
آبف��اي  ش��ركت  مديرعام��ل 
چهارمحال و بختياري با اش��اره 
به مشكالت اين استان در تأمين 
آب شرب گفت: در حال حاضر 
 برداشت آب از سطح 10 دشت
اين اس��تان ممنوع اعالم ش��ده 

است. حش��مت اله هاش��مي با اش��اره به كاهش 436 درصدي سطح 
بارندگي در اين استان اظهار ... 

تمام خطوط اتوبوسراني اصفهان 
در ماه مبارک رمضان به ويژه در 
ساعات افطار، تقويت مي شوند 
و به ش��هروندان سرويس دهي 
مي كنن��د. مدير عامل ش��ركت 
واح��د اتوبوس��رانی اصفهان و 
حومه ب��ا تأكيد ب��ر اين مطلب 

افزود: عالوه براين، خطوط ...

مديرعاملشركتآبفايچهارمحالوبختياري:
برداشت آب از 10 دشت چهارمحال و  

بختياري ممنوع شد

مديرعاملشركتواحداتوبوسرانیاصفهانو
حومهتأكيدكرد؛

تقویت ناوگان اتوبوسرانی در ماه رمضان

صفـحهصفـحه
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در هجدهمین رویارویی؛

نفتکش ایرانی هدی از چنگ دزدان دریایی نجات 
یافت
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مديرعاملسازماننوسازیوبهسازیشهرداریاصفهاناعالمكرد:

احیای باغ های دولت خانه صفوی با اجرای 
طرح بدنه غربی چهارباغ

صفحه4

مع��اون عمران��ي اس��تاندار 
چهارمحال و بختي��اري گفت: 
در حال حاضر هش��ت جايگاه 
عرضه س��وخت CNG در اين 
استان در دس��ت احداث است. 
محم��ود عيدي اظهار داش��ت: 

جايگاه هاي عرضه س��وخت س��ي ان جي در ش��هر گهرو با 96 درصد 
پيشرفت، در شهر سامان با 83 درصد پيشرفت، در شهر بن با 95 درصد 

پيشرفت و در شهركرد با ... 

درچهارمحالوبختياري؛
8 جایگاه سوخت CNG در دست احداث 

است

  بروجردی: 
طرح گام به گام را نشانه حسن نیت روس ها 
تلقی می کنیم
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شهرداراصفهان:
قصه سرمایه گذاري خارجي 

در اصفهان روان نيست
ش��هردار اصفهان گف��ت: قصه س��رمايه گذاري 
خارج��ي در اصفه��ان روان نيس��ت و هن��وز 
امني��ت س��رمايه گذاري به معن��اي واقعي خود 
در مش��اركت و اجراي پروژه هاي شهري ديده 
نمي ش��ود. س��يدمرتضي س��قائيان نژاد در مورد 
تماي��ل س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي در 
اجراي پروژه هاي ش��هري، اظهار داش��ت: هنوز 
امني��ت س��رمايه گذاري به معن��اي واقعي خود 
در مش��اركت و اجراي پروژه هاي شهري ديده 
نمي ش��ود و بيشتر كس��اني كه از خارج از ايران 
در اصفهان هزينه مي كنند يا دو ملتي هس��تند و 
يا ايراني هاي خارج از كشور كه به دليل نگراني 
از بازار س��رمايه در اجراي پروژه ها مش��اركت 

مي نمايند.
وي افزود: قصه سرمايه گذاري در اصفهان روان 
نيست و در مجموع 300 ميليارد تومان با كشورهاي 
خارج��ي در س��رمايه گذاري پروژه هاي داخلي 
 مش��اركت كرده ايم كه از اين ميزان 100 ميليارد
تومان با چين و 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري 
با بعضي از دو مليتي ها پيش رفته است. شهردار 
اصفهان در ارتباط با آخرين وضعيت پروژه شهيد 
الوي گفت: اين زيرگذر با ش��بكه آب برخورد 
ك��رده بود و مدتي در اج��راي آن وقفه انداخته، 
ام��ا با جديت در حال حاضر پيگيري مي ش��ود. 
وي در ارتب��اط با نمايش��گاه بين المللي اصفهان 
گفت: شهرداري به عنوان يك شخصيت حقوقي 
همراه با شركت س��امان گستر، 22 سهم از اين 
نمايشگاه را دارد و بقيه سهامداران افراد حقيقي 
هس��تند و از آن جايي كه اين 22 س��هم متعلق 
به مردم اس��ت، بنابراين ما نمي توانيم 14 ميليارد 

حق صدور پروانه را به افراد حقيقي ببخشيم.
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پاكستان- آمریكا؛ اعالم دوستي و
اعمال دشمني

قتل بن الدن در منطقه نظامي آبيت آباد واقع 
در 60 كيلومتري اسالم آباد پايتخت پاكستان، 
به وس��يله كماندوهاي آمريكايي، مناسبات 
پاكس��تان و آمري��كا را در س��طح غيرقابل 
انتظاري دچار تنش كرده است. علت اصلي 
آن اس��ت كه با انجام اي��ن عمليات نه تنها 
 حاكميت ملي پاكستان در سطح گسترده اي

ناديده گرفته ش��د، بلكه نظري را به اثبات 
رساند كه از قبل در افغانستان و هندوستان 
روي آن تأكيد خاصي وجود داشت مبني بر 
اين كه ريشه تروريس��م و افراط گرايي در 
پاكستان است و رهبران گروه هاي تروريستي 
 از جمل��ه القاع��ده، طالب��ان و گ��روه هاي
كشميري، مورد حمايت آي.اس.آي )بخش 
امنيت��ي ارتش پاكس��تان( ق��رار دارند و در 
پاكس��تان مخفي ش��ده اند.دولت و ارتش 
پاكستان با قاطعيت اينگونه ادعاها را تكذيب 
مي كردند و با اعالم اين كه پاكس��تان خود 
قرباني تروريسم است، خود را متحد آمريكا 
در مبارزه عليه تروريس��م مي دانستند. قتل 
بن الدن هم��ه اين ادعاه��ا را نقش بر آب 
كرد و آمريكا را در كنار نظريات افغانستان 
و هندوس��تان ق��رار داد.واقع امر آن اس��ت 
كه اكنون مقام��ات آمريكايي بر اين باورند 
كه ارتش پاكس��تان در مبارزه با گروه هاي 
افراطي، جدي نيست و تحت فشار، تنها با 
آن بخش از گروه هاي تروريستي توصيف 
شده برخورد مي كند كه در مقابل انتظارات 
ارتش پاكستان از خود استقالل عمل نشان 
دهند.دستگيري تعدادي از اعضاي القاعده و 
يا طالبان و تحويل آنها به آمريكا، داوطلبانه 
نبوده و تحت فشار شامل كساني شده است 
كه نسبت به سياست هاي پاكستان معترض 
بوده اند. اين درست همان چيزي است كه 
رهبران هند و افغانستان بارها به آمريكايي ها 
گوشزد مي كرده اند، بنابراين قتل بن الدن در 
مناسبات پاكستان و آمريكا نقطه عطف مهمي 
است و نيازمند بررسي هاي دقيق تري است.

اهميت اين مطلب در آن اس��ت كه نه تنها 
مناس��بات آينده پاكستان و آمريكا را جهت 
 خواهد داد، بلكه ممكن اس��ت پيامد هاي

منفي آن كل منطقه را تحت تأثير قرار دهد. 
درک واقع بينانه تحول احتمالي در مناسبات 
پاكس��تان و آمريكا نيازمند بررسي تاريخي 
مناسبات دو كش��ور خواهد بود. مناسبات 
آمريكا و پاكستان را در دو مقطع زمانی می 

توان ديد:
1- دوره جنگ سرد

2- دوره بعد از جنگ سرد
در دوره جن��گ س��رد پاكس��تان متح��د 
استراتژيك آمريكا در جنوب آسياست، به 
پيمان هاي منطقه اي مي پيوندد كه س��رنخ 
آنها دست آمريكاست. پيمان بغداد و سنتو 
عين��ي ترين نمونه آن اس��ت. در اين دوره، 
قط��ب بندي قدرت جهان��ي بين دو بلوک 
ش��رق و غرب با محوريت آمريكا و اتحاد 
ش��وروي در قالب دو تشكل نظامي ناتو و 
ورشو بسيار شديد است و در گوشه و كنار 
جهان در چالش و رقابت هستند. در جنوب 
آسيا هندوستان متمايل به شوروي و پاكستان 
متحد آمريكاس��ت. در واق��ع در اين مقطع 
زماني پاكس��تان در خط مقدم جلوگيري از 
نفوذ شوروي در جنوب و خاورميانه در كنار 
ايران قرار دارد و مي توان گفت نقشي را بر 
عهده دارد كه تايلند در جنوب ش��رق آسيا 
در مقابل پيشروي كمونيزم روس بر عهده 
دارد.اوج اين وضعيت بعد از دخالت نظامي 
ش��وروي در افغانستان و نقش برجسته اي 
است كه پاكستان در به شكست كشاندن اين 
تجاوز آش��كار به حوزه امنيت منطقه اي و 
جهاني آمريكا در مجاورت چاه هاي نفت 
و تنگ��ه هرمز بر عهده مي گيرد. پاكس��تان 
نزديك ترين مناس��بات را با آمريكا مي يابد 
و ميليارده��ا دالر كمك نظامي و اقتصادي 
درياف��ت مي كند، اما اي��ن وضعيت بعد از 
جنگ سرد دگرگون مي شود. سقوط قطب 
دوم قدرت جهاني و فروپاشي اتحاد شوروي 
و اضمحالل بلوک ش��رق، جايگاه پاكستان 
را به ش��دت كاهش مي دهد و هندوستان 
در ي��ك برنامه ريزي دقيق و اس��تراتژيك 
در هم��ان ح��ال ك��ه سياس��ت خارج��ي 
 متوازن گذش��ته خود را پي گيري مي كند

از فرص��ت تاريخي پيش آمده به درس��تي 
استفاده مي كند و مناسبات نويني را با آمريكا 
براي خود تعريف مي كند. نزديكي هند به 
 آمريكا در واشنگتن پاسخ مساعدي مي يابد

و حزب كنگره پس از مدتي دوري از قدرت، 
با رهبري جديدي، توسعه اقتصادي و جذب 
سرمايه خارجي را در اولويت قرار مي دهد 
 و به س��رعت توجه محافل س��رمايه گذار

در آمري��كا را ب��ه خ��ود جلب م��ي كند. 
مانموهان سينگ، معمار اقتصاد نوين هند به 
نخس��ت وزيري مي رسد و فصل جديدي 
از مناس��بات هند و آمريكا آغاز مي ش��ود.

در چنين فضايي واقعي پاكس��تان احساس 
م��ي كند دارد جايگاه��ش را به عنوان يك 
كشور اس��المي بزرگ از دست مي دهد و 
هن��د رقيب منطقه اي اش در حال پيش��ي 
گرفتن اس��ت. ژنرال هاي ارتش پاكستان با 
درگير كردن مجدد جهان غرب در مس��أله 
افغانستان مدت كوتاهي مي توانند جايگاه 
پاكس��تان را ارتقا دهند، ولي اين فرصت با 
رشد افراطي گرايي مذهبي و حمايت ارتش 

پاكس��تان از آن و ش��كل گيري و گسترش 
فعاليت هاي سازمان القاعده در حمايت از 
طالبان افغانستان به عمليات يازدهم سپتامبر 
2001 نيوي��ورک و پذيرش مس��ئوليت آن 
به وس��يله القاعده منتهي مي گردد و باعث 
اش��غال افغانستان و حذف طالبان از قدرت 
به وس��يله ارتش هاي آمري��كا و ناتو يعني 
متحدان طبيعي پاكستان مي گردد. پاكستان در 
تنگنا قرار مي گيرد و مجبور مي شود تسليم 
واقعيت ش��ود و به ظاهر درصدد همكاري 
با آمريكا در مبارزه عليه تروريسم برمي آيد، 
ولي در همان حال در پشت پرده، سياست 
 دوگانه اي را در پيش مي گيرد. گمان مي رود

كه قتل بن الدن با كيفيتي كه عمل شد، اين 
دوره را به پايان رس��اند و ارتش پاكستان را 
در موقعيت آس��يب پذير جديدي قرار داد. 
افزايش تنش در مناسبات آمريكا و پاكستان 
 اكنون واقعيتي غير قابل انكار و اجتناب ناپذير

ش��ده است.پاكس��تان بخش��ي از نظاميان 
آموزش��ي آمريكا را اخراج كرده و در مقابل 
آمريكا اعالم كرده اس��ت 800 ميليون دالر 
كمك به ارتش پاكستان را متوقف مي كند. 
ارتش پاكستان در پاسخ اعالم كرده است كه 
اگر آمريكا كمك هايش را قطع كند، قادر به 
حفظ نيرو در مناطق قبايلي نيست و ارتش را 
 فرا مي خواند. اين در واقع به معناي باز كردن
مس��ير طالبان، حزب اس��المي حكمتيار و 
شبكه حقاني به تشديد جنگ در افغانستان 
و در نهايت يه شكست كشاندن استراتژي 
جديد باراک اوباما رئيس جمهور آمريكاست 
ك��ه زمان بندي خروج نيروه��اي آمريكا از 
افغانس��تان و واگذاري امني��ت به نيروهاي 
نظامي و امنيتي افغانستان را اعالم كرده است. 
به اين ترتيب مشاهده مي شود كه تنش در 
مناسبات آمريكا و پاكستان در حال افزايش 
است و اگر راه حلي قابل قبول طرفين يافت 
نشود، به احتمال زياد تحوالت عميق تر و 
تأثيرگذارتري در جنوب آسيا روي خواهد 
داد، منتها بايد دي��د كه علت اصلي بروز و 
يا حداقل علني كردن اين تنش ها چيست؟ 
ظ��ن غالب در اين خصوص آن اس��ت كه 
آمريكا بعد از قتل بن الدن به صورت جدي 
خواهان يك دست كردن سياست پاكستان 
در قبال گروه هاي افراطي باشد، ولي ارتش 
پاكستان به ويژه آي.اس.آي با چنين طرحي 
موافق نيس��ت. يك دس��ت كردن سياست 
پاكستان در واقع به معناي دست كشيدن اين 
كشور از استراتژي جهادي است كه در طول 
بيش از 60 سال، حيات سياسي پاكستان در 

رأس امور بوده است.
واقع امر آن است كه پاكستان جدا از منافع 
استراتژيكش كه از طريق گروه هاي جهادي 
در كشمير و افغانستان پي گيري مي شده اند، 
اكنون در موقعيتي قرار دارد كه خود از ناحيه 
همين گروه ها در معرض خطر قرار گرفته 
است. گروه هايي را كه ارتش پاكستان هنوز 
جهادي مي داند، از طرف آمريكا، اروپا، هند 
و افغانستان، گروه هاي تروريستي ارزيابي 
ش��ده اند و پاكستان تحت فشار است كه با 
همه آنها بدون تبعيض برخورد كند. ارتش 
پاكس��تان تاكن��ون زير بار جن��گ نيابتي با 
بخشي از جمعيت خودش به سود آمريكا 
نرفته است. جنگ محدود در مناطق قبايلي 
موفق نبوده و به مشكل آمريكا در افغانستان 
پاسخ مس��اعد نداده است. افزايش تنش ها 
در مناس��بات آمريكا و پاكس��تان ناشي از 
همين واقعيت اس��ت. در واق��ع انتظارات 
متفاوت دو كش��ور از يكديگر كه بخش��ي 
از آنها اساساً برآورده شدني نيستند و حتي 
اگر طرفين بخواهند در عمل قادر به انجام 
 نيستند، عامل مهمي در افزايش تنش هاست.

آمريكا م��ي خواهد ارتش پاكس��تان را در 
جنگ تمام عياري در مناطق قبايلي با مردم 
خ��ودش درگير كند، س��ازمان القاعده را از 
پناهگاه هايش بي��رون كند، رهب��ران گروه 
هاي افراطي را بدون تبعيض دس��تگير كند 
و تحويل دهد و طالبان افغانس��تان، حزب 
اسالمي حكمتيار و شبكه حقاني را مجبور 
كند صلح با دولت كابل را بپذيرند. هيچ كدام 
از اين انتظ��ارات آمريكا جزء اولويت هاي 
ارتش پاكستان نيستند، بنابراين طبيعي است 
ارتش پاكستان زير بار چنين انتظاراتي نرود. 
مشكل جنگ در افغانستان بدون حل مشكل 
پاكستان قابل حل نيست. علي القاعده بايد 
طراحي جديدي وجود داشته باشد كه مناطق 
آزاد قبايلي پاكس��تان را از حالت كنوني كه 
پايگاه گروه هاي جهادي ش��ده اند خارج 
ساخت يا ارتش پاكس��تان در جنگي تمام 
عيار با همكاري آمريكا، عمليات هماهنگي 
را پيش برند و ساختار سنتي قدرت در اين 
مناطق را تغيير دهند و آن را از شكل كنوني 
پناهگاه براي تروريست ها خارج سازند و يا 
اين كه آمريكا با ناديده گرفتن حق حاكميت 
ملي پاكستان، جنگ را گسترش خواهد داد 
و طرح قبلي ژنرال پترائوس، فرمانده نظامي 
س��ابق و رئيس س��يا كنوني را پي خواهد 
گرفت كه حل مس��أله جنگ در افغانستان 
را منوط به حل مسأله كلي تر پشتون كرده 
است و خواهان برچيدن خط مرزي ديوراند 
براي قوميت پشتون ساكن در دو سوي خط 
مرزي شده بود؛ طرحي كه احتماالً در نهايت 
به تجزيه هر دو كشور پاكستان و افغانستان 

منتهي خواهد شد.

جهان نما

رئيس جمهور با بيان اين كه خيلي ها مي خواهند صدا و س��يما مبلغ آنها باش��د 
و اين رس��انه را در سطح س��ايت پايين بياورند، گفت: همه انتظار دارند حد و 
مرز اخالق، سياس��ت، خانواده، موس��يقي و ... در صدا و سيما رعايت شود. به 
گزارش فارس، محمود احمدي نژاد طي س��خناني در بيست و سومين همايش 
افق رس��انه پس از تجليل از ميرباقري، كارگردان مجموعه »مختارنامه« از وي 
و همكاران��ش در توليد اين اثر هنري قدرداني ك��رد و گفت كه اين اثر هنري 
كاري بس��يار برجس��ته و ماندگاری است كه انديش��ه ناب و اعتقادات آرماني 
را در زيباتري��ن قالب هنري ب��ه نمايش درآورد. رئيس جمه��ور اين مجموعه 
هنري)مختارنام��ه( را دوره كامل مكتب خواند و اظهار داش��ت: مطالعه تاريخ 
براي ش��ناخت رفتار انس��ان و گروه ه��اي اجتماعي در صحنه ه��ا و حوادث، 

مي تواند براي آيندگان درس آموز باشد. 
احمدي نژاد افزود: صدا و سيما بايد آرمان ها را پيگيري كند و نشاط و شادابي 
جامعه را بر پا دارد؛ به تعبير ديگر همه خوبي هايي را كه در پي آن هس��تيم از 
صدا و س��يما انتظار داريم و آنها به عنوان انتظار از صدا و س��يما، تعريف شده 
است. وي با تأكيد بر اين كه كارهاي خوب و ارزشمندي در صدا و سيما شده 
اس��ت، گفت: حجم و اثرگذاري كار صدا و س��يما معادل، بلكه بيش��تر از همه 
كارهاي فرهنگي اس��ت كه در كش��ور صورت مي گيرد. به تعبير ديگر صدا و 
س��يما يگانه و بي بديل است و هيچ دستگاه و مجموعه اي نمي تواند جاي صدا 
و س��يما را بگيرد. رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: در كشور ما كار رسانه ملي، 
پيچيده تر اس��ت، چون همه توقعات متمركز بر صدا و سيماس��ت. احمدي نژاد 
ابراز داشت: حتي كساني كه در كار فرهنگي و ترويج اخالق انساني مسئوليت 
اصلي را دارند، به جاي اين كه به خود نگاه و خود را نقد كنند، كاستي ها را به 

دوش صدا و سيما مي اندازند. 
وي خطاب به صدا و سيمايي ها تصريح كرد: چند مانع و مشكل اصلي در برابر 
كار صدا و سيما وجود دارد كه بايد از اينها عبور يا به گونه اي آنها را مديريت 
كنيد تا بتوانيد مأموريت هاي اصلي را به درس��تي انجام دهيد. رئيس جمهور با 
بيان اين كه چند مانع و مشكل اصلي در برابر كار صدا و سيما وجود دارد كه 
بايد آنها را مديريت كرد، گفت: يكي از مهم ترين اينها رفتار س��ازماني اس��ت؛ 
صدا و سيما رسانه ملي و در واقع متعلق به حكومت است. بايد زبان حكومت 
باش��د، ام��ا هم زمان بايد زبان ملت و قش��رهاي گوناگون باش��د و به نيازهاي 

طبق��ات گوناگون پاس��خ دهد كه در بس��ياري از موارد تناق��ض پيش مي آيد. 
احمدي ن��ژاد ادامه داد: يكي ديگ��ر از موانع، توقعات روزافزون و فش��ارهاي 
گروه هاي سياس��ي و اجتماعي اس��ت. خيلي ها مي خواهند صدا و س��يما مبلغ 
آنها باش��د آنها خيلي دوست دارند صدا و س��يما را در حد گروه هاي سياسي 
تنزل دهند و در حد س��ايت پايين بياورند. وي در ادامه س��خنان خود با اشاره 
به اينكه خيلي ها مي خواهند ديدگاه هاي تربيتي، اخالقي، فرهنگي، سياس��ي و 
ديني آنها در صدا و س��يما منعكس ش��ود، گفت: انواع ساليق دوست دارند در 
صدا و سيما منعكس شوند و جايگاه داشته باشند. رئيس جمهور يكي ديگر از 
موانع در كار صدا و س��يما را معلوم نبودن حد و مرزها دانس��ت و گفت:  حد 
و مرزهاي مناس��ب در بس��ياري موارد تبيين نشده اس��ت، اما هر كسي از نظر 
خودش انتظار دارد صدا و س��يما معيارهاي او را رعايت كند و در اين مس��ير 

هزاران انتظار وجود دارد.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

فيروزآبادي:

از یارانه ها و سهام عدالت استفاده ابزاري نشود 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: هدفمندي 
يارانه ها يك طرح اساسي و ملي است و سهام 
عدال��ت و پرداخت يارانه ها حق مردم اس��ت 
كه به همت دول��ت و مجلس، اقدامات زيادي 
به اج��را درآمده اس��ت و سياس��ت مداران در 
اظهارنظرهاي سياس��ي در اين م��وارد احتياط 

كنند.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، سرلش��كر سيدحس��ين 
فيروزآب��ادي با بي��ان اين مطلب اظه��ار كرد: 
درس��ت اس��ت كه پرداخت يارانه غيرنقدي و 
يا ص��رف آن در امور تولي��دي و كميته امداد 
امام)ره( و طرح ش��هيد رجاي��ي به نفع اقتصاد 
كشور است و نتايج خوبي دارد، اما در شرايط 

جاري ب��راي طرح هدفمن��دي يارانه ها عملي 
نيس��ت و بنابراين پرداخ��ت يارانه ها كه نقش 
مهم��ي در بهبودي زندگي محرومان و اقش��ار 
كم درآمد داش��ته اس��ت، بايد ت��داوم يابد. اين 
عضو شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: مسأله 
يارانه ها و س��هام عدالت نبايستي در مبارزات 

انتخاباتي مورد استفاده ابزاري قرار گيرد.
اي��ن عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام 
در ادامه، پيرامون اقدام تروريس��تي در كش��ور 
ن��روژ گفت: غ��رب بايد توجه كند كه پش��ت 
تندروي ه��اي به اصطالح مذهب��ي و اقدامات 
تروريستي و نژادپرستي، صهيونيست ها هستند 
و اين رژيم غاصب صهيونيستي است كه صرفًا 

به عقايد غلط و نژادپرس��تانه خود مي انديش��د 
و س��اير مردم دنيا را ملعبه اه��داف خود قرار 

داده است. 
فيروزآب��ادي خطاب ب��ه كش��ورهاي اروپايي 
تأكي��د كرد: هرگون��ه تحقيقي درب��اره علل و 
انگيزه ه��اي اقدام تروريس��تي در ن��روژ بدون 
جستجوي دست صهيونيست ها، بي فايده است 
و از زماني كه صهيونيس��ت ها احساس ضعف 
و شكس��ت كردند، تالش نمودند تا با انحراف 
در مس��يحيت، صهيونيزم مسيحي را گسترش 
دهند كه اين خطر بزرگ براي جهان مسيحيت 
است و اين هشدار را غرب و كليسا بايد جدي 

بگيرد.

تحليلگراقتصاديآمريكايي:
نظام اقتصادي سرمایه داري آمریكا 

در راه نابودی 
توماس گركو، تحليلگر اقتصادي آمريكايي با اشاره به تداوم بحران هاي موجود 
در اقتصاد آمريكا، گفت: نظام اقتصادي س��رمايه گذاري آمريكا كه بر پايه خلق 
پول از پول بنا ش��ده، محكوم به نابودي است.توماس گركو كه براي شركت در 
همايش بين المللي ربا به مالزي سفر كرده بود، در گفتگوي اختصاصي با ايرنا، 
خاطرنشان كرد: اميدي به بهبود اقتصادي آمريكا در آينده اي نزديك وجود ندارد، 
زيرا مشكالت ريشه اي در اقتصاد آمريكا، اين كشور را به سقوط مي كشاند. اين 
تحليگر اقتصادي آمريكايي تصريح كرد: نظام اقتصادي س��رمايه داري حاكم بر 
آمريكا و برخي از كشورهاي غربي برپايه توليد پول از پول قرار دارد و بنابراين 
سرنوشتي جز آنچه بر سر اين اقتصاد آمده، نمي توان از آن انتظار داشت. وي نظام 
اقتصادي مبتني بر ربا و سود بانكي را عامل رشد شتابان روند بدهي هاي جهاني 
دانست و گفت: هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان روند رشد بدهي ها 
بر روند رشد اقتصادي پيشي گرفته است كه نشانه اي از سقوط اين نظام هاي 
اقتصادي است. اين تحليلگر امور اقتصادي آمريكا تصريح كرد: هم اكنون روند 
رش��د ميزان بدهي هاي دولت آمريكا 3/6 برابر روند رشد اقتصادي اين كشور 
اس��ت. وي پيش بيني كرد كه اين روند تا 5 برابر نيز افزايش خواهد يافت كه 
زنگ خطري جدي براي اقتصاد آمريكا بوده و آغازي براي سقوط آن است. اين 
كارشناس اقتصادي آمريكايي ادامه داد: در صورتي كه آمريكا نتواند جلوي اين 
روند را بگيرد در آينده اي نه چندان دور به كش��ور ورشكس��ته اي مانند يونان 
تبديل خواهد شد. توماس گركو تأثيرات منفي نظام پولي اقتصاد سرمايه داري 
را بر اقتصاد و معيشت، محدود ندانست و اظهار داشت: اقتصاد مبتني بر سرمايه 
 داري با رش��د نامعقول خود باعث نابودي محيط زيس��ت و از هم گسيختگي
اجتماعي نيز شده است. وي خاطرنشان كرد: هم اكنون مسائل زيست محيطي 
از جمل��ه نگراني هاي اصلي براي آينده بش��ريت اس��ت، ام��ا اقتصاد مبتني بر 
سرمايه داري به علت آنكه منافع خود را در حفظ محيط زيست در خطر مي بيند، 
حاضر به هزينه كرد در اين زمينه نيست و روند تخريب شتابان محيط زيست و 
بهره برداري از منابع طبيعي باعث كاهش اين منابع و در نتيجه افزايش هزينه هاي 

زندگي و گسترش هرچه بيشتر فقر در جهان خواهد شد.

سخنگوياحزابمخالفدريمن:
موافقت ائتالف احزاب دیدار مشترك 
یمن با شركت در كنگره مذاكرات ملي

پايگاه اطالع رساني الصحوه نت يمن روز شنبه نوشت: سخنگوي ائتالف احزاب 
مخالف يمن موسوم به »ديدار مشترک« اعالم كرد كه ائتالف احزاب ديدار مشترک 
با مشاركت در كنگره مذاكرات ملي با نظارت سازمان ملل متحد موافق است. به 
گزارش ايرنا به نقل از اين پايگاه خبري، محمد قحطان، سخنگوي ائتالف احزاب 
ديدار مش��ترک گفت كه شرط مشاركت در كنگره مذاكرات ملي، تكميل انتقال 
حاكميت بر اساس طرح پيشنهادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
است. قحطان تأكيد كرد احزاب ديدار مشترک خواستار اجراي طرح پيشنهادي 
شوراي همكاري خليج فارس با حمايت كشورهاي منطقه و نهادهاي بين المللي 
هستند. الصحوه نت يادآوري كرد كه جمال بن عمر فرستاده ويژه سازمان ملل به 
يمن اخيراً با طرف هاي سياسي در اين كشور ديدار و مذاكره كرد، ولي هيچ طرح 
پيشنهادي بين المللي جديدي براي خروج از بحران سياسي يمن مطرح نكرد. 
قحطان توافق احزاب مخالف با حزب كنگره ملي حاكم بر يمن را در خصوص 
تشكيل شوراي رياستي گسترده كه متشكل از 11عضو به رياست عبد ربه منصور 
هادي جانش��ين علي عبداله صالح باشد رد كرد.احزاب ديدار مشترک همچنين 
توافق با معاون رئيس جمهور را در خصوص نقش��ه اي براي خروج از بحران 
سياسي فزاينده در كش��ور تكذيب كرد و بر خواست خود در خصوص انتقال 
فوري حاكميت و برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري زود هنگام بر اس��اس 
ابزارهايي كه در طرح پيشنهادي شوراي همكاري خليج فارس آمده، تأكيد كرد. 

آمریكا باعربستان در زمينه هسته اي 
همكاري مي كند

روزنامه وال استريت ژورنال به نقل ازمقامات آمريكايي خبرداد :  دولت اوباما با 
هدف نظارت براميال استراتژيك رياض، در نظردارد گفتگوهايش را با عربستان 
راجع به همكاري هاي هس��ته اي ميان دو كشور آغاز كند .  به گزارش ايرنا، وال 
استريت ژورنال در اين گزارش به نقل از منابع آگاه نوشت :  انتظار مي رود تيمي 
از وزارتخانه هاي خارجه و انرژي آمريكا هفته آينده به رياض س��فركرده و با 
مقامات بلندپايه عربستان راجع به طرح هاي هسته اي اين كشور بحث و تبادل 
نظركنند .  يك مقام برجس��ته آمريكايي نيز در اين زمينه اظهار داشته است : ما به 
عربستان پيشنهاد داده ايم تيمي را براي بحث با مقامات عربستاني راجع به انواع 

فعاليت هاي هسته اي مجاز به اين كشور اعزام كنيم . 
 اي��ن مقام آمريكايي يادآور ش��ده اس��ت كه دولت اوباما هن��وز وارد مذاكرات 
رس��مي باعربس��تان راجع به همكاري هس��ته اي ميان دوطرف نش��ده، اما در 
واقع هدفش اين اس��ت كه درک وآش��نايي بهتر و بيش��تري از طرح ها و نيات 
هس��ته اي عربستان پيداكند .  به نوشته وال استريت ژورنال، جمعي ازنمايندگان 
كنگره باهمكاري هس��ته اي ميان آمريكا و عربستان مخالفند و توجيهشان اين 
اس��ت كه مبادله فناوري هاي هسته اي با كشورهاي خاورميانه كه بي ثباتي درآن 
روبه گسترش اس��ت، امر نگران كننده اي است .  در اين راستا ايليانا راس   لتنن، 
رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا روز جمعه در س��خناني 
گف��ت :  من واقعا تعجب مي كنم كه دولت مصمم به امضای توافقنامه همكاري 
هس��ته اي با عربس��تان اس��ت .  عربس��تان كش��وري بي ثبات در منطقه اي بي 
ثبات اس��ت و مقامات بلندپايه آن آش��كارا اعالم مي كنندكه كشورشان امكان 
دارد در جس��تجوي دس��تيابي به توانمندي توليد سالح هاي هس��ته اي باشد . 

روابط سودان جنوبي و رژیم صهيونيستي 
خطري براي دیگر كشورهاست

ربيع عبدالعاطي، از رهبران حزب حاكم سودان هشدار داد كه برقراري مناسبات 
ديپلماتيك ميان رژيم صهيونيس��تي و سودان جنوبي، تهديدي براي كشورهاي 
عربي و كل منطقه است.به گزارش شبكه الجزيره قطر، عبدالعاطي به خبرگزاري 
قدس پرس گفت كه تبعات مناسبات ديپلماتيك ميان رژيم صهيونيستي و سودان 
جنوبي صرفاً متوجه خارطوم نخواهد شد، بلكه ما نگران پيامدهاي منفي آن بر 
كشورهاي عرب و مسلمانان تمامي نقاط جهان و به طور خاص آفريقا هستيم و 

آن را خطر بزرگي مي دانيم كه تمامي منطقه را تهديد مي كند.
اين مقام س��وداني ادامه داد كه پيش از اين نيز در خصوص اين تهديد، هشدار 
داده و ب��ه تنهايي با آن مبارزه كرده بوديم، اما از كمك كافي و متناس��ب با اين 
چالش محروم بوديم. وي همچنين از بي توجهي كشورهاي عربي و اسالمي به 
خطر رژيم صهيونيستي در جنوب سودان انتقاد كرد و گفت كه كشورهاي عربي 
و اس��المي در گذشته در اين زمينه كوتاهي كردند و به هر رو، شدت اين خطر 
بيش از قبل ش��ده است.به گفته عبدالعاطي، سودان جنوبي پس از اعالم رسمي 
برقراري مناسبات ديپلماتيك ميان آن و رژيم صهيونيستي، به تصوير كوچكي از 
سياس��ت هاي آمريكا، اسرائيل و غرب در آفريقا بدل شد. تل آويو و جوبا روز 
پنج شنبه از برقراري روابط ديپلماتيك فيمابين خود خبر داده و اعالم كردند كه 
بحث و بررسي درباره ابعاد عملياتي اين مناسبات از جمله تبادل سفير، به زودي 

انجام خواهد شد.

اولين مأموریت دور دست زیرسطحي یونس در آینده نزدیک 
امير دريادار حبيب اله س��ياری از اعزام زيرسطحي  هاي اين نيرو به مأموريت 

هاي 90 روزه در آب هاي آزاد در آينده نزديك خبر داد. 
وی با اشاره به انجام اولين مأموريت دوردست زيرسطحي يونس در آب هاي 
بين المللي، گفت: اين زيرسطحي برغم تمامي تحريم ها و با همت متخصصان 
داخلي، با آمادگي كامل مأموريت 68 روزه خود در آب هاي دوردس��ت را با 

موفقيت پشت سرگذاشت. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: اي��ن زيرس��طحي بدين ترتي��ب توانس��ت ركورد 

 جدي��دي را در زمين��ه ط��ول مدت مأموري��ت زيرس��طحي ها در آب هاي
بين المللي كسب كند.

 امير دريادار سياري خاطرنشان كرد: نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
اي��ران هم اينك درنظر دارد تا در مأموريت بعدي ركورد 68 روزه حضور در 
آب هاي دوردست را به 90 روز ارتقا دهد. زيرسطحي يونس طي مأموريت 68 
روزه خود به درياي سرخ، توانست ركورد دريانوردي زيرسطحي آلماني هانز 

شوفر به مدت 65 روز را پشت سر بگذارد.

 رئيس كميس��يون امني��ت ملی و 
سياس��ت خارجی مجلس شورای 
گام«  ب��ه  »گام  ط��رح  اس��المی 
 الوروف را  نش��انه حس��ن ني��ت

روس ها دانس��ت و گفت: روسيه 
زمان��ی م��ی توان��د نق��ش ي��ك 
ميانج��ی را ايفا كند ك��ه صداقت 
ايران در  پاس��خ به كليه س��ئواالت 
نظ��ر در  را  آژان��س  ابهام��ات   و 

بگيرد. 
 عالءالدي��ن بروج��ردی در گفتگو 
ط��رح  خص��وص  در  مه��ر  ب��ا 

پيش��نهادی »گام به گام« الوروف 
به اي��ران، اظه��ار داش��ت: ما اين 
 ديدگاه وزير امور خارجه روس��يه 
را ك��ه ب��رای كاه��ش تدريج��ی 
تحري��م ها اظه��ار عالق��ه كرده، 
 به عنوان يك حس��ن ني��ت تلقی

می كنيم.  
وی افزود: البته روس ها هم توجه 
دارند كه جمهوری اس��المی ايران 
در اوج صداق��ت كلي��ه ابهامات و 
س��ئواالت آژان��س  را پاس��خ داده 
و آژان��س ب��ر پاس��خ جمه��وری 

 اس��المی اي��ران صح��ه گذاش��ته
 است.  

رئي��س كميس��يون امني��ت ملی و 
سياس��ت خارجی مجلس شورای 
اس��المی تصريح كرد: اگر پاس��خ 
به س��ئواالت و رف��ع ابهامات يك 
اق��دام  برای رفع تحريم ها باش��د، 
ب��ر اس��اس آنچه ك��ه آژان��س تا 
كنون گفته و رس��مًا از سوی مدير 
كل اعالم شده اس��ت، اكنون بايد 

تحريم ها  كاهش يابد. 
بروجردی تأكيد كرد: روس��يه هم 

بی عالق��ه نيس��ت ك��ه بتواند يك 
نقش ميانج��ی را در اين زمينه ايفا 
كند، اما طبيعی اس��ت اي��ن اقدام 
زمانی  می تواند عملی شود كه تمام 
واقعيت ه��ای صحنه درنظر گرفته 

شود. 
 وی ي��ادآور ش��د: مه��م تري��ن 
واقعيت اين اس��ت ك��ه جمهوری 
ابهام��ات  تم��ام  اي��ران  اس��المی 
آژان��س را پاس��خ داده و آژان��س 
 ب��ر اين پاس��خ ها  صحه گذاش��ته

 است. 

بروجردی:
طرح گام به گام را نشانه حسن نيت روس ها تلقی می كنيم

احمدينژاد:
رعايت حد و مرز اخالق و موسيقي در صدا و سيما 

خواست همگاني است

س��خنگوي هي��أت رئيس��ه مجل��س ش��وراي اس��المي درم��ورد ابه��ام 
ش��وراي نگهب��ان در تعيي��ن مراج��ع تأيي��د كنن��ده م��دارک تحصيل��ي 
داوطلب��ان ش��ركت در انتخاب��ات مجلس نه��م، گف��ت: وزارتخانه هاي 
عل��وم، بهداش��ت و همچنين مراجع��ي ك��ه از اي��ن دو وزارتخانه براي 
 برگ��زاري دوره ه��ا و اعط��اي م��درک مج��وز گرفت��ه ان��د، ذيص��الح

هستند. 
محس��ن كوهك��ن در گفتگ��و با ايرن��ا تأكيد ك��رد: البته همه پيش��نهادها 
و ط��رح ه��اي م��ورد نظر ب��راي رفع اي��ن ابه��ام بايد در صح��ن علني 
مجل��س مط��رح و تصويب ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: تفس��ير مجلس 
در خصوص اس��تفاده از ي��ك مقطع تحصيل��ي باالتر ب��راي نمايندگاني 
ك��ه كمت��ر از چهارس��ال در مجل��س س��ابقه نمايندگي دارن��د، مخالف 
 قانون اساس��ي نيس��ت و ش��وراي نگهبان نمي تواند در اي��ن مورد ورود

 كند. 
وی يادآور ش��د: در اين تفسير، مجلس اصل قانون اساسي را درمورد يك 

دوره كامل مجلس ش��وراي اساس��ي تفسير نكرده است، بلكه مي گويد كه 
ه��ر نماينده اي كه به مجلس راه يافته اس��ت، مي توان��د از امتيازات يك 
مقطع باالتر اس��تفاده كند. كوهكن افزود: براساس اين تفسير، تفاوتي ميان 
نمايندگان ميان دوره اي و يك دوره كامل مجلس ش��وراي اسالمي وجود 

ندارد. 
وي ب��ا بيان اين كه براس��اس قانون اساس��ي يك دوره كام��ل نمايندگي 
چهارس��ال تمام اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ما ب��ه دنبال تفس��ير يك دوره 
مجلس نيستيم و تفسير يك دوره مجلس همان نظر شوراي نگهبان است. 
سخنگوي هيأت رئيس��ه مجلس هشتم درمورد طرح دو فوريتي بازگشت 
مدرک تحصيلي داوطلبان نمايندگي مجلس به كارشناسي گفت: اين طرح 

مستقل و جدا از اين استفساريه است. 
كوهك��ن ادامه داد : تصويب اين طرح يعن��ي قانون مصوب را ملغي االثر 
كنيم و به قانون قبلي كه مدرک تحصيلي نامزدهاي مجلس ليس��انس بود، 

بازگرديم.

سخنگويهيأترئيسهمجلسشوراياسالمي:
مراجع تأیيد كننده مدارك تحصيلي كاندیداهاي مجلس نهم مشخص مي شود 
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تأخي��ر در ازدواج احس��اس تنهايی و بی ارزش��ی را به دنب��ال دارد، يعنی 
برطرف نشدن نيازهای عاطفی جوان در حالی كه ميل به دوست داشتن و 
دوست داشته شدن دارد. به عقيده گروهی از كارشناسان، تغيير در هويت 
جنس��ی زنان، باز تعريف زنانگی )شامل تمايل به اشتغال، تحصيل و ...(، 
بازتعريف مردانگی )كه با مش��كالت اش��تغال و بي��كاری، بلوغ اجتماعی 
ديررس همراه اس��ت( و هزينه های باالی زندگی، شرايط سنگين ازدواج، 
كاهش س��رمايه اجتماعی، تغيير در مالک های منزلت اجتماعی، جدايی و 
تفكيك هر چه بيش��تر جنسيتی، ناچيز بودن و عدم گسترش كافی عرصه 

عمومی، ناكارآمدی خان��واده در حمايت از جوانان و به 
طور كلی ضعف ش��بكه های حماي��ت اجتماعی، ضعف 
نظام ه��ای تامي��ن اجتماع��ی، دسترس��ی س��هل تر برای 
داش��تن مناسبات جنس��ی خارج از زناش��ويی، گسترش 
و تنوع پذي��ری ش��يوه های ارتباط بي��ن دو جنس، به هم 
خوردن ت��وازن دو جنس در بازار ازدواج از عوامل تاثير 

گذار تأخير در ازدواج محسوب می شوند.
تأخير در ازدواج و باالرفتن سن ازدواج می تواند تأثيرات منفی در حوزه 
های س��المت روحی وروانی و جنسی و جسمی افراد به ويژه قشر جوان 

داشته باشد. 
درسنینباالپتانسیلهایفردکممیشود

 ازدواج تاثير تكاملی برافراد دارد. پختگی ها و ويژگی های مثبتی با انسان 
در اثر ازدواج به وجود می آيد و ايجاد تعادل در روحيات، افكار، اخالق 
و شيوه زندگی فرد از دستاوردهای ازدواج است. اگر سن ازدواج باال رود 
بعضی پتانس��يل های فرد كه بايد صرف استحكام كانون خانواده و تربيت 

فرزندان شود از بين می رود. 
كش��ش غريزی و جنس��ی كه خداوند در وجود زن و مرد قرار داده است 
بايد پش��توانه تربيت فرزندان و كانون خانواده قرار بگيرد و اگر فرد وقتی 
در اوج دارايی اين كش��ش و قدرت اس��ت از آن اس��تفاده نكند می شود 
گفت به نوعی به هدر رفته اس��ت. مس��أله افزايش فاصله س��نی با فرد و 
فرزندان هم مطرح می ش��ود و درک متقابل بين والدين و فرزندان ش��كل 

نمی گيرد. 
برقرار نكردن ارتباط جنسی در افراد سالم، نوعی خويشتن داری محسوب 
م��ی ش��ود و فردی كه دي��ر ازدواج می كند اگر قب��ل از ازدواج با جنس 

مخالف ارتباط برقرار كرده باشد، دچار تنوع طلبی می گردد.

 به نوعی كه نمی توانند نس��بت به همسرش��ان احس��اس رضايت داشته 
باش��ند. اين افراد در واقع نيازهای خودشان را توسعه دادند. فرد بر اساس 
ارتباطات زيادی كه داشته حتی نگاه شان نسبت به كسانی كه همسر دارند 
دچار نوعی نگاه خاص می ش��وند و برای مثال به موضوع جنسيتی، نگاه 
خريدارانه دارند. انباش��ت خاطرات و تجربيات از اين روابط در آينده می 
تواند برای زندگی مش��ترک مشكل ساز ش��ود. در كنار اين موارد در سن 

پايين تر انطباق و سازگاری افراد بيشتر است. 
در س��نين باالتر انطباق زوج ها سخت تر است چون چهارچوب ها شكل 

گرفته است، امكان تغيير كم است و بنابراين افراد نمی توانند با يكديگر به 
تفاهم برس��ند. در آخر بايد توجه كنيم، وقتی می توانيم بر پايين بودن سن 

ازدواج تاكيد كنيم كه مولفه های الزم برای ازدواج را دارا باشند.
 برطرفنش��دننیازجنس��ی،زمینهس��ازناهنجاریهایدیگر اصغر 
نوروزی، كارشناس ارشد روانشناسی اظهار داشت: ازدواج امری شخصی 
برای افراد محسوب می شود و امكان دارد كسانی تمايل به ازدواج نداشته 
و ديرتر ازدواج كنند. اما عده ای تمايل دارند و امكانات اجتماعی اقتصادی 

و فرهنگی برايشان فراهم نيست. 
 ب��ه ط��ور طبيعی ه��ر ي��ك از نيازهای انس��ان كه ب��رآورده نمی ش��ود
دو مش��كل اساس��ی مط��رح م��ی ش���ود، ف��رد در رش��د و برخ��ورد 
پي��دا دس��ت  انس��انی  رش��د  ب��االی  مراح��ل  ب��ه  خ��ود   روان��ی 

نمی كند. 
يعنی فردی كه نيازهای جنس��ی شديد دارد ولی نمی تواند آن را برطرف 
كن��د چطور م��ی تواند به امنيت خود فكر كند؟ چط��ور می تواند در اين 
جامعه پرخاش��گری نكند و در مديريت خود موفق باش��د. بايد امكاناتی 
فراهم ش��ود تا ازدواج كردن تسهيل ش��ود و البته در كنارش برای تحكيم 
 آن هم تالش كنيم.طبيعی اس��ت وقتی كسی نيازی دارد و نياز او برطرف
 نم��ی ش��ود هم از بع��د روانی و هم از بع��د امنيت روانی دچار مش��كل

 می شود. 

اين می تواند زمينه س��از آسيب های بعدی هم باشد. تحقيقات نشان داده 
اس��ت وقتی فرد نياز جنس��ی دارد يا به اصطالح تحريك ش��ده است اما 
امكان ارضای نياز او وجود ندارد تا 24 س��اعت مضطرب اس��ت و تنش 
دارد. اين تنش براس��اس اصل بقای انرژی از حالتی به حالت ديگر تبديل 

می شود.
خودارضائی،انزواوافسردگی،نتایجتاخیردرازدواج

گراي��ش ب��ه مدرنيته و فاصله گرفتن از س��نت ها و ش��رايط اقتصادی و 
اجتماعی س��ن ازدواج افزايش يافته اس��ت. جوان ها برای اين كه ش��غل و 
درآمد بهتری داش��ته باش��ند ي��ا اين ك��ه تحصيالت خود 
 را ادام��ه بدهن��د مجبور به تاخير انداختن در ازدواج ش��ان 

هستند.
افزاي��ش س��ن ازدواج تبع��ات زي��ادی دارد و مس��ئوالن 
بايد به فكر اين مس��اله باش��ند. س��ن بلوغ ب��رای دختران 
و پس��ران 15-16 س��ال اس��ت. همزم��ان ب��ا س��ن بلوغ 
نيازه��ای جنس��ی و عاطفی فرد ب��روز پيدا می كند. تنه��ا راه ارضای نياز 
آنها ازدواج اس��ت. بعضی از جوانان به ش��دت اين ميل را س��ركوب می 
 كنند و ممكن اس��ت دچار مش��كالت وس��واس گونه فك��ری و مذهبی

شوند. 
گاهی ممكن اس��ت به خود ارضايی روی بياورند ك��ه البته اين مورد هم 
تبعاتی دارد. با توجه به اين كه نگرش منفی نسبت به اين مورد وجود دارد، 
ممكن اس��ت فرد هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی دچار مشكل 
شوند. افسردگی و اضطراب، احساس انزوا و سرخوردگی تبعات به تاخير 
افتادن سن ازدواج است. برقراری ارتباط های كوتاه مدت با عنوان دوستی 
ب��ا جن��س مخالف هم از تبعات ديگر اين مس��اله اس��ت و از آنجايی كه 
تضمينی برای اين ارتباط ها وجود ندارد خود مش��كالتی به همراه دارند. 

جوان دچار چندگانگی در روابط خود می شود. 
روابط آنها به س��رعت با شكس��ت مواجه می شود. پسرها به طور معمول 
برای رفع نيازهای زودگذر، آنی و موقتی جنسی ش��ان به اين روابط روی 
می آورند و دخترها در پی رابطه های پايداری هس��تند كه منجر به ازدواج 
ش��ود. افراد نمی توانند يكديگر را پوش��ش بدهند و خيلی از اين روابط 
به ازدواج منجر نمی ش��ود. خاطراتی كه جوان��ان از چنين روابطی دارند 
ممكن اس��ت بعدها روی روابطشان تأثير بگذارد. شكست های عاطفی هر 

نوع اعتمادی نسبت به جنس مخالف را از بين می برد.

نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن...

مسلمان هميشه مش��غول معامله با خداست و دوست 
دارد مطلوبتري��ن عكس العمل را نش��ان دهد. در برابر 
كس��ي كه در خيابان آش��غال مي ريزد، عكس العمل ما 
چگون��ه بايد باش��د؟ خودمان زبال��ه را از روي زمين 
برداري��م؟ از او بخواهيم كه خ��ودش آن را بردارد؟ با 
تكان دادن سر، نادرس��تي عملش را به او بفهمانيم؟ با 

زبان به او تذكر دهيم؟ با چه عبارتي؟
محمد مطهري فرزند استاد شهيد مطهري در يازدهمين 
بخش از سلسله مقاالت خود درباره معضالت اجتماعي 
جامعه ايراني، اي��ن بار فقر آموزش رفتار اجتماعي در 

كشورمان را تشريح كرده است. وي مي نويسد:
در دي م��اه 1382 چند نف��ر از افرادي كه در زلزله كم 
سابقه و مرگبار بم تسليم مرگ نشدند و پيكر مجروح 
ام��ا زنده آنان با فداكاري هاي بس��يار از بم به كرمان و 
از كرم��ان به تهران رس��يد به خاطر نب��ود فرهنگ راه 
دادن به آمبوالن��س، در ترافيك خياب��ان آزادي تهران 
جان دادند... عده اي گمان مي كنند كه ريش��ه مشكالت 
رفت��اري ما ايرانيان فقط اين اس��ت ك��ه مي دانيم ولي 
عم��ل نمي كنيم؛ مي دانيم آش��غال ريخت��ن در معابر يا 
پارتي بازي در ادارات كار نادرستي است ولي باز انجام 
مي دهيم. بل��ه، در مواردي امر بر همين منوال اس��ت، 
اما موارد بس��يار زيادي را مي توان س��راغ داد كه عمل 
 نمي كنيم چون نمي دانيم؛ انجام نمي دهيم چون آموزش

نديده ايم.
عالقه به كلي گويي در كش��ور ما كم نيس��ت و گاهي 
چنين پنداشته مي شود كه با تكرار پشت تكرار عبارات 
كلي از قبيل با هم مهربان باشيم، حق يكديگر را پايمال 
نكني��م، امر به معروف و نه��ي از منكر كنيم و... كمك 
بزرگي به اصالح جامعه ش��ده اس��ت. روشن نساختن 
م��وارد و مصادي��ق كلياتي ك��ه به ط��ور معمول همه 
مي دانند، يكي از عواملي است كه رفتار اجتماعي ما را 
عقب نگه داشته اس��ت... به زيارت ائمه عليهم السالم 

هم كه مي رويم مشكل رفتاري وجود دارد. 
عده اي تصور مي كنند بدون لمس ضريح ولو به قيمت 
آزار و ه��ل دادن ديگران زيارتش��ان قبول نمي ش��ود. 
برخي ديگر هر وقت دلش��ان خواس��ت در چند متري 
ضريح با صداي بلند تقاضاي صلوات پش��ت صلوات 
� ك��ه باي��د از قبل��ي بلندتر ه��م باش��د! � مي كنند و 
آرام��ش و تمرك��ز ديگران را بر ه��م مي زنند... گهگاه 
 از رفتار تماش��اگران گله مي ش��ود اما آموزشي در كار

نيست.
ناهنجاري هاي رفتاري تماشاگران همه مربوط به از جا 
كندن صندلي ورزشگاه نيست تا بگوييم تماشاگر رفتار 
صحي��ح را مي داند و فقط عمل نمي كند. به عنوان مثال 

يار حريف مي خواهد در بسكتبال پنالتي پرتاب كند. 
وظيف��ه ما به عنوان تماش��اگر در اين لحظه چيس��ت؟ 
س��اكت بمانيم؟ آنقدر س��ر و صدا و احيانا هو كنيم تا 
حواس��ش پرت شود؟ اگر بازيكن كش��ور بيگانه يك 
پرتاب عالي انجام داد او را تش��ويق كنيم يا نكنيم؟ ما 
حت��ي هنوز به برخي بازيكنان فوتبال گاهي در س��طح 

ملي نتوانس��ته ايم ياد بدهيم ك��ه پس از اعالم پنالتي به 
داور اعت��راض نكنند...حتي گاهي در فرا گرفتن آداب 
اس��المي هم به كليات اكتفا مي ش��ود. مي دانيم نبايد به 
غيب��ت گوش كنيم. ام��ا در مواجهه با غيبت چه كنيم؟ 
به طور مس��تقيم به طرف مقاب��ل بگوييم غيبت نكن؟ 
سخنش را قطع كرده مطلب ديگري پيش بكشيم؟ اگر 
قرار اس��ت مجلس غيبت را ترک كنيم به چه نحو اين 
كار را انج��ام دهيم؟ به نحوي ك��ه ديگران بفهمند؟ با 
چه حالتي؟ گش��اده رويي يا خشم يا به حال عادي؟... 
از ط��رف ديگر، وقت��ي با يك رفت��ار ناصحيح مواجه 
مي شويم و مي خواهيم عكس العملي نشان دهيم. اينجا 
ه��م به دليل فقدان آموزش رفتاري، هر كس به اجتهاد 

و تشخيص خود وارد ميدان مي شود...
ما گاه��ي نه تنها با رفتار ناصحي��ح مخالفت نمي كنيم 
بلكه به آن دامن مي زنيم. فردي مي گويد مس��ير تهران 
تا مشهد را هفت ساعته طي كرده است. با اين فرد بي 
توجه كه با جان خود بازي كرده و جان ديگران را هم 
ب��ه خطر انداخته، مثل يك قهرمان برخورد مي كنيم. به 
جاي بي اعتنايي يا نكوهش، مي گوييم باور نمي كنيم و 
او هم قس��م پشت قسم مي خورد تا سرانجام دو طرف 
بر س��ر هشت ساعت به توافق مي رس��ند! مواردي كه 
به جاي نكوهش تش��ويق مي كنيم زياد است. به همين 
دليل يك راه جمع كردن مردم به دور خود در فرهنگ 
ما بازي كردن با جان اس��ت، بدون آنكه كوچك ترين 

تمهيدات ايمني رعايت شود. 
فراموش نكرده ايم كه جوان 32 ساله اي كه بدون لوازم 
ايمن��ي الزم در روز 22 بهمن 85 از برج ميدان آزادي 
باال رفته بود مورد تشويق قرار گرفت و دقايقي بعد به 

پايين سقوط كرده جان باخت. حتي صنف هاي مختلف 
آموزش رفتار اجتماعي ويژه خود را نديده اند.

در فرهن��گ ما راننده تاكس��ي يعني كس��ي كه داراي 
ماش��يني ب��ه رنگ خ��اص و ني��ز گواهينامه اس��ت و 
خيابان ها را هم بلد اس��ت. ديگر الزم نيس��ت كس��ي 
ب��ه او آموزش دهد كه اگر مس��افر در را محكم تر از 
ح��د الزم بس��ت چگونه بايد با او س��خن گفت؟ اگر 
كس��ي كرايه نداش��ت چگونه بايد با او برخورد كرد؟ 
آيا راننده تاكس��ي حق دارد مسافر را به خاطر نداشتن 
پول خرد اعتراض كند؟ اينها ديگر بس��ته به ميل راننده 
اس��ت و آموزشي هم در كار نيس��ت و راه براي انواع 
كش��مكش ها باز اس��ت. به همين منوال، منشي يعني 
 كس��ي كه بلد است گوشي را بردارد و به داخلي وصل

كند.
آي��ا الاقل يك جزوه آموزش��ي درب��ارۀ آداب صحبت 
كردن در تلفن ك��ه خود چندين حالت دارد به او داده 
شده است؟ مصاحبه گر تلويزيون يعني كسي كه داراي 
روحيه اجتماعي اس��ت و س��راغ اف��راد رفته مصاحبه 
مي گيرد، اما لزومًا به او آموزشي در مورد حرمت افراد 
داده نش��ده است. آيا اگر كسي گفت مصاحبه نمي كنم 
گزارش��گر يا تدوين كننده حق دارد همين قس��مت را 
در گ��زارش خود ق��رار دهد؟ آيا خبرن��گار براي تهيه 
گ��زارش از مراك��ز مش��اوره حق دارد صداي كس��ي 
را ك��ه به خيال خ��ود دارد به ط��ور خصوصي با يك 
 مش��اور صحبت مي كند براي ده ها ميليون انسان پخش

كند. 
مأمور يعني كس��ي كه بلد است با دس��تبند متهم را از 
خانه اش ب��ه كالنتري بياورد. آيا به او راه حفظ آبروي 

متهمي كه به خاطر نداشتن كارش به بازداشت كشيده، 
آموزش داده ش��ده اس��ت؟ حتما بايد او را با دس��تبند 
از محله عبور داد؟ آيا به كس��ي ك��ه اختيار دارد افراد 
را ممن��وع الخ��روج كند نحوه و زم��ان اطالع دادن به 
ف��رد مورد نظر هم آموزش داده ش��ده اس��ت؟ جايي 
بهت��ر از ف��رودگاه آن ه��م در لحظه آخر ب��راي مطلع 
س��اختن از ممنوع الخروج بودن اف��راد وجود ندارد؟ 
آيا به افسران راهنمايي كه از داخل ماشين به رانندگان 
تذك��ر مي دهن��د لحن س��خن گفتن با م��ردم آموزش 
داده شده است؟ خادم مس��جد يعني كسي كه درهاي 
 مسجد را در س��اعات معين باز كرده و مراقب مسجد

باشد. 
آيا به او نحوه مواجهه با كودكان كه در اولين روزهاي 
تمرين عبادت با او مواجه مي ش��وند آموزش داده شده 
اس��ت؟ چرا راه دور برويم. من به عنوان يك روحاني 
ك��ه لباس دين به ت��ن دارم در جامع��ه پيچيده كنوني 
چگونه بايد رفتار كنم؟ چهارده سال پيش كه عمامه بر 
سر گذاشتم آيا كسي به من جزوه اي داد كه براي حفظ 
حرمت اين لب��اس در صدها موقعيت مختلف چگونه 
بايد رفتار كنم؟ اگر عده اي جوان مش��غول بازي بودند 
اگر لباس��م را درآورده با آنها مشغول بازي شوم وهن 
روحانيت اس��ت يا خدمت ب��ه روحانيت؟...آيا وظيفه 
دارم ب��ه پارک محل س��ري بزنم و ب��ا جواناني كه در 
عمرش��ان حتي يك بار هم با يك روحاني هم صحبت 
نشده اند حرف بزنم؟ اگر مجال صحبتي دست داد چه 

بگويم و چه نگويم و از كجا آغاز كنم؟...
 آنچ��ه درباره لزوم پرداختن به مصاديق جزئي رفتار و 
اكتفا نكردن به بيان كليات گفته شد يكي از روش هاي 
قرآني اس��ت. چرا نصايح لقمان حكيم به فرزندش در 
مورد امور جزئي يك به يك ذكر ش��ده اس��ت؟ براي 
اين ك��ه انس��ان ها عالوه بر دس��تور العمل كل��ي، نياز 
دارند بدانند ك��ه در موقعيت ه��اي گوناگون و جزئي 
چگون��ه بايد رفتار كنن��د و در جوام��ع پيچيده امروز 
اي��ن نياز صد چندان اس��ت... اغلب آموزش جدي در 
كش��ور ما منوط به گرفتار آمدن در يك بحران اس��ت 
 و البت��ه فق��ط بحران هاي م��ادي به راحتي احس��اس

مي شود. 
ما در گذش��ته هم عبارات كلي از قبيل در مصرف آب 
و برق صرفه جويي كنيم مي ش��نيديم اما خوش��بختانه 
رسانه ملي امروز دريافته است كه اين كلي گويي فايده 
چنداني ندارد و به آموزش جزء به جزء و دقيق درباره 

چگونگي صرفه جويي روي آورده است... 
در ي��ك كالم، هم��ه اتف��اق داري��م كه بايد ب��ه قرآن 
برگردي��م، هم��ه ب��اور داريم ك��ه از اصل خ��ود دور 
افتاده اي��م، همه مي دانيم وقت طالس��ت، همه مي دانيم 
بايد به كودكان ش��خصيت داد، همه مي دانيم كه آنچه 
بر خود نمي پس��نديم نبايد بر ديگران بپسنديم؛ مشكل 
ما ندانس��تن اين كليات نيست، مشكل ما اين است كه 
قدم به قدم به ما نياموخته اند كه در هر موقعيتي به طور 

دقيق چگونه بايد عمل كنيم.

آژیر

اگ��ه كمی و فق��ط كم��ی بخواهيم از 
زندگی لذت ببريم و نگاه مان را كمی 
بهتر كنيم بس��ياری از لذت ها نه وقت 
زيادی می خواهد و نه پول زيادی. پس 
منتظر تغيي��رات زياد در يك روزی كه 
معلوم نيس��ت كی باش��د نباشيم ... در 
كوچك تري��ن اتفاق��ات، عظيم ترين 

تجارب بشر نهفته است. باور كنيد...
 گاهی به تماش��ای غ��روب آفتاب 

بنشينيم. 
    سعی كنيم بيش تر بخنديم. 
 تالش كنيم كمتر گله كنيم. 

 با تلفن كردن به يك دوست قديمی، 
او را غافلگير كنيم. 

 گاهی هديه  هايی ك��ه گرفته  ايم را 
بيرون بياوريم و تماشا كنيم.

 بيشتر دعا كنيم.
 در داخل آسانس��ور و راه پله و ... با 

آدم ها صحبت كنيم.
 هر از گاهی نفس عميق بكشيم.
 لذت عطسه كردن را حس كنيم.

 قدر اين كه پايمان نشكس��ته است 
را بدانيم.

 زير دوش آواز بخوانيم.
 س��عی كنيم با حداق��ل يك ويژگی 
منحص��ر ب��ه فرد ب��ا بقيه فرق داش��ته 

باشيم.
 گاهی به دنيای باالی س��رمان خيره 

شويم.
 با حيوانات و ساير جانداران مهربان 

باشيم.
 ب��رای انج��ام كار هايی ك��ه ماه ها 
مانده و انجام نشده در آخر همين هفته 

برنامه ريزی كنيم!
 از تفك��ر درب��اره تناقض��ات لذت 

ببريم.
 برای كار هايمان برنامه ريزی كنيم و 
آن را طبق برنامه انجام دهيم . البته كار 

مشكلی است!
 مجموع��ه  ای از ي��ك چي��ز )تمبر، 
برگ، سنگ، كتاب و ...( برای خودمان 

جمع آوری كنيم.

 گاهی در حوض يا استخر شنا كنيم 
، البته اگر كنار ماهی  ها باشد چه بهتر.

 گاهی از درخت باال برويم.
 احساس خود را در باره زيبايی ها به 

ديگران بگوييم.
 گاهی كمی پا برهنه راه برويم!

 ب��دون آن كه مقصد خاصی داش��ته 
باشيم پياده روی كنيم.

 وقتی كارم��ان را خوب انجام داديم 
مث��ل امتحانات م��ان تمام ش��د، برای 
خودمان يك بس��تنی بخريم و با لذت 

بخوريم!
 در جلوی آينه بايستيم و خودمان را 

تماشا كنيم.
 سعی كنيم فقط نشنويم، بلكه به طور 

فعال گوش كنيم.
 رنگ ها را بشناسيم و از آن ها لذت 

ببريم.
 وقت��ی از خواب بيدار می  ش��ويم ، 

زنده بودن را حس كنيم.
 زير باران راه برويم.

 كم تر حرف بزنيم و بيش تر گوش 
كنيم.

 قبل از آن كه مجبور به رژيم گرفتن 
بش��ويم ، ورزش كنيم و مراقب تغذيه 

خود باشيم.
 چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج 

و ... را ياد بگيريم.
 اگر توانس��تيم گاهی كنار رودخانه 
بنش��ينيم و در س��كوت به صدای آب 

گوش كنيم.
 هرگز شوخ طبعی خود را از دست 

ندهيم.
 احترام به اطرافيان را هرگز فراموش 

نكنيم.
 به دنيای ش��عر و ادبيات نزديك تر 
شويم. گاهی از ديدن يك فيلم در كنار 

همه اعضای خانواده لذت ببريم.
 تماش��ای گل و گياه را به چش��مان 
خود هدي��ه كنيم. از هر آنچه كه داريم 
خ��ود و ديگران اس��تفاده كنيم ممكن 

است فردا دير باشد.

جامعه

لذت زندگی
پنجره

۴فوتیبراثربرخوردزانتیاوکامیوندرکمربندی
شرقاصفهان

س��اعت 2:20 بام��داد روز پنجش��نبه 6 م��رداد، بر اثر 
برخورد يك دستگاه خودروی سواری زانتيا  با كاميون 
در كمربندی ش��رق اصفهان، نزديك پل اشكاوند ، هر 
چهار سرنش��ين زانتي��ا  جان خود را از دس��ت دادند.
پ��س از اعالم اين گزارش ب��ه اتاق فرمان فوريت های 
پزش��كی )115(، يك واحد امدادی از پايگاه اورژانس 

پيش بيمارستانی صفه اصفهان، در صحنه حادثه حاضر 
ش��د، اما متاسفانه س��ر و اندام های هر چهار سرنشين 
س��واری زانتيا  به علت حركت خودرو به زير كاميون، 
به طور كامل متالشی ش��ده و همه آن ها جان خود را 
از دست داده بودند.پليس راه استان اصفهان، علت اين 

حادثه را انحراف به چپ زانتيا  اعالم كرد.
مرگمشکوکزنباردار۳۰سالهدرپارکرجایی

اصفهان
س��اعت 23 ش��ب چهارش��نبه 5 مرداد، زن باردار 30 
ساله ای كه در ماه هش��تم بارداری خود به سر می برد، 
در حالی كه همراه خانواده برای تفريح به پارک رجايی 
اصفه��ان رفته بود، ناگهان دچار ايس��ت قلبی ش��د و 

جانش را از دست داد.

اي��ن زن ب��اردار، پ��س از اعالم حادثه ب��ه اتاق فرمان 
فوريت های پزش��كی )115(، بالفاصل��ه برای نجات 
جان فرزندش به بيمارس��تان ش��هيد بهشتی منتقل شد 
اما متاس��فانه جنين نيز به علت قطع جريان خون مادر، 

جانش را از دست داده بود.
۶مص��دومب��راثرحادث��هرانندگ��یدرکمربندی

شهرضابهاصفهان
س��اعت 1۷:45 روز چهارشنبه 5 مرداد، بر اثر برخورد 
دو دستگاه خودروی سواری پرايد و پژو  در كمربندی 
ش��هرضا به اصفهان، شش نفر مصدوم شدند.بر اساس 
اي��ن گ��زارش، مصدوم��ان حادثه پ��س از حضور دو  
واحد امداد اورژانس پيش بيمارس��تانی به بيمارس��تان 

اميرالمومنين )ع( شهرضا منتقل شدند.

۲غرقشدگیدررودخانهزایندهرودچادگان
ساعت 11:50 روز چهارشنبه 5 مرداد، مردی 25 ساله 
كه دانش��جوی س��ال آخر و برای تفريح در ويالهای  
س��ازمان عمران چادگان  مستقر شده بود، بر اثر شنا در 
منطقه عميق رودخانه  زاينده رود، جانش را از دس��ت 

داد.
همچنين س��اعت 13:30 همان روز، آقايی 23 س��اله، 
متاه��ل و مس��تقر در وياله��ای  آم��وزش و پرورش 
چ��ادگان  نيز به علت ش��نا در رودخانه، غرق ش��د و 
جانش را از دس��ت داد.گفتنی اس��ت عم��ق رودخانه 
ب��ه قدری زياد بود كه غواصان س��اعت های زيادی را 
 برای يافتن جس��د غريق ها، به جس��تجو در رودخانه

پرداختند.

حوادث چند روز گذشته 
استان اصفهان 

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت هاي 
سازمان بهزيستي كشور گفت: بيش از 
500 مركز مش��اوره ژنتيك براي ارائه 
خدم��ات مناس��ب به مردم در س��طح 

كشور كم داريم. 
حبيب اله مس��عودي فريد در حاش��يه 
برگزاري دومين كنگره ژنتيك پزشكي 
ايران اظهار داشت: در حال حاضر در 
كشور 169 مركز مشاوره ژنتيك وجود 
دارد ك��ه 132 مركز غي��ر دولتي و 3۷ 

مركز دولتي هستند.
البته نس��بت به س��ال هاي گذش��ته با 
افزايش مناس��بي مواج��ه بوده ايم ولي 
در وضعيت ايده آل بايد در كش��ور به 
نس��بت جمعيتي در حدود ۷00 مركز 
مش��اوره ژنتي��ك ايجاد ش��ود كه هم  
اكن��ون ب��ا كمبود 531 مركز مش��اوره 
ژنتيك براي ارائه خدمات مناس��ب به 

مردم مواجه هستيم. 
وي افزود: سال گذش��ته 88 هزار نفر 
ب��راي اس��تفاده از خدمات مش��اوره 
ژنتي��ك به مراكز مش��اوره هاي ژنتيك 
س��ازمان بهزيس��تي مراجعه كردند كه 
اي��ن تعداد نس��بت به ازدواج س��االنه 
در حدود 800 ت��ا 900 هزار نفر آمار 
خيلي كمي اس��ت. فريد تصريح كرد: 
۷5 درصد از مراجعان به مراكز مشاوره 
ژنتي��ك س��ازمان بهزيس��تي در زمينه 
ازدواج فاميلي اس��ت كه اين امر بايد 

قبل از ازدواج صورت پذيرد. 
مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت هاي 
سازمان بهزيستي كشور اظهار داشت: 
در مجم��وع در بين ه��ر 100هزار نفر 
بايد ي��ك مركز مش��اوره ژنتيك طبق 
استاندارد ايجاد ش��ود و در اين راستا 
بحث غربالگ��ري و مباحث تخصصي 
ژنتي��ك بايد به صورت سيس��تمي در 

نظام سالمت كشور نهادينه شود. 
۶۰درصدناشنوایيدرایرانبهدلیل

مسائلژنتیکي
فريد بيان داش��ت: چندي قبل در يكي 
از همايش ه��ا و كنگره ه��اي كش��ور 
آم��اري مبني بر 60 درصد ناش��نوايي 
ايرانيان در مسائل ژنتيكي مطرح شد و 
هم اكنون اعالم مي ش��ود كه50 درصد 

مسائل عقب ماندگي ذهني، 50 درصد 
نابينايي و ناش��نوايي به داليل ژنتيكي 
اس��ت كه اين امر اهميت باالي انجام 

مشاوره ژنتيكي را نشان مي كند. 
وي با اشاره به اين كه افراد به خصوص 
كساني كه ازدواج فاميلي مي كنند بايد 
قبل از ازدواج و كساني كه در خانواده 
و فامي��ل افراد عقب مان��ده دارند بايد 
به طور جد به مس��أله مشاوره ژنتيك 
اهميت دهند گفت: در زمينه سقط هاي 
مكرر يعني دو س��قط پش��ت سر هم 
 نيز بايد افراد مش��اوره ژنتيك داش��ته

 باشند. 
فري��د افزود: در مباحث س��رطان ها از 
پروستات  پس��تان،  سرطان هاي  جمله 
نيز مش��اوره هاي ژنتيك بسيار كارايي 
دارد و در اي��ن زمينه بيماري هاي چند 
عاملي مانند بيماري هاي قبلي، روده اي 
و دياب��ت از نوع دو نيز بايد مش��اوره 

ژنتيك انجام پذيرد. 
از  پيش��گيري  دفت��ر  مدي��ركل 
بهزيستي كشور  معلوليت هاي سازمان 
ب��ا بيان اين ك��ه در ح��ال حاضر هزار 
فرد مجرب آموزش دي��ده در مبحث 
پزش��كي ژنتيك در كشور وجود دارد 
و زيرس��اخت ها نيز آماده است گفت: 
بيش��ترين مانع براي م��ا منابع اعتباري 
اس��ت و در اين زمينه بايد مس��ئوالن 

بيشتر توجه داشته باشند. 
مشاورهژنتیكپرهزینهنیست.

مس��عودي فريد با بي��ان اين كه اغلب 
افراد تصور نادرستي دارند كه مشاوره 
ژنتيك همانند درم��ان ژنتيك هزينه بر 
است در حالي كه به هيچوجه مشاوره 
ژنتيك  درمان ه��اي  همانن��د  ژنتي��ك 
هزينه بر نيس��ت و حتي بهزيس��تي نيز 
هزينه هاي مشاوره هاي ژنتيك را گاهي 

تا 100درصد متقبل مي شود.
وي اظهار داشت: ارسال متون آموزشي 
و دوره هاي آموزشي در بحث پزشكي 
ژنتيك تدوين ش��ده است و طبق آمار 
جهان��ي ني��ز ت��ا 10 درص��د معلوالن 
مادرزادي و ژنتيكي هستند و در ايران 
س��ه درصد )معلوليت ه��ا( ژنتيكي و 

مادرزادي است.

كشور 500 مركز مشاوره ژنتيک كم دارد عقب گرد رفتار اجتماعی ایرانیان از کجا آب می خورد؟
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تم��ام خطوط اتوبوس��راني اصفه��ان در ماه مبارک 
رمضان به ويژه در ساعات افطار تقويت مي شوند و 

به شهروندان سرويس دهي مي كنند. 
مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و 
حوم��ه با تأكيد بر اين مطلب اف��زود: عالوه براين، 
خط��وط اتوبوس��راني منتهي به گلس��تان ش��هدا و 
مساجد تقويت شده تا شهروندان راحت تر بتوانند 
در م��اه رمضان در اي��ن مكان ها ب��راي برگزاري 

مراسم ويژه حضور يابند.
سيد عباس روحانی با اعالم اين كه اتوبوسراني در 
شب هاي قدر نيز به ش��هروندان خدمات ويژه اي 

ارائه خواهد داد اذعان داشت: شهروندان براي تردد 
به اماك��ن مذهبي و مكان ه��اي متبركه دغدغه اي 
نخواهند داشت. وی با اشاره به با برنامه ريزي هاي 
انجام شده در ايام جمعه ماه مبارک رمضان تصريح 
كرد: ناوگان اتوبوس��رانی نمازگزاران روزه دار را به 

محل برگزاري نماز جمعه جابه جا خواهد كرد. 
وی از تقوي��ت واحدهای گش��ت ه��اي نظارتي و 
كنترل��ي بر عملك��رد خطوط اتوبوس��راني خبرداد 
و اع��الم ك��رد: در هر گش��ت 40 نف��ر نظارت و 
 كنترل عملك��رد خط��وط اتوبوس��رانی را برعهده

دارد. 

مديرعامل ش��ركت اتوبوسرانی اصفهان اضافه كرد: 
واحد امداد اتوبوسراني نيز تقويت شده تا هر گونه 
خراب��ي اتوبوس ها را در اين اي��ام برطرف كند تا 
ش��هروندان در ماه مبارک رمضان با مش��كل رفت 
و آمد مواجه نباش��ند همچنين ناوگان اتوبوس��راني 
اصفهان آمادگي ويژه اي براي خدمات رس��اني به 

نمازگراران عيد فطر خواهد داشت. 
وی به آغاز نظافت و ضدعفونی ناوگان اتوبوسراني 
به مناسبت فرا رس��يدن ماه مبارک رمضان اشاره و 
خاطرنش��ان كرد: اين مهم تا س��ال تحصيلی جديد 

ادامه خواهد داشت.

مديرعاملشركتواحداتوبوسرانیاصفهانوحومهتاكيدكرد:

تقویت ناوگان اتوبوسرانی در ماه رمضان

شهرستان
چهارمحال و بختیاریص اصفهان

مديرعاملسازماننوسازیوبهسازی شهرداریاصفهاناعالم كرد:
بدنه چهارباغ احیا می شود

مدير عامل سازمان نوسازی و بهسازی 
ش��هرداری اصفهان از انجام مطالعات 
و تهي��ه ط��رح تفصيلی وي��ژه جهت 
اجرای ط��رح بدن��ه غرب��ی چهارباغ 
 عباس��ی به منظ��ور احيای ب��اغ های
صف��وی خان��ه  دول��ت   تاريخ��ی 

خبر داد.
حس��ين جعفری ب��ا بيان اي��ن كه اين 
س��ازمان 33 طرح و پ��روژه در بافت 
فرسوده شهر اصفهان در سطح مناطق 
14 گانه ش��هرداری اصفهان در دست 
اق��دام دارد اف��زود: طرح وي��ژه بدنه 
غرب��ی چهارب��اغ عباس��ی با وس��عت 
35/۷هكت��ار از پروژه ه��ای مهم اين 
س��ازمان برای س��اماندهی و نوسازی 
 بافت فرس��وده اين كالنشهر به شمار 

می رود. 
وی با اشاره به موقعيت طرح ويژه بدنه 
غربی چهارباغ عباسی اظهارداشت: اين 
طرح در غرب خيابان چهارباغ عباسی 
حدفاصل مي��دان انقالب،خيابان های 
طالقانی و ش��مس آبادی اجرا خواهد 

شد. 
وی ب��ا بيان اين ك��ه 25 درصد غرب 
چهارباغ عباسی به صورت مخروبه و 
متروكه می باشد اذعان داشت:بيش از 
نيمی از بناهای موجود در اين محدوده 
قدمت 35 س��اله دارد و كاربری عمده 

آن تجاری و اداری است
بدن��ه  ط��رح  مح��دوده  همچني��ن 

غرب��ی ب��ه عن��وان بخش��ی از محور 
 فرهنگ��ی تاريخی اصفهان محس��وب

می شود. 
مديرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
ش��هرداری به اه��داف اج��رای طرح 
بدنه غربی چهارباغ عباس��ی اش��اره و 
تصريح كرد: نوسازی بخشی از محور 
تاريخی،س��اماندهی و ارتق��ا كيفي��ت 
محور ويژه چهارباغ عباسی با رويكرد 
پروژه محور،احي��ای باغ های تاريخی 
دولت خان��ه صف��وی و تغيير ماهيت 

چهارباغ از خيابان متعارف ش��هری به 
مح��ور تاريخی از مه��م ترين اهداف 

اجرای اين طرح است.
وی روش اج��رای ط��رح بدنه غربی 
ص��ورت  ب��ه  را  عباس��ی  چهارب��اغ 
مش��اركت ب��ا ذی نفع��ان و س��رمايه 
گذاران دانس��ت و خاطرنش��ان كرد:با 
انج��ام مطالع��ات كالبدی ط��رح بدنه 
غربی چهارباغ اين محور در  بازسازی 
و احياء مي��دان امام علی )ع( در طول 
تاريخ معماری و شهرسازی كشورمان 

از جمله نادرترين پروژه های بازسازی 
و مرمت ش��هری اس��ت كه 20 پروژه 
ب��رای فاز دو اين ط��رح در نظر گرفته 
ش��ده است، »100 و 40 درصد فضای 
س��بز باز ب��وده و اين در حالی اس��ت 
 كه اين فضا ب��ه 21 درصد تقليل يافته

است«.
جعفری طرح احياء ميدان امام علی)ع( 
پ��روژه احياء بدن��ه ش��رقی چهارباغ 
عباس��ی،و ط��رح س��اماندهی باف��ت 
فرس��وده و تاريخی جنوب ميدان امام 
 )ره( را از ديگ��ر مهم ترين طرح های
در دس��ت اق��دام س��ازمان نوس��ازی 

وبهسازی برشمرد.   
وی تصريح كرد: اتص��ال بازار بزرگ 
در مح��دوده خيابان عبدالرزاق، مرمت 
بدنه ش��رقی ب��ازار ب��زرگ حد فاصل 
بازار ريس��مان تا خياب��ان عبدالرزاق، 
مرمت بدنه ش��رقی ب��ازار بزرگ حد 
فاصل خيابان عبدال��رزاق تا مجموعه 
ه��ارون واليت، پ��روژه مرم��ت بدنه 
جنوبی ميدان )بقع��ه هارونيه(، پروژه 
بازسازی بدنه ش��رقی ميدان)مجموعه 
بازار جديد هاروني��ه( و پروژه مرمت 
بدن��ه ش��مالی مي��دان) ضل��ع جنوب 
مدرسه كاس��ه گران و مدرسه حكيم( 
همچني��ن دو طبقه پاركينگ زير ميدان 
، بدن��ه ميدان و بخش��ی از پروژه های 
 پيرامون ميدان ف��از دو پروژه را در بر 

می گيرد.

درآيندهاينزديك؛

ایستگاه آتش نشانی به مركز 
اصفهان می آید 

رئيس س��تاد فرماندهي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفهان گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين سازمان، در 
آينده اي نزديك يك ايستگاه آتش نشاني در مركز اصفهان احداث مي شود. 
حميد رضواني با اشاره به مستقر شدن يك دستگاه خودروي اين سازمان در 
ميدان امام حسين اصفهان )ع( اظهار داشت: استقرار اين خودرو آتش نشاني 
در اين ميدان با توجه به مركزيت اين نقطه از شهر اصفهان صورت گرفته 
اس��ت. وي به اهميت اين موضوع براي شهروندان اش��اره كرد و افزود: 
پوشش بهينه حوادث اين منطقه و سرويس دهي مناسب به شهروندان براي 

ساكنان اين نقطه از شهر از اهميت زيادي برخوردار است. 
رئيس س��تاد فرماندهي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفهان با اشاره به زمان استقرار اين خودرو در اين منطقه تصريح كرد: اين 
خودرو از حدود دو ماه پيش تا كنون و از ابتداي ارديبهشت ماه جاري در 
اين منطقه استقرار يافته و دو نفر از نيرو هاي اين سازمان براي اجراي اين 
طرح فعاليت مي كنند.وي به زمان فعاليت نيرو هاي اين سازمان در ميدان 
امام حس��ين )ع( اشاره كرد و ادامه داد: اين افراد از ساعت 9 صبح تا يك 
بعد از ظهر و در ساعات بعد از ظهر نيز ازساعت 18 تا 21 شب به صورت 
مداوم در اين منطقه حضور دارند. رضواني با اشاره به وجود ايستگاه هاي 
آتش نشاني در نقاط شهر اصفهان تأكيد كرد: ايستگاه هاي احداث شده در 
ديگر نقاط ش��هر ايمني الزم را براي شهروندان فراهم مي كنند و پوشش 
الزم و سرويس دهي مناسب توسط اين ايستگاه ها به شهروندان اين مناطق 

ارائه مي شود. 
وي اضافه كرد: طي يك سال گذشته دو ايستگاه آتش نشاني در شمال شهر 
اصفهان احداث شده و اين مناطق از ايمني كافي برخوردار هستند. رئيس 
ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان به 
ضرورت توجه به پوش��ش مناسب حوادث مركز شهر اشاره كرد و بيان 
داشت: ترافيك در اين نقطه از شهر به ميزان زيادي وجود دارد و استقرار 
اين خودرو در ميدان امام حسين )ع( به دليل ساماندهي وضعيت حوادث 

اين منطقه صورت گرفته است.
 وي با اشاره به ضرورت يك ايستگاه آتش نشاني در مركز شهر گفت: اين 
سازمان درصدد انتخاب يك نقطه در مركز شهر براي احداث يك ايستگاه 
آتش نش��اني است و وجود اين ايس��تگاه از مهم ترين نياز هاي اين منطقه 
محسوب مي شود. رضواني اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات مناسبي 
در اين زمينه صورت گرفته و در آينده اي نزديك مركز شهر اصفهان به يك 

ايستگاه آتش نشاني مجهز مي شود.

در پی برداشت های بی رویه 
وضعيت زاینده رود رو به بحران 

است
رئيس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست شوراي اسالمي شهر اصفهان 
اعالم كرد: يك س��وم آب رها شده از س��د زاينده رود تا پايين تر از سد 
نكوآباد كه قطعاً س��هم مردم اصفهان است، غير مجاز برداشت مي شود.

 

مهندس فتح اهلل معين اظهار داشت: وضعيت زاينده رود هر روز بحراني 
تر مي ش��ود و ش��هر اصفهان براي ادامه زندگي نيازمند جاري شدن آب 
زاينده رود است. وي افزود: امروز يكي از مهم ترين مشكل سازمان پارک 
ها و فضاي سبز زنده نگه داشتن فضاي سبز شهر است چرا كه با خشكي 
زاينده رود با صرف هزينه باال به وسيله تانكر آبياري فضاي سبز را انجام 

مي دهد.
رئيس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست شوراي اسالمي شهر اصفهان 
تأكيد كرد: مردم اصفهان كه همواره پيشگام در دفاع از ميهن ايران اسالمي 
بوده اند سزاوار تحمل اين وضعيت نيستند. معين با اشاره به آلودگي هوا 
و وضعيت اسف بار سال گذشته تصريح كرد: با به وجود آمدن وضعيت 
بحراني سال گذشته و تعطيلي كليه واحدها و ارگان ها، بهره دهي و راندمان 
فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافت. وي در مورد نزديك شدن به ماه مبارک 
رمضان خاطرنشان كرد: با توجه به حجم زياد ترافيك در زمان افطار بايد 
تمهيدات الزم براي كنترل ترافيك در معابر عمومي از سوي نيروي انتظامي 
انديش��يده شود. رئيس كميس��يون حمل و نقل و محيط زيست شوراي 
اسالمي شهر اصفهان با بيان اين كه الزم است امكان استفاده شهروندان از 
سيستم حمل و نقل عمومي در شب هاي ماه مبارک رمضان فراهم شود، 
اظهار داشت: با توجه به اين كه مساجد برنامه هاي مشابه اي را اجرا مي 
كنند سازمان فرهنگي تفريحي بايستي با ايجاد فضايي مناسب و پر انرژي 
برنامه هاي جديد و نو ارائه دهد. معين با اشاره به برگزاري مسابقات جام 
موالي عرشيان ادامه داد: نيمي از جمعيت ما را بانوان تشكيل مي دهند ولي 
امكانات ورزشي براي آنان بسيار محدود است شوراي شهر انتظار دارد در 

اين ايام براي بانوان نيز برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته شود.

معاونفرهنگیاجتماعیشهرداریاصفهان:

نهضت فرهنگ شهروندی به یک 
هزار و 600 شهر می رود

جبيب اله تحوي��ل پور  به انتخاب اصفهان به عن��وان دبيرخانه فرهنگ 
ش��هروندی كالنش��هرها برای دومين س��ال پياپی اش��اره كرد و گفت: 
دبيرخانه فرهنگ ش��هروندی در نظر دارد نهضت فرهنگ شهروندی را 
به يك هزار و شش��صد شهرداری كش��ور تعميق دهد. به گزارش ايمنا، 
حبيب اله تحويل پور با بيان اين كه رش��د شهرنش��ينی در كل كش��ور 
حدود 68 درصد اس��ت كه اين رش��د در اصفهان به ۷8 درصد می رسد، 
اظهار داش��ت: افزايش رش��د شهرنش��يني به تبع نياز به آموزش و انتقال 
پيام های فرهنگ ش��هروندی همچنين فراهم آوردن شرايط شهر نشينی 
را بيش��تر خواهد كرد.  وی خاطرنشان كرد: دستگاه های فرهنگی استان 
كه در رأس آن صدا و س��يمای جمهوری اس��المی است نيز بايد در اين 
موضوع وارد ش��وند. وی ادامه داد: برگزاری دو مرحله از جش��نواره  طنز 
شهر، شهروند و شهرداری، همكاری با سازمان تاكسيرانی و مشاركت 23 
هزار تاكسيران در انتقال موضوعات شهروندی، استفاده از هنرمندان فعال 
 در موسيقی و هنر های تجسمی در پيام رسانی، برگزاری جشنواره های
تئاتر خيابانی، برگزاری جشنواره فيلم 60 ثانيه ويژه تلويزيون های شهری 

از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص است. 
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری آموزش چهره به چهره را بخش سوم 
كميته فرهنگ شهروندی خواند و اظهار داشت: آموزش مستقيم 30 هزار 
 س��فير ش��هروندی مقطع راهنمايی همچنين آموزش تمام دانش آموزان
مقطع دبستان با همكاری اداره آموزش و پرورش در حال انجام است. وی 
در پايان شهروندان شهر گنبد های فيروزه ای را هنرمند خواند و با بيان اين 
كه در هر خانواده اصفهانی حداقل يك هنرمند حضور دارد، گفت: اصفهان 
در بس��ياری از فعاليت های هنری حرف اول را در كشور می زند و اميد 
اس��ت در مراحل بعدی اين جشنواره شاهد حضور پررنگ تر هنرمندان 

اصفهانی باشيم.

درچهارمحالوبختياري؛
8 جایگاه سوخت CNG در دست

احداث است
معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختي��اري گفت: در حال حاضر 
هشت جايگاه عرضه س��وخت CNG در اين استان در دست احداث 
است. محمود عيدي اظهار داشت: جايگاه هاي عرضه سوخت سي ان جي 
در ش��هر گهرو با 96 درصد پيش��رفت، در ش��هر س��امان با 83 درصد 
پيشرفت، در ش��هر بن با 95 درصد پيشرفت، در شهركرد با 93 درصد 
پيش��رفت، در شهر چلگرد با 53 درصد پيشرفت و در شهر چالش تر با 
62 درصد پيش��رفت فيزيكي در حال احداث اس��ت. وي بر ضرورت 
صرفه جويي در مصرف س��وخت در اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: با 
اج��راي قانون هدفمندي يارانه ها مصرف س��وخت حامل هاي مختلف 
انرژي در اين اس��تان كاهش چشمگيري داشته است. عيدي با اشاره به 
كاه��ش مصرف حامل هاي انرژي در اين اس��تان گفت: با اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها مصرف بنزين در اين اس��تان 14 درصد كاهش يافته 
اس��ت. معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: مصرف 
سوخت در ساير مصارف سوخت در اين استان از جمله در نفت سفيد 
54 درص��د، نفت گاز 28 درصد و نفت ك��وره 80 درصد كاهش يافته 
اس��ت. وي از كاهش 2۷ درصد مصرف گاز مايع در اين استان خبر داد 
و گفت: همچنين در مدت ش��ش ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
مصرف گاز س��ي.ان.جي در اين استان پنج درصد كاهش يافت. عيدي 
صرفه جوي��ي در مصرف حامل هاي ان��رژي را يكي از اركان موفقيت و 
عامل پيش��رفت كشور برش��مرد و گفت: صرفه جويي سبب مي شود از 
خروج ارز و كس��ادي جامعه جلوگيري شود و به آن رونق بخشد. وي 
احداث و توس��عه شبكه ريلي كش��ور را راهكار موثر در جلوگيري از 
هدررفت س��وخت در ش��بكه حمل و نقل كش��ور عنوان كرد و گفت: 
با ايجاد اين ش��بكه ريلي در استان امنيت، س��رعت، هزينه كم، انرژي، 
درآمدزايي و توزيع عادالنه امكانات را شاهد خواهيم بود. عيدي با اشاره 
به مزاياي توسعه سيستم حمل و نقل ريلي در استان گفت: ايمني بسيار 
باال و غير قابل مقايسه با ديگر سيستم هاي حمل و نقل، راحتي و آسايش 
مسافران، مصرف كم انرژي به  ويژه در قطارهاي برقي، امكان استفاده از 
وقت و زمان  در طول سفر، اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم مناسب در 
زمان ساخت و بهره برداري، كاهش تصادفات جاده اي از مهم ترين اين 

مزايا به  شمار مي رود.  
 

مديركلسياسياستانداريچهارمحالو
بختياري:

چهارمحال و بختياري قطب قایقراني 
آب  هاي خروشان مي شود

مديركل سياس��ي و انتخابات اس��تانداري چهارمحال و بختياري گفت: 
چهارمح��ال و بختياري به دليل برخورداري از ظرفيت و ش��رايط الزم، 
قطب قايقراني در آب  هاي خروش��ان كش��ور مي شود. مجتبي نوروزي 
در حاش��يه برگزاري نخستين جش��نواره ملي رفتينگ كشور در استان 
چهارمحال و بختياري در حاشيه رودخانه كارون اظهار داشت: برگزاري 
نخستين همايش رفتينگ كشور در اين منطقه حكايت از ظرفيت باالي 
اين اس��تان در ورزش قايقران��ي دارد. وي افزود: اس��تان چهارمحال و 
بختياري با در اختيار داش��تن 11 درصد از منابع مالي كشور مي تواند به 

قطب برگزاري مسابقات قايقراني آب هاي خروشان تبديل شود. 
ن��وروزي ب��ا بي��ان اين ك��ه رفتين��گ، قايقران��ي در امواج خروش��ان 
رودخانه هاس��ت، گفت: اين فعاليت تفريحي ورزش��ي بسيار جذاب و 
هيجان انگيز بوده و يكي از بهترين نمونه سفرهاي اكوتوريستي، توريسم 
ماجراجويانه و ورزشي اس��ت. مديركل سياسي و انتخابات استانداري 
چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان كرد: رفتينگ يكي از پرطرفدارترين 
شاخه هاي گردش��گري بوده و شركت هاي توريستي طراز اول بسياري 
در سراس��ر دنيا به صورت تخصصي اقدام به طراحي و اجراي اينگونه 
س��فرها مي كنند. وي ادامه داد: در رفتينگ مس��افران سوار بر قايق هاي 
مخصوص و الزاماً استاندارد، عالوه بر لذت بردن از هيجان رويارويي با 
امواج رودخانه ها، از ميان جنگل ها، كوه ها، دش��ت ها، مزارع، روستاها و 
دره هاي زيبا گذر كرده و به تماشاي مناظري مي نشينند كه با هيچ وسيله 
ديگري ميس��ر نيست. نوروزي برگزاري جشنواره رفتينگ را در جذب 
گردش��گر به مناطق صعب العبور و دور افتاده اين استان موثر دانست و 
افزود: اين استان داراي منابع طبيعي و گردشگري بسيار جذاب است كه 
برگزاري چنين جشنواره هايي مي تواند در جذب گردشگر به اين مناطق 

بسيار مؤثر باشد.

درچهارمحالوبختياريصورتگرفت؛
راه اندازي نخستين مهدكودك 
شبانه روزي كودكان بي سرپرست

سرپرست بهزيس��تي چهارمحال و بختياري گفت: نخستين مهدكودک 
شبانه روزي كودكان بي سرپرست اين استان راه اندازي شد. حسين سعيدي 
اظهار داش��ت: مهدكودک ش��بانه روزي كودكان بي سرپرست به منظور 
نگه��داري از فرزندان كارمندان و س��اير مردم به  صورت ش��بانه روزي 
فعاليت خود را آغاز كرد. وي افزود: در حال حاضر بيش از 630 مربي در 
2۷3 مهدكودک در سراسر اين استان مشغول به فعاليت و خدمات رساني 
هس��تند. س��عيدي ادامه داد: از اين تعداد 288 مربي در 160 روستامهد، 
326 مربي در 105 مهد خصوصي و 16 مربي در پنج مهدكودک خودكفا 
در اين استان به بيش از 10 هزار كودک و نوباوه آموزش هاي الزم را ارائه 
مي دهند. سرپرست بهزيستي چهارمحال و بختياري تعداد كودكان زير 
پوش��ش مهدهاي كودک اين استان را 12 هزار و 500 كودک اعالم كرد 
و گفت: تمام مهدهاي كودک اين استان به بخش خصوصي واگذار شده 
است. وي همچنين در ادامه از فعاليت 30 مركز توانبخشي و حرفه آموزي 
معلوالن در اين اس��تان خبر داد و گفت: همچنين در حال حاضر افزون 
بر چهار مركز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست، بدسرپرست، 
يك مركز شيرخوارگاه، هشت كلينيك و اورژانس اجتماعي مددكاري، 
يك مركز خدمات مشاوره اجتماعي، 12 مركز نگهداري سالمندان، 12 
مركز نگهداري بيماران رواني به مددجويان اين سازمان خدمات رساني 

مي كند. 
س��عيدي ادامه داد: فعاليت 52 مركز مؤسس��ه خيريه غير دولتي، چهار 
مركز مداخله در خانواده در راستاي كاهش طالق از ديگر خدمات ارائه 
ش��ده به مددجويان تحت حمايت اين سازمان اس��ت. وي با اشاره به 
تعداد معلوالن تحت پوشش بهزيستي اين استان، گفت: در حال حاضر 
افزون بر 25 هزار معلول زير پوش��ش خدمات اين س��ازمان قرار دارند 
كه تمام اين افراد زير پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي هستند. سعيدي بر 
ضرورت ايجاد زمينه هاي اش��تغال براي معلوالن در بخش هاي مختلف 
جامعه تأكيد كرد و گفت: بر همين اساس برخورداري از شغل مناسب 
عامل مهم دستيابي افراد به استقالل اجتماعي و فردي است كه اين مهم 
بايد براي معلوالن جامعه بيش از پيش فراهم ش��ود. وي اظهار داشت: 
برخورداري از شغل مناسب عالوه بر ايجاد استقالل اجتماعي و فردي 
به ارتقاي خودباوري افراد كمك ش��اياني كرده و سالمت رواني آنان را 

تضمين مي كند.

مديرعاملشركتآبفايچهارمحالوبختياري:

برداشت آب از 10 دشت چهارمحال و  بختياري ممنوع شد

  زاینده رود

س��ردار كرمی در يك نشس��ت خبری 
گفت: برخ��ورد با روزه خواری در مأل 
ع��ام از وظايف پليس در م��اه مبارک 
رمضان محسوب می ش��ود به طوری 
كه با كس��انی كه به طور علنی مبادرت 
 ب��ه روزه خ��واری می كنن��د برخورد

 می شود. 
وی خاطرنشان كرد: در خصوص اين 
موضوع با تمهي��دات خاص و جدی 
وارد كار می ش��ويم حتی افرادی چون 
كارگ��ران بخ��ش س��اختمان و ... نيز 
تذاك��رات جدی داده ش��ده اس��ت در 
واق��ع نيروی انتظامی با جديت با روزه 
خواری مبارزه می كند. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان تشديد عمليات برخورد با 
اراذل و اوباش را از ديگر وظايف پليس 
در ماه مبارک رمضان دانس��ت و افزود: 
در ش��ب های رمضان در برخی جاها 

 با توجه به س��وابق با اين افراد برخورد
 می شود از سويی مبارزه با بدپوششی 
و بد حجابی همچنان در دس��تور كار 
اس��ت و به تدريج افزاي��ش می يابد. 
سردار كرمی ضمن اش��اره به برخورد 
ش��ديد با ماهواره تصريح كرد: افزايش 
تدابير اين مورد از چند روز قبل شروع 
ش��ده چرا كه خيلی از ناهنجاری ها و 
مشكالت از انتقال فرهنگ از اين طريق 
ناشی می شود. وی در خصوص طرح 
جامع پيش��گيری گفت: دو فاز از اين 
طرح در اين ماه ش��روع به كار می كند. 
اولين مرحله اين طرح از طريق فضای 
مجازی است كه با آدرسی كه به كاركنان 
داده می شود به سايت مراجعه می كنند 
و اين حتی ج��زو آموزش های ضمن 

خدمت هم به حساب می آيد. 
انتظام��ی اس��تان اصفه��ان  فرمان��ده 
اف��زود: طبق ط��رح مذك��ور آموزش 
ه��ا و اطالع رس��انی در رابطه جرايم، 

تمهيدات اجتماعی و ... اس��ت. سردار 
 كرم��ی درباره خراف��ات و عرفان های
كاذب نيز خاطرنش��ان كرد: ما ش��اهد 
برخی تشكل هايی هستيم كه در بخش 
خرافات و عرف��ان های كاذب فعاليت 
می كنند حتی در سه مرحله محله های 
فعاالن اين بحث به نام فعاالن كيهانی را 

شناسايی كرديم. 
وی تصري��ح كرد: با توج��ه به اين كه 
بعضاً بحث خرافات و بدعت ها مطرح 
است در برخورد با اين موضوع در ماه 
مبارک رمضان استارت طرح های زده 
خواهد شد كه به موجب آن كارشناسان 
در هي��أت ه��ا و مس��اجد حضور می 
يابن��د و ط��رح به ش��كل تخصصی، 
 برپايی نمايشگاه و كارگاه اجرا خواهد

 شد. 
سردار كرمی به طرح آدينه و پليس اشاره 
و خاطرنشان كرد: در روزهای جمعه در 
نماز جمعه شهرس��تان ها حضور پيدا 
می كني��م و ضمن انجام صحبت های 
مقدماتی و پرس��ش و تاريخ بر طرف 
كردن برخی مشكالت مردم می پردازيم 
كه تاكنون در شش شهرستان اين طرح 
اجرا شده و بازتاب خوبی داشته است. 
وی درب��اره طرح ضيافت نا امنيت نيز 
گفت: به موجب اين طرح كالنتری ها 

و رئيس های شهرستان و ... در نمازهای 
جماعت در تعامل با مردم هستند و به 
سئواالت مردم پاسخ می دهند و ديدگاه 
ه��ای خود را نيز مس��تقل م��ی كنند. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان درباره 
كاه��ش جرايم در ماه مب��ارک رمضان 
تصريح كرد: در اين ماه معموالً ش��اهد 
كاهش 10 تا 15 درصد جرايم در استان 
ها هستيم و اين به خاطر فضای معنوی 
اين ماه و بعضاً ترس برخی مجرمان از 
خداست. در بخش ديگر سردار كرمی 
به پرونده حادثه خمينی ش��هر اشاره و 
خاطرنشان كرد: رسيدگی به اين پرونده 
در تاريخ اعالم شده در دادگاه انجام می 
ش��ود و افراد متواری كه در اين پرونده 
متهم هستند خللی در روند دادگاه ايجاد 

نخواهند كرد.
 گفتن��ی اس��ت ب��ه گفت��ه ريئس كل 
دادگستری استان اصفهان نخستين دادگاه 
متهمان تجاوز به عنف در شهرس��تان 
خمينی شهر در روز 18 مردادماه انجام 
می شود در اين دادگاه 9 متهم در شعبه 
18 كيفری اين استان محاكمه خواهند 
ش��د. شايان ذكر است تاكنون 10 متهم 
اين پرونده دستگير و تحقيقات پليس 
آگاهی اس��تان اصفهان برای دستگيری 

متهمان ديگر ادامه دارد.

فرماندهانتظامیاستاناصفهان:

با كسانی كه در مأل عام روزه خواری
می كنند برخورد می شود 

حشمت اله هاشمی با اشاره به مشكالت اين استان در تامين آب شرب گفت: 
در حال حاضر برداش��ت آب از س��طح 10 دشت اين استان ممنوع اعالم شده 

است. 
وی با اش��اره ب��ه كاهش 436 درصدي س��طح بارندگي در اين اس��تان اظهار 
داش��ت: در پي كاهش بارندگي ها ضخامت اليه هاي آبرفتي اين اس��تان بسيار 
كاهش يافته اس��ت. همچنين  كاهش بارندگي در اين اس��تان منجر به كاهش 
س��طح آب هاي زيرزميني شده است، به طوري كه حفر چاه با عمق 80 متري 
براي برداش��ت آب در اين اس��تان پاس��خگوي نياز نبوده و بايد تا سطح 280 
متر چاه حفر ش��ود.  مديرعامل شركت آبفاي چهارمحال و بختياري از اجراي 
مطالع��ات بلندمدت براي برداش��ت آب از س��طح چاه هاي اين اس��تان گفت: 
ش��يوه تغيير نگرش در راس��تاي برداشت آب از س��طح آب هاي زيرزميني در 
اين اس��تان مي تواند راهكار مؤثري در راس��تاي مقابله با خشكس��الي در اين 
اس��تان محسوب ش��ود. به گفته هاشمي كسب رتبه شش��م خشكسالي در اين 
 اس��تان با وجود برخورداري از 11 درصد منابع آبي كش��ور زيبنده اين استان

نيس��ت. وي با بيان اين كه در حال حاضر برداشت آب از سطح 10 دشت اين 
اس��تان ممنوع شده اس��ت، گفت: با توجه به وجود اين مشكالت و معضالت 

فراوان تأمين آب ش��هرها و روستاهاي اين اس��تان بايد بررسي شود. هاشمي 
مي��زان پرت آب در اين اس��تان را 23/۷ درصد اع��الم كرد و گفت: پرت آب 
در اين اس��تان با اعمال مديريت صحيح و مناس��ب بس��يار كاهش يافته است، 
به طوري كه در حال حاضر در راس��تاي مبارزه ب��ا بحران كم آبي رتبه چهارم 
كشوري را كس��ب كرده ايم. وي با بيان اين كه وضعيت چاه هاي آب در سطح 
ش��هرهاي اين استان مطلوب نيس��ت، گفت: در حال حاضر مجموع شهرهاي 
اين اس��تان با 311 ليتر در ثانيه مش��كل تأمين آب شرب دارند كه برنامه ريزي 
در راس��تاي مقابله با اين مشكل بس��يار ضروري و الزم است. وي با اشاره به 
عدم تخصيص اعتبارات خشكس��الي به اين اس��تان، گفت: تاكنون 50 درصد 
از اعتبارات خشكس��الي به اين استان تخصيص داده نشده كه اين امر موجب 
بروز مشكالت بسيار شده است. هاشمي اصالح الگوي مصرف آب را نيازمند 
فرهنگ سازي دانست و گفت: در حال حاضر آبي كه ارزش و قيمت تمام شده 
آن بسيار بيشتر از قيمتي است كه در اختيار مشتركان قرار مي گيرد، در مصارف 
غير ش��رب از جمله آبياري درختان، شستش��وي خودروها و مغازه ها استفاده 
مي ش��ود، اين در حاليست كه بس��ياري از مردم در مناطق محروم و كم آب از 

آب شرب و شيرين بي بهره هستند.
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پل برج )لندن، انگلستان(
این پل که توس��ط Horace Jones و Wolfe Barry طراحی و در سال 
 1894 تکمیل شد ، یکی از مشهورترین نمادها در لندن است . این پل 800 فوت
طول و 28 فوت فضای زیرین دارد و وسط آن به 140 فوت افزایش می یابد 
که کشتی ها می توانند از پایین رودخانه Thames عبور کنند . در قدیم که 
کاال ها به جای هوایی از راه زمینی حمل می ش��دند، این پل در روز 50 بار 
باال برده می ش��د. ساخت این پل با 432 کارگر ظرف 8 سال به اتمام رسید. 
در آن زم��ان 70000 ت��ن بتن در دو پایه پل با فرو بردن 2 باس��کول متعادل 
کننده در جای خود که هر یک 1000 تن وزن داش��تند ریخته ش��د و سپس 
برای پوش��ش 11000 تن فوالد در زیر ، تمام پل ملبس به س��نگ پرتلند و 

گرانیت کورنیش شد .
پل گلدن گیت )سانفرانسیسکو، ایاالت متحده آمریکا(

ای��ن پ��ل طوالنی تری��ن پل جه��ان و جمعًا به ط��ول 8/921 ف��وت که در 
س��ال 1937 تکمیل ش��د، شاید مش��هورترین پل زمان باش��د. این پل که در 
سانفرانسیس��کو واقع است، موفقیت عظیم در ساخت و ساز زمان خود بود. 
در س��اخت این پل رکورد ایمنی، به گونه ای بود که تنها 11 کارگر در طول 
عملیات س��اختمانی کشته شدند و 11 نفر دیگر به مدد شبکه نوین ایمنی که 
در زیر کار قرار داده ش��ده بود نجات یافتند. عکس هایی که توس��ط هزاران 
 توریست همه ساله از پل گرفته می شود، شاخص رنگ قرمز به واقع پرتقالی 
 )بین المللی( International Orange ( بوده و در اصل، این رنگ برای 
افزایش قدرت دید در ش��رایط مه آلود بودن هوا که مشابهت با منطقه خلیج 
دارد انتخاب ش��ده، این پل با 1/3 میلیون دالر زیر بودجه پیش بینی شده، به 
مبلغ 27 میلیون دالر ، 100/000 خودرو روزانه به طور متوسط به نتیجه رسید 
و ب��رای نگهداری به 38 نقاش به طور فول تایم نیز نیاز دارد . تعداد 26 نفر 
 که از ارتفاع 220 فوتی با سرعت 75 مایل در ساعت و فاصله زمانی 4 ثانیه

به پایین پرت شده اند، جان سالم به در برده اند.
پل بندرگاه سیدنی )سیدنی، استرالیا(

در حال��ی که جش��ن هفتاد و پنجمین س��ال تولدش در س��ال 2007 گرفته 
می ش��د، این پل همچنان در صدر پل های جهان از نظر وس��یع ترین مقاطع 
طوالن��ی پل در جه��ان ) هر مقطع 3/770 فوت (  باقی مانده اس��ت. این پل 
ملقب به چوب رختی اس��ت، به لحاظ قوس��ی شکل بودنش و معموالً از پل 
و خانه اپرا که در مجاورتش واقع هس��ت عکسبرداری می شود. این زوج به 
عنوان یکی از بهترین تصاویر برای شهر و خود استرالیا عمل می کنند. اندازه 
بزرگ ترین مقطع 1/650 فوت که در بلند ترین نقطه قوس 429 فوت باالی 
سطح دریاست. برای ساخت این پل می بایستی 800 خانه خراب می شدند 
و هزینه آن با 1400 کارگر ظرف مدت 8 س��ال حدود 12 میلیون دالر شد و 

عاقبت پل سیدنی در سال 1998 تکمیل شد.
پنته وکیو )فلورانس، ایتالیا(

ش��هر پنته وکیو یکی از مش��هورترین نقاط گردشگری ایتالیاست و عقیده بر 
آنست که از قدیمی ترین سازندگان پل قوسی با سنگ های یک تکه و چند 
تکه در جهان اس��ت؛ گرچه تکه های قدیم��ی تر ناتمام هم وجود دارد. این 
پل در اصل از چوب س��اخته ش��ده بود تا اینکه در س��ال 1333 توسط سیل 
منهدم ش��د و 12 سال بعد با استفاده از سنگ، دوباره ساخته شد. شهرت آن 
به خاطر داش��تن مغازه هایش اس��ت و از هر گروهی اعم از غرفه های تجار 
و قصاب ها تا دکه های فروش��ندگان لوازم هنری و یادگاری )س��وغاتی( را 

در خود جای داده است.
پل هزاره و آبنمای گیت شید )شمال شرق انگلستان(

جای��زه 44 میلی��ون دالری پل میلنیوم گیت ش��ید برای اولین ب��ار و تنها پل 
"tilting  )کج، شبدار، در نوسان( در جهان در نظر گرفته شده است. رم های
هیدرولیکی در انتهای دو طرف پل این امکان را فراهم می آورد که برای عبور 
کشتی های کوچک پل قدری کج شود و این تکنولوژی نوین باعث گشت که 
طراحان آن برنده جایزه معتبر و آبرومند »Stirling Prize« برای آرشیتکت 
در س��ال 2002 گردند. 19000 تن بتن در فندانسیون هایی به عمق 98 فوت 
)33 مت��ر( و ف��والد )میلگرد( کافی برای س��اخت 64 راهروی دو تیر که،پل 
 را به مقاومت در برابر برخورد یک کش��تی 4000 تنی که با س��رعت 4 نات

در حرکت است، قادر می سازد.
پل اراسمبورگ یا سوان )رتردام ، هلند(

ملقب به Swan )قو( به لحاظ ش��کل اس��کلت فلزی مهار پل، ساخت این 
پل که به منظور ارتباط بین شمال و جنوب شهر رتردام طراحی شده بود در 
س��ال 1996 خاتمه یافت. برای امکان عبور کش��تی ها طاق جنوبی از ارتفاع 
قابل توجه 292 فوتی پل بلند باس��کولی برخوردار اس��ت که در سال 2005 
در فیلمی به نام »Who Am I« )من کی هس��تم ( به نمایش در آمد که در 
آن هواپیماهای مس��ابقه ای از زیر آن پرواز کردند . ساخت این پل با بلندی 
2/650 فوت و وزن 6/800 تن که در س��ال 1996 کامل ش��د و 110 میلیون 
دالر خرج برداش��ت. به محض آنکه پل به روی ترافیک گش��وده شد، معلوم 
ش��د که پل بر اثر باد تاب می خورد که این مش��کل با اس��تفاده از ابزار های 

تعیین کننده فشار هوا ) دمپر ( رفع شد.
پل وستمینستر )لندن ، انگلستان(

یکی از آثار ماندگار و زیبای شهر لندن، پل وستمینستر است که از رودخانه 
تیمز عبور می کند و در کنار آن کاخ وستمینستر ، کلیسای وستمینستر، ساعت 
محبوب بیگ  بن و همچنین چرخ فلک چشم لندن، قابل مشاهده است . این 

پل در سال 1769 افتتاح شد .
پل میلو ) دره ترن ، فرانسه(

این پل به ارتفاع 1/125 فوت ) 338 متری ( روی دره ترن در جنوب فرانسه 
قرار دارد که بزرگ ترین پل کابلی جهان محس��وب می ش��ود، به طوری که 
می گویند رانندگی بر روی این پل مثل آنست که در آن احساس می کنی در 
پروازی. ساخت این پل که قدری بلندتر از برج ایفل است، سه سال به طول 
انجامید و در س��ال 2004 به روی عموم باز ش��د، در حالی که این پل مناظر 
 بسیار زیبایی را از دره زیر خود به تصویر می کشد. همین که مه پایین می آید،
دیگر مس��یر مناسبی برای آنان که قلبشان ضعیف است نخواهد بود. به طور 
کل ط��ول این پل 8/071 ف��وت ) 2/420 متر ( با طاق تکی در 1/122 فوتی 
) 336 مت��ری ( و حداکث��ر ارتفاع از زیر آن 886 فوت )266 متر( اس��ت، به 
طور خالصه این پل بسیار احساس برانگیز هم بر روی کاغذ و هم در حیات 
واقعی اس��ت. دکل پل با 7 اس��کلت فلزی به وزن 36000 تن مس��قف شده 
است. یک سری از هفت تیرک، هر یک به بلندی 292 فوت ) 88 متر ( و به 

وزن 700 تن به اسکلت های فلزی مربوط پیوسته اند .
پل تسمه ای فهمارن ) دریای بالتیک ، آلمان و دانمارک(

هنگامی که در س��ال 2018 پل فهمارن کامل شود، به امتدادی به طول 11/8 
مایلی دس��ت خواهد یافت و جزیره آلمانی فهم��ارن را به جزیره دانمارکی 
لوالند با هزینه تقریبی 2/2 بیلیون دالر متصل می س��ازد . نقش��ه های اولیه 
نش��ان می دهند که پل با 3 اس��کلت فلزی کابلی، هر ک��دام به طول تقریبی 
2/375 فوت ) 712 (  متر که به وسیله 4 ستون به بلندی 918 فوت حمایت 
ش��ده و دارای 213 ف��وت ) 64 متر ( بلندی زیر آن اس��ت خواهد بود. پل 
پیش��نهادی، جنجال هایی را توسط کاسب ها و طرفداران منابع طبیعی که از 

لطمه خوردن به حیات وحش محل واهمه دارند به وجود آورده است.
پل کیتایکیو ) آیواکانی ، ژاپن( 

احتماالً یکی از پل های بدشانس در دنیا پل بازسازی شده کیتایکیو در شهر 
ایواکانی اس��ت که در س��ال 1673 پس از انجام هر اقدامی در جهت عبور از 
رودخانه نیش��یکی Nishiki ، بر اثر سیالب های فصلی فرو ریخت . شایان 
ذکر اس��ت که آرک های چوبی آن تا س��ال 1950 در جای خود محکم باقی 
ماندند تا اینکه عاقبت طوفان، آنها را هم ویران س��اخت. با این وجود با این 
نیت که دوباره ضربه نخورد ، سه سال بعد پل بازسازی شد و تا امروز قابل 

عبور است .
پل ارساند ) تنگه دانمارک و سوئد(

این پل بالغ بر 25000 فوت طول و 669 فوت ارتفاع دارد. پل کابلی ارساند 
برای اتصال دانمارک به س��وئد در سال 2000 افتتاح شد. کل پل که 82000 
ت��ن وزن دارد، دارای طوالن��ی ترین مقاطع پل کابلی )هر تکه 1/608 فوت( 
در جهان اس��ت و روزانه 60000 مس��افر را با اتومبی��ل، اتوبوس و قطار از 
خود عبور می دهد . با رانندگی از دانمارک ش��ما ابتدا از جزیره ساخته شده 
)مصنوع��ی( Peberholm عبور کرده و در تون��ل 13/287 فوتی زیر دریا 
ناپدید ش��ده و س��پس ش��ما را از پل ارساند، قبل از آنکه س��فرتان به سوئد 
کامل ش��ود عبور می دهد. عبور از پل ارساند ارزان تمام نمی شود )بیش از 
53 دالر هر ماش��ین(؛ گرچه برای مس��افرینی که مکرر رفت و آمد می کنند، 
تخفی��ف نزولی داده می ش��ود که با توجه به هزین��ه 3/8 میلیارد دالری آن، 

تعجبی ندارد.
پل تسینگما )هنگ کنگ، چین(

پل لنگری تسینگما در هنگ کنگ ششمین پل معلق در جهان است و بیش از هر 
 پلی در کره زمین به ترافیک ریلی می پردازد، هزینه ساخت این پل 900 میلیون
دالر است و در سال 1977 پس از پنج سال کار بی وقفه افتتاح شد. این پل 
 T دارای ی��ک مقط��ع اصلی به طول 4/518 فوت و پ��س از آنکه دو جزیره
Sing Yi & Ma Wan را ب��ه ه��م وصل کرد نامگذاری ش��د. جالب آنکه 
49000 تن فوالد س��اختمانی در دکل پل مورد استفاده قرار گرفت، در حالی 
که در هر یک از برج ها به بلندی 675 فوت 65000 تن بتن مصرف شد. این 
پل جاذبه گردشگری ایجاد کرده و به لحاظ مناظر زیبایش معروف است؛ به 

ویژه در شب هنگامی که چراغ ها روشن می شوند تماشایی است.
پل بوسفورس )استانبول، ترکیه(

ای��ن پ��ل گرچه از بزرگ تری��ن و طوالنی ترین پل های دنیا نیس��ت، لیکن 
این پل به خاطر جدا س��ازی اروپا و آسیا مش��هور است. تکه اصلی این پل 
3/523 فوتی و فضای آزاد 210 فوتی زیر آن در س��ال 1973 تکمیل گردید. 
در س��ال 2005 وئ��وس ویلیامز ، س��تاره تنیس آمریکا برای یک مس��ابقه 5 
دقیق��ه ای تنی��س با بازیکن ترکی��ه ای ، اپیک س��نقلو ، روی پل بازی کرد؛ 
 اولی��ن ب��ازی تنیس که ت��ا آن موقع از این طرف و آن ط��رف دو قاره انجام

شد.
پل کرونادو سندیگو )سندیگو، ایاالت متحده امریکا(

 ساخت این پل در سال 1969 با هزینه 47/6 میلیون دالر با مشخصه 90 درجه
انحن��ا در ط��ول 11/228 فوتی به پایان رس��ید . این پ��ل در حداکثر ارتفاع 
200 فوتی برای س��هولت کش��تیرانی در زیر خود بنا شد. در واقع ارتفاع پل 
آنقدر هس��ت که یک کش��تی خالی از بار بتواند از زیر آن عبور کند. این پل 

نام ش��وم سومین پل خودکش��ی در آمریکا را به همراه دارد که بیش از 200 
خودکش��ی ثبت شده بین سال های 1972 تا 2000 بعد از پل گلدن گیت در 
سانفرانسیسکو و اورورا در سیاتل در آن روی داد. هزینه ای برای استفاده از 
پل عاید نمی ش��د، ولی از زمانی که کیوسک های دریافت پول فعال شدند، 

درآمد سالیانه تا 8 میلیون دالر باال رفت .
پل آکاشی کایکیو ) کوبه ناروتو ، ژاپن(

ای��ن پل در ژاپن پدر تمام پل های معلق در جه��ان بوده و با بیش از 1200 
فوت، طوالنی تر از پل رده دومی Great Belt Bridge در دانمارک است، 
این پل در اصل جهت جایگزینی اس��کله خطرن��اک کوبه ایوایا که با طوفان 
های بی ش��مار صدمه دیده بود، در س��ال 1998 س��اخته ش��د. پل از آکاشی 
اس��تریت عبور می کند. هزینه ساخت آن حدود 4/5 میلیارد دالر شد. آمارها 
درباره این پل گیج کننده اس��ت، به طوری که س��اخت این پل با دو میلیون  
کارگ��ر و ظرف مدت 10 س��ال انجام گرفته، در خالل ای��ن مدت آنها 1/4 
میلیون متر مکعب بتن ریختند، 181 هزار عدد اسکلت فلزی را اسمبل کردند 
، 350/000 ت��ن بلوک های لنگری در دو طرف انتهایی پل س��اختند و کابل 

های فوالدی کافی به درازای 7 برابر دور دنیا را به هم وصل کردند.
پل خلیج هنگژو )ژجیانگ، چین(

در سال 2007 این پل افتتاح شد. پل 22/4 مایلی خلیج هنگژو که استان های 
شانگهای و نینگبو را به هم وصل کرد با هزینه 1/4 میلیارد دالری دومین پل 
طوالنی جهان بش��مار می رود. این پل تا اواخر س��ال 2005 باز نشد و مرکز 
جنج��ال بزرگی بین محلی ها مبنی بر اینکه آیا نیازی به س��اخت چنین پلی 
بوده و اینکه آیا می شد که این پل در رقابت با پل لوپو ، پلی سبقت جو در 
شانگهای ساخته شود گردید. در این پل دو مقطع اصلی وجود دارد؛ یکی به 
طول 1470 فوت در تکه ش��مال و کوتاه تر به طول 1040 فوت در تکه ی 
جنوبی وقتی که صحبت از طول می شود پل خلیج هنگژو دومین پل بعد از 

پل Pontchartrain Causeway در لوییزیاناست.
پل مگدبرگ واتر )مگدبرگ، آلمان(

یکی از بزرگ ترین پل های طراحی ش��ده در این لیس��ت پل مگدبرگ واتر، 
دقیقًا همانست که اسمش است. پلی که بر روی آب ساخته شد. این پل برای 
اتصال کانال Elbe Havel و کانال Mitteland س��اخته ش��د که به حمل 
و نقل بار بین برلین و بنادر در امتداد رودخانه راین بدون احس��اس خستگی 
ناش��ی از 7/5 مایل انحراف مس��یر و هزینه 733 میلیون دالر و 68 هزار متر 
مکعب بتن و 24 هزار تن اس��کلت فوالدی، س��اخت این پل طوالنی 3010 

فوتی به پایان رسید.
پل بروکلین )نیویورک، ایاالت متحده آمریکا(

پل بروکلین از قدیمی ترین پل های معلق در ش��هر نیویورک آمریکاست که 
 بروکلین و منهتن را به هم متصل می کند. این پل با طول 1825 متر از قدیمی  ترین

پ��ل های مدرن دنیا به حس��اب می  آید. پل بروکلین طی س��ال های 1870 
تا 1883 میالدی توس��ط ی��ک مهندس آلمانی تبار به نام جان آئوگوس��تس 
روئبلین��گ طراح��ی و س��اخته ش��د. او در زمان س��اخت پل بر اث��ر حادثه 
ای ج��ان باخ��ت و فرزندش، واش��نگتن مس��ئولیت ادام��ه کار را بر عهده 
 گرفت، اما وجود مش��کل گفتاری مانع از آن ش��د ک��ه او بتواند کار را ادامه

دهد. 
این وضعیت امیلی وارن روئبلینگ همس��ر معمار اصلی را واداش��ت تا برای 
چندین سال مسئولیت انتقال دستورات واشنگتن را به کارگران، بر عهده گیرد 
. پیچیدگی سازه پل که جزیره منهتن را با همسایه اش ، محله بروکلین مرتبط 
می س��ازد ، موجب گش��ت بیش از 20 نفر در طول 13 س��ال زمان ساخت 
 آن ، ج��ان خود را از دس��ت بدهند. هزینه س��اخت پل بی��ش از 15 میلیون

دالر بود.
پل نانپو )شانگهای، چین(

این پل از فوالد ، کابل و بتن و تیرهای کامپوزیت س��اخته ش��ده است و در 
ش��انگهای چین قرار دارد . مجموع ط��ول پل 8346 متر با دهانه 423 متر از 
مرک��ز ، رتبه س��وم در میان پل ه��ای کابلی جهان را داراس��ت و با توجه به 
مارپیچ��ی بودن روش س��اخت، این پل در رده طوالنی تری��ن پل های دنیا 
ق��رار دارد. ارتفاع برج 150 متر با دو خط از کابل های قوی به حالت تعلیق 

پل است.
پل ریچموند )لندن، انگلستان(

ریچموند قدیمی ترین پل در رودخانه تیمز لندن است 
پل ارتباطی هنگ کنک، ماکائو )جنوب شرق آسیا(

این پل هنوز در مرحله پیش��نهاد اس��ت، اما چنانچه چراغ سبز بگیرد و قابل 
اجرا ش��ود، پل 18 مایلی دو طرفه 3 باندی عبور اتومبیل، فاصله زمانی عبور 
از جاده بین هنگ کنگ و ماکائو را از 4/5 س��اعت فعلی به 40 دقیقه کاهش 
خواهد داد. ساخت این پل همچنین اتصال بین دو جزیره مصنوعی به وسیله 
یک تونل در زیر دریا جهت کمک به ایجاد گذرگاه امن کش��تیرانی را شامل 

می شود.

گوناگون

12 پل معروف و محبوب دنیا

- آیا می دانس��تید که یک س��وم کس��انی که دچار چاقی مفرط هستند، در کش��ورهای در حال توسعه 
زندگی می کنند ؟

- آیا می دانستید که در بین کشورهای توسعه یافته بیشترین آمار در مقوله بارداری زودهنگام، به آمریکا 
و انگلستان اختصاص دارد ؟

- آیا می دانستید که آمار زنان گمشده چینی به 44 میلیون نفر می رسد ؟
- آیا می دانستید که تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است ؟

- آیا می دانس��تید که 81 درصد اعدام های صورت گرفته در س��ال 2002، در سه کشور جهان به وقوع 
پیوسته ؟

- آیا می دانستید که اطالعاتی که سوپرمارکت های انگلیسی درباره مشتری های خود جمع آوری می 
کنند، بیشتر از اطالعاتی است که حکومت این کشور درباره شهروندانش دارد ؟

- آیا می دانس��تید که در اتحادیه اروپا روزانه هر رأس گاو به میزان 2/5 دالر مورد حمایت مالی قرار 
می گیرد، اما 75 درصد جمعیت قاره آفریقا با پولی بسیار کمتر از این رقم به زندگی روزانه خود ادامه 

می دهند ؟
- آیا می دانستید که در بیش از 70 کشور جهان روابط همجنس  گرایان ممنوع اعالم شده و در نه کشور 

دیگر نیز برای این کار مجازات مرگ را در نظر گرفته اند ؟
 - آی��ا می دانس��تید که یک پنجم جمعی��ت دنیا با درآمد روزانه کمتر از ی��ک دالر به حیات خود ادامه

می دهند ؟
- آیا می دانستید که 13 میلیون و دویست هزار آمریکایی در طول یک سال مورد جراحی زیبایی قرار 

گرفته اند ؟
- آیا می دانستید که در اثر انفجار مین های زمینی، هر ساعت یک انسان جان خود را از دست می دهد 

و یک نفر دیگر نیز دچار معلولیت می شود ؟
- آیا می دانستید که در هندوستان 44 میلیون کودک به عنوان کارگر مورد استفاده قرار می گیرند ؟

 - آی��ا می دانس��تید که در کش��وهای صنعتی روزانه 6ت��ا7 کیلوگرم مواد افزودنی وارد بدن انس��ان ها
می شود ؟

- آیا می دانستید که پردرآمدترین ورزشکار جهان، تایگر وودز گلف باز، در طول سال 78میلیون دالر 
و به عبارت دیگر در هر ثانیه 148 دالر درآمد کسب می کند ؟

- آیا میدانس��تید که در واش��ینگتن برای فعال نگه داشتن نمایندگان، 67 هزار نفر و به ازای هر نماینده 
کنگره 125 نفر مشغول فعالیت هستند ؟

 - آیا می دانستید که تصادف وسایل نقلیه موتوری در جهان، در هر دقیقه باعث مرگ دو نفر می شود؟
- آیا می دانس��تید که از س��ال 1977 به این س��و در کلینیک های کورتاژ آمریکا 80 هزار مورد اعمال 

خشونت و تجاوز به زنان گزارش شده است ؟
- آیا می دانستید که در کنیا یک سوم درآمد هر خانواده صرف رشوه دادن می شود؟

- آیا می دانستید که رقم معامالت غیرقانونی مواد مخدر در جهان به 400 میلیارد دالر می رسد ؟

- آیا می دانستید که یک سوم آمریکایی ها سفر موجودات فضایی به زمین را باور می کنند ؟
- آیا می دانستید که در بیش از 150 کشور جهان اعمال شکنجه صورت می گیرد ؟

- آیا می دانستید که هر روز یک هفتم جمعیت جهان یعنی 800 میلیون نفر گرسنه می مانند ؟
- آیا می دانستید که احتمال زندانی شدن مردان سیاه پوست آمریکایی 33 درصد است؟

- آیا می دانستید که یک سوم جهان در شرایط جنگی به سر می برد ؟
- آیا می دانستید که احتمال دارد ذخایر نفتی جهان در سال 2040 به پایان برسد ؟

- آیا می دانستید که 82 درصد سیگاری های جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند ؟
 - آیا می دانستید که 70 درصد مردم جهان غیر از زبان رایج در کشورشان هیچ زبان دیگری را نشنیده اند ؟
 - آیا می دانستید که یک چهارم درگیری های مسلحانه برای دستیابی به منابع طبیعی صورت می گیرد؟

- آیا می دانستید که در قاره آفریقا 30 میلیون نفر به ایدز مبتال شده اند ؟
- آیا می دانستید که هر سال ده زبان به جمع زبان های مرده دنیا می پیوندد ؟

- آیا می دانس��تید که تعداد افرادی که در اثر خودکش��ی جان خود را از دست می دهند، بیشتر از تعداد 
کسانی است که ضمن درگیری ها کشته می شوند ؟

- آیا می دانس��تید که در آمریکا هر هفته به طور متوس��ط 88 دانش آموز به ش��کل مس��لح وارد کالس 
درس می شوند؟

- آیا می دانستید که در جهان حداقل 300 هزار نفر زندانی عقیدتی وجود دارد ؟
- آیا می دانستید که هر سال دو میلیون دختر جوان و زن ختنه می شوند؟

- آیا می دانس��تید که در نبردهای مس��لحانه سراس��ر جهان 300 هزار س��رباز کودک در حال جنگیدن 
هستند؟

- آی��ا میدانس��تید که ارزش مالی بازار فروش فیلم های پورنوگراف��ی در آمریکا ده میلیارد دالر برآورد 
می شود ؟

- آیا میدانستید که در دنیا 27 میلیون برده وجود دارد؟
- آیا می دانستید که هر انگلیسی روزانه به طور متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربین های 

مدار بسته قرار میگیرد؟
 - آی��ا می دانس��تید که 120 هزار زن و دختر جوان هر س��ال به خریداران��ی در اروپای غربی فروخته 

می شوند ؟
- آیا می دانس��تید که هر عدد میوه کیوی که به وس��یله هواپیما از زالند نو به انگلستان حمل می شود، 

پنج برابر وزن خود گاز گلخانه ای به جو زمین اضافه می کند؟
- آیا میدانس��تید که احتمال بروز مش��کالت روانی در فرزندان خانواده های فقیر، س��ه برابر بیش��تر از 

احتمال بروز همین مشکالت در کودکان خانواده های مرفه است؟
- آیا می دانستید که در آمریکا پول از کاغذ درست نشده، بلکه از کتان ساخته شده است؟

- آیا می دانس��تید که 28 درصد قاره آمریکا دس��ت نخورده اس��ت. این میزان در مورد آفریقای شمالی 
38 درصد است؟

- آیا می دانستید که بر هر سانتی متر از سطح زمین 105 کیلوگرم هوا وجود دارد؟
- آیا می دانستید که اگر تمام یخ های قطبی ذوب شوند، آب دریاها 14 متر باال می آید؟

- آیا می دانستید که بیشترین روزنامه در چین به چاپ می رسد؟
- آی��ا می دانس��تید که آب دریا دارای طالس��ت و ای��ن مقدار در حدود 4 گرم در ه��ر میلیون تن آب 

است؟
- آیا می دانستید که فاصله سطح کره زمین تا مرکز آن حدود 6370 کیلومتر است؟

آیا می دانید؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
مزایده

5 دادگاه حقوق��ی اصفه��ان درنظ��ر دارد  اج��رای اح��کام ش��عبه   4/548
درخصوص کالس��ه 890296ج ح/5 خواهان س��کینه زینلی حس��ین آبادی 
خواندگان علی زینلی حس��ین آبادی به نش��انی شاهین ش��هر- بلوار عطار- 
فرع��ی 9 غرب��ی- پ20- 2- حس��ین و مرضیه ه��ر دو به ش��هرت زینلی 
حس��ین آبادی و زهرا جعفری گریزی هر س��ه به نش��انی اصفهان خ هاتف 
ش��مالی- منزل اول- طبقه دوم 3- حس��ن زینلی حسین آبادی به نشانی خ 
بزرگمهر- خیابان بالل- بن بس��ت ش��هید رجایی پ18 منزل جعفرزاده 4- 
فاطمه زینلی حس��ین آبادی به نش��انی اصفهان خیابان کمال- کوچه ش��هید 
احمدرض��ا صالحی- بن بس��ت ش��قایق پ147 منزل عل��ی زینلی 5- بتول 
زینلی حس��ین آبادی به نشانی علی آباد برخوار- خیابان اول- جنب مدرسه 
6- راضیه زینلی حس��ین آبادی به نش��انی علی آباد برخوار مالعلی- خیابان 
دوم- روبروی بهداری 7- طاهره زینلی حس��ین آبادی به نش��انی علی آباد 
برخوار مالعلی- خیابان دوم- کوچه روبروی ش��عبه نفت س��مت راس��ت- 
پالک س��وم- دستور فروش اموال به شرح ذیل جلسه مزایده ای در مورخه 
90/6/2 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرای دادگس��تری اس��تان 
اصفه��ان طبق��ه اول اتاق 103 برگ��زار نماید. طالبین خری��د 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده می توانند از اموال موضوع مزایده بازدید نمایند کس��انی حق 
ش��رکت در جلس��ه مزایده را دارند که حداقل 10% قیمت پایه را به حساب 
دادگس��تری اصفهان واریز نمایند و فیش مربوطه را در جلس��ه مزایده ارائه 
نماید پیش��نهاددهنده باالتری��ن قیمت برنده مزایده خواه��د بود هزینه های 

اجرای��ی برعه��ده محک��وم علیه��م م��ی باش��د. 
لیس��ت اموال موضوع مزایده:

1- چهاردان��گ از شش��دانگ از یک باب منزل مس��کونی واق��ع در اصفهان 
خیاب��ان هاتف ش��مالی مقابل مقبره صاحب ابن عباد- بن بس��ت اس��المی- 
پ��الک دوم جنوبی به ش��ماره ثبت��ی 4961 و 4962 واق��ع در بخش 3 ثبت 
اصفه��ان ب��ه مس��احت عرصه حدود 256 مت��ر و اعیانی آن ش��امل دو طبقه 
ب��ه مس��احت زیربنای حدود 320 مترمرب��ع و اعیانی آن ش��امل دو طبقه به 
مس��احت زیربنای حدود 320 مترمربع با سقف تیرآهن و دیوارهای آجری، 
در و پنج��ره از نوع پروفیل فلزی درب های داخلی چوبی، دارای س��رویس 
بهداش��تی و آش��پزخانه و با نمای سنگ س��فید که در نظریه کارشناسی شش 
دان��گ آن، ب��ه قیم��ت 2/144/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده ک��ه با این 
احتس��اب قیمت چهار دانگ آن به مبلغ 1/429/334/000 ریال جهت قیمت 
ای��ن مزایده اع��الم می گردد ملک فوق اکنون طبق��ه دوم در تصرف خوانده 
زه��را جعف��ری گریزی و طبقه اول در تصرف مس��تاجر می باش��د دو دانگ 
پالک ثبتی فوق در مالکیت خانم زهرا جعفری گریزی می باش��د. 2- فروش 
چهار دانگ از ش��ش دانگ یک باب پاس��اژ واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
زینبی��ه جنب بیمارس��تان تامین اجتماعی به مس��احت عرصه حدود 692/52 
مترمرب��ع که قس��متی از پالک به مس��احت ح��دود 263 مترمربع به صورت 
پاساژ در دو طبقه و بقیه به صورت زمین محصور و متصل به پاساژ می باشد 
پاس��اژ شامل دو طبقه که طبقه زیرزمین آن به صورت انباری تجاری و طبقه 
همک��ف آن به صورت مغازه تجاری با س��قف تیرآه��ن و دیوارهای آجری 
در و پنجره فلزی س��اخته ش��ده که ارزش ش��ش دانگ آن به نظر کارشناسی 
15/297/100/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که باتوجه به اینکه سه باب 
مغ��ازه یکی به مس��احت 32 مترمرب��ع و یکی در زیرزمین به مس��احت 24 
مترمرب��ع و دیگری به مس��احت 15 مترمربع جمعًا به مبلغ 1/140/000/000 
ریال دارای حق کس��ب و پیش��ه می باش��د که ارزش شش��دانگ پاساژ پس 
از مبلغ کس��ر مبلغ حق کس��ب و پیش��ه 14/157/600/000 ریال می باشد و 
ب��ا این احتس��اب ارزش 4 دانگ آن به مبل��غ 9/438/400/000 ریال جهت 
قیم��ت پای��ه مزایده اع��الم می گردد تع��دادی از مغازه های پاس��اژ مذکور 
در تص��رف مس��تاجر می باش��د و تع��داد دیگری از مغازه ه��ای تجاری آن 

بالتصرف می باش��د. م الف/5493
ناظمی- مدیر اجرای احکام ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5/125 ش��ماره دادنامه: 9009970353200449 

ش��ماره پرونده: 8909980366101234 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891547 

مته��م: آقای مهدی گهرنگی به نش��انی مجهول المکان اته��ام: عدم ثبت واقعه 
ازدواج گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 

ص��دور رای م��ی نمای��د.
رای دادگاه: 

درخص��وص اته��ام آقای مه��دی کهرنگی فرزن��د محمد دایر ب��ر عدم ثبت 
واقع��ه ازدواج دائم، موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و 
انقالب اصفه��ان باتوجه به محتویات و مندرجات پرونده، گزارش ش��ماره 
890981 مورخ 89/7/4 رئیس محترم ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان، دادنامه ش��ماره 8909970351901089 مورخ 1389/6/31 صادره 
از ش��عبه نوزده��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و س��ایر قرائن و امارات 
موج��ود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه ب��ه متهم مذکور 
محرز و مس��لم می باش��د فلذا به استناد ماده 645 قانون مجازات اسالمی و 
ب��ا رعای��ت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در م��وارد معین وی را ب��ه پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال جزای نقدی 
 ب��ه نف��ع صندوق دول��ت محکوم و اعالم م��ی دارد. رای ص��ادره غیابی و 
 ظ��رف ده روز از تاری��خ اب��الغ واقع��ی قاب��ل واخواه��ی در ای��ن دادگاه 

می باش��د. م الف/6118
خدابنده- رئیس ش��عبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/195 ش��ماره دادنامه: 9009970353200479 

ش��ماره پرونده: 8909980358401179 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891508 

ش��کات: 1- آق��ای س��عید اس��ماعیلی 2- آق��ای حبی��ب ال��ه اس��ماعیلی 
همگی به نش��انی بهارس��تان خ فرش��ته مجتمع مس��کونی مدرس��ه بلوک بی 
 ش��رقی طبق��ه 4 واح��د9 متهمین: 1- آقای س��یاوش اس��ماعیلی به نش��انی 
مجهول المکان 2- آقای بهروز امیدوار به نش��انی بهارستان محله4 زمزم19 
 پ103 اتهام: 1- آدم ربایی 2- جرح عمدی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
 اع��الم و ب��ا اس��تعانت از خداون��د متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء 

رای م��ی نمای��د.
رای دادگاه:

 درخص��وص اته��ام آقای��ان 1- به��روز امی��دوار نصرآبادی فرزن��د علی و 
2- س��یاوش اس��ماعیلی دایر بر ش��رکت در آدم ربایی و ایراد جرح عمدی 
ش��اکی آقای سعید اس��ماعیلی فرزند حبیب اله موضوع کیفرخواست صادره 
از دادس��رای عمومی و انق��الب اصفهان باتوجه ب��ه محتویات و مندرجات 
پرون��ده گزارش مرج��ع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده، ش��هادت ش��هود 
 و س��ایر قرائ��ن و ام��ارات موجود و منعک��س در پرونده وقوع و انتس��اب 
بزه های معنونه به متهمین مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد 
مواد 42، 47، 294، 295، 302، 480، 481 و 621 قانون مجازات اس��المی 
و ب��ا رعایت م��اده 22 همان قانون ب��ه لحاظ وضع خ��اص متهمین، هریک 
از آنه��ا را به تحمل یک س��ال حبس از بابت ب��زه آدم ربایی و درخصوص 
ب��زه ایراد جرح عمدی بالمناصفه به پرداخ��ت نیم درصد دیه کامل از بابت 
خراش��یدگی )حارصه( زانوی چپ در حق آقای س��عید اس��ماعیلی محکوم 
و اع��الم می دارد. رای ص��ادره درخصوص متهم ردی��ف اول حضوری و 
ظ��رف 20 روز از تاری��خ ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم محترم 
 تجدیدنظ��ر اس��تان اصفه��ان و درخص��وص مته��م ردی��ف دوم غیاب��ی و 
 ظ��رف ده روز از تاری��خ اب��الغ واقع��ی قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه 

می باش��د. م الف/6063
خدابنده- رئیس ش��عبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/214 ش��ماره درخواس��ت: 9010460362000007 

ش��ماره پرونده: 9009980362000362 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900369 

در پرونده کالس��ه 9009980362000362 و به بایگانی ش��ماره 900369د/1 
این ش��عبه متهم آگهی احضار متهم به اتهام مش��ارکت در نزاع دسته جمعی و 
نیز مش��ارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نس��بت به مهدی خوشبختی و کمال 
خوش��بختی تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور کیفری به نامبرده اب��الغ می گردد تا در ظرف یک ماه پس 
از نش��ر آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آم��د. م ال��ف/6115
دادیار ش��عبه اول دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/224 ش��ماره: 140100/8ب21 نظ��ر به اینکه آقای احم��د مهدوری به اتهام 
فروش مال غیر از طرف ش��عبه 21 بازپرسی دادس��رای ناحیه 3 اصفهان تحت 
تعقیب است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده 
بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع 
در اصفهان خ جابرانصاری دادس��رای ناحیه 3 بازپرس��ی 21 جهت پاسخگوئی 
ب��ه اتهام خوی��ش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت 

مق��رر اقدامات قانونی در این خصوص ب��ه عمل خواهد آم��د. م ال��ف/6129
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
5/240 ش��ماره دادنامه: 9009970353200457 

ش��ماره پرونده: 8909980364601771 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891620 

ش��اکی: خانم مینا ش��یرانی متهم: آقای محمد افقری- مجهول المکان خواسته: 
اعتراض به قرار دادس��را اتهام: مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی 
ی��ا معابر گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی 

اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخص��وص اتهام آق��ای محمد افقری دایر ب��ر مزاحمت بان��وان در معابر 
عموم��ی موض��وع کیفرخواس��ت ص��ادره از دادس��رای عموم��ی و انقالب 
اصفه��ان باتوجه به محتویات و مندرج��ات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، 
تحقیقات به عمل آمده، ش��هادت ش��هود و س��ایر قرائن  و امارات موجود 
و منعک��س در پرونده وقوع و انتس��اب ب��زه معنونه به مته��م مذکور محرز 
و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد ماده 619 قانون مجازات اس��المی وی 
را ب��ه تحمل س��ه ماه و یک روز حب��س و پنجاه ضربه ش��الق تعزیری در 
غی��ر مالء ع��ام و بدون اصابت به نقاط حس��اس بدن محک��وم می نماید و 
اما درخصوص اعتراض خانم مینا ش��یرانی فرزند کمال نس��بت به قرار منع 
تعقی��ب صادره از س��وی ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عموم��ی و انقالب 
اصفه��ان نظر ب��ه اینکه ق��رار مذک��ور براس��اس محتویات پرون��ده و ادله 
 موجود در آن اصدار یافته اس��ت و اعتراض ش��اکی خدش��ه ای بر آن وارد 
نم��ی س��ازد لذا دادگاه مس��تنداً ب��ه بند ن م��اده 3 اصالحی قانون تش��کیل 

 

 دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب ضم��ن رد اعتراض ق��رار مزب��ور را ابقا 
م��ی نماید رای ص��ادره درخصوص قس��مت اول غیابی و ظرف ده روز از 
تاریخ اب��الغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و درخصوص قس��مت 

دوم )اعت��راض به قرار من��ع تعقی��ب( قطع��ی م��ی باش��د. م ال��ف/6220
خدابنده- رئیس ش��عبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
5/241 ش��ماره دادنامه: 9009970350900457 

ش��ماره پرونده: 8909980350901150 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891150 

خواهان: آقای بهروز ابرازی به نش��انی خیابان ش��ریف واقفی نرس��یده به سه 
راه مل��ک کوچه توتس��تان پالک 16 واحد3 کدپس��تی 8154638734 خوانده: 
آق��ای محم��د بنای اداره وطن به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: اعس��ار از 
پرداخت هزینه دادرس��ی گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زی��ر مب��ادرت ب��ه ص��دور رای م��ی نمای��د.
رای دادگاه:

دع��وی خواهان آقای بهروز اب��رازی به طرفیت آقای محم��د بنای اداره وطن 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 1/150/895/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرسی 
و تاخی��ر تادیه بدواً اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی می باش��د. باتوجه به 
 دادخواس��ت اعس��ار و نوع ش��غل خواهان که کارمند ش��رکت پاالیش قطران 
می باش��د و نظر به میزان حقوق وی که فیش حقوقی آن ارائه ش��ده و شهادت 
ش��هود و عدم حضور و دفاع خوانده اعس��ار خواهان از پرداخت دفعی هزینه 
دادرس��ی محرز اس��ت دادگاه به اس��تناد مواد 504 و 513 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر اعس��ار خواهان از پرداخت دفعی هزینه دادرس��ی صادر و مقرر 
م��ی نماید خواهان بدواً مبل��غ پنج میلیون ریال پرداخت و مابقی در زمان اجرا 
پرداخت شود. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/6217
اصالنی- رئیس ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
5/242 اج��رای احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان درنظر دارد جلس��ه 
مزای��ده ای درخصوص پرونده اجرائی کالس��ه 128/90ج1 ل��ه آقای همایون 
نورامی��د علی��ه آقای فضل ال��ه جاللی نیا مبنی ب��ر مطالبه بخش��ی از مطالبات 
در روز دوش��نبه 90/6/21 از س��اعت 9 تا 10 صبح در مح��ل این اجرا )اتاق 
332 طبقه س��وم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یک دستگاه خودرو 
پژوGLX 405 مدل 82 بش��ماره انتظامی 13-546ب93 س��بز یش��می متالیک 
که توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 85/000/000 ریال ارزیابی و 
نظریه وی مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبین 
خری��د می توانن��د 5 روز قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه ب��ه آدرس اصفهان 
خوراس��گان- پارکین��گ ارغوانی��ه از آن بازدید و با تودی��ع 10% قیمت پایه، 
در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود و هزینه های اجرائی به عهده محکوم علیه می باشد. توضیح اینکه 
حس��ب نظر کارشناس خودرو فوق رنگ فابریک بدون زیر رنگ مغایر و اطاق 
س��الم و فابریک کارخانه ایران خودرو، با شاسی سالم و فابریک، موتور سالم 

و ش��ماره آن فابریک و برابر س��ابقه می باش��د. م الف/6224
مدیر ش��عبه اول اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان

احضار
5/243 در پرون��ده کالس��ه 900113 ش��عبه 11 دادیاری دادس��رای عمومی و 
انق��الب اصفه��ان آقای اکبر س��ازش فرزند عباس ش��کایتی علی��ه خانم مریم 
رئیس��ی فرزند البرز دایر ب��ر ایراد صدمه بدنی غیرعم��دی در اثر بی احتیاطی 
در رانندگی مطرح نموده که در جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید، 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، حس��ب ماده 115 آئین دادرس��ی 
کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی ش��ود تا متهم 
از تاری��خ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش��عبه مربوط��ه مراجعه تا ضمن 
 اع��الم نش��انی کامل خود جهت پاس��خگوئی ب��ه اته��ام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 

نم��ود. م ال��ف/6214
دادیار ش��عبه 11 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/244 در پرون��ده کالس��ه 891638 ش��عبه 13 دادیاری دادس��رای عمومی و 
انقالب شهرس��تان اصفهان آق��ای محمد معینی کربکندی فرزند رضا ش��کایتی 
علی��ه آقای محمد هادی عادلی فرزند ابوالحس��ن دایر ب��ر کالهبرداری مطرح 
نموده که جهت رس��یدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د، حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی ش��ود تا متهم از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف/6213
خدادادیان- دادیار شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5/245 کالسه پرونده: 900732ح19 وقت رسیدگی: 90/8/22 ساعت 9 صبح 
خواه��ان: بتول بیاتی خوانده: فرش��اد جوانبخت خواس��ته: صدور گواهی عدم 
امکان سازش خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرس��اند. م الف/6215
پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/246 چ��ون آقای کینام دهقانی فرزند رضا ش��کایتی علی��ه آقای علی باقری 
ط��ادی فرزند رض��ا مبنی ب��ر تحصیل مال از راه نامش��روع مط��رح نموده که 
پرونده آن به کالسه 900516ک112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
1390/7/11 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/6216 
خاقانی- مدیر دفتر ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/247 ش��ماره درخواس��ت: 9010460350300020 

ش��ماره پرونده: 9009980350300222 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 9000222 

خواهان علی ادیب مجلس��ی فرزند حس��ین دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
ف��رزاد نوروزی فرزن��د ذبیح اله به خواس��ته مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیاب��ان چهارباغ باال- خیابان 
ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان- طبق��ه 3 اتاق 
ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350300222 ثبت گردیده 
 و وق��ت رس��یدگی آن 1390/6/20 و س��اعت 9 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رس��یدگی حاضر گردد. م الف/6219
دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5/248 در پرونده کالس��ه 900624ب3 بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرس��تان اصفهان خان��م زهره صلواتی فرزن��د مصطفی ش��کایتی علیه آقای 
مس��عود مهران فر فرزند مرتضی دایر بر ترک انفاق مطرح نموده که در جهت 
رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید. نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باشد، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
ی��ک ماه به ش��عبه مربوط��ه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کام��ل خود جهت 
پاس��خگوئی ب��ه اته��ام وارده و دفاع از خ��ود حاضر گ��ردد. در صورت عدم 

حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف/6221
ش��عبه س��وم بازپرس��ی دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان

اخطار اجرائی
5/250 ش��ماره: 2259/89 بموجب رای شماره 138 تاریخ 90/1/31 حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه تورج 
کاویانی��ان بابایی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ ده میلیون ریال 
به عنوان اصل خواس��ته بابت اجور معوقه و س��ی و دو هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )89/12/21( لغایت 
تاری��خ اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا غفرانی کجانی فرزند حیدرعلی 
ش��غل: آزاد ه نشانی اصفهان- خ پروین- کوچه ش امامی- پ30. ماده 34 قانون 
اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیب��ي براي پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 

از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/6231
ش��عبه شش��م حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5/251 شماره:878/89 بموجب رای شماره 58 تاریخ 90/1/18 حوزه 46 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه آقای علی 
اس��ماعیلی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی و پنج هزار ریال هزینه دادرس��ی و تاخیر 
 تادی��ه از زم��ان تقدی��م دادخواس��ت )89/11/4( لغای��ت اجرای حک��م در حق 
محکوم له آقای وحید حس��ن زاده به نش��انی ش��هرک قدس اتوبان ذوب آهن- 
روبروی زندان دس��تگرد- بن بس��ت مهر. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد.
ش��عبه 46 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

احضار
5/252 در پرونده کالس��ه 880874ب3 ش��عبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرس��تان اصفهان آق��ای علی اصغر اعراب فرزند علی اکبر ش��کایتی 
علیه خانم ش��کوفه عباس��ی فرزند رحیم دایر بر س��رقت مط��رح نموده که در 
جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د، حسب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاس��خگوئی ب��ه اته��ام وارده و دفاع از خ��ود حاضر گ��ردد. در صورت عدم 

حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف/6222
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5/253 در پرونده کالس��ه 900599ب3 ش��عبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرس��تان اصفهان آقای همت علی اکبری فرزند خلیل ش��کایتی علیه 
آق��ای محم��د ابدالی فرزند احمد دایر بر س��رقت مطرح نم��وده که در جهت 
رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید. نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باشد، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
ی��ک ماه به ش��عبه مربوط��ه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کام��ل خود جهت 
پاس��خگوئی ب��ه اته��ام وارده و دفاع از خ��ود حاضر گ��ردد. در صورت عدم 

حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف/6223
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله   2/793  -30125 و   2/792  -30124 کالس��ه:  پرون��ده   5/263
 ش��رکت نگهبان گاز س��هامی خاص به شماره ثبت 6294- 68/8/3 اداره ثبت 
ش��رکت های اصفهان به نش��انی اصفهان چهارباغ خواجو س��اختمان سمسار 
طبقه اول ش��ماره 8 بده��کار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نش��انی 
فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر اسناد رهنی شماره 
79693- 69/3/22 و 84800- 70/10/15 تنظیم��ی در دفترخانه ش��ماره 65 
اصفهان، بس��تانکار بانک ملی شعبه اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه کالسه 
ف��وق را نموده که برابر آن مبلغ 112/619/288 ریال موضوع الزم االجرا که 
خس��ارت تاخیر از تاریخ 87/11/30 تا روز پرداخت هر 3/000 ریال 2/084 
ریال و مبلغ 20/000 ریال قرض الحس��نه ب��ه انضمام حق الوکاله و حق بیمه 
متعلقه نیز طبق مفاد س��ند رهنی به آن اضافه می گردد بدهکار می باش��ید. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مراتب فقط یک نوبت در 
روزنام��ه چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و از زمان درج در 
روزنامه اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مق��رر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر 
آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بس��تانکار پس 
از ارزیاب��ی تمامی مورد وثیقه 1373 و 59999 و 6933/1373/60008 بخش 
2 ثب��ت ته��ران و قطعیت آن حداکثر ظ��رف مدت دو م��اه از تاریخ قطعیت 
ارزیاب��ی و با برگزاری مزایده نس��بت ب��ه وصول مطالب��ات مرتهن و حقوق 
دولتی اقدام خواهد ش��د و جز آگه��ی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد 

ش��د. م الف/6132
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطاریه
 5/264 ش��ماره: 5557 اخطاری��ه م��اده 102- آئی��ن نامه مفاد اس��ناد رس��می 
الزم االجرا مربوط به پرونده اجرائی کالس��ه 6-475/86 وراث مرحوم اسداله 
اب��اذری آقایان حس��ن- محمود و عل��ی اصغر همگی اباذری حس��ب پرونده 
اجرائی کالس��ه 6-475/86 له بانک کش��اورزی ش��عبه نطنز علیه شما و آقای 
عباس��علی ظفره ای نس��رانی )راه��ن( درخصوص اعتراض راه��ن به ارزیابی 
شش��دانگ پ��الک ثبتی 2085 فرع��ی از 71- اصلی جزء بخ��ش 9 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطنز برابر ماده 102- آئین نامه مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آقای 
حمیدرضا رش��ادی به عنوان کارش��ناس منتخب جهت ارزیابی مجدد انتخاب 
گردیده اند شایس��ته اس��ت در مورخ 1390/5/19 )چهارشنبه( رأس ساعت 9 
صبح جهت ارزیابی در محل حاضر ش��وید در صورت عدم حضور ش��ما وفق 

مق��ررات اق��دام م��ی گ��ردد. م ال��ف/232
شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
5/265 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 312/90 خواه��ان مهدی ش��اه س��نایی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت محمد علی چوبینه تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 90/6/21 ساعت 16 
تعیی��ن گردی��ده، با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
 خواه��ان مرات��ب در جرای��د منتش��ر، ت��ا خوانده قب��ل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
ی��ک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می ش��ود. م الف/6240 
مدیر دفتر شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/269 کالس��ه پرونده: 1258-86ح6 دادنامه شماره: 8809970350600432 
مرجع رس��یدگی کننده: ش��عبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خواهان: 
موسسه مالی و اعتباری بنیاد )شرکت سهامی عام( با وکالت محمود آذربایجانی 
به نش��انی اصفهان چهارباغ باال روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسیان ط سوم 
واح��د511 خوانده: احمدرض��ا جهانبانی فرزند ایاز مجهول المکان خواس��ته: 
اعالم فس��خ قرارداد اجاره به ش��رط تملیک و استرداد خودرو سواری پیکان و 
اجور معوقه و اجرت المثل گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دعوای موسس��ه مالی اعتباری بنیاد )شرکت سهامی عام( با وکالت 
آق��ای محمود آذربایجانی ب��ه طرفیت آقای احمدرض��ا جهانبانی فرزند ایاز به 
خواس��ته اعالم فس��خ قرارداد اجاره به شرط تملیک و استرداد خودرو سواری 
پیکان به ش��ماره انتظ��ام 589ج24 اصفهان و الزام خوان��ده به پرداخت اجور 
معوق��ه و اجرت المثل ایام تص��رف به مبلغ 52/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادی��ه از توجه به دادخواس��ت تقدیمی خواهان 
و باتوج��ه به تصویر مص��دق قرارداد اجاره به ش��رط تملیک مورخ 81/6/26 
ازجمله ماده 12 قرارداد یاد ش��ده از جهت شرایط اعمال حق فسخ و با عنایت 
ب��ه اینکه دعوای مطروح��ه از هرگونه ایراد و دفاع��ی از ناحیه خوانده مصون 
مانده اس��ت و باتوجه به نظریه کارشناسی که اجرت المثل ایام تصرف خوانده 
ب��ه مدت پنجاه و چهار ماه را ماهیان��ه 1/375/000 ریال و معادل اجاره بهای 
مورد توافق برآورد نموده اس��ت و نظریه یاد شده از هرگونه اعتراض اصحاب 
دعوا مصون مانده است دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص 
و مستنداً به مواد 10 و 444 قانون مدنی ناظر به مواد 232 و 234 قانون مدنی 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون مدنی رأی بر فس��خ اجاره به ش��رط 
تملیک و محکومیت خوانده به استرداد خودرو و پرداخت 52/000/000 ریال 
باب��ت اجور معوق��ه و اجرت المثل ایام تص��رف و پرداخت مبلغ 1/394/000 
ری��ال هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ 2/599/200 ریال ح��ق الوکاله وکیل و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )86/12/2( لغایت اجرای 
دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و از تاریخ 
اب��الغ ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه تجدیدنظر 

اس��تان اس��ت. م الف/6218
محمدی- رئیس ش��عبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7                           یک شنبه 9 مرداد1390/ 29 شعبان 1432/ شماره 577 Sunday 31 July 2011 

ورزش

سجاد استکی
راهی بیمارستان 
شد

با وجود پيشنهاد
از منچستر 
ووچینیچ به 
يوونتوس مي رود 

س��جاد اس��تکی ملی پ��وش س��پاهانی تیم هندب��ال جوانان 
 ایران پ��س از دی��دار ایران براب��ر برزیل راهی بیمارس��تان

شد.
اس��تکی بهترین گل��زن ایران و یک��ی از برتری��ن بازیکنان 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان در جریان دیدار برابر برزیل 
از ناحیه دس��ت دچار مصدومیت ش��د که با تشخیص کادر 
پزش��کی تیم راهی بیمارستان شد. اس��تکی دچار شکستگی 

انگشتان دست شده است. 
تی��م مل��ی هندب��ال جوانان ای��ران در دی��دار براب��ر برزیل 
شکس��ت خ��ورد ت��ا عن��وان دوازده��م جه��ان را کس��ب 
 کن��د. ای��ن تی��م در دوره قب��ل ای��ن رقاب��ت ه��ا هفدهم

شده بود. 
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در 
»تس��الونیکی« یونان دیروز با برگزاری مس��ابقه فینال به کار 
خ��ود پایان داد. تیم ای��ران در دومین حض��ور خود در این 
رقابت ها با قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم پنج پله نس��بت 

به دوره گذشته درجهان صعود کرد.

مهاج��م مونته نگرویي رم، فردا  ق��راردادش را با بیانکونري ثبت 
مي کند. به نقل از گازتا دلو اسپورت، انتظار مي رود قرارداد میرکو 
ووچینیچ با یوونتوس به امضا برسد که بر اساس آن باشگاه رم 15 
میلیون یورو دریافت خواهد کرد. ووچینیچ در این باره گفت: بسیار 
خوشحالم. این همان چیزي است که مي خواستم. مدتي بود در رم 
احساس خوبي نداشتم و همواره مي خواستم از این شرایط رهایي 
پی��دا کنم. تالش زیادي کردم تا بتوانم ب��ا هواداران ارتباط بهتري 
داشته باشم ولي آنها دیگر مرا نمي خواستند. والتر ساباتیني نایب 
رئیس جالوروسي در گفتگویي اعالم کرده بود قرار است هفته آینده 
جلسه اي با سران یوونتوس برگزار شود تا در مورد نهایي شدن این 
قرارداد صحبت شود ولي رسانه هاي ایتالیایي مطمئن هستند انتقال 
میرکو بسیار زودتر از هفته آینده انجام مي شود. قرارداد ووچینیچ 
سه ساله خواهد بود و رم بابت این انتقال 15 میلیون یورو دریافت 
مي کند. البته اگر عملکرد وي در تورین مورد رضایت س��ران این 
باشگاه قرار بگیرد،سه میلیون دیگر نیز به حساب رم واریز خواهد 
شد. میرکو ووچینیچ سال 2006 از لچه به رم پیوست و در پنج سال 

حضور در این باشگاه توانست 47 گل به ثمر برساند.

مدافع آب��ي � اناري ه��ا قهرماني ها و عنوان هاي س��ال هاي اخیر 
منچستریونایتد را به فضل حضور سرآلکس فرگوسن مي داند.  

ژرارد پیکه مدافع بارسلونا در گفتگویی به ستایش از الکس فرگوسن 
سرمربي سابق خود در منچستریونایتد گشود و گفت: در فوتبال 
اسپانیا همچون فرگوس��ن وجود ندارد. او فوق العاده  است. چند 
سال زیر نظر او کار کرده ام، برایم به خوبي راز ماندگاري وي در این 
تیم روشن شده است. مدافع آبي � اناري ها افزود: فرگوسن مربي 
بزرگي است و ارتباط خوبي با بازیکنان دارد. ارتباط او با بازیکنان 
محدود به زمین بازي نمي شود، بلکه در تمام زمینه ها با شاگردانش 
در ارتباط است. پیکه در پایان گفت: فرگوسن بسیاري از عناوین و 
عنوان هاي قهرماني را به دست آورده است. تمام طرفداران منچستر 
باید از حضور او احساس سعادت و خوشبختي کنند، چرا که در 
دوران حضور این مربي خوش فکر اسکاتلندي قهرماني هایی را 
به دس��ت آورده اند که قبل از این سابقه نداشته است، بدون شک 
نمي ت��وان نقش پررنگ فرگوس��ن را در عنوان ها و قهرماني هاي 
سال هاي اخیر نادیده گرفت. امیدوارم حضور او در اولدترافورد باز 

هم ادامه یابد و بیشتر او را در آنجا ببینم. 

نفس های دووميدانی اصفهان به شماره افتاد

مادر مرد، از بس که جان ندارد!
خبر

فروش استقالل و پرسپوليس 
منتفي شد 

فروش امتیاز باشگاه هاي اس��تقالل و پرسپولیس، چندي پیش بااعالم 
قیمت دو باشگاه وارد فازجدیدي شد، اما در حالي که به نظر مي رسید 
پرونده  فروش دوباش��گاه درحال بسته شدن است، فروش آن ها منتفي 
شده و طرح هاي دیگري مانند واگذاري سهام جاي آن را گرفته است. 
به گزارش ایس��نا، از زماني که س��ازمان خصوصي سازي کشور قیمت 
فروش دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس را به ترتیب 42 و 45 میلیارد 
تومان اعالم کرد، داس��تان واگذاري این دو باشگاه به بخش خصوصي 
وارد مرحله جدیدي ش��د، ام��ا در حالي که به نظر مي رس��ید این کار 
مراح��ل پایاني خود را طي مي کند، پاي طرح ه��اي جدید دولت براي 
واگ��ذاري دو باش��گاه به میان آمد. بر این اس��اس فروش اس��تقالل و 
پرسپولیس با قیمت هاي اعالم شده به طور کامل منتفي شده است و در 
حال حاضر دولت در حال بررسي چند طرح جایگزین براي واگذاري 

سهام استقالل و پرسپولیس است. 
در دیدار یک ماه پیش سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس با رئیس جمهور 
چند طرح جایگزین براي واگذاري س��هام دو باش��گاه پرطرفدار تهران 
مطرح شد که به نظر مي رسد یکي از این طرح ها اجرا خواهد شد. یکي 
از این طرح ها اختصاص بخشي از سهام استقالل و پرسپولیس به دولت 
و مابقي به افراد حقیقي و حقوقي است، به گونه اي که دولت به عنوان 
س��هامدار ویژه  حق انتخاب اعضاي هیات مدیره، رئیس مجمع و تغییر 
در اساس��نامه را داشته باشد که البته با مخالفت هاي صورت گرفته بعید 

است این طرح به مرحله اجرا برسد. 
طرح دیگري که با پیشنهاد حبیب کاشاني به بحث گذاشته شده است، 
بلوک بندي سهام باش��گاه هاي استقالل و پرسپولیس و واگذاري آن ها 
به س��ازمان هایي اس��ت که دولت به آن ها بدهکار است. به این ترتیب 
س��هام باشگاه هاي استقالل و پرس��پولیس به جاي بدهي هاي دولت به 
س��ازمان هاي مختلف واگذار مي شود تا یکي دیگر از ایرادات وارده به 

طرح فروش نقدي دو باشگاه نیز برطرف شود. 
پس از مطرح ش��دن فروش نقدي باش��گاه هاي استقالل و پرسپولیس، 
مس��اله اي که بالفاصله م��ورد نقد قرار گرفت مش��خص نبودن اهلیت 
خریداران بود، به گونه اي که نمي ش��د تضمین کرد خریداران استقالل 
و پرسپولیس چه تصمیم هایي خواهند گرفت که با اجراي طرح مذکور 
این مس��اله برطرف مي شود. در مجموع باید صبر کرد و دید دولت در 
نهایت از میان طرح هاي موجود کدام یک را براي واگذاري باشگاه هاي 

استقالل و پرسپولیس بر خواهند گزید. 

پیکه
در ستايش از 
فرگوسن 

دوومیدانی اصفهان به آخر خط می رسد؟
نفس های دوومیدانی اصفهان به ش��ماره افتاده است. 
دلخوش به تک س��تاره ها، نه از پرورش خبری است 
ن��ه از هیجان رقابت، و ذوب آهن تنها حامی آن قصد 

خداحافظی دارد.
ب��ه گ��زارش ایمنا، فوتبال و فوتس��ال با هم��ه اعتبار 
و توج��ه یک ط��رف، تن بی ج��ان ورزش های مادر 
یک طرف، ای��ن االکلنگ بازی، هیجانی برای ورزش 
اصفه��ان ندارد. در روزهایی که فوتس��ال اصفهان در 
انتظار ورود رسمی چهارمین نماینده لیگ برتری اش 
اس��ت، دوومیدانی با کوله ب��اری از افتخارات دم در 

رفتن، آماده خداحافظی است.
عجیب نیس��ت وقتی همه نگاه ها به مس��تطیل س��بز 
اس��ت، کمی آن طرف تر پشت دروازه، خط استارت 
گم ش��ده باش��د. وقتی خرج ک��ردن میلیاردها تومان، 
اعتبار می آورد و ارزش، هزینه کردن برای رش��ته ای 
که فقط چهار روز در سال ورزشکارانش رنگ مسابقه 

را می بینند چرا؟!

اسم فوتبال و فوتس��ال که بیاید، دولتی و خصوصی، 
ریز و درش��ت صف می کشند تا تیمی حتی در دسته 
دو و س��ه داشته باش��ند. خوب می دانند این تنها راه 
تبلیغ اس��ت. پس چرا ب��ه دنبال رش��ته ای بروند که 

سودی به حالشان ندارد؟! 
مشکل از باشگاه ها نیست. مشکل از فدراسیون هایی 
اس��ت که نمی دانند برای کم کرن این فاصله چه باید 
بکنند و مش��کل از فدراسیونی است که بعد از حدود 
ی��ک دهه هنوز نمی داند حرف��ه ای نه، خوب برگزار 

کردن یک لیگ چطور است و چگونه؟
پ��س باید بدوند و بدوند تا هفت خان رس��تم را طی 
کنند و باش��گاه ها را به حمایت راضی کنند. امس��ال 
ذوب آه��ن پر افتخارترین تیم دوومیدانی ایران، تیمی 
که از همان س��ال های ابتدایی لیگ آمد، ملی پوش ها 
 و جوان تر را جمع کرد و یک پای ثابت مسابقات شد،

 قصد طی کردن ادامه این راه را ندارد.
در توصی��ف این اوض��اع همین بس ک��ه نفس های 
دوومیدانی اصفهان با رفتن تنها حامی اش به ش��ماره 

می افتد. س��ال هاس��ت نه از ظهور س��تاره ای جدید 
خبری است نه از هیجان رقابت و مسابقه.

دل خوش به تک ستاره هایی که شاید روزهای پایانی 
عم��ر قهرمانی خود را طی می کنن��د. این اتفاق برای 
ورزش اصفهان تلخ اس��ت. نه این ک��ه امتیازی روی 

زمین می ماند تا به دنبال اسپانسر دیگری برویم.

اگر قرار بر این باش��د که از حداقل ظرفیت استفاده و 
تیمی بسته شود که فقط نام اصفهان را دارد یا این که 
تیمی بس��ته ش��ود که فقط امتیاز از دست نرود همان 

بهتر که این امتیاز روی زمین بماند.
دوومیدان��ی اصفه��ان در حال مرگ اس��ت و به یک 

شوک بزرگ نیاز دارد.

  زاینده رود

همایش ورزش از پنجره حقیقت، با هدف تالش برای پیش��رفت ورزش 
همگانی همراه با تعالی انس��انی از س��وی اداره کل تربیت بدنی اس��تان 
و معاونت علمی، پژوهش��ی حوزه علمیه اصفهان برگزار می ش��ود. این 
همای��ش با راه اندازی دبیرخانه و س��امانه پذی��رش، اقدام به جمع آوری 
آث��اری با موضوعات ورزش ارزش��ی و همگانی می کند. اهداف پذیرش 
آث��ار در اولین همایش مل��ی در غالب های مقاله، فیلم کوتاه، انیمیش��ن، 
 عکس، نقاش��ی و طراحی می باش��د. این آثار با محوره��ا و موضوعات

1- ورزش از دریچ��ه دی��ن و نقش آن در پیش��رفت ورزش همگانی 2- 
نق��ش مبلغین مذهب��ی در تقویت و توس��عه ورزش همگانی 3- فرصت 
ه��ا و چالش های ورزش همگانی در جامعه 4- ش��یوه ها و راهکارهای 
تقویت و توس��عه ورزش همگانی 5- نق��ش ورزش در تبلیغ مبانی دین 

پذیرفته می شود.
رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان اصفهان و ریاست شورای سیاستگزاری 
همایش با اش��اره به خالء فرهنگ س��ازی در حوزه ورزش استان گفت: 
یک��ی از راهکارهای ش��اخص برنامه ه��ای فرهنگ��ی اداره تربیت بدنی 
 ط��رح »ورزش از پنجره حقیقت« اس��ت که در این راس��تا دیدارهایی با 
آی��ت ا... مظاهری، رئیس حوزه علمیه اس��تان اصفهان، آیت ا... طباطبایی 
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان، رئیس فدراسیون هیأت های ورزش 
همگانی، دبیر کل کمیته المپیک و قائم مقام صداوس��یما داشتیم و همگی 

در جهت پیشبرد و پیشرفت هدف این طرح اعالم همکاری نمودند.
 احمد جمشیدی افزود: پیرو صحبت های مقام معظم رهبری، برنامه های 
سالمت و فرهنگ سازی را سرلوحه کار خود قرار دادیم و در کنار آن در 
راستای س��ند راهبردی اداره کل تربیت بدنی استان فعالیت خواهیم کرد. 
معاون اداره تربیت بدنی اس��تان اصفهان و عضو شورای سیاست گذاری 
همایش درخصوص نقض های وارده از س��وی رس��انه های ورزشی به 
اداره تربیت بدنی استان اصفهان درخصوص تکرار برنامه ها گفت: وقتی 
یک ورزشکار در حال فراگیری مهارت است بعد از مراحل یادگیری تنها 
چیزی که مهارت را از حالت نیمه خودکار به حالت خودکار می رس��اند، 
تمرین و تکرار است. این فضا در ورزش استان هم وجود دارد و ورزش 

استان احتیاج به تکرار و تمرین دارد تا این مهارت ها نهادینه شوند. 

محسن ساالری با اشاره به این که 80 درصد تدوین یک برنامه اجرای آن 
اس��ت، اذعان کرد: در حال حاضر هیچ اتفاقی در ورزش استان نمی افتد 
 مگر این که در برنامه راهبردی ما پیش بینی ش��ده باشند؛ باید ضرورت ها

را از قب��ل پی��ش بینی کنیم، یک راهبرد یا اس��تراتژی پی��ش بینی کرد و 
راهکارهایی را برای تقویت آن ارائه کنیم. معاون اداره تربیت بدنی استان 
افزود: در برنامه راهبردی ما پنج هدف کالن وجود دارد که اهم آنها، ترویج 
ارزش های اس��المی- ایرانی در جامعه ورزش و ارتقای س��طح سالمت 
و نش��اط اجتماع��ی با در نظ��ر گرفتن تأکید دین مبین اس��الم به ورزش 
 است. وی بیان کرد: ایجاد و تقویت ارتباط حوزویان و جامعه ورزشی و 
بهره برداری های طرفین در جهت تأمین اهداف سازمانی خود، بازشناسی 
و ارزیاب��ی راهبردها و راهکارهای توس��عه و تقوی��ت ورزش همگانی، 
دس��تیابی به بانک اطالع��ات و ایده های ابتکاری ب��ا محوریت موضوع 
همای��ش از آثار به دس��ت آمده، از تعریف و ه��دف های این همایش و 
راهبرد اس��ت. ساالری تأکید کرد: ما به دنبال اجرایی کردن اصل 3 قانون 

اساس��ی هس��تیم؛ چیزی که تا حاال از آن غافل شده اند. جامه ما به خاطر 
عدم توجه به ورزش با افس��ردگی دس��ت و پنجه نرم می کند. وی اضافه 
کرد: در مقابل این نقطه ضعف ما به دنبال این هس��تیم که از ارزش های 
مذهبی و هنری به عنوان ابزارهای مؤثر در جهت ارتقای نشاط و سالمت 
مردم استفاده کنیم. عضو شورای سیاست گذاری همایش ورزش از پنجره 
حقیقت بیان کرد: یکی از این ابزارهای تأثیرگذار بر ورزش حوزه علمیه و 
دیگری جامعه هنری و هنرمندان می باش��ند که باتوجه به خروجی برنامه 
ه��ای ما، همکاران ما در هیأت ورزش های همگانی و همچنین در حوزه 

علمیه در جهت ایجاد تعامل ورزش، هنر و حوزه پیش قدم شدند.
س��االری گفت: همایش ملی ورزش از پنجره حقیقت برای اولین بار در 
کش��ور از تأثیرگذاری ابزاره��ای جامعه هنری و جامعه حوزه برای ایجاد 
س��المت عمومی بهره می گیرد. معاون س��ازمان تربیت بدنی استان نیز از 
کمبود تبلیغات در جهت اش��اعه ورزش نیز گله مند شد و اذعان داشت: 
تیزرهای تبلیغاتی و تولیدات رس��انه ای باید در جهت ایجاد انگیزه برای 
برگزاری و ایجاد فعالیت های ورزش��ی باش��ند؛ ورزش��ی که برای عموم 

جامعه تأمین سالمت کند نه فقط برای قشرهای خاص.
وی در ادام��ه گف��ت: در حال حاضر تیزرهای تبلیغاتی به جای تش��ویق 
مردم به فعالیت های ورزشی، بیشتر آنها را ورزش دوست بار می آورد و 
نمونه آن هم، وضعیتی است که در فوتبال شاهد آن هستیم. عضو شورای 
سیاست گذاری همایش تصریح کرد: تیزرهای تبلیغاتی و مقاالت و آثاری 
ک��ه خروجی همایش ه��ای ورزش از پنجره حقیقت هس��تند در جهت 
ایجاد فعالیت ها و انگیزه های ورزش��ی می باشند. در پایان محمدمهدی 
کاظم��ی، دبیرکل همایش گفت: آثار ش��رکت کنندگان از طریق س��امانه 
الکترونیک��ی- اینترنتی www.hvhe.ir ، پس��ت و یا حضوری از طریق 

دبیرخانه همایش واقع در سرای ورزشکاران قابل دریافت است.
وی مخاطبی��ن همایش را جامعه ورزش، ورزش دوس��تان، جامعه حوزه، 
جامعه هنر، جامعه علمی اعالم کرد و افزود: گروه هدف همایش، جامعه 
ورزش، نخبگان و عموم مردم هس��تند. ش��رکت کنندگان می توانند آثار 
خ��ود را تا 17 مهرماه ب��ه دبیرخانه همای��ش »ورزش از پنجره حقیقت« 
ارس��ال کنند. آثار شرکت داده ش��ده از 3 فیلتر داوری و کارشناسی عبور 
کرده و در هفته آخر مهرماه یعنی هفته تربیت بدنی، افتتاحیه این جشنواره 

برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.

لیگ برتر فوتبال ایران که در آن بیش از 450 بازیکن داخلی فوتبال بازی 
می کنند، خروجی اش در فصلی که پش��ت سرگذاشتیم تنها چهار بازیکن 
ب��ود که فص��ل آینده را در تیم های باش��گاهی حوزه خلی��ج فارس بازی 

خواهند کرد.
به گزارش مهر، فوتبال ایران روزگاری دارای بیش��ترین لژیونر در فوتبال 
اروپا بود. علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا، خداد عزیزی، مهدی 
پاش��ازاده، آندرانیک تیموریان ، داریوش یزدان��ی، علیرضا امامی فر، رضا 
ترابیان ، مه��رداد میناوند، علیرضا منصوریان و چن��د نام دیگر در فوتبال 
اروپا حضور داش��تند که از ای��ن حیث فوتبال ایران را در آس��یا صاحب 

رکورد و اعتبار کرده بودند.
این آمار در چند س��ال گذش��ته روبه نزول گذاش��ت و امارات س��رزمین 
رویایی فوتبالیست های ایران شد. به غیر از جواد نکونام و مسعود شجاعی 
که در تیم اوساس��ونای اس��پانیا بازی می کردن��د، بازیکنانی چون مهرزاد 
معدنچی، علی س��امره، رض��ا عنایتی، جواد کاظمی��ان و ... نیز در امارات 
ب��ازی م��ی کردند که اتفاق��ًا در این لیگ جز بهترین ها بوده و درخش��ش 

زیادی داشتند.
ب��ا افت بازیکنان ایرانی ش��اغل در لی��گ امارات و تغیی��ر قانون حضور 
بازیکنان خارجی در این مسابقات، نگاه باشگاه های این کشور شیخ نشین 
عربی به فوتبالیست های کشورمان نیز عوض شد و شاهد بازگشت آنها به 
فوتبال ایران بودیم، بازیکنانی که نه انگیزه گذش��ته را داشتند و نه کیفیتی 

بازی در لیگ کشورمان را. این بازیکنان گرچه فصل گذشته با سروصدا به 
لیگ ایران بازگشتند اما امسال مهره های درجه چندم بازار نقل و انتقاالت 
بودند که یا بدون تیم ماندند یا در روزهای پایانی فصل جابجایی بازیکنان 

تیم پیدا کردند.
امسال با تغییر قانون لیگ فوتبال امارات و درخششی که برخی از بازیکنان 
فوتبال کش��ورمان در مسابقات لیگ قهرمانان و رقابت های جام ملت های 
2011 آس��یا داش��تند، این پیش بینی بود که از فوتبال ایران تعداد بازیکن 
بیش��تری روانه کشورهای خارجی ش��وند اما تنها چهار بازیکن که فصل 
گذش��ته در لیگ ایران حضور داشتند، به تیم های کشورهای حاشیه خلیج 

فارس رفتند.
س��رآمد ای��ن بازیکن��ان محمدرضا خلعتب��ری بود ک��ه ب��ه الغرافه قطر 
پیوس��ت. این بازیکن ریزنقش آنقدر در مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا و 
ج��ام ملت ه��ای 2011 خوب کار کرد ک��ه دل قطری ه��ا را ربود و چند 
 هفته پیش از پایان لیگ برتر مش��خص بود که راهی لیگ س��تارگان قطر

می شود.
 ه��ادی عقیلی ه��م راه خلعتبری را رفت و با تیمی قط��ری قرارداد امضا 
کرد. هادی ش��کوری و رحمان رضایی، آخرین بازیکنانی بودند که پست 
تخصصی ش��ان دفاع ب��وده و در فوتبال قطر ب��ازی کرده اند. عقیلی بعد از 
س��ال ها بازی در خط دفاع تیم ملی و همراهی س��پاهان در لیگ قهرمانان 
آسیا آنقدر خوب بود که تیم العربی برایش رقمی بالغ بر یک میلیون دالر 

پرداخت کند!
ب��ا توجه ب��ه تغییر قانون ج��ذب بازیکن خارجی در فوتب��ال امارات این 
انتظار می رفت که بازهم بازیکنان ایرانی روانه این کش��ور شوند اما سهم 
فوتبال ایران در امارات برای فصل آینده ش��د، دو بازیکن؛ ایمان مبعلی و 

پژمان نوری.
ایمان مبعلی در س��ال های گذشته آنقدر برای اماراتی ها خوب بازی کرده 
ب��ود که بازهم عرب های متمول را برای امضای قرارداد با خود وسوس��ه 
کن��د. بازی های خوب ایمان در الش��باب، الوص��ل و النصر فعال ضمانت 
خوبی برای بازی دوباره او در لیگ امارات اس��ت، به همین خاطر اس��ت 
که مسئوالن الشارجه برای عقد قرارداد با این بازیکن پیشقدم شدند و در 

نهایت او را به خدمت گرفتند.
پژمان نوری دیگر لژیونر فوتبال ایران در لیگ امارات خواهد بود. کاپیتان 
فصل گذش��ته ملوان به واس��طه همراهی تیم ملی در جام ملت های 2011 
آس��یا توانست نظر مثبت مدیران باش��گاه االمارات را جلب کند و مسافر 

راس الخیمه شود.
این باش��گاه امارات��ی که نظر مثبت��ی روی بازیکنان ایران��ی دارد، در این 
فص��ل از وجود پژمان نوری بهره می گیرد تا خ��ط میانی خود با حضور 
ای��ن هافب��ک جنگنده تقویت کن��د. این تمام خروجی لی��گ برتر فوتبال 
ای��ران اس��ت ک��ه در آن بیش از 450 فوتبالیس��ت داخلی مش��غول بازی 
 هس��تند. فوتبال ایران در چند سال گذش��ته بیشتر یک مصرف کننده بوده

تا تولیدکننده.
  با این آمار مشخص است چرخ فوتبال کشورمان در تولید بازیکن می لنگد

و مطاعش بیشتر دل داخلی ها را می رباید تا تیمهای خارجی را.

فرهنگ سازی خالء ورزش استان اصفهان

خروجی ناامید کننده فوتبال ایران در لیگ دهم

برهانی به بازی سپاهان می رسد
 در حال��ی که آرش برهان��ی بازیکن مصدوم اس��تقالل می تواند این 
تیم را در دیدار حس��اس هفته اول لیگ مقابل س��پاهان همراهی کند، 
همچنان مش��کل خس��رو حیدری برای پیوس��تن به استقالل و صدور 

کارت بازی این بازیکن صددرصدحل نشده است.
مصدومیت آرش برهانی در بازی دوس��تانه مقابل گل گهر س��یرجان 
باعث نگرانی پرویز مظلومی ش��ده بود ولی این بازیکن به بازی هفته 

اول مقابل سپاهان خواهد رسید. 
فره��اد مجیدی هنوز به طور کامل آماده نیس��ت و جاس��م کرار هم با 
اس��تقالل تمرین نکرده اس��ت. در این وضعیت مظلومی نیاز مبرمی به 
برهانی دارد و خبر خوش برای وی این اس��ت که آرش مقابل سپاهان 
به میدان خواهد رفت. از طرفی یکی از مشکالت بزرگ استقالل حل 
نشدن مشکل خسرو حیدری است که اگر شرایط به همین شکل پیش 
برود و س��پاهان رضایت نهای��ی اش را صادر نکند، وی نمی تواند در 

دیدار چهارشنبه مقابل تیم سابقش بازی کند. 
به نظر می رس��د س��پاهان خیلی هم بی میل نیست که مشکل حیدری 
حداقل تا پس از پایان هفته لیگ کش یافته و او در مقابل تیم سابقش 

قرار نگیرد.

سرپرست تيم فوتسال شاهين شهر:
مشكل هيات فوتبال و تربيت بدني 

تبريز حل شود
نماینده شرکت آرتین پویان و سرپرست تیم فوتسال این شرکت گفت: 
ب��ه دنبال حل مش��کالت هیات فوتبال و تربیت بدن��ي تبریز در مورد 
انتقال امتیاز دبیري به اصفهان هس��تیم و مدیرعامل تیم دبیري تبریز به 
ما اعالم کرد که این مش��کل در حال حل ش��دن است و تیم را ببندید. 
محمد قریشي در گفتگو با ایمنا در مورد خرید امتیاز تیم دبیري تبریز 
از سوي شرکت قطار سریع السیر اصفهان – تهران اظهار داشت: افشین 
دبیري، مدیرعامل باش��گاه و دیگر مسئوالن باشگاه دبیري تبریز اعالم 
کردند که مش��کلي در این زمینه وجود ن��دارد و به ما گفتند که تیم را 

ببندیم. 
وي در م��ورد مبلغ 250 میلیوني امتیاز این تیم ادامه داد: مش��کلي در 
مورد مبلغ امتیاز نداریم و هر مبلغي را که مسئوالن این تیم اعالم کنند 

پرداخت مي کنیم اما هنوز این مسأله قطعي نشده است. 
نماینده ش��رکت آرتین پویان و سرپرس��ت تیم فوتسال این شرکت در 
مورد رفتن رضا ک��ردي به قطر گفت: کردي یکي از گزینه هاي اصلي 
ما براي تصدي س��رمربیگري تیم بود اما او امش��ب به قطر مي رود تا 
ب��ا تیم الریان قرارداد امضا کن��د بنابراین باید به دنبال دیگر گزینه هاي 
تصدي س��رمربیگري تیم باشیم. وي اضافه کرد:  در صورتي که انتقال 
امتی��از دبیري به اصفهان قطعي ش��ود، از بین گزینه هاي س��رمربیگري 
خ��ود یکي را انتخ��اب مي کنیم و این تیم را در اصفهان با قدرت اداره 

خواهیم کرد.
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پيامبر اعظم)ص(:
صدقه، نيكوکاری، نيكی به 
پدر و مادر و صله رحم، بدبختی 
را به خوشبختی تبديل و عمر 
را زياد می کند و از مرگ بد 
جلوگيری می کند. 

از برگزيدگان جشنواره 
هنرهای تجسمی فرهنگ 

شهروندی تقدير شدند

اس��تانی  جش��نواره  نخس��تین  برگزی��دگان 
ش��هروندی،  فرهن��گ  تجس��می  هنره��ای 
عصر جمع��ه هفته گذش��ته در آیین اختتامیه 
 ای��ن جش��نواره در اصفهان معرف��ی و تقدیر

شدند. 
بنابراین گزارش، براساس رأی هیأت داوران 
این جشنواره در بخش عکس، آقای ابوالفضل 
حیدری موفق به دریافت تندیس جشنواره و 
چهار س��که بهارآزادی و خانم الهام شریفیان 
موفق به دریافت تندیس جشنواره و سه سکه 

بهارآزادی شد. 
همچنی��ن در ای��ن بخ��ش آقای��ان محس��ن 
حقیق��ت زاده، ه��ادی مهاجری، ش��عبانعلی 
اکب��ر  و  انتظ��اری  محمدعل��ی  قربان��ی، 
مجیری به عن��وان هنرمن��دان برگزیده، لوح 
 تقدی��ر و نی��م س��که به��ارآزادی دریاف��ت
نمودند. در بخش هنر جدید، آقایان علی خطایی 
و س��یدامین اعرابی تندیس جش��نواره و سه 
 سکه بهارآزادی و آقایان محمد سالمت زاده،
شهرام دلدار، میثم قاسمی نیم سکه بهارآزادی 

دریافت نمودند. 
در بخش پوس��تر نی��ز آقایان ش��هرام دلدار، 
عزیزپ��ور،  احم��د  روحان��ی،  س��یدمجتبی 
محمدرضا نواب صفوی، امیرحس��ین پیروی، 
اکبر مجیری، هادی مهاجری و علی اکبر بقایی 
 و خانم ها مینا طالبی، مهناز محمدی خشوئی
و هال��ه صدرالدین��ی موف��ق ب��ه دریاف��ت 
 ل��وح تقدی��ر و ن�ی��م س����که به��ارآزادی

شدند. 
هنره��ای  اس��تانی  جش��نواره  نخس��تین 
تجسمی فرهنگ ش��هروندی به همت کمیته 
فرهن��گ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان و 
با هم��کاری دانش��گاه هنر اصفه��ان برگزار 
ش��ده و منتخبی از آث��ار آن ت��ا 21 مردادماه 
در م��وزه هنره��ای معاص��ر اصفه��ان برای 
 بازدی��د عم��وم ب��ه نمایش گذاش��ته خواهد

شد. 

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-6284167-0311  فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد3

 )black noise( نویس  بلک  سینمایي  فیلم 
در  ایراني  کارگردان  افخمي  بهروز  ساخته 
جشنواره بین المللي فیلم تورنتو کانادا به نمایش 

در مي آید. 
آیدین افخمي، تدوینگر این فیلم افزود: اکنون 
صداگذاري این اثر سینمایي در کانادا در حال 
انجام است. وي توضیح داد که در تیتراژ این فیلم 
عوامل خارجي حضور داشته و در ایران ساخته 
مي شود. وی ادامه داد: این فیلم پس از آماده 
شدن در جشنواره بین المللي تورنتو کانادا براي 
نخستین بار نمایش داده مي شود. افخمي همچنین 
ایران  اثر سینمایي در  این  اکران  امکان  درباره 
 گفت: تالش ما بر این است تا فیلم »بلک نویس« 
بان ماه امسال در کانادا به نمایش عمومي درآید 

و در صورتي که شرایط اکران در ایران فراهم 
شود، این اثر سینمایي دوبله و همزمان با کانادا 
تد،  درک  شد.  خواهد  داده  نمایش  ایران  در 
آنیتا اسمول، جین آموس، لون هافتوان و آلیسا 
اوسیاني بازیگران این اثر سینمایي هستند. فیلم 
سینمایي »بلک نویس« عوارض ناشي از زوال 
زندگي نزدیکان ما را روایت مي کند. پیتر مارتین 
که نقش او را درک تد بازی می کند، مرد مسن 
انگلیسي است که یکي از روزها که از خواب 
بیدار مي شود متوجه مي شود همسرش گم شده 
و داستان این اثر اینگونه آغاز مي شود. بهروز 
 افخمي پیشتر فیلم هایي چون سن پطرزبورگ،
گاوخوني، شوکران، جهان پهلوان تختي، روز 

فرشته و عروس را ساخته است.

رسانه،  افق  همایش  در  نژاد  احمدی  محمود 
شبکه تلویزیونی »شما« را با ساختار های مستند، 
انیمیشن، سریال و فیلم های تلویزیونی افتتاح 

کرد. 
بنا بر این گزارش شبکه ملی »شما« با اتکا به 
تولیدات مراکز استان ها با رویکرد اجتماعی و 
فرهنگی در ساختارهای مستند، انیمیشن، سریال، 
فیلم های تلویزیونی و برنامه های ترکیبی برای 

عموم مخاطبان در سراسر کشور پخش خواهد 
شد. 

طبق اعالم مسئوالن قرار است این شبکه در 
 راستای ترویج ارزش های دینی، آداب، فرهنگ ها 
و سنت های اصیل ایرانی برای برقراری ارتباط 
نزدیک و صمیمانه میان اقوام مختلف کشور و 
آگاهی بخشی و همچنین ارتقای سطح اطالعات 

عمومی مردم به پخش برنامه ها بپردازد.

سید مهدي سیدین نیا در گفتگو با ایسنا، اظهار 
کرد: براي پیشرفت این پروژه، جلسات مکرري 
داریم و اختالف حوزه هنري با استانداري بر سر 
اجراي این پروژه رفع شده است. وي با بیان این 
که قرار شده دولت و بخش خصوصي با همکاري 
یکدیگر این پروژه را جلو ببرند، افزود: هنوز 
 مشخص نیست چند درصد دولت و چند درصد
حوزه هنري در اجراي این پروژه دخیل هستند و 
این موضوع در مطالعات دو ساله مربوط به این 
پروژه مشخص خواهد شد. وي افزود: مصوبه 
هیأت دولت این بوده که سازمان اکو و دانشگاه 

اصفهان، مطالعات این طرح را انجام دهند، اما به 
دلیل این که حوزه هنري از نظر مطالعات پنج 
سال جلوتر است، احتماالً ادامه مطالعات را خود 
حوزه هنري پیگیري مي کند. رئیس حوزه هنري 
استان اصفهان تصریح کرد: در بخش اجرایي 
عنوان  به  استانداري  و  هنري  حوزه  پروژه، 
نماینده دولت و بخش خصوصي حضور دارند. 
وي خاطرنشان کرد: براي شروع مطالعات طرح 
یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 

و جانمایي طرح تقریباً انجام شده است. 

فیلم جديد افخمي در جشنواره تورنتو كانادا 
نمايش داده مي شود 

شبکه تلويزيونی شما افتتاح شد

رئيس حوزه هنري استان اصفهان: 
پروژه ارگ هنر در حال پیشرفت است 

خبر

صداي زنده یاد محمد نوري براي نسل 
گذش��ته، یادآور مهرباني هاي سرش��ار 
و لحظه ه��اي مان��دگار و براي نس��ل 
 امروز، آفریننده ش��یرین  ترین خاطرات

است.
 زن��ده یاد محمد نوري متولد یکم دي 
س��ال 1308، در جوان��ي آواز را ن��زد 
اولی��ن باغچه  ب��ان و تئوري موس��یقي 
را ن��زد س��یروس ش��هردار و فریدون 
فرزانه اس��اتید هنرستان عالي موسیقي 
فراگرفت و ش��یوه آواز خ��ود را متأثر 
از باف��ت و غناي زخمه اي اس��اتیدي 
همچون حسین اصالني، ناصر حسیني 

و محمد سریر مي دانست. 
دهه بیس��ت، دوران آغ��از نوعي تفکر 
در ش��عر و موس��یقي آوازي در می��ان 
مردم ایران، به ویژه نسل جوان بود که 
بخشي را مي توان متأثر از نشر و پخش 
وسیع تر موس��یقي علمي و آثار محلي 
و سنتي کش��ورهاي مختلف جهان از 
طری��ق رادی��و و صفح��ات گرامافون 
دانست. نوري در همین سال ها )سنین 
نوجواني( با خواندن اش��عار نویني که 
ب��ر روي نغمه ه��اي روز مغرب  زمین 
و برخ��ي قطع��ات کالس��یک آوازي 
س��روده ش��ده  بود، کار خوانندگي را 
آغاز کرد و طي س��ال هاي بعد با تکیه 
بر تحصیالت هنرس��تاني و دانشگاهي 
خود، توانس��ت هویت مستقلي به این 
اندیش��ه و گرایش ببخش��د. آوازهاي 
این اس��تاد طي پنج دهه در میان س��ه 
 نس��ل، ش��أن و اعتبار ویژه اي کس��ب

کرد. 
صداي محمد نوري به خوبي توانس��ته 
بود با س��ه نس��ل متفاوت از یکدیگر 
ارتباط داش��ته باش��د و این رمزي بود 
که کمتر کس��ي در عالم موسیقي بدان 

دست یافته است.
 ای��ن هنرمن��د در حاش��یه س��ال هاي 
پرت��الش، با اجراي بیش از 300 قطعه 
آوازي، تقری��ر و ترجم��ه مق��االت و 
س��رودن اشعاري از ترانه هاي ماندگار، 
بی��ش از پی��ش خ��ود را در دل مردم 

این مرز و بوم ج��ا کرد. نوري پس از 
پیروزي انقالب اسالمي فعالیت هنري 
خود را با آلبوم »در شب سرد زمستاني« 
همراه با فریب��رز الچیني و احمدرضا 
احمدي در سال 1368 از سر گرفت و 
این همکاري بعدها با آلبوم »آوازهاي 
سرزمین خورشید« ادامه یافت. اجراي 
ترانه هاي مختل��ف محلي مانند آذري، 
گیلکي و ش��یرازي وي همچون جان 
مریم، شالیزار، واسونک و جمعه بازار 
به لحاظ احس��اس و لهجه، در نهایت 

زیبایي و استادي است. 
وي که فارغ  التحصیل از هنرستان تئاتر، 
زبان و ادبیات انگلیس��ي از دانش��گاه 
تهران و مباني تئاتر از دانش��کده علوم 
اجتماعي بود، در س��ال 1385 از سوي 
س��ازمان صدا و س��یما به عنوان چهره 
ماندگار موس��یقي انتخ��اب و معرفي 

شد. 
راز  م��ورد  در  مصاحب��ه  اي  در  وي 
ماندگاریش گفته بود: »من هرگز خود 
را در اوج ندیده ام، با زیربنایي سس��ت 

هم مي توان ب��ه اوج رفت، ولي ماندن 
در قله، کار هر کس نیست، کار ما هم 
نیست، آنکه به  س��رعت اوج مي گیرد 
با همان س��رعت س��قوط مي کند. رمز 
ماندگاري در همین اس��ت که طوري 
باید ب��ه اوج رف��ت که بي  برگش��ت 

باشد.« 
حمید ش��اه آبادي، مع��اون امور هنري 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در مورد 
محمد نوري گفت: این چهره شاخص 
حوزه موسیقي کش��ور، به طور جدي 
بر روي فرهنگ بومي و نگاه به داخل 
در موس��یقي توجه داشته و ارزش هاي 
فرهنگي و هنجارهاي داخلي کشور را 
هیچگاه فراموش نکرد و صداي نوري 
ب��ا آوایي که نش��ان دهن��ده افتخارات 
کشور و فرهنگ و تمدن ایرانیان است، 

شناخته مي شود. 
وی ادامه داد: مهم ترین ویژگي آن زنده 
یاد توجه به ویژگي هاي موسیقي ایراني، 
مردمي بودن و تعامل وي با هموطنان، 
 مناع��ت طب��ع، نپذیرفت��ن ب��ي دلیل

عنصرهایي وارداتي و مقید به حفظ 
اصالت موسیقي ایراني بود. 

س��یدمحمد میرزمان��ي، مدی��رکل 
دفت��ر موس��یقي وزارت فرهن��گ 
و ارش��اد اس��المي در م��ورد رمز 
مان��دگاري محم��د ن��وري گفت: 
چندبع��دي  ش��خصیتي  ن��وري 
داش��ت و هیچگاه تک بعدي کاري 
نمي کرد و از تکنیک بس��یار باالیي 
برخ��وردار بود و اغل��ب آثاري که 
از وي مان��دگار ش��ده، مرب��وط به 
 آهنگ ها و اش��عار محلي و س��نتي

است. 
محمد س��ریر، رئیس هیأت مدیره 
خانه موس��یقي نیز گفت: زنده یاد 
نوري طي شش دهه از فعالیت هنري 
خویش با یک چهارچوب ذهني و 
 هن��ري، هماني بود ک��ه مي گفت
و مي خواند. وي همانگونه که پاک 
مي خواند، پاک نیز مي زیست و این 
یکي از عوامل اصلي در ماندگاري 

وي نزد افکار عمومي شد. 
خش��ایار اعتمادي، خواننده موس��یقي 
پاپ نی��ز فضای��ل اخالقي زن��ده یاد 
محمد ن��وري را رمز مان��دگاري این 
هنرمند دانست و گفت: وي هنرمندي 
با احس��اس، مهربان و مسئولیت پذیر 
بود. مهم ترین وج��ه تمایز او، فضایل 
اخالق��ي بس��یار از جمل��ه انس��انیت، 

گذشت و روح بزرگش بود. 
مدی��ر  رضای��ي،  باب��ک  همچنی��ن 
انجم��ن موس��یقي ای��ران نی��ز گفت: 
اخ��الق و منش هن��ري ن��وري که با 
عش��ق و عالق��ه و حساس��یت وی��ژه 
 آثارش را م��ورد توجه ق��رار مي داد،

سبب جاودانگي وي شد. 
زنده یاد محمد نوري طي فعالیت حرفه 
اي، ب��ه لحاظ پایبندي به اخالقیات، به 
جایگاه واالیي در بین مخاطبان دس��ت 
یافت و سرانجام پس از سال ها مبارزه 
ب��ا بیم��اري س��رطان مغز اس��تخوان، 
ش��امگاه نهم مرداد سال 1389 در سن 

81 سالگي به دیار باقي شتافت.

محمد نوري؛ اوجی بی پایان 

برادر ارجمند جناب آقای علیرضا رحمانی
با سالم و احترام

انتصاب شايسته جناب عالی  را به عنوان رئيس شورای اسالمی شهر بلداجی تبريک می گوييم. اين توفيق و 
موقعيت ممتاز، فرصتی است بس نيک برای خدمت به مردم شريف و واليتمدار شهر و بخش بلداجی، رجاء 

واثق داريم با انديشه پويا و تحسين برانگيزی که در شما وجود دارد، در سايه عنايات حضرت ولی عصر )عج( 
در راستای ارتقا و خدمتگزاری در اين جايگاه مهم ، موفق و پيروز باشيد.

کيومرث مرادی
مشاور استاندار و مدير روابط عمومی و امور بين الملل

آگهی مناقصه عمومی

الف: مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختياری
ب: موضوع مناقصه:

خريد لوله دو جداره فاضالبی کاوگيت کالس 5 سايز 600 ميليمتر )با اتصاالت شاخه 12 متری( به طول 
6000 متر طول از محل منابع عمرانی

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 240000000 ريال- مدت تحويل: 3 ماه شمسی
ج- محل دريافت اس��ناد مناقصه: شهرکرد ميدان قدس ش��رکت آب و فاضالب شهری استان امور 

قراردادها تلفن 03813342497
دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

ج- تاريخ واگذاری اس��ناد مناقصه: 90/5/1 لغايت 90/5/13 تاريخ تحويل اسناد مناقصه ساعت 
14 صب��ح 90/10/23 تاريخ بازگش��ايی: س��اعت 11 صب��ح 90/5/24 تاريخ اعتبار پيش��نهادات: 

90/11/30
www.abfa-chb.ir-http//:lots.mporg.ir :سايت منتشرکننده

هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

نوبت دوم

آگهی ارزیابی عمومی نوبت اول
)شماره 800/10270(

- مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
- موضوع مناقصه: اجرای لوله کشی سيستم خنک کننده يک دستگاه مخزن 40 ميليون ليتری سقف شناور )شماره 131( 

در انبار نفت شهيد محمد منتظری
- نوع و مبلغ تضمين ش��رکت در مناقصه: ارائه رس��يد وجه مبنی بر واريز مبلغ 28/000/000 ريال به عنوان سپرده 
نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
- مهلت تكميل و تحويل فرم های استعالم ارزيابی HSE مندرج در سايت: به مدت دو هفته از تاريخ درج اين آگهی، که 
از سايت های http://iets.mporg.ir و http://monagheseh.niopdc.ir قابل برداشت می باشد و تحويل آن به آدرس 

اصفهان، خيابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزين، امور قراردادها، تلفن: 0311-6244618
- شرايط متقاضی: کليه شرکت های توانمند:

1- دارای رتبه 5 در رشته صنعت و معدن و يا رتبه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رئيس جمهور

2- احراز امتياز قابل قبول براساس معيارهای ارزيابی توانمندی بهداشت، ايمنی و محيط زيست. 
شايان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های پذيرفته شده در ارزيابی HSE توزيع خواهد شد. 

ضمناً متن آگهی در سايت های http://isfahan.niopdc.ir , www.shana.ir قابل رويت می باشد.
م الف:6114

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

نوبت اول

آگهی مناقصه

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درنظر دارد اجرای عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب و ابنيه سال 1388 به پيمانكار واجد صالحيت واگذار 

نمايد.

برآورد)ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره مناقصه

ترمیم ترانشه آسفالت شهرک صنعتی 90-2-195
50/000/000994/335/000جاریمحمودآباد منطقه پنج اصفهان

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 90/5/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يک شنبه 90/5/23

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

برادر ارجمند جناب آقای یزدان آقاخانی
با سالم و احترام

انتصاب شايسته جناب عالی به عنوان شهردار بلداجی که نشان از لياقت و شايستگی شما دارد را تبريک می 
گوييم. اين توفيق و موقعيت ممتاز ، فرصتی است بس نيک برای خدمت به مردم شريف و واليتمدار بلداجی، 
رجاء واثق داريم با بهره مندی از همه توانمندی های موجود و همچنين انديشه پويا و تحسين برانگيزی که در 

شما سراغ داريم ، در راستای ارتقا و خدمتگزاری در اين جايگاه مهم ، موفق و پيروز باشيد.
کيومرث مرادی

مشاور استاندار و مدير روابط عمومی و امور بين الملل

شرکت ملی پاالیشگاه
 و پخش فرآئرده های نفتی 
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