد.
عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
هم در اين رابطه گفت: استفاده از مشروبات الکل 
چوب در بين قشر جوان، شايع تر است و همچون مواد 
مخدر که در اليه های مخفی توليد و توزيع می شود، در 
نمونه های خارجی و ايرانی به صورت پنهانی استفاده 
می شود. کامران منتظری با بيان اينکه بايد در اين زمينه 
آگاه سازی شود و مردم زنگ خطر مصرف الکل چوب 
را احساس کنند، ادامه داد: مشروبات متانول به صورت 
کامالً غيراستاندارد توليد می شود و تاکنون تعداد زيادی 
از اين مصرف کنندگان را مسموم کرده و به کام مرگ 

کشانده است.          

آداب مصاحبه شغلی

زنان و مشکالت رانندگی
زنــان خوب می راننــد یا بــد؟

حوادث
در اصفهان؛

توزیع مشروباتي که مصرف کنندگان را مسموم مي کند
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اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

استاندار اصفهان با بيان اينکه 
حداقل بودجه از اس��تانداري 
اصفه��ان  ش��هر  کالن  ب��ه 
گف��ت:  يافت��ه،  اختص��اص 
درآمدهاي اس��تان به صورت 
عادالنه در شهرستان ها توزيع 

شده است. 
ب��ه گ��زارش م��وج، دکت��ر 
عليرض��ا ذاک��ر اصفهاني در 
جم��ع مس��ئوالن و مدي��ران 
ش��هر گلپايگان، با بيان اينکه 
پروژه هاي زيادي در س��طح 
اس��تان در حال انجام است، 
گف��ت: ه��ر روز در اس��تان 
ش��اهد افتتاح يک پ��روژه و 
يا آغاز عمليات اجرايي يک 
ط��رح هس��تيم. وي ب��ا بيان 
اينکه خدم��ات دولت نيازي 
به تبليغ ندارند، تصريح کرد: 

مردم خود ش��اهد خدمات فراوان ارائه ش��ده از 
جانب دولت هس��تند و عليرغم اين که اعتبارات 
دور دوم سفرهاي اس��تاني هنوز دريافت نشده، 
پروژه ه��اي اين دور، پيش��رفت قاب��ل توجهي 
داش��ته اس��ت. اس��تاندار اصفه��ان با اش��اره به 

عملک��رد دولت نه��م و دهم براس��اس عدالت 
محوري اظهار داشت: امروز شاهد دستاوردهاي 
 دول��ت در همه جاي کش��ور از جمل��ه اصفهان 

هستيم. 
نماينده عالي دولت در اس��تان با تأکيد بر توجه 
اس��تانداري به مناطق محروم اف��زود: دولت تنها 

ب��راي مت��رو و مصل��ي ب��ه 
کالن ش��هر اصفه��ان بودجه 
باق��ي  و  داده  اختص��اص 
درآمدهاي اس��تان به صورت 
عادالنه در شهرستان ها توزيع 
ش��ده اس��ت. ذاکر اصفهاني 
با بي��ان اينکه اس��تانداري به 
دنبال س��رعت بخش��يدن به 
ش��غلي  فرصت هاي  ايج��اد 
اس��ت، اظهار داشت: شرايط 
براي سرمايه گذاري  مناسب 
بخش ه��اي  در  خصوص��ي 
مختلف اس��تان فراهم ش��ده 
که از جمله آن، احداث هتل 
5 س��تاره در ش��هر اصفهان 
فرهنگ��ي  مجتم��ع  ي��ک  و 
و تفريحي اس��ت و اس��تان 
اصفه��ان در ح��وزه ج��ذب 
س��رمايه گ��ذاري خارج��ي، 
رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است. 
اس��تاندار اصفهان ب��ار ديگر با اش��اره به بحران 
آب اس��تان، مس��اعدت وزير نيرو و معاون اول 
 رئيس جمهور را براي رفع اين مشکل خواستار 

شد.

 ادامه از صفحه يک
ويژه به افراد داده ش��ده است 
تا از اشتغال کاذب اتباع بيگانه 
در اي��ن صنع��ت جلوگيری 
ش��ود. همچنين آموزش��های 
وي��ژه در نس��اجی و ني��ز در 
بخش فرش و صنايع دستی نيز 
آغاز شده است تا استانداردها 
اعمال   و آموزش ه��ای الزم 

شود. 
وی افزود: در بخش کارگری 
نف��ر  ه��زار   29 س��اختمان 
شناسايی  س��اختمانی  کارگر 
و نزدي��ک ب��ه 17 ه��زار نفر 
مه��ارت  گواه��ی  آنه��ا   از 

دريافت کرده اند.

ــاعت آموزش كارآفرينی در  115 هزار نفر س
فنی و حرفه ای اصفهان

مهندس زارع مديرکل فنی حرفه ای استان اصفهان 
از آم����وزش ساخت پنجره های UPVC و دو 
ج��داره در آن مرکز خب��ر داده و اولويت آموزش 
را با ش��اغالن درب و پنجره سازی و شرکت های 
 مشمول و در مرحله بعد به صورت آموزش عمومی 

دانست. 
وی همچني��ن از آموزش کارآفرينی به ميزان 115 
هزار نفر ساعت به 2198 کارآموز از ادارات دولتی 
خبر داد و افزود: در همين راس��تا مراکز هدايت و 
مش��اوره آموزش��ی در 8 مرکز ايجاد شده که افراد 
 جويای کار را مورد مش��اوره و اس��تعداديابی قرار 

می دهد. 
وی اضافه کرد: افرادی که در فنی حرفه ای مهارتی 
فرا می گيرند به مدت 3 سال ردگيری می شوند تا 

معلوم شود آيا تجربه الزم  به دست آورده اند.
ــتان  ــز جديد فنی حرفه ای در اس ايجاد مراك

اصفهان و تحقق اشتغال زايی
مهن��دس زارع تصريح کرد: مراکز جديد امس��ال 
در هفت��ه دولت در: چ��ادگان، علويجه و برخوار 
و ميمه ايجاد می ش��ود که مراکز اس��تان را کامل 

می کند و شهرس��تانی ب��دون مرکز فنی حرفه ای 
نم��ی ماند. همچنين مرکز آم��وزش صنايع دولتی 
و مرک��ز ارتقاء مهارت ش��هرک صنعتی س��جزی 
و ني��ز ايجاد مرکز آم��وزش مهارتهای پيش��رفته 
در زمينه روباتي��ک و اتوماس��يون اداری از ديگر 
 اه��داف اداره کل فنی وحرفه ای اس��تان اصفهان

است. 
وی بودجه تملک و دارايی اين اداره را در سال 88 
حدود 3 ميليارد دانست که 1/5 ميليارد آن بودجه 
استانی و 1/3 ميليارد آن بودجه تجهيزات کارگاهی 
و 230 ميليون آن هم بودجه تعميرات بوده است. 

زارع وج��ود 50 مرک��ز ب��زرگ فن��ی حرفه ای و 
حدود 2 هزار آموزشگاه و نيز دوره های مختلف 
دانش��جويی )که 2873 نفر دانش��جو را در برمی 
گيرد( را نيازمند بازرس��ی کامل دانست که توسط 
تيم های دقيق بازرسی مورد نظارت قرار می گيرند 
و در مرحل��ه اول ب��ا تذک��ر و در مراحل بعدی با 

مقررات قانونی با آنها برخورد می شود. 
وی در مورد سهم اين اداره از 80 هزار شغل وعده 
داده ش��ده برای تحقق در استان اصفهان سهم اين 
اداره را محقق شده دانسته و افزود: با ايجاد و دادن 
مجوز به 240 آموزشگاه فنی حرفه ای )که در هر 
کدام حداقل 3 نفر کار می کنند( اين امر محقق شده 
است. وی اذعان داش��ت: در مراکز فنی حرفه ای 
533 حرفه آموزش��ی وجود دارد که 201 مورد آن 
مختص به آقايان، 129 مورد مربوط به خانم ها و 
 203 شغل نيز به طور مشترک و عمومی آموزش داده 

می شود.
وی اف��زود: آموزش های مجازی و دادن مجوز به 
مراکز آموزشگاهی مجازی و الکترونيکی و آموزش 
از طريق سايتهای مخصوص و آموزشگاه های آزاد 

الکترونيکی از اهداف اين مرکز است. 
همچنين در بخشهای: اتوماسيون اداری، روباتيک 
و نانو آموزشهايی در سطح باال در اين مرکز انجام 

می شود. 
وی تصري��ح کرد: م��دارک فنی حرف��ه ای مورد 
قبول کليه بخش های خصوصی و ش��رکت های 
صنعتی بوده و براس��اس س��اعت آم��وزش و کد 
بين المللی ارائه می ش��ود که حتی در کشورهای 

خارجی به خصوص: آس��يا، 
 استراليا و کانادا اعتبار و ارزش 

دارد.
و  ــز  مراك ــد  درص ده 
ــی   فن ــــگاه های  آموزش
ــور؛ در استان  حرفه ای كش

اصفهان
مدي��رکل  زارع  مهن��دس 
استان  فنی حرفه ای  آموزش 
اصفه��ان در پايان گفت: فنی 
حرفه ای استان اصفهان يکی 
مراکز کش��وری  مهمترين  از 
که از 600 مرک��ز موجود در 
کشور، 50 مرکز فنی حرفه ای 
را دربرمی گي��رد و نيز از 12 
هزار آموزشگاه فنی حرفه ای 

کش��ور 2 ه��زار آموزش��گاه و کارگاه در اس��تان 
 اصفهان وجود دارد که حدود 1880 مرکز آن فعال 

هستند. 
 وی همچني��ن از ايج��اد کارگاه ه��ای اش��تغال 
فنی حرفه ای در زندانها، بهزيستی، کارخانه ها و 
صنايع و نيز ايجاد 30 مرکز سيار آموزشی خبر داد 
و اضافه کرد: در س��ال گذش��ته 417 هزار نفر در 
آموزش های اين اداره ش��رکت کرده اند که ميزان 
قبول��ی در بخش آموزش های دولتی 70 درصد و 

در بخش آموزش آزاد 68 درصد بوده است.
ــرفته روباتیک،  ايجاد مراكز مهارت های پیش

اتوماسیون اداری و نانو در فنی حرفه ای
مهندس مهديان معاون مهارت های پيش��رفته در 
فنی حرفه ای اصفهان به خبرنگار زاينده رود گفت: 
آموزش افراد تحصيلکرده که مدرک فوق ديپلم به 
باال دارند و يا ش��اغالن ادارات دولتی برعهده اين 
معاونت است تا با استانداردهای باالتری آموزش 
ببينن��د و ش��اغالن اداری در قال��ب آموزش های 
ضمن خدمت با الگوهای مخصوص، نرم افزارهای 
مهندس��ی و... آش��نايی يابند و نيز دانشجويان در 
بخش های تخصص��ی و فوق تخصصی از موارد 

و گروه های هدف اين معاونت هستند. 

معاون بهره برداري شرکت س��هامي ذوب آهن اصفهان گفت: با راه اندازي کوره 
بلند ش��ماره 3، مصرف برق ذوب آهن 3/4 درصد رشد داشته است. محمدرضا 
خس��روي راد در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: ميانگين برق خريداري در سه 
ماهه نخس��ت 65/6 مگاوات و در سه ماهه دوم 65 مگاوات بوده و اين به اين 
معني است که برق خريداري شده در سه ماهه تابستان يک درصد کاهش يافته 
است. وي با اشاره به مقدار توليد محصوالت نوردي و فوالد خام در ذوب آهن 
افزود: ميزان اين توليدات در سال گذشته به ترتيب 2 ميليون و 514 هزار و 36 

تن و 2 ميليون و 179 هزار و 839 تن بوده است. 
وی ب��ا بي��ان اينکه رکورد توليد فروردين ماه چدن م��ذاب در بخش کوره بلند 
220 هزار و 621 تن بوده اس��ت، بيان داش��ت: رکورد توليد ماهانه چدن مذاب 
ب��ه ميزان 131 هزار و 950 تن در کوره بلند ش��ماره 3 ب��ود. وي تصريح کرد: 
ثب��ت رک��ورد توليد 5 هزار و 420 تن چدن مذاب در ش��بانه روز در کوره بلند 
ش��ماره 3 نيز از ديگر فعاليت هاي س��ال جاري اين شرکت محسوب مي شود. 
خس��روي راد با بيان اينکه تغيير طرح خنک کننده هاي کوره بلند ش��ماره يک و 
استفاده از سيستم خنک کنندگي آب در مدار بسته از ديگر اقدامات سال جاري 
ذوب آهن اصفهان براي اصالح روش هاي به کارگيري بوده است، گفت: اصالح 
قطره گيره��اي برج هاي خنک کننده نيروگاه حرارتي و باالبردن غلظت س��يکل 
مربوطه از طريق تزريق مواد شيميايي نيز از جمله اين موارد بوده است. وي در 
مورد کاهش مصرف آب در کارخانه ذوب آهن اصفهان بيان داشت: با استفاده از 
اصالح س��ازه هاي بتني تصفيه خانه هاي شيميايي در راستاي جلوگيري از نشتي 
و صرفه جويي مصرف آب به کار گرفته ش��ده و همچنين تکميل پروژه بازيابي 
فاضالب ه��اي صنعتي با هدف کاهش مصرف آب جبراني از ديگر موارد براي 

استفاده بهينه از آب است. 
معاون بهره برداري ش��رکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: اس��تفاده از آب سيکل 
گردش��ي آگلومراس��يون در مخلوط کردن اوليه به ج��اي آب تميز که موجب 
صرفه جويي حداقل 20 متر مکعب در ساعت و کاهش 20 متر مکعبي فاضالب 
س��مي کارخانه از مهم ترين طرح هاي به کار گرفته شده در اين مجتمع صنعتي 
است. وي با بيان اينکه در سال 1388 ذوب آهن اصفهان با شرکت برق منطقه اي 
اصفهان همکاري تنگاتنگي داشته است، ادامه داد: ميانگين مصرف برق کارخانه 
در س��ه ماهه اول 158 مگاوات و در س��ه ماهه دوم 163/3 مگاوات بوده است. 
خس��روي راد اضافه کرد: با اتخاذ تدابير الزم و سازماندهي فعاليت ها، مسئوالن 
برق کارخانه در ساعات پيک شبانه روز با هماهنگي بخش هاي توليد با کاهش 

مصرف هماهنگ شده اند.

دبي��ر انجمن صنف��ي مرغداران 
اس��تان اصفهان گفت: با وجود 
توان توليدکنندگان داخلي براي 
تنظي��م ب��ازار، واردات بي رويه 
مرغ، مرغداران را متضرر کرده 

است.  
بهرام پاکزاد در گفتگو با فارس 
در م��ورد ب��ازار م��رغ اصفهان 
اظه��ار داش��ت: در حال حاضر 
کميت��ه  اصفه��ان،  اس��تان  در 
قيمت گذاري مرغ که متشکل از 
سازمان بازرگاني، سازمان جهاد 
کش��اورزي، تش��کل هاي توليد 

 مرغ اس��تان و انجمن صنفي کشتارگاه ها اس��ت، براي هماهنگ کردن قيمت ها 
فعاليت مي کنند.  

وي ادامه داد: اين کميته در هر هفته سعي بر اين دارد تا قيمت ها را با ميانگين 
کش��وري مطابقت دهد و تاکنون در اين امر موفق بوده اما در اس��تان اصفهان 
به دليل اينکه مرغ به صورت بس��ته بندي به فروش مي رس��د، با مقدار ناچيزي 
افزاي��ش قيمت روبه رو اس��ت و ميانگين قيمت مرغ زنده در اس��تان اصفهان 
از 2 ه��زار و 50 توم��ان تا 2 ه��زار و 150 تومان در هفته گذش��ته به 2 هزار 
 و 200 توم��ان ت��ا 2 ه��زار و 300 تومان رس��يده که افزايش قيمت را ش��اهد 

بوده ايم. 
وي با اش��اره به اينکه در خردادماه س��ال جاري قيمت مرغ به يک هزار و 700 
تومان رس��يد، بيان داش��ت: يکي از داليل افزايش قيمت در اين مدت، افزايش 
قيمت نهاده ها شامل جوجه، ذرت، سويا و ساير خدمات پرورش مرغ بوده که 

در حال حاضر با افزايش قيمت مواجه شده است. 
پاکزاد با اش��اره به اينکه در خردادماه س��ال جاري به دليل گرمي هوا و در راه 
بودن ماه رجب و شعبان، شاهد کاهش قيمت مرغ و خريد کم اين محصول در 
استان بوديم، تصريح کرد: در اين مدت به جمع آوري مرغ هاي مازاد پرداختيم 
تا توليدکنندگان دچار ضرر نش��وند و در صورت نياز بازار در ماه رمضان، اين 

ميزان مازاد، به بازار تقاضا عرضه شود. 
وي با اش��اره به اينکه هم اکنون ش��اهد واردات بي رويه مرغ در کشور هستيم، 
خاطرنشان کرد: ايران از نظر توليد و تأمين مرغ کشور از واردات بي نياز است 
اما مس��ئوالن با واردات مرغ از چند کش��ور از جمله برزيل، ترکيه و قزاقستان 

سبب متضرر شدن توليدکنندگان داخلي شدند. 
وی در مورد نوس��انات قيمت مرغ در بازارهاي کش��ور بيان داش��ت: در حال 
حاضر مش��کل بزرگ اين محصول اين است که دچار نوسان قيمت شده و در 
مقاطعي از س��ال که مصرف بيشتر باشد و گوشت قرمز نيز با قيمت فزاينده اي 
عرضه ش��ود، قيمت مرغ نيز افزايش مي يابد. پاکزاد با اش��اره به اينکه در حال 
حاضر ارزان ترين و س��الم ترين گوشت، مرغ اس��ت، تصريح کرد: قيمت تمام 
ش��ده مرغ زنده ب��ا نهاده ها 2 هزار و 100 تومان اس��ت که س��ود معقول اين 

محصول، براي توليدکننده 10 درصد برآورد مي شود. 
وی يک��ي از عوام��ل تعيين کنن��ده قيمت م��رغ را، هزينه حم��ل آن از محل 
تولي��د ت��ا محل عرضه عنوان کرد و افزود: افزايش قيمت گوش��ت س��فيد در 
 بس��ياري از م��وارد و مقاط��ع زماني تاب��ع افزايش قيمت گوش��ت قرمز بوده 

است.

 ادامه از صفحه يک
 ته��ران، يزد، کرمان، خوزس��تان، آذربايجان ش��رقي، 
خراسان رضوي، کرمانشاه، قزوين، مازندران و چهار 
شرکت خارجي از کشورهاي ترکيه و انگلستان حضور 

دارند. 
انواع محصوالت و تولي��دات در زمينه فرآورده هاي 
نس��وز، ريخته گري، فوالد، ماس��ه هاي ريخته گري، 
تجهيزات آزمايش��گاهي، ن��ورد، کوره ه��اي القايي، 
پيمانکاري، قطعات چدني و فوالدي، مواد اوليه ريخته 
گ��ري، توليد فيلتر و غبارگيره��اي صنعتي، روغن و 
روانکارهاي صنعتي، فروموليبدن، تجهيزات متالورژي، 
انواع جرثقيل و باالبرهاي مغناطيسي، لوله و پروفيل، 

باس��کول و تجهي��زات توزين، خدمات مهندس��ي، 
خدمات بيمه، بازرگاني و نشريات انجمنهاي تخصصي 

و دانشگاه ها در اين نمايشگاه ارائه شده است. 
همزمان با اين نمايشگاه س��ومين نمايشگاه دانشگاه 
ها، آموزش��گاه ه��اي علمي- کارب��ردي و تجهيزات 
آموزش��ي نيز در محل دائمي نمايش��گاه هاي استان 
اصفهان گشايش يافت. در اين نمايشگاه که همزمان با 
ششم مرداد روز »کارآفريني و آموزشهاي فني و حرفه 
اي« آغاز به کار کرده، فعاليت هاي علمي، پژوهش��ي 
و تحقيقاتي با رويکرد آموزش در معرض ديد عموم 

قرار گرفته است. 
در اي��ن نمايش��گاه 45 ش��رکت کننده از اس��تانهاي 

تهران، اصفهان، آذربايجان ش��رقي، س��منان، جزيره 
کي��ش و نمايندگان��ي از دانش��گاه ه��اي مال��زي، 
 هندوس��تان، فيليپين و انگلستان خدمات خود را ارائه

مي کنند. 
اين نمايش��گاه ب��ا حمايت وزارت عل��وم، تحقيقات 
و فن��اوري، دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف، دانش��گاه 
صنعتي اصفهان، ش��هرک علمي- تحقيقاتي اصفهان 
 و س��ازمان فني- حرفه اي اس��تان اصفه��ان برگزار 

مي شود.
اي��ن دو نمايش��گاه از 6 تا 9 مرداد ماه هم��ه روزه از 
 ساعت 10 صبح تا 13 و 17 تا 22 آماده بازديد عموم 

است.

رئي��س اداره امور ش��عب بانک 
ملي اس��تان اصفه��ان گفت: در 
بانک هاي  تعداد  نزديک  آينده اي 
کارگش��ايي اس��تان اصفه��ان به 
5 بان��ک افزايش مي يابد. س��عيد 
صالح ودادي در گفتگو با فارس 
با اشاره به افتتاح شعبه هاي جديد 
بانک کارگشايي در استان اصفهان 
در روزه��اي اخير بيان داش��ت: 
متقاضيان دريافت تس��هيالت در 
استان مي توانند از طريق به وديعه 
گذاش��تن طال در اين بانک تا سقف يک ميليون تومان تسهيالت دريافت کنند. و 
تاکنون 2 ش��عبه بانک کارگش��ايي در سطح استان اصفهان افتتاح شده است که با 

پيش بيني هاي انجام شده تعداد اين بانک ها در استان به 5 شعبه افزايش مي يابد. 
رئيس اداره امور ش��عب بانک ملي استان اصفهان با بيان اينکه يکي از اين شعب 
در س��طح ش��هر اصفهان و شعبه ديگر آن در شهرستان کاش��ان قرار دارد، افزود: 
شاهين شهر، گلپايگان و نجف آباد از ديگر شهرستان هاي استان هستند که در آينده 
نزديک بانک کارگش��ايي در آنها افتتاح مي ش��ود. و با توجه ب��ه افزايش فعاليت 
بانک هاي خصوصي در راستاي جذب سپرده هاي مردم در سال  جاري، بانک ملي 
به پش��توانه اينکه قديمي ترين بانک ايراني اس��ت در کنار بانک هاي خصوصي به 

اجراي برنامه هاي خود در جذب سپرده هاي مردم اقدام مي کند. 
صالح ودادي با اشاره به اينکه بانک ملي سرپرستي استان اصفهان به سهم خود از 
لحاظ جذب منابع مردمي در بانک، در حال اجراي اقداماتي در اين زمينه اس��ت، 
گفت: توانايي جذب س��پرده ها در بانک ملي به عنوان بزرگ ترين بانک اس��المي 
جهان روز به روز در حال افزايش است. و در حال حاضر سرپرستي بانک ملي در 
استان اصفهان به عنوان پرقدرت ترين استان در بين استان هاي کشور توانايي جذب 
و اعطاي تس��هيالت در بخش هاي مختلف را دارد. رئيس اداره امور شعب بانک 
ملي اس��تان اصفهان بيان داشت: در راستاي اهداف بانک ملي کشور براي جذب 
س��پرده هاي مردم در استان هاي پرجمعيت، سرپرستي اين بانک در استان اصفهان 

توانسته است بيش از 30 درصد از منابع استان را جذب کند. 
وي با بيان اينکه برنامه هاي طرح تحول بانک ملي در کش��ور در حال حاضر در 
دست بررسي است، اظهار داشت: ارائه خدمات نوين بانکي، متحول کردن بانک 
در راس��تاي همراهي با سياست هاي دولت ارائه سرويس هاي بهينه به مشتريان از 
جمله اهداف اين طرح اس��ت و در اين راستا بانک ملي سرپرستي استان اصفهان 
همس��و با سياست هاي بانک ملي کشور برنامه ها و دستورالعمل هاي الزم در اين 

زمينه را اجرايي مي کند. 
وي با بيان اينکه طرح تحول بانک ملي در سه بازه زماني کوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت تدوين شده است، تصريح کرد: برنامه هاي کوتاه مدت اين طرح طي 
شش ماه اجرايي شد که در مراحل بعدي برنامه ميان مدت اين طرح در يک بازه 
زماني يک س��اله تدوين شده اس��ت و افزود: در اين طرح خدمات نوين بانکي، 
راحت سازي انجام امور مردم، عمليات IT در سيستم بانکي به منظور تسهيل امور 
بانکي در بخش هاي مختلف هدف گذاري شده است. صالح ودادي اضافه کرد: در 
حال حاضر بانک ملي در بين بانک هاي عامل کشور بيشترين عمليات بانکي را در 

حوزه هاي مختلف خدمات نوين و اجرايي انجام مي دهد.

رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان اس��تان اصفهان گفت: اس��تفاده از 
سازه هاي 45 روزه براي ساخت مسکن عمر ساختمان هاي کشور را تا 50 سال 
افزايش مي دهد. غالمحسين عسگري در گفتگو با فارس با اشاره به استفاده از 
س��ازه هاي 45 روزه در ساختمان سازي به روش صنعتي در کشور در برخي از 
پروژه هاي مس��کن بيان داشت: براي س��اخت واحدهاي مسکوني با استفاده از 
س��ازه هاي 45 روزه از چند روش براي ساخت و س��از استفاده مي شود که يکي 
از برجس��ته ترين اين روش ها، روش LSF اس��ت. وي ادامه داد: در ساخت و 
س��ازهاي صنعتي با به کارگيري س��ازه هاي 45 روزه فقط ظرف 45 روز سه يا 
چهار طبقه واحد مسکوني احداث مي شود و در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. 
وی افزود: س��ازه هاي 45 روزه از مصالح پيش س��اخته سرد نورد شده تشکيل 
ش��ده اند که از جمله فناوري هاي نوين در س��اخت  و  ساز واحدهاي مسکوني 
در دني��ا به ش��مار مي آيد. وي ب��ا بيان اينکه در حال حاضر در کش��ور ما فقط 
در ش��هرک پرند تهران از اين روش براي ساخت و س��از واحدهاي مس��کوني 
اس��تفاده مي ش��ود، تصريح کرد: اس��تقامت، کيفيت باال و در عين حال س��بک 
بودن س��ازه هاي به کار رفته در اين روش ساخت و ساز از جمله ويژه گي هاي 
مصالح پيش ساخته در سازه هاي 45 روزه است. عسگري اظهار داشت: به دليل 
سبک بودن مصالحي که در روش ساخت 45 روزه استفاده مي شود، طول عمر 
ساختمان هايي که با اين روش ساخته مي شوند در مقايسه با ساختمان هايي که 

با روش هاي سنتي ساخته مي شوند، بسيار باالتر است. 
وي ادامه داد: عمر ساختمان هايي که با روش ساخت 45 روزه ساخته مي شوند 
در حال حاضر باالي 50 س��ال برآورد شده است. رئيس سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان اس��تان اصفهان ب��ا بيان اينک��ه در حال حاضر عمر س��اختمان هاي 
مس��کوني در کشور حدود 20 سال است، تصريح کرد: با توجه به اينکه کشور 
ما روي نوار زلزله قرار دارد با اس��تفاده از روش هاي صنعتي ساختمان س��ازي 
مي توان عمر مفيد س��اختمان ها در کش��ور را افزايش داد و در مورد اس��تقامت 
س��اختمان ها نيز اطمينان حاصل کرد. وي افزود: بيمه اجباري مسکن در کشور 
در حال حاضر براي س��اختمان هاي مسکوني کش��ور اجرايي نشده اما اجراي 
آن در پيش نويس برنامه پنجم توس��عه کش��ور پيش بيني ش��ده است. عسگري 
بيان داش��ت: اگر اين طرح که در پيش نويس برنامه پنجم پيش بيني شده است، 
به تصويب مجلس برس��د دولت موظف اس��ت در بودجه هاي س��االنه کشور 
اعتب��اري را ب��راي اين منظور در نظر گيرد.وي اضاف��ه کرد: در حال حاضر در 
کشور در راستاي حمايت دولت از توليد مسکن به روش صنعتي تسهيالت 25 
ميليون توماني ساخت در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود. عسگری افزود: با 
کمک هاي دولت از س��اخت  و  ساز مسکن به روش صنعتي، مي توان از افرادي 
که متقاضي س��اخت واحدهاي خود با اين روش هس��تند براي ساختن مسکن 

مقاوم و در عين حال سريع در کشور حمايت کرد.

معاون بهره برداري شركت ذوب آهن اصفهان:
افزایش 3/4 درصدي برق مصرفي 

ذوب آهن با راه اندازي کوره بلند سوم

پاكزاد:
واردات بي رویه مرغ ضرر به 

تولیدکنندگان داخلي

گشایش ششمین نمایشگاه صنایع فوالد، متالورژي و ریخته گري در اصفهان

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان:
سازه هاي 45 روزه عمر ساختمان ها را 

تا 50 سال افزایش مي دهد

در نشست خبری مديركل فنی و حرفه ای اصفهان
تدوين 75 استاندارد آموزشی فنی حرفه ای

رئیس اداره امور شعب بانک ملي استان:
افزایش تعداد بانک هاي کارگشایي در 

اصفهان به 5 بانک

استاندار اصفهان:

 توزیع درآمدهاي استان به صورت عادالنه 
در شهرستان ها

بنیامین عزيزم، بهترين آهنگ زندگی من تپش 
قلب تو و قشنگ ترين روزم، روز تولد تو.

همسرت مريم
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آگهی مزایده
261/ ت/ 4 شعبه هفدهم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
اجرائی شماره 880353 ج ح/ 17 له خانم اعظم عبدی با وکالت خانم ليال قاسمی عليه آقای مهدی 
اميری به خواسته مهريه 50 مثقال طالی 18 عيار و 50 سکه بهار آزادی و مبلغ 219/039/769 ريال 
مبلغ نقدی مهريه و هزينه کارشناسی و نشر و مبلغ 10/952/900 ريال بابت حق االجرای دولت جلسه 
مزايده ای به منظور فروش س��ه دانگ مش��اع از يک منزل مسکونی به آدرس اصفهان خيابان شهيد 
کيانی )کوله پارچه( کوچه شهيد بهشتی پ 12 به شماره ملک 500/535 بخش 5 ثبت اصفهان شامل 
66 مترمربع عرصه و دارای 73/5 مترمربع اعيانی با ديوارهای باربر و طبقه همکف بصورت اطاق و 
آشپزخانه که سرويس های آن سنگ بدون کابينت، کف آشپزخانه سراميک و بدنه سراميک کاشی می 
باشد که سالن )طبقه باال( کف موزاييک و دور اتاق از سيمان، سرويس های بهداشتی کاشيکاری و کف 
سراميک می باشد محل دارای انشعابات آب و برق و گاز طبيعی می باشد. دربها از پروفيل و شيشه، 
ديوارها تا يک متری سنگ و بقيه رنگ می باشد که پالک مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری 
معادل 408/800/000 ريال ارزيابی گرديده است. طالبين می توانند 5 روز قبل از مزايده در محل از آن 
ديدن کرده و جهت شرکت در خريد بتاريخ 1389/5/31 ساعت 9 صبح در دفتر اين اجرا اتاق 207 
طبقه دوم ساختمان دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند فروش از مبلغ کارشناسی شروع و برنده 
کسی است که پيشنهاد کننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری واريز و هزينه های مربوطه را متقبل شود.
م الف/ 5059                                  نيازی- مدير اجرای  احکام شعبه 17 دادگاه خانواده اصفهان

آگهی احضار
 286/ت/4  چون آقای جواد خارکن فرزند مرتضی شکايتی عليه آقای وحيد کتيرايی فرزند حسن 
مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890298 ک104 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/6/27 ساعت 8:30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
 5477 / م الف                                            مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی مزایده
289/ت/4 اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرايی به 
کالسه 890108 ج ح/3 له آقای احمد صادقی فرزند احمدقلی داير بر مطالبه مبلغ 68/468/650 ريال 
بابت اصل خواسته، هزينه کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ 50/000 ريال بابت حق االجرای دولتی عليه 
کارفرمای شرکت آجر معک به آدرس اصفهان – خيابان جی – خيابان خواجه عميد – شرکت آجر 
معک اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای را در تاريخ 89/5/31 س��اعت 9 الی 10 صبح در  دفتر  
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيکبخت – ساختمان 
دادگستری – طبقه سوم – اطاق 307 جهت فروش اقالم زير که مبلغ جمعاً شصت و پنج ميليون ريال 
ارزيابی گرديده است برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده از اموال واقع در اصفهان 
– خيابان جی – خيابان خواجه عميد – شرکت معک بازديد نمايند مزايده از مبلغ کارشناسی شروع 
و برنده فرد يا افرادی می باشند که باالترين قيمت را از کارشناسی ارائه نمايند کسانی حق شرکت در 
مزايده را دارند که 10درصد مبلغ کارشناسی معادل 6/846/860 ريال را به حساب سپرده 92996 واريز 
و فيش آن را به اين اجرا ارائه نمايند. مشخصات اموال: تعداد حدود 30 دستگاه سوخت پاش دست 
دوم تيپ SABO ايتاليايی کوره آجرپزی که از لحاظ فنی عبارتند از 1- دستگاههای سوخت پاش 
دست دوم کامل شامل: شاسی و موتور 1/5 کيلوواتی 1410 دور در دقيقه 380 ولت 5 آمپر، سيستم 
پمپ پاشش، تجهيزات برقی وابسته 2- دستگاه سوخت پاش دست دوم فاقد موتور، مجهز به شاسی 
سيستم پمپ پاشش و تجهيزات برقی وابسته 3- دستگه سوخت پاش دست دوم فاقد پمپ پاشش 

شامل شاسی و موتور 1/5 کيلوواتی 1410 دور در دقيقه 380 وات 5 آمپر.
م الف: 5494                                               مدير اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان

احضار
374/ت/4. چون آقای امان اله بيات فرزند ابوالفضل شکايتی عليه آقای مهران علی قليان فرزند غالم 
مبنی بر سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881157ک104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/6/29 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و  از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود. در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5505                                                      مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
376/ ت/ 4 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به آقای مس��عود پورميری موضوع دادخواست آقای منصور 
پورميری مبنی بر اعسار از پرداخت هزينه مرحله تجديدنظر که تحت کالسه 88-1391 ح/ 9 ثبت شعبه 
نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود که در تاريخ 89/6/23 
ساعت 9 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد. در صورت 
عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل دادگاه غياباً رسيدگی و رأی مقتضی 

صادرخواهد نمود.
م الف/ 5503                                             مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
414/ ت/ 4 کالس��ه پرونده: 1500- 881563-ح/ 19 وقت رسيدگی: 89/6/28 ساعت 11/45 صبح 
خواهان: سميه عموسلطانی، فرزند غالمرضا، اصفهان- خيابان آتشگاه- خيابان بهشت فرعی سوم- پ 
13 خوانده: صادق بياتی، فرزند ناصر- مجهول المکان خواسته: صدور حکم طالق به لحاظ وقوع عسر 
و حرج و پرداخت خسارات قانونی  خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 19 حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 

و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 5716                                    اديبی- مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
 418/ت/4 کالس��ه پرونده: 611-89 ح26 وقت رسيدگی: يکشنبه 1389/6/28 – ساعت 10 صبح 
خواهان: مرضيه جهدی فرزند مجيد خوانده: 1- مجيد جهدی فرزند حس��ن- مجهول المکان 2- 
محمدعلی نکويی خواسته: � خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی 
به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده رديف ا 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 
م الف: 5709                                              مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 417/ت/4 کالس��ه پرونده: 1915-88 ح 26 وقت رس��يدگی: دوش��نبه 1389/6/29 ساعت 9 صبح 
خواهان: خانم نرگس ميرابی فرزند عليرضا خوانده: صادق رضايی فرزند جمش��يد مجهول المکان 
خواسته: تقاضای صدور حکم طالق خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 
م الف: 5708                                              مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
445/ت/4 به موجب دادنامه غيابی ش��ماره 6 مورخ 89/1/17 دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه دهم که 
طی دادنامه شماره 6- دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم عليه گودرز موزرمنی نشانی: 
مجهول المکان. محکوم است به پرداخت اصلی خواسته به مبلغ 75/000/000 ريال به انضمام هزينه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه بر مبنای نرح تورم شاخص بانک 
مرکزی از تاريخ چک تا وصول محکوم به در حق محکوم له محمدرضا توکلی نيا نشانی: خ سجاد بن 
بست شکوفه 149 و پرداخت نيم عشر دولتی. محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء 

محکوم به، از آن ميسر باشد و در صورتيکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم عليه قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از 
دارائی خود داده به نحوی که تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از 
شصت و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم 
عليه برای استيفای محکوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 

77/8/10 که ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
م – الف 5639                                                         شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
449/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970354400341 ش��ماره پرونده: 8809980359800604 ش��ماره 
بايگانی شعبه: 890097. 1- آقای منصور زارع شاکی و متهم، به نشانی خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار 
اطلس شرقی بن مليکا. 2- آقای علی مزروعی متهم، به نشانی مجهول المکان. 3- آقای جواد مزروعی 
شاکی و متهم، به نشانی خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار اطلس شرقی بن مليکا منزل زارع. 4- آقای 
عباسعلی زارع شاکی، به نشانی خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار اطلس شرقی بن مليکا. 5- خانم فهيمه 
زارع ش��اکی، به نش��انی خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار اطلس شرقی بن مليکا. اتهام: ضرب و جرح 

عمدی. گردشکار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت بصدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

درخصوص آقايان 1( جواد مزروعی فرزند حسينعلی 30 ساله دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی با 
قداره نسبت به آقای عباسعلی زارع و منصور زارع و فهيمه زارع 2( علی مزروعی مجهول المکان دائر بر 
ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای عباسعلی زارع 3( منصور زارع بهرام آبادی فرزند عباسعلی دائر بر 
تخريب شيشه اتومبيل به شرح محتويات پرونده دادگاه نظريه محتويات پرونده و شکايت متقابل طرفين 
و تحقيقات صورت گرفته و اينکه متهم رديف دوم هرگز حاضر نشده و دفاعی به عمل نياورده و ساير 
متهمين نيز با وصف ابالغ قانونی حضور به هم نرسانده اند و با عنايت به شکايت آقايان عباسعلی 
زارع و خانم فهيمه و منصور زارع و در نظر گرفتن جميع جهات موجود بزهکاری آنان را محرز و 
مسلم دانسته متهم رديف اول و دوم را به استناد ماده بند 3 و 615 قانون مجازات اسالمی به تحمل ده 
ماه حبس تعزيری برای هر کدام و متهم رديف سوم مستنداً به ماده 677 قانون مذکور به تحمل ده ماه 
حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد و متهم رديف اول بايد برای آسيب نسج نرم مچ دست راست 
يک درصد ديه را در حق خانم فهيمه زارع فرزند عباسعلی مستنداً به ماده 397 قانون مجازات اسالمی 
پرداخت نمايد و متهمين رديف اول و دوم بايد متضامناً برای داميه بند آخر انگشت شست دست راست 
دوصدم از يک دوم از يک دهم ديه کامل را در وجه آقای منصور زارع فرزند عباسعلی و برای داميه 
قاعده شست دست چپ دوصدم از يک دوم از يک دهم ديه کامل و برای حارصه آرنج راست و داميه 
سمت چپ صورت و بريدگی داميه گوش چپ و سمت چپ گردن و حارصه وسط کتف و روی 
کتف چپ و حارصه کف دست راست و روی هر دو پا و جلو زانوی راست و چپ جمعاً به پرداخت 
ده درصد ديه کامل و برای داميه بند ابتدايی انگشت چهارم دست راست و بند ميانی و انتهايی و ابتدايی 
انگشت کوچک دست راست جميعاً به پرداخت هشت درصد از يک سوم از يک دهم ديه کامل و 
برای شکستگی دنده هشتم در سمت چپ به پرداخت يک درصد ديه کامل در حق آقای عباسعلی 
زارع فرزند رمضان صادر و اعالم می گردد ديات مقرر بايد ظرف يک سال از زمان حادثه پرداخت شود 

رای صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در همين شعبه است.  
م – الف 5644               محمدی کمال آبادی – رئيس شعبه 118 دادگاه عمومی )جزائی( اصفهان

احضار
454/ت/4 چون آقای علی محس��نی نژاد فرزند محمد شکايتی عليه آقای سيد علی اشرف مبنی بر 
خيانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880077 ک114 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/6/9 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و 

در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م – الف 5922                       مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

احضار
460/ت/4 چون شهرداری منطقه 9 اصفهان شکايتی عليه آقای مسعود پور حيدری مبنی بر تخليه مواد 
زائد ساختمانی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 89/378 ک105 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/6/27 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
 شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م – الف 5925                                          مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
461/ت/4 چون آقای کوروش طاهری فرزند غالمرضا شکايتی عليه آقای اصغر ورپشتی فرزند: علی 
مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881297 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای 
روز سه شنبه 89/6/9 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
 شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م – الف 5923                             جزينی - مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی  اصفهان

احضار
462/ت/4 چون آقای غالمرضا امينی فرزند حسين شکايتی عليه آقای بهرام پنجه پور و خانم مهناز 
طاهرنيا مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 89/499 ک105 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/6/28 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م – الف 5928                                          مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
463/ت/4 چون آقای مديريت جهاد کشاورزی شکايتی عليه آقای فرهاد شاهدی مبنی بر تغيير کاربری 
زمين کشاورزی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 89/259 ک105 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/6/15 س��اعت 9/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا 
حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 
م – الف 5927                                        مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 احضار
464/ت/4 چون آقای احمد صوری و غيره فرزند اميرحس��ين شکايتی عليه آقايان: محمد موسوی 
و بهرامعلی ميرزائی مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 466/89 
ک105 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/6/27 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به 
اينکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت 
در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م – الف 5926                                          مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ
467/ت/4 خانم سيده محبوبه عبادی فرزند سيد محمد دادخواستی به طرفيت آقای حسين سلمانی 
فرزند ابوالفضل به خواسته مهريه و اعسار به اين دادگاه تقديم نموده است که به شماره رديف بايگانی 
890292 در ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسيدگی مورخ 89/6/16 
ساعت 11 صبح تعيين شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و با 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت 
رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم 

به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. 
م – الف 5918                            يزدان پناه - مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
468/ت/4 خانم سيده محبوبه عبادی فرزند سيد محمد دادخواستی به طرفيت آقای حسين سلمانی 

فرزند ابوالفضل به خواسته مطالبه نفقه به اين دادگاه تقديم نموده است که به شماره رديف بايگانی 
890306 در ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسيدگی مورخ 89/6/15 
ساعت 11 صبح تعيين شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و با 
تجويز  ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت 
رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم 

به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. 
م – الف 5917                             يزدان پناه-  مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
475/ت/4 تمام عرصه و اعيان يک باب خانه پالک شماره 108 فرعی مجزا شده از شماره 7191 
که آن هم تفکيک ش��ده از ش��ماره 6724 واقع در اردستان يک اصلی دهستان گرمسير بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 300 متر مربع مورد ثبت صفحه 112 دفتر 194 امالک که سند آن صادر و 
تسليم گرديده است با حدود اربعه بدين شرح – شماالً: درب و ديواريست به کوچه به طول 12 متر 
شرقاً: ديواريست به قطعه 109 به طول 25 متر جنوباً: ديواريست به قطعه 80 به طول 12 متر غرباً: 
ديواريست به قطعه 107 به طول 25 متر، با تمامی توابع و متعلقات و اشتراک آب و برق و گاز و 
يک خط تلفن ملکی آقای محمد داوری فرزند رضا شناسنامه 11 حوزه 3 اردستان ساکن اردستان 
شهرک طباطبائی نژاد خ شهيد رجايی کوچه ساحل غربی پالک 32 و ساير مشخصات ساختمان 
عبارتند از: پالک فوق دارای ساختمانی در دو طبقه هم کف با زير بنای حدود 198/5 متر مربع و 
در طبقه اول به مساحت حدود 43/5 متر مربع که به شکل سوئيت مجزا می باشد و ديوارها آجری 
باربر و قسمتی اسکلت فلزی دارای سقف تير آهن و آجر بدنه ديوارها گچ بدنه ديوار آشپزخانه هم 
کف تا ارتفاع حدود دو متری کاش��ی با کف س��راميک و بدنه ديوار آشپزخانه طبقه اول و حمام و 
سرويس بهداشتی کاشی با کف سراميک درب های داخلی چوبی و پنجره های خارجی آلومينيوم و 
کابينت آشپزخانه فلزی و نمای شمالی و جنوبی ساختمان به انضمام ديوارهای حياط آجر سه سانتی 
و حياط سازی، که طبق سند رهنی شماره 25632-87/2/29 دفتر خانه اسناد رسمی 129 اصفهان در 
رهن صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين اصفهان به نشانی اصفهان خ شمس آبادی می باشد 
و از س��اعت 9 صبح الی س��اعت 12 روز شنبه مورخه 89/5/23 در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
اردس��تان از طريق مزايده از مبلغ 780/000/000 ريال ارزيابی توسط کارشناس رسمی شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی از طرف خريدار فروخته می شود آدرس ملک: اردستان شهرک طباطبائی 
نژاد خ شهيد رجايی کوچه ساحل غربی پالک 32. اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود 

چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. 
م – الف 149                                                فدائی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالکیت
477/ت/4 آقای محمد احمدی شهرابی فرزند امامقلی وکالتاً از طرف امامقلی احمدی شهرابی فرزند 
حس��ن به موجب وکالت نامه ش��ماره 2081 مورخ 1388/11/8 دفتر 1159 تهران باس��تناد يکبرگ 
استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مدعی است که سند مالکيت نيم سهم 
مشاع از 720 سهم ششدانگ امالک قريه شهراب پالک 28 اصلی واقع در دهستان سفلی بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 347 دفتر 17 امالک بنام علی احمدی شهرابی ثبت و سند صادر و تسليم 
گرديده و طی سند انتقال شماره 2417 مورخ 1328/12/1 دفترخانه 49 شهراب به آقای امامقلی احمدی 
شهرابی انتقال قطعی داده و به حکايت دفتر امالک معامله ای ديگر انجام نگرديده و در اثر سرقت مفقود 
شده است، نظر به اينکه درخواست صدور سند مالکيت المثنی نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکيت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.  
م – الف 142                                                 عصاری – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهی فقدان سندمالکیت
478/ ت/ 4 آقای محمد احمدی شهرابی فرزند امامقلی وکالتاً از طرف امامقلی احمدی شهرابی 
فرزند حس��ن به موجب وکالتنامه ش��ماره 2081 مورخ 1388/11/8 دفتر 1159 تهران باس��تناد 
يکبرگ استش��هاديه محلی که هويت و امضاء شهود رس��ماً گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکيت نيم س��هم مش��اع از 720 سهم ششدانگ دو رشته قناتين قريه شهراب پالک 181 اصلی 
واقع در دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 72 دفتر 7 آب بنام علی احمدی 
شهرابی ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طی سند انتقال شماره 2417 مورخ 1328/12/01 
دفترخانه 49 شهراب به آقای امامقلی احمدی شهرابی انتقال قطعی داده و به حکايت دفتر امالک 
معامله ای ديگر انجام نگرديده و در اثر سرقت مفقود شده است، نظر به اينکه درخواست صدور 
سند مالکيت المثنی نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غيراز آنچه در اين آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن يا 
وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکيت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسليم خواهد شد.
م الف/ 143                                                   عصاری- رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک زواره 

ابالغ
481/ت/4 اگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به کالس��ه پرون��ده: 880960 و 
890286ح15 – 8909980351500286ح15 وقت رس��يدگی: 89/6/21 س��اعت 12 ظهر خواهان: 
1- سعيد خسروی سامانی با وکالت حميد رضا علوی طباطبايی. 2- علی شهيدانی با وکالت کاظم 
سليمانی. خواندگان: 1- فريدون ديهيم )2- فرزين ديهيم 3- معصومه کريمی زندی 4- مسعود رفائی 
رهبر هر سه مجهول المکان( خواسته: ابطال سند و... خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسيدگی به شعبه 15 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 
م – الف 5921                                            مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
5/112 آقای شهرام لنبانی دارای شناسنامه شماره 1266 به شرح دادخواست به کالسه 1871/89ح/10 
از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان اميرهوشنگ 
لنبانی بشناسنامه 26 در تاريخ 86/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر به دو پسر و همسر. 1- شهرام لنبانی به ش.ش 1266 فرزند متوفی. 2- پرهام لنبانی 
به ش.ش 3468 فرزند متوفی. 3- صديقه بيگم طباطبائی به ش.ش 625 همسر متوفی و الغير. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م – الف 6050                                          رئيس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
5/113 در خصوص پرونده کالس��ه 89-322 خواهان الهام گوهری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفيت اميد زمانی و امير جندقيان تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/6/8 
ساعت 5:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
6058/ م الف                                                مدير دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
 

آگهی اخطار اجرایی
114/ 5 شماره: 88-321 ج ح/ 3 بموجب رأی شماره 1247 تاريخ 88/12/16 حوزه 31 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم عليه آقای مسعود سنجری نام پدر: محمد 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه حواله شماره 
22690-88/2/27 از حساب شماره 501829 قرض الحسنه آقاعلی عباس )ع( و سی هزار ريال هزينه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خس��ارت تأخير تأديه براساس شاخص بانک مرکزی از 
تاريخ 88/2/27 تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان آقای صمد آيتی به وکالت مهرداد علوی نشانی 
محل اقامت: )آدرس وکيل( اصفهان- خيابان شيخ صدوق شمالی- جنب چاپ ندا- دفتر وکالت آقای 
مجتبی داوری. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محکوم عليه مکلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده 

جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 6061                                                  شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
5/115 کالسه پرونده دادرسی: 880686 ح/ 24 بموجب دادنامه غيابی شماره 8809970352401499 
مورخ 88/10/27 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم 
عليه محکوم آقای عليرضا اس��ماعيلی نام پدر: مصيب نشانی محل اقامت: مجهول المکان است به: 
پرداخت مبلغ پنجاه و پنج ميليون و ششصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/115/400 ريال 
بابت هزينه دادرسی و مبلغ 2/001/600 بابت حق الوکاله مرحله بعدی و نيز خسارت تأخير تأديه از 
سررسيد چک لغايت تاريخ اجرای رأی وفق مقررات در حق محکوم له آقای غالمحسين زين العابدين 
پورمقدم نام پدر: محمدرضا شغل: با وکالت مهرداد علوی نشانی محل اقامت: اصفهان خ شيخ صدوق 
شمالی جنب چاپ ندا دفتر وکالت ضمنا هزينه اجرايی 2/780/000 ريال می باشد که به عهده محکوم 
عليه است. محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء محکوم به، از آن ميسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن برای 
ف��رار از آن ام��وال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا شش ماه 
محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، 
مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 6060                                                          شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5/133 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی محصور به مساحت 6948/50 متر مربع 
بش��ماره پالک 1028 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای علی رضا قربيان در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحديد 
حدود بعمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
ملک مرقوم در تاريخ 1389/5/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهی 
به کليه مجاورين و مالکين اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا س��ی روز 

پذيرفته خواهد شد. 
م – الف 36                                                         طويلی – ريس ثبت اسناد و امالک بادرود

ابالغ
469/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970351100306 ش��ماره پرونده: 8809980351100693 ش��ماره 
بايگانی شعبه: 880696 1- آقای بهمن بندگيان خواهان، با وکالت آقای مهران عابدينی به نشانی شيخ 
صدوق ش��مالی – حد فاصل چهار راه نيکبخت و ش��يخ مفيد – مجتمع سرو – طبقه دوم – ش 7. 
2- آقای مهران عابدينی خواهان، به نشانی شيخ صدوق شمالی – حد فاصل چهار راه نيکبخت و شيخ 
مفيد – مجتمع سرو – طبقه دوم – ش 7. 3- تعاونی مسکن دادگستری اصفهان خوانده، به نشانی چهار 
باغ باال – مجتمع کوثر – طبقه سوم – ش 24. 4- آقای حيدر علی بيگی بنی اصفهان خوانده، به نشانی 
خ جی – خ خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 5- آقای جمشيد شمس خوانده، 
به نش��انی آپادانا دوم – ک الفت – پ 1. 6- خانم راحله علی بيگی خوانده، به نش��انی خ جی – خ 
خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 7- خانم خديجه رحيمی خوانده، به نشانی خ 
جی – خ خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 8- خانم افسانه علی بيگی خوانده، 
به نشانی خ جی – خ خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 9- خانم طاهره علی 
بيگی خوانده، به نشانی خ جی – خ خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 10- خانم 
زهره چيتيان خوانده، به نشانی خ جی – خ خواجه عميد – خ شهروند – مجتمع مولود – پ 256. 
11- خانم عصمت صالحی بواتی خوانده، به نشانی آپادانا دوم – ک الفت – پ 1. 12- اداره ثبت اسناد 
و امالک اصفهان خوانده، به نشانی خ توحيد. خواسته ها: 1- دستور موقت. 2- ابطال مبايعه نامه )مالی 

غير منقول( گردشگار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای مهران عابدينی به وکالت از آقای بهمن بندگيان به طرفيت 1- وراث مرحوم 
محمود علی بيگی )آقا و خانم ها زهره چيتيان – خديجه رحيمی – طاهره – راحله – افسانه و حيدر 
علی بيگی( 2- آقای جمشيد شمس 3- خانم عصمت صالحی 4- اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان 
5- تعاونی مسکن دادگستری اصفهان به خواسته ابطال معامله فيما بين مرحوم علی بيگی و آقای شمس 
و خانم صالحی و ابطال سند رسمی شماره 103868-84/4/22 دفتر 9 رسمی اصفهان فيمابين شرکت 
تعاونی و خانم صالحی و الزام وراث مرحوم علی بيگی به انتقال رسمی پالک 1482 فرعی از 2248 
بخش 6 و خسارات دادرسی بدين توضيح که به تاريخ 76/5/20 مرحوم علی بيگی، با قرار داد عادی، 
امتياز اختصاص يافته به وی، توسط شرکت تعاونی را، به خواهان واگذار نموده وجه آن را دريافت می 
کند. ليکن هنوز شرکت تعاونی، سند کتبی به مرحوم علی بيگی ارائه ننموده است به تاريخ 78/11/23 
شرکت تعاونی بموجب قرار داد 118، سند امتياز مذکور را، به نام مرحوم علی بيگی تنظيم می نمايد 
اين در حالی اس��ت که آن مرحوم، به موجب قرار داد 76/5/20 حق و حقوق مذکور را به، خواهان 
منتقل نموده است. قرار دادهای تنظيمی بين مرحوم علی بيگی و آقای شمس و خانم صالحی )که زن 
و شوهر می باشند( بدست نيامده ليکن، از اسناد و مدارکی که توسط شرکت تعاونی ارسال شده و در 
نظريه کارشناسی 88/11/12 در پرونده تأمين دليل 338/87 شعبه 6 شورای حل اختالف ذکر شده، 
مشخص می شود که شرکت تعاونی به موجب نامه 172-81/4/3، مرحوم علی بيگی را، به دفترخانه 
9 رسمی اصفهان معرفی می نمايد سپس آن مرحوم، با ارائه نامه 84/2/29 که به امضاء آقای شمس نيز 
رسيده است، خطاب به شرکت تعاونی اعالم کرده، نامه فوق را مفقود نموده ام و چون آقای شمس 
نيز زمين را به همسرش خانم صالحی واگذار نموده است مجدداً شرکت تعاونی، به موجب نامه 158-

84/3/16 خانم صالحی را به دفترخانه مذکور معرفی می نمايد که منجر به تنظيم و انتقال رسمی 527/5 
سهم مشاع و... از پالک 2248/1482 بخش 6 می گردد با توجه به مراتب و اينکه خواندگان دفاعی به 
عمل نياورده اند و مستند عادی خواهان مصون از ايراد باقی مانده بنابراين تمامی نقل و انتقاالت عادی 
و رسمی که بعد از اين تاريخ انجام شده، برخالف مواد 10 و 190 و 220 و 362 از قانون مدنی می 
باشد لذا بنا به مراتب ضمن احراز مالکيت خواهان و ابطال اسناد تنظيمی فيمابين مرحوم علی بيگی و 
آقای شمس و خانم صالحی اعم از عادی و رسمی منجمله شماره 103868، وراث آن مرحوم به شرح 
گواهی حصر وراثت 57-87/11/17 شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان )خانم ها زهره – خديجه 
– طاهره – راحله – افسانه( را محکوم به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال خواسته 527/5 
سهم مشاع از پالک مذکور به شرح سند شماره 103868 و پرداخت پانصد هزار ريال بابت حق الوکاله 
و يک ميليون و صد و بيست و يک هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان ملزم می 
نمايد با توجه به اينکه آقای حيدر علی بيگی جزء وراث مرحوم محمود نمی باشد دعوی به وی و اداره 
ثبت اسناد و تعاونی مسکن توجهی ندارد. با توجه به اينکه خسارات احتمالی مورد نظر دادگاه توديع 
نشده مستنداً به مواد 2-84-319 و 515- و 519 از قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی به شرح 
فوق و درخواست دستور موقت صادر می گردد. رای صادره از ناحيه محکوم عليهم ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5963                                 کافی - رئيس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

473/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970351900230 ش��ماره پرونده: 8809980351900943 ش��ماره 
بايگانی شعبه: 880987 خواهان: خانم گل اندام محمدی به نشانی خ چمران خ محمد طاهر کوچه 
باباطاهر جنب محمدی پ 171 خوانده: آقای منوچهر قائد امينی به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه به منوچهر قائد امينی ابالغ گردد. گردش��کار  دادگاه ختم 

رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأی می نمايد. 
رای دادگاه

درخص��وص دعوی خانم گل اندام محمدی فرزند تراب بطرفيت آقای منوچهر قائد امينی فرزند 
آقايار بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش با اين شرح که خواهان اظهار داشته است: زوج 
منزل را ترک نموده است و اعتياد به مواد مخدر نيز دارد و حدود چهار ماه است که به منزل نيامده 
است و موجب عسر و حرج من شده است و به دليل عسر و حرج ايجاد شده مهريه را به زوج بذل 
می نمايم دادگاه با عنايت به احراز رابطه زوجيت دائمی فيمابين بر حسب کپی مصدق سند رسمی 
ازدواج و با توجه به اينکه مساعی دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البين موثر واقع نگرديده است 
و با توجه به تحقيقات انجام ش��ده که حاکی از ترک منزل توسط زوج و اعتياد مشاراليه می باشد 
و سوابق کيفری وی و عدم دفاع و ايرادی از طرف خوانده و اينکه زوجه مهريه را به دليل عسر و 
حرج به زوج بذل نموده است و همگی داللت بر ايجاد عسر و حرج برای زوجه دارد عليهذا دعوی 
خواهان ثابت است مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم بر اجبار زوج به طالق زوجه صادر و 
اعالم می گردد. زوجه مهريه را به زوج بذل کرده است زوجه يائسه می باشد طالق از نوع خلع و 
بائن می باشد. فرزند مشترک زوجين بالغ می باشد فلذا در خصوص حضانت وی دادگاه تکليفی 
ندارد. رأی صادره غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه است و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم تجديد 

نظر استان اصفهان است. 
م – الف 5960                                   شيرانی – رئيس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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بزرگ��ی  ن��ام  اش،  کوچک��ی  تم��ام  ب��ا   »ليق��وان« 
است. روستايی که اگرچه هميشه با پنيرهای قالبی ايرانی، 
معرفی می شود، اما اگر به عنوان يک گردشگر وارد آن 
شويد جاذبه های بيشتری را می بينيد که توجه شما را 
ب��ه خود جلب می کند . طبيعت زيب��ای ليقوان آن قدر 
غافلگير کننده اس��ت که ممکن است مجبور شويد هر 
چند دقيقه يک بار، به خودتان يادآوری کنيد که خواب 
نمی بينيد و اينجا گوش��ه ای از خاک سرزمين خودتان 
است!دره سبز ليقوان، با آب و هوای کوهستانی و خنک 
و آب گرم معروفی که دارد، مهم ترين بهانه ای است که 
باعث ش��ده به اين منطقه، لقب )دره بهشت( را بدهند. 
آب گرم ليقوان که از تغييرات زيرزمينی و بقايای آتش 
فشان خاموش کوه های سهند وجود آمده است، فرصت 
خوبی اس��ت تا تنی به آب بزنيد. اي��ن آب گرم در 10 
کيلومتری جنوب ليقوان و در قس��مت شرق رودخانه 
)ليقوان چای( ق��رار گرفته که اگر بخواهيد با پای پياده 
مس��ير رس��يدن به آن را از راه رودخانه طی کنيد، بايد 
حدود 3ساعت ، در طبيعت وحشی و زيبای اين منطقه 
قدم بزنيد يا از طريق جاده ای که از روستای سفيده وان 
)اسپرخون( می گذرد با اتومبيل راهی آب گرم شويد که 
چيزی کمتر از نيم ساعت زمان می برد. مساحت استخر 
اين آب گرم، در حدود 30مترمربع اس��ت و ارتفاع آب 
آن 2 مت��ر. با اين حال اگر ترجيح می دهيد به جای آب 
گ��رم، تن به آب های خنک بس��پاريد، رودخانه ليقوان 
اين فرصت را برای شما فراهم می کند. اين رودخانه از 
دامنه های شمالی رشته کوه سهند سرچشمه می گيرد و 
چشمه سارهای زيادی از دره های شرقی و غربی ليقوان 
به آن می پيوندند و رودخانه پر آبی را تشکيل می دهند.
جريان رودخانه از جنوب به ش��مال است و زمين های 
پايين دست ليقوان را آبياری می کند. اين رودخانه در دره 
نسبتاً عميقی )نسبت به سطح روستای ليقوان( جريان دارد 
 و در آب خنک و گوارای آن ماهی های قزل آال رش��د 

می کنند.
تاريخ روستا

اما جاذبه های ليقوان به همين جا ختم نمی ش��ود! در 
ليق��وان آثار تاريخ��ی زيادی به دس��ت آمده که قدمت 
اين روس��تاه را ب��ه دوران پس از ميالد و اوايل اس��الم 
 نسبت می دهد. گورستان قديمی ليقوان و خانه اربابی
)حاج احتشام الدوله( مهم ترين جاذبه های تاريخی اين 
روستا هستند که ديدنش��ان را به شما توصيه می کنيم. 
شايد برای تان جالب باشد اگر بدانيد که ليقوان تا به حال 
چندين بار تغيير نام داده است. قديمی ها اين روستا را 
)وان( می ناميدند اما به مرور زمان و با تغيير لهجه به لوان 

تبديل شد و کمی بعد ليقوان جای لوان را گرفت.
راه رسیدن

برای ديدن ليقوان بايد به آذربايجان شرقی سفر کنيد و در 
36 کيلومتری جنوب تبريز، اين روستا را ببينيد که در کنار 
رودخانه مهران رود و کوه های سر به فلک کشيده سهند 
جا خوش کرده اس��ت. جاده ارتباطی ليقوان- تبريز، از 
مسير »دروازه تهران« شهر تبريز شروع می شود و بعد از 
گذر از شهر باسمنج و روستاهای هروی )هربی( بيروق 
)بره( به روستای ليقوان می رس��د. يادتان باشد که دره 
ليقوان بين تمام دره های اس��تان آذربايجان شرقی، تنها 
جايی است که امکان ارائه خدمات و پذيرايی از مسافران 

را دارد.

اگر تاري��خ را تا قرن چهارم هج��ری ورق بزنيد به 
روزهايی می رس��يد که س��نگ بنای بلندترين برج 
آجری جهان بر زمين گذاشته شد. گنبد قابوس ،همان 
بنايی است که با سبک معماری منحصر به فردش، از 
روزگار سلطنت شمس المعالی ، قابوس ابن وشمگير، 

بر فراز تپه ای خاکی، در شمال شرقی ايران قراردارد.
گنبد قابوس، حتی اگر روی تپه 15متری هم بنا نشده 
باشد، باز هم بلندترين برج آجری دنياست و با ارتفاع 
54 متری اش، س��بک معم��اری رازی را به نمايش 
می گذارد. پروفسور آرتور پوپ، مورخ و ايران شناس 
امريکايی در مورد اين بنا می گويد: »در زير س��مت 
شرقی کوه های البرز و در برابر صحراهای پهناور آسيا، 
يکی از بزرگ ترين شاهکارهای معماری ايران با تمام 

شکوه و عظمت خود، قد برافراشته  است. 
اي��ن بنا -گنبد قاب��وس- بقعه آرام��گاه قابوس ابن 
وشمگير می باشد و برج آرامگاه از هرگونه آرايش مبرا 
است. جنگنده ای با نيروی ايمان، در نبرد رودرروی، 
پادشاهی شاعر در نبرد با ابديت، آيا آرامگاهی چنين 
عظيم و مقتدر وجود دارد.«ويل دورانت هم می نويسد: 
»جرج��ان در قرن دهم ميالدی )عصر زياريان( يکی 
از واليت ه��ای بزرگ ايران بود و به داش��تن اميران 
روشنفکر اشتهار داشت، اميرانی چون: شمس المعالی 
قابوس وشمگير )که ابن سينا را به دربار خود خواند.( 

اين شهر ،گنبدی  54 متری دارد.«
ستاره های برج

اگ��ر به دي��دن اين برج رفتيد، می بينيد پی س��ازی 
بنا از زمين س��فت ، ش��روع و تا ارتف��اع حدود 15 
 مت��ری )با آج��ر و مصالح مش��ابه خ��ود بنا (پيش 
می رود. در داخل پای بست اين بنا، سردابی وجود 
دارد که طاق آن هنوز پابرجاس��ت اما کف آن در اثر 
حفاری های غير مجاز، تقريباً از بين رفته است. بدنه 
مدور خارجی گنبد قابوس از آجر قرمز رنگ ساخته 
شده، 15 دندانه 90 درجه دارد که مثل ستاره ای با 10 
بال بر بدنه برج قرار گرفته اند و تا زير سقف گنبدی 
ادامه دارند. گنب��د اين بنا که با آجرهای مخصوص 
دنباله دار کفشکی، ساخته شده است، دو پوسته است. 
گنبد درونی مانند گنبدهای خاکی به شکل نيم تخم 

مرغی و از آجر معمولی اس��ت و پوس��ته بيرونی به 
ش��کل مخروطی و با آجر دنباله دار و 18 متر ارتفاع 

دارد. 

در درون طاق هاللی سر در بنا، مقرنس ساده و زيبايی 
را می بينيد که به نظر می رسد به اولين مراحل تزئينات 

معماری و گچ بری تعلق داشته باشد. 
دو رديف کتيبه کوفی به شکل يک کمربند، بدنه بنا 
را تزئين کرده که يک رديف آن در 8 متری پای بنا و 

ديگری باال و زير گنبد مخروطی قرار دارد. 
نوع نوشته کوفی اين کتيبه ها برجسته، ساده و آجری 
است و حروف آن آرايشی  ندارند. چون نوشته ها در 

قابی آجری قرار دارند.
سفر به برج آجری

برای ديدن س��اختمان اين برج آج��ری )که آرامگاه 
شمس المعالی قابوس ابن وشمگير زياری در آن قرار 
دارد(، بايد به پارک بزرگ ش��هر گنبد کاووس سفر 
کنيد و سراغ اين برج را روی تپه ای در ميان اين پارک 
بگيريد. بنای ساده و کم زينتی که شکوه و عظمت اش 

را مديون تاريخ طوالنی خود است. 

سفر به دره پنیر!

بلندترین برج جهان

درخت س��رو ابرکوه که با 4000 س��ال سن، از 
آن ب��ه عنوان دومين درخت باس��تانی جهان ياد 
می ش��ود در وضعيت مناس��بی به سر نمی برد و 
در حالی که س��ه نهاد سازمان متولی حفاظت از 
ميراث ملی، س��ازمان محيط زيست و شهرداری 
ابرکوه حفاظت از اين اثر ملی را برعهده گرفتند، 
مش��کالت زي��ادی از جمل��ه خطرات زيس��ت 

محيطی آن را تهديد می کند. 
به گزارش CHN سرو ابرکوه، دومين اثر طبيعی 
 ايران است که در فهرست ميراث ملی به ثبت رسيده 

است. 
اي��ن درخت 4 ه��زار س��اله، يک��ی از پيرترين 
موج��ودات زن��ده ايران محس��وب می ش��ود و 
در آخري��ن تحقيق��ات انجام گرفت��ه، در رديف 
 دومي��ن درخ��ت باس��تانی جه��ان ق��رار گرفته 

است. 
با اين حال، آنچه بر س��ر اين درخت آمده، باعث 
شده تا وضعيت زيس��ت محيطی آن به مخاطره 
افتد و در حال حاضر نيز دسترسی آسان و عبور 
وسايل نقليه س��نگين از کنار سرو ابرکوه، باعث 
بروز مش��کالتی ب��رای اين درخت ملی ش��ده 

است. 
س��رو ابرکوه، در ش��هر ابرک��وه )ابرق��وه( قرار 
 دارد و يک��ی از پيرتري��ن موج��ودات زنده دنيا 

است. 
محي��ط تنه اي��ن درخ��ت ، در روی زمين يازده 
و نيم متر اس��ت و بلن��دای آن بين 25 تا 28 متر 

برآورد شده است. 
نماد سرو يکی از مهمترين نماد های ايران باستان 
است که در نقوش تخت جمشيد نيز به آن اشاره 
ش��ده اس��ت. اهميت اين نماد نش��ان از توجه 
ويژه ايرانيان به س��رو ها دارد و گفته می شود که 
»زرتشت، چون موسم اس��پند به ابرکو رسيد، با 
دس��ت خود بذر س��رو بر اين دشت فشاند و بر 
مردم��ان نويد داد که درخت��ی در آن ميان بماند 
تا ببيند درفش فرزندش، بهرام، پادش��اه صبح دم 

رستاخيز را.« 
س��رو ابرکوه در ي��ک محوطه باز ش��هری قرار 
گرفته اس��ت. هرچند روزگاری اين درخت در 
يک باغ واقع ش��ده بود. با برچيدن باغ مشکالت 
 س��رو ابرکوه آغاز ش��د. ابت��دا دور آن ديواری 
کش��يدند، اما س��ازمان محيط زيس��ت ديوار را 

برچيد. 

س��پس با احداث خيابان جديدی، امکان عبور و 
مرور وس��ايل نقليه از کنار سرو را فراهم کردند 
و از آن زم��ان، نه تنها محيط اطراف زندگی اين 
درخت کهنس��ال آلوده ش��د که با عبور وسايل 
 نقليه سنگين، لرزه بر تن و ريشه اين درخت هم 

افتاد. 
»رحيم ميرعظيم«، روزنامه نگار ش��هر ابرکوه، که 
تاکنون مطالب متع��ددی درباره وضعيت ناگوار 

س��رو ابرکوه منتش��ر کرده درباره وضعيت فعلی 
آن به CHN می گويد: »پس از جدا کردن سرو 
از باغی که آن را محص��ور کرده بود، طرح های 
متنوعی برای ساماندهی درخت انجام دادند. اما 
به دليل حضور سه متولی در حفاظت و نگهداری 
از اي��ن درخ��ت، تمام��ی طرح ها ي��ا نيمه کاره 
رها ش��د و ي��ا در هنگام اجرا به بن بس��ت های 
کارشناس��ی برخ��ورد.« ب��ه گفته وی س��ازمان 
مي��راث فرهنگی، محيط زيس��ت و ش��هرداری 
ابرک��وه، متولی حفاظت از اين درخت کهنس��ال 
 هس��تند اما تاکن��ون هيچ کدام به ط��ور متمرکز 
حفاظت��ی  فعاليت ه��ای  ابرک��وه،  س��رو   روی 

نداشتند. 
س��رو ابرک��وه اکنون ب��دون حفاظ��ت محصور 
کننده ای در دس��ترس عموم است. هرچند صبح 
با حضور باغبان ها و نگهبانان شهرداری، خطری 
متوجه اين درخت نيست، اما شب هنگام کسی از 

آن حفاظت نمی کند و هرکسی به راحتی می تواند 
حتی ش��اخه های آن را بش��کند. عبور خيابان از 
کنار اين سرو مشکالت زيست محيطی آن را دو 

چندان کرده است. 
اي��ن خيابان که البته عرض چندان زيادی ندارد، 
مح��ل عب��ور وس��ايل نقلي��ه س��نگين از جمله 

کاميون های شهری است. 
اين عبور و مرور هر روز چندبار انجام می گيرد 
و عالوه بر آلوده گی زيست محيطی باعث لرزش 

ريشه های سرو ابرکوه هم می شود. 
ريش��ه های اين س��رو ، تا فواصل دوری از خود 
درخ��ت ادامه دارد و حتی گفته می ش��ود که به 
دلي��ل تغذيه درخت از باغ های اط��راف، نياز به 
آبياری زياد ندارد. با اين تفصيل ماشين ها درست 
 از روی ريش��ه های درخت، در زير خيابان عبور 

می کنند. 
ميرعظيم ،معتقد است که سرو ابرکوه به درستی 
معرفی نش��ده اس��ت و حتی حض��ور بی دفاع 
درخ��ت در ش��رايط فعل��ی، برای گردش��گران 
تعج��ب برانگيز اس��ت. به گفت��ه وی اگر روی 
اين درخت و جايگاه باس��تانی آن، اطالع رسانی 
درس��تی انجام می گرفت و شهرداری هم محيط 
مناس��بی برای آن مهيا می کرد، س��رو ابرکوه، به 

اشتغال زايی اهالی شهر هم کمک می کرد.
در ح��ال حاضر گفته می ش��ود که س��رو ابرکوه 
عليرغ��م ثب��ت در فهرس��ت ميراث مل��ی، هر 
 روز هوي��ت خ��ود را بي��ش از قب��ل از دس��ت 

می دهد. 
هرچند اين درخت، هنوز زنده است، اما بيم آن 
می رود که طی چندس��ال آينده به ش��دت بيمار 

شود. 

زیست بوم دومین درخت باستانی جهان در ابرکوه؛ 
تهدید می شود

با تعري��ف نوع جديد گردش��گری 
کم ش��تاب  گردش��گری  ن��ام   ب��ه 
)slow tourism( و امکانات بالقوه   
فراوانی که در ايران برای اين منظور 
وج��ود دارد، الزم اس��ت درهمي��ن 
ابت��دای راه، برای بهره برداری از اين 

ظرفيت  ها اقدام کرد. 
 از چن��دی پي��ش بحث��ی ب��ه ن��ام 
slow life و يا »زندگی کم ش��تاب« 
مطرح شد و مفهوم آن استفاده بيشتر 
کيف��ی از لحظات زندگی اس��ت، تا 
طی کردن سريع آنها. طرفداران اين 
جنبش سعی دارند از سرعت زندگی 
بکاهن��د به اين ترتيب که س��اعات 
کمتری را کار کرده و زمان بيش��تری 

را استراحت  کنند. 
در حقيقت در  اين حرکت، بيش از 
هر چيز به عمق، مفهوم و احس��اس 
اهميت داده ش��ده است، تا سرعت 
و البت��ه نبايد اين مقول��ه را با تنبلی 
و يا بی حرکتی ،يکی دانس��ت بلکه 
بيش از هر چيز منظور درک بيش��تر 
و آگاهی اس��ت. از آن زمان تا کنون 
ش��ايد در کمتر از يک سال، مفاهيم 
زيرمجموعه اين موضوع نيز ش��کل 
گرفت��ه، از آن جمل��ه در رابط��ه با 
غ��ذا، موس��يقی، مدي��ا و موض��وع 
 مورد نظر ما »گردشگری کم شتاب«
)slow tourism( است. در وهله 
اول ممکن اس��ت ق��رار گرفتن دو 
کلمه  آهس��ته و گردشگری در کنار 
ه��م، زياد عجيب به نظر رس��د زيرا 
بيشتر گردشگران به دنبال اين هستند 
که در زمان کمتر، مکان های بيشتری 
را ببينند و به ديدن آثار تاريخی و يا 

طبيعی بسنده می کنند.
اما در اين نوع از گردشگری منظور 
درک و لمس زندگی جامعه محلی و 
برخورد نزدي��ک و، يا حتی زندگی 
به ش��کل آنها در طول س��فر است. 
در اي��ن مقول��ه، همچني��ن به جای 
تکي��ه به يک ش��هر و يا روس��تا )به 
عنوان مقصد س��فر( طول مس��ير و 
شهر و روس��تاهای بين راه، قسمت 
با اهميت سفر هستند و مسافر ديگر 
با س��رعت از آنها نمی گذرد. توجه 
به اين نوع از گردش��گری و نيز در 
نظر گرفت��ن موضوعات متفاوت که 
امکان اتصال مناطق مختلف در ايران 
و تعريف مس��يرهای گردشگری را 
فراهم م��ی آورد، از حيث نوآوری و 
اس��تفاده از ظرفيت های گردشگری 
کشور بسيار حائز اهميت است. قبل 
از تعريف مسير، بايد در نظر داشت 
که در اين خط��ه تنوع در زمينه های 
متعددی مانند جغرافيا و آب و هوا، 
و  آداب  گويش،پوش��ش،  و  زب��ان 
رسوم و موسيقی و يا معماری، ديده 
می ش��ود که خواه ناخواه، در هر نوع 
س��فری که در ايران، تعريف ش��ود، 
جای می گيرن��د و همچنين قابليت 
جذب گردش��گر را دارند. در ايران 
مس��يرهای کوت��اه و بلن��د مختلفی 
می ت��وان تعريف کرد که به برخی از 

آنها به عنوان نمونه اشاره می شود
قسمتی از جاده ابریشم: مسير شاهی 
و يا جاده ابريش��م که قسمتی از آن 
را به عنوان مس��ير عرفا نيز می توان 
تعري��ف ک��رد. از ترب��ت حيدري��ه 
در خراس��ان، با دي��دن آرامگاه های 
قطب الدين حيدر از) اقطاب دراويش 
و شاه سنجان گورکانی( آغاز شده و 
به ش��هر تربت جام با آرامگاه ش��يخ 
احمد جام، با جلوه های خاص خود 
می رسد. شهر مرزی سرخس مقصد 
بعدی اس��ت با آرام��گاه بابالقمان و 
کاروان سرای باشکوه رباط شرف که 
زمانی ميزبان خيلی عظيم مسافران و 
تجار بوده و همانند شهری کوچک 
دارای قس��مت های مختلف اعم از 
مس��جد و حمام ب��وده و تنها کافی 
است مسافر کمی خود را به گذشته 
بب��رد تا قدر اين بن��ا را بداند. راه به 
مشهد می رسد با مکان های متفاوت 
ديدنی اما بارگاه امام هش��تم شيعيان 
جايگاه خاص خ��ود را دارد و الزم 
به يادآوری اس��ت که مقبره بسياری 
مانند شيخ بهائی و شيخ اصفهانی نيز 

در اين بارگاه است. 

نيش��ابور ش��هر ادب��ا و عرف��ا ب��ا 
آرامگاه های خيام، عطار، کمال الملک 
و امامزاده محروق و نيز قدمگاه )که 
يک��ی از باغ های ايرانی محس��وب 
می ش��ود( مقصد بعدی اس��ت. راه 
به س��بزوار می رس��د با ديدنی های 
بسيار از جمله آرامگاه های مالهادی 
س��بزواری و ابوالفضل بيهقی، تاريخ 
نگار کهن ايران. مسير به طرف غرب 
پيش رفته و از خطه خراسان خارج 
دامغان،  می شود، شهرهای شاهرود، 
سمنان و گرمس��ار، از استان سمنان 
که قس��مت مهمی از جاده ابريش��م 
 را تش��کيل می دهد مقاص��د بعدی 
بايزيد  تاريخ��ی  هس��تند. مجموعه 
بس��طامی و آرامگاه شيخ ابوالحسن 
مس��جد  ش��اهرود؛  در  خرقان��ی، 
تاريخانه از مس��اجد اوليه در ايران، 
چش��مه علی و برج های چهل دختر 

از  دامغ��ان،  در  مهماندوس��ت  و 
ديدنی های تاريخی هس��تند. اما اين 
اس��تان محل برخ��ورد جغرافياهای 
گوناگون ايران ، اعم از کوير، جنگل 
و کوهس��تان اس��ت و نيز نمايشگاه 
زنده ای از گويش هاس��ت. راه ادامه 
می يابد و ب��ه پايتخت می رس��د، با 
عظم��ت و ديدنی ه��ای بس��يار، هر 
چن��د آن زمان تهران نب��وده و جاده 
ابريش��م از ری می گذش��ته، ولی در 
ح��ال حاضر اين دو ه��ر يک با آثار 
ديدنی فراوان، به هم پيوس��ته اند. در 
ری، آستانه عبدالعظيم حسنی، بقعه 
ابن بابويه و مش��اهير دفن ش��ده در 
آن مکان، برج طغرل و آتشکده ری 
را می ت��وان ديد و س��پس به تهران، 
موزه ها، اماکن و برنامه های فرهنگی 
اين ش��هر بزرگ رس��يد. مس��ير در 
ادامه به غ��رب ايران پيش رفته و از 
س��اوه با مس��جد جامع زيبا و اصيل 
خود می گذرد و به همدان می رسد. 
هم��دان ب��ا آرامگاه های ابن س��ينا، 
باباطاهر، اس��تر و مردخای پيامبر و 
کتيبه گنج نامه و شير سنگی از دوران 
مادها. سفر با ش��هر کرمانشاه و آثار 
ارزشمند بيستون، طاق بستان، تکيه 
معاون المل��ک و زورخانه و ورزش 
باستانی، به عنوان يکی از ميراث های 

معنوی پايان می يابد.
مس��یر دور کویر: اين سفر با هدف 
گردش ب��ه دور کوير در مرکز ايران 
و ديدن ش��هرهايی ک��ه کوير وجه 
مش��ترک آنها محس��وب می شود اما 
هر کدام ويژگی خاص خود را دارد، 
انجام می ش��ود. ابتدای مسير از شهر 
تهران تا س��منان، دامغان، نيش��ابور، 
مشهد، سرخس، تربت جام و تربت 
حيدريه، با مس��يری که در باال شرح 
داده ش��د مش��ترک اس��ت بنابراين 
راه از تربت حيدري��ه ادامه می يابد. 
تايب��اد و خ��واف، مقاص��د بع��دی 
هستند با آس بادها، مدرسه غياثيه و 
مس��جد ملک زوزن که از ديدن آنها 
نمی توان گذشت. گناباد و قائنات با 
کشتزارهای زعفران و درختان عناب 
قس��مت  زرش��ک،  درختچه های  و 
بعدی سفر هستند که هم می توان به 
ديدن آن بس��نده کرد و هم می توان 
گردش��گر را در برداشت محصول و 
زندگی مردم در آن زمان ، وارد کرد. 
مقصد بعدی خطه سيس��تان اس��ت 
با قهرمانان اس��اطيری چون: رس��تم 

پهل��وان و داس��تان هايی که می توان 
از تاري��خ اس��اطيری اي��ران تعريف 
کرد و نيز آثار باس��تانی شهر سوخته 
و ک��وه خواجه. مس��ير در اين خطه 
ادامه يافته به ش��هر زاهدان می رسد 
اما پس از آن ، به ش��هر بم می رسد 
که با ارگ خود و زلزله ای که س��ال 
1382 س��بب تخريب آن ش��د، بين 
مردم جل��وه  ديگری ياف��ت و البته 
درختان نخ��ل و مرکبات نيز زيبايی 
خاص��ی به اين ش��هر بخش��يده اند. 
پس از ب��م، مرکز اين اس��تان يعنی 
ش��هر کرمان نيز پذيرای خوبی برای 
گردشگران اس��ت؛ بازار قديم شهر، 
گنب��د جبليه، مقبره مش��تاق و مقبره 
ش��اه نعمت ا... ولی به عنوان يک باغ 
ايرانی و واحه ای در ميان کوير بسيار 
ديدنی است و مسير در کنار کوير به 
شهر بادگيرها، يزد می رسد با مسجد 
جامع و تکيه اميرچخماق، آتش��کده 
و ب��اغ دولت آب��اد و آب انبارها و در 
مجم��وع معماری کوي��ری. در اين 
مي��ان می توان گريزی زد و به ميمند 
رفت تا با روستائيان در دل کوه بود 
و درون اتاق ه��ای غارمانند زندگی 
ک��رد. مس��ير وارد اس��تان اصفهان 
می شود، ش��هرهای اردستان و زواره 
با مس��اجد قديمی و آداب و رسوم 
خود و سپس شهر زواره محل تالقی 
زاين��ده رود و بات��الق گاوخون��ی و 
قلعه ای قديمی، جايی که چادر سفيد 
زنانش، جلوه ای خاص بدان بخشيده 
اس��ت. راه از آنجا به س��وی کاشان 
پيش م��ی رود با خانه ه��ای معروف 
ايران��ی، باغ فين و داس��تان قتل امير 
کبي��ر که نقطه  عطفی در تاريخ ايران 

است. قم شهر بعدی است با بارگاه 
حضرت معصوم��ه )س( و کتابخانه 
غنی آي��ت ا... مرعش��ی نجفی، و از 
آنجا در برگش��ت به تهران مسير از 
کنار درياچه نمک عبور کرده و سفر 
پايان می يابد. بايد در نظر داشت که 
اين نمونه س��فرها آش��نايی با مردم 
ش��هرهای مختل��ف در جغرافياهای 
متفاوت و آداب و رس��وم گوناگون 
را س��بب می شود و اجازه می دهد تا 
ب��ا روش های زندگ��ی از نوع ديگر 

برخورد شود.
پنه��ان  روی  رس��وم  و  آداب 

گردشگری ایران
گردشگری کم ش��تاب، تنها به ديدن 
جاذبه ه��ای تاريخ��ی و طبيعی يک 
شهر بسنده نمی کند، بلکه می کوشد 
تا گردش��گر را با آداب و رس��وم و 
فرهنگ و معماری و موس��يقی يک 
منطق��ه و در يک کالم، زندگی مردم 

آش��نا کند. اما سياست های حاکم بر 
گردش��گری تا چه اندازه به ايرانيان، 
اي��ن امکان را می دهد؟! کدام آژانس 
گردشگری تالش می کند تا آداب و 
رسوم مردم هر منطقه را به مسافران 
خ��ود، بشناس��اند؟! اصاًل ب��رآورده 
کردن اين مهم، بر عهده آژانس هايی 
اس��ت که در درجه نخست، فعاليت 
اقتصادی می کنند يا س��ازمان ميراث 
فرهنگی که متولی گردشگری است 
و صدا و س��يما و وزارت ارشاد و... 
که بايد در اين زمينه فرهنگ س��ازی 
کنن��د؟ »حمي��د ضرغ��ام«، اس��تاد 
گردش��گری براي��ن باور اس��ت که 

»هم��ه گردش��گران، مش��تاق درک 
تفاوت های فرهنگی هستند اما بايد 
دي��د تا چه ان��دازه به اي��ن نياز آنها 
پاس��خ داده می ش��ود؟ ب��رای مثال، 
بسياری از کسانی که به زيارت امام 
رضا )ع( می روند دلشان می خواهد 
ب��ا جاذبه ه��ای تاريخ��ی- تفريحی 
مشهد و آداب و رسوم مردم آن آشنا 
شوند اما اين امکان، آن گونه که بايد 
و شايد برايشان فراهم نمی شود« او 
با اش��اره به نبود فرهنگ و سياستی 
گردش��گری  زمين��ه  در   ، م��دون 
می گويد: »س��ازمان ميراث فرهنگی، 
متولی گردشگری، در ايران است و 
بايد به تدوين سياستی مدون، در اين 
زمينه بپردازد اما هيچ برنامه درست 
و دقيقی از س��وی س��ازمان نامبرده 
 در اختيار گردش��گران ق��رار نگرفته 
است.در صورتی  که گردشگری، يک 
فعاليت چندبخشی است و تا زمانی 
که سياست تعريف شده ای در ارتباط 
با آن وجود نداشته باشد، جايگاهش 

به درستی روشن نمی شود.« 
ضرغام، تفريح را يکی از زمينه های 
رسيدن به گردشگری پايدار می داند: 
»بس��ياری از گردشگران، تنها يک يا 
دوبار به ش��هرهای توريس��تی ايران 
س��فر می کنند و به بهانه اين که فالن 
شهر را ديده اند، از سفر دوباره به آن 
سرباز می زنند در صورتی که اگر به 
آنها خوش بگذرد، نه دوبار و سه بار 
که بارها به ش��هرهای مختلف سفر 
می کنند.« اين استاد گردشگری الزمه 
باقی ماندن خاط��ره خوش در ذهن 
گردش��گران را ، توجه ب��ه نيازهای 
انس��انی آنه��ا می دان��د و می گويد: 
»انس��ان ها س��فر می کنند تا مدتی از 
قيد و بندها و استرس های حاکم بر 
زندگی معمول خود، دور شوند. در 
يک فضای باز موسيقی دلخواه خود 
را بش��نوند نه اين که ، رنج س��فر را 
بر خود هموار کنند و به کردس��تان 
بروند اما نتوانند مراس��م پير ش��اليار 
را ببينند يا موس��يقی کردی بشنوند. 
اين گونه اس��ت که ترجيح می دهند 
به کش��ور همس��ايه بروند و آرامش 
حاصل از س��فر را خ��ارج از مرزها 
بيابن��د« از س��وی ديگ��ر »مرتضی 
دزفول��ی«، راهنم��ای گردش��گری، 
تنها پن��ج درصد از گردش��گران را 
حرف��ه ای می دان��د و می گويد: »تنها 
تعداد انگشت شماری از گردشگران 
می دانند چه می خواهند، به دنبال چه 
اطالعاتی هس��تند و به طور معمول، 
ماه��ی يک بار س��فر می کنن��د.« او 
زيارت، خريد و دريا را س��ه هدف 
عمده گردش��گری در ايران به شمار 
می آورد و معتقد اس��ت: »به ندرت 
کس��ی که برای زيارت امام رضا)ع( 
به مش��هد م��ی رود از موزه اس��تان 
قدس رض��وی ، ک��ه موزه بس��يار 
نفيس��ی است بازديد می کند يا آن که 
به آنتالي��ا می رود، اصاًل نمی داند چه 
جاذب��ه تاريخی و فرهنگ��ی، در آن 
شهر وجود دارد.« دزفولی در پاسخ 
به اين که چرا آژانس های مس��افرتی 
ب��ه فرهنگ س��ازی، در اي��ن زمينه 
نمی پردازند و نمی خواهند گردشگر 
عام و غيرحرف��ه ای را با جاذبه های 
مختلف يک مکان آشنا کنند و آنها را 
به سطح گردشگران حرفه ای نزديک 
کنن��د، می گويد: »آژانس ها در درجه 
اول ب��ه به��ره اقتصادی خ��ود فکر 
می کنند آنها به دنبال فرهنگ سازی 

نبوده و نيستند، تنها می خواهند پول 
بيش��تری کس��ب کنند.« او با اشاره 
به مش��کالت گردش��گران حرفه ای 
می گوي��د: »آي��ا گردش��گر خ��اص 
می تواند به کردس��تان برود تا رقص 
و موس��يقی کردی ببيند و بشنود يا 
به خراس��ان س��فر  کند ، ت��ا معدود 
 دوت��ار نوازانی که باق��ی مانده اند را 

ببيند؟ 
دو سال است که مراس��م پيرشاليار 
برگ��زار نمی ش��ود و اي��ن در حالی 
اس��ت که گردش��گران بس��ياری به 
)اورام��ان( تخت س��فر می  کنند تا با 

اين مراسم آشنا شوند.« 

قابلیت  هاي گردشگري کم شتاب؛ در ایران مردمکمردمک

میراث فرهنگی

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان اصفهان گفت: 13 مسجد جامع اين استان، نامزد 
ب��راي ثبت جهاني اس��ت. به گزارش ايرنا، اس��فنديار 
حيدري پور، در حاشيه نشست کارگروه ميراث فرهنگي 
فرمان��داري آران و بي��دگل در جمع خبرن��گاران ابراز 
اميدواري کرد: هرچه زودتر با تأييد اين آثار، پرونده ثبت 
جهاني مساجد جامع ايران تکميل و به سازمان يونسکو 
ارسال شود. وي از افزايش دو برابري اعتبارات سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين استان 
خبر داد و افزود: اعتبارات اس��تاني اين اداره کل امسال 
به 100 ميليارد ريال رس��يده است. وي، تکميل و بهره 
ب��رداري از پروژه هاي نيمه تمام، اش��تغالزايي و حوزه 
آموزش را از جمله اولويت هاي کاري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ذکر کرد. مدير کل 
ميراث فرهنگي استان اصفهان، به افزايش 40 درصدي 
اعتبارات اس��تاني شهرستان آران و بيدگل اشاره کرد و 
افزود: اعتبارات ميراث فرهنگي اين شهرس��تان امسال 
حدود چهار ميليارد و 300 ميليون ريال است. حيدري 
پ��ور، از بهره برداري 25 موزه تا پايان س��ال جاري در 
اس��تان خبر داد و افزود: اين م��وزه ها با موضوع هاي 
مختلف مردم شناسي، باستان شناسي، صنايع دستي و 
گردشگري در شهرس��تان هاي مختلف استان به بهره 

برداري مي رسد.

13 مسجد جامع استان 
اصفهان نامزد ثبت جهاني شد
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 پژمان سلطانی
دي��دار دو تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان و 
پيکان قزوين ميهمان ويژه ای داش��ت و او 
سالم سعيد از کش��ور امارات، که به عنوان 
ناظر داوری AFC )کنفدراس��يون آس��يا( 
جهت نظارت بر کار داوری سعيد بخشی 
زاده، در ورزش��گاه فوالدش��هر حاضر بود. 
خبرنگار زاينده رود مصاحبه ويژه ای با وی 

انجام داده که توجه شما خوانندگان عزيز را به اين گفتگو جلب می کنيم:
1- شما به چه منظوری اينجا هستید؟ 

جهت نظارت بر کار داوری اين ديدار به اصفهان آمده ام و اگر بخشی زاده نمره خوبی 
را از من دريافت کند دو داور ديگر هم قضاوت او را از نزديک مشاهده می کنند و در 
صورت قبولی، بخشی زاده به ليست بين المللی اضافه خواهد شد. تاکنون 6 داور ايرانی به 
نام های: مسعود مرادی، محسن ترکی، سعيد مظفری زاده، هدايت ممبينی، عليرضا فغانی 

و يداله جهانبازی، در اين ليست جای دارند.
ــما در مورد حسن كامرانی فر )كه در جام جهانی پرچم زد( چیست؟  2- نظر ش
به عقيده من: کامرانی فر، بهترين کمک داور جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی بود که 
سه تصميم سرنوشت ساز گرفت و کامالً صحيح بود. بعضی ها معتقد بودند که اخراج 
بازيکن آلمان صحيح نبوده که پس از بررسی معلوم شد که کامرانی فر به درستی اين نکته 

را به داور وسط گوشزد کرده بود.
3- سطح داوری ايران چگونه است؟ 

به دليل اينکه ايران دارای ليگ برتر پويايی است، داورانی خوبی دارد و آنها جای پيشرفت 
فراوانی را در اين عرصه دارند )گفتنی است: شايد اين آقای سالم سعيد اماراتی، ليگ برتر 
فوتبال ما را در فصل گذشته مشاهده نکرده که اشتباهات فراوانی از سوی داوران ايرانی 

ديده شد.(
ــیايی )كه در جام جهانی قضاوت كردند(  ــط آس 4- نظرتان پیرامون داوران وس

چیست؟ 
 س��طح داوری آس��يا در جهان، روند رو به رش��دی را پش��ت س��ر می گذارد، به طور
مثال: روش��ن ايرماتف 5 بازی را در آفريقای جنوبی قضاوت کرد و حتی يکی از اين 
ديدارها، مسابقه نيمه نهايی جام جهانی بود و نيشی مورای ژاپنی هم قضاوتهای عادالنه ای 

از خود برجای گذاشت و کارشناسان از داوران و کمک داوران آسيايی راضی بودند.
5- حرف آخر؟ از روزنامه زاينده رود )شهر زيبای اصفهان( به خاطر اين مصاحبه تشکر 

و قدردانی می کنم.

اتحادي��ه فوتب��ال آرژانتين قرارداد »دي��ه گو ماردونا« را ب��رای ادامه همکاری با 
اين تيم، تمديد نکرد. به گزارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، اتحاديه فوتبال 

آرژانتين، اعالم کرد با مارادونا همکاری نخواهد کرد. 
مارادونا در مرحله يک چهارم نهايی رقابت های جام جهانی 2010 با شکس��ت 

سنگين مقابل آلمان، از دور رقابت ها کنار رفت.  
وی 21 ماه در اين س��مت فعاليت کرده بود. اتحاديه فوتبال آرژانتين پيش��نهاد تمديد 
قراردادی چهارساله را به مارادونا ارائه کرده بود اما سرمربی آرژانتين ادامه همکاری با تيم 
ملی را مشروط به ادامه حضور دستيارانش در اين تيم عنوان کرده بود که مورد موافقت 

مقامات فوتبال آن کشور قرار نگرفت. 
»خوليو گرودونا«، رئيس اين اتحاديه، از مارادونا، خواسته بود که دستيارانش در تيم ملی 

آرژانتين عوض شوند.

به گ��زارش ف��ارس از 
ش��هرکرد ب��ه نق��ل از 
روابط عمومي اداره کل 
تربيت بدني چهارمحال 
و بختي��اري، چهار تن 
از  دو و ميدان��ي کاران 
مس��ابقات  در  اس��تان 
کش��وري و بين المللي 

طي روزهاي گذش��ته توانس��تند مقام هاي زيادي را براي 
استان کسب کنند. در مسابقات ليگ باشگاه هاي کشور و 
در مرحله دوم رده س��ني جوانان که در شهر تهران برگزار 
ش��د، در ماده پرتاب ديس��ک محمد شيريان بارک��ورد 
52/57 مقام دوم و رض��ا صميم��ي بارکورد 50/70 مقام 
سوم را به خود اختصاص دادند.همچنين در اين مسابقات 
در رده سني بزرگساالن که در شهر مشهد برگزار شد رضا 
ش��يريان در ماده پرتاپ ديسک با رکورد 57/84 مقام سوم 
را کسب کرد. محمد صميمي قهرمان ارزنده و ملي پوش 
اس��تان در روزهاي گذشته توانس��ت در مسابقات جايزه 
بزرگ که در چهار کشور اروپايي با حضور تعداد زيادي از 
قهرمانان کشورهاي مختلف جهان برگزارشد، به يک مدال 
طال، يک نقره و دو نشان برنز دست يابد.صميمي موفق شد 
در مسابقات جايزه بزرگ آلمان با رکورد 64/58 به مقام اول 
برسد، او در مجارستان نيز با ثبت رکورد64/30 مقام دوم را 
از آن خود کرد.وي موفق شد در اسلووني با رکورد 62/77 
به مدال برنز، دس��ت يابد و در کش��ور يونان نيز با رکورد 

65/48 نشان برنز اين رقابت ها را بر گردن آويخت.

محمد احمدزاده، سرمربی تيم فوتبال پيکان قزوين پس از ديدار با ذوب آهن گفت: در 
اين ديدار حق تيم ما باخت نبود. در نيمه اول ذوب آهن نسبت به ما برتری داشت، اما در 
45 دقيقه دوم برتری از پيکان بود و حتی ما از نظر بدنی، در سطح باالتری قرار داشتيم. 

وی اضافه کرد: اگر ضربه س��ر عليرضا عباسفر، در 
 نيمه دوم که به تيرک افقی برخورد کرد به گل تبديل 
می ش��د، اتفاقی بزرگ رخ می داد و ما با کسب سه 
امتياز اصفهان را به مقصد قزوين ترک می کرديم. وی 
در پاي��ان پيرامون ابراهيم ميرزاپور، گلر پيکان تأکيد 
کرد: در اين ديدار ميرزاپور خيلی خوب ظاهر شد و 

بدون شک يکی از روزهای خوب اين گلر بود.

 
يک دقیقه سکوت، به خاطر داود حیدری

به علت فوت داود حيدری، بازيکن س��ابق تيم ملی فوتبال کش��ورمان و باشگاه 
دارائی تهران، يک دقيقه سکوت اعالم و ديدار ذوب آهن و پيکان، با يک دقيقه 

تأخير آغاز شد.
صالحی نژاد، به سمت نیمکت ذوب آهن نرفت

مصطف��ی صالحی نژاد، کاپيتان فصل قبل ذوب آه��ن اصفهان که در ليگ دهم، 
به جمع بازيکنان پيکان قزوين اضافه ش��ده، قبل از آغاز مس��ابقه برای رخصت 
گرفتن، به سمت نيمکت ذوب آهن اصفهان نرفت و فقط در کنار زمين با اصغر 
دليلی، مديرعامل باشگاه فرهنگی – ورزشی ذوب آهن، روبوسی کرد، مصطفی 
صالحی نژاد، دقيقه 21 بازی از ناحيه دست راست، دچار شکستگی شد و جای 

خود را به روح اله سلطانی ديگر مدافع قزوينی ها داد.
شايد بخشی زاده؛ نمره قبولی نگیرد

دقيق��ه 47 بازی ذوب آهن اصفهان و پي��کان قزوين، مهدی رجب زاده بازيکن 
تيم اصفهانی با ميرزاپور، گلر پيکانی ها تک به تک ش��د که ميرزاپور، بيرون از 
محوطه هيجده قدم توپ را با دس��ت لمس کرد که س��عيد بخش��ی زاده قاضی 
ميدان به س��ادگی از آن گذشت و دس��تور به ادامه بازی داد و اين تصميم شايد 

باعث شد که وی از سعيد سالم، ناظر داوری AFC نمره قبولی نگيرد.
ذوب آهن، دو كاپیتان در زمین داشت

 در آغ��از مس��ابقه دو تي��م، مه��دی رج��ب زاده که بي��ش از دو س��ال در تيم 
ذوب آهن حضور داش��ت به عنوان کاپيتان س��بزجامگان اصفهانی، بازوبند را به 
بازوی خود بس��ته بود پس از اخراج در دقيقه 68 اين مس��ابقه، قاسم حدادی فر 
هافب��ک خوش تکنيک ذوبی ه��ا، کاپيتانی را به عهده گرفت. حدادی فر فوتبال 

خود را از نونهاالن ذوب آهن آغاز کرد.
داليل عشوری و ابوالحسنی، مورد تأيید فدراسیون قرار گرفت

تا 48 س��اعت قبل از آغاز مس��ابقه دو تيم ذوب آهن اصفهان و پيکان قزوين، 
حضور سيناعشوری و اميد ابوالحسنی، ملی پوشان اميد ذوب آهن در اين ديدار، 
در پ��رده ای از ابه��ام بود. زي��را اين دو بازيکن ج��وان در اردوی تيم ملی اميد 
ش��رکت نکردند، اما با داليلی که باشگاه س��بزجامگان اصفهانی برای فدراسيون 
فوتبال ارائه داد، مورد تأييد قرار گرفت و اين دو بازيکن بخش��يده شدند شايان 
ذکر اس��ت: عش��وری 90 دقيقه در ترکيب ش��اگردان ابراهيم زاده بود، اما اميد 

ابوالحسنی اين ديدار را از روی نيمکت دنبال کرد.
سید محمد حسینی؛ فقط 14 دقیقه بازی كرد

س��يد محمد حسينی، مدافع راست تيم فوتبال ذوب آهن که در فضل گذشته در 
اکثر بازی های اين تيم حضور داش��ت در بازی با پيکان قزوين در دقيقه 76 به 
جای اس��ماعيل فرهادی وارد زمين شد. حسينی به خاطر گلزنی سال گذشته در 
شهرآورد اصفهان يکی از محبوبترين بازيکنان ذوب  آهن نزد هواداران اين تيم، 

به حساب می آيد. 

دکتر س��عيدلو، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان تربيت بدنی پيرامون 
بخ��ش خصوص��ی )که ب��ه ورزش 
روی آورده( گفت: سياس��ت دولت، 
حمايت از بخشهای خصوصی است 
و خوش��حالم در ت��ازه تري��ن اتفاق 
ورزش��ی در اين بخش، گروه صنايع 
گيتی پس��ند به س��رمايه گذاری، در 

ورزش روی آورده است. 
وی ادام��ه داد: انتظ��ار داريم باش��گاه ها صرفاً به تيم داری، در رش��ته ای خاص 
نپردازند و اولويت حمايت س��ازمان تربيت بدنی شامل باشگاه هايی خواهد شد 
)که در رشته های مختلف( سرمايه گذاری کرده و باعث رشد و شکوفايی ورزش 

می شوند. 
وی به فعاليت های باش��گاه گيتی پسند اش��اره کرد و توضيح داد: اين باشگاه در 
مدت اندک فعاليت خود خوش درخش��يده و اميدوارم در ادامه راه موفق باش��د. 
سعيدلو، در پايان افزود: گيتی پسند می تواند، در بخش ورزش بانوان هم، سرمايه 

گذاری کند و ما از اين باشگاه حمايت خواهيم کرد.

تيم فوتبال اس��تقالل تهران، در اولين 
گام از مسابقات فوتبال ليگ برتر دهم 
توانس��ت تيم ش��هرداری تبري��ز را با 

حساب 3 بر 2 شکست دهد. 
پرويز مظلومی، س��رمربی آبی پوشان 
تهرانی پيرامون اين مس��ابقه در جمع 
خبرن��گاران گف��ت: از بازيکن��ان تيم 
استقالل، تشکر می کنم که با توجه به مشکالت و کمبودهايی که در زمان تمرينات 
داشتيم، يک پيروزی شيرين و دلچسب )خارج از خانه( به دست آوردند. وی ادامه داد: 
بازی در شهر تبريز برای هر تيمی، دشوار است و با توجه به داشتن هواداران پرشور 
تبريزی آن طور که می خواستيم بازی را کنترل کرديم. پس از گل غافلگير کننده سعيد 
دقيقی، بچه ها روحيه و تمرکز خود را از دس��ت ندادند و ش��رايط بازی را در اختيار 
داشتند. خيلی خوشحالم، که سه امتياز حساس بازی را در اولين ديدار به حساب خود 

واريز کرديم.

اکبر ميثاقيان، سرمربی شهرداری تبريز که 
سابقه پوشيدن پيراهن استقالل را دارد، 
پيرامون اين ديدار گفت: موقعيت های 
ما بيش��تر از اس��تقالل تهران بود و ما 
فقط، به تجربه بازيکنان اين تيم بازی 
را واگذار و ما شانس بيشتری نسبت به 

آنها برای گلزنی داشتيم. 
وی اف��زود: اي��ن اولي����ن س����ال 

حضورم��ان در لي��گ برتر ب��ود و اولين ب��ازی مقابل تيم بزرگی مثل اس��تقالل که 
ب��ه عقيده من: بازيکنانم دس��تورات کادر فن��ی را به خوبی در زمين پي��اده کردند و 
 م��ن در پاي��ان از همه بازيکنان��م که از ج��ان و دل بازی کردند، تش��کر و قدردانی 

می کنم.

ش��هاب گردان دروازه بان تيم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان )ک��ه در ديدار با 
پي��کان قزوين( يک��ی از بازی های 
خوب خود را به نمايش گذاشت، به 
زاينده رود گفت: بازی خوبی بود تا 
زمان��ی که ما ده نفره ش��ديم توپ و 
ميدان در اختيار ما بود. طبيعی است 
ک��ه در بيس��ت دقيقه پايانی، فش��ار 
پيکانی ها به روی دروازه ما بيشتر شود. اما بچه ها، اجازه خودنمايی به بازيکنان 
حريف را ندادند. وی در ادامه تأکيد کرد: اميدوارم ذوب آهن در مسابقات بعدی 
بهتر از اينها ظاهر ش��ود و روند رو به رش��دی را در پيش گيرد. ما فقط به کسب 
پيروزی فکر می کنيم. گردان به اردوی تيم ملی در اتريش، اش��اره کرد و توضيح 
داد: اردوی مطلوبی را در کشور اتريش سپری کرديم. و اميدوارم تيم ملی هم، به 

هدف اصلی خودکه قهرمانی جام ملتهای آسيا است برسد.

منصور ابراهيم زاده سرمربی تيم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان پس از برتری 2 بر 1 
مقابل پيکان قزوين در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: هميش��ه ديدارهای اول 
بازی سختی است و اين مسابقه هم از 
اين قاعده مس��تثنی نبود. وی ادامه داد: 
در اردوی ترکيه ما سيزده، چهارده بازی 
تدارکاتی انجام داديم و بعضی از بازيکنان 

ما در اردوی تيم ملی جوانان و عده ای هم در اردوی تيم ملی کشورمان حضور داشتند؛ 
که باعث خستگی و ناهماهنگی تيم شد.  اما رفته رفته ذوب آهن به هماهنگی الزم خواهد 
رسيد، ابراهيم زاده پيرامون بازی با پيکان گفت: نيمه اول تا دقيقه 68 که بازيکن ما )مهدی 
رجب زاده( اخراج نشده بود بازی در اختيار ما بود و حتی در 45 دقيقه اول به غير از دو 
گلی که به ثمر رسانديم يکی دو موقعيت گل نيز داشتيم که با بدشانسی اين فرصت ها 
تبديل به گل نشد و وقتی رجب زاده توسط داور )سعيد بخشی زاده( از زمين اخراج شد 
نفرات پيکانی ها از ما بيشتر بود. طبيعی بود که آنها 20 دقيقه پايانی نسبت به ما توپ را 
بيشتر در اختيار داشته باشند. وی در مورد محمد قاضی که در سمت دفاع چپ به بازی 
گرفته شد توضيح داد: از اين بازيکن به عنوان مدافع چپ استفاده کردم و از اتفاق بازی 
قابل قبولی را به نمايش گذاشت و شايد در آينده در اين جناح برای تيم ملی کشورمان مفيد 
باشد. سرمربی ذوب آهن در پايان به اخراج مهدی رجب زاده اشاره کرد و گفت: نبايد فکر 
کنيم که رجب زاده به دلخواه کارت زرد دوم را دريافت کرده و او بازيکن متعصبی است 
که با تمام وجود برای تيمش بازی می کند. و خيلی درگيرانه و جنگنده در خدمت تيم 
خواهد بود. اما به عقيده من بازی های سختی پيش رو خواهيم داشت و نبايد به سادگی 
اخطار دريافت کنيم ولی باز هم می گويم رجب زاده خيلی مايل بود که در هفته بعدی 

مقابل تيم مس کرمان به ميدان برود.

حمایت سعیدلو از باشگاه گیتی پسند

سرمربی استقالل: 

خوشحالم، سه امتیاز را کسب کردیم

اكبر میثاقیان:

ما به تجربه بازیکنان حریف باختیم

شهاب گردان:

ذوب آهن، بهتر از اینها بازی خواهد کرد

ابراهیم زاده: 

رجب زاده به طور عمد اخراج نشد

پیروزی سرخابی ها و سبزجامگان اصفهانی برابر رقیبان
دهمين دوره ليگ برتر فوتبال کشورمان کليد خورد 
و تيم استقالل تهران با نتيجه 3 بر 2 ميزبانش تيم 
شهرداری تبريز را شکست داد. گلهای تيم تهرانی 
را مي��الد ميداودی )2 گل( و آرش برهانی به ثمر 
رس��اندند. و سعيد دقيقی و علی کريمی هم برای 

شهرداری موفق به گلزنی شدند. 
پاس همدان هم با تک گل فرهاد خيرخواه از سد 

تيم مس کرمان گذشت. 
فوالد خوزستان بازی را با يک گل به استيل آذين 
تهران واگذار کرد. ذوب آهن هم با گلهای خلعتبری 
با حساب 2 به 1 بر تيم پيکان قزوين غلبه کرد. با 

شروع بازی، سبزجامگان اصفهانی توپ و ميدان 
را در اختي��ار گرفتند تا اينک��ه دقيقه 14 از روی 
 نقطه پنالتی محمدرضا خلعتبری دروازه حريف را 

باز کرد. 
 پ��س از اي��ن گل، ش��اگردان ابراهي��م زاده ب��ا 
روحيه ای مضاعف به بازی ادامه دادند و برخالف 
 ب��ازی، دقيقه 33 عباس��فرد نتيجه را به تس��اوی 

کشاند. 
هن��وز 3 دقيق��ه از ش��ادی ش��اگردان احمدزاده 
نگذش��ته بود که محمدرضا خلعتبری گل شادی 
بخش ذوب آهن را به ثمر رساند و بازی با همين 

نتيجه به پايان رسيد. 

گفتنی است در دقيقه 68 به علت دو اخطاره شدن 
مهدی رج��ب زاده؛ ذوب آهن ده نف��ره بازی را 

دنبال کرد. 
تي��م ه��ای راه آه��ن ش��هر ری و مل��وان بن��در 
انزلی ب��ه ترتيب مقاب��ل ميهمانان خود س��پاهان 
 اصفه��ان و نفت تهران به تس��اوی ي��ک بر يک 

رسيدند. 
پرس��پوليس با يک گل تراکتورس��ازی تبريز را از 
پيش روی برداش��ت و ش��اهين بوشهر با حساب 
دو ب��ر يک مغل��وب ميهمان خ��ود صنعت نفت 
 آبادان ش��د. س��ايپا هم يک بر صفر صبای قم را 

بدرقه کرد.

 رئي��س اداره تربيت بدني شهرس��تان اردل گفت: 
6 پروژه ورزشي جديد در اين شهرستان در دست 
احداث است. صفرعلي نصيري در گفتگو با فارس 
در شهرکرد از پيشرفت 65 درصدي پروژه استخر 
شهداي اين ش��هر خبر داد و اظهار داشت: استخر 
شهداي ش��هر اردل از مصوبات دور نخست سفر 
رياس��ت جمهوري به اين اس��تان ب��وده که روند 
اجرايي اين پروژه، از س��ال 86 آغاز شده و تاکنون 
 نيز بيش از 58 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است. 
وي مي��زان اعتبار مورد ني��از به منظور احداث اين 
پروژه را يک  ميليارد و 300 ميليون تومان برآورد کرد 
و گفت: اين در حالي ا ست که تاکنون 620 ميليون 
تومان هزينه شده است. نصيري با بيان اينکه تکميل 
اين پروژه نيازمند 700 ميليون تومان اعتبار اس��ت، 
گفت: در س��ال جاري به دنبال سومين سفر هيأت 
دولت به استان قول مساعد به منظور تأمين اعتبار 
اين پروژه داده شده است. رئيس اداره تربيت بدني 
شهرستان اردل تعداد سالن هاي در حال استفاده اين 
شهرس��تان را پنج سالن اعالم کرد و گفت: اين در 
حالي  است که در اين شهرستان چهار پروژه شامل 
سرخون، ده کهنه هلوسعد، تيراندازي و استخر شناي 
اردل و دو پروژه طرح روس��تايي در روس��تاهاي 
 آليک��وه و ممس��ني ني��ز در حال احداث اس��ت.
وي تصريح کرد: دو سالن ورزشي شهداي اردل با 
400 ميليون تومان و سالن ده کهنه هلوسعد با اعتباري 
اف��زون بر 380 ميليون تومان در هفته دولت افتتاح 
خواهد شد.نصيري اضافه کرد: سالن تيراندازي شهر 

اردل نيز از مصوبات س��فر دوم رياست جمهوري 
با پيشرفت فيزيکي 55 درصدي با اعتباري افزون 
 ب��ر200 ميليون تومان در دس��ت احداث اس��ت. 
وي ادامه داد: در سال جاري 15 ميليون تومان اعتبار 
به اين طرح اختصاص داده شده است. نصيري اضافه 
کرد: براي احداث و راه اندازي پروژه روستاي آليکوه 
نيز تاکنون افزون بر55 ميليون به منظور ساخت فاز 
نخست اين پروژه هزينه ش��ده است. رئيس اداره 
تربيت بدني شهرستان اردل با بيان اينکه فاز نخست 
پروژه ورزشي  روستاي ممسني تا پايان سال جاري 
به اتمام خواهد رسيد، گفت: به همين منظور تاکنون 
48 ميليون تومان براي ساخت فاز نخست اين پروژه 
هزينه شده است، به طوري که فاز دوم طرح از سال 
آين��ده آغاز خواهد ش��د. وي با تأکيد بر ضرورت 
توجه به امر تربي��ت بدني و ورزش  گفت: تربيت 
بدن��ي و ورزش به عنوان پديده اجتماعي مؤثر، در 
ابعاد مختلف جامعه و زندگي افراد نفوذ کرده و به 
بخش جدايي ناپذيري از زندگي تبديل شده است. 
نصيري خاطرنشان کرد: با توجه به تغييرات جهاني، 
توس��عه س��ريع علوم و تأثير آنها بر زندگي افراد 
جامعه، ماشيني شدن کارها، افزايش اوقات فراغت، 
کم تحرکي مشاغل و افراد؛ شيوع بيماري هاي مرتبط 
با بي تحرکي، ارزش حياتي و کاربردي تربيت بدني 
بيشتر آشکار مي شود. وي تصريح کرد: تربيت بدني 
با هدف سالم سازي و تربيت انسان سالم، شاداب 
و اميدوار مي تواند مهم ترين شاخص توسعه پايدار 

ايران اسالمي باشد.

رئیس اداره تربیت بدني اردل:

احداث 6 پروژه ورزشي جديد در اردل

سالم سعید: 
کامرانی فر، بهترین کمک داور جام جهانی بود

مارادونا از تیم ملی فوتبال آرژانتین جدا شد

افتخارآفریني دو و 
میداني کاران چهارمحالي
 در ماده پرتاب دیسک

سرمربی پیکان قزوين: 
حق تیم ما باخت نبود

 حواشی دیدار دو تیم ذوب آهن و 
پیکان قزوین

امتيازتفاضلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازینام تيمرديف

13+32--11استقالل تهران1

13+21--11صنعت نفت آبادان2

13+21--11ذوب آهن اصفهان3

13+-1--11استيل آذين تهران4

13+-1--11پرسپوليس تهران5

13+-1--11پاس همدان6

13+-1--11سايپای کرج7

1---11-1سپاهان اصفهان8

1-11-1-1راه آهن شهر ری9

1-11-1-1نفت تهران10

1-11-1-1ملوان بندر انزلی11

-1-1-1--1صبای قم12

-1-1-1--1مس کرمان13

-1-1-1--1تراکتورسازی تبريز14

-1-1-1--1فوالد خوزستان15

-1-112--1پيکان قزوين16

-1-112--1شاهين بوشهر17

-1-123--1شهرداری تبريز18

برنامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال كشور 
شنبه 89/5/9

استيل آذين تهران با پاس همدان،   ورزشگاه دستگردی تهران ساعت 17:30
مس کرمان با ذوب آهن اصفهان،   ورزشگاه شهيد باهنر کرمان ساعت 17:30

استقالل تهران با فوالد خوزستان،  ورزشگاه آزادی تهران ساعت 19:40
يکشنبه 89/5/10

تراکتورسازی تبريز با راه آهن شهر ری، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريزسا عت 17:30
پيکان قزوين با شاهين بوشهر ، ورزشگاه شهيد رجائی قزوين ساعت 18:15

نفت تهران با شهرداری تبريز، مکان اين ديدار، متعاقباً اعالم می شود ساعت 18:15
فوالد مبارکه سپاهان با ملوان بندرانزلی، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 18:15

نفت آبادان با سايپای کرج، ورزشگاه تختی آبادان ساعت 20:45
صبای قم با پرسپوليس تهران، ورزشگاه يادگار امام )ره( قم ساعت 20:45

نتايج هفته نخست لیگ برتر فوتبال كشور
استقالل تهران 3شهرداری تبریز 2

صبای قم 0سایپای کرج 1

مس کرمان 0پاس همدان 1

صنعت نفت آبادان2شاهین بوشهر 1

پیکان قزوین 1ذوب آهن اصفهان 2

راه آهن شهر ری 1سپاهان اصفهان 1

استیل آذین 1فوالد خوزستان 0

نفت تهران 1ملوان بندرانزلی 1

تراکتورسازی تبریز 0پرسپولیس تهران 1

جدول رده بندی هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور

نی
زئی

س ت
عک
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شمقدری:
100 سالن سينما در يکسال ساخته می شود

فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
29990 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
306300   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

290800   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1049  1046     دالر امریکا

1360    1356   یورو

278 275    ریال عربستان

286 284   درهم امارات

كالم نور
امام علی)ع(:

داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

33 °

30 °

16 °

11 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گفت: فرهنگ کهن و اصيل ايرانی 
اي��ن ظرفيت و قابلي��ت را دارد که 
مفاهيم انسانی را برای مردم جهان 
ب��ه بهترين ش��کل خ��ود تدوين، 

ترسيم و بيان کند. 
برخ��الف آن چه��ره ای که ديگران 
از م��ردم اي��ران ترس��يم می کنند و 
می خواهند تاريخ ايران را س��ياه و 
ايراني��ان را مردمی اهل خش��ونت 
جلوه بدهند؛ واقعيت چيز ديگری 
اس��ت، فرهن��گ اي��ران زمي��ن به 
گونه ای بوده که مهاجمان را نيز در 
طول تاريخ تح��ت تأثير خود قرار 
که چنين برنامه هايی س��بب ش��ود به س��مت آن داده است. حسينی گفت: اميدوارم 

مدين��ه فاضل��ه و آن جامعه جهانی 
که امنيت، رفاه، آس��ايش و عدالت 
محوری بر آن حاکم است حرکت 
کني��م و فعاليت ها و تالش هايی که 
در نظام اسالمی می شود زمينه سازی 
ب��رای ظهور منج��ی عال��م يگانه 
موع��ودی که هم��گان به ظهورش 
اعتراف دارند، شود. مراسم اختتاميه 
بين المللی  س��يزدهمين جش��نواره 
نمايش عروسکی )تهران – مبارک( 
در باغ فرهنگسرای نياوران برگزار 
شد.اين رويداد هنری بين المللی به 
دبيری اردشير صالح پور از  31 تير 
ماه آغاز ش��د و روز سه شنبه پنجم 

مرداد ماه پايان يافت.

معاون سينمايی و سمعی بصری وزارت ارشاد، از 
تدوين طرحی خبر داد که در صورت تأمين اعتبار 
الزم، 100 سينما در عرض يکسال در کشور ساخته 
می شود.جواد شمقدری در گفتگو با مهر افزود: از 
آنجايی که بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای 
هر 100 هزار نفر به يک سالن سينما نياز است؛ در 
حال حاضر، نسبت به ميزان جمعيت کشور بيش از 
400 سالن سينما کم داريم.وی يادآور شد: سينمای 
ايران از 10 سال گذشته دچار چالش و آفت های 
جدی شده است که يکی از آنها کمبود سالن های 
سينما است.ش��مقدری تصريح کرد: فرسودگی و 
نبود اعتبارات الزم برای نوسازی سينماهای کشور 
منجر به تعطيلی و کاهش س��الن های سينما شده 
و س��بب آسيب ديدن هنر هفتم کشور شده است. 
معاون س��ينمايی وزارت ارش��اد با تأکيد بر اينکه 
در کنار نوس��ازی سالن های سينما موضوع تأمين 
فناوری های صدا و تصوير نيز در دستور کار قرار 
گرفته است، گفت: برای نوسازی سينماها و تأمين 
تجهي��زات الزم اعتبارات وي��ژه ای در نظر گرفته 
ش��ده و هر اس��تانی که پيشقدم ش��ود در اولويت 

کمک وزارت ارشاد قرار می گيرد.
کمبود س��ينما و معضل عدم اکران فيلم ها: جواد 
شمقدری در ادامه س��خنان خود با اشاره به اينکه 
س��االنه حدود 80 فيلم در کشور ساخته می شود، 
اف��زود: به دلي��ل کمبود س��الن های س��ينما، در 
نهايت 60 فيلم در يکس��ال فرصت اکران يافته و 
20 فيل��م ديگر چنين امکانی نم��ی يابند. وی در 
عين حال اف��زود: البته اغلب فيلمهايی که فرصت 
اکران نيافته اند نيز از کيفيت الزم برای حضور در 
پرده های س��ينما برخوردار نبوده و ترجيح دادند 
در حوزه نمايش خانگی حضور يابند. ش��مقدری 
تأکي��د کرد: از اين پس تنها فيلم هايی اجازه اکران 
در سينماها را دريافت می کنند که از استانداردهای 
الزم برخوردار باش��ند. معاون س��ينمايی وزارت 
ارش��اد در پاس��خ به اينکه منظور از استانداردهای 

الزم چيست، افزود: فيلم های ساخته شده بايد از 
نظر فنی به گونه ای باشد که مردم اين احساس را 
نداشته باشند که اگر اين فيلم را در خانه می ديدند 
چيزی را از دس��ت نمی دادن��د. وی همچنين در 
پاس��خ به اينک��ه آيا اکران فيلم ه��ای خارجی در 
دس��تور کار وزارت ارشاد قرار می گيرد، گفت: تا 
زمانی که با کمبود س��الن مواجه بوده و بخشی از 
فيل��م های ايرانی فرصت اک��ران نمی يابند، اکران 
فيلم های خارجی در دستور کار قرار نمی گيرد. 

ليگ برتر و جام ملتها را در سينماها ببينيد: معاون 

س��ينمايی وزارت ارشاد با اش��اره به تجربه اکران 
بازی های جام جهانی از س��ينماهای تهران گفت: 
برخی آقاي��ان با اين طرح با احتياط برخورد کرده 
و حتی عده ای نيز مخالف بودند اما تجربه مذکور 
بس��يار موفق بود. جواد ش��مقدری افزود: وزارت 
ارشاد برای اجرای اين طرح از اماکن ناجا استعالم 
ک��رد اما به دليل تعلل اماکن در اعالم نظر، وزارت 
ارش��اد با مس��ئوليت خود چنين مجوزی را صادر 
ک��رد.وی يادآور ش��د: در اين ط��رح ضمن اينکه 
حال و هوای استاديوم به سالن های سينما کشيده 
ش��د؛ تجربه حضور خانواده ها نيز بس��يار جالب 

و قاب��ل توجه بود. معاون وزير ارش��اد با تأکيد بر 
اينکه جام ملتهای آسيا و بازی های مهم ليگ برتر 
نيز می تواند از س��ينماها اکران شود افزود: چنين 
تجربه ای ضمن رونق س��ينماها، خانواده ها را به 
رفت��ن به س��ينما به عنوان يک عادت و ش��اخصه 
فرهنگ��ی ترغيب می کند. ش��مقدری در پاس��خ 
ب��ه اينکه چنين طرح��ی در آذربايجان ش��رقی و 
سينماهای تبريز مجوز نگرفت، افزود: توصيه ما به 
تمام مس��ئوالن استانی در سراسر کشور اين است 
که نگران چيزی نباش��ند و اجازه دهند بازی های 
مهم فوتبال از س��ينماها اکران ش��ود. وی تصريح 
کرد: بزرگترين دليل اصرار ما در اين زمينه، تجربه 
موف��ق اخير در بازی ه��ای جام جهان��ی بود که 

موجی از شور و نشاط را به همراه داشت.
هنر دوبله روبه افول است: معاون سينمايی وزارت 
ارشاد در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به 
اينکه متأسفانه هنر دوبله در ايران رو به افول است، 
گفت: با عرض تأسف روند صداهای ماندگار در 
صنعت س��ينمای کشور سيل نزولی به خود گرفته 
اس��ت. شمقدری تصريح کرد: بخش مهمی از اين 
معضل به عدم استفاده از دوبله در آثار فيلمسازان 

ايرانی برمی گردد.
خط دهی سينما، به تلويزيون کمرنگ شده است: 
ش��مقدری در ادامه سخنان خود، با اشاره به رواج 
تله فيل��م و س��ريال های تلويزيون��ی و رويکرد 
خانواده ها گف��ت: امروزه الگوبردرای از س��ينما 
تضعيف ش��ده اين درحالی اس��ت ک��ه برخی از 
س��ريال ها نيز مطلوب نيس��ت. وی يادآور شد: تا 
15 سال قبل صنعت سينما خط و ربط سريال های 
تلويزيونی را تعيين می کرد اما امروزه اين نقش از 
دست رفته است. معاون س��ينمايی وزارت ارشاد 
با رد اينکه تلويزيون از س��ينما پيشی گرفته است، 
تصريح کرد: به نظر من از 10 س��ال پيش سرعت 
سينما کم شده و امروزه سينما و تلويزيون در کنار 

هم قرار گرفته اند.

از س��ينمای جه��ان خبر 
م��و  »گی ي��ر  می رس��د، 
س��از  فيل��م  دل ت��ورو« 
مکزيکی تبار سينما، نسخه 
دوباره س��ازی شده فيلم 
ترسناک و قديمی »عمارت 
ج��ن زده« را کارگردان��ی 
نمی کند. او يک روز پس از 
انتشار خبر مربوط به توليد 
فيلم به کارگردانی وی، اين 
خبر را تکذي��ب کرد. اما 

»اوليور استون« کارگردان مشهور امريکايی در اظهاراتی 
به شدت از سلطه رژيم صهيونيستی بر رسانه های امريکا 
انتقاد کرد.اس��تون که خود يک يهودی امريکايی تبار 
است با اشاره به سلطه صهيونيسم بر سياست خارجی 
و رسانه های امريکا تصريح کرد: اين مسأله، آزادی بيان 
در اين کشور را زير سؤال برده است. استون در گفتگو 
با روزنامه »ساندی تايمز« تأکيد کرد: تسلط صهيونيسم 
بر رسانه ها موجب ش��ده تا آزادی بيان برای بررسی 
حادثه هولوکاست، زير سؤال برود. و انيميشن فانتزی 
و محيط زيستی ژاپنی »قرض  گيرنده ها« صدرنشين 
جدول هفتگی س��ينماهای کشور ژاپن شود و با يک 
فروش 11 ميليون دالری، اين مقام را از آن خود کند. از 
سينمای ايران؛ پس از انتشار خبر عرضه فيلم سينمايی 
»س��نتوری« در شبکه نمايش خانگی؛ خبر تازه ای هم 
به گوش رس��يد: »سنتوری، اکران عمومی می شود« و  
ترانه عليدوستی و صابر ابر، برای بازی در فيلم سينمايی 
»انتهای خيابان هشتم«، به کارگردانی عليرضا امينی قرارداد 
بستند. موسيقی؛ قطعه سيمرغ، آخرين اثر حميد متبسم، 
به خوانندگی همايون شجريان و اجرای ارکستر بزرگ 
سازهای ملی به رهبری محمدرضا درويشی، از امروز 
تا نهم مرداد ماه، در استاديوم تنيس ورزشگاه انقالب 
تهران، برگزار خواهد شد، پروژه سيمرغ؛ تصنيف اين 
اثر که برای ارکستر بزرگ سازهای ملی ايران  گروه کر 
و خواننده، نوشته شده، حدود پنج سال به طول انجاميده 
و مراحل تمرين ارکستر با حضور حدود چهل نوازنده 
و خواننده از آبان ماه سال گذشته آغاز شده است. تئاتر؛ 
تاالر هنر، از 20 مردادماه پذيرای نمايش »به زير پاهات 
نگاه کن« به کارگردانی مريم کاظمی و حسين محب 

اهری، می شود. اين نمايش 
از چهارش��نبه 20 مردادماه، 
در تاالر هنر اجرا می ش��ود. 
اين نمايش، داستان ارتباط 
انس��ان ها و طبيعت است. 
مريم کاظمی در اين نمايش 
به ارتباط يک خانواده موش 
و يک خانواده انسان در يک 
شهر و با محيط پيرامونشان 
کاظم��ی  می پردازد.مري��م 
و حس��ين مح��ب اه��ری 
بازيگران نمايش هستند. فريد نوايی آهنگساز، سوده 
رضايی  س��ازنده عروسک ها، افسانه قلی زاده سازنده 
کاله گيس و زهرا شايان فر مدير روابط عمومی از ديگر 
عوامل اين نمايش هستند. ادبيات؛ شمس لنگرودی، با 
حضور در جشنواره »صدای زنده شاعران مديترانه ای« 
ک��ه در جنوب فرانس��ه، در زادگاه پ��ل والری برگزار 
می  شود در 6 شب به شعرخوانی و سخنرانی خواهد 
پرداخت.در اين جشنواره اشعار شمس به وسيله فريده 
روا به زبان فرانس��ه ترجمه ش��ده است و همزمان با 
شعر خوانی شاعر توسط بازيگران سرشناس فرانسه 
و مترجم اجرا و دکلمه خواهد شد. جشنواره »صدای 
زنده شاعران مديترانه«، در روز اول مرداد ماه در  شهر 
»س��ت« آغاز به کار کرد. در اين جشنواره که به مدت 
10 روز ادامه خواهد داش��ت، شاعرانی از کشورهای 
فرانسه، يونان، مصر، پرتغال، اسپانيا، لبنان، سوريه و.. 
ش��عرخوانی می کنند و به گفتگو درباره مسائل شعر 
خواهند پرداخت. عکاسی؛ چهل و ششمين نمايشگاه 
بين المللی عکاسی کاليفرنيا توسط شورای کاليفرنيای 
جنوبی، انجمن های عکاسی اين ايالت )S4C( و زير 
نظر فدراس��يون جهانی عکاس��ی هنری )FIAP( و 
انجمن عکاسی امريکا )PSA( برگزار می شود. که  در 
گروه عکاسی ديجيتال با گرايش »عکس های رنگی« 
محمد توکلی با 3 عکس، رضا وهمی و محمد گلچين 
هر کدام با 2 عکس، امير مافی بردبار، محمد ش��يری، 
رضا گلچين، اميرحسين شجاعی، حامد قصری، حميده 
شفيعی ها، محمدصادق حسينی و محمد اوالدی  وطن 
هر کدام با يک اثر از ديگر عکاسان راه يافته  ايرانی به اين 

نمايشگاه  هستند. 

جشنواره استاني نمايش هاي 
کوتاه طنز و پانتوميم از دهم 
تا س��يزدهم مرداد ماه  جاري 
خورش��يد  هنرس��راي  در 
اصفهان برگزار مي ش��ود. به 
گزارش فارس از اصفهان به 
نقل از روابط عمومي سازمان 
فرهنگي - تفريحي شهرداري 
اصفهان، جشنواره نمايش هاي 
کوتاه و طنز پانتوميم به همت 
تاالر هنر وابس��ته به سازمان 

فرهنگي تفريحي ش��هرداري اصفه��ان با همکاري 
مديريت تفريحي اين سازمان با هدف زمينه سازي براي 
جذب هنرمندان متعهد به منظور افزايش کمي و کيفي 
فعاليت ها و توليدات هنري و همچنين بهينه سازي اوقات 

فراغ��ت ش��هروندان برگزار 
اطالع رساني  از  مي شود.پس 
در ارتب��اط با اي��ن فراخوان، 
71 گروه نمايش��ي در قالب 
102 اثر در دبيرخانه جشنواره 
ثبت نام کردند و در مرحله بعد 
نيز 71 اثر از 55 گروه نمايشي 
مورد بازبيني قرار گرفت که 
از اي��ن ميان 12 اثر در بخش 
مس��ابقه نمايش ه��اي کوتاه 
طنز، 10 اثر در بخش مسابقه 
پانتوميم و سه اثر در بخش جنبي به مرحله نهايي راه 
يافتند. نمايش هاي اين جشنواره در دو سانس 17 و 19 
اجرا مي شود و تماشاي آنها براي عموم آزاد و رايگان 

است.

نام پدر: مصيب       متولد: 1347/7/10     تاريخ شهادت: 1367/4/6     محل شهادت: منطقه عملياتی زيد
فرازهايی از زندگی نامه شهید:

شهيد اسکندر سليمی در تاريخ 1347/7/10 در يک خانواده مذهبی و متدين در روستای راستاب ديده به جهان 
گش��ود. دوران کودکی خود را در همان روس��تا سپری کرد و بعد از آن وارد مدرسه علم و دانش شد و تا سال 
سوم راهنمايی به تحصيل مشغول بود و بعد از مدتی به خدمت مقدس سربازی اعزام شد و دوره آموزشی خود 
را در پادگان 05 کرمان گذراند و به منطقه عملياتی شملچه اعزام شد و در تاريخ 1367/4/6 در همان منطقه به 

درجه رفيع شهادت نائل شد.

شهید جاویداالثر اسکندر سلیمی
روزی بود...

وزير ارشاد:

 فرهنگ اصیل ایراني قابلیت بیان مفاهیم انساني را دارد

عکس روز

7 روز بر هنر ایران و جهان چه گذشت!

از دهم تا سیزدهم مرداد ماه؛
هنرسراي خورشید میزبان نمایش هاي کوتاه 

طنز و پانتومیم است

»خونه مهر« با رويکرد پرداختن به مس��ائل خانواده 
در س��يماي مرکز چهارمحال و بختي��اري، تهيه و 
پخش مي ش��ود.به گ��زارش روابط عمومي صدا و 
سيماي مرکز چهارمحال و بختياري:برنامه خانواده 
س��يماي جهان بين با س��اختار ترکيبي- نمايشي، 
در فص��ل تابس��تان از س��اعت 18 ب��ه مدت يک 
 س��اعت، از شنبه تا چهارشنبه ميهمان خانواده های 
هم اس��تاني ها اس��ت. بخش هاي کارشناسي که، 
پاسخ به پرسش های بهداشتی و پزشکی و مسائل 
تربيت��ی از زبان کارشناس��ان برنام��ه را در بر دارد.
نمايش ش��امل ماجراهاي خانواده آق��ا کرم که در 
هر قس��مت متناس��ب با موضوع برنامه اتفاقي رخ 
 م��ي دهد و در پاي��ان پيامي را ب��ه مخاطب انتقال 
م��ي دهد. هنر در خانه، ک��ه به آموزش نکات خانه 
داري اختص��اص دارد و ت��ازه ها که بي��ان اخبار و 
دانستني هاي جديد اينترنتي از زبان مجري دوم برنامه 
است. هشدارهاي پليس، حقوق خانواده و گزارش 

نيز در اين برنامه پخش مي شود. عوامل برنامه: 
تهي��ه کننده و کارگردان: صالح جليلي/ نويس��نده: 
حميرا فراتي/ مجريان: ليال فرج زاده،  حميرا فراتي،  
فروزان بيگي، سميه ملک پور/ تصويربرداران: نامدار 
احمدي، ايوب پشتوار/  صدابردار: مجيد يادگاري/ 
تدوين: مهش��يد حسن زاده/ گزارش��گر: داريوش 

يوسف زاده. 

صفا و صمیمیت خانواده
 در »خونه مهر« 

 اي��ن هفت��ه با فيلم،»هيچ چي��ز جز حقيقت« که به تازگی وارد ش��بکه 
سينمای خانگی شده، در کنار شما هستيم.خالصه داستان : خبرنگاری 
به ن��ام » ريچل آرمس��ترانگ« )بکينس��ل( مقاله ای درباره موش��کهای 
آمريکايی استفاده شده عليه ونزوئال می نويسد و به خاطر فاش نکردن 
نام منبع خود، به زندان محکوم می شود.اما، نويسنده و کارگردان فيلم 
)رود لوری(، تالش کرده است تا رابطه بين جوديت ميلر و والری پالم 
را تا حد زيادی به هجو بکش��اند اما يک��ی از منتقدين، نظری داده که 

حسابی همه را متعجب کرد. 
او گفت��ه فيلم را ديدم اما نفهميدم فيل��م ملودرام بوده يا فيلمی معناگرا 

متقاضی جايزه؟ اما مهم نيست. 
چ��ون که فيل��م - ملو درام، هجو ي��ا طنز - به هر ح��ال نامزد جايزه 
بهترين بازيگر زن برای بکينس��ل ش��ده و در دوره ای که فيلمهای ضد 
 جن��گ، غوغا می کند ، ديدن اين فيلم متفاوت، می تواند هيجان انگيز 

باشد.

 
 اما اين هفته قصد داريم کتابی با عنوان »پنجره ای به ش��عر جهان«را به شما 
معرفی کنيم. دفتر ش��عری که به همت خانه کتاب و اداره ارش��اد با ترجمه 
خوب، دکتر مهوش غالمی و به دو زبان، در  کمتر از يک ماه وارد بازار کتاب 
و ادبيات شده است. شعری که در ادامه می آيد يکی از شعرها ی اين مجموعه  
اثر  »لئوناردو گارت« ش��اعر، داستان نويس و روزنامه نگار است که در سال 
1949 در شهر سالتوی اروگوئه به دنيا آمده و از همه جالب توجه تر مضمون 
شعر  است پس با هم می خوانيم تا بهتر پی به اصل موضوع ببريم! »اصفهان/
ای نصف جهان/از چه رو اين همه دور/اصفهان؟ اينجا منم تنها/بی آن باغ های 
عروس��ت؟ بی کمان پل هايت/تنها با گامی در گذشته/بی ميدان اسب های پر 
طنين ات/بی پوست گل گون با حجابت؟ بی حجاب افسانه ای است/بی افسانه 
خاکت/بی خاک جوان کهنه ات/ تنها/اصفهان/زاينده رود/از جايی که آتش و 
آب با هم همسفرند/ترانه ای کهن می سرايد.شعرهای اين شاعر به زبان های 
آلمانی،ايتاليايی،چينی و داستان هايش به فرانسوی و پرتغالی ترجمه و در سال 
2000 جايزه ملی کش��ورش را برنده شده است.ديگر شاعران اين مجموعه 

کتاب شعر، از کشورهای، روسيه، رومانی، چين هستند.

فیلم هفتهکتاب هفته


