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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  31مرداد 
 روز پاسخ عملی ایران به تحریم ها

استاندار اصفهان:
دستگاه هاي اجرایي 2 برابر بيشتر از تعهد خود 
اشتغالزایي كرده اند

بزرگترین پل قوسي كشور 
بر روي دریاچه 

سد كارون4 احداث مي شود 
جهت برقراری ارتباط بین ش��هرهای واقع شده در 
مس��یر »ایذه به ش��هرکرد«، بزرگ ترین پل قوسی 
 کش��ور ب��ر روی دریاچ��ه س��د کارون 4 احداث 
می شود. به گزارش موج، حسین رنجبران مجری 
طرح س��د  و  نیروگاه کارون4 ب��ا اعالم این مطلب 
 اظهار داش��ت: اجرای پ��روژه های س��د کارون4 
 ع��الوه بر مناف��ع عظیم م��ادی، موج��ب اجرای 
پروژه های جانبی بزرگی برای رفع نیاز های مردم 
منطقه نیز ش��ده اس��ت. وی یادآور شد: با آبگیری 
س��د کارون4 بخش��ی از جاده ارتباطی شهرکرد به 
ای��ذه به زیر آب رفت ام��ا برای اینکه تردد مردم و 
مسافرین قطع نشود، قبل از آبگیری این سد بزرگ، 
با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان جاده ای ایمن 
و اس��تاندارد از مس��یر بروجن به لردگان به جاده 
ش��هرکرد – ایذه احداث و به بهره برداری رس��ید. 
 رنجب��ران تصری��ح کرد: این جاده ه��م اکنون یک 
مسیر جدید ارتباطی ایمن بین سه استان خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان ایجاد کرده است. 
مجری طرح س��د و نیروگاه کارون4 در خصوص 
روند احداث مسیر ایذه به شهرکرد اظهار داشت: با 
توجه به روند تأمین بودجه و تعریف اولویت این 
بخش از جاده با احداث یک دستگاه پل کم نظیر بر 
روی دریاچه سد کارون4، ظرف 20 ماه آینده ارتباط 
ش��هرهای واقع در مسیر ایذه – شهرکرد از جمله: 
شهرس��تان اردل نیز برقرار خواهد شد. وی افزود : 
بخش اعظم مس��یرهای ارتباطی دو طرف این پل 
بزرگ اجرا ش��ده و طراحی پل و تجهیز کارگاه آن 
توس��ط پیمانکار در دست انجام است. این مسئول 
با بیان اینکه ارتباط روس��تاهای مروارید و دورک 
رحمن نیز به علت آبگیری سد کارون4 قطع شده 
است، گفت: با احداث مسیر خط لوله و پل بر روی 
دریاچه همان مسیر برقرار خواهد شد؛ ضمن اینکه 
برای انتقال عش��ایر در سال جاری از این مسیر نیز 
تمهیداتی به صورت موقت در محل »پل مروارید« 

اندیشیده شده که مشکلی نداشته باشند. 

مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

علــت گــرد و غبار هـــوا،
 خشکسالی اصفهـــان 

صفحه 2

س
فار

س: 
عک

اسالمی  ش��ورای  سخنگوی 
شهر اصفهان گفت: هیچ بحثی 
مبنی بر اس��تیضاح ی��ا ابقای 
ش��هردار اصفهان در شورای 
شهر مطرح نشده و خود آقای 
درخواستی  نیز  س��قاییان نژاد 

برای کناره گیری از سمتش نداده است. ابوالفضل قربانی در گفتگو با 
فارس در اصفهان با اشاره به تصویب...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

هيچ صحبتي براي استيضاح 
شهردار اصفهان نشده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار 
اصفهان با بیان این که بررسی 
اح��داث ارگ هن��ر اصفهان 
طی م��اه آین��ده در کارگروه 
اجتماع��ی، فرهنگی اس��تان 
انج��ام خواهد ش��د، گفت: 

محی��ط اجرای طرح در 50 هکتار و با همکاری ش��هرداری اصفهان 
جانمایی شده است. محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو ...

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

مدیرکل امور هماهنگی معاون 
دارای��ی و اقتصادی اس��تاندار 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
برگزاری همایش سرمایه گذاری 
و توسعه اس��تان، با حضور 16 
س��فیر در 16 مردادم��اه جاری 

در این اس��تان خبر داد. به گزارش فارس، علی شهریارپور در نشست 
ساماندهی سفر سفیران خارجی به این استان با حضور خبرنگاران ...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

بررسي پروژه احداث 
)ارگ هنر اصفهان( در ماه آینده

همایش سرمایه گذاري و توسعه 
چهارمحال و بختياري برگزار مي شود

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات، تکمیل عملیات اجرايی مدول اول )50 هزار نفری( تصفیه خانه فاضالب شهر جديد مجلسی با 

اطالعات مشروحه ذيل را به شركتهای تشخیص صالحیت شده، واگذار نمايد.
1- موضوع مناقصه: تکمیل عملیات اجرائی مدول اول )50 هزار نفری( تصفیه خانه فاضالب شهر جديد مجلسی

2- رشته و پايه پیمانکار: پیمانکاران بايد دارای گواهینامه صالحیت حداقل پايه چهار رشته آب و ساختمان 
باشند.

3- مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابی: واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر نوبت دوم آگهی، 
 جهت خريد و دريافت اسناد ارزيابی به امور قراردادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد ارزيابی به نماينده 
مناقصه گر با ارائه گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.

4- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابی: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداكثر تا چهارده روز مهلت دارند تا 
اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر شده به دبیرخانه شركت تحويل و رسید تحويل دريافت نمايند.

5- نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كیلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسی- بلوار ارم شركت 
عمران مجلسی تلفن: 5452286- 0335، دورنگار: 5452214-0335، صندوق پستی: 86316-11178

WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :سايت اينترنتی

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران )نوبت اول(

شركت عمران شهر جدید مجلسی

جناب آقای وحید حقیقی
سرپرست محترم روابط عمومی آب منطقه ای اصفهان انتصاب جنابعالی را صمیمانه 
تبريک عرض می نمايیم. از خداوند منان توفیق روز افزون شما را در انجام امور محوله 

خواستاريم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رود
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معاون رئی��س جمهور و رئیس س��ازمان 
ان��رژی اتمی با ارائ��ه توضیحاتی پیرامون 
تصمی��م ای��ران درب��اره غنی س��ازی 20 
درصدی، زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر 
را بع��د از پایان ماه رمضان در هفته س��وم 
ش��هریور ماه اعالم کرد. دکت��ر علی اکبر 
صالح��ی در گفتگ��و با خبرن��گار مهر در 
خص��وص اظهارات وزی��ر خارجه ترکیه 
مبنی ب��ر آمادگی ایران ب��رای توقف غنی 
س��ازی 20 درص��دی تصریح ک��رد: اگر 
تاریخچه س��وخت 20 درص��دی را مرور 
کنیم، در رابطه با غنی سازی 20 درصدی 
م��ا همواره اعالم کرده ایم که از ابتدا نیت 
تولید سوخت 20 درصدی نداشته ایم و به 
همین خاطر ما حدود یک س��ال قبل برای 
تأمین س��وخت راکتور ته��ران نامه ای به 

آژانس نوشته ایم.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: ما سوخت 
20 درص��د را فع��اًل برای راکت��ور تهران 
نی��از داریم البته در آین��ده اگر راکتورهای 

دیگری از این گروه داش��ته باشیم، بحث 
جداگانه ای اس��ت. اما فعاًل این سوخت 
ب��رای راکتور تحقیقاتی ته��ران مورد نیاز 
اس��ت و اگ��ر 100 کیلو از این س��وخت 
تأمین ش��ود برای 7 یا 8 سال که نیاز این 
راکتور خیلی زیاد نمی باشد کافی است. 

صالح��ی احتم��ال توق��ف غنی س��ازی 
ای��ران را رد ک��رد و گف��ت:   از س��وی 
غنی س��ازی حق مسلم جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت و م��ا می توانیم ب��رای رفع 
احتیاجات خود تا هر درصد از غنی سازی 
 که نیاز داش��ته باشیم طبق ان پی تی اقدام 

کنیم. 
وی ادامه داد: غنی س��ازی 20 درصد حق 
ما اس��ت و ما هیچگاه حق خود را واگذار 
نمی کنیم، اما یک زمان حقی وجود دارد و 
چون نیازش احساس نمی شود ضرورتی 

برای انجام آن کار دیده نمی شود.
مع��اون رئیس جمهور بار دیگر تأکید کرد 
که ایران حق دارد در عرصه غنی س��ازی 

برای رفع نیاز و تحت نظارت آژانس اقدام 
کند.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی در پاس��خ به 
س��ؤالی پیرامون نامه اخیر ایران به آژانس 
و پاس��خ ط��رف مقابل به ای��ن نامه اظهار 
داش��ت: ما کلیاتی را در یک نامه از طریق 
سفیر خود در وین تسلیم مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی کردیم و مدیر کل 
نیز این نامه را به کشورهای روسیه، امریکا 
و فرانس��ه تحوی��ل داد. صالح��ی افزود: 
فعاًل پاس��خ رس��می و مکتوب��ی دریافت 

 

نک��رده ایم ام��ا از طریق رس��انه ها اعالم 
 آمادگ��ی آمری��کا، فرانس��ه  و روس��یه را 

شنیده ایم.
معاون رئی��س جمهور در رابط��ه با زمان 
مورد نظر ایران برای برگزاری نشس��ت با 
گروه وین گف��ت: ما این آمادگی را داریم 
ک��ه حت��ی در روزهای آینده ک��ه آمادگی 
طرف مقابل بر اساس چارچوب کلی نامه 
اعالم ش��ود مذاکرات را شروع کنیم. وی 

محل مذاکرات را وین اعالم کرد. صالحی 
با اش��اره به اینکه گروه وین در نامه خود 
ب��ه آژانس 9 س��ؤال مطرح ک��رده بود که 
جنبه های مختلف فنی، حقوقی و سیاسی 
داش��ت تصریح کرد: این سؤاالت توسط 
برزیل و ترکیه به خوبی پاس��خ داده شد و 
این پاسخ ها به اطالع آژانس و کشورهای 
سؤال کننده رس��ید و چون پاسخ کافی و 
وافی داده ش��ده بود م��ا ضرورتی ندیدیم 
که پاسخ سؤاالت را بدهیم اما با این حال 
این آمادگی را داریم زمانی که جلسه فنی 
برگزار شد این مسائل نیز در آنجا بررسی 

شود.
در خاتمه؛ رئیس س��ازمان انرژی اتمی در 
رابطه با زمان راه اندازی نیروگاه بوش��هر 
بیان داشت: اواخر شهریورماه و هفته سوم 
ش��هریور به بعد آمادگی برگزاری جش��ن 
افتتاح ای��ن نیروگاه را داری��م و مقدمات 
برگزاری این جش��ن و نحوه آن در دست 

بررسی  و انجام است.

اخبار جديد صالحی
افتتاح نيروگاه 
بوشهر هفته سوم 
شهریور به بعد

به دنبال اظهارات انتقادی 
نخس��ت وزیر انگلیس 
درباره صدور تروریسم 
توس��ط اس��الم آب��اد، 
س��ازمان ها و مقام��ات 
پاکس��تان س��فرهای از 
شده  برنامه ریزی  پیش 
خ��ود را ب��ه انگلی��س 
لغ��و کردند. به گزارش 
ف��ارس، روزنامه تایمز 
نوش��ت  در گزارش��ی 

که س��ازمان اطالعات و جاسوسی پاکستان در واکنش به اظهارات انتقادی 
»دیوید کامرون«، نخس��ت وزیر انگلیس، س��فر از پیش برنامه ریزی شده 
مقامات این س��ازمان به لندن را لغو کرد. تایمز همچنین نوش��ت که عالوه 
بر این، »آصف علی زرداری« رئیس جمهوری پاکس��تان نیز در صدد است 
س��فر س��ه روزه هفته آینده خود به انگلیس را که از قبل برنامه ریزی شده 
بود لغو نماید. کامرون در اظهاراتی جنجالی به پاکستان در خصوص ترویج 
و صادرکردن تروریسم در هندوستان و دیگر کشورها به هر روش ممکن 
هشدار داد. نخس��ت وزیر انگلیس در این باره گفت: این مسأله باید برای 
پاکس��تان روشن و واضح شود که ما خواس��تار مشاهده پاکستانی محکم، 
بادوام و دموکرات هستیم اما به هیچ وجه نمی توانیم این ایده را تحمل کنیم 
به این کشور اجازه داده شود که به هر دو شیوه ]دموکرات بودن و حمایت 
از تروریسم[ بنگرد و اجازه ترویج ترور به هر روش ممکن در هندوستان، 
افغانستان یا هرجای دیگر در سراسر جهان را داشته باشد. کامرون در ابتدای 
اولین سفر خود به هندوستان از زمان به دست گیری نخست وزیری اعالم 
کرد که رابطه با پاکس��تان حائز اهمیت است اما پیام مهم امریکا و انگلیس 
این است که کشورها نمی توانند با گروه هایی که مروج ترور هستند، رابطه 
داش��ته باش��ند. وی پس از ایراد س��خنان خود به »رادیو 4« اعالم کرد: من 
کلمات خود را بسیار با دقت انتخاب کردم که حمایت از تروریسم در هر 

قسمت از جهان توسط پاکستان غیرقابل پذیرش است.

ن��ام 5 عض��و طالبان از 
پیش��ین  نماینده  جمله 
سازمان  در  افغانس��تان 
ملل متحد، از فهرس��ت 
سازمان  این  تروریستی 
حذف ش��د. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاری 
اتریش  نماینده  فرانسه، 
در س��ازمان ملل متحد 
با اع��الم این مطلب در 
نیویورک از »عبدالحکیم 

مجاهد«، »عبدالس��تار پاکتین«، »عبدالسالم سیف« و نیز دو عضو در گذشته 
طالبان »عبدالصمد چاکسار« و »محمد اسالم محمدی« به عنوان اسامی حذف 

شده از این فهرست نام برد. 
پیش از این، جرگه مشورتی صلح افغانستان در ماه جوالی خواستار حذف 
اس��امی 70 نفر از اعضای پیشین طالبان از فهرست تروریستی سازمان ملل 
متحد شده بود. در پی این درخواست سازمان ملل متحد اعالم کرد: در حال 
بررسی پیشنهاد جرگه مشورتی صلح افغانستان بوده و به این منظور نام 10 تن 
از اعضای طالبان را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است.گفتنی است 
حذف نام اعضای س��ابق طالبان از فهرست تروریستی سازمان ملل از جمله 
سیاست های تنش زدایی دولت حامد کرزای و ترغیب طالبان به کنارگذاشتن 

سالح است.

مجلس ترکی��ه به دنبال 
اص��الح 30 م��اده مهم 
از قان��ون اساس��ی این 
کش��ور، موضوع حذف 
و ی��ا اصالح مف��ادی از 
قانون که به اس��تناد آن 
نظامی��ان می توانن��د با 
توجیه حراست از نظام 
جمهوری الئیک دست 
به کودتای نظامی بزنند 

را بررسی می کند. 
موضوع اصالح ماده 35 قانون اساسی ترکیه تحت عنوان خدمات داخلی ارتش 
که در گذشته چندین بار از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه )آک( مطرح 
و به علت عدم حمایت احزاب سیاسی مخالف از دستور کار مجلس خارج 
شده بود، بار دیگر و به طرز بی سابقه ای از سوی حزب مخالف جمهوریخواه 
خلق در مجلس ملی این کشور طرح شد. به دنبال تغییر در کادر رهبری حزب 
جمهوریخواه به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه، این حزب 
رویکردهای جدیدی از خود نشان داده و به طور بی سابقه ای پیشنهاد بررسی 
ماده 35 را تقدیم مجلس کرد تا این ماده مهم در قانون اساسی ترکیه اصالح 
شود. هرچند که حزب حاکم این اقدام جمهوریخواه خلق را به عنوان حرکت 
تبلیغاتی در آستانه برگزاری همه پرسی اصالح قانون اساسی ارزیابی کرده و 
مدعی شده است، حزب جمهوریخواه در پیشنهاد خود صمیمی نیست، ولی 
کارشناس��ان سیاس��ی در آنکارا این گام حزب جمهوریخواه خلق را مثبت و 
گشایشی در بازگش��ت این حزب از مواضع اشتباه گذشته ارزیابی می کنند.
در پیشنهاد حزب جمهوریخواه به رهبری »کمال قلیچدار اوغلو« آمده است: 
وظیفه ارتش حراست از مرزها و جمهوری ترکیه در چارچوب کارکرد نظام 
پارلمانی دمکراتیک و وابس��ته به قانون اساس��ی است. این درحالی است که 
حزب حاکم که اکثریت کرس��ی های مجلس را در اختیار دارد، در ش��رایط 
فعلی مایل نیست مجلس برای بررسی این پیشنهاد جلسه فوق العاده تشکیل 
 دهد. حزب آک می خواهد این موضوع به پس از همه پرسی و شروع دوره 
قانون گ��ذاری جدید در مجلس ترکیه محول شود.کارشناس��ان می گویند؛ 
رویک��رد بزرگترین حزب مخال��ف ترکیه به اصالح این م��اده که می تواند 
دس��ت نظامیان را در مداخله در سیاست داخلی و انجام کودتا و یا ترساندن 
دولت های وقت برای حرکت در راستای خواسته های آنان کوتاه کند، مهم 
بوده و معتقدند، سیاست در ترکیه به سوی رهایی از نظامیان در حرکت است. 
در نهایت اگر این قانون بتواند مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار گرفته و 
مصوب شود،  می تواند تغییرات ملموسی را در روند سیاسی و ترکیب قدرت 
در ترکیه بر جای گذارد. یکی از این تغییرات کاهش اختیارات ارتش در نظام 
سیاسی ترکیه خواهد بود که باید به انتظار نشست و فرجام  یک حرکت مهم 

در این کشور را از نزدیک مشاهده کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: علت 
اصل��ی وجود گ��رد و غبار در 
ه��وای اصفه��ان، خشکس��الی 
بی سابقه به ویژه در سمت شرق 
اصفهان است که گرد و غبار را 
به سوی شهرهای دیگر و مرکز 

استان پخش می کند. 
الهیجان زاده بیان داشت: هرچه 
میزان خشکس��الی بیشتر باشد، 
وج��ود ذرات گ��رد و غبار نیز 
باالتر رفته و آلودگی را تشدید 
می کن��د. وی ادام��ه داد: هفت 
ایس��تگاه س��نجش آلودگی در 
اصفهان  فعال است و هیچکدام 
از آنه��ا میزان باالی آالینده ازن 

را نشان نمی دهد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: ب��ه تازگی بانک پایش س��نجش 
آلودگ��ی آب و هوای جهان��ی در اصفهان افتتاح 

ش��ده که این پایگاه نی��ز »ازن« موجود در هوای 
اصفهان را استاندارد می داند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: آالین��ده  ازن در ه��وای 
اصفهان هیچ��گاه از حد اس��تاندارد باالتر نرفته 

و هم��واره پایین ت��ر از ان��دازه 
اس��ت.  مانده  باق��ی  معمول��ی 
در  الهیج��ان زاده  احمدرض��ا 
گفتگو با ف��ارس در اصفهان با 
اش��اره به اینک��ه آلودگی هوای 
اصفهان قابل مقایسه با آلودگی 
تهران نیست، اظهار داشت: در 
یک مطالعه دانشگاهی در سال 
1387، مش��خص شد که هوای 
اصفهان مشکل خاصی در زمینه 

»آالینده ازن« ندارد.
وی افزود: تنها آالینده ای که در 
هوای اصفه��ان هیچگاه از حد 
اس��تاندارد باالتر نرفته، آالینده 
ازن اس��ت. مدی��رکل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان 
آالینده های��ی  ک��رد:  تصری��ح 
همچ��ون مونواکس��یدکربن و ذرات گرد و غبار 
هم��واره باالت��ر از ح��د اس��تاندارد آلودگی در 

اصفهان هستند.

سراسری

یکی از تحلیلگران امریکایی با اش��اره 
ب��ه اخ��راج دو نف��ر از روزنامه نگاران 
منتق��د امریکایی در چن��د هفته اخیر، 
می نویسد: در چند دهه گذشته، شاهد 
برخورده����ایی عجوالنه و با منتقدان 
هستیم و این افراد با کمترین مخالفت 
نسبت به سیاست رسانه های امریکایی، 

اخراج می شوند.
به گزارش فارس، »دانیل آر. دو پتریس«، 
نویس��نده و روزنامه نگار امریکایی در 
مقاله ای که در س��ایت »فارین پالس��ی 
 )foreignpolicyjournal( ژورنال 
» منتش��ر ش��د، با اش��اره به اخراج دو 
فعال رس��انه ای در امریکا به جرم های 
واهی، یادآوری می کن��د: برای دهه ها 
و ش��اید قرن ه��ا، روزنامه ن��گاران و 
خبرنگاران، جزء جدایی ناپذیر تاریخ 
امریکا بودند. اگ��ر به دلیل فداکاری و 
زحمات قلم این افراد نبود، بس��یاری 
از دولتمردانی که از قدرت خود، سوء 
استفاده کرده بودند، در محاق فراموشی 
 باق��ی می ماندن��د. رئی��س جمه��ور، 
ریچ��ارد نیکس��ون،  م��دت ریاس��ت 
جمهوری خ��ود را با خاطره ای خوش 
به سر می آورد و رسوایی ایران-کنترا، 
بدون فاش شدن، ادامه پیدا می کرد و 
توجیهات برای حمله امریکا به عراق، 
کمتر اهمیت می یافت. اگر خبرنگاران 
متعهد نبودند، برخی از رخدادهایی که 
برای امریکا کس��ب آبرو کرده اس��ت، 
هرگز به وقوع نمی پیوس��ت. درس��ت 
به همین دلیل اس��ت که اخراج »هلن 
توماس« و »اکتاویا نصر« برای بسیاری 
فع��االن رس��انه ای تکان دهن��ده و  از 
غیرقابل ب��اور بود؛ نه فق��ط به خاطر 
سابقه درخشان این دو نفر؛ تنها به این 
جهت که پایان کار این دونفر، سرآغاز 
انحطاط روزنامه نگاری امریکا اس��ت 
و از این به بعد، حساس��یت سیاس��ی 
در خبرن��گاران امریکای��ی رو به افول 

می رود. 
اخراج يک خبرنگار با سابقه به جرم 

توهین به رژيم صهیونیستی
هلن توم��اس، عضو هیأت خبرنگاران 
واش��نگتن، پس از 50 سال خبرنگاری 
و انتق��اد از رئیس جمه��وران در مورد 
جن��گ، اقتص��اد و سیاس��ت خارجی 
امری��کا، به دلی��ل چند جمل��ه کوتاه 
مناقش��ه آمیز در ی��ک مصاحبه، اخراج 
شد. در این مصاحبه از او پرسیده شد 
که جمله ای در مورد رژیم صهیونیستی 
بگوید و او پاسخ داد: »به آنها بگویید از 
جهنمی که در فلسطین ایجاد کرده اند، 
خارج شوند... یادتان باشد که این افراد 
اشغالگرند و آنجا سرزمین آنها نیست«. 
از او سؤال شد که یهودیان کجا بروند؟ 
و او خیلی صاف و پوست کنده جواب 
داد: »برگردند به وطنش��ان... لهس��تان، 
آلمان، امریکا و ه��ر جای دیگر«. این 
اظهارنظرها توسط دوربین مصاحبه گر 
ضب��ط و در یوتیوب و سراس��ر جهان 
منتش��ر ش��د و ده ه��ا هزار نف��ر آن را 
مشاهده کردند. به عنوان تحلیلگران و 
شهروندان نگران، امیدواریم که از این 
دردس��ر بیرون بیایند اما شواهد نشان 
می دهد این دردسر از یک نگرانی جزئی 
به یک دردس��ر کلی تبدیل می ش��ود. 
مسأله اصلی این است که چگونه یک 
مصاحبه 20 ثانیه ای، می تواند سابقه 50 
ساله یک روزنامه نگار سیاسی را از بین 
بب��رد و از این غم انگیزتر اینکه چگونه 
چند توضیح کوتاه و متفاوت، می تواند 
ش��هرت ی��ک خبرنگار سرس��خت و 

غیرجناحی را نابود کند.
در  تاریخ امریکا، ادعا شده که ایاالت 
متح��ده، ملتی اس��ت ک��ه گفتگوهای 
متف��اوت، مخالف و در اقلیت را مورد 
حمایت و پشتیبانی قرار می دهد اما به 
نظر می رسد این طریقه تاریخی، در حال 
دگرگونی اس��ت. اکنون و در قرن 21، 
ملت امریکا یک ملت بسیار حساس و 

مقید ش��ده است که هر سخن مخالف 
با سیاس��ت رس��می مقام��ات امریکا 
را س��رکوب می کن��د. بدبختانه، بدون 
وجود این نظرات مخالف، بسیاری از 
استراتژی های بنیادین امریکا که مربوط 
به اقتصاد، خدمات اجتماعی، نظامی یا 
سیاست خارجی بود، به شکل غیرقبول 
و نامتعارفی ادامه می یافت. س��رکوب 
ک��ردن صدای مخالف و منتقد، مطمئنًا 
چیزی نیس��ت که بنیانگ��ذاران امریکا 
آرزو داشتند و امریکایی های امروز هم 
آن را بخواهند. اعتقاد بر این اس��ت که 
بخشی از انتقادات ممکن است با راندن 
به حاشیه تسکین یابد اما متأسفانه این 
اعتقاد فقط یک خیال است. در امریکا 
همواره روزنامه نگاران، به دلیل سخن 
گفتن بر خالف خط مشی رسانه، مورد 
نکوهش و ی��ا تنبیه ق��رار می گرفتند، 
مانن��د »دن رادر« ام��ا در چن��د ده��ه 
گذشته، شاهد برخوردهای عجوالنه و 

بیشتر با منتقدان هستیم.
ــل تمجید غیر  ــراج از كار به دلی اخ

رسمی از عالمه فضل اله
»هل��ن توم��اس« ب��ه هیچ وج��ه تنها 
نیست. فقط در این هفته، یک سردبیر 
در س��ی.ان.ان به دلیل ی��ک پیام 140 
حرف��ی در توییت��ر در م��ورد اظه��ار 
تأس��ف از مرگ س��ید محمدحس��ین 
فضل اله، اخراج ش��د. فضل اله که یکی 
از محترم ترین روحانیون شیعه در لبنان 
است و در لیست ویژه شاخص ملت ها 
 U.S.« مربوط به وزارت دارایی امریکا
 Treasury Department ’s
 S e p c i a l l y  D e s i g n a t e d
معن��وی  «، رهب��ر   Nationals list
جنبش حزب ا... معرفی ش��ده اس��ت؛ 
به صورت مفروض، به عنوان اش��اعه 
دهنده افکار افراطی اسالمی، از طریق 
توصیه به جهاد، در دوران تهاجم رژیم 
صهیونیس��تی به لبنان در س��ال 1982 
و حض��ور مداخله گرانه امریکا در این 
کشور بود. او ویژگی های مهم دیگری 
نیز داش��ت و از جمل��ه آن بنا بر گفته 
»دیوید کنر«صاحب هشیاری و تحلیل 
دقیق بوده. به ادعای نویس��نده، عالمه 
فضل ال��ه در برخی از اح��کام مربوط 
ب��ه حق��وق زنان، نس��بت ب��ه علمای 
ایران، پیش��روتر ب��ود. در پی حمالت 
11 س��پتامبر، او از حزب ا... به ش��دت 
انتقاد ک��رد. عالمه فضل اله مدارس��ی 
برای افراد بازمانده از تحصیل، تأسیس 
کرده بود. هیچی��ک از این موارد، نظر 
امریکا را نس��بت به او تغییر نمی دهد. 
عالمه فضل اله متهم اس��ت که حمله 
به مقر تفنگداران امریکایی در بیروت 
در س��ال 1983 را ک��ه ب��ه مرگ 240 
امریکایی منجر شد، تسهیل کرده است 
)اگر چه ارتباط مستقیم او با این حمله، 
هنوز هم محل نزاع است(. برخورد با 
عالمه فضل اله نشان می دهد که چگونه 
برخی از مردم، دنیا را س��یاه و س��فید 
می بینند؛ به جای آنکه پدیده ها را یک 
طیف دیده که در ناحیه خاکستری آن، 
ترکیب مش��کالت و درستی ها وجود 
دارد. روزنامه ن��گار موظف اس��ت که 
نگاه طیفی داش��ته باشد و درستی ها را 
برجسته سازد. توصیفات هلن توماس 
در مورد رژیم صهیونیستی، بسیاری را 

آزرده کرد. 
در مقاب��ل، مطلبی ک��ه در مورد عالمه 
فضل اله در توییتر نوش��ته ش��د، با نظر 
عده زی��ادی متناقض بود ام��ا آیا این 
اتفاقات خ��رد )20 ثانیه ویدئو و یک 
پیام غیر رسمی در یک شبکه اجتماعی( 
می تواند سابقه برجسته و طوالنی فرد 
در روزنامه ن��گاری را به کلی تباه کند؟ 
ظاهراً که اینگونه اس��ت. گاهی ش��ما 
تصور می کنید ک��ه این روزنامه نگاران 
در کش��ورهای جه��ان س��وم زندگی 
 می کنن��د که چنین رفت��اری را متحمل

می شوند.

فروپاشي ركن چهارم دموكراسي 
در ایاالت متحده

در نتیجه اظهارات سطحي كامرون؛
مقامات پاكستان سفرهاي خود 

به انگليس را لغو كردند

سازمان ملل متحد نام 5 عضو طالبان را 
از فهرست تروریستی حذف كرد

مجلس تركيه و حذف پشتوانه قانوني 
نظاميان براي كودتا

نصف النهار

مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

علت گرد و غبار هوا، خشکسالی اصفهان 

هزینه ه��ای  کاه��ش  منظ��ور  ب��ه 
دادرس��ی و همچنی��ن جلوگیری از 
اطال��ه پیگیری ه��ای قضای��ی برای 
حل اختالفات، دستگاه های اجرایی 
تا اختالف��ات خود  موظف ش��دند 
 را در داخ��ل دول��ت ح��ل و فصل 

کنند. 
واح��د مرک��زی خب��ر ب��ه نق��ل از 
پای��گاه اط��الع رس��انی دول��ت، بر 
اس��اس بن��د 19 ضواب��ط اجرای��ی 
بودج��ه س��ال1389 ح��ل و فصل 
زیرمجموعه  دستگاه های  اختالفات 
وزارتخانه ه��ا یا مؤسس��ات دولتی، 
دستگاه های  و  اس��تانی  دستگاه های 
ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه 
یا مؤسس��ه مس��تقل دولتی ذیربط، 

اس��تاندار مرب��وط و معاون��ت حقوقی رئیس 
جمهور ب��ا رعایت آیین نام��ه چگونگی رفع 
 اختالف بین دستگاه های اجرایی حل و فصل 

می شود.
بر اس��اس این تصمیم، پرداخ��ت وجه از هر 
محل تح��ت عناوی��ن مختلف مانن��د: هزینه 
دادرسی، هزینه کارشناس��ی و مشابه آن برای 
طرح اختالفات جدید بین دستگاه های اجرایی 
وابس��ته به دول��ت در مراج��ع قضایی ممنوع 
است. ضوابط اجرایی بودجه 1389 کل کشور 
از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی 

ابالغ شده است.
بخشنامه حقوقی معاون اول

معاون اول رئیس جمهور هم در بخشنامه ای 
بر هماهنگ��ی تمام وزارتخانه ها، س��ازمان ها، 

مؤسس��ات، ش��رکت های دولت��ی، نهاده��ای 
انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور 
با مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاس��ت 
جمهوری؛ درانعقاد قراردادها و همکاری های 

بین المللی تأکید کرد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی دولت، 
ای��ن بخش��نامه  محم��د رض��ا رحیم��ی در 
تصریح کرده اس��ت: نظر به ض��رورت ایجاد 
هماهنگ��ی، ارزیابی و نظارت مؤثر و مس��تمر 
بر امور حقوقی بین المللی در کلیه دستگاه های 
اجرای��ی و ل��زوم ضابطه مند نم��ودن جایگاه، 
وظای��ف و روش ه��ای انج��ام کار در حوزه 
مربوط ب��ه قراردادها، دع��اوی و داوری های 
بین الملل��ی و ب��ا توجه به اینک��ه تحقق موارد
 مذک��ور ج��زء وظای��ف و مس��ئولیت های 
مرک��ز ام��ور حقوق��ی بین المللی ق��رار دارد، 

همه دس��تگاه های اجرایی مس��تقل، 
دولت��ی  ش��رکت های  مؤسس��ات، 
و  اس��المی  انق��الب  نهاده��ای  و 
اس��تانداری های سراس��ر کشور در 
تمام��ی ام��ور حقوق��ی بین المللی، 
مشتمل بر هر نوع توافقنامه، قرارداد، 
دع��وی، داوری، مناقص��ه و مزایده 
بین الملل��ی و نیز در موارد اس��تفاده 
از داوران، کارشناس��ان، مش��اورین 
حقوقی و وکالی داخلی و خارجی 
در امور یاد ش��ده، قبل از هر اقدامی 
می بایس��ت مدارک و مس��تندات و 
اطالع��ات مربوط را ب��ه مرکز امور 
حقوق��ی بین المللی ارس��ال کنند و 
در تمامی مراحل پس از کسب نظر 
 و تائیدی��ه از مرکز موص��وف اقدام 

کنند.
معاون اول رئیس جمهور در این بخشنامه هم 
چنین تأکید کرده است: هر نوع اقدام یا ایجاد 
تعهدی بدون تائید مرکز امور حقوقی بین المللی 
بعن��وان مرج��ع تخصص��ی برای بررس��ی و 
 اظهارنظر درباره موضوعات فوق الذکر، تخلف 

است.
محمد رض��ا رحیمی همچنی��ن از مرکز امور 
حقوق��ی بین المللی خواس��ته اس��ت ترتیبات 
مربوط به نحوه دریافت اطالعات و مستندات 
و نظ��ارت بر امور فوق الذک��ر را تهیه و ابالغ 

کند. 
بر اساس این بخش��نامه؛ باالترین مقام در هر 
دس��تگاه، مس��ؤلیت اجرای این بخشنامه را به 

عهده دارد.

وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح اعالم 
کرد: پاس��خ عملی به تحریم های دشمنان توسعه 
و پیش��رفت ایران را س��ی و یکم مرداد با افتتاح 
ده ها ط��رح مهم و خیره  کنن��ده دفاعی خواهیم 
داد. واح��د مرک��زی خب��ر ب��ه نق��ل از اداره کل 
تبلیغات دفاعی وزارت دفاع گزارش داد: س��ردار 
سرتیپ پاس��دار احمد وحیدی گفت: با توجه به 
نامگذاری 31 مرداد ب��ه نام »روز صنعت دفاعی« 
و نقش راهبردی و منحص��ر به فرد وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مس��لح در تکوین و توسعه 
صنعت دفاعی جمهوری اس��المی ایران و از آنجا 
که ام��روز صنایع دفاع��ی در حوزه های هوافضا، 
هوای��ی، دریایی، موش��کی، الکترونیک و اپتیک، 
زرهی، مهندسی و عمرانی، تحقیقاتی و پژوهشی 
در مجموع��ه وزارت دفاع متمرکز و نقش اصلی 
را در این زمینه ایفا می کنند، به تحریم ها پاس��خ 

عملی خواهیم داد.
وی با اش��اره به اینکه صنای��ع دفاعی جمهوری 
اس��المی ایران در س��ایه مجاهدت ش��هیدان واال 

مقام��ی همچ��ون وزاری 
چم��ران،  ش��هید  دف��اع 
فکوری، نامج��و و تالش 
متخصص��ان  و  مدی��ران 
کارآزم��وده  و  مج��رب 
اوج  امروز در  کش��ورمان 
بالندگ��ی و پویای��ی قرار 
دارد، گف��ت: در این روز 
سرافراز  رش��ید،  فرزندان 
و برنا دل مل��ت ایران در 
وزارت دف��اع ی��ک ب��ار 
دیگر اثب��ات خواهند کرد 
که تحری��م و تهدید فاقد 
کارآیی است و جمهوری 
اس��المی ایران روز به روز 
به  آبدیده ت��ر  و  بالنده ت��ر 

حیات پاک خود ادامه می دهد. 
با تصوی��ب فرمانده��ی معظم کل ق��وا روز 31 
م��رداد به ن��ام روز صنعت دفاع��ی نامگذاری و 

ازجانب ش��ورای فرهنگ��ی عمومی کش��ور در 
تقویم رس��می کشور نیز درج شد و وزارت دفاع 
 ب��ه همین مناس��بت ویژه  برنامه  های��ی را به اجرا 

می  گذارد.

حل اختالفات دستگاه های اجرایی، درداخل دولت

  31مرداد ؛ روز پاسخ عملی ایران به تحریم ها

جهان نماايران

هر
: م

س
عک
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زنان سركار و مردان در خانه

مشاغل خدمــاتی، بیشترین بخش اشتغــال زنان
زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و 
از قرن های بسیار دور، نقشی کلیدی را در جوامع 
بازی می کردند. به عنوان مثال در عصر حجر نیروی 
زنانه متناسب با کاری بود که زن می توانست انجام 
دهد و بنابرای��ن در آن دوره بهره برداری از باغ ها 
و زراعت در س��طح کوچک، یکی از مشاغل مورد 
توجه زنان بود که نقش مهمی را در اقتصاد خانواده 

بازی می کرد.
در دوره ه��ای بعد زنان به اش��تغال در زمینه های 
مختلف ادامه دادند و در کنار نگهداری از فرزندان 
در محوط��ه خانه، ب��ه تولید و باف��ت انواع صنایع 
دس��تی می پرداختند و س��پس آنه��ا را در بازار به 

فروش می رساندند. 
انگل��س  در جای��ی با بررس��ی اش��تغال زنان در 
دوره های قبل به این تحلیل می رس��د که ضعف 
عضالنی زن، فقط در زمینه ابزار آهنی و یا مفرغی 
موجب حقارت و تس��لط مرد به او شده است که 
در نتیجه؛ حضور زنان را در تاریخ اشتغال کمرنگ 

کرده است.
در صورتی که این موضوع از نظر انگلس پوش��یده 
ماند ک��ه محدودی��ت توانای��ی زن در قلمرو کار، 
کمب��ودی برای اش��تغال او فراهم نک��رد و او را به 
سوی مشاغل دیگری س��وق داد. بنابراین گزارش 
ب��ه دنب��ال انق��الب صنعتی ک��ه در غ��رب اتفاق 
افتاد، مس��ائل تازه و جدیدی مطرح ش��د که یکی 
 از آنه��ا تبلی��غ جهت اش��تغال در خ��ارج از خانه 

بود. 
کارخانه داران و سرمایه داران به دلیل دستمزد کمتر 
زنان، از آنها دعوت کردند تا مش��غول به کار شوند 
و برای جلب نظر آنها، سر و صدای زیادی پیرامون 
حقوق زنان به راه انداختند و خواستار حق مالکیت 

زن نسبت به درآمد و اموال خود شدند.
آن ه��ا ب��رای اینکه م��ادران به خاطر تنه��ا ماندن 
فرزن��دان کوچک خ��ود، از کار بیرون خانه صرف 
نظر نکنند مهد کودک، ش��یرخوارگاه و... تأس��یس 
کردند تا م��ادران با خیالی آس��وده، در محیط کار 
حاضر ش��وند. بر اثر این تبلیغات زنان زیادی وارد 
بازار کار ش��دند و تا به امروز نی��ز این روند ادامه 
یافته اس��ت؛ به طوری که در ح��ال حاضر در کل 
دنیا دو س��وم تا س��ه چهارم کار توسط زنان انجام 
 می ش��ود. آنها 45 درصد از غ��ذای دنیا را فراهم 

می کنند. 
به اعتقاد کارشناسان، متغیر های تحصیالت در دوره 
متوسطه، تحصیالت عالی به عنوان شاخص سرمایه 
انس��انی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و 
نیز تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه گذاری 

به عنوان ش��اخص س��رمایه فیزیکی و... از جمله 
تعیین کننده میزان اشتغال زنان است.

سهم زنان ايرانی از اشتغال تنها 15 درصد 
فرهنگ دنیای صنع��ت و تکنولوژی به تمام جهان 
رفت. از غرب وحش��ی ت��ا خ��اور دور. پای این 
فرهنگ به ایران هم کش��یده شد. ایرانی که زنان در 
آن ش��اید کمتر به اش��تغال فکر می کردند و بنا بر 
شرایط حاکم بیشتر در خانه بودند. اما تالش جامعه 
برای پیشرفت، تخصصی شدن مشاغل و به وجود 
آمدن نقش های جدید ت��ر اقتضا می کرد که زنان 

ایرانی هم وارد دنیای اشتغال شوند. 
بررس��ی اش��تغال زنان ایرانی در طول تاریخ نشان 
می ده��د در دوره ای زن��ان ایران بس��یار خوش 
درخش��یدند، در دوره ای پس��رفت داش��تند و در 
دوره ای هم در به دس��ت آوردن سهم اشتغال این 

کش��ور متوقف شدند. که البته همه این مواقع قابل 
بحث و بررسی اس��ت. به عنوان مثال تحلیل های 
انجام ش��ده نش��ان می دهد اگر چ��ه حضور زنان 
در بخش اش��تغال در س��ال هایی موانعی جدی را 
در براب��ر افزایش مش��ارکت اقتصادی زنان نش��ان 
می دهد؛ اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه 
تنها افزایش نیافت، بلکه با افتی به حدود 9 درصد 
)در سال 65 ( رسید. در واقع، در نتیجه مردانه شدن 
فضای عمومی به دلیل محدودیت هایی که در دهه 
60 برای زنان ایجاد ش��د، زنان بسیاری، از عرصه 

اشتغال حذف شدند.
براس��اس آخرین گ��زارش مرکز آمار ایران س��هم 
اش��تغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از 
انقالب رشدی سه درصدی داشته است به طوری 
که س��هم زنان در اش��تغال در س��ال 1355 چیزی 

حدود 12 درصد برآورد ش��ده اس��ت که طبق این 
 آمار این س��هم به 15 درصد افزایش یافته اس��ت. 
بنابر این گزارش، تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر 
ش��ده در زمینه اشتغال زنان در بخش های مختلف 
اع��م از صنعت��ی، مدیریتی، خدمات��ی و... زوایای 
جالبی از حضور زنان را در زمینه اش��تغال نش��ان 
می دهد و حاکی از این اس��ت که س��هم زنان در 
 اشتغال با فراز و نش��یب های بسیاری مواجه بوده 

است.
به عنوان مثال حضور زنان در بخش های مدیریتی 
بعد از انقالب اس��المی تنها 2/4 درصد رشد داشته 
است در حالی که فعالیت های تجاری و اقتصادی 
زنان با رش��د 6 درصدی از 12/93 در سال 1355 
ب��ه 18/7 درصد در س��ال 1384 رس��ید. اما قابل 
تأم��ل ترین آمار، از س��هم باالی اش��تغال زنان در 
بخش های خدمات��ی و کارمندی خبر می دهد. به 
طوری که س��هم زنان در اش��تغال به عنوان نیروی 
کارمند با رش��دی 14 درصدی از 15/5 درصد در 
س��ال 1355 به 29/9 درصد در س��ال 84 رس��یده 
اس��ت. همچنین س��هم زنان در زمین��ه خدمات با 
رش��دی 15 درصدی در حال حاضر چیزی حدود 
45 درصد را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد 
بسیاری از کارشناس��ان شرایط کاری و مزایا، توان 
مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیالت، مشکالت و 
مسائل خانوادگی و... از جمله دالیلی است که زنان 
را به اس��تخدام در این بخش ها ترغیب کرده و در 
نتیجه باعث می شود بیشترین سهم اشتغال زنان در 

این بخش ها متمرکز شود.
آمار اش��تغال زنان به عنوان کارمند در حالی س��یر 
صعودی چش��مگیری داشته است که بررسی های 
دیگر نش��ان می دهد تنها حدود 23 درصد از این 
جمعیت زنان ش��اغل، در ادارات دولتی مش��غول 
به کار هس��تند و بی��ش از 75 درصد آنها در بخش 
خصوصی فعالیت می کنند و بیشتر به عنوان منشی، 
حسابدار، مس��ئول بایگانی و... مشغول می شوند. 
 مشاغلی که امکان ارتقا یک زن کارمند در آن وجود 

ندارد. 
بس��یاری نیز معتقدند، تع��داد زی��ادی از افراد که 
مخالف کارکردن همس��ر و یا دخترشان در بیرون 
از خانه هس��تند بر همین اصل کار در شرکت های 
خصوصی تکیه می کنند و این محیط ها را محیطی 
امن ب��رای کار کردن آنها نمی دانند و تنها با گفتن 
این جمله که دوس��ت ندارم کار کن��ی مانع از کار 
کردن آنها می ش��وند. البته ب��ه طور قطع کار کردن 
 زن��ان در جامع��ه تبع��ات مثب��ت منف��ی را در پی 

دارد.

با وجود درآمد ناچیز و برنامه کاری فشرده ای که 
دارید، خیلی دشوار است که کار را کنار بگذارید و 

مسافرت  برنام�ه 
باش��ید،  داش��ته 
بی��رون  لیک���ن 
رفتن، حتی برای 
م��دت کوتاه هم 
برای  ش��ده،  که 
ش��ما  س��المتی 
بسیار مفید است 
پ��س توجه کنید 
را  رفتن  که سفر 

نادیده نگیرید.
ــفـــرتان  س از 

بهترين استفاده را ببريد!
اگر پیش��نهاد یک س��فر کاری به شما شده است، 
قبول کنی��د، چون باعث می ش��ود تجربیات تان 
بیش��تر ش��ده و موقعی��ت ش��غلی تان ه��م بهتر 
ش��ود. عالوه بر این موجب می ش��ود که محیط 
 کارت��ان ه��م، هر چن��د به ط��ور موق��ت، تغییر

کند.
اگر می خواهید به س��فری تفریحی بروید، دقت 
کنید که چه همراهی برای خود انتخاب می کنید. 
اگر از نامزد غرغرو یا رفیق بی پولتان خسته شده 
اید، ممکن است این سفر برای شما به تجربه ای 
پر اس��ترس تبدیل ش��ود که همه منفعت هایی که 

می توانست برایتان داشته باشد را از بین ببرد.
گاه��ی اوقات مجبورید به تنهایی س��فر کنید. این 
باعث می ش��ود که افراد جدیدی را مالقات کرده 
و ارتباطات جدیدی با دیگران ایجاد کنید، ضمن 
اینکه به ش��ما ای��ن آزادی را می دهد که هر چه 
دوس��ت دارید انتخاب کنید. البته نوع س��فری که 
انتخاب می کنید خیلی مهم اس��ت. سعی کنید که 
کام��اًل مطابق میلتان باش��د. اگر عاش��ق گردش و 
بازدید از آثار دیدنی هستید یا از استراحت کردن 
تمام روز در کنار دریا لذت می برید، راهی ش��هر 

شوید.
از طرف دیگر، اگ��ر می خواهید در حال خوردن 
نوش��یدنی؛ کمی هم آفتاب بگیری��د، این بهترین 

انتخاب ممکن خواهد بود.
مس��افرت، چ��ه کاری چ��ه تفریح��ی، می تواند 
فواید بس��یاری، هم برای جس��م و هم فکر ش��ما 
داش��ته باشد. در زیر به بعضی از فواید سفر، برای 

سالمتی شما اشاره می کنیم.
- فشار و استرستان كم تر خواهد شد

س��فر به ش��ما این ام��کان را می ده��د که کمی 
اس��تراحت کرده و فش��ارهای روح��ی را از خود 
دور کنید. س��فر خستگی ش��ما را از بین می برد، 
حتی اگر س��فری کاری باشد و شما مجبور باشید 
س��اعت های متمادی در کنفرانس هایی ش��رکت 
کنید، در عوض با کش��ور یا ش��هر جدیدی آشنا 
خواهید شد. ممکن اس��ت مسافرت، اضطراب و 
اس��ترس هم داشته باش��د، به خصوص اگر سفر 

ش��ما هم��راه با گ��ردش و بازدی��د از مکان های 
دیدنی باش��د یا شما نیاز به آش��نایی با زبان های 
مختلف داش��ته باش��ید یا مقصدتان شهری شلوغ 
باش��د. اما اس��ترس س��فر؛ ی��ک اس��ترس مثبت 
اس��ت و مث��ل اضط��راب ش��ما از کار زی��اد ی��ا 
زندگی روزمره نیس��ت. کاهش فش��ار و استرس 
 روحی همیش��ه به س��المتی ش��ما کمک خواهد 

کرد.
- تنوعی به زندگی تان خواهید داد

دانش��مندی می گوی��د: »ه��ر تغیی��ر و تنوعی به 
اندازه اس��تراحت خوب اس��ت.«، مسافرت از هر 
نوعی که باش��د، باعث می ش��ود ش��ما، هر چند 
ب��ه مدتی کوتاه، از زندگی عادی خود دور ش��ده 
و همی��ن مس��أله به تنهایی انرژی زیادی به ش��ما 
می ده��د. اینک��ه بخواهی��د برنام��ه روزانه خود 
را کم��ی تغییر دهی��د، می تواند ب��ه عنوان نوعی 
درمان برای ش��ما محس��وب ش��ود و این کار از 
 کس��ل و خسته شدن فکر و جسم شما جلوگیری 

می کند.
- از هوای آزاد بهره ببريد

در طی س��فر، بیش��تر بی��رون از س��اختمان و در 
ه��وای آزاد خواهی��د ب��ود تا اینکه طب��ق معمول 
 داخ��ل چهار دی��واری اتاقت��ان در اداره محبوس 

شوید. 
به این ترتی��ب می توانید بیش��تر از هوای تازه و 
س��الم لذت ببرید. اگر برای گردش به کوهس��تان 
یا برای اس��تراحت به کنار دریا بروید، نس��بت به 
روز ه��ای ع��ادی، عمیق تر نفس می کش��ید و 

اکسیژن بیشتری به بدنتان وارد خواهد شد.

از  می توانی��د  همچنی��ن، 
اس��تفاده  آفت��اب گرفتن هم 

زیادی ببرید، به ش��رط اینک��ه احتیاط های الزم 
 ب��رای جلوگیری از آفتاب س��وختگی را فراموش 

نکنید.
- فعالیت جسمی بیشتری خواهید داشت

سفر با یکسری فعالیت بدنی اضافی همراه خواهد 
بود. ممکن اس��ت ش��ما در برنامه س��فر ش��نا در 
دری��ا یا گردش و بازدی��د از مکان های دیدنی یا 
والیبال س��احلی را گنجانده باشید، ولی حتی اگر 
ه��م بخواهید تمام روز را به اس��تراحت بپردازید 
 ب��از ه��م از ماندن در خانه بهتر اس��ت و بیش��تر 
پیاده روی خواهید کرد و در کل نس��بت به برنامه 
ع��ادی همیش��گی خود فعالیت جس��می بس��یار 

بیشتری خواهید داشت.
- از خوردن غذا لذت خواهید برد

حت��ی اگر به س��فری دریای��ی بروید یا پیوس��ته 
در اس��تراحتگاهی اقام��ت کنید، خیل��ی کم تر از 
زمان��ی ک��ه در منزل خ��ود هس��تید، از غذاهای 
آم��اده اس��تفاده خواهید ک��رد. غذا خ��وردن در 
رس��توران به طور حت��م خیلی بهت��ر از غذاهایی 
 اس��ت که به س��رعت و با مایکروفر پخته و آماده 

می شوند. 
گاهی در طی سفر غذاهای فرنگی را در خارج از 

کشور امتحان خواهید کرد. 
دیگ��ر نگ��ران وعده های غذایی و می��زان کالری 
مصرف��ی خود نیس��تید و به راحت��ی از مزه کردن 
 غذا ه��ای خوش��مزه و مختل��ف ل��ذت خواهید 

برد.

- رفتارهايتان را اصالح خواهید كرد
برنامه ریزی هم، قس��متی از تفریح ش��ما اس��ت. 
زمانی که س��فری در پیش دارید، یکنواختی و کار 
س��خت از س��اعت 9 تا 5 و همیش��ه منتظر وقت 
اس��تراحت بودن، به نظر قابل تحمل تر می شود 
 و باعث می گ��ردد با مش��کالت کاری بهتر کنار 

بیایید. 
س��فر ک��ردن دید و احس��اس تازه ای نس��بت به 
فرهنگ ها و آداب و رس��وم مختلف به شما داده 
و به ش��ما کمک می کند از زندگی بیش��تر لذت 
ببرید. بنا به مقصدی که انتخاب می کنید، س��فر، 
باعث می شود دید تازه ای نسبت به شهر خودتان 

هم پیدا کنید.
- اشخاص مختلفی را مالقات خواهید كرد

کم��ک  س��فر 
افراد  تا  می کند 
از  را  مختلف��ی 
جهان  سرتاس��ر 
مالق��ات کنی��د. 
اجتماعی بودن و 
معاش��رت کردن 
نوع��ی درمان به 
می آید  حساب 
و باعث می شود 
فرهنگ ها  با  که 
و آداب و رسوم 

مختلف آشنا شوید.
- خاطره ای به ياد ماندنی خواهید داشت

اگر توانایی آن را دارید که به هر کجا دوست دارید 
س��فر کنید، این کار را بکنید چون ممکن اس��ت 
بعدها پش��یمان شوید. پس اگر آرزو داشته اید که 

به استرالیا سفر کنید، االن وقت آن است.
- ب��ا همس��رتان ارتباط جدیدی برق��رار خواهید 

کرد
س��فر به ش��ما این امکان را هم می دهد که بدون 
فکر کردن به وظایف و مسئولیت های خانه، زمان 
بیشتری را با همسرتان بگذرانید و کمی به گذشته 
برگردید. به طور قطع گذراندن اوقاتی خوش کنار 
همسرتان در سفر، خیلی بهتر از تلف کردن وقت 

در خانه است.
چمدانتان را ببنديد!

س��فر کردن یکی از فعالیت هایی اس��ت که نباید 
نادیده گرفته شود. اگر زیاد به مسافرت می روید، 
سعی کنید بیشتر روی فواید آن مطالعه کنید چون 
در این صورت از سفر خود لذت بیشتری خواهید 

برد.
از فرص��ت های��ی ک��ه ب��رای مس��افرت برایتان 
پی��ش می آی��د، نهای��ت اس��تفاده را ب��رده و از 
تأثی��ری که ب��ر جس��م و روحتان دارد اس��تقبال 
کنید. س��فر می تواند خیلی برای س��المتی ش��ما 
 مفی��د باش��د، پس چمدانت��ان را ببندی��د و راهی 

شوید. 
سفر خوش!

اگ��ر بخواهی��م کم��ی از زندگی ل��ذت ببریم و 
نگاهمان را نیز بهتر کنیم، بسیاری از لذت ها پول 
و وق��ت زیادی نمی خواهد. پس منتظر تغییرات، 
در روزی که معلوم نیست کی باشد نباشیم ... در 
کوچک ترین اتفاقات، عظیم ترین تجارب بش��ر 

نهفته است! باور کنید ...
- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.

- سعی کنیم بیشتر بخندیم.
- تالش کنیم کمتر گله کنیم.

- ب��ا تلفن کردن به یک دوس��ت قدیم��ی، او را 
غافلگیر کنیم.

- گاهی هدیه  هایی که گرفته  ایم را بیرون بیاوریم 
و تماشا کنیم.

- بیشتر دعا کنیم.
- در داخل آسانس��ور، راه پله و 

... با آدم ها صحبت کنیم.
- ه��ر از گاه��ی، نف��س عمیق 

بکشیم.
- لذت عطس��ه ک��ردن را حس 

کنیم.
- ق��در اینکه پایمان نشکس��ته 

است را بدانیم.
- زیر دوش آواز بخوانیم.

- س��عی کنی��م ب��ا حداقل یک 
ویژگ��ی منحصر به ف��رد، با بقیه 

فرق داشته باشیم.
- گاهی به دنیای باالی س��رمان 

خیره شویم.
- با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.

- ب��رای انجام کارهایی که مدت ها مانده و انجام 
نش��ده اس��ت، در آخر همین هفته، برنامه  ریزی 

کنیم!
- از تفکر درباره تناقضات لذت ببریم.

- برای کار هایمان برنامه  ریزی کنیم و آن را طبق 
برنامه انجام دهیم . البته کار مشکلی است!

- مجموع��ه  ای از یک چیز )تمبر، برگ، س��نگ، 
کتاب و ...( برای خودمان جمع  آوری کنیم.

- در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم. 
- گاهی در حوض یا اس��تخر شنا کنیم، البته اگر 

کنار ماهی  ها باشد چه بهتر.
- گاهی از درخت باال برویم.

- احس��اس خود را درباره زیبای��ی ها به دیگران 
بگوئیم.

- گاهی کمی پا برهنه راه برویم! 

 - ب��دون آنک��ه مقص��د خاصی داش��ته باش��یم 
پیاده روی کنیم.

- وقت��ی کارم��ان را خ��وب انج��ام دادی��م مثال 
امتحاناتمان تمام ش��د، برای خودمان یک بستنی 

بخریم و با لذت بخوریم.
- در جل��وی آینه بایس��تیم وخودمان را تماش��ا 

کنیم.
- س��عی کنیم فقط نش��نویم. بلکه ب��ه طور فعال 

گوش کنیم.
- رنگ ها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم.

- وقتی از خواب بیدار می  ش��ویم، زنده بودن را 
حس کنیم.

- زیر باران راه برویم.
- کمتر حرف بزنیم و بیشترگوش کنیم ...

- قب��ل از آن که مجبور به رژیم گرفتن بش��ویم، 
ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم.

- چن��د بازی و س��رگرمی مانند ش��طرنج و ... را 
یاد بگیریم .

- اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در 
سکوت به صدای آب گوش کنیم.

- هرگز شوخ طبعی، خود را از دست ندهیم.
- احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم.
- به دنیای شعر و ادبیات، نزدیک تر شویم.

- گاه��ی از دیدن یک فیل��م در کنار همه اعضای 
خانواده لذت ببریم.

- تماش��ای گل و گیاه را به چش��مان خود هدیه 
کنیم .

- از هر آنچه که داریم همراه با دیگران اس��تفاده 
کنیم، ممکن است فردا دیر باشد.

یک جوان 23 ساله اهل اسلونی که با آلوده کردن 
12 میلیون رایانه در بیش از 190 کشور، به سلطان 
هکرها معروف بود، دستگیر شد. به گزارش مهر، 
مقامات  و  امریکا(  فدرال  )پلیس  آی«  بی.  »اف. 
کد یک  ایجاد  مسئول  که  را  المللی، هکری  بین 
ویروس خطرناک بود دستگیر کردند. این ویروس 
 190 در  را  رایانه  میلیون   12 از  بیش  توانست 
کشور آلوده کند و به پایگاه داده های بسیاری از 
بانک های دنیا آسیب برساند. این جوان 23 ساله 
که »ایزردو« نام دارد پس از تجسس های سخت 
آی  بی.  اف.  اسلونی،  جنایی  پلیس  ماهه  پنج 
امریکا و گارد شهری اسپانیا در »ماریبور« اسلونی 
دستگیری شد. این جوان یک سازمان جنایتکاری 
ایجاد  نام »بوت نت ماریپوزا« را  به  انفورماتیکی 
 31 جوان  یک  تبهکاری،  باند  این  در  بود.  کرده 
اتهام  دارد که  نیز وجود  اسپانیا  باسک  اهل  ساله 
وی سرقت شماره ها و رمزهای عبور کارت های 
بانکی  اعتبارات  و  شخصی  اطالعات  اعتباری، 

بیش از 800 هزار نفر است.
طریق  از  بود  شده  موفق  خطرناک  سازمان  این 
ضعف امنیتی مرورگر اینترنت اکسپلورر کاربران 

را شناسایی کرده و سپس پورت های »یو. اس. 
بی« آنها را برای ورود به نرم افزار پیام های فوری 
کند.براساس  آلوده  مایکروسافت  ان«  اس.  »ام. 
مدیر  تروی  جفری  مگزین«،  سی  »پی.  گزارش 
که  کرد  تایئد  آی«  بی.  »اف.  انفورماتیک  بخش 
دستگیری »ایزردو« که 10 روز قبل اتفاق افتاده، 
تشکیالت  این  بدنه  به  بزرگی  ضربه  توانسته 
از  ماریپوزا« یکی  تبهکاری وارد کند. »بوت نت 
بزرگترین تشکیالت جنایت های انفورماتیکی در 

دنیا به شمار می رود.

دسته  حتي  که  شد  مدعي  و  رفت  دادگاه  به  زني 
مادر  و  نکرده  انتخاب  را خودش  گل عروسي اش 
شوهرش آن را انتخاب کرده است و به همین خاطر 
مي خواهد از شوهرش جدا شود. به گزارش فارس 
»توانا«، زني 26 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهید 
محالتي، دادخواستي را به قاضي یکي از شعب ارائه 
کرد. این زن در حضور قاضي شعبه 236 این مجتمع 

مدعي شد که شوهرش اصاًل به او توجهي ندارد و او 
مي خواهد جدا شود. وي ادامه داد: من مي خواهم از 
شوهرم جدا شوم چرا که ماشین عروس، آرایشگاه و 
حتي تاالر و لباس هایم را شوهرم و همراه با مادرش 
انتخاب کردند و اصاًل به من اهمیت ندادند. من از 
دخالت هاي مادر شوهرم و تصمیم گیري هاي او براي 
جدا  شوهرم  از  مي خواهم  و  شدم  خسته  زندگي 
شوم. شوهرم حتي دسته گل عروس را به سلیقه من 
انتخاب نکرد بلکه در انتخاب آن نیز مادر شوهرم 
سهیم بود. مرد 29 ساله در دادگاه حضور داشت و 
گفت: همسرم شب عروسي، مراسم را ترک کرده و 
مرا جلوي تمام مهمان ها سنگ روي یخ کرده است. 
همسرم لجباز است و زندگي مان را که خیلي خوب 
بود خراب کرد و من دیگر نمي توانم در کنار او باشم. 
قاضي رسیدگي کننده به این پرونده، حکم طالق 

توافقي صادر کرد.

شاهین  گلدیس  شهرک  منطقه  آب  کانال  در  شنا 
موج  گزارش  به  گرفت.  را  نفر  یک  جان  شهر، 
و  نشاني  آتش  سازمان  عمومي  روابط  از  نقل  به 
پي  در  شهر،  شاهین  شهرداري  ایمني  خدمات 
افغاني  ساله   7 و   6 کودک  دو  شدن  غرق  اعالم 
جاري،  ماه  ششم  روز  دقیقه   16:35 ساعت  در 
 اکیپ غواصي سازمان آتش نشاني به محل اعزام 

شدند.
این گروه اعزامي، با تعداد سه دستگاه خودرو پیشرو 
و دو دستگاه اطفائیه سبک با استفاده از وسایل و 
تجهیزات غواصي و به فرماندهي سرپرست سازمان 
)کیومرث مختاري( اقدام به جستجو مسیر کانال تا 

بنا  حدود 2 کیلومتري محل غرق شدگي کردند. 
بر این گزارش؛ در حین جستجو، غرق شدن فرد 
در  شد.  اعالم  اول  محل  از  فاصله  با  نیز  دیگري 
پي این اعالم، گروه اعزامي در فاصله 2 کیلومتري 
محل، جسد فرد غرق شده را با هویت ق - کوهي 
کرده  از آب خارج  ساله ساکن شاهین شهر،   60
و تحویل مراجع قضایي داد. همچنین جستجوي 
غواصان تا پاسي از شب براي یافتن اجساد کودکان 
عمومي  روابط  گزارش  طبق  و  نرسید  نتیجه  به 
سازم���ان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري 
شاهین شه��ر، عملیات جستجو در روز هفتم نیز 

ادامه خواهد داشت.

کم هزینه ترین لذت های دنیا

فـــواید  مسافــــرت

حوادث

سلطان هکرها دستگير شد

دسته گل عروس، باعث طالق شد

شنا در كانال آب شاهين شهر، حادثه آفرید
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مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال وبختیاري گفت: آتش در عرصه 
منابع طبیعي منطقه حفاظت ش��ده اس��الم آباد، شهرستان کیار، مهار شد. داوود 
شیوندي، در گفتگو با ایرنا افزود: آتش سوزي یاد شده در این منطقه حفاظت 

شده به دلیل نامشخصي آغاز شده بود. 
وي اف��زود:  در این آتش س��وزي، پنج هکتار از مرات��ع و عرصه منابع طبیعي 
منطقه، از بین رفت. وي گفت: به س��بب بارش هاي بهاري امسال زیراشکوب 
درختان رش��د فراواني داشته و همین امر، در گسترش دامنه آتش سوزي مؤثر 

بوده است. 
وي همچنین از اعزام کارشناس��ان محیط زیست استان براي یافتن علت آتش 

سوزي و برآورد خسارت وارده، به منطقه حادثه دیده خبر داد. 
ب��ه گزارش ایرنا، چندي پیش نیز بروز یک فقره آتش س��وزي درعرصه منابع 
طبیعي منطقه اس��الم آباد شهرستان کیار، سسب نابودي حدود یکصد هکتار از 

جنگل هاي این منطقه شد. 
 شهرس��تان کی��ار، در 40 کیلومت��ري مرک��ز چهارمح��ال و بختی��اري واق��ع 

شده است.

شهركرد

آتش در منطقه حفاظت شده )اسالم آباد( 
چهار محال و بختياري، مهار شد
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استاندار اصفهان گفت: در سه  
ماه نخست سال جاري بیش 
از دو برابر تعهد دستگاه ها در 
استان شغل ایجاد شده است. 
در  ذاکراصفهاني«  »علیرض��ا 
گفتگو با ف��ارس در اصفهان 
با اش��اره به تعهد استانداري 
اصفهان براي ایجاد 80 هزار 
شغل در س��ال جاري اظهار 
ام��ور  و  کار  اداره  داش��ت: 
اجتماعي، اس��تان سهمیه هر 
دستگاه را براي ایجاد اشتغال 

مشخص کرده است. 
وي افزود: با توجه به کوچک 
واگ��ذاري  دول��ت،  ک��ردن 
اش��تغال به بخش خصوصي، 
ت��وان دولت  ارتقاي  س��بب 
مي ش��ود. اس��تاندار اصفهان 
با بیان اینکه س��ازمان فني و 
حرفه اي استان عملکرد مثبتي 

داش��ته است، تصریح کرد: این دستگاه به تنهایي 
اش��تغالزایي نمي کند بلکه ب��ا ایجاد فرصت هاي 
علمي در زمینه هاي مختلف، زمینه هاي اش��تغال 

را براي مردم فراهم مي کند. 
وي با اش��اره ب��ه لزوم توجه به س��ازمان فني و 
حرفه اي خاطرنش��ان کرد: این سازمان با تربیت 
نیروهاي متخص��ص و کارآمد مي تواند خدمات 

زیادي را به جامعه ارائه دهد. ذاکراصفهاني بیان 
داش��ت: تصور اینکه هر فردي جواز حضور در 
دانش��گاه را کسب نکند، مي تواند به راحتي وارد 
آم��وزش فني و حرفه اي ش��ود، کاماًل اش��تباه و 
مربوط به گذش��ته اس��ت. وي ادامه داد: باید به 
آموزش فني و حرف��ه اي انگیزه داد تا نیروهایي 
را که در آینده براي کشور مفید هستند وارد این 
دستگاه کند و به آنها آموزش هاي الزم را بدهد. 

اس��تاندار اصفهان با اشاره به 
اینک��ه فني و حرف��ه اي باید 
هم ط��راز دانش��گاه ش��ود، 
اضافه ک��رد: در حال حاضر 
مدرک گرای��ي س��بب ش��ده 
ت��ا جوان��ان رو به دانش��گاه 
بیاورند و ب��راي آنها گرفتن 
مدرک مهم تر از کس��ب علم 

شده است.
وي با بیان اینکه تش��کیالت 
فني و حرف��ه اي مورد توجه 
دول��ت ق��رار گرفت��ه افزود: 
با توج��ه به کوچ��ک کردن 
دول��ت، واگ��ذاري اش��تغال 
ب��ه بخش خصوصي، س��بب 
ارتقاي توان دولت مي شود. 

ذاکراصفهان��ي ب��ا اش��اره به 
برنام��ه دول��ت ب��راي ادغام 
دانش��گاه علم��ي و کاربردي 
و آم��وزش فن��ي و حرفه اي 
کش��ور تصری��ح ک��رد: این اق��دام بس��یار مفید 
است و س��بب مي شود دانش��کده هاي علمي و 
کاربردي ضمن دریافت مدرک معتبر دانشگاهي 
 با ش��یوه هاي نوی��ن فني و مهارت آفریني آش��نا 
ش��وند.وي تأکید کرد: این کار وجهه دانشگاه را 
کم نمي کند بلکه شأن سازمان فني و حرفه اي را 

افزایش مي دهد.

سخنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان 
گف��ت: هیچ بحث��ی مبنی بر اس��تیضاح یا 
ابقای ش��هردار اصفهان در ش��ورای شهر 
مطرح نش��ده و خود آقای سقاییان نژاد نیز 
درخواس��تی برای کناره گیری از س��متش 

نداده است. 
»ابوالفض��ل قربانی« در گفتگ��و با فارس 
در اصفه��ان با اش��اره ب��ه تصویب طرح 
تجمیع انتخابات در مجلس اظهار داشت: 
تصوی��ب این ط��رح تأثی��ری در انتخاب 
مجدد یا استیضاح شهردار ندارد و این کار 

به شورای شهر واگذار شده است.
وی افزود: آنچه برای ش��هر اهمیت دارد، 
خدمت رس��انی بهتر اس��ت که با افزایش 
مدت فعالیت ش��وراها انتظ��ار می رود که 

خدمت به مردم دو چندان شود. 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینک��ه طرح انتخاب ش��هردار توس��ط مردم 
کارشناس��ی شده نیس��ت، تصریح کرد: تصویب 
این طرح مش��کالت و معضالت زیادی را برای 

مردم و شهر ایجاد می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه تم��ام انتخاباتی ک��ه با رأی 
مس��تقیم مردم برگزار می شود، در قانون اساسی 
آمده است، خاطرنش��ان کرد: انتخاب شهردار با 
رأی مس��تقیم مردم مغایر با قانون اساسی است. 

قربان��ی بی��ان داش��ت: انتخاب ش��هردار بر 
خالف اکث��ر انتخابات، جنبه تخصصی دارد 
و همچون انتخاب رهبری توسط نمایندگان 

مردم انجام می شود. 
وی با اش��اره به اینکه طرح مستقیم انتخاب 
شهردار به اختالف بین شوراها و شهرداران 
دام��ن می زن��د، ادام��ه داد: اگر ش��هرداران 
ب��ه ط��ور مس��تقیم توس��ط م��ردم انتخاب 
 ش��وند از پاس��خگویی ب��ه ش��وراها طفره 

می روند. 
سخنگوی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
اضافه ک��رد: هیچ بحثی مبنی بر اس��تیضاح 
یا ابقای ش��هردار اصفهان در ش��ورای شهر 
مطرح نش��ده و خود ایش��ان نیز درخواستی 
برای کناره گی��ری از مس��ئولیت ارائه نداده 

است. 
وی افزود: باید انتظار ارتباط بهتری با ش��هردار 
داش��ته باش��یم اما نس��بت ب��ه ش��هرهای دیگر 
 ارتباط ش��هردار اصفهان با شورا ارتباط مطلوبی 

است.

مدیرکل امور هماهنگی مع��اون دارایی و اقتصادی 
استاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش 
سرمایه گذاری و توسعه استان، با حضور 16 سفیر در 
16 مردادماه جاری در این استان خبر داد. به گزارش 
فارس، علی شهریارپور، در نشست ساماندهی سفر 
سفیران خارجی به این استان، با حضور خبرنگاران 
اظهار داشت: برهمین اساس، هماهنگی های الزم برای 
دعوت و حضور سفرهای کشورهای مختلف جهان 
از طریق وزارت امور خارجه، سازمان گردشگری و 
میراث فرهنگی، به عمل آمده  است. وی با بیان اینکه 
کمیته های هفت گانه ای برای سازماندهی این برنامه در 
استانداری، تشکیل شده است، گفت: کمیته امنیت، 
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات، کمیته فرهنگی و امور 
اجرایی، کمیته سرمایه گذاری استان، کمیته تدارکات و 
پشتیبانی، کمیته ضرورت کار و همچنین کمیته معرفی 
قابلیت های س��رمایه گذاری استان به منظور رشد و 

توسعه بیش از پیش استان تشکیل شده است.
شهریارپور، بر ضرورت معرفی بهتر توانمندی های 
اقتصادی استان برای جلب سرمایه گذاری ها تأکید 
کرد و گفت: در کنار صنایع بزرگی که در استان فعال 
است، ضرورت دارد، صنایع دستی استان به سرمایه 

گذاران و سفرا نیز معرفی شود. وی با تأکید بر اینکه 
جذب سرمایه گذاری خارجی، موجب توسعه اشتغال 
در کشور می شود، گفت: در حال حاضر یکی از مباحث 
توسعه، امر کارآفرینی، جذب سرمایه گذاری خارجی 
است، از این رو به منظور جذب سرمایه گذاری های 
خارجی در ایران و استان، باید وارد عمل شد. مدیرکل 
امور هماهنگی معاون دارایی و اقتصادی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری، با اش��اره به جهان پر رقابت 
امروز گفت: بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و 
مداوم اقتصادی، در هر کشور، با تجهیز و تخصیص 
بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور 
امکان پذیر اس��ت. وی تصریح کرد: برای رسیدن به 
این هدف، بازارهای مالی گس��ترده و عمیق به ویژه 
بازار سرمایه کارآمد ضروری است، از این رو با توجه 
به اینکه یکی از راه های توسعه بازار سرمایه، استفاده 
از توان سرمایه گذاری خارجی، در سبد مالی است که 
در صورت برنامه ریزی و عملکرد صحیح، می توان به 

رشد و توسعه اقتصاد نیز نایل آمد. 
ش��هریارپور، با تأکید بر اینکه سفر سفیران به استان 
منجر به برقراری تعامالت سازنده با بخش خصوصی 
خواهد شد، افزود: سرمایه گذاری خارجی در سبد 

مالی، با افزایش نقدینگی بازارهای س��رمایه محلی، 
تقاض��ای اطالعات ش��فاف، به موق��ع و با کیفیت 

می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: با ورود سرمایه گذاران خارجی 
تقاضا برای استانداردهای با کیفیت، قوانین و مقررات 
مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد افزایش 
یافته و به بهبود زیرساخت های بازار کمک می کند. 
ش��هریارپور، تأکی��د کرد: برهمین اس��اس همایش 
س��رمایه گذاری و توسعه اس��تان، روز 16 مردادماه 
جاری با حضور بیش از 16 نفر، از سفیران کشورهای 
 خارجی و تعدادی از مسئوالن در شهرکرد ، برگزار
می ش��ود.  وی تصری��ح ک��رد: برهمین اس��اس با 
برنامه ریزی اصولی می بایس��ت تمام ظرفیت های 
چهارمح��ال و بختیاری از جمله ماهیان س��ردآبی، 
صنعت، کش��اورزی و دیگر ظرفیت ها، شناس��ایی 
ش��ده و از محدودیت زمان اس��تفاده الزم را ببریم.  
مدیرکل امور هماهنگی مع��اون دارایی و اقتصادی 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، اب��راز امیدواری 
ک��رد که بت��وان از این فرصت ب��زرگ برای جذب 
 سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نهایت استفاده را 

کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، گفت: عدم امنیت برای دوچرخه سواران 
ش��هر اصفهان یکی از مشکالت اساسی در استفاده 
نکردن مردم از این وسیله تفریحی است. به گزارش 
فارس، علیرضا نصراصفهانی، در جلس��ه ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان، ارتقای سطح فرهنگ ورزش 
شهروندان را در کاهش کم تحرکی، الزم و ضروری 
دانست و اظهار داشت: مدیریت واحد شهری باید با 
برنامه ریزی برای توسعه و تعمیم ورزش های همگانی 
در سطح پارک ها و فضاهای مناسب، زمینه های کم 
تحرکی م��ردم اصفهان را کاهش دهن��د. وی روند 
زندگی ماشینی را س��بب افزایش کم تحرکی مردم 
عنوان کرد و افزود: با وجود تالش های مس��ئوالن، 
در ارتباط با ایجاد ایس��تگاه های دوچرخه سواری در 
سطح شهر اصفهان، هنوز فرهنگ استفاده از آن برای 
مردم به خوبی نهادینه نش��ده است.عضو کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان، عدم 
امنیت برای دوچرخه س��واران را یکی از مشکالت 
اساسی در استفاده نکردن مردم از این وسیله تفریحی 
دانس��ت و تصریح کرد: برای ترویج و نهادینه کردن 

فرهنگ دوچرخه سواری، در بین شهروندان اصفهانی 
باید مس��یرهای ویژه ای برای عبور این وس��یله در 
سطح شهر احداث ش��ود تا مردم با امنیت بیشتر و 
بهت��ر، به تفریح و کارهای روزانه خود بپردازند. وی 
خاطرنش��ان کرد: افزایش ایس��تگاه های دوچرخه، 
تبدیل برخ��ی از خیابان ها به پیاده روها، برنامه ریزی 
برای توسعه و تعمیم ورزش های همگانی، درسطح 
پارک ها با فضاهای مطلوب؛ فرصتی مناس��ب برای 
ترویج فرهنگ و بهره مندی از فعالیت های ورزشی 
است. نصراصفهانی، با بیان اینکه مسئوالن باشگاه های 

ورزشی، در اوقات فراغت جوانان و نوجوانان نقش 
بس��زایی دارند، بیان داش��ت: باش��گاه های ورزشی 
در س��طح شهر اصفهان باید با اس��تفاده از نیروهای 
بومی و متخصص در تمامی رش��ته های ورزش��ی 
انگی��زه و رغبت جوانان را ب��ه ورزش افزایش داده 
 و س��عی کنند آنان را به فعالیت های ورزشی راغب

نمایند. 
در ادامه این جلسه نیز یکی دیگر از اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: تاکنون بیمارستان های 
خصوصی، برای بی خطرس��ازی زباله های تولیدی 
س��ازمان های خود هیچگونه اقدام مناس��بی انجام 
نداده اند و مس��ئوالن این بیمارس��تان ها باید با تهیه 
و تجهی��ز دس��تگاه های بی خطرس��از، آلودگ��ی را 
از ای��ن طریق کاه��ش دهند. وحید فوالگ��ر افزود: 
در ح��ال حاضر، بیمارس��تان های دولت��ی زیر نظر 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به دس��تگاه های 
بی خطرس��از زباله های بیمارستانی، مجهز می شوند 
ام��ا تاکن��ون در این ارتب��اط برای مراک��ز درمانی و 
 بیمارستان های خصوصی هیچگونه اقدامی صورت 

نگرفته است.

نایب رئیس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان گفت: مس��ئوالن براي حل مسائل 
آینده ش��هر اصفهان باید نگاه عمیق تري داش��ته باش��ند. به گ��زارش فارس از 
اصفهان، »سیدکریم داودي« در جلسه پارلماني شوراي اسالمي شهر اصفهان با 
بیان اینکه ش��هر اصفهان با قدمت دیرینه و پیشینه تاریخي و مذهبي باید بیش 
از گذش��ته مورد توجه مسئوالن باشد، اظهار داشت: حداقل کار مسئوالن براي 

شهر اصفهان این است که رودخانه زاینده رود را زنده نگاه دارند. 
وي اف��زود: با توجه به اینکه اصفهان ش��هري صنعتي و توریس��تي محس��وب 
مي ش��ود، براي پیش��برد و توس��عه صنعت، نیاز به آب دارد و براي اینکه جلو 
مهاجرت بي رویه مردم از روس��تا به شهرها گرفته شود باید آب کافي را براي 
زمین هاي کشاورزان فراهم کرد تا آنان با آسودگي و خیال راحت به کشاورزي 

بپردازند. 
نایب رئیس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان نخس��تین اولویت رس��یدگي به 
مش��کالت م��ردم اصفهان را برطرف کردن آب این ش��هر عن��وان کرد و بیان 
داش��ت: اگر طرح بهشت آباد اجرایي شود مشکالت مردم و حوزه هاي مختلف 
شهر اصفهان برطرف شده و توسعه و پیشبرد این شهر را بیش از قبل مشاهده 

کنیم. 
وي خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون مترمکعب آب از تونل 
کوهرنگ و چش��مه لنگان وارد استان اصفهان مي شود و اگر پروژه بهشت آباد 
به موقع احداث و مورد بهره برداري برس��د می توان این میزان آب را از طریق 

این طرح، مي توان به سمت استان جاري کنیم.
داودي با اش��اره به اینکه با اجرایي شدن طرح بهشت آباد بسیاري از مشکالت 
بیکاري در اس��تان اصفهان حل مي ش��ود، افزود: با توجه به اینکه امس��ال سال 
همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاري ش��ده اس��ت، تمام مس��ئوالن استان 
 اصفهان باید با همکاري و تعامل، طرح انتقال آب بهشت آباد را به موقع اجرایي 

کنند. 
وي در ارتب��اط ب��ا خواهرخواندگان ش��هر اصفه��ان اظهار داش��ت: با وجود 
اینکه ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان نظر ویژه اي روي ای��ن موضوع دارد؛ 
ام��ا هن��وز ش��هرداري عملک��رد مطلوب��ي در این زمینه نداش��ته اس��ت و به 
 نظر مي رس��د مس��ئوالن بای��د نظر مطل��وب و مناس��بي براي این مس��أله در 

پیش گیرند.
نایب رئیس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان گفت: ترافیک بعد از ظهرهاي شهر 
اصفهان، وضعیت نابساماني دارد و باید در این راستا براي کاهش بار ترافیکي 
خیابان ها و به خصوص خیابان هاي هسته مرکزي شهر، راهکارها و برنامه ریزي 

ویژه اي از سوي مسئوالن صورت گیرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان گفت: مسکن مهر، با قدرت 
و سرعت، در سطح استان در حال اجرا است.

به گزارش موج از اصفهان، محمود زاده، گفت: مس��کن مهر با هدف خانه دار 
شدن اقش��ار مختلف جامعه، توس��ط دولت، اجرایي گردید و در حال حاضر 
استان اصفهان نیز همچون سایر استان ها در حال ساخت و ساز این پروژه ملي 
عظیم مي باشد.رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان افزود: در نیمه 
 دوم سال 1389 و نیمه اول سال 1390، شاهد شکوفایي مسکن مهر، در استان 

هستیم.
وي در ادامه بیان نمود: این طرح، در چندین قالب در حال اجرا است که ثبت 
ن��ام در قالب تعاوني ها، ثبت نام خود مالکین، یعن��ي افرادي که زمین یا ملک 
خصوصي و قصد س��اخت و س��از دارند، که مي توانند از وام بدون سپرده 20 

میلیون توماني استفاده نمایند.
این مقام مسئول، انبوه سازان مسکن را نیز، یکي از اضالع سه ضلع مثلث طرح 
مس��کن مهر، در قالب تفاهمنامه سه جانبه دانست و گفت: در پي تفاهمنامه اي 
بین سازمان مس��کن و شهرسازي، انبوه سازان و بانک مسکن، ساخت تعدادي 

از این واحدها شروع شده است.
وي در پایان آخرین آمار تعاوني ها، و انبوه س��ازان را در چهار ش��هر اصفهان، 
کاشان، شاهین شهر و شهرضا 10995 واحد عنوان کرد و افزود: تعداد ساخت 

و ساز در طرح مسکن مهر، در حال افزایش است.

 تیم دانش��گاه صنعتي اصفهان در مس��ابقات جهاني 2010 خودروهاي صحرایي در 
کره جنوبي موفق به کسب رتبه چهارم شد.سرپرست تیم خودروي صحرایي دانشگاه 
صنعتي اصفهان به ایرنا گفت: این تیم در بخش »استاتیک« و »طراحي مکانیکي« از 
بین 56 دانش��گاه ش��رکت کننده رتبه چهارم را کسب کرد. محسن اصفهانیان افزود: 
این تیم با حضور هشت نفر از دانشجویان دانشکده مهندسي مکانیک به عنوان تنها 
تیم ایراني در این دوره از مس��ابقات ش��رکت کرد. وي اضافه کرد: این تیم عالوه بر 
کسب رتبه چهارم در مرحله استاتیک ،موفق به کسب یک جایزه ویژه نیز شد. وي 
با اشاره به اینکه مسابقات جهاني خودروهاي صحرایي هرساله در کشورهاي امریکا، 
کره جنوبي، برزیل و آفریقاي جنوبي برگزار مي شود، افزود: این مسابقات شامل دو 
مرحله اس��تاتیک و دینامیک و یک بخش دوام است که تاکنون 15دوره از مسابقات 
خودروهاي صحرایي در کش��ور کره جنوبي برگزار شده است. اصفهانیان افزود: تیم 
خودرو صحرایي دانشگاه با حمایت مالي دو شرکت خصوصي، موفق به حضور در 
این رقابت ها شد. به گفته وي تیم خودروي صحرایي دانشگاه صنعتي اصفهان تا به 
حال دو خودروي صحرایي »میني باجا« در س��ال هاي 2004 و 2005 س��اخته و در 
سال 2004 در مسابقات جهاني کشور آفریقاي جنوبي شرکت کرده است. این عضو 
هیأت علمي دانشگاه تصریح کرد: تیم خودروي دانشگاه صنعتي اصفهان در مسابقات 
2004 آفریقاي جنوبي موفق به کسب جایزه پیشرفته ترین تیم شد. اصفهانیان یادآور 
شد: تیم خودروي صحرایي عضوي از گروه خودروي دانشگاه صنعتي اصفهان، شامل 
تیم هاي فعال دیگري همچون: تیم خودروي »فرموال«، تیم خودروي »کم مصرف« و 
تیم خودروي »هیبریدي و الکتریکي« است که در مسابقات جهاني داخلي و خارجي 
فعالند. مس��ابقات جهاني خودروهاي صحرایي پنجم تا هشتم جوالي 2010 توسط 

انجمن مهندسین خودرو در کشور کره جنوبي برگزار شد.

معاون برنامه ریزي ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان چهارمحال و 
بختیاري، از اختصاص 36 میلیارد 
ریال، براي طرح هاي تأمین آب 
شرب ش��هرهاي این استان خبر 

داد. 
به گزارش موج، به نقل از پایگاه 
هدایت اله  نی��رو،  وزارت  خبري 
رهن��ورد گفت: در س��ال جاري 
ب��راي تامی��ن آب م��ورد نی��از 
شهروندان 26 ش��هر استان 360 
میلیارد ریال از محل بودجه س��ال 1389 کل کش��ور، اختصاص یافته است. وي 
افزود: این اعتبار براي احداث مخازن ذخیره آب، اصالح و بازس��ازي شبکه هاي 

آب و مطالعه و تأمین آب 26 شهر استان، هزینه مي شود.
وي از طرح بزرگ آبرساني چشمه باغ رستم،به اردل، چشمه دهنو، به شهر ناغان 
و چشمه برم به لردگان و احداث تصفیه خانه آب شهر سامان، به عنوان طرح هاي 
مهم آبرس��اني ش��رکت آبفاي چهارمحال و بختیاري، نام برد. وي گفت: عملیات 
اجرایي این طرح ها از س��ال گذش��ته آغاز و تاکنون، 30 میلی��ارد ریال براي آنها 

هزینه شده است. 
معاون برنامه ریزي ش��رکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاري، تصریح کرد: 
هم اکنون 100 درصد جمعیت شهري استان، در قالب 502 هزار نفر جمعیت زیر 

پوشش خدمات آبرساني این شرکت قرار دارد.

مدی��ر عامل ش��رکت آب منطقه اي چهارمحال و بختی��اري گفت: 80 حلقه از 
400 حلقه چاه کش��اورزي موجود در شهرس��تان ش��هرکرد، به کنتور هوشمند 

مجهز شدند. 
به گزارش موج، به نقل از روابط عمومي ش��رکت آب منطقه اي چهارمحال و 
بختیاري، مهندس صیادي، مدیر عامل این ش��رکت، با اعالم این مطلب گفت: 
ب��ا اجراي بند ب ماده 17 قانون برنامه چهارم، طرح تعادل بخش��ي از س��وي 
وزارت نیرو، به ش��رکت هاي آب منطقه اي ابالغ شد که نصب کنتور هوشمند 
ب��ه عنوان یک��ي از اصلي ترین و مهم ترین پروژه ه��اي این طرح براي کنترل 
برداش��ت ها و ایجاد تعادل بین تغذیه و برداش��ت از سفره هاي آب زیرزمیني، 

در حال انجام است. 
مهندس فرج اله صیادي افزود: در دش��ت ش��هرکرد تعداد 80 دس��تگاه کنتور 
هوش��مند روي چاه هاي کش��اورزي که عمدتا داراي اضافه برداش��ت بودند 
نصب گردیده و پروژه فوق، تا نصب کنتور بر روي تمامي چاه هاي کشاورزي 
این دش��ت ادامه خواهد یافت. وي اضافه کرد: ش��رکت آب منطقه اي اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاري، براي نصب هر کنتور هوش��مند در حدود 13 میلیون 
ریال اعتبار هزینه نموده است که انتظار مي رود در راستاي بهره برداري، پایدار 
از این منابع )که س��ود اصلي آن متوجه کشاورزان عزیز خواهد بود( همگان و 

به ویژه کشاورزان، ما را در اجراي این پروژه یاري نمایند.

مش��تري  رضایتمن��دي  آم��وزش  کارگاه  برگ��زاري  از  ش��هرکرد  ش��هردار 
ش��هرداري  ای��ن  در  عملک��رد  بهب��ود  ه��دف  ب��ا   2004-10002  ISO"
خبر داد. به گزارش فارس، از شهرکرد، اردشیر نوریان در کارگاه آموزشي استقرار سیستم 
رضایتمندي مشتري و نحوه رسیدگي به شکایات ISO10002 -2004 اظهار داشت: 
سیستم استاندارد بین المللي ISO10002 نقش بسیار مؤثري، در کاهش، ردیابي و ثبت 
شکایات ارباب رجوع به منظور بهبود عملکرد سازماني این شهرداري دارد.  وي افزود: 
اصالح رفتارها و ساختارهاي سازماني، عامل مهمی در راستاي باالبردن رضایتمندي 
شهروندان به منظور کاهش شکایات و نارضایتي  ارباب رجوع است.  نوریان خاطرنشان 
کرد: به طور قطع و یقین، حضور مستمر و فعال معاونان مدیران و کارکنان شهرداري 
تأثیر بسزایي در روند بهبود اجراي این سیستم دارد. وي با تأکید بر سنجش رضایتمندي 
مردم از میزان اس��تفاده از امکانات و خدمات ش��هري، بیان داشت: با شناخت موانع 
و مشکالتي که شهروندان با آن روبه رو هستند، ضمن بررسي فعالیت هاي پژوهشي 
 و کارشناس��ي باید در راس��تاي رفع معضالت شهري به منظور افزایش رضایتمندي 
تالش کرد. شهردار شهرکرد تصریح کرد: امروزه نقش مشتریان براي سازمان ها از حالت 
پیروي محض از تولیدکننده، به هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتي محققان و 
نوآوران مبدل گشته است که به این ترتیب بسیاري از مفاهیم و تئوري هاي سازمان و 
مدیریت بر محور »مشتري مداري« و چگونگي کسب رضایت مشتریان ارائه شده اند. 

وي ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ام��روز ه موفقیت ی��ا عدم موفقی��ت هر س��ازماني به نوع 
ارتباط و رضایت مندي مش��تري بس��تگي دارد، عنوان داش��ت: در دنی��اي رقابتي و 
بازاره��اي پیچیده داخلي و بین المللي، امروزه، س��مت و س��وي تمام فعالیت هاي 
 س��ازمان ها به تأمین نیازهاي مش��تریان و مخاطبان و کس��ب رضایت و اعتماد آنها 
است. نوریان خاطرنش��ان کرد: در این سمینار آموزشي، کارکنان شهرداري شهرکرد 
با فراگیري آموزش راهنماي رضایتمندي مش��تریان ISO10002-2004 و اس��تقرار 
سیستم یاد شده که به مدت شش ماه ادامه دارد، تمام حوزه هاي اداري و مالي، عمراني 

شهرسازي و خدمات شهري آموزش هاي الزم را فرا مي گیرند. 

تيم دانشگاه صنعتي اصفهان،رتبه 
چهارم مسابقات جهاني خودروهاي 

صحرایي را كسب كرد

چاه هاي كشاورزي شهرستان شهركرد؛ 
به كنتور هوشمند، مجهز شدند

در شهركرد؛
كارگاه آموزش رضایتمندي مشتري 

ISO 10002-2004 برگزار شد

سخنگوي شوراي شهر اصفهان:
هيچ صحبتي براي استيضاح شهردار اصفهان نشده است

با حضور 16 سفیر جهان؛

همایش سرمایه گذاري و توسعه چهارمحال و بختیاري برگزار مي شود

عضو كمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر اصفهان:

نبود امنیت؛ عامل کمرنگي فرهنگ دوچرخه سواري در اصفهان

  نايب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
مسئوالن براي حل مسائل آینده 

اصفهان نگاه عمیق تري داشته باشند

پیشرفت مسکن مهر در اصفهان،  
رضایت بخش است

 اختصاص 36 ميليارد ریال؛ براي 
 طرح هاي تأمين آب شرب 

چهارمحال و بختياري

استاندار اصفهان:
دستگاه هاي اجرایي 2 برابر بیشتر از تعهد خود اشتغالزایي کرده اند
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آگهی ابالغ وقت دادرسی 
455/ ت/ 4 کالس��ه پرونده: 8909980350300231 وقت رسیدگی: 1389/6/16 خواهان: حسن 
یزدانی با وکالت آقای محسن غنی خوانده: معصومه عبادی فرزند اسداله خواسته: مطالبه خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند.
م الف/ 5954                                       مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
457/ت/4 کالس��ه: 8709980350900978 ح/9 دادنامه: 8809970350900353-88/4/11 مرجع 
رس��یدگی: شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خواهان: بانک صادرات با وکالت آقایان محمد 
مومنی و علیرضا نوری بنشانی شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم دفتر آقای مهران 
الش��ریف. خوانده: آقایان 1- فضل ا... جهانبانی بنشانی بهارستان محله 5 پ 339، 2- رحمت ا... 
شارقی 3- رضا خسروی هر دو مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: دادگاه پس از بررسی 

محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

دعوی بانک صادرات اصفهان با وکالت آقای محمد مومنی و آقای علیرضا نوری علیه خواندگان 
آقایان 1- فضل ا... جهانبانی 2- رحمت ا... شارقی 3- رضا خسروی مبنی بر مطالبه یکصد میلیون 
ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و هزینه واخواس��ت و حق الوکاله و ذمه روزانه از سررسید 
تا زمان وصول می باش��د با توجه به فتوکپی مصدق س��فته های ش��ماره 387298-1385/9/4 و 
536950-1385/9/4 و واخواست نامه های صادر شده درخصوص سفته های مذکور و تعهد نامه 
ارائه شده که توسط خوانده ردیف اول بعنوان دریافت کننده وام و خواندگان ردیف دوم و سوم به 
عنوان ضامنین امضاء گردیده و متضامناً متعهد به پرداخت وجه شده اند و با توجه به عدم حضور 
خواندگان و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطروحه و نظر به اینکه وجه خواس��ته معادل وجه 
سفته شماره 387298 می باشد و وجه سفته استنادی دیگر مورد مطالبه واقع نشده دادگاه به استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را 
متضامناً به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1957800 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ یک میلیون و هزار ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید خس��ارات تأخیر تأدیه )ذمه روزانه( در زمان اجرا 
از تاریخ سررسید 1385/9/4 بر مبنای قرار داد تنظیم شده 30 درصد سالیانه محاسبه می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس 

از آن قابل تجدیدنظر خواهی است. 
م – الف 5952                               اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
471/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970353300494 شماره پرونده: 8809980365801532 شماره 
بایگانی شعبه: 881333 شاکی: خانم نجمه انصاری طادی به نشانی سپاهان شهر خ توحید غربی 
مجتمع مهرگان واحد 5. متهم: آقای حسین شاهرضایی به نشانی متواری. اتهام: ترک انفاق. گردشکار: 

دادگاه با استعانت از ذات القدس الهی و اعالم ختم دادرسی رأی مقتضی صادر می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص شکایت خانم نجمه انصاری طادی فرزند صفرعلی علیه آقای حسین شاهرضایی فرزند 
احمد مبنی بر ترک انفاق )که مجهول المکان می باشد و از طریق نشر آگهی احضار شده است و در 
دادگاه حاضر نشده است( از توجه به محتویات پرونده گزارش مأمورین و تحقیقات بعمل آمده و 
کیفرخواست صادره و دالیل مندرج در آن از جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و عدم حضور 
متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز و ثابت دانسته با استناد به 
ماده 642 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید 
رأی غیاب��ی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی س��پس ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد. 
م – الف 5951                                           نجفی – رئیس شعبه 107 دادگاه جزائی اصفهان 

ابالغ رای 
472/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970354300438 شماره پرونده: 8809980364900502 شماره 
بایگانی شعبه: 890022 شاکی: آقای سید کریم شاکران به نشانی خ امام خمینی – عاشق آباد – خ 
گلستان – کوچه مهد کودک. متهم: آقای علیرضا زارع فراشبندی به نشانی مجهول المکان. اتهام: 
صدمات ناشی از حوادث کار. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید. 
رای دادگاه

در این پرونده آقای علیرضا زارع فراشبندی که به لحاظ متواری و مجهول المکان بودن اطالعات و 
مشخصات هویتی بیشتری در دست نیست متهم است به بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی 
و مقررات فنی و ایمنی مربوط به کار که منجر به بروز حادثه و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت 
به شاکی آقای سید کریم شاکران فرزند سید عباس در حین انجام کار گردیده که اتهام نامبرده با توجه 
به ش��رح شکایت شاکی گزارش مرجع محترم انتظامی، گواهیهای صادره از ناحیه پزشکی قانونی 
اصفهان نظریه بازرس محترم اداره کار که مصون از هر گونه تعرض باقی مانده و سایر محتویات 
پرونده محرز اس��ت لذا دادگاه مس��تنداً به مواد 3 و 91 و 95 و 176 قانون کار و مواد 367 و 495 
قانون مجازات اسالمی و با رعایت بند 5 از ماده 22 همان قانون )قانون مجازات اسالمی( به لحاظ 
وضع خاص متهم مشارالیه را از حیث جنبه خصوصی به پرداخت بیست و پنج صدم دیه کامل بابت 
نقص عضو ناشی از ضایعات وارده به اعصاب زنداسفل و داخلی ساعد راست مجموعاً ظرف مدت 
دو سال از تاریخ وقوع حادثه جنبه عمومی به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس با انقضای 20 روز از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5949                             بدیحی – رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

 
ابالغ رای 

484/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970350300203 شماره پرونده: 8809980350301012 شماره 
بایگانی شعبه: 881014 خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری با وکالت آقای حبیب 
محمدی به نشانی خ بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34. خواندگان: 1- خانم مریم پور 
شریف نجف آبادی به نشانی اتوبان چمران آل محمد کوچه نوزدهم پ 5. 2- آقای ناصر حسن پور 
مجهول المکان. 3- آقای علیرضا بابائی به نشانی زینبیه دو طفالن شهیدان قربانی پ 53. خواسته: 
مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رای دادگاه

نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد 2 فقره سفته به شماره های 917296 و 360572 جمعاً به مبلغ 
70/000/000 ریال طرح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور از ایراد 
و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به خوانده 
ردیف اول به عنوان متعهد و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن نیز مسلم و وجود اصل 
س��فته ها در ید خواهان استقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه 
مش��ارالیهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن 
خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ 
در جلس��ه مورخ 89/2/25 حضور نیافته و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده، لهذا 
ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تش��خیص باستناد مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 10 قانون مدنی و 
مواد 249، 307، 308 و 309 قانون تجارت و ماده آئین نامه تعرفه حق الوکاله حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/801/000 ریال بابت هزینه دادرسی و واخواست خسارات دیرکرد براساس توافق صورت 
گرفته و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف 20 

روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5956                             اسماعیلی – رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
485/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970350300208 شماره پرونده: 8809980350301011 شماره 
بایگانی شعبه: 881013 خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به وکالت آقای حبیب 
محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34. خواندگان: 1- آقای 
محس��ن پرخیده به نش��انی خ قزلباش دبیرس��تان صدر اصفهان. 2- آقای عبداله کریمی 3- آقای 
غالمرضا عباسی هر دو مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد 3 فقره سفته بشماره های 832159 و 823246 و 654207 جمعًا 
به مبلغ 70/000/000 ریال طرح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور 

از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به 
خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن نیز مسلم و وجود 
اصل سفته ها در ید خواهان استقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال 
ذمه مشارالیهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن 
خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ 
در جلسه دادرسی مورخ 89/2/12 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند 
لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 10 قانون مدنی 
و مواد 249 و 307 و 308 و 309 قانون تجارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر 
وکالی دادگستری حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/801/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواست 
و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه براساس قرار داد لهذا آن توسط خواهان و پرداخت حق الوکاله 
وکیل براس��اس تعرفه قانونی در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رأی صادره در خصوص 
خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به ابالغ واقعی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م – الف 5955                            اسماعیلی – رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
486/ت/4 ش��ماره دادنامه: 8909970352600425 شماره پرونده: 8809980352601031 شماره 
بایگانی شعبه: 881047 خواهان: خانم خدیجه محمدی به نشانی مبارکه زیبا شهر روستای بارچان 
خیابان اصلی )شهید مسعود محمدی پالک 56 منزل حاج نعمت اهلل محمدی. خواندگان: 1- آقای 
قلی ابراهیم زاده به نشانی مجهول المکان. 2- آقای ولی اله ابراهیم زاده به نشانی اصفهان شهرک 
روشن دشت بلوک 210 طبقه 2 منزل قلی ابراهیم زاده. خواسته: مطالبه مهریه. گردشکار: دادگاه با 

بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخص��وص دعوی خانم خدیجه محمدی فرزند نعم��ت ا... به طرفیت آقایان 1- ولی ا... ابراهیم 
زاده فرزن��د قلی 2- قلی ابراهیم زاده فرزند صفدر بخواس��ته مطالبه مهریه با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به رونوشت مصدق سند نکاحیه به شماره 8730-73/12/1 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
ش��ماره 164 اصفهان پس از احراز رابطه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول اصل دین 
بر ذمه خواندگان ثابت است و خواندگان علیرغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده اند 
و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان 
بنظر ثابت تشخیص مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 
647-78/10/28 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و توجهاً به ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره مذکور 
میزان مهریه را به نرخ روز محاسبه و خوانده ردیف اول را به پرداخت هدیه کالم ا... مجید ده هزار 
ریال و مهر الس��نه حضرت زهرا )س( 262/5 ریال و عین س��ی مثقال طالی ساخته شده 18 عیار 
و یکصد و پنجاه عدد سکه کامل بهار آزادی و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 
و دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و نود و پنج تومان در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر می باشد. 
م – الف 5948                               زارعی – دادرس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
5/121 ش��ماره دادنامه: 8909970353100070، ش��ماره پرونده: 8809980365101036، شماره 
بایگانی شعبه: 881226 شاکی: آقای اقبال رضوی به نشانی اصفهان، محمود آباد خ- 6 سنگبری کاج، 
متهم: آقای علی دوست به نشانی بالمکان و متواری، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، گردشکار: 

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

در خصوص اتهام علی دوست اهل افغانستان مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی پیرو کیفرخواست 
صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت اقبال رضوی فرزند گشتی دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده و اظهارات شهود در مرحله تحقیقات 
مقدماتی در دادسرا و گواهی های صادره از سوی پزشکی قانونی و نظر به اینکه متهم علیرغم احضار 
از طریق انتشار آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال اتهام انتسابی بعمل نیاورده و 
با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 367 و 
495 قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت 13 درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی درجه دوم 
در خلف تنه و هر دو باسن و خلف ران چپ و چهار درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی درجه 
س��وم خلف کمر در حق شاکی محکوم می نماید و در خصوص جنبه عمومی موضوع به استناد 
تبصره 2 ماده 269 قانون مذکور و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 
مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
م الف/ 6175                                  عالمی- رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اصفهان  

 آگهی حصر وراثت
123/ 5 آقای علی برات طرقی دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالسه 200/89 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید برات 
طرقی بشناس��نامه 9081 در تاریخ 1389/4/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به علی برات طرقی فرزند رحمان به شماره شناسنامه 68 پدر متوفی. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 335                                                     رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز

 
آگهی احضار

5/126 چون آقای صمد خطیبی فرزند حسین شکایتی علیه آقای جواد چهریان ورنوسفادرانی فرزند 
هاشم مبنی بر سرقت یکدستگاه گوشی همراه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890479 ک 109 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/13 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6165                                         مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 آگهی احضار
5/127 چون آقای حمیدرضا سرور بوالیت از طرف فرزندش حامد شکایتی علیه آقای محمدصادق 
موسوی نژاد و غیره مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 890493 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/13 ساعت 
8/5 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6166                                        مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
5/129 چون آقای حس��ینعلی براتی فرزند هدایت اله ش��کایتی علیه آق��ای داود احمدی مبنی بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890454 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 89/6/16 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 6171                                        مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی احضار

5/130 چون گزارش مأموران انتظامی علیه آقای محمود کوهکن نسب فرزند میردل مبنی بر قاچاق 
مشروبات الکلی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 882023 این دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف 
مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6172                                    شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی  و انقالب اصفهان

 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

132/ 5 شماره: 6032 شش دانگ یک باب انباری پالک شماره 5 واقع در ضلع شمال قریه هندوآباد 

س��ه اصلی دهستان سفلی اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحات 275 و 278 دفتر213 
امالک به ثبت رسیده است محدود است به حدود ذیل: شماالً دیواریست به اراضی بیابانی به طول 
25 متر ش��رقاً اول به دیوار پالک 6 به طول 17/35 متر دوم دیواریس��ت به دیوار پالک 6 مرقوم به 
طول 11/50 متر س��وم به دیوار پالک 6 مرقوم به طول 16/10 متر جنوباً جای درب و دیواریس��ت 
به پیاده رو خیابان هندوآباد اردس��تان به طول 24/90 متر غرباً به دیوار پالک 4 به طول 47/80 متر 
ملکی آقای میرمحسن موسوی مدیون پرونده اجرایی کالسه 4/1456 و 4/1461 اردستان که طبق 
پرونده ثبتی مس��احت شش دانگ 1188/80 متر مربع و دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد 
و دارای دس��تگاه های نصب شده مربوط به کارخانه می باش��د در قبال مبلغ 473/367/722 ریال 
بابت اصل و مبلغ 25/807/653 ریال بابت خسارت تا تاریخ 83/4/31 و از تاریخ 83/5/1 تا تاریخ 
وص��ول مطالبات روزانه مبلغ 272/349 ری��ال اجور عقب افتاده اضافه می گردد مربوط به پرونده 
4/1456 و همچنین مبلغ 120/012/778 ریال بابت اصل و مبلغ 16/697/979 ریال بابت خسارت 
تا تاریخ 83/7/30 و از تاریخ 83/8/1 تا روز وصول روزانه مبلغ 75/624 ریال خسارت تأخیر اضافه 
می گردد. مربوط به پرونده اجرایی 4/1461 و نیم عش��ر اجرایی توسط کارشناس رسمی به مبلغ 
984/000/000 ریال ارزیابی گردیده و از ساعت 9 الی 12 روز صبح دوشنبه مورخه 89/5/25 در 
محل اداره ثبت اس��ناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رس��د. و مزایده از مبلغ ارزیابی فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی توسط خریدار فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی برابر 

مقررات وصول خواهد شد.
م الف/ 156                                               فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تاسیس

5/145 ش��ماره152 ث 89/103 آگهی تاس��یس شرکت صادق س��ازه نقش آفرین سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/4/22 تحت شماره 41064 و شناسه ملی 10260587632 در این اداره 
به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/4/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: انجام امور خدماتی از قبیل طراحی – نظارت و اجرا در زمینه کلیه امور عمرانی – 
ساخت و ساز و ابنیه – جدول بندی – راه سازی – آذین بندی میادین و خیابانها – طراحی و اجرای 
فضای سبز سازمانها – نهادها و دوایر دولتی و خصوصی – فعالیت در زمینه استخراج و اکتشاف و 
بهره برداری معادن – فعالیت های بازرگانی – صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید و تهیه 
و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً در راستای 
تحقق اهداف شرکت – انجام تمامی امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دوایر سازمانها نهادهای کشور اعم از دولتی و خصوصی – مشارکت و سرمایه 
گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی کش��ور – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و 
خصوصی و هر گونه اموریکه بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان امام 
خمین��ی – بع��د از امیر کبیر – خیابان وحدت – کوچه وحدت – جنب کارگاه فتوت – پالک 4. 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220 مورخ 
89/4/8 نزد بانک سپه شعبه خاقانی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم نسرین جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای علی بخش��ی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای محمد صادق بخشی به 
سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محمد صادق بخشی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر 
عامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای بهنام ثابت به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- آقای شهرام خادم آقا به عنوان بازرس علی البدل. 
م – الف 6071/4                   آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
5/146 شماره:1521 / ث 89/103  آگهی تاسیس شرکت سریر صنعت پایا سهامی خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1389/4/22 تحت ش��ماره 41062 و شناس��ه ملی 10260587613 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1389/4/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه اجرای پروژه های صنعتی – معدنی – عمرانی و تاسیسات 
شهری و تامین قطعات و خدمات وابسته از قبیل طراحی – محاسبه – نقشه کشی – نقشه برداری 
– ساخت – اجرا و نظارت – صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخذ وام از بانکهای دولتی 
و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت و هر گونه کاری که بنحوی با موضوع ش��رکت مرتبط 
می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان خیابان امام خمینی – کوچه آزادگان – بن بست یازدهم – پالک 44. 4- 
سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92361112 مورخ 
1389/4/10 نزد بانک ملت شعبه شهید چمران اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مجید سادات حسینی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای رسول جاوید مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم 
آذر معلم به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم آذر معلم به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو 
نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهره پایه دار به 

عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم صدیقه شرکت به عنوان بازرس علی البدل. 
م – الف 6071/5                   آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
5/147 ش��ماره: 1566 / ث 89/103 آگهی تاس��یس شرکت مهندسی برنا سازه اسپاد سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/4/24 تحت شماره 41085 و شناسه ملی 10260587920 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1389/4/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی – ترخیص کاال – اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی جهت تحقق اهداف 
شرکت – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای خصوصی و دولتی – اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکتهای دولتی و خصوصی – طراحی، معماری و نظارت و اجرای کلیه پروژه ها و طرح های عمرانی 
)از جمله ساختمانی، انبوه سازی، جاده سازی، پل سازی، راه آهن( تاسیسات مکانیکی، برق، الکتریکی، 
الکترونیکی، مخابراتی )بجز مواردی که قانوناً در انحصار شرکت مخابرات است( سیستم های تحت 
فش��ار آبرس��انی، احداث گلخانه ها، انواع سیستم های برقی و برق رسانی موسسات و صنایع، قطعه 
سازی، کامپیوتری )صرفاً سخت افزار( – اتوماسیون ابزار دقیق و دیگر پروژه های صنعتی، کشاورزی، 
شهری و خدمات پژوهشی، ارائه کلیه خدمات برآورد مدیریت و برنامه ریزی، کنترل پروژه، تعمیرات و 
نگهداری، مدیریت و کنترل کیفیت، امکان سازی، مهندسی ارزش ترابری و خدمات مشاوره ای در زمینه 
انتقال تکنولوژی، ساخت کلیه ماشین آالت مورد نیاز کشور و بین الملل، نصب، تست و راه اندازی کلیه 
پروژه های فوق الذکر، همکاری در کلیه طرح های مشارکتی – منطقه ای و ملی، طرح ریزی و ارائه 
طرح توجیهی، ایجاد کلیه پروژه های صنعتی، انجام کلیه سمینارها و همایشها و هر گونه اموری که به 
نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان چهار باغ پائین – جنب هتل پیروزی – ساختمان 
عبدالهی – طبقه 2 – واحد 4. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 9523 مورخ 1389/1/19 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای رسول عظیمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای رسول رستگاری نجف آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
امیر صابری یحیائی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای امیر صابری یحیائی به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با 
امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای کریم عبداللهی هارونی به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- خانم صدیقه ریحان ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل. 
م – الف 6071/6                   آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
5/148 شماره:1572 / ث103 /89 آگهی تاسیس شرکت مهندسی گل بخش شقایق سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/4/24 تحت شماره 41102 و شناسه ملی 10260587972 در این اداره 
به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/4/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: 1- انجام کلیه امور بازرگانی بخش کشاورزی اعم از خرید و فروش، صادرات، 
واردات کلیه نهاده های صنعتی و کش��اورزی، 2- فعالیت در کلیه بخش های کش��اورزی اعم از 
زراعت، باغبانی، دامپروری، فضای سبز، گل آرایی، گل خانه، پرورش قارچ، خاک شناسی و انواع 
سیستم های آبیاری در قالب احداث، اجرا، نظارت، تولید و مشاوره. 3- انجام فعالیت های ترویجی 
و مشاوره کشاورزی در خصوص بسته بندی و توزیع محصوالت کشاورزی و صنعتی. 4- بسته 

بندی و توزیع محصوالت کشاورزی. 5- انجام کلیه امور مشاوره ای. 6- استفاده از تسهیالت بانک 
ها و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده. 7- بررس��ی کارشناسی و نظارت امور مربوط به کلیه 
فعالیت های کشاورزی. 8- فعالیت در زمینه کشاورزی مکانیزاسیون. 9- تامین نیروی انسانی موقت 
و تاسیسات کلیه ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی و غیره. 10- طبخ، توزیع غذا و مایحتاج 
کلیه شرکت ها و ارگانهای مختلف. 11- هر نوع فعالیتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 
12- انجام کلیه امور مهندسی کشاورزی در گرایش علوم دامی. 13- اخذ وام و تسهیالت بانکهای 
خصوصی و دولتی جهت تحقق اهداف شرکت. 14- اخذ وام های نمایندگی ها از شرکتهای داخلی 
و خصوصی. 15- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان دکتر 
بهشتی – کوی نگارستان )کوچه 17( – پالک 42. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 4457 مورخ 1389/3/8 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
محمود گل بخش به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای بهروز باقری اشکاوندی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مهدی گل بخش به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مهدی 
گل بخش به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا رضائی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم مهین 

رضائی به عنوان بازرس علی البدل. 
م – الف 6071/7                   آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
5/149 شماره:1607 / ث 103 / 89 آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندسی ضامن سازه اسپادانا سهامی 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/4/27 تحت شماره 41121 و شناسه ملی 10260588215 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/4/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 
می ش��ود. 1- موضوع شرکت: طراحی – نقشه برداری – ساخت – مقاوم سازی انواع سازه های 
فوالدی و بتنی – ساختمان ها و ابنیه و امور وابسته به آن – ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات 
صنعتی و ساختمانی – بازرسی فنی و کنترل – نگهداری و تعمیر خطوط تولید – ساخت – تعمیر 
و تامین قطعات یدکی و مواد مصرفی صنایع – وسایل انتقال اعم از باالبر – آسانسور – پله برقی 
و امور وابسته به آن – ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره – انجام فعالیت های عمرانی اعم از 
راه سازی – خاکبرداری – تسطیح – پل – تونل – مترو – واردات و صادرات – خرید و فروش 
و انجام فعالیت های عمرانی اعتباری مجاز – شرکت در مناقصات و مزایدات – اخذ نمایندگی – 
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای خصوصی و دولتی – اخذ وام و تسهیالت مالی از بانکهای 
داخلی یا خارجی در جهت تحقق اهداف شرکت – تامین نیروی انسانی موقت و هر گونه اموریکه 
بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان پروین – کوی ثاراهلل – بن بست س110 
– پالک 311. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
6188/3 مورخ 1389/4/15 نزد بانک ملی ش��عبه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عباس علی قائمی مقدم به 
سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای بهنام قالنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
رضا قائمی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای رضا قائمی مقدم به سمت مدیر عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت 
با امضای مدیر عامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای حمید نظر علیان نجف 

آبادی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای امیر مصطفایی به عنوان بازرس علی البدل. 
م – الف 6071/8                    آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ رأی
5/122 ش��ماره دادنامه: 8909970354200541، ش��ماره پرونده: 8809980365801365، شماره 
بایگانی شعبه: 881129 شاکی: آقای سعید کرمی به نشانی ملک شهر خ شهید صادقیان ک بصیرت 
پ 5، متهم: آقای سعید عسگری مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 

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

در خصوص اتهام آقای سید سعید عسگری فرزند حاج محمد متولد 1357 اهل و ساکن اصفهان دایر بر 
کالهبرداری نسبت به آقای سعید کرمی با این توضیح که متهم از طریق نشر آگهی اقدام به فروش یک 
دستگاه پژو پرشیا به پالک 44 ایران 294 ی 44 نموده است و آقای سعید کرمی به عنوان خریدار پس از 
ارائه چک و وصول آن توسط متهم، هنگام تنظیم قولنامه متوجه شدند متهم به همراه کلیه مدارک ماشین و 
وجوه نقد متواری گشته است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی و استعالمات انجام شده 
در خصوص مالکیت اتومبیل که مشخص گردیده پالک نصب شده بر روی اتومبیل پژو پرشیا متعلق به 
یک دستگاه مزدا بوده است مجرمیت انتسابی را با توجه به مانور متقلبانه انجام گرفته توسط متهم، محرز و 
مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 
1364 متهم موصوف را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال جزای نقدی 
و به همین میزان رد مال در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف ده روز 
 قابل اعتراض در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 6176             وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ 
5/131 ش��ماره دادنامه: 8909970352100674، ش��ماره پرونده: 8909980352100404، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890409 خواهان: خانم صدیقه س��ادات مصباحی با وکالت آقای ابراهیم اکبریان 
به نش��انی اصفهان بلوار کش��اورز سه راه سیمین ساختمان افش��ار طبقه اول واحد 5 دفتر وکالت، 
خواندگان: خسرو- فرداد- پری رخ- سهیال- میترا- فرحناز همگی نادمی نصاری به نشانی همگی 
مجهول المکان، خواسته: تأمین خواسته دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.
قرار تأمین خواسته

در خصوص تقاضای خواهان خانم صدیقه مصباحی فرزند سیدمصطفی با وکالت آقای ابراهیم اکبریان 
به طرفیت خواندگان فرداد و میترا و خسرو و پری رخ و سهیال و فرحناز همگی نادمی نصاری وراث 
مرحوم شیخ مراد نادمی دایر بر صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال با عنایت به درخواست خواهان 
و صورت سند نکاحیه عادی استنادی و نظر به اینکه خسارات احتمالی طی فیش شماره 726761 و 62 
به صندوق دادگستری تودیع نموده دادگاه تقاضای خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به بند د ماده 
108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب قرار تأمین به مبلغ یک میلیارد ریال از اموال 
و ماترک مرحوم شیخ مراد نادمی نصاری صادر و اعالم می گردد. قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و 

ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه  می باشد.
م الف/ 6177                                 موسوی- رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
5/138 ش��ماره: 5618 آقای رضا عبدیان فرزند حس��ن باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء ش��هود رسماً گواهی ش��ده مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک 
7190/8981 واق��ع در بخش 17 ثبت اصفه��ان در صفحه 333 دفتر 226 به نام آقای رضا عبدیان 
فرزند حسن ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابه جایی مفقود گردیده و معامالت دیگری انجام نشده 
چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سندمالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 

واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 152                                              فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی فقدان سند مالکیت
5/139 ش��ماره: 5691 آق��ای محمد فدوی فرزند علی و خانم حمیده فدوی فرزند عبدالحس��ین 
باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی شده که اسناد 
مالکیت چهاردانگ آقای محمد فدوی و دو دانگ خانم حمیده فدوی یک باغ پالک 1/242 واقع 
در بخ��ش 17 ثبت اصفهان در صفح��ه 131 و 129 دفتر 8 به نام آقای محمد فدوی فرزند علی و 
حمیده فدوی فرزند عبدالحسین  ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابه جایی مفقود گردیده و معامالت 
دیگری انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سندمالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.
م الف/ 131                                              فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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خصوصیات ظاهری گیاه:
برگه��ای جوان این گیاه بیضی ش��کل بوده و زمینه 
سبز دارد که به تدریج لکه های صورتی، نارنجی و 
قهوه ای بر روی آنها ظاهر می شود و زیبایی خاصی 
به گیاه می بخشد. محیط نگهداری این گیاه باید گرم 
و دور از جریان باد و دارای رطوبت مناس��ب برای 
گیاه باش��د و گلدان آن باید دارای زهکش مناسب 
بوده تا خاک حالت باتالقی پیدا نکند )بسته به نوع  
واریته ممکن اس��ت ش��کل برگهای آن فرق داشته 

باشد(.
شرايط نگهداری:

این گیاه به خاطر رنگی بودن نیاز به مکان روش��ن 
و با نور خوب دارد و در تابس��تان هفته ای سه بارو 
در زمستان هفته ای یکبار نیاز به آبیاری دارد. عمل 
غبارپاشی نیز به همین شیوه باید روی برگهای گیاه 
انجام گیرد. خاک مناسب آن سبک بوده و از طریق 

قلمه زدن و خوابانیدن هوایی س��اقه در بهار و پائیز 
قابل تکثیر  است.

عمده ترين بیماريهای گیاه:
- خشگیدگی برگها بخاطر کمبود رطوبت است. از 
آنجا که این گیاه شدیداً  به رطوبت احتیاج دارد باید 
حتماً از طریق آبیاری و یا غبار پاشی رطوبت الزمه 

آن تأمین شود.
- پوس��یدگی ساقه گیاه بدلیل آبیاری بیش از اندازه 
اس��ت که باید در این صورت اجازه داد سطح خاک 

گلدان در فاصله دو آبیاری خشک شود.
- خزان برگهای گیاه به علت تنش حرارتی است که 

باید از تغییرات درجه حرارت محیط کاسته شود.
- کمرنگ ش��دن رنگ برگها و گرایش آنها به رنگ 

سبز که دلیل آن کمبود نور است.
- ریزش برگهای پایین گیاه می تواند به جهت سرد 

بودن محیط اطراف گیاه باشد.

مواد الزم:
 جوانه گندم: یک فنجان
 جوانه ماش: یک فنجان

میگوی پخته شده: 250 گرم
نخود فرنگی پخته شده: نصف فنجان

هويج آب پز و خرد شده: نصف فنجان
گوجه فرنگی خرد شده: 2 عدد متوسط

خیارشور خرد شده: 3 عدد
روغن زيتون: 4 قاشق غذاخوری

آبلیمو: 4 قاشق غذاخوری
نمک و فلفل: به میزان دلخواه

طرز تهیه:
 تمامی مواد فوق را در یک ظرف ریخته و مخلوط 
می کنیم. س��پس روغ��ن زیتون، آبلیم��و، نمک و 
فلف��ل را با هم مخلوط کرده و به مواد قبلی اضافه 

می کنیم.
نکات تغذيه ای:

درتهی��ه این س��االد، میگو که ی��ک موجود آبزی 
اس��ت، به کار رفته و همی��ن می تواند وجه تمایز 

این ساالد با دیگر ساالدها باشد. 
گوش��ت آبزیان به غیر از منابع پروتئین، سرش��ار 
زودهض��م،  و  ض��روری  آمینه ه��ای  اس��ید  از 
 دارای اس��یدهای چرب بلند زنجیره وغیراش��باع 

است. 
به خصوص دارای اس��یدهای چرب امگا 3 است، 
که مصرف آن در زنان باردار باعث ارتقای ضریب 
هوش��ی و رشد سیستم عصبی کودکان می شود و 
از رسوب کلس��ترول در رگ های منتهی به قلب 

جلوگیری می کند. 
جوانه گندم و ماش هم منبع خوبی از ویتامین های
B هستند و برای رشد بهتر مو، پوست، اعصاب و 

کودکان در حال رشد مناسب هستند.
کل انرژی این س��االد، 958 کالری اس��ت، که اگر 
توسط 3 نفر میل ش��ود، سهم هر فرد 320 کالری 

خواهد بود.

كروتون
 Euphorbiaceae :نام علمي

ساالد ميــگو باجــوانه

 سپیده نصر اصفهانی  
درسته گاهی مواقع توی زندگی همه راه هایی که پیش 
روی آدم قرار می گیره جاده خاکیه، ولی همیشه که 
اینطور نمی مونه! باالخره راه آسفالتی هم پیدا می شه 
که بتونی از اون راه سریعتر به مقصد برسی. فقط نیاز 
به کمی صبر داره، صبر و منطق. راحله 30 س��اله هم 
از اینک��ه کمی صبر نک��رده و خیلی زود تصمیم به 
بزرگترین اشتباه زندگیش گرفته، احساس پشیمونی 
می کنه و اینطور می گه: از وقتی ازدواج کردم خانواده 
شوهرم برای بچه دار شدن منو تحت فشار گذاشتن. 
نه روزی یه بار و دوبار، بلکه هر ساعت و هر دقیقه 
 از ما بچه می خواس��تند! اوای��ل به این خاطر زیر بار 
نمی رفتم که حس می کردم هنوز آمادگیش رو نداریم. 
ما خودمون دو تا بچه بودیم که تازه به هم رسیده بودیم 
و شناخت کمی از هم داشتیم، بنابراین الزم بود که اول 
خودمون و زندگیمون رو بشناسیم و بعد مسئولیت 
زندگی یه کوچولوی بیگناه رو به عهده بگیریم، ولی 
کم کم حساس��یت من روی این موضوع کم شد و 
 تصمی��م گرفتم برای اینکه از زیر اون فش��ار در بیام 
بچه دار بشم. وقتی واسه چکاب کلی قبل از بارداری 
به پزشک مراجعه کردم متوجه شدم بیماری خاصی 
دارم که با بچه دار شدن و حاملگی وضعم بدتر می شه 
و احتمال از دست دادن بینائیم خیلی زیاده! وضع خیلی 
بدی داشتم عصبی بودم و بی حوصله و هر روز هم 
بدتر می شدم. از یه طرف فشار فامیل شوهرم، از یه 
طرف بیماری خودم و از طرف دیگه خودم که حتی 

راضی نمی شدم مشکلم رو با شوهرم در میون بزارم! 
یکی دو ماه بیشتر نتونستم دووم بیارم. 

فکر می کنم این مش��کل هیچ راه حلی برام نداشت. 
حتی سعی نکردم با یه مشاور در مورد خودم صحبت 
کنم. فکر می کردم زندگیم به بن بست خورده و هیچ 

راه فراری نداشتم. 
صبر و منطقم ته کش��یده بود و دیگه طاقت نداشتم 
واسه همینم آمادگی خودمو برای بارداری به پزشکم 
اعالم کردم. دکترم خیلی تالش کرد من رو منصرف 
کنه ولی من که توی عالم خودم سیر می کردم اصرار 
به این کار داش��تم. پزشکم می گفت شاید بشه با یه 
مداوای یکی دو ساله جلوی فاجعه نابینا شدنت رو 
گرفت. می گفت صبر داشته باش، با عجله نمی شه 
تصمیم گرفت، می گفت این مسأله ساده ای نیست 
که به راحتی و بدون مشورت با خانوادت در موردش 
تصمی��م می گیری، ولی گوش م��ن بدهکار نبود و 
آخ��ر، کار خودمو ک��ردم. اون تصمیمی که نباید به 
راحتی گرفته می شد رو گرفتم و واسه چند ماه همه 
رو خوش��حال کردم... ولی از ماه هفتم، وقتی کم کم 
بارداری روی عصب بیناییم تأثیر گذاشت و دیدم کم 
ش��د، تازه اول بدبختی هام بود... اآلن 3 س��ال از اون 
ماجرا می گذره... دختر کوچولوی من 3 سالش شده 
اما من هیچوقت نتونستم و نخواهم تونست صورت 
قشنگش رو ببینم و از مادر شدنم لذت ببرم... این بود 
 بزرگترین و تلخ ترین اش��تباه زندگی من که هرگز 

نمی تونم جبرانش کنم...

صرع نشانه یک اختالل گذرای مغزی است. بنابراین 
آن را یک نش��انه می دانند تا یک بیماری. در حین 
حاملگی مادر مبتال به صرع، اندازه گیری دقیق سطح 
خونی داروها و تعداد حمالتی که ایجاد می شود، 
برای مطمئن شدن از سالمت هم نوزاد و هم مادر 
ضروی اس��ت. بیماران مبتال به صرع معموالً کمتر 
بچه دار می ش��وند. این امر به طور عمده به علت 
فشارهای اجتماعی است که بر آنها وارد می شود، 
گرچه خود بیماری ص��رع و درمان دارویی آن نیز 
می تواند گاهی اوقات ب��ر روی بارداری فرد تأثیر 
بگ��ذارد. به عالوه، بعض��ی از داروهای ضد صرع 
ممکن است دارای اثرات کاهش دهنده میل جنسی 
باشند. دارو های ضدصرع می توانند اثر قرص های 
ض��د بارداری را کاهش دهن��د بنابراین برای اینکه 
قرص های ضدب��ارداری بتوانند به خوبی اثر خود 
را نشان بدهند باید از انواع قوی تر آن )با دوز باال( 

استفاده شود.
حاملگی

در طی حاملگی، ح��دود 30 درصد بیماران تعداد 
حمالتشان افزایش می یابد، در 20 درصد بیماران 
تعداد تشنج ها کم می شود و در 50 درصد بیماران، 
هیچ گونه تغییری در تعداد تشنج ها ایجاد نمی شود. 
نحوه برخورد بدن با داروهای ضدصرع در هنگام 
حاملگ��ی فرق خواهد نمود و ان��دازه گیری دقیق 
س��طح خونی داروها و تعداد تشنج هایی که بیمار 
انجام می دهد از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. 
اغلب الزم است مقدار داروی ضد صرع را در هنگام 
حاملگی تغییر بدهیم. بسیاری از خانم های حامله از 
ترس اینکه مبادا داروهایی که می خورند به فرزندشان 
آسیب برساند خودسرانه اقدام به کم کردن مصرف 
داروهای ضد صرع می کنند. گر چه آنها نمی دانند 
که با این کار ممکن است حمالت آنها افزایش یافته 
و همین تشنج ها باعث آسیب رساندن به کودکشان 
و حتی سقط جنین ش��ود. خطرات داروهای ضد 
صرع برای جنینی که در رحم وجود دارد، کم است. 
ام��ا در مواردی که مادر از چند داروی ضد صرع با 
مقادیر زیاد استفاده می کند، این خطرات بیشتر می 
ش��ود. احتمال به دنیا آمدن ن��وزادان غیرطبیعی در 
مادران سالم 2 درصد است و این احتمال در مادرانی 
که فقط از یک داروی ضدصرع استفاده می کنند 6 
درصد است )نسبتاً کم( و در مادرانی که از سه داروی 
ضد صرع به طور همزمان استفاده می کنند حدود 
20 درصد است )کامالً زیاد( بنابراین قبل از بارداری، 
اهمیت زیادی دارد که پزشک، بیمارش را به حداقل 
دارویی که باعث کنترل صرعش بشود، برساند. شایع 
ترین ناهنجاری ک��ه در نوزادانی که از مادران مبتال 
به صرع به دنیا می آیند دیده می شود، شکاف کام 
یا لب ش��کری است که در یک سوم ناهنجاری ها 
مشاهده می شود. اسپاینابیفیدا یک عارضه جانبی و 
خیم تر این داروها است که در نوزادان مادرانی که 
از داروی سدیم والپروات )یک تا دو درصد تولدها( 
یا کاربامازپین )نیم تا یک درصد تولدها( اس��تفاده 
می کنند دیده می شود. بیمارانی که از چنین داروهایی 
استفاده می کنند می توانند در حین بارداری اقدام به 

سونوگرافی و آزمایش های خونی کنند تا در صورت 
مشاهده وجود بیماری اسپاینابیفیدا در جنین شان، در 
صورت تمایل اقدام به سقط جنین نمایند. تمام خانم 
هایی که داروهای ضد صرع مصرف می کنند باید 
از قرص های اسیدفولیک قبل از بارداری و در طی 
س��ه ماهه اول بارداری استفاده کنند، زیرا با این کار 
خطر سقط جنین و بروز ناهنجاری های جنینی به 
خصوص اسپاینا بیفیدا را کم می کنند )امروزه بحث 
بر این است که تمام خانم ها صرف نظر از اینکه از 
داروهای ضدصرع استفاده می کنند و یا اینکه سالم 
هستند باید از قرص های اسید فولیک در طی این 
دوره استفاده نمایند(. در ماه آخر بارداری، ویتامین 
"K بای��د به مادر داده ش��ود و نوزاد نیز باید ویتامین
 K دریاف��ت دارد زی��را داروهای ضد صرع باعث 
کاهش این ویتامین در بدن می ش��وند. در صورتی 
که نوزاد به اندازه کافی ویتامین K نداش��ته باش��د، 
خون او ممکن است به خوبی منعقد نشده و بنابراین 
مش��کالتی با خونریزی و خونریزی مغزی داشته 

باشد.
تغذيه با شیر مادر

خانم هایی که از داروهای ضد صرع استفاده می کنند 
معموالً می توانند بدون هیچ خطری به نوزادشان شیر 
بدهند. زیرا اکثر داروهای ضد صرع، خیلی کم وارد 
شیر موجود در سینه ها می شوند. فقط در هنگامی 
که داروهای اتوسوکسماید یا فنوباربیتال با مقادیر 
زیاد خورده می شود، می تواند مقدار زیادی از این 
داروها وارد شیر شود. داروی فنوباربیتال که وارد شیر 
می شود، می تواند باعث خواب آلودگی نوزاد شود. 
خطرات قطع خودسرانه داروهای ضدصرع در 

دوران بارداری
قطع خودس��رانه داروهای ضدصرع در خانم های 
مبتال ب��ه صرع ب��اردار موجب ش��یوع اختالالت 
مادرزادی در نوزادان می ش��ود. هرگونه کاهش یا 
قطع خودسرانه دارو در طول بارداری نه تنها خطر 
بروز اختالالت م��ادرزادی را در ن��وزاد کم نکرده 
بلکه موجب افزایش خطر تش��نج در مادر و شیوع 
اختالالت مادرزادی ناشی از آن در نوزاد می شود. 
متخصصان مغز و اعصاب انجمن صرع در این باره 
معتقدند تنها داروی »ترمتادیون« است که نباید در 
حاملگی مصرف ش��ود. همچنین سدیم والپروات 
نس��بت به دیگر داروها اختالالت بیش��تری ایجاد 
 می کند و عوارض دیگر داروها نیز کم و بیش یکسان

 است. 
بنابراین در هر صورت داروی تجویز ش��ده قبل از 
بارداری باید طی این دوران مصرف ش��ود. به گفته 
متخصصان نوزاد متولد شده از مادر مصروع، مشکل 
چندانی نخواهد داشت، اما از آنجا که مقدار کمی دارو 
از جفت رد می شود، ممکن است کمی بی تحرکی و 
خواب آلودگی برای کودک پیش آید که این امر نگران 
 کننده نیست و حالتی موقتی دارد. همچنین مادرانی که 
فنی توئین، فنوباربیتال و پریمیدون دریافت می کنند 
باید برای جلوگیری از خطر خونری��زی نوزاد در 
 م��اه آخر ب��ارداری ویتامین K )زیر نظر پزش��ک( 

تزریق نمایند.

حسرت دیدن

صرع در حاملگی

سال هاس��ت که نقش اساس��ی تغذیه با شیر مادر، 
در رش��د وس��المت کودکان و همچنین س��المت 
مادران، ش��ناخته ش��ده اس��ت و به تنهایی در شش 
م��اه اول تول��د، برای ش��یرخوار کافی اس��ت و در 
ش��ش م��اه دوم تول��د، ان��رژی الزم 50 درص��د از 
 ش��یر مادر و 50 درص��د از تغذی��ه تکمیلی تأمین 

می شود. 
آموزش به مادران هنر است که به مادران گفته شود 
همه مادران قادر به شیر دادن هستند و باید این باور 
به مادران تفهیم شود، از طرف دیگر حمایت جامعه 
از زن��ان و حمایت خان��واده از مادران، اهمیت ویژه 
دارد. نکته مهم دیگر، آموزش کارکنان بیمارستان ها 
و مراکز درمانی اس��ت که بتوانند پاسخگوی مادران  
به گونه صحیح باش��ند، چون اگر ناآگاهانه به سؤال 
 م��ادری پاس��خ داده ش��ود، بدآم��وزی مصیبت بار 

خواهد بود. 
در دو تا س��ه هفته اول تولد، مهمترین زمان س��ؤال 

برانگیز مادران خواهدمی باشد.
مقام مادر ش��یر ده در آیه 14 سوره لقمان  ذکر شده: 
بعد از ش��کرگذاری خالق، شکرگزاری مادر توصیه 

شده است.
در سوره بقره آیه 133 مدت شیر دادن دو سال تمام 
ذکر ش��ده اس��ت. اکنون بعد از 1400 سال سازمان 
بهداش��ت جهانی، مدت دو سال شیر مادر را تأکید 

کرده است. 
ــادر: کاهش عفونت های  ــیر م  فوائد تغذيه با ش
گوارشی به خصوص اسهال و استفراغ، عفونت های 
تنفسی، کاهش عفونت های ویروسی و باکتریال و 
قارچی به علت عوامل اختصاصی و غیر اختصاصی 
شیر مادر، رش��د و تکامل مطلوب شیرخوار، پاسخ 
به ایمونیزاسیون و حمایت هفت استراتژی سازمان 
بهداش��ت جهانی، در رشد و سالمت کودک شامل 
ایمن س��ازی، پیش��گیری از اسهال، پیش��گیری از 
عفونت های حاد تنفسی، تنظیم خانواده، تغذیه با شیر 
مادر، تغذیه تکمیلی و پیگیری رشد که همگی در زیر 
چتر تغذیه با ش��یر مادر است. کاهش عفونت های 
مزمن دیابت یک و 2 وسلیاک، بیماری های التهابی 
روده، کانسر، بیماری های آلرژی، آسم، رشد و تکامل 
مغزی، افزایش هوش، س��المت جس��می و روحی 
 مادر و کاهش کانس��ر رحم و سینه و صدها مزایای 

دیگر.
 در جريان بیماری های زير، بهتر است مادر شیر 

ندهد: 
عفونت HIV : در ممالک توسعه یافته به علت اینکه 
ریس��ک انتقال عفونت از راه ش��یر مادر زیاد است، 
تغذیه باشیر مادر کنترل شده است در ممالک در حال 
توسعه مرگ و میر به علت عفونت های مختلف زیاد 
است باید مورد تعمق قرار گیرد. البته بهتر است شیر 

مادر  در این صورت داده نشود.
 عفونت ويروسی سیتو مگال CMV: این ویروس 
از راه ش��یر منتقل می ش��ود. اما در نوزادان به علت 
عب��ور آنتی بادی از مادر، تغذیه با ش��یر مادر مانعی 
ن��دارد، لیکن در ن��وزادان نارس که سیس��تم ایمنی 

ضعیف است نباید شیر مادر داده شود.
ــروس: ک��ه موج��ب نئوپالس��م بدخیم و  رترووي
اختالالت نورولوژیک در بالغین می ش��ود و از راه 
شیر مادر منتقل می شود و نباید شیر مادر داده شود. 
ــیمپلکس تیپ 1: این ویروس  ويروس هرپس س
در شیر مادر وجود دارد، نواحی تبخال باید پوشانده 
 ش��ود و با رعایت بهداشت کامل، شیر مادر اشکالی 

ندارد. 
ــکالی  ــیر مادر اش ــای زير، دادن ش در بیماری ه

ندارد: 
هپاتیت B: گرچه در ش��یر مادر وجود دارد اگر در 
مادران مبتال بالفاصله بعد از زایمان واکسن هپاتیت B  و 
ایمونوگلبولین هپاتیت  ب تزریق شود بعد از آن ریسک 
 عفونت کاهش می یابد و تغذیه با شیر مادر اشکالی 

ندارد.
گ��زارش  م��ادر  ش��یر  از  انتق��ال   :C ــت   هپاتی

نشده است. 
ــرخجه: در مادران مبتال به س��رخجه یا متعاقب  س
واکسیناسیون س��رخجه، شیر مادر اش��کالی ندارد، 
زمانی که مادر مبتال شده، ویروس به بدن شیرخوار 

رسیده است و دادن شیر مادر اشکالی ندارد.
واكسن آبله مرغان: انتقال از راه شیر مادر گزارش 

نشده و دادن شیر مادر اشکالی ندارد.
در کودک مبتال به فنیل کتنوری ش��یر مادر اشکالی 

ندارد و اقدامات مخصوص باید انجام گیرد.
ــیگار و الکل: گرچه مصرف سیگار و الکل برای  س
خود مادر صالح نیس��ت ولی بر روی شیرخوار به 

طور مطلق نمی توان گفت مؤثر است.

چشم هایش را از ترس بست! دراز کشید روی تخت 
و ملحفه هایی که بوی سفیدکننده می دادند... دست 

هایش می لرزید. 
زن گفت: »نترس دختر! اگر بترس��ی عضالت بدنت 
خود به خود سفت می شوند!« دختر اما دیگر چیزی 
نمی ش��نید؛ ماده بیهوش کننده اث��ر کرده بود و حاال 
دیگر نوبت زن بود که دست به کار شود! دو ساعت 
بعد، دختر گوش��ه تاکسی مچاله ش��ده بود از درد... 
دیگر خبری از »جنین« ناخواس��ته نبود... جنین مرده 
بود به قیمت همه چیزهایی که دختر می خواس��ت 

زنده نگه دارد!
كودک

فرزند یکی از نعمت های بزرگ است که خداوند به 
پدران و مادران عطا کرده است. اهمیت این امر زمانی 
معلوم می ش��ود که زن و شوهری پس از چند سال 
زندگی مشترک وقتی از داشتن نعمت فرزند محروم 
می مانند با تحمل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد و 
گاهی رنج سفر و... به مراجع درمانی مراجعه می کنند 
و همچنی��ن وجود مراجع فراوان درمانی و ناباروری 
و اکتشافات جدید در این زمینه اهمیت این امر را به 
اثبات می رس��اند و حتی زمانی که زوجین از بارور 
شدن قطع امید می کنند با استفاده از رحم اجاره ای 
یا با مراجعه به مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، 
طفل��ی را به فرزندی می پذیرند با وجود این، برخی 
از پدرها و مادرها به دالیلی از وجود جنین ناخرسند 
بوده ب��ه عنوان مثال در م��واردی که جنین تهدیدی 
برای سالمتی و حیات مادر باشد یا جنین از بیماری 
خاصی رنج ببرد که برای وی خطرناک است. بنابراین 
قانونگذار تحت شرایط خاصی اجازه سقط جنین را 
به بعض��ی از زوجین می دهد و چون س��قط جنین 
ب��ه جز در م��وارد خاص و محدود جرم محس��وب 
می ش��ود در نوشته حاضر با ضمانت اجرای قانونی 

سقط جنین بیشتر آشنا می شویم. 
 سقط جنین چیست؟

سقط جنین اصطالحاً عبارت است از اقدام به خروج 
غیرطبیعی حمل قبل از موع��د طبیعی وضع حمل، 
به وس��یله مادر یا هر کس دیگر، به قصد نابود کردن 
جنین به صورتی که جنین خارج ش��ده از رحم زنده 

نباشد.
در قوانین جمهوری اسالمی ایران به پیروی از شرع 
مقدس اسالم س��قط جنین به طور کلی ممنوع و به 
منزله قتل نفس محس��وب می ش��ود. با این وجود 
قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که می توان 
تحت آن شرایط و با رعایت مقرراتی که ذکر خواهد 
شد اقدام به سقط جنین کرد. مفاد این قانون که تحت 
عنوان قانون سقط درمانی در سال 1384 به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسیده به شرح زیر است:
س��قط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید 
مراجع قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب 
افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب سختی و آزار 
مادر اس��ت و یا بیماری مادر که با تهدید جانی وی 
همراه باشد، قبل از دمیدن روح )4ماهگی( با رضایت 
زن مجاز است در این حالت دیگر مسئولیتی متوجه 

پزشک اقدام کننده به سقط جنین نیست.
در قوانین جمهوری اسالمی ایران به پیروی از شرع 
مقدس اسالم س��قط جنین به طور کلی ممنوع و به 

منزله قتل نفس محسوب می شود.
برای صدور درخواس��ت مجوز سقط درمانی، برای 
اقدام به سقط جنین قانونی در صورتی که سقط جنین 
قانونی باشد افراد می توانند با دستور مقام قضایی یا 
درخواس��ت زوجین با معرفی نامه پزشک معالج به 
ادارات کل پزش��کی قانونی استان مراجعه کنند. این 
نکته قابل ذکر اس��ت که تنها در صورتی درخواست 
 پذیرفته می ش��ود که س��ن ب��ارداری از چه��ار ماه 

نگذشته باشد.
نحوه اخذ دستور مقام قضايی

درخواس��ت ص��دور مجوز برای س��قط جنین فقط 
هنگامی پذیرفته می ش��ود که جهت درمان باش��د و 

دارای شرایط زیر است:
1- درخواس��ت س��قط درمانی به اداره کل پزشکی 

قانونی استان ها تقدیم شود.
2- این درخواس��ت قبل از چهار ماهگی جنین ارائه 

شود.
3- درخواست از سوی زوجین همراه با معرفی نامه 
پزشک معالج باشد، همچنین است هنگامی که دستور 
مقام قضایی برای س��قط جنین منضم به درخواست 

باشد باز هم ارائه  نظر پزشک معالج ضروری است.
4- معرفی نامه پزش��ک شامل عکس مادر )مهر شده 
به مهر پزشک(، مشخصات شناسنامه ای او، تشخیص 
بیماری، روش تش��خیص و عالئ��م آن خواهد بود 
و تصویر شناس��نامه و مدارکی ک��ه هویت زوجین 
را مش��خص می کند و نیز نتایج آزمایشات پزشکی 
پیوس��ت  و جهت صدور مجوز ب��ه مراجع قضایی 

تقدیم می شود.
برابر قانون اساس��ی همه اشخاص از حقوق مساوی 
برخوردارند و نیز دارای حق حیات هس��تند بنابراین 
همان طور که جنین ناش��ی از ازدواج مورد احترام و 
حمایت است جنین ناش��ی از رابطه نامشروع نیز از 
سوی قانونگذار حمایت می شود و هرگونه آسیب به 

آن قابل تعقیب کیفری است
مجازات سقط جنین

مجازات س��قط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: 
گاه��ی مرتکب از وس��ایلی مث��ل دادن ادوی��ه و... 
برای س��قط جنین اس��تفاده می کند و زمانی با ایراد 
صدمات بدنی موجب س��قط می ش��ود، قانونگذار 
 ب��رای ه��ر ک��دام ازآنها مج��ازات خاص��ی در نظر 

گرفته است. 
س��قط جنی��ن به وس��یله ای��راد صدم��ات بدنی که 
ش��دیدترین ن��وع صدمه ب��وده ب��رای آن مجازات 
س��نگینی پی��ش بینی ش��ده اس��ت. در م��اده 622 
ق.م.ا مقرر ش��ده اس��ت : )هرکس عالماً و عامداً به 
واس��طه ضرب ی��ا اذی��ت و آزار زن حامله، موجب 
س��قط جنین وی ش��ود، عالوه بر پرداخ��ت دیه یا 
 قصاص به حبس از یکس��ال تا س��ه س��ال محکوم 

خواهد شد.( 
مقص��ود از ضرب و اذیت زن حامله، هر نوع ضرب 

اس��ت اعم از اینکه توأم با جرح نیز باشد یا نباشد و 
برای به کار بردن وس��ایلی چون دادن ادویه و... ماده 

623 قانون فوق اعمال می شود. 
این ماده مقرر می دارد: )هرکس به واسطه دادن ادویه 
یا وس��ایل دیگری موجب س��قط جنین زن شود به 
ش��ش ماه تا یکس��ال حبس محکوم می شود و اگر 
عالم��اً و عامداً زن حامله ای را داللت به اس��تعمال 
ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود 
به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر 
اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر است 
و در ه��ر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات 

مربوط داده خواهد شد.( 
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن 
حامله را داللت به اس��تعمال وس��ایل مذکور کند و 
شخصاً مباشرت نکرده باشد قانونگذار عمل مرتکب 
را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسالمی  راجع به 
معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن 

قائل شده است.
مجازات س��قط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : 
قانونگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین 
مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود 
زن حامله و یا ش��وهر انجام می پذیرد تفاوت قائل 

شده است.
مجازات سقط جنین توسط مادر 

طبق ماده 489 ق.م.ا )هرگاه زنی جنین خود را سقط 
کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد 

و خود از آن دیه سهمی نمی برد.(.
مجازات سقط جنین توسط مادر، پرداخت دیه است 
که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی ش��ده است اما 
به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از 

ولوج روح در جنین باشد.
د( سقط جنین در حادثه رانندگی

اگر حادثه رانندگی منجر به س��قط جنین شود عالوه 
ب��ر جنبه عمومی جرم که راننده مقصر باید مجازات 
حب��س یا ج��زای نق��دی را تحمل کن��د مکلف به 
پرداخت دیه جنین به اولیای دم اس��ت و اگر حادثه 
فقط منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی ش��ود 
ولی آس��یبی به جنی��ن وارد نیاید فقط از حیث جنبه 
عمومی به مجازات حبس ی��ا جزای نقدی محکوم 
خواهد ش��د و چنانچه حادث��ه منجر به مرگ مادر و 
س��قط جنین ش��ود عالوه بر جنبه عمومی جرم باید 
 دی��ه مادر و جنین را نیز در صورت مطالبه اولیای دم 

بپردازد. 
ش��ایان ذکر است دیه جنین پس از چهارماهگی اگر 
پسر باش��د دیه کامل یک انس��ان و اگر دختر باشد 

نصف دیه کامل خواهد بود.

به مناسبت روز جهانی شیر مادر

نقش شیر مادر در رشد کودک

کودکانی که ناخواسته می آیند

مصرف لوازم آرایشي زنان 
باردار باعث شکاف كام و 
لب شکري نوزادان مي شود

جاده خاكی

پیشبندگلخند

جوان و خانواده

صالح الدین دلش��اد، مدیرعامل مؤسس��ه حمایت 
از کودکان با ناهنجاري ه��اي مادرزادي)محکم( در 
گفتگو با فارس، گفت: لب ش��کري، شکاف کام و 
ناهنجاري منینگوس��ل )ناهنجاري دستگاه عصبي 
و نخاع��ي مادزادي( ش��ایع تری��ن ناهنجاري هاي 
مادرزادي در کشور هس��تند. وي ادامه داد: بسیاري 
از این ناهنجاري ها با آزمایش مایع آمونیاکي، توسط 
زن��ان فوق تخصص بیماري هاي جنین، تا قبل از 4 
ماهگ��ي در هفته هاي 12 تا 16 ماهگي بارداري یا با 
انجام سونوگرافي در هفته هاي 22 تا 33 بارداري قابل 

تشخیص است. 
وي ادامه داد: متأس��فانه هنوز شیوع ناهنجاري هاي 
مادرزادي در کش��ور ما باالست و باید اقدامات قابل 
توجهي براي گسترش مراکز تشخیصي و اقدامات 

پیشگیرانه در کشور انجام شود. 
وي گفت: مس��أله دیگر اقدامات و تجهیزاتي است 
که براي زایمان این نوزادان الزم اس��ت و متأس��فانه 
در کش��ور ما این امکانات بس��یار محدود است، به 
همین علت قرار اس��ت پروت��کل زایمان کودکان با 
 ناهنجاري مادرزادي با همکاري وزارت بهداش��ت، 

تدوین شود. 
قرار است مرکز مجهزی نیز برای تولید این نوزادان 
در مرکز طبی کودکان، در مجتمع بیمارس��تانی امام 
خمینی)ره( دایر شود. که امکانات الزم براي نجات 
نوزاد و مادر را داشته باشد. وي افزود: عوامل شیمیایي 
مانند سیگار و استفاده از لوازم آرایشي زنان، در ماه هاي 
اول بارداري و نیز مصرف الکل در کنار عوامل ژنتیک، 
از مهمترین عوامل ابتالي جنین به عارضه لب شکري 

و شکاف کام است. 
دلش��اد اضافه کرد: مهمترین اقدام براي پیش��گیري 
از ای��ن ناهنجاري ه��ا مراجع��ه به پزش��ک قبل از 
ازدواج و ب��ارداري! ش��روع به مص��رف قرص هاي 
اس��ید فولیک از چند م��اه قبل از ب��ارداري و انجام 
آزمایش هاي تش��خیصي براي مادراني اس��ت که به 
علت زمینه خانوادگي ی��ا عوامل ژنتیک و محیطي 
 نوزادانش��ان بیش��تر در معرض ای��ن ناهنجاري ها 

هستند. 
وي گفت: متأس��فانه برخي م��ادران با وجود تأکید 
پزش��ک به مصرف قرص اسید فولیک قبل و حین 
ب��ارداري، این قرص ها را به صورت مرتبط مصرف 

نمي کنند. 
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  با معرفي نفرات برتر؛
 مرحله دوم اسکيت نوجوانان؛ 

در اصفهان پایان یافت

در مسابقات وزنه برداری معلوالن جهان 
ایران سوم شد

مرحل��ه دوم رقابت ه��اي 
نونهاالن و  اس��کیت  لیگ 
نوجوانان، با معرفي نفرات 
برت��ر در ه��ر رده پای��ان 

یافت. 
از  ف��ارس  گ��زارش  ب��ه 
رقابت ها  این  در  اصفهان، 
ک��ه در ورزش��گاه آزادي 
ارغوانی��ه به پایان رس��ید، 
نوجوان  و  نونهال  دختران 
دو  ط��ي  ب��از،  اس��کیت 
روز در رش��ته س��رعت با 

یکدیگر به رقابت پرداختند. 
در مرحله دوم لیگ باشگاهي اسکیت، 26 باشگاه حضور داشتند که دو تیم هیأت 
 اسکیت اصفهان و اسکیت جاویدان خمیني شهر، دو نماینده اصفهان در این رقابت ها 

بودند.
نایب رئیس فدراس��یون اس��کیت، با بی��ان اینکه نفرات برت��ر رده هاي مختلف 
مرحله دوم ش��ناخته ش��ده اند، افزود: طي دو روز آینده، با محاس��به امتیازات 
 به دس��ت آمده در رده هاي انفرادي، فدراس��یون اس��کیت، رده بن��دي تیم ها را 

اعالم مي کند. 
ژیال س��روش، با بیان اینک��ه لیگ نونهاالن و نوجوانان، در س��ه مرحله برگزار 
مي شود، گفت: در مرحله نخست این رقابت ها، تیم هاي: هیأت اسکیت فارس، 
پاالیش گاز س��رخون قش��م و عقیق کرج، به عنوان هاي اول تا س��وم دس��ت 
یافتند. مرحله س��وم لیگ اسکیت نونهاالن و نوجوانان، به میزباني تهران برگزار 

مي شود.

ایران مقام سوم مسابقات جهانی وزنه برداری معلوالن در مالزی را در مجموع 
دو بخش: بزرگس��االن و جوانان از آن خود کرد و در بخش بزرگس��االن پوالد 

مردان ایران نایب قهرمان شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، تیم کش��ورمان در مجموع با کسب 6 مدال طال، 
5 م��دال نقره، 2 برنز و 64 امتیاز پس از کش��ورهای: چین و مصر بر س��کوی 
سوم این دوره از مسابقات ایستاد. تیم ملی وزنه برداری معلوالن ایران، درسال 
2006ب��ه مق��ام قهرمانی جهان دس��ت یافته بود. در بخش جوان��ان، ایران با 3 
طال ، 2 نقره و 2 برنز پس از مصر و چین س��وم ش��د و در بخش بزرگس��االن 
 ب��ا 2 ط��ال، 1 نق��ره و 1 برنز پس از چین دوم ش��د و عراق عنوان س��ومی را 

کسب کرد.
  

ورزشی

فینال لیگ فوتبال قهرمانان آس��یا 2011 
و 2012، به صورت تک بازی، در خانه 
یکی از دو تیم فینالیست، برگزار خواهد 
شد.کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، با ریاست »فرناندو مانیال« برگزار 
شد و با انجام تک بازی فینال، در یکی 
از دو کش��ور حاض��ر در فینال موافقت 

کرد.
از س��ال 2009 ب��ازی فین��ال لی��گ قهرمانان آس��یا، ب��ه یک کش��ور بی طرف 
 داده ش��د. اما قرار اس��ت از س��ال 2011 این میزبانی، به کش��ورهای فینالیست 

داده شود. 
با این تصمیم، تماش��اگران بیش��تری به اس��تادیوم ها می آیند و بنابراین میزبان 
مسابقات در قرعه کشی بازی های نهایی، مشخص خواهد شد. این کمیته روش 
اجرای مس��ابقات انتخابی المپیک 2012 لندن، جام جهانی 2014 و چلنج کاپ 

2012 را نیز به تصویب رساند.
»بن همام« با ابراز خوشحالی از موفقیت نسبی آسیایی ها، در جام جهانی گفت: 
کمیته مسابقات باید از پیشرفتی که آسیایی ها، در جام جهانی 2010 نشان دادند 

خوشحال باشد.
فرنان��دو مانیال، رئیس کمیته هم با اش��اره به تالش ه��ای رئیس afc گفت: 90 
درصد از س��هم موفقیتی که داریم، از درایت رئیس کنفدراسیون است. ما بیشتر 

تصمیم می گیریم و او باید به سختی، کارها را اجرا کند. 
همه تصمیمات کمیته مس��ابقات، برای تصویب نهایی به کمیته اجرایی فرستاده 
ش��د. به گزارش ایسنا؛ فدراسیون فوتبال ایران نیز در این نشست، پیشنهاد کرده 

که فینال در یکی از دو کشور ایران یا عربستان برگزار شود.

س��رمربي تیم فوتبال س��پاهان، گفت: متأسفانه 
بازیکنان ایران��ي فقط پول گرفتن را آموخته اند 
و چیز دیگري بلد نیس��تند. امیر قلعه نوعي در 
گفتگو ب��ا فارس، در مورد دیدار با ملوان اظهار 
داش��ت: پس از بازي با راه آهن که به تس��اوي 
رس��ید تمرینات خوبي را انجام دادیم و مشکل 
خاصي براي این دیدار نداریم. ملوان همیش��ه 
تیم جوان و دونده اي بوده و از کادرفني جواني 
برخوردار است و به همین دلیل مسابقه سختي را 
پیش رو خواهیم داشت. وي افزود: بازي ملوان 
مقابل نفت را دیدم و این تیم با بدشانسي زیادي 
روبرو بود، اما ب��ا توجه به اینکه ما در اصفهان 
میزبانیم، به دنبال 3 امتیاز هستیم. قلعه نوعي در 
مورد اعتراض کاظمیان به نیمکت نشیني عنوان 
کرد: من پیش از این گفته بودم که هر بازیکني از 
نیمکت نشیني ناراحت است مي تواند سپاهان را 

ترک کند و با هیچ کس شوخي هم ندارم.
وي تأکید کرد: بازیکنان ما حرفه ای نیستند و به 
هر موضوعي بي علت اعتراض مي کنند. »تورس« 
و »فاب��رگاس« که جزو بهترین بازیکن جهان و 
اسپانیا هس��تند در دیدار فینال جام جهاني تنها 

چند دقیقه به میدان رفتند. به نظر شما بازیکنان 
ما از نظر فوتبالي با آنها قابل قیاس هستند؟ آنها 
معناي حرفه اي بودن را یاد گرفته اند، اما بازیکنان 
ما تنها فرهنگ پول گرفتن را آموخته اند و چیز 

دیگري بلد نیستند.
قلعه نوعي ادامه داد: تا جایي که در حیطه کاري 
من باش��د، با این موضوع برخورد خواهم کرد 
و مطمئن باش��ید نمي گ��ذارم از همین ابتداي 
فصل براي سپاهان حاشیه ایجاد شود. سپاهان 
 و ملوان، ساعت 18:15 در فوالد شهر به میدان 

مي روند.

س��رمربي س��ابق تی��م مل��ي آرژانتی��ن با مس��ئوالن 
 فدراس��یون فوتب��ال مکزی��ک، ب��ه ص��ورت تلفني 

صحبت کرد. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس و به نق��ل از م��ارکا اس��پانیا، 
»دیه گ��و آرماندو مارادونا« به احتم��ال فراوان؛ جاي 
 خ��ود را به »بی��الردو« مي ده��د اما جال��ب این جا 
اس��ت ک��ه فدراس��یون فوتب��ال مکزیک ب��ا علم به 
 کارهای پر حاش��یه این مربی، قصد مذاکره با وي را 

دارد. 
این فدراسیون در تماس تلفني با مارادونا مواردي را 

با وي در میان گذاشته است. 
مردم دو کشور مکزیک و آرژانتین، در صورت تحقق 
آرزوي دیرینه فدراسیون فوتبال مکزیک، بیش از پیش 
به یکدیگر نزدیک خواهند شد اما هنوز هیچ واکنش 
 رسمي از سوي مارادونا، در محافل ورزشي دیده نشده 
است. روز گذش��ته، چند روزنامه آرژانتیني، نوشتند: 
سرنوش��ت »خاویر آخیره« مکزیکي مثل سرنوش��ت 
»مارادونا« خواهد بود اما مش��خص ش��د که مارادونا 
آنقدرها هم که خبرن��گاران آرژانتیني تصور مي کنند 

منزوي و تنها نشده است.

اتحادی��ه فوتبال اروپا، با درخواس��ت باش��گاه مقروض رئال مای��ورکا مبنی بر 
تجدیدنظ��ر ب��رای حضور ای��ن تیم، در رقابت ه��ای لیگ اروپ��ا مخالفت کرد. 
ب��ه گزارش مهر، یوفا با اس��تناد به اینک��ه مایورکا طبق قوانین قادر نیس��ت در 
رقابت های فصل جاری لیگ اروپا، شرکت کند رای به حذف این تیم اسپانیایی 
از دور رقابت ها داد و مایورکا برای اینکه بتواند فرصت حضور در این مسابقات 

را پیدا کند باید به دادگاه عالی ورزش شکایت کند.
مایورکا قرار بود به عنوان تیم پنجم اللیگا، در رقابت های لیگ اروپا حضور پیدا 
کند اما اس��تعالم اختیاری این تیم که نش��ان داد 77 میلیون دالر مقروض است، 

باعث شد تا سران یوفا، این تیم را از دور رقابت ها کنار بگذارند. 
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تیم فوتبال »ویارئال« که با کسب عنوان هفتمی 
ب��ه کار خود پایان داد، در کنار »ختافه« که شش��م ش��د، نمایندگان اس��پانیا در 

رقابت های لیگ اروپای امسال خواهند بود.

 دیوی��د جیمز، دروازه بان تی��م ملی فوتبال انگلیس با امضا قرارداد یک س��اله؛
به تیم دسته دومی »بریستول سیتی« این کشور پیوست. امکان تمدید یکساله این 
قرارداد نیز وجود دارد. جیمز س��ی و نه ساله از تمدید قرارداد با پورتس موث، 
تیم پیشین خود که این فصل به دسته دو انگلیس سقوط کرده است، خودداری 
کرد. این دروازه بان، بر خالف ابراز تمایل تیم های مطرحی همچون: »س��لتیک 
گالس��کو« ترجیح داد، در دسته دوم انگلیس، به بازی خود ادامه دهد. جیمز به 
پایگاه اینترنتی تیم بریس��تول سیتی گفت: خیلی تالش کردم در لیگ برتر بمانم 
ام��ا برای من بازی مهم بود. بنابرای��ن تیمی را انتخاب کردم که هم بازی کنم و 
هم در کنار خانواده ام باشم. مذاکره ای طوالنی با رئیس باشگاه بریستول سیتی 
داش��تم و اظهارات و اهداف وی را پس��ندیدم. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
لندن، دروازه بان سابق لیورپول و وستهام، در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 

سه بازی برای تیم ملی فوتبال انگلیس انجام داده است.

بازیکن تیم بارس��لونا و تیم ملی فوتبال اس��پانیا به عنوان ستاره اصلی بازی فیفا 
2011 انتخاب شد. آندرس اینیستا، نقش بسیار پررنگی در قهرمانی اسپانیا در جام 
جهانی نوزدهم داشت و موفقیت های اخیر »بارسا« نیز تا حد زیادی به درخشش 
این بازیکن بزرگ، مربوط می ش��ود. وی در بازی به روز شده فیفا 2011 که از 
هفته آینده در بازار بازی های کامپیوتری، عرضه می ش��ود، به عنوان تک س��تاره 
و آغاز گر این نرم افزار انتخاب ش��ده اس��ت. در فیف��ا 2011، تیم ملی آفریقای 
 جنوبی به عنوان میزبان موفق جام نوزدهم، با قدرت بیشتر و ویژگی های بهتری 

حضور دارد.

رئیس اداره تربیت بدني شهرس��تان مبارکه گفت: حوادث اتفاق افتاده در پیست 
سوارکاري این شهرستان جدي نبود. 

غالمعلي مرادي، در گفتگو با فارس در مبارکه، با اش��اره به حوادث اتفاق افتاده 
در مس��ابقه س��وارکاري این شهرستان اظهار داش��ت: در دور پایاني مسابقه دو 
یا س��ه اسب، از مس��یر خود خارج ش��دند و به طرف جمعیت حاضر آمدند و 
برای مواظبت از مردم، اس��ب ها را کنترل کردم تا آس��یبي به مردم حاضر در این 

مسابقات وارد نشود. 
وي پیرامون آسیب وارد شده به خود، در جریان این مسابقه تصریح کرد: پس از 
حرکت به طرف اسب ها، یکي از آنها به طرفم آمده و با ضربه خود مرا به کناري 
پرتاب کرد که موجب آسیب دیدگي جزئي در سمت راست قفسه سینه و دست چپ 
 من شد که پس از حضور در بیمارستان و درمان جزئي، خوشبختانه آسیب جدي 

نداشته ام.
رئیس اداره تربیت بدني شهرس��تان مبارکه، با بیان اینکه: وزش باد شدید و آشنا 
نبودن اس��ب ها با پیست سوارکاري، تنها دلیل این اتفاق به شمار مي رود، اظهار 
داشت: از بین 20 اسب شرکت کننده در مسابقه، تنها سه اسب؛ از مسیر منحرف 
ش��دند که انحراف این اس��ب ها، به هیچیک از مردم حاضر در ورزشگاه آزادي 

مبارکه، آسیب وارد نکرد و من تنها آسیب دیده این مسأله بودم. 
وي با اش��اره ب��ه لزوم توجه بیش��تر، به ش��رایط برگزاري این گونه مس��ابقات 
خاطرنش��ان کرد: پیست سوارکاري شهرس��تان به تازگي راه اندازي شده و این 

مسابقه، نخستین مسابقه این پیست بود.
 بنابراین با توجه به حوادث اتفاق افتاده؛ براي برگزاري مس��ابقات آینده، توجه 
بیش��تري به شرایط مسابقه و محل آن خواهیم داش��ت. مرادي استقبال مردم از 
برنامه هاي هیأت س��وارکاري شهرس��تان را مطلوب ارزیاب��ي کرد و گفت: این 
هی��أت به تازگي در شهرس��تان، آغاز ب��ه کار کرده و ب��ا فعالیت هایي همچون: 
همایش س��وارکاري و رژه س��وارکاران در خیابان هاي شهرس��تان، و مس��ابقه 

سوارکاري، فعالیت هاي خود را آغاز کرده است. 
 وي ب��ا اش��اره به ل��زوم توجه مس��ئوالن ب��ه هیأت هاي ورزش��ي شهرس��تان 
ورزش��ي  هیأت ه��اي  ش��ده،  انج��ام  برنامه ریزي ه��اي  ب��ا  ک��رد:   اضاف��ه 
 شهرس��تان؛ ت��الش بس��یاري ب��راي ارتق��اي وضعی��ت ورزش��ي شهرس��تان 
به کار مي برند تا مردم مبارکه، بیش��تر از امکانات ورزشي این شهرستان استفاده 

کنند.

پژمان سلطانی 
محسن سعیدبخش جانشین فیروز ريخته گران شد 

تیم فوتسال فوالد ماهان سپاهان اصفهان فروردین 1386 پای به عرصه لیگ برتر کشور 
گذاش��ت و در این رقابت ها به مقام سوم رسید و با در اختیار گرفتن جمعی از ملی 
پوشان فوتسال ایران از جمله وحید شمسایی، محمد هاشم زاده و غیره در دومین سال 
حضور اولین قهرمانی خود را جشن گرفت و آنان فصل 89-88 نیز این مقام را تکرار 
کردند و در اولین مسابقات جام باشگاه های آسیا با اقتدار توانستند جام قهرمانی را از 
آن خود کند به همین منظور مراسم جشنی با حضور مسئوالن استانی و کشوری در 
تاالر باشگاه برگزار شد. بهروز ریخته گران، در این بخش )محسن سعیدبخش( را به 
عنوان مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان خواند که تعجب اکثر حضار به خصوص اصحاب 
رسانه را برانگیخت.)قبل از این مراسم، فیروز ریخته گران برادر کوچک بهروز ریخته 
گران مدیرعامل باشگاه بود(. محسن سعیدبخش، مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی 
ورزش��ی فوالد ماهان اظهار داش��ت: قبل از هر چیز باید از فیروز ریخته گران تشکر 
کنم که زحمات زیادی را در طول این مدت برای این باشگاه کشید و امیدوارم بتوانم 
راه وی را ادامه و به موفقیت های باالتری دس��ت پیدا کنم. س��عید بخش، به اهداف 
 خود در این باش��گاه اش��اره کرد و گفت: مهمترین اهداف ما در این مجموعه حفظ 
ارزش های اسالمی و ارتقاء اخالق اسالمی همراه با تالش برای کسب موفقیت های 
دیگر اس��ت. وی ادامه داد: قصد داریم با همکاری آموزش و پرورش و تربیت بدنی 
بحث استعدادیابی را در دستور کار قرار دهیم با توجه به ورزشکاران مستعدی که در 

سطح استان وجود دارد و این یک کار فرهنگی ورزشی است. 
ذاكر اصفهانی: بخش های خصوصی را حمايت می كنیم

علیرضا ذاکر اصفهانی، در ادامه این مراسم گفت: خوشبختانه استان در بعد امنیتی در 
شرایط بسیار خوبی است که دولت با این امنیت، می تواند به اهداف اصلی خود برسد 
و از زمانی که استاندار شدم، شرایط خوبی را استان پشت سر گذاشته و ما باید با یک 
برنامه مطلوب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان از طریق ورزش تالش کنیم از لحاظ 
زیرساختاری اصفهان در جایگاه خوبی است. وی ادامه داد: مجموعه استانداری برای 
ورزش جایگاه ویژه ای را قرار داده و با همکاری اداره کل ترتبیت بدنی و باشگاه هایی 
در سطح استان باید این فعالیت سالم را ارتقاء دهیم. ذاکر اصفهانی، در پایان پیرامون 
بخش خصوصی در ورزش گفت: از اینکه بخش خصوصی در ورزش وارد ش��ده 
خوشحالم به دلیل اینکه باعث فعالیت بیشتر و همچنین رقابت بین این بخش ها خواهد 
شد ما آنها را حمایت می کنیم تا ورزش استان را در سطح کشور و حتی آسیا، ارتقاء 

دهیم و امیدواریم فوالد ماهان به موفقیت های خود ادامه دهد.
خدابخش: اصفهان در ورزش حرفه ای، جايگاه مناسبی دارد

مدیرکل ترتبیت بدنی استان اصفهان، رشید خدابخش که به همراه معاون خود علیرضا 
غیور در مراس��م جشن قهرمانی تیم فوتسال فوالد ماهان در لیگ برتر کشور و جام 
باشگاه های آسیا، حضور داشت دقایقی برای مدعوین سخنرانی کرد و گفت: ورزش 
 در چهار زمینه جامع، باید روند رو به رش��دی داش��ته باش��د اصفهان از نظر ورزش 
حرفه ای جایگاه مطلوب و ویژه ای دارد اما اگر بخواهد فقط در همین زمینه رشد کند 
این روند رو به جلو تبدیل به رشد سرطانی خواهد شد و باعث می شود که ما در امر 
استعدادیابی و نخبه پروری، کوتاهی کنیم و باید سهم استان در باشگاه ها مشخص شود. 
خدابخش افزود: باشگاه ها در امر نخبه پروری و استعدادیابی باید از 200 ورزشکار، به 

20000 نفر برسند و نقش تولید ورزشکار را ایفا کنند.
عباس ترابیان: تیم ملی با ستارگان جهان، در اصفهان بازی می كند

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتس��ال ایران ضمن تبریک به مردم و مس��ئوالن شهر 
اصفهان توضیح داد: ما در تهران، پیرامون فوتسال به اصفهان متکی باشیم و حتی برای 
 میزبانی جام جهانی فوتسال اصفهان، را پیشنهاد داده بودیم که بنا به دالیلی میزبانی این 
رقایت ها به ایران واگذار نشد. ترابیان به اصفهانی ها قول داد، مسابقه فوتسال بین تیم 
ملی کشورمان و ستارگان جهان را به این شهر بیاورد و همچنین تأکید کرد: گزینه اصلی 
برای برگزاری قهرمانان باشگاه های فوتسال قاره های جهان، اصفهان خواهد بود وی 
در پایان گفت: از خانواده ریخته گران تشکر می کنم که این رشته را در سطح آسیا، 

ارتقاء بخشیدند و امیدوارم این موفقیت ها تداوم داشته باشد.
بازيکنان ذوب آهن و سپاهان، در كنار هم بودند

شهاب گردان، محمدرضا خلعتبری و محمد صلصالی، بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن 
در کنار محسن بنگر، مدافع بلند قامت سپاهانی ها از مراسم جشن لذت می بردند، که 
اکثر خبرنگاران، مایل بودند که صحبت های محمدرضا خلعتبری را پیرامون پیوستن به 
النصر امارات بدانند. مسئوالن باشگاه ذوب آهن که در این جشن حضور داشتند گفتند: 
خلعتبری اگر بخواهد برود در نیم فصل دوم، یکی از جمع ذوبی ها جدا خواهد شد و 

آن هم تا 50 درصد، احتمال دارد که سبزجامگان اصفهانی را ترک کند.

مراسم جشن قهرمانی تيم فوتسال فوالد 
قوهای سپید؛  در چنگال شیرهای زردماهان در ليگ برتر و جام باشگاه های آسيا 

رقابت ه��ای فوتبال لی��گ برتر کش��ور در هفته 
دوم ام��روز پای��ان می پذی��رد و طب��ق برنام��ه 
مل��وان بندرانزل��ی، میهمان س��پاهان خواهد بود، 
تراکتورس��ازی تبریز به مصاف راه آهن شهر ری 
می رود، نفت تهران از ش��هرداری تبریز پذیرائی 
می کند، نفت آبادان میزبان س��ایپای کرج است و 
در آخرین دیدار، پرسپولیس تهران در شهر قم رو 

در روی صبا قرار می گیرد. 
ــگاه  ــپاهان اصفهان/ ملوان بندرانزلی ورزش س

فوالد شهر ساعت 18:15
ستاره های پرشمار اصفهانی، در دیدار قبلی مقابل 
راه آهن با تساوی یک بر یک متوقف شدند سپاهان 

برابر شاگردان رسول کربکندی سه بازیکن کلیدی 
خود، محرم نویدکیا، احمد جمشیدیان و فابیوجان 
واریو را در اختیار نداشت و به نظر می رسد امیر 
قلع��ه نوعی در بازی ب��ا ملوانی ه��ا، معروف به 
قوهای س��پید، بتواند از احمد جمشیدیان و جان 
واریو، اس��تفاده کند. طالیی پوشان اصفهانی، در 
این فص��ل با آمدن خس��رو حی��دری، در جناح 
راست و داشتن بازیکن چپ پای کالسیک چون 
احس��ان حاج صفی، چشم به ارسال های این دو 
بازیکن و ضربات س��ر عنایت��ی دوخته اند که در 
بازی قبلی، به وضوح دیده ش��د و دقیقه 50 رضا 
عنایتی روی یکی از این ارسال ها که هاشم بیگ 
زاده فرس��تاد به گل تساوی بخش رسیدند اما این 
تیم در عمق دفاعی خود دارای ضعفهایی اس��ت 
که حتی اواخر فصل گذش��ته هم مش��هود بود و 
هماهنگی بین محس��ن بنگر و ه��ادی عقیلی، به 
طور کامل دیده نمی شد. ملوانی ها که در بازی با 
نفت تهران به س��ادگی می توانستند هر سه امتیاز 
بازی را کس��ب کنند با از دس��ت دادن یک پنالتی 
امتیازات دیدار هفته نخس��ت خ��ود را با نفتی ها 
تقس��یم کردند. فرهاد پورغالمی س��رمربی انزلی 
چی ها س��پاهان را پرستاره ترین تیم لیگ دانست 
و گفت: شاید س��پاهان پرمهره ترین تیم باشد اما 
ما تیم دست و پا بسته ای مقابل سپاهان نخواهیم 
ب��ود و برای به دس��ت آوردن امتی��از به اصفهان، 
خواهی��م رفت. از ن��کات قابل توج��ه این بازی 
حضور پژمان نوری، بازیکن س��ابق پرسپولیس و 
محس��ن مس��لمان، بازیکن فصل پیش ذوب آهن 
در ترکیب تیم ملوان است که به حاشیه های این 

بازی می افزاید. 
تراكتور در تبريز بدون تماشاگر 

ــهر ری   ــن ش ــز/ راه آه ــازی تبري تراكتورس
ــاعت  ــام )ره( تبريز س ــادگار ام ــگاه ي ورزش

17:30
ب��ا اتفاقات��ی ک��ه هفت��ه اول در مس��ابقه دو تیم 
پرس��پولیس و تراکتور سازی در ورزشگاه آزادی 
رخ داد، کمیته انضباطی به علت تخلفات هواداران 
تبری��زی آنها را برای دیدن دیدار تراکتور س��ازی 
ب��ا راه آهن محروم کردند و این ب��رای اولین بار 
اس��ت که شاگردان کمالوند بدون تماشاگر آن هم 
در تبری��ز به می��دان می روند. تراکت��ور در مقابل 

پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت و زمانی که 
ی��ک بر صفر، از حریف عقب بود، تالش��ی برای 
زدن گل از خ��ود ب��روز نداد، ام��ا راه آهن مقابل 
سپاهان جانانه بازی و بهادر عبدی و امین متوسل 
زاده، یک��ی زیباترین بازی های خود را به نمایش 
گذاشتند. رس��ول کربکندی، تیم راه آهن را برای 
9 تی��م باالی جدول، بس��ته اس��ت و نیم نگاهی 
ب��ه پنج تیم اول ج��دول دارد، راه آهنی ها خیلی 
خوش ش��انس هس��تند که در تبریز بدون حضور 
تماش��اگران این ش��هر، به مصاف یاران رس��ول 
خطیبی خواهند رفت و یک دیدار خانگی برایشان 

به حساب می آید. 
نبرد نقره داغ ها 

پیکان قزوين/ شاهین بوشهر، ورزشگاه شهید 
رجايی قزوين ساعت 18:15

ه��ر دو تیم بازی قبل��ی خود را با نتیجه مش��ابه 
2 بر ی��ک، به حریفان واگ��ذار کردند و به نوعی 

می ت��وان گفت: دی��دار پیکان و ش��اهین مصاف 
 نق��ره داغ هاس��ت. پی��کان در اصفه��ان مغلوب 
ذوب آهن نائب قهرمان فصل گذشته شد و شاهین 
در کن��ار خلیج فارس، نتیج��ه را به صنعت نفت 
آبادان واگذار کرد. احمدزاده، تیم خوبی را در این 
فصل برای قزوینی ها بس��ته است. بازیکنان این 
تیم دونده و خس��تگی ناپذیر، در طول نود دقیقه 
انجام وظیفه می کنن��د، اما هماهنگی بین خطوط 
سه گانه در این تیم، دیده نمی شود. شاید با مرور 
زم��ان این نقیصه را احمدزاده برطرف کند. در آن 
سوی میدان، به نام های بازیکنان شاهین که نگاه 
می کنیم به اس��م هایی بر می خوریم که در اوج 
جوان��ی دارای تجربه فراوانی نس��بت به بازیکنان 
پیکان هستند مثل لک چیرا، احمد آل نعمه، محمد 
احم��د پوری، ایوان پتروی��ج و ایمان حیدری که 
هر کدام، می توانند عصای دس��ت حمید استیلی 
باش��ند. با شکس��تی که هفته قبل ش��اهین مقابل 
صنع��ت نفت، آبادان داش��ت دقیقه ش��مار برای 
برکناری حمید اس��تیلی به کار افتاده و او در این 

دیدار محکوم به کسب حداقل امتیاز است.
لیگ يکی ها به هم رسیدند

نفت تهران/ شهرداری تبريز ورزشگاه اكباتان 
تهران ساعت 18:15

نفتی ه��ا، در ب��ازی مقابل قوهای س��پید انزلی با 
درخش��ش حسین آشنا با گرفتن یک ضربه پنالتی 
با یک امتیاز به تهران برگشتند و شهرداری هم در 
تبریز با حساب 3 بر 2 مغلوب آبی های پایتخت 
شد. این نتیجه، نش��ان می دهد که شاگردان اکبر 
میثاقی��ان، در دف��اع ضعیف و در خ��ط هافبک و 
حمله، دارای قدرت فراوانی هس��تند که برای هر 

تیمی می تواند خطرناک باشد. 
)اکب��ر اوتی( ادعا کرد که تیمش مقابل اس��تقالل 
به تجربه بازیکن��ان حریف باخته و حقش در آن 
دیدار شکست نبوده با این تفاسیر شهرداری عزم 
خود را برای کسب سه امتیاز )بیرون خانه( مقابل 
شاگردان فرکی جزم، کرده است. هر دو تیم فصل 

گذش��ته در لیگ دس��ته اول آزادگان بودند، که با 
حضور تیم های قدرتمندی، چون برق ش��یراز و 
دام��اش گیالن، جواز حضور در رقابت های لیگ 

برتر را کسب کردند. 
حاجی مايلی به برزيل می رود

ــايپای كرج،  ورزشگاه  صنعت نفت آبادان/ س
تختی آبادان ساعت 20:45

س��ایپا از جمله تیم هایی است که اسکلت اصلی 
فصل قبل خود را حف��ظ و چند بازیکن جوان و 
با انگیزه را به لیس��ت خود اضاف��ه کرد. در هفته 
نخس��ت، به ق��ول محم��د مایلی کهن س��رمربی 
نارنجی پوش��ان کرج��ی، از روی خ��وش اقبالی 
توانس��ت صبای ق��م را با ت��ک گل مهدی فیری 
از پی��ش روی ب��ردارد، ام��روز در ش��هر آب��ادان 
 )مع��روف به برزیل ایران( به مصاف صنعت نفت 

خواهد رفت. 
هر دو تیم از بازی نخس��ت خود، س��ه امتیاز در 
کیس��ه دارند، سایپا در گرمای طاقت فرسای شهر 
آب��ادان، به دیدار تیمی می رود که تماش��اگرانش 
عاش��ق و ش��یفته این تی��م هس��تند، در طول نود 
دقیقه شاگردان آلفرد و کاسمپرو، را تنها نخواهند 
گذاشت، هم تیم سایپا و هم صنعت نفت در رأس 
کادر فنی خ��ود از مربیانی بهره می برند که بازی 
هجوم��ی را از ابتدای بازی در دس��تور کار خود 
قرار می دهند که این امر موجب پر گل شدن این 

دیدار خواهد شد. 
صبا به فکر انتقام نیمه نهايی جام حذفی

صبای قم/ پرسپولیس تهران، ورزشگاه يادگار 
امام )ره( قم ساعت 20:45

فصل پیش در رقابت های جام حذفی کش��ور، از 

مرحل��ه نیمه نهایی، در ضرب��ات پنالتی صبای قم 
نتیجه را به پرس��پولیس واگذار کرد و قرمزپوشان 
پایتخت در دیدار پایانی تیم دسته اولی فوالد گستر 

تبریز را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. 
ش��اگردان محمود یاوری، قصد دارند در شهر قم، 
نس��یم صبا را برای شاگردان علی دایی، به طوفان 
تبدیل و س��ه امتیاز خانگی را از آن خود کند. تیم 
صبا از نظر میانگین س��نی یکی از پر س��ن و سال 
تری��ن تیم های لیگ، به حس��اب می آید. جالب 
اس��ت بدانید مربی این تیم، محم��ود یاوری هم 
جزء مس��ن ترین مربی ح��ال حاضر فوتبال ایران 
به ش��مار می آید. حض��ور محمد ن��وری و امیر 
حسین فش��نگچی بازیکنان، فصل قبل صبای قم، 
در ترکیب تیم پرسپولیس، این دیدار را جذاب تر 
می کند و باید منتظر واکنش هواداران قمی، نسبت 

به این موضوع بود. 
آی��ا آنها هم همانند اس��تقاللی ها، ک��ه در دیدار 
س��پاهان و راه آهن علیه خس��رو حی��دری، رضا 
عنایتی و هاشم بیگ زاده شعار دادند، با شعارهای 
خ��ود آنها را مورد لطف قرار می دهند. علی دایی 
در ای��ن دیدار نمی توان��د از کریم باقری به دلیل 
مصدومیت اس��تفاده کند و ویتاگو را روانه میدان 

خواهد کرد.

:AFC
فينال ليگ قهرمانان آسيا؛ در زمين یکی از 

فيناليست ها

در واكنش به؛ اعتراض به نیمکت نشیني
قلعه نوعي: بازیکنان ما، فقط فرهنگ پول گرفتن را 

یاد گرفته اند

در پي كنار گذاشتن آخیره؛ رخ داد
تماس رئيس فدراسيون 
فوتبال مکزیك با مارادونا

یوفا؛ فرجام »مایوركا« برای حضور در 
ليگ اروپا را نپذیرفت

 دروازه بان تيم ملی انگليس 
به ليگ دو رفت

اینيستا؛ تك ستاره فيفا 2011

 حوادث پيست سواركاري مباركه 
جدي نبود
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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(
30010 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

294500    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1048   1045      دالر امریکا

1368     1364    یورو

278 275     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

كالم نور
پیامبر اكرم )ص(:

كسی كه سخن حقی می داند نبايد از بیم مردم از گفتن آن خودداری كند.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

36 °

26 °

17 °

12 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

 ادامه از صفحه يک
ب��ا م��وج، با بیان این ک��ه برای 5 س��ال و در هر 
س��ال 1000 میلیارد ریال به بخش فرهنگ استان 
اختصاص یافته است، اظهار داشت: مصوبه دولت 
و مجلس، 1000 میلیارد ریال بود، اما امسال پس 

از کاهش بودجه ای که 
دولت ب��ه اجبار انجام 
داد، ای��ن مبل��غ به 88 
کاهش  تومان  میلی��ارد 
بیان  با  پیدا ک��رد. وی 
ای��ن که: ما به دنبال آن 
هستیم که 120 میلیارد 
ری��ال کاه��ش یافته به 
استان بازگردانده شود، 
گف��ت: البت��ه کاه��ش 
بودج��ه به معن��ی این 
نیست که این هزینه به 
اس��تان پرداخت نشود 
و در س��ال های آین��ده 
ش��د.  خواهد  جب��ران 
امنیتی  معاون سیاس��ی 
استاندار اصفهان افزود: 
به دلی��ل کمبود بودجه 
تم��ام  از  درص��د   20

بخش ه��ا از جمله فرهنگی کس��ر ش��د اما دولت 
براساس مصوبه خود و مجلس، برای 5 سال مبلغ 

5000 میلیارد ریال به استان خواهد پرداخت.
وی ب��ا اش��اره به ای��ن ک��ه: 20 درص��د بودجه 
ب��ه حوزه ه��ای علمی��ه و کانون ه��ای فرهنگی 
اختصاص یافته است، تصریح کرد: توزیع بودجه 
کاماًل هدفمند و با برنامه ریزی نسبت به نیازهای 
کل اس��تان انجام ش��ده است. اس��ماعیلی افزود: 
سرانه نیازهای فرهنگی شهرستان ها در حوزه های 
مختلف شناسایی شده و نسبت به بخش هایی که 

با استانداردهای ملی فاصله زیادی دارند، سرمایه 
گذاری انجام خواهد شد.

وی با بیان این که گس��ترش مجتمع های فرهنگی 
در اولویت  کارهای استان قرار دارد، اظهار داشت: 
مهمترین هدف ای��ن اعتبارات، ایجاد یک جنبش 

نرم افزاری فرهنگی میان مردم است تا تشکل های 
غیر دولتی در راستای ارتقای سطح فرهنگ استان 

فعال شوند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای دریافت طرح ها به دستگاه های فرهنگی 
اجرایی دولتی بس��نده نش��ده و تمامی اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی ب��رای ارتقای س��طح فرهنگ 
اس��تان طرح ارائه طرح کرده ان��د. وی با بیان این 
که: اس��تانداری بر توسعه فضای سینمایی و تئاتر 
اس��تان نیز تأکید دارد، ادامه داد: یکی از اقدامات 

انجام ش��ده در ماه های اخیر، میزبانی جش��نواره 
»فیلم حقیقت« اس��ت که از طرف وزارت ارش��اد 
نیز اعالم شده بخشی از تأمین فیلم این جشنواره 

تولید اصفهان باشد.
اسماعیلی با بیان این که طرح ارگ هنر اصفهان در 
میان دیگر اولویت های 
اس��تانداری  فرهنگ��ی 
ق��رار گرفت��ه، تصریح 
ک��رد: بودجه خاص از 
جمهور  رئی��س  طرف 
برای ایج��اد تاالر هنر 
اصفهان دریافت ش��ده 
س��اخته  زودی  ب��ه  و 
خواهد ش��د. وی ادامه 
اج��رای  محی��ط  داد: 
ط��رح در 50 هکتار و 
با همکاری ش��هرداری 
جانم���ایی  اصفه��ان 
ش��ده که با اجرای آن 
در  وی��ژه ای  تح��ول 
اصفهان  فرهنگ  حوزه 
افتاد.  خواه��د  اتف��اق 
امنیتی  معاون سیاس��ی 
استاندار اصفهان با بیان 
این که: هر شهرس��تان به میزان گسترش جمعیتی 
از بودج��ه فرهنگ��ی اختص��اص یافته به اس��تان 
اس��تفاده می نماید، تصریح ک��رد: بودجه فرهنگی 
شهرس��تان ها در 4 ح��وزه جمعیتی توزیع خواهد 

شد.
وی ادام��ه داد: البته این 4 حوزه ایجاد محدودیت 
نمی کن��د و ه��ر شهرس��تان می توان��د ب��ه میزان 
گس��تردگی طرح ها، ب��ا ارائه ط��رح در کارگروه 
 فرهن��گ و هن��ر از بودج��ه بیش��تری اس��تفاده 

نماید.

یازدهمین جش��نواره فیلم دفاع مقدس؛ با اتکا به 
تجربه ه��ای قبلی، می تواند مس��یر تولد دوباره و 
رشد و احیای سینمای دفاع مقدس را فراهم کند. 
به گزارش مهر، جشنواره فیلم مقاومت، انقالب و 
دفاع مقدس، از 28 ش��هریورماه برگزار می شود، 
تبلیغات و اخبار از اس��تقبال گسترده سینماگران؛ 
در ش��اخه های مختلف از این جشنواره می گوید 
و به نظر می رسد جشنواره امسال با رونق برگزار 
می ش��ود. اگ��ر یک��ی از کارکرده��ا و اهداف هر 
جشنواره ای را تولید آثاری بدانیم که با برنامه های 
آن جش��نواره همسو است؛ جشنواره دفاع مقدس 
تا به حال تا چه اندازه توانس��ته به رونق سینمای 
جن��گ کمک کن��د؟ چق��در برنامه ریزی های این 
جشنواره باعث رشد و تعالی فیلمسازی در گونه 

سینمای دفاع مقدس شده است؟
جش��نواره دفاع مقدس در ش��رایطی ک��ه بهترین 
چهره های س��ینما، دیگر در ح��وزه دفاع مقدس 
فیلم نمی س��ازند چه مفهوم��ی دارد؟ یا می تواند 
کدام چهره ها و استعدادهای تازه ای را به سینمای 
ایران معرفی کن��د؟ در غیبت کارگردان های طراز 
اول سینمای دفاع مقدس مانند ابراهیم حاتمی کیا، 
کمال تبری��زی، احمدرض��ا دروی��ش و زنده یاد 
رس��ول مالقلی پور کدام نس��ل  پرچم این سینما 

را حمل می کند؟

جش��نواره دفاع مقدس در ده دوره ای که پش��ت 
سرگذاش��ته چ��ه اهداف��ی را دنبال ک��رده و چه 
برنامه های��ی داش��ته ک��ه در حال حاض��ر به ثمر 
رس��یده باشد؟ س��ینمای دفاع مقدس در مقطعی، 
 ه��م جریان س��از ب��ود، ه��م پرمخاط��ب و هم 
معرفی کننده اس��تعدادهای جوان. س��ینمای دفاع 
مق��دس که پ��س از پی��روزی انقالب اس��المی 
قوت گرفت و رش��د یافت. فیلم هایی که برخی 
کارگردان های ش��اخص س��ینمای دف��اع مقدس 
ساختند، آثاری قابل عرضه  از ثبت رویداد بزرگی 
به نام »جنگ هشت س��اله ایران و عراق« هستند. 
فیلم هایی که امتیازش��ان تنها به تصویر کش��یدن 
واقعیت نبود بلکه س��اختار تکنیکی و روایت هم، 

در این تجربه ها رشد می کرد.
امس��ال در حالی یازدهمین جشنواره دفاع مقدس 
برگزار می ش��ود که رس��ول مالقلی پ��ور، یکی از 
مهمترین فیلمس��ازان این عرصه در میان ما نیست 
و جای خالی او در سینمای دفاع مقدس همچنان 
خالی اس��ت. دیگر س��ینماگرانی که پیش از این، 
دغدغ��ه روای��ت ناگفته ه��ای جنگ را داش��تند، 
فیلمس��ازی در حوزه های دیگر را تجربه می کنند 
یا جذب مجموعه سازی ش��ده اند. چراغ سینمای 
دفاع مقدس پرنور نیست و این به طور حتم روی 

گرمای این جشنواره تأثیر دارد.

یازدهمین جش��نواره دفاع مق��دس می تواند آغاز 
جریانی تازه در این س��ینما باش��د. مسئوالن این 
جشنواره، اگر به دغدغه های درازمدت و طوالنی 
درباره این سینما و فیلمسازان آن دارند؛ به منفعت 
مقطع��ی در این دوره فکر نمی کنند و می کوش��ند 
فضای��ی ایجاد کنند تا عمر س��ینمای دفاع مقدس 
طوالنی تر ش��ود و رونق به این س��ینما، برگردد. 
هنوز مشکالت س��ینمای دفاع مقدس باقی مانده 
و ممکن اس��ت برگ��زاری دوره های بعد همچنان 
با مشکالت همراه ش��ود، پس مسئوالن برگزاری 
جش��نواره با توجه به افقی بزرگتر، می توانند بقای 
این جش��نواره و به دنبال آن حیات سینمای دفاع 

مقدس را تضمین کنند. 
جش��نواره س��ینمای دفاع مقدس باید زمینه تولد 
دوباره این س��ینما و فعالیت فیلمسازان این حوزه 
را فراهم کند، بستر ش��کل گیری جریانی تازه را 
در س��ینمای دفاع مقدس به وج��ود بیاورد و این 
نیاز را در س��ینمای ای��ران و مخاطبانش آن گونه 
ب��ه وجود بیاورد، که پیگیر سرنوش��ت س��ینمای 
دف��اع مق��دس باش��ند، س��ینمایی ک��ه در دل آن 
گوهرهایی چ��ون » لیلی با من اس��ت«، »مهاجر«، 
»خاکستر س��بز«، »آژانس شیش��ه ای«، »دیده بان«، 
 »سفر به چزابه«، »فرزند خاک«، »کیمیا« و... هنوز 

می درخشند.

مستند داستانی »دست ها می گویند« در سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری تولید و آماده پخش شد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی صدا و س��یمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری:

این مس��تند با بررس��ی های دقیق و موش��کافانه، 
ظرافت ه��ا و الیه ه��ای نهفت��ه هنره��ای اصیل 
 ایران��ی را ب��ه ط��ور ج��ذاب و متنوع ب��ه تصویر 

می کشد.
موضوع مستند بر محور ش��خصیت اصلی داستان 
)دختر دانش��جویی( می چرخد که ب��رای امضای 
س��ندی به ش��هرکرد س��فر می کند. او در این سفر 
اطالعات جامع و مفیدی در خصوص گنجینه های 
خطی، کتیبه ها و آثار باس��تانی و تاریخی استان به 

دست می آورد.
مس��تند داس��تانی »دس��ت ها می گویند« از طریق 
انتقال رؤیاهای ذهنی ش��خصیت داستان به بیننده و 
با گفتار متن، نظرات تحقیقی انجام شده، آثار خطی 
 لوح عیالمی، س��نگ قبور، قلعه چالش��تر، مساجد، 
امامزاده ها، عصارخانه ها، گردنه رخ و متن کتیبه های 

استان را معرفی می کند.
عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: حمید علیدوستی/ نورپرداز 
و تصویربردار: وحید حسین زاده/ صدابردار: سعید 
بهرامی/ محقق: فرانک نجفی/ انیماتور: لیال وفادار/ 
بازیگران: بهاره غریبی، عباس ترکی، جواد هیاریان/ 
کارشناسان: محمدحسین خلیلی، اردشیر آخوندی. 

برنامه نمایش��ی »رها در زمان« از تولیدات س��یمای 
 مرک��ز چهارمح��ال و بختیاری از ش��بکه اس��تانی 

جهان بین پخش می شود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی صدا و س��یمای مرکز 

چهارمحال و بختیاری:
ای��ن برنامه با پرداختن به ماجراهای جالب و متنوع 
اجتماع��ی، با ه��دف فراهم کردن لحظات ش��اد و 
س��رگرم کننده، برای خانواده های هم اس��تانی در 
قالب طن��ز ظریف اجتماع��ی، ن��کات آموزنده و 
 اخالق��ی را به صورت ارش��ادی – تبلیغ��ی، ارائه 

می دهد.
در هر قس��مت از نمایش، با نزدیک شدن زمین به 
خورش��ید اتفاقاتی در مدار زمین رخ می دهد که با 

خانواده رها )ش��خصیت اصلی داستان( ارتباط پیدا 
می کند و با به هم ریختن زمان، نسلی از گذشته یا 
آینده وارد خانواده آنها می شود و ماجراهایی شکل 

می گیرد.
در این برنامه نمایشی که در 35 قسمت 15 دقیقه ای 
تهیه ش��ده اس��ت و بین بخش های برنامه ش��بانه، 
هفته ای س��ه ش��ب پخش می ش��ود، موضوعاتی 
همچون ازدواج، خرافات، جوان و بیکاری به تصویر 

کشیده می شود.
تهیه کننده و کارگردان: حمید علیدوستی، نویسنده: 
محم��د امین محم��ودی، تدوینگر: رحی��م دانش، 
نورپرداز و تصویربردار: وحید حسین زاده، صدابردار: 

سعید بهرامی. 

دوبلین از س��وی یونس��کو 
به عن��وان چهارمین ش��هر 
خوانده  یونس��کو  ادبی��ات 
شد.این عنوان برای ناشران 
موقعیت ه��ای  ایرلن��دی 
بهت��ری را فراه��م می کند. 
ب��ه گزارش ایبنا ب��ه نقل از 
بوک سلر، »آلن هیز« رئیس 
ایرلند،  انتش��ارات  پیش��ین 
گف��ت: »این عن��وان معتبر 
توجه جهانی بیش��تری را به 
ایرلند جلب می کند  ادبیات 
و توریس��ت های فرهنگ��ی 
بیش��تری را ب��ه این ش��هر 
می کش��اند. تا پول و وقت 
بیشتری در این شهر صرف 

کنند. 
وی اف��زود: این عن��وان همچنین برای ناش��ران 
ایرلندی نی��ز موقعیت های بهتری فراهم می کند 
و از س��ه زاویه محلی، ملی و بین المللی کار آنها 

را ارتقا می بخشد.  
ما باور داریم که جش��نواره ساالنه کتاب دوبلین 
که در ماه مارس )اس��فند( برپا می شود نیز از این 
پس، نقش مهمی در تقویم فرهنگی این شهر ایفا 

خواهد کرد. 
اس��ترالیا  در  ملب��ورن  اس��کاتلند،  ادیبنب��ورگ 
و ای��وا س��یتی امری��کا پی��ش از این از س��وی 

 یونس��کو به عنوان ش��هر ادبیات انتخاب ش��ده 
بودند. 

»ماری هانافین« وزیر فرهنگ و توریسم ایرلند با 
تقدیر از کس��ب این موفقیت گفت: دوبلین برای 
این که از تاریخ ادبی غنی در گذش��ته برخوردار 
ب��ود و ادبیات معاصر آن نیز برجس��ته، و زادگاه 
چهره های درخشان ادبی است، این جایگاه را به 
دس��ت آورده که این خبر از سوی کتابخانه ملی 
ایرلند، ش��ورای ش��هر دوبلین و شورای هنر این 

شهر با استقبال روبه رو شد.
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... ب��رادران و خواه��ران و م��ادرم در م��رگ من تا می توانید گریه کنید، نه آن گریه ای که دش��منان را ش��اد 
کند بلکه گریه ای که از روی خوش��حالی باش��د چون امانتی را که خدا به ش��ما داده بود به او پس دادید و 
انش��اءاله که با خلوص نیت باش��د... و یک پیام برای دوس��تانم که اگر توانس��تید با کارهایتان در محل خود، 
 محاف��ظ خ��ون حس��ین )ع( و یارانش باش��ید و اگر نمی توانی��د، به جبهه ه��ا بیایی��د، او را در آنجا یاری 

کنید.

شهيد داریوش آزمان
روزی بود...

بررسي پروژه احداث )ارگ هنر اصفهان( در ماه آینده

به بهانه جشنواره دفاع مقدس
جشنواره ای برای احیای دوباره سینمای جنگ

عکس روز چهارمحال و بختیاری )دشت الله(

»دست ها مي گویند«، هنر ایراني را احيا مي كند

فراتر از زمان در »رها در زمان«

یونسکو، دوبلين را شهر ادبيات ناميد

پس از انتشار سه کتاب »گزیده تحلیلی-تشریحی 
ش��اهنامه فردوس��ی«، »گزیده آثار موالنا« و »گزیده 
دیوان س��عدی«، انتشارات سوره مهر »گزیده اشعار 
عرفانی عطار« را با تلخیص اس��داله بقایی منتش��ر 
می کند. به گزارش مهر، اس��داله بقایی درباره جلد 
چهارم مجموعه 120 جلدی »گزیده و ش��رح آثار 
بزرگان ادبیات ایران« گفت: چهارمین عنوان از این 
مجموعه، به گزیده اشعار عطار نیشابوری اختصاص 
دارد ک��ه در مرحله صفحه آرایی اس��ت و در آینده 
نزدیک منتش��ر خواهد شد. این نویسنده افزود: این 
کتاب شامل گزیده هایی از منطق الطیر، دیوان غزلیات، 
تذکره االولیا، الهی نامه و اسرارنامه است. وی بیان کرد: 
نسخه اصلی، چنان عظیم است که جوانان عالقه مند 
به مطالعه آن، بر این اساس عالقه ای برای رجوع به 
آنان نشان نمی دهند، ولی این مجموعه که در قطع 
پالتویی و 300 صفحه ای منتشر شده است، می تواند 
مجموعه ای کوچک و جذاب باش��د و مخاطب را 

برای مطالعه کتاب ترغیب کند. 
بقایی در پایان اشاره کرد: برای مثال کتاب منطق الطیر 
عطار در 40 صفحه خالصه ش��ده است و داستان 
ش��یخ صنعان که در 50 صفحه مطرح شده بود، در 
چند صفحه در این کتاب ارائه شده است؛ بدون این 

که از محتوای داستان کاسته شده باشد.

آثار بزرگان ادبيات ایران
 به شيخ عطار رسيد


