
ب��ا فش��اري كه بي آبي در س��ه 
چهار سال گذشته به كشاورزان 
اصفهاني آورده است، استفاده از 
پساب فاضالب در مزارع سبزي 
و صيفي اطراف تصفيه خانه ها 
ش��دت يافته و اين محصوالت 

آلوده بدون نظارت و ...

مردها كمتر به پزش��ک مراجعه 
می كنند و نسبت به بيماری شان 
س��هل انگار تر از خانم ها هستند. 
آقايان زمانی به پزش��ک مراجعه 
می كنند كه درد حسابی كالفه شان 
كرده باشد و البته متأسفانه گاهی 

اين سهل انگاری برايشان گران هم تمام می شود. چراكه تأخير در مراجعه 
به پزش��ک گاهی ممکن است بيماری را به مراحل پيشرفته و خطرناک 
برس��اند. يکی از بيماری هايی كه مردها را تهديد می كند و تش��خيص 

زودهنگام آن هم در درمانش ...

به دنبال كمبود آب در پايين دست رودخانه؛
مصرف 200 ميليون متر مكعب پساب 

در مزارع سبزي و صيفي اصفهان

سرطان پروستات دومين قاتل مردان 

صفـحهصفـحه
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محمد رضا خباز:
اختالس کنندگان 3 هزار میلیاردی به جاهای 
متفاوتی وصل هستند
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سالمت    صفحه 6

معاون عمليات نيروی هوايی ارتش:

گام هاي موفق ايران در ساخت 
هواپيماهاي نسل جديد

صفحه2

اين بدترين زماني اس��ت كه تيم 
سپاهان بايد به مصاف السد قطر 
برود اما چاره اي نداريم و بايد در 
مس��ابقه امروز  به بهترين شکل 
ممکن ظاهر شويم. سرمربی تيم 
سپاهان در كنفرانس پيش از بازي 

تيم هاي سپاهان و تيم السد اظهار داشت: من در سال گذشته زماني كه 
سرمربي مس ...

لوكا بوناچيچ:
در بدترين زمان ممكن 
به مصاف السد می رويم

اقتصاد    صفحه 3

در آستانه بهره برداری از طرح های توسعه و 
افزایش تولید؛
ذوب آهن اصفهان به فرابورس پیوست

 ورزش    صفحه7

ذاكر اصفهانی: 
آماده برگزاری 

هفته فرهنگی اصفهان 
در کویت هستیم

استاندار اصفهان گفت: ما به دنبال برگزاری هفته 
فرهنگی اصفهان در كويت هستيم و اين آمادگی 
نيز وجود دارد كه كش��ور دوست و همسايه ما 
نيز هفته فرهنگی كوي��ت را در اصفهان برگزار 

كند. 
عليرضا ذاكر اصفهانی در ديدار با سفير و هيأت 
رسانه كويتی كه برای بازديد از اصفهان و توسعه 
مناسبات بين دو كشور وارد اصفهان شده بودند، 
اظهار داشت: آنچه كه ما به اصفهان می باليم اين 
كه كشور ما در دوره خاص از اسالم تاثيرپذيری 
داشته است و همچنين تأثيراتی را نيز بر اسالم و 
ترويج آن در دنيا گذاشته است. استاندار اصفهان 
با بيان اين كه شهر اصفهان در سه دوره آل بويه، 
سلجوقی و صفويه به عنوان پايتخت ايران بوده 
است، اضافه كرد: آنچه كه ما امروز تحت عنوان 
فرهنگ، هنر و دس��تمايه ملی ب��ه ارث برده ايم 

بيشتر به اين دوره ها باز می گردد. 
وی ادام��ه داد: در دوران صفوي��ه نقط��ه اوج 
تاري��خ اس��الم را می توان در اصفهان مش��اهده 
كرد چرا كه پادش��اهان صفوی با دستمايه دينی 
و اس��المی حوزه های تمدنی را در اين شهر به 
يادگار گذاش��ته اند و آنچه در ساحت تمدن در 
اصفهان مشاهده می  ش��ود ريشه در بنای فکری 
صفويه دارد و اين حوزه تمدنی در بس��ياری از 
بخش های فکری، ادب��ی، معماری، هنر و علوم 
اصفهان تأثير گذاش��ته و ما امروز ميراث دار اين 

گنجينه تمدنی هستيم.
 ذاك��ر اصفهانی بيان داش��ت: البته پس از دوره 
صفويه اصفهان دچار فراز و نش��يب های زيادی 
ش��د به گونه ای كه رويارويی ب��ا دول اروپايی 
چالش هاي��ی را برای ما ايجاد ك��رد و ما تحت 

تأثير الهامات مدرن و غربی قرار گرفتيم.
هردر صفحه 5

: م
س

عک
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آغوش باز رژيم صهيونيستي بر روي پ. ك. ك
رژيم صهيونيستي در حالي ادعاي روزنامه 
عبري زب��ان يديع��وت آحرون��وت، در 
خصوص كمک هاي اين رژيم به گروهک 
 تروريس��تي پ ک ک را رد م��ي كن��د

كه ش��واهد حاكي از ت��الش ديرينه البي 
صهيونيست براي همراه ساختن و تجهيز 

اين سازمان تروريستي است. 
 ب��ه تازگي روزنامه عبري زبان و دس��ت 
راس��تي يديعوت آحرونوت چاپ رژيم 
صهيونيستي، از تالش اين رژيم براي كمک 
به منظور تجهيز و آموزش نظامي گروهک 
تروريستي پ.ک.ک پرده برداشت. اين در 
حالي است كه آويگدور ليبرمن وزير امور 
خارجه رژيم صهيونيستي خبر منتشر شده 

در اين روزنامه را تکذيب مي كند.  
در گ��زارش روزنامه يديعوت آحرونوت 
به نقل از ليبرمن آمده اس��ت كه از پ. ک. 
 ک حماي��ت مي كنيم. اين روزنامه در ادام
مي افزايد كه آويگدور ليبرمن، وزير خارجه 
رژيم صهيونيستي تصميم گرفته است تا در 
برابر اقدامات دولت تركيه از قبيل اخراج 
سفير اين رژيم از آنکارا واكنش نشان دهد. 
ليبرمن معتقد است كه رژيم صهيونيستي 
بايد از ش��به نظاميان كرد حمايت كند و با 
ارمنستان همکاري كند همچنين به دنبال 

موارد نقض حقوق بشر در تركيه بگردد. 
به گفته آحرونوت، مسئوالن ارشد وزارت 
خارجه اس��رائيل نشس��تي برگزار كردند 
ت��ا اقدامات و واكنش هاي اس��رائيل را در 
قب��ال تركيه بررس��ي كنند. اي��ن روزنامه 
در ادامه افزود: در اين نشس��ت به ليبرمن 
گزارش��ي ارائه ش��د كه در آن نوشته شده 
بود دول��ت تركيه خواه��ان عذرخواهي 
رژيم صهيونيستي به دليل حمله به كشتي 
تركيه اي مرمره آبي نيست بلکه مي خواهد 
از اختالفات ب��ه وجود آمده با اس��رائيل 
براي ارتقاي جايگاه خود در جهان اسالم 
بهره ببرد. بر اس��اس اي��ن خبر، ليبرمن به 
دنبال خواندن اي��ن گزارش اعالم كرد كه 
عذرخواهي از تركيه فايده اي ندارد چرا كه 
اين كش��ور نخواهد پذيرفت و قصد دارد 
اسرائيل را حقير كند. وي همچنين تأكيد 
كرد كه بهتر است تل آويو تالش هاي خود 

را براي مجازات تركيه متمركز كند. 
ليبرمن همچنين عنوان داشت: به نفع تركيه 

است كه با ما با احترام رفتار كند.
به دنبال انتش��ار اين سخنان، وزارت امور 
خارجه رژيم صهيونيستي تصميم گرفت 
تا صندوق اهرم هاي سياس��ي و امنيتي بر 
ضد تركيه را تأسيس كند. بر همين اساس 
رژيم صهيونيس��تي در مرحله اول به تمام 
صهيونيست هايي كه در جنگ غزه شركت 
داش��تند نسبت به س��فر به تركيه هشدار 
مي دهد، چرا كه مدعي اس��ت براس��اس 
اطالعات به دس��ت آمده تركيه قصد دارد 
افرادي را كه پيش از اين در ارتش خدمت 

كرده اند شکار كرده و محاكمه كند. 
از س��وي ديگ��ر گ��زارش رس��انه هاي 
صهيونيستي درباره حمايت رژيم اشغالگر 
از پ. ک. ک خش��م مقامات را در تركيه 
برانگيخته و منجر به واكنش دولت تركيه به 

چنين حمايتي شده است. 
احمد داود اوغلو وزير امور خارجه تركيه 
در واكنش به خب��ر روزنامه آحرينوت در 
يک نشست مطبوعاتي مشترک با آنتونيو 
دو آگويار پاتريوتا همتاي برزيلي خود در 
استانبول اظهار داشت: هيچ كس نمي تواند 
به تركيه آسيب برس��اند. هيچ كس نبايد 
قدرت تركيه را بسنجد. به گزارش روزنامه 
حري��ت چاپ تركيه وي افزود: هيچ كس 
نمي تواند با تهديد ما را وادار به كاري كند. 
وزير امور خارجه تركيه همچنين با اشاره به 
قصد رژيم صهيونيستي مبني بر همکاري با 
گروه تروريستي حزب كارگران كردستان 
)پ ک ک( ب��ه منظور تضعي��ف تركيه، 
خاطرنشان كرد هر كشوري كه از تروريسم 
حمايت كند، به طور حتم پاسخي مناسب 
از آن��کارا دريافت خواهد كرد. داود اوغلو 
در ادامه خاطر نشان كرد كه پ.ک.ک وارد 
مقطع ابزاري خود شده است، به اين معنا 
كه تبديل به ابزاري براي كساني شده است 
كه خواهان تضعيف تركيه هس��تند. وي 
تصريح كرد: اين مهم است كه مردم كرد ما 
از اين موضوع آگاه باشند. هر زمان كه كسي 
مي خواهد به تركيه آسيب برساند، براي اين 
امر از پ. ک. ک استفاده مي كند. به گزارش 
رسانه هاي تركيه اي، جميل چيچک رئيس 
 مجلس مل��ي كبير تركيه ني��ز طرح هاي
 ليبرمن را به عنوان نمونه آشکار بي مسئوليتي
تلق��ي كرده و گفت: با اين س��خنان ثابت 
گرديد كه حاميان س��ازمان تروريس��تي و 
تجزيه طلب پ. ک. ک چه كس��اني بوده 
و خواهند بود. كمال كليچ دار اوغلو رهبر 
حزب جمهوري خلق نيز اعالم داش��ت 
كه ليبرمن با اين س��خنان پا از گليم خود 
فراتر نهاده است. كليچ دار اوغلو در رابطه 
با سخنان ليبرمن بيانيه كتبي انتشار داده و 
اعالم داشت كه اين طرز برخورد، اسرائيل 
را به يک دولت تروريست مبدل مي سازد. 
تركيه دولتي نيس��ت كه بتوان آن را تهديد 
كرد و يا با تهديدات آن را وادار به تس��ليم 
نمود. در پي افشاي سخنان ليبرمن، نخست 
وزير رژيم صهيونيستي در رسانه وي اعالم 
داشت كه سياست هاي اسرائيل ممانعت از 

بدتر ش��دن روابط با تركيه را مورد هدف 
قرار داده است. به گفته تارنماي خبري تي 
آر تي تركيه، ليبرمن خبر كمک به سازمان 
تروريس��تي پ. ک. ک را تکذيب كرده و 
طي س��خناني در يک برنام��ه تلويزيوني، 
براي نخس��تين بار اعالم داشت كه ادعاي 
كمک به سازمان تروريستي پ. ک. ک كه 
در روزنامه يديوت آحرونوت انتشار يافته 

كذب و به دور از واقعيت است. 
در اين گ��زارش آمده اس��ت: ليبرمن، در 
پاس��خ به س��ئوالي پيرامون اين كه آيا در 
وزارت ام��ور خارجه اين موضوع مطرح 
گرديد و يا خير؟ گف��ت، در وزارت امور 
خارجه، هر روز صدها انديشه و نقطه نظر 
مورد مباحثه قرار مي گيرد. وي در پاس��خ 
به س��ئوال مجري برنامه كه گفت به طور 
روش��ن بگوييد موضوع كمک به سازمان 
تروريستي پ. ک. ک چون تأمين اسلحه 
به اين سازمان مورد بحث قرار گرفته است 
يا خير؟ اظهار داشت كه خير و اين موضوع 
مطرح نش��ده است. ليبرمن اضافه كرد كه 
اميدوار به بهب��ودي مجدد روابط با تركيه 
مي باشد. بايد ياد آور شد ليبرمن در حالي 
گزارش روزنامه آحرينوت، مبني بر قصد 
رژيم صهيونيستي براي تجهيز و كمک به 
پ. ک. ک را رد مي كند كه تاكنون برخي 
كارشناسان و رسانه ها ش��واهدي دال بر 
همکاري اين رژيم با گروهک تروريستي 
پ. ک. ک را مط��رح ك��رده ان��د. به گفته 
تحليلگران در پي ايجاد تنش ميان تركيه و 
رژيم صهيونيستي بر سر حمله اين رژيم به 
كش��تي تركيه اي مرمره حامل كمک هاي 
انسان دوستانه به مردم غزه، صهيونيست ها 
در صددند تا با كمک رساني به پ. ک. ک 
بر فشار خود بر تركيه بيافزايند. به گزارش 
پايگاه خبري دنيابولتني تركيه، در تير ماه 89 
يک نويسنده يهودي در مقاله خود اعتراف 
كرد كه رژيم صهيونيستي سال هاي متمادي 
اس��ت كه گروه پ.  ک.  ک را آموزش داده 

و مسلح مي كند. 
اسرائيل شامير نويسنده يهودي تبار ساكن 
سرزمين اش��غالي فلس��طين در مقاله اي 
پيرامون اقدامات تروريس��تي دوران اخير 
در تركيه تأكيد كرد كه مس��بب همه اين 
كشتارها رژيم صهيونيستي است، زيرا اين 
رژيم س��ال هاي متمادي است گروهک 
تروريس��تي پ. ک.ک را آم��وزش داده و 
مسلح مي كند. وي خاطرنشان كرد كه هر 
چند به ظاهر حمالت تروريس��تي دوران 
اخير در تركي��ه كار پ.  ک.  ک و اعضاي 
اين گروه به نظر مي رس��د، ولي در واقع 
اين اقدامات گام هايي اس��ت كه اسرائيل 
بر ضد استقالل و تماميت ارضي تركيه بر 
مي دارد. وي افزود كه اسرائيل شمال عراق 
را تبديل به س��رزمين خود كرده و كردها 
سال هاست كه به طور مخفيانه آلت دست 
اسرائيل ش��ده اند و تحرک فعلي آنان نيز 
در حقيقت خواست اس��رائيل براي دادن 
درسي به تركيه است. اين نويسنده يهودي 
در بخش ديگري از اين مقاله تصريح كرد 
كه اسرائيل توافقنامه سه جانبه تهران بين 
ايران، تركيه و برزيل را نيز ضربه اي مهلک 
بر خود تلقي مي كند. مراد كارايالن، رهبر 
گروه��ک پ.ک.ک، چند ماه پيش از اين 
در سخناني كه از شبکه دو تلويزيون رژيم 
صهيونيستي پخش شد، بيش از هر چيزي 
از عميق بودن اين روابط پرده بر مي دارد. 
كارايالن در اين س��خنان گفت: دش��منان 
ما، دشمنان اسرائيل هستند. گفته مي شود 
منظور وي از دشمن، تركيه است. همچنين 
به دنبال افزايش اعمال خرابکارانه گروهک 
تروريس��تي پ.ک.ک در تركيه به گزارش 
روزنامه توديز زمان چاپ تركيه س��دات 
الچينر، رئيس مركز تحقيقات استراتژيک 
تركيه )USAK( اعالم كرد: شواهدي دال 
بر دست داشتن موساد و ارتش اسرائيل در 
آموزش شبه نظاميان گروه پ. ک. ک وجود 
دارد. وي در ادامه افزود: نيروهاي عملياتي 
پ.ک.ک در شهرها تحت آموزش اسرائيل 
قرار گرفته اند. نبايد از احتمال ارتباط اين 
 رژيم با پ.ک.ک و يا يک حزب چپ گرا
تعجب كرد. رژيم صهيونيستي از توسعه 
رواب��ط تركيه با س��وريه، ع��راق و ايران 
عصباني است. زيرا از نظر اين رژيم جنگ 
و درگيري و تجزيه طلبي در منطقه، بهتر از 

وحدت و همکاري منطقه اي است. 
سخن آخر 

ناظران سياسي معتقدند، رژيم صهيونيستي 
اكنون نزديکي هر چه بيشتر به پ.ک.ک را 
به نفع خود مي داند. اين رژيم به اين ترتيب 
با يک تير دو نشان مي زند، هم به ترک ها 
فشار مي آورد و هم آتش تروريسم را در 
مرزهاي ش��مال غربي ايران فعال مي كند. 
مقامات امنيتي تركيه بارها در رس��انه هاي 
اي��ن كش��ور خاطرنش��ان كرده اند برخي 
عمليات های پ.ک.ک به مراتب گسترده تر 
از توانمندي ه��اي مح��دود اين گروهک 
تروريستي به نظر مي رسد و نشان مي دهد 
كه پ.  ک.  ک از حمايت اطالعاتي، هدايت 
و آموزش هاي فش��رده اي بهره مي برد كه 
در منطقه، فقط از رژيم تل آويو برمي آيد و 
صهيونيست ها سعي دارند از اين طريق بر 
تركيه اعمال فشار نمايند تا سياست هاي 

اين كشور را به نفع خود تغيير دهند.

جهان نما

معاون عملي��ات نيروي هواي��ي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران با بيان اين كه ما به ساخت جنگنده 
صاعق��ه اكتف��ا نمي كني��م، گفت: براي س��اخت 
هواپيماهاي نسل جديد مدت ها است كه دست به 
كار شده ايم و گام هاي بسيار موفقي در اين زمينه 

برداشته  ايم.
 امير سرتيپ سيدمحمد علوي همزمان با نخستين 
 روز مرحله نهايي رزمايش فدائيان حريم واليت 3
در گفتگو با ايرنا  خاطرنش��ان كرد: نيروي هوايي 
ارتش بايد روز به روز تجهيزات مورد نياز خود را 

همزمان با تهديدات ارتقاء دهد. 
وي گفت:  تجهيزات جنگ الکترونيک، انواع مهمات 
و تسليحات از جمله موشک هاي هوا به هوا و هوا به 
 زمين، تجهيزاتي هستند كه روي هواپيما سوار مي شوند

و ساخت آنها به توانمندي خاصي نياز دارد. 
معاون عمليات نيروي هوايي ارتش از تالش هاي 
اين نيرو در راس��تاي دستيابي به توانمندي در همه 
ابعاد ساخت هواپيما سخن گفت و ابراز اميدواري 
كرد كه همه زمينه ها آماده شوند تا به نقطه اي دست 
يابيم كه بتوانيم با تمامي هواپيماهاي نسل جديد دنيا 

مقابله كنيم. 
وي تأكيد كرد: اين موضوع در دس��تور كار نيروي 
هوايي ارتش قرار گرفته و با س��رعت بسيار زيادي 
در اين راستا به پيش مي رويم. امير سرتيپ علوي با 
تأكيد بر نقش دانشگاه ها و مراكز علمي در ارتقاي 

توانمندي هاي نيروي هوايي ارتش گفت: هم اكنون 
بسيج عمومي در كشور شکل گرفته است و دانشگاه 
ها، مراكزعلمي و صنايع پاي كار آمده اند و توانسته 
اي��م در بخش ه��اي س��اخت موتورهواپيماهاي 
ش��کاري، بدنه و ب��ال هواپيما ب��ه توانمندي هاي 

ارزشمندي دست يابيم. 
وي يادآور شد: در زمينه توليد تسليحات موشکي و 
مهمات مورد نياز هواپيماهاي جنگي نيز به توانمندي 
الزم دست يافته ايم و هم اينک نيز اين توليدات در 

هواپيماها به كار گرفته شده اند. 
نهضت قطعه سازي در نيروي هوايي ايجاد 

شده است 
معاون عمليات نيروي هوايي ارتش با بيان اين كه 
نهضت قطعه س��ازي سال ها اس��ت كه در نيروي 
هوايي ايجاد شده است،گفت: رژه 140 فروند انواع 
هواپيماهاي جنگي در سال 1387 با توجه به اين كه 
هر هواپيما پس از هر پرواز نياز به تعويض قطعات 
دارد، نش��ان از توانمندي ني��روي هوايي در تأمين 

قطعات مورد نياز هواپيماها در داخل است. 
 امير سرتيپ علوي اظهارداشت: با وجود تحريم هاي
بيش از سي ساله غرب و در رأس آن آمريکا بر ضد 
ايران و با توجه به آن كه اس��تعداد هواپيماها هنوز 
همان هواپيماهاي قديمي در حال پرواز اس��ت، با 
ش��روع نهضت سريع قطعه سازي در كشور امروز 
به توانمندي هاي گسترده اي در بخش قطعه سازي 

هواپيما دست يافته ايم كه همه تحريم ها را خنثي 
كرده است. 

هواپيماه��اي آذرخ��ش در ني��روي هوايي 
فعاليت خود را دنبال مي كنند 

معاون عملي��ات نيروي هواي��ي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در ادامه گفتگو با ايرنا، توليد هواپيماي 
آذرخش به دس��ت توانمند نيروهاي متخصص و 
متعهد ايراني در داخل را يادآور شد و گفت: تعدادي 
از اين نوع هواپيماها در كشور توليد شد و هم اينک 
در اختيار پايگاه ها قرار گرفته است اما به دليل آن كه 
نسل جديد آن يعني »صاعقه« توانمندتر از آذرخش 

است، تمام تمركزها بر روي صاعقه است. 
امير سرتيپ علوي يادآور شد: هواپيماهاي صاعقه 
توليد شده هم اكنون در نيروي هوايي ارتش پرواز 
مي كند و به عمليات خود ادامه مي دهد. وي افزود: 
با توليد و به كارگيري هواپيماي صاعقه مشاهده شد 
كه اين نوع هواپيما از توانايي هاي به مراتب بيشتري 
در مقايس��ه با آذرخش برخوردار اس��ت و بر اين 
اساس ارتقاي توانمندي هاي اين هواپيما در دستور 

كار قرار گرفته است. 
معاون عمليات نيروي هوايي ارتش تصريح كرد: در 
صورتي كه هواپيماهاي جديد تري در كشور توليد 
شود به طور يقين بر ارتقاي توانمندي هاي اين نوع 

هواپيماها تمركز مي شود. 
روند ارتقاي توانمن��دي هاي صاعقه ادامه 

مي يابد 
امير س��رتيپ علوي در ادامه اظهارداشت: روند به 
روز كردن و ارتقاي سطح توانمندي هاي هواپيماي 
صاعقه هر روز ادامه مي يابد و در رزمايش مدافعان 
حريم واليت 3 در تبريز ب��ه كارگيري تناژ )وزن( 
سنگين مهمات بر روي اين هواپيما را مورد ارزيابي 
قرار مي دهيم تا ان شاء ا... بتواند بمباران با تناژ باال را 

به خوبي انجام دهد. 
امير س��رتيپ عل��وي با بيان اين كه سيس��تم هاي 
جنگ الکترونيک، سيستم هايي هستند كه اكسترنال 
)خارجي( و بر روي هواپيما نصب مي شوند، گفت: 
تمامي هواپيماهاي موجود در نيروي هوايي ارتش 
داراي اين توانمندي هستند. وي با بيان اين كه اين 
توانمندي را مي توان به هواپيماهاي صاعقه افزود، 
 خاطرنشان كرد: سيستم هاي جنگ الکترونيک در 
بال هاي صاعقه به كار گرفته ش��ده كه در صورت 

نياز مورد استفاده قرار مي گيرند.

در آس��تانه بهره برداری از طرح های توس��عه و افزايش توليد و آغاز طرح 
بزرگ شهيد كاظمی، ذوب آهن اصفهان در فرابورس پذيرفته شد و سهام آن 

به زودی عرضه می شود.
مجتبی فريدونی مدير س��رمايه گذاری و امور س��هام ش��ركت، ضمن اعالم 
اي��ن خبر، در مصاحبه با ايمنا، درخصوص اين تحول مهم گفت: ذوب آهن 
اصفهان وارد فرابورس شده تا شرايط الزم را برای ورود به بورس به دست 

بياورد . 
وی گفت : س��رمايه شركت در حال حاضر 780 ميليارد تومان است و تمام 
ش��رايط پيوس��تن به بورس را دارا می باش��يم، هرچند مقداری زيان انباشته 
داري��م كه حاصل كمک به صندوق بازنشس��تگی اس��ت در واقع طی چند 
سال گذش��ته به اندازه كل سرمايه ش��ركت به اين صندوق كمک كرده ايم.  
وی اف��زود: طب��ق توافق��ات صورت گرفته، پس از پيوس��تن ب��ه فرابورس 
 در ازای خري��د س��نگ آه��ن به صن��دوق بازنشس��تگی كمک م��ی كنيم.
اگر زيان انباش��ته نداشتيم می توانس��تيم به بورس بپيونديم اما اين موضوع 
قابل حل اس��ت و طبق قانون، ۶ ماه پ��س از ورود به فرابورس می توانيم با 
كس��ب شرايط الزم وارد بورس ش��ويم. فريدونی مزايای ورود به بورس را 
ياد آور ش��د و گفت: ورود به فرابورس مزايای بس��ياری برای شركت دارد. 
 از جمله اينکه قوانين و مقررات دس��ت و پاگير ش��ركت های دولتی حذف
می شود و ذوب آهن می تواند با شرايط آسان تری در تجارت جهانی به نقل 
و انتقال پول بپردازد. ايجاد شركت خارجی برای تسهيل در اين معامالت و 

همچنين گشايش اعتبارخارجی نيز امکان پذير می شود. به طور كلی قدرت 
مانور ش��ركت با پيوس��تن به بورس بيش��تر می گردد و ما می توانيم س��هام 

شركت های مختلف و معادن را نيز خريداری كنيم. 
ام��کان اس��تفاده از ش��يوه ه��ای تامي��ن مال��ی ب��ا پيوس��تن به 

فرابورس 
معافي��ت  درص��د   10 از  فراب��ورس،  ب��ه  پيوس��تن  ب��ا  اف��زود:  وی 
ماليات��ی ني��ز برخ��وردار م��ی ش��ويم و اگر س��هام ش��ناور ش��ركت بيش 
اي��ن معافي��ت دوبراب��ر م��ی گ��ردد  از ۲0 درص��د كل س��هام باش��د، 

)سهام شناور سهامی است كه در دست سهامداران خرد می باشد و كمتر از 
۵ درصد است(. در فرابورس نظارت زيادی در سيستم گزارش دهی وجود 
دارد كه موجب ش��فافيت مالی می گردد. يک مزيت بس��يار مهم پيوستن به 
فرابورس، امکان اس��تفاده از ش��يوه های تأمين مالی مانند اوراق مشاركت ، 
اوراق صکوک ارزی و غيره است كه می تواند موجب تسريع در طرح های 
توسعه شود. مشکل اصلی ما در طرح های توسعه مربوط به تأمين مالی اين 
پروژه هاست بنابراين اين طرح ها پس از پيوستن به فرابورس شرايط بهتری 
پي��دا می كنند چرا كه می توانيم هزينه آنها را عالوه بر موارد فوق، از طريق 
افزايش سرمايه و انتشار سهام تأمين كنيم. در حال حاضر شركت های بزرگ 
دني��ا برای تأمين مالی پروژه های خود، 30 ت��ا 3۵ درصد از بازار پول مانند 
وام گرفتن از بانک اس��تفاده می كنند و بقيه را از طريق بازار س��رمايه يعنی 

بورس حاصل می كنند. 

عضو كميسيون اقتصادی مجلس با بيان اين كه هنر 
مجلس و دستگاه قضايی خشکاندن ريشه اختالس 
اس��ت، گفت: اختالس 3 هزار ميليارد تومانی كار 
 ي��ک فرد عادی نيس��ت بلکه اخت��الس كنندگان
در پش��ت پرده به جاهای متفاوتی وصل هستند. 
محم��د رضا خباز در گفتگو ب��ا مهر، اختالس 3 
هزار ميليارد تومانی را در بانک صادرات بی سابقه 
دانس��ت و گف��ت: زمانی ك��ه در مجلس چهارم 
حضور داش��تم، پرون��ده اخت��الس 1۲3 ميليارد 

تومانی مطرح شد كه در آن زمان بی سابقه بود. 
وی ادامه داد: كميس��يون اقتصادی مجلس چهارم 
وارد عمل ش��د و تم��ام مس��تندات را در اختيار 
گرفت؛ پس از بررس��ی ها مش��خص شد كه اين 
مبلغ به جيب كسی نرفته است. آنها در يک ارتباط 
با مسئوالن شعبه موفق به اخذ تسهيالت شده كه 

پس از تأخير ۲ ماه آن را برگردانده بودند. نماينده 
مجلس ش��ورای اسالمی بيان كرد: البته در حدود 
9 ميليارد تومان را برنگردانده بودند كه با پيگيری 
های ص��ورت گرفته، اموال مصادره ش��د اما آثار 
اقتص��ادی آن در ب��ازر از بين نرف��ت. وی مطرح 
كرد: من تصور می كن��م پرونده اختالس 3 هزار 
ميليارد تومانی مشابه اين پرونده است؛ به احتمال 
 زي��اد اين افراد تس��هيالتی را از بان��ک گرفته اند
كه متأسفانه نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده 
اند. خباز گفت: اين اقدام آسيب زيادی به اقتصاد 
كش��ور وارد می كند و با چنين روش��ی سودهای 
كالنی به جيب می زنند. وی افزود: بدون ش��ک 
اين پرونده در كميس��يون اقتص��ادی مجلس نيز 
پيگيری می ش��ود.  خباز ب��ا بيان اين كه اختالس 
3 هزار ميليارد تومان كار يک فرد عادی نيس��ت، 

اظهار داش��ت: اين افراد در پشت پرده به جاهای 
متفاوت��ی وصل هس��تند؛ هنر مجلس و دس��تگاه 
قضايی اين اس��ت كه ريشه يابی كنند تا مشخص 
ش��ود اين افراد از طريق چ��ه ارتباطاتی به چنين 

اقدامی دست زدند. 
اين نماينده مجلس ش��ورای اس��المی با تأكيد بر 
اين كه ريش��ه اختالس بايد در كش��ور خشکانده 
ش��ود، گفت: چش��م فتن��ه اقتصادی را با ريش��ه 
يابی و خش��کاندن ريش��ه، بايد كور كرد. وی در 
ادامه خواس��تار اعالم اسامی اختالس كنندگان و 
شناس��اندن آنها به جامعه ش��د و افزود: حتی در 
روس��تاها نيز مردم ب��ه اخت��الس 3 هزارميليارد 
تومان��ی فک��ر می كنن��د؛ بايد هر چه س��ريع تر 
اختالس كنندگان مجازات ش��وند تا اميد به ميان 

مردم برگردد.

نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي با بيان اين كه تعطيالت 
مدارس بايد درحد مطلوب و مناس��ب باشد، خاطرنشان كرد: متأسفانه اين 

تعطيالت از حد منطقي خود فراتر رفته است. 
به گزارش ايمنا، حميد سعادت كه يکي از مخالفان طرح افزايش تعطيالت در 
كشور است، اين موضوع را نيازمند كاهش دانست و اظهار داشت: تعطيالت 
در ايران بيش از ديگر كشورهاس��ت و من به ش��خصه با افزايش تعطيالت 
مخالفم. وي همچنين در خصوص طرح تعطيالت پنج ش��نبه هاي مدارس 
 گفت: با توجه به س��وابق آموزش��ي ام معتقدم اين طرح نيز در دراز مدت

اثرات نامطلوبش را نش��ان داده و موفق نخواهد ب��ود. نماينده مردم نجف 
آباد در مجلس شوراي اسالمي با بيان اين كه تعطيالت مدارس بايد درحد 
مطلوب و مناس��ب باش��د، خاطرنشان كرد: متأس��فانه اين تعطيالت از حد 
منطقي خود فراتر رفته اس��ت. س��عادت تصريح كرد: موضوع تعطيالت در 
ايران يکي از مقوالتي اس��ت كه با يک بازنگ��ري دقيق در رابطه با آن بايد 

هرچه زودتر راهکارهايي براي كاهش آن اتخاذ شود. 
وي خواس��تار كاهش تعطيالت مدارس در ايام عيد نوروز و فصل تابستان 
شد و خاطرنشان كرد: اين موضوع يکي از ضروريات نظام آموزشي كشور 
اس��ت. وي با اش��اره به اين كه جمعيت دانش آموزي و دانشجويي نياز به 
تفريح و اس��تراحت دارند و بايد با برنام��ه ريزي دقيق و مدون ايام تعطيل 
خود را با كارهاي فرهنگي و تربيتي و آموزش��ي همراه كنند، گفت: هرچه 
تعطيالت مدارس در نوروز و فصل تابستان كاهش يابد در راستاي رسيدن 

به هدف كيفيت بخشي در نظام آموزشي موفق تر عمل خواهيم كرد.

معاون عمليات نيروي هوايي ارتش تأكيد كرد:

گام هاي موفق ايران
در ساخت هواپيماهاي نسل جديد

در آستانه بهره برداری از طرح های توسعه و افزايش توليد؛
ذوب آهن اصفهان به فرابورس پيوست

محمد رضا خباز:
اختالس کنندگان 3 هزار ميلياردی به جاهای متفاوتی وصل هستند

نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي:
تعطيالت مدارس

از حد منطقي فراتر رفته است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
مستند ملکه اليزابت ساخته می شود
 افشای زوايای پنهان خاندان

 سلطنتی انگليس
يک گروه مستندس��از ايرانی اعالم كرد در آستانه شصتمين سال حکومت 
بی وقفه ملکه اليزابت دوم در انگليس و كشورهای همسود، درصدد تهيه 

مستندی تلويزيونی درباره زندگی وی است.
به گزارش مهر، اين گروه به دنبال دستيابی به اطالعات قابل توجه درباره 
مس��ائل مختلف زندگی خاندان پادش��اهی انگليس و در پاسخ به برخی 
اقدامات مذبوحانه شبکه تلويزيونی بی بی سی نسبت به ساخت اين مستند 
 ترغيب ش��ده است. سازندگان اين مستند طی ماه های اخير تالش هايی
برای تکميل اطالعات و توس��عه منابع قابل اس��تفاده در اين فيلم به عمل 
آورده و اع��الم ك��رده اند كه تنه��ا از منابع معتبر برای توليد آن اس��تفاده 

خواهند كرد.
 يکی از دس��ت اندركاران س��اخت اين مستند كه مايل به افشای نام خود 
پيش از آغاز ش��روع توليد آن نبوده و به دليل سفر به انگليس برای توليد 
بخش��ی از اين فيلم، نگران كارش��کنی احتمالی دولت اين كش��ور است، 
گفت: در اين مس��تند عالوه بر بررس��ی قريب به ش��صت سال حاكميت 
ملکه اليزابت دوم و فراز و نش��يب های زندگی وی و خاندان س��لطنتی 
انگليس، به بررس��ی سياست داخلی و خارجی اين كشور طی اين مدت 
از جمله تغييرات در مس��تعمرات و روی آوردن به اس��تعمار نو، اعطای 
 اس��تقالل به مستعمرات س��ابق، جنگ عراق و افغانس��تان، سياست های
ن��رم ملک��ه اليزابت ب��رای تأثيرگذاری ب��ر دولت ه��ای مختلف حزب 
 محافظه كار و كارگر در تاريخ معاصر انگليس و استفاده از مکانيزم های
 غيرشفاف برای حداكثرسازی نقش خاندان سلطنتی در روندهای تصميم گيری
 و پرهي��ز ج��دی از مداخل��ه آش��کار در مس��ائل سياس��ی پرداخت��ه

است.
 بر اين اس��اس بخشی از مستند مذكور نيز به فس��اد گسترده در خاندان 
سلطنتی و تالش ملکه برای سرپوش گذاشتن بر اين فسادها و نيز تالش 
وی برای تغيير نگاه مردم به اين خاندان، تقويت زمينه ادامه نظام سلطنتی 
مش��روطه در انگليس و ممالک تابعه و چالش های مربوط به تعيين يک 

پادشاهی با ظاهری مقبول برای آينده اين كشور اختصاص دارد.
 گروه تهيه كننده اين مستند منابع تأمين مالی اين كار پر هزينه را معرفی 
نمی كند، اما معتقد اس��ت در صورت موافقت س��ازمان صدا و س��يما با 
پخش آن، هزينه های فيلم پوش��ش داده خواهد شد. يکی از اعضای اين 
گروه با توجه به تجارب قبلی خود می گويد به دليل مطالب قابل توجهی 
كه برای تهيه اين فيلم گردآوری ش��ده است، بی شک شبکه های زيادی 
عالقه مند به خريد و پخش آن خواهند بود. وی می گويد در صورتی كه 
تحقيقات مربوط به اين فيلم كامل ش��ده و مراحل فيلمبرداری آغاز شود، 

ظرف سه ماه می تواند آماده پخش شود.
گفتنی اس��ت كه روز شش��م فوريه ۲01۲ )17 بهمن 1390( ش��صتمين 
س��الروز به قدرت رس��يدن ملکه اليزابت دوم اس��ت كه دوران سلطنت 
تاريخی وی مصادف با تحوالت زيادی از جمله ملی ش��دن صنعت نفت 
ايران، كودتای ۲8 مرداد، جدا س��ازی بحرين از ايران، ايجاد بس��ياری از 
كش��ورهای عربی در منطقه، بروز و پايان جنگ س��رد، سقوط شوروی، 

جنگ عراق و افغانستان و جنگ ناتو در ليبی است.

تداوم فريبکاري رسانه استعمار پير؛
دروغ ناشيانه بي بي سي فارسي

درباره برنامه هسته اي ايران
شبکه خبري بي بي سي فارسي سخنان روز دوشنبه يوكيا آمانو مدير كل آژانس 
 بين المللي انرژي اتمي درباره ايران را تحريف كرد و براي جنجال آفريني

بر ضد ايران، دروغ ناشيانه اي منتشر كرد.
 ب��ه گزارش ايرنا،  بي بي س��ي فارس��ي گزارش داد: اي��ران در چند ماه 
گذش��ته تأسيس��ات زير زميني تازه اي براي توليد اورانيوم با غناي بيشتر 

برپا كرده است. 
اين مطلب دروغ در حالي مطرح مي ش��ود ك��ه آمانو در بند ۲8 گزارش 
خود به ش��وراي حکام آژانس تصريح كرده اس��ت: آژانس تا اين تاريخ 
هيچ اطالعاتي درباره آغاز احداث تأسيس��ات جديد غني سازي در ايران 

در اختيار ندارد.
بنا بر گزارش آمانو، آژانس در انتظار پاس��خ ايران به درخواس��ت آژانس 
براي اطالعات بيشتر در ارتباط با اظهاريه هاي مربوط به احداث 10 مركز 
جديد غني سازي اورانيوم است كه به گفته ايران محل احداث پنج مورد 
از اين تاسيس��ات مشخص ش��ده و قرار بوده كار احداث يکي از آنها تا 

پايان سال 89 )۲0 مارس ۲011( يا ابتداي سال 90 آغاز شود. 
به نظر مي رس��د كه بي بي س��ي فارس��ي براي جنج��ال آفريني بر ضد 
اي��ران ي��ا به عمد اين دروغ آش��کار را منتش��ر كرده اس��ت يا ناش��يانه 
 موضوع س��ايت غني س��ازي »فردو« را به عنوان مطلبي تازه منتشر كرده

است. 
اين در حالي است كه ايران در سپتامبر ۲009 ميالدي يعني به طور دقيق دو 
 سال پيش به اطالع آژانس رسانده كه در حال احداث تأسيسات غني سازي
فردو در نزديکي قم اس��ت و اين مس��أله به هيچوج��ه موضوعي تازه و 

مربوط به چند ماه گذشته نيست. 
بي بي س��ي فارس��ي در بخش ديگري از گزارش عاري از واقعيت خود 
نوش��ت: در حالي كه كش��ورهاي غربي بيش از يک دهه است كه نگران 
 برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران هستند، مديركل آژانس بين المللي

انرژي اتمي مي گويد اطالعاتي در دست دارد كه نشان مي دهد ايران در 
تالش است تا كالهک هسته اي بسازد. 

بر اس��اس گزارش اين رسانه انگليسي، آمانو مي گويد ايران به تکاليفش 
عم��ل نکرده اس��ت؛ وي تعارف را كنار گذاش��ته و گفته اس��ت ايران به 
احتم��ال زياد مخفيانه روي برنامه هس��ته اي نظامي كار م��ي كند. آمانو 
گفته كه نگران برنامه ايران براي س��اخت كالهک هس��ته اي اس��ت. اين 
 در حالي اس��ت كه مدير كل آژانس با وجود اظهارات دوپهلو و منفي در
بخ��ش هايي از گزارش خود هيچگاه ب��ه صراحت ادعاي غير صلح آميز 

بودن برنامه هسته اي ايران را مطرح نکرده است. 
آمانو روز دوش��نبه در آغاز نشس��ت ش��وراي حکام آژان��س بين المللي 
ان��رژي اتم��ي در گزارش خود اع��الم كرد كه آژانس نس��بت به احتمال 
وجود فعاليت هاي اعالم نشده هسته اي با مداخله سازمان هاي مرتبط با 
تش��کيالت نظامي از جمله فعاليت هاي مرتبط با توليد ماده منفجره براي 

موشک نگراني دارد. 
وي تصريح كرد: آژانس همچنان انحراف نداشتن فعاليت هسته اي اعالم 
شده از سوي ايران مطابق توافق پادماني را تأييد مي كند. مديركل آژانس 
در گ��زارش خود افزوده اس��ت: از ايران مي خواه��م گام هايي درجهت 
اج��راي كامل تمام تعهدات مرتب��ط به منظور جلب اعتم��اد بين المللي 

درباره ماهيت برنامه هسته اي اين كشور بردارد. 
رسانه هاي مغرض غربي به عمد بخش هاي مختلفي از گزارش آمانو به 
ش��وراي حکام درباره همکاري هاي گسترده ايران و نظارت كامل آژانس 
ب��ر فعاليت هاي غني س��ازي ايران را ناديده م��ي گيرند و با تکيه بر يک 
جمله دوپهلو و مبهم براي ايجاد جنجال خبري بر ضد برنامه هس��ته اي 

ايران تالش مي كنند. 
برخي از اين رس��انه ها همچون بي بي سي فارسي كه با كمبود سوژه بر 
ضد ايران روبه رو ش��ده اند ناچار به انتش��ار دروغ روي آورده و از زبان 

خودشان مطالبي به گزارش آمانو اضافه كرده اند.
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 ناهيد شفيعی

با فش��اري كه بي آبي در س��ه چهار س��ال گذش��ته به 
كش��اورزان اصفهاني آورده اس��ت، اس��تفاده از پساب 
فاضالب در مزارع سبزي و صيفي اطراف تصفيه خانه ها 
ش��دت يافته و اين محصوالت آل��وده بدون نظارت و 

محدوديت روانه بازار مصرف مي شوند.
 بيش از يک دهه اس��ت كه كارشناسان نسبت به آلودگي 
صيفي ج��ات، گندم، جو و ديگر محصوالت كش��اورزي 
كه از مزارع ش��مال، شمال شرق و جنوب شرقي اصفهان 
برداش��ت مي ش��ود هش��دار مي دهند اما نه تنها تاكنون 
چاره اي براي اين مشکل انديشيده نشده، بلکه ادامه فروش 
يا برداشت غيرقانوني پس��اب تصفيه خانه هاي فاضالب 
اصفهان )به ويژه تصفيه خانه شمال( به كشاورزان منطقه، 
احتمال ابتالي شهروندان به بيماري هاي اسهالي- روده اي 
را پررنگ تر مي نمايد و امکان شيوع وبا در فصل گرم سال 

را افزايش داده است.
اين موضوع قابل انکار نيست كه با سرازير شدن آب هاي 
آلوده به زمين هاي كشاورزي، برخي از آالينده ها مانند 
فلزات سنگين، جذب سبزيجات و غالت آبياري شده 
با فاضالب ش��هري و صنعتي مي شود كه براي سالمتي 
اف��راد مضر اس��ت و بيماري هايي مثل وبا، ش��يگلوز و 
انگل آس��کاريس و افزايش فلزات سنگين در بدن را به 
دنبال خواهد داش��ت. شيوع بيماري وبا در قم و كاشان 
بهانه اي ش��د تا در اين گ��زارش پرونده آبياري مزارع 
اط��راف تصفيه خانه هاي فاضالب اصفهان با پس��اب 
هاي غير اس��تاندارد و عرض��ه اين محصوالت آلوده به 

بازار را بازخواني كنيم.
آبياري مزارع، كنترل مي شود

مدير ب�ه�داش�ت محيط استان اصفهان با وجودي كه 
معتقد اس��ت تاكنون موردي از ابتال به بيماري وبا در 
اس��تان اصفهان گزارش ن��ش�����ده، فروش ساالد و 
سبزيجات بدون بس��ته بندي بهداشتي در رستوران ها 
و مراك��ز عرضه م��واد غذايي را ممن��وع اعالم كرده 
و م��ي گويد: آبياري مزارع نيز ب��ا ه�مکاري اداره كل 
حفاظت محيط زيست و دستگاه قضايي به طور مرتب 
كنترل مي ش��ود ت��ا از آب فاضالب درآبي��اري مزارع 

استفاده نشود.  
 حس��ين صفاري  با اي��ن وجود، خ��ودداري از مصرف 
س��ب�زيجات را توصي��ه نک��رد وگفت: ب��ه طور جدي 
توصيه مي كنيم مصرف كنندگان اين محصوالت، مراحل 
چهارگانه شستشو و ضدعفوني را رعايت كنندكه شامل 
پاک كردن سبزي، شستش�وي اوليه، ضد ع�فوني براي 

انگل زدايي و شستشوي نهايي است.
پساب، قابل استفاده در كشاورزي است

اين در حالي اس��ت كه معاون بهب��ود توليدات گياهي 
س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان اصفهان در گفتگو با 

زاينده رود، پس��اب فاضالب را قابل استفاده در بخش 
كش��اورزي دانست و گفت: شرط مصرف اين نوع آب 
ب��راي كش��ت گياهان مثم��ر و خوراكي اين اس��ت كه 
اس��تانداردها و تأييديه هاي الزم را از س��ازمان محيط 
زيس��ت و مركز بهداشت اس��تان دريافت كنند. محمد 
نصراصفهاني شرط صدور اين مجوزها را نبود آلودگي 
باكتريايي و فلزات س��نگين در پساب تصفيه خانه هاي 
فاضالب بيان كرد و گفت: قرار اس��ت ش��ركت آب و 
فاض��الب خروجي پس��اب تصفيه خانه ه��ا را به اين 
اس��تانداردها نزديک كند اما هنوز پس��اب هاي شهري 
تنها در حد آبياري گياهان غير مثمر مانند مزارع چوب 
هس��تند. اما به گفته وي، قبل از اين كه پساب فاضالب 
به زمين هايي برسد كه براي تبديل شدن به جنگل هاي 
دست كاشت و مصنوعي نهال كاري شده اند، كشاورزان 
به صورت غير مجاز آب را برداش��ت مي كنند و اجازه 

نمي دهند آب به انتهاي مسير خود برسد.
كشاورزان پساب فاضالب را حق خود مي دانند

قائم مقام رئيس سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان با 
اشاره به نا تمام ماندن طرح كاشت جنگل هاي مصنوعي 
و گياه��ان غير مثم��ر در نزديکي تصفي��ه خانه هاي 
فاض��الب گفت: يکي از اين طرح ه��ا ايجاد فضاي 
س��بز در ش��رق پايگاه هوايي ش��هيد باباي��ي بود كه 
ب��ه دلي��ل هزينه هاي زي��اد متوقف ش��د. وي تأكيد 
كرد: پس��اب فاضالبي كه در حد استاندارهاي تأييد 
ش��ده باش��د ظرفيت خوبي براي اس��تفاده در زمين 

هاي زراعي اس��ت و كشاورزان آن را حق خود مي 
دانن��د، حتي در ش��رايط كنوني ك��ه خروجي تصفيه 
خانه ها با اس��تانداردهاي بهداشتي فاصله دارد. نصر 
مص��رف غيرمجاز اين آب را براي كاش��ت س��بزي 
و صيفي ج��ات و غالت خطرن��اک خواند و گفت: 
برخوردهاي��ي مانند تش��کيل پرون��ده قضايي براي 
آنها و ضبط دس��تگاه هاي پمپاژ، متأسفانه بازدارنده 
نيست و مانع از اقدام دوباره آنها براي برداشت غير 
مجاز پس��اب از كانال هاي خروجي تصفيه خانه ها 

نمي ش��ود.
كاشت سبزيجات برگي هم گزارش شده است

وي از كش��ت چغندرقند و ذرت در زمين هاي زراعي 
اطراف ب��زرگ تري��ن تصفيه خانه فاض��الب اصفهان 
در ش��رق خب��ر داد و گفت: در منطقه برخوار، كش��ت 
سبزيجات برگي و صيفي صورت نمي گيرد اما گزارش 
هايي درباره آبياري اين گياهان با پس��اب فاضالب در 
مناطق��ي از جمل��ه جي و قهاب درياف��ت كرده ايم كه 
هنوز مورد رس��يدگي ق��رار نگرفته اند. مع��اون بهبود 
تولي��دات گياه��ي س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان 
اصفه��ان از افزايش مصرف اين آب غير اس��تاندارد در 
بخش كشاورزي در س��ه چهار سال گذشته خبر داد و 
گفت:دليل اصلي اين مش��کل، فشاري است كه بي آبي 
و خش��ک شدن زاينده رود به كش��اورزان پايين دست 

رودخانه آورده است.
وي برخ��ورد با اين تخلف كش��اورزان را وظيفه جهاد  

كش��اورزي ندانس��ت و گفت: گزارش برداش��ت هاي 
غي��ر قانون��ي از خروجي تصفيه خانه ه��ا را در اختيار 
مركز بهداشت و محيط زيست قرار مي دهيم كه متولي 

برخورد با متخلفان هستند.
محيط زيست، مسئوليتي ندارد

اما مدير كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان در 
اين باره يادآور مي ش��ود كه از س��ال 1387 مسئوليت 
نظارت، كنترل، جلوگيري و برخورد با برداشت پساب 
فاضالب براي كش��اورزي به عهده مركز بهداش��ت و 
باهمکاري وزارت نيرو،جهاد كش��اورزي و استانداري 
گذاشته ش��د و محيط زيس��ت در اين زمينه مسئوليتي 
ندارد. ب��ا اين حال در تمام جلس��ات و كارگروه هاي 
مربوط ش��ركت مي كنيم و آمادگي داشته ايم براساس 
ماده ۶88 به صورت مس��تقيم يا هم��کار، برخوردهاي 
قانوني را انجام دهيم. احمدرضا الهيجان زاده با اشاره 
به تشکيل كميته ويژه اي سال گذشته در ستاد پيشگيري 
از جرم دادگستري گفت: اين كميته شركت آب منطقه اي 
را مس��ئول برخورد جدي با كشاورزان متخلف كرد و 
باعث ش��د چندماهي كار به صورت جدي دنبال شود. 
وي  از پلمب و جمع آوري لوله هاي برداش��ت آب از 
كانال هاي خروجي تصفيه خانه ها خبر داد و گفت: با 
اين وجود هنوز هم كشاورزان منطقه با تراكتور و شبانه 

از اين آب برداشت مي كنند.
مشکل بهارستان حل شد

مدير كل محيط زيست استان اصفهان مراكز عمده برداشت 
پساب براي كشاورزي را، مزارع اطراف تصفيه خانه شمال 
اصفهان و بهارس��تان دانست كه خوشبختانه با راه اندازي 
تصفيه خانه اين شهر مشکل بهارستان به كلي برطرف شده 
اس��ت. به گفته وي، خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب 
استان اصفهان به حدي كه قابل استفاده براي كشت گياهان 
مثمر باش��د نيست، در حالي كه كم آبي و خشکي زاينده 
رود در سال هاي اخير باعث شده خطر استفاده از اين نوع 

آب ناديده گرفته شود.
الهيجان زاده با اش��اره به كف ش��کن ش��دن چاه هاي 
س��طحي و حفر چاه ه��اي عميق تر در اس��تان گفت: 
پيش��نهاد ما اين اس��ت كه تصفيه خانه شمال اصفهان 
س��ه كيلومتر كانال روباز خروجي خود را سرپوش��يده 
كند تا آب تا مناطقي كه براي احداث كمربند س��بز در 

نظر گرفته شده برسد.
 وي حجم كلي پس��ابي كه در اصفهان توليد مي ش��ود 
را بيش از ۲00 ميليون متر مکعب دانست و گفت: اين 
حج��م عظيم آب در حال حاضر ي��ا هدر مي رود و يا 
براي آبياري مزارع س��بزي و صيفي مورد استفاده قرار 
مي گيرد در حالي كه با س��رمايه گ��ذاري 300 ميليارد 
توماني براي رس��اندن خروج��ي تصفيه خانه ها به حد 
اس��تاندارد، امکان كنت��رل و اس��تفاده بهينه از آن در 

بخش هاي مجاز فراهم مي شود.

صرفه جويي يك ميليارد ريالي 
دفاتر ICT روستايي

عضو هيأت مديره ش��ركت پست جمهوري اسالمي ايران گفت: دفاترICT روستايي در كشور ماهانه يک 
  ICT ميليارد ريال در هزينه ها صرفه جويي مي كنند. مازيار كشاورز در سفر به شهركرد در اولين همايش
روستايي چهارمحال و بختياري اظهار داشت: نيمي از جمعيت اين استان را روستائيان تشکيل مي دهند و 80 

درصد جمعيت استان تحت پوشش خدمات اين دفترها هستند.
وي گفت: اگر به طور متوسط هر خانوار روستايي ۵ نفر جمعيت داشته باشد، نزديک به ۶۵ هزار خانوار تحت 
پوشش اين دفاتر هستند كه هر خانوار در ماه با صرفه جويي ۲0 ليتر بنزين مي تواند صرفه جويي كند .كشاورز 
افزود: صرفه جويي از محل كاهش هزينه رفت و آمد و سفر در اين استان يک ميليارد ريال است كه سهم هر 
دفتر ICT روستايي هشت ميليون ريال است. عضو هيأت مديره شركت پست جمهوري اسالمي ايران گفت: 
توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از اين دفترها به فرهنگ سازي و اطالع رساني بيش از پيش نياز دارد كه اين 

امر از طريق رسانه هاي جمعي،  مسئوالن و دست اندركاران استاني ميسر مي شود.
همچنين مديركل تلفيق برنامه بودجه شركت مخابرات ايران از وجود10هزار دفتر خدمات فناوري اطالعات 
روستايي )ICT ( در كشور خبر داد و گفت: راه اندازي اين تعداد دفتر از مهم ترين برنامه هاي اين شركت در 
برنامه چهارم توسعه بود كه تا پايان سال 88، 99/۵ درصد آن تحقق يافت. سيامک لواساني با اشاره به فعاليت 
خوب اين دفاتر در سطح كشور گفت: در حال حاضر به ازاي هر 3 روستا با جمعيت 100 نفر به باال يک دفتر

ICT روستايي با پوشش جمعيتي هزار نفر فعال است.

برداشت 20 هزار تن بادام
 از باغات چهارمحال و بختياري 

 
مدير باغباني اداره كل جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري گفت: س��طح زير كشت بارور بادام در 
اين استان 10 هزار هکتار است و پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري 1۵ تا ۲0 هزار تن بادام از 

اين سطح برداشت شود.
 حميدرضا منصوري با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: برداش��ت بادام از اواخر مردادماه شروع مي شود 
و ت��ا اواس��ط مهر ماه ادامه دارد. وي با اش��اره به اين كه از هر هکتار باغات ب��ادام 1/۵ تا ۲ تن بادام 
برداش��ت  مي ش��ود، افزود: ارقام بومي بادام چهارمحال و بختياري شامل سفيد، مامايي، ربيع و سنگي 
است. منصوري گفت: در سال هاي اخير براي مقابله با سرما زدگي بهاره، ارقام ديررس بهاره شاهرود 

ترويج شده كه هم اكنون 30 درصد باغات چهارمحال و بختياري را شامل مي شود.
مدير باغباني اداره كل جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري با بيان اين كه رتبه نخست توليد و سطح 
زير كشت بادام كشور به اين استان اختصاص دارد، افزود: براساس برنامه پنجم توسعه ، ساالنه ۲ هزار 
هکتار توسعه باغات در دستور كار اين مديريت قرار دارد كه حدود 3۵ درصد توسعه باغات به توسعه 

باغات بادام اختصاص دارد.
وي تصريح كرد: سال جاري براي افزايش كيفيت و كميت بادام، گلخانه توليد نهال عاري از ويروس با 
هدف توليد اندام رويشي عاري از ويروس، سالم سازي و تکثير نهال و ارسال آن به توليدكنندگان نهال 

بادام در مركز تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي راه اندازي شد است.

بازار روز

اقتصاد

به دنبال كمبود آب در پايين دست رودخانه شدت گرفت؛

تثبيت قيمت ها در بازار ميوه تا پايان سالمصرف 200 ميليون متر مكعب پساب در مزارع سبزي و صيفي اصفهان
با پايان رس��يدن فصل تابس��تان و عرضه محصوالت پاييزی، رنگ بازار ميوه 
عوض می شود و با توجه به توليد مناسب انواع ميوه در كشور، پيش بينی می شود 
تثبيت قيمت ها در بازار ميوه تا پايان س��ال ادامه داش��ته باش��د. رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه گفت: تابستان امس��ال به دليل آب و هوای مساعد برداشت 
محص��والت انبوه بود و پيش بينی می ش��ود تا پايان س��ال در كنار محصوالت 
پاييزی و زمس��تانی هيچگونه كمبودی وجود نداش��ته باشد. حسين مهاجران 
ادامه داد: ب��ا تغيير فصل، توزيع ميوه هايی همچون انار و ديگر محصوالت در 
بازار بيش��تر می شود و از آنجايی كه محصوالت تابستانی در سردخانه ها ذخيره 

و نگه داری می شود، زمستان هم بازار آرامی را پيش رو داريم.
وی با بيان اين مطلب كه در حال حاضر توليد انواع ميوه در كشور در وضعيت 
بس��يار مناس��بی قرار دارد، گفت: در حال حاضر ميوه هاي��ی همچون نارنگی 

شمال، پرتقال و ليموشيرين جنوب و انار نيز با كيفيت باال عرضه می شوند.

تكميل 58 کارگاه فني و حرفه اي در اصفهان
 

مع��اون آموزش، پژوه��ش و برنامه ريزي اداره كل آم��وزش فني و حرفه اي 
استان اصفهان گفت: در سال گذشته، ۵8 كارگاه آموزشي در مراكز سطح استان 

از نظر تجهيزات تکميل گرديده است.
كريم دالويز گفت: از اين تعداد كارگاه تجهيز ش��ده 9 كارگاه جديد در مراكز 
آموزش فني و حرفه اي دهاقان و خور و بيابانک از جمله تعمير لوازم خانگي، 
PLC، خياطي و ... ايجاد گرديده اس��ت. وي افزود: ب��ا توجه به برنامه ريزي 
و تأييد كميته خريد اس��تان در اين اداره كل، تجهيزات مورد نياز آموزش��ي در 
كارگاه هاي فوق خريداري ش��ده اس��ت كه از جمله مي ت��وان به خريد تعداد 
هفت دستگاه خودرو كامل روشن شو از نوع پژو 40۵ و پژو ۲0۶ اشاره نمود 

كه تحويل كارگاه هاي اتومکانيک گرديده است.

بهسازی و مقاوم سازی 2هزار خانه روستايی
مدير كل مديريت بحران اس��تان اصفهان گفت: امس��ال بي��ش ازدوهزار خانه 

روستايي در استان اصفهان بهسازي و مقاوم سازي شد.
منصور شيش��ه فروش اظهاركرد: براي مقاوم س��ازي اين خانه ها ۲0 ميليارد ريال 
تسهيالت پرداخت شده است كه تا پايان امسال نيز با 4۵ميليارد ريال تسهيالت، 
چهار هزار و ۵00 خانه روستايي ديگر در استان بهسازي و مقاوم سازي مي شود.

وی با اشاره به افزايش ۲0 درصدي مقاوم سازي خانه هاي روستايي در مقايسه 
با س��ال گذش��ته افزود: از س��ال 84 تاكنون 3۲ هزار خانه روستايي در استان 
اصفهان بهسازي و مقاوم سازي شده است. شيشه فروش اعالم كرد: در استان 

اصفهان 180هزارخانه روستايي در طرح بهسازي و مقاوم سازي قرار دارد.

متقاضيان مسكن مهر، يك ساله خانه دار می شوند
مديركل مس��کن و شهرسازی استان اصفهان گفت: در شهرهايی كه واحدهای 
مس��کن مهر در حال س��اخت اس��ت متقاضيان كمتر از شش  ماه و در مناطقی 
كه اين طرح ها از پيش��رفت كمتری برخوردارند حداكثر طی يک سال خانه دار 
می شوند. محمود محمودزاده با تأكيد بر اين كه تمام موارد مبحث 19 مقررات 
ملي س��اختمان در ساخت واحدهاي مس��کن مهر استان اصفهان رعايت شده 
اس��ت، اظهار داشت: مهندس��ان ناظر، سازمان نظام مهندس��ی با نظارت عالی 
مس��کن و شهرسازی اس��تان بر پروژه ها نظارت كامل دارند. وی ادامه داد: از 
نظر فنی، پروژه ها اس��تاندارد و كيفيت قابل قبول ضوابط فنی را دارا هستند و 

آيين نامه های مصوب قانونی در آنها رعايت شده است.
وی از متقاضيان واجد ش��رايط در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر استان اصفهان 
كه تاكنون موفق به ثبت نام در طرح مس��کن مهر نش��دند درخواس��ت كرد كه 
ب��ا مراجعه به ادارات پس��ت و تکميل مدارک نس��بت به ثبت ن��ام و دريافت 

كدرهگيری اقدام كنند.

اشتغال 200 هزار نفر در صنعت  سيمان
 

دبير انجمن  صنفی  كارفرمايان صنعت  س��يمان گفت: ميزان اشتغالزايی مستقيم 
و غير مستقيم صنعت سيمان كشور ۲00 هزار نفر است.

محمد حسن پور خليل ميزان  اشتغالزايی مستقيم اين صنعت در كشور را 40 هزار 
نفر اعم از واحدهای توليدی، مکانيک، آزمايش��گاه و كارگران س��اده ذكر كرد و 
اعالم نمود كه بقيه به اشتغالزايی غيرمستقيم در بخش های شركت های  پيمانکاری، 
بتن ريز، بنا، كارگر و حمل و نقل مربوط می ش��ود. وي در ادامه گفت: سياس��ت 
حمايتی دولت های نهم و دهم، رشد صددرصدی صنعت سيمان را در كشور به 
همراه داش��ته اس��ت. پور خليل افزود: در سال 84 ظرفيت توليد سيمان كشور 3۲ 

ميليون تن بود كه اكنون اين رقم 100 درصد افزايش يافته است.
 وي راه اندازی واحدهای توسعه سيمان در شهرهايی چون اروميه،  سوفيان و ايالم 
را دليل افزايش ميزان توليد سيمان در كشور دانست و افزود: در حال حاضر ميزان 
توليد ساالنه سيمان در كشور 70 ميليون تن است  كه از اين ميزان توليد ۶0 ميليون 

تن برای مصرف داخل و 10 ميليون تن به خارج از كشور صادر می شود.

انفجار معدن سنگ در نطنز 
مدي��ركل مديريت بحران اس��تان اصفهان علت حادثه انفجار معدن س��نگ در 
حوالي نطنز را مش��کالت ناش��ي از برق در ژنراتور دستگاه برش سنگ اعالم 
كرد. منصور شيش��ه فروش با بيان اين خبر افزود: اين حادثه در س��اعت 9:4۵ 
روز يکش��نبه در روستاي »اوره« واقع در شمال غرب نطنز به وقوع پيوسته كه 
در پي آن يک نفر بر اثر جراحت ناش��ي از س��وختگي ف��وت و دو نفر ديگر 
نيز مجروح و به بيمارس��تان س��وانح س��وختگي اصفهان اعزام شدند. به گفته 
شيش��ه فروش، اين حادثه در بيرون از معدن س��نگ گرانيت به وقوع پيوسته و 

هم اكنون اين واحد مشغول فعاليت است.

رئيس شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: مديران 
عامل شركت هاي دانش بنيان، قهرمانان ميدان مجاهده 
عرص��ه فناوري تبديل علم به صنعت و ايجاد ثروت و 

افزايش قدرت نرم كشور هستند.
محمود ش��يخ زين الدين در مراس��م توديع و معارفه 
رئيس ش��هرک علمي و تحقيقاتي اصفهان اظهار كرد: 
توس��عه دانايي محور براي اولين ب��ار در تاريخ ايران، 
مطالبه رأس هرم نظام، نخبگان كشور و يک ضرورت 

زيست محيطي است.
وي با اش��اره به اين كه توس��عه دانش بنيان از سال 
137۲ در برنامه ه��اي دول��ت قرار گرف��ت، افزود: 
ام��روز پس از گذش��ت 18 س��ال مي تواني��م نتيجه 
تالش و كوش��ش فعاالن علم و فناوري را مش��اهده 

كني��م.
وي ادامه داد: وزارت علوم اگرچه پدري بود كه وضع 
مال��ي خوبي نداش��ت، اما ب��ا كارداني و دلس��وزي به 

حمايت از اين فعاليت ها برخواست.
ش��يخ زين الدين، پارک هاي علمي و فناوري را پاياني 
بر فرضيه ناكارآمد بودن فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
ب��راي جامعه دانس��ت و تأكيد كرد: ش��هرک علمي و 
تحقيقات��ي اصفهان مولود نگاه اعض��اي هيأت علمي 
دانش��گاه صنعت��ي اصفهان به تجاري س��ازي و نتيجه 

تعامل دانشگاه و صنعت است. 
 وي گفت: در ابتداي س��ال 8۵، حدود 100 مؤسسه و 
ش��ركت دانش بنيان مشغول فعاليت در شهرک علمي 
و تحقيقاتي بودند كه اين رقم به ۲30 شركت در سال 
جاري رس��يده كه در بحث جهاني تعداد قابل توجهي 

است.
اراضي واگذار شده به موسسات دانش بنيان نيز نسبت 

به سال 8۵، پنج برابر شده رسيده است.
ش��يخ زين الدين تأكي��د كرد: قرارداده��اي موجود با 
بخش خصوص��ي،۶0 ميليارد تومان اس��ت كه بعد از 
افتت��اح پ��ارک علمي و فناوري ش��يخ بهاي��ي به ۲00 
ميليارد تومان خواهد رس��يد. وي تع��داد ثبت اختراع 
را در شهرک ۲۲۵ اختراع در سال عنوان كرد و گفت: 
تع��داد دانش فن��ي از 70 مورد به ۲۶۵ مورد رس��يده 

است. 
وي تع��داد مراكز رش��د موجود در ش��هرک علمي و 
تحقيقاتي اصفهان را ش��ش مركز دانست و خاطرنشان 
ك��رد: ۲0 كارخانه صنعت��ي از فناوري هاي دانش بنيان 

ايجاد شده است.

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان گفت: انتقال 
برخ��ی از كارخانه  های آجرپ��زی و كوره پزی به دليل 
توليد آاليندگی از ش��هر اصفهان ب��ه مکان  های ديگر 

هنوز عملياتی نشده است. 
مرتض��ی طغيان��ی با اش��اره ب��ه اين كه ش��ركت گاز 
اس��تان اصفهان در حال حاضر ب��ه صورت موقت به 
كارخانه  های آجرپزی و كوره پزی آالينده در اين شهر 
عمليات گازرس��انی را اجرايی می كند، اظهار داشت: 
اين كارخانه ها به دليل آلودگی های شديد بايد هر چه 
سريع تر از شهر خارج ش��ده و به مکانی ديگر انتقال 

يابند.
وی كاهش آاليندگي و جلوگيری از تحريم بنزين در 

كشور را از اهداف اصلی احداث جايگاه های سی.ان.
جی عنوان كرد و افزود: تحريم های كشورهای بيگانه 
بر ضد ايران و مش��کل كمبود بنزين فرصت مناس��بی 
را برای ايران در جهت استفاده بهينه از توانمندی ها و 

ظرفيت های داخلی فراهم كرده است.
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان تصريح كرد:  
هم اكنون 140 جايگاه س��ی.ان.جی در اس��تان گازدار 
ش��دند و 13۶ ايستگاه به ش��ركت پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان تحويل داده شده است. وی با بيان اين كه 
از لحاظ جايگاه  های س��ی .ان.جی در س��طح اس��تان با 
مشکلی روبه رو نيستيم، بيان داشت: در حال حاضر در 
مركزيت ش��هر اصفهان برای احداث جايگاه   ها مشکل 
وجود دارد كه اميدواريم با در اختيار قرار دادن اراضی 
از سوی شهرداری مشکالت برای حل اين ايستگاه ها و 

خدمات رسانی به شهروندان سهل  تر شود.
طغيانی در خصوص اين  كه پرسنل جايگاه  های سی.ان.
جی از تخصص الزمی برخوردار نيس��تند، تأكيد كرد: 
با وجود زمان بر بودن آموزش های الزم به كاركنان اين 
جايگاه  ها برای خدمات رسانی آسان و صحيح به مردم 

جامعه آنها بايد آموزش  های الزم را فرا بگيرند.
وی توزيع گاز در س��طح اس��تان را ساالنه 1۶ ميليارد 
مترمکعب اعالم كرد و بيان داش��ت: در طول س��ال 
80 درصد از مصرف گاز اس��تان ب��ه صنايع و تنها 

۲0 درصد آن به بخش خانگی اختصاص دارد.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان به صرفه جويی 
10 ت��ا 1۵ درصدی مص��ارف گاز در بخش خانگی 
در سال گذشته اشاره كرد و افزود: با وجود كاهش 
مص��رف در اين بخش در ح��وزه صنايع با افزايش 

۲0 درصدی روبه رو بوديم.

بهره برداري از ذخاير نفتي 
چهارمحال و بختياري در اولويت نيست

اس��تاندار چهارمحال و بختياري در خصوص آخرين وضعيت چاه هاي موجود نفت در اين اس��تان 
گف��ت: بهره ب��رداري از ذخاير نفت در اين اس��تان مد نظر و در اولويت دولت نيس��ت. علي اصغر 
عنابس��تاني افزود: در پيگيري اخير مديريت اس��تان از وزارت نفت، مشخص شد كه بهره برداري از 
چاه هاي موجود نفت در اين اس��تان در حال حاضر اولويتي ندارد. به گفته وي، وزارت نفت داليل 
قانع كننده اي براي عدم برداش��ت چاه هاي نفت اس��تان دارد چرا كه چهارمحال و بختياري در بستر 
مركزي ايران قرار دارد و اين چاه ها را در آينده مي تواند استحصال كرد و ديگر اين كه برداشت از 
ميادين مشترک نفتي با همسايگان اولويت اصلي وزارت نفت است و ذخاير نفت استان آنقدر نيست 

كه قابل بهره برداري در كوتاه مدت باشد.
عنابس��تاني، در خصوص پيگيري مصوبه سفر اس��تاني رئيس جمهوري و هيأت دولت در خصوص 
احداث پااليش��گاه نفت از س��وي بخش خصوصي نيز گفت: در اين راستا چند سرمايه گذار بخش 
خصوصي متقاضي احداث پااليش��گاه بوده اند. به گفته وي، مديريت اس��تان در خصوص اقدام 
س��رمايه گذاران حوزه پااليش��گاه نفت رضايت الزم را ندارد و به دنبال تغيير يک س��رمايه گذار و 
تغيير مجوز يکي از سرمايه گذاران است.  در سفر دور دوم و سوم رئيس جمهوري و هيأت دولت، 
مج��وز احداث پااليش��گاه نفت و بنزين ب��راي چهارمحال و بختياري از س��وي بخش خصوصي به 

تصويب رسيد.

ثبت ساالنه 225 اختراع در شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهانگازرساني به کارخانه هاي آجرپزي موقت است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
حبيب��ی در يک گفتگو ب��ا زاينده رود درب��اره پرونده قتل در 
دادس��را گفت: پرونده در حال بررس��ي اس��ت و هنوز اصل 
موضوع اول يعني دس��تگيري زن و مرد جوان توس��ط پليس 
مشخص نيس��ت. وی در پاسخ به اين س��ئوال كه با بازرسی 
افراد در بدو ورود به دادگاه چگونه يک نفر می تواند چاقو به 
همراه داش��ته باشد، تصريح كرد: اما مأموران كنترل تردد دقت 
كافی در بازرس��ی اين فرد به خرج ندادند و وی با جاس��ازی 
زيركانه توانس��ته اين سالح س��رد را با خود به داخل دادسرا 
بياورد اما اين موضوع را هم نبايد از ياد برد كه محل اس��تقرار 
مجتمع جنايی به هيچوجه مناسب نيست و كنترل ورود افراد 

بسيار سخت می باشد. دادس��تان عمومی و انقالب استان در خاتمه گفت: 
اي��ن نکته را هم بايد درنظر داش��ت كه مهم تري��ن وظيفه پليس به عبارتی 

همان مأمور بدرقه آنست كه هم از فرار متهم جلوگيری كند و هم مواظب 
باشد كه اتفاقی برای وی نيفتد كه در اين ماجرا اين مراقبت بسيار كمرنگ 

بود. 
شايان ذكر است كه فرمانده نيروی انتظامی استان نيز در پاسخ 
به اين سئوال كه آيا پليس حق دستگيری زن و مرد جوانی كه 
بعداً منجر به قتل مرد ش��د را داش��ته گفت: كار پليس به طور 
كامل درست بوده و چون آنها درخصوص نسبتشان با يکديگر 
پاس��خ های ضد و نقي��ض ارائه دادند دس��تگير و به كالنتری 

منتقل شدند. 
 سردار كرمی خاطرنشان كرد: بايد از هنگام ورود ضارب به دادسرا 
بازرس��ی های الزم به دقت انجام می ش��د تا قتلی با س��الح 
س��رد صورت نپذيرد. همچنين در بخش ديگر دادس��تان عمومي و انقالب 
درباره بررس��ي پرونده متهمان خميني شهر اطالعاتي را در اختيار خبرنگار 
م��ا قرار داد. حبيب��ي افزود: حکم متهمان تجاوز به عنف خميني ش��هر در 

دي��وان عالي كش��ور در حال 
بررسي است. وی خاطرنشان 
ك��رد: در مهل��ت قانونی داده 
ش��ده، متهمان به رأی دادگاه 
اعتراض كرده و اين موضوع 
سبب شد كه پرونده آنان طبق 
ضوابط قانونی در ديوان عالی 
كش��ور دوباره بررس��ی شود. 
دادس��تان عموم��ی و انقالب 
استان اصفهان ضمن اشاره به 

اين كه حکم ديوان عالی كش��ور طی روزهای آتی صادر می ش��ود، گفت: 
 در اي��ن حکم رأی دادگاه كيفری ش��عبه 18 اصفهان تأييد و يا در صورت 
تشخيص، وجود ايراد و نقص احتمالی در آن بايد اصالحات الزم صورت 

پذيرد.  

خبر 

حوادث

جامعه

 مسافرکشي 
پوششي براي سرقت مسلحانه از مسافران

زاينده رود
اعضاي باند س��ارقان مس��لحي كه تحت پوشش مس��افركش از شهروندان 
اصفهاني س��رقت مي كردند توس��ط مام��وران پليس آگاهي اصفهان شناس��ايي و 

دستگير شدند .
س��رهنگ حس��ين حس��ين زاده رئيس پليس آگاهي اس��تان اصفهان در گفتگو با 
خبرن��گار اين پايگاه اظهار داش��ت: در پي وقوع دو س��رقت مس��لحانه وجه نقد 
توسط چهار نفر سرنشينان يک خودرو مسافر كش با شيشه هاي تيره موضوع در 

دستور كار ماموران اداره عمليات ويژه اين پليس قرار گرفت.
وي افزود: در تحقيقات اوليه مش��خص ش��د كه سرنش��ينان اين خودرو به ظاهر 
مسافر بر شخصي پس از سوار كردن طعمه هاي خود با تهديد سالح سرد و گرم 
اموال مس��افران را س��رقت و پس از پياده كردن اين افراد در نقطه ايي كم تردد از 
محل متواري مي ش��دند . به نقل از پايگاه اطالع رس��اني اين مقام مسئول تصريح 
كرد: با تشکيل تيم هاي محسوس و نامحسوس و انجام تحقيقات گسترده ميداني 
سردس��ته اين باند كه از س��ارقان حرفه اي و س��ابقه دار و به تازگي از زندان آزاد 

شده بود شناسايي شد. 
رئيس پليس آگاهي اس��تان در ادامه گفت: اين س��ارق كه امي��ر – چ نام دارد در 
عملياتي ويژه دستگير و آگاهي انتقال داده شد .اين مقام انتظامي ادامه داد: متهم در 
مواجهه با ش��واهد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به سرقت هاي متعدد 
از ش��هروندان تحت پوشش مسافربر ش��خصي اقرار كرد. وي اضافه كرد: از اين 
باند مقاديري اموال و مدارک مس��روقه و نيز انواع س��الح هاي سرد مورد استفاده 

در سرقت ها كشف و ضبط شد.
 در پاي��ان س��رهنگ حس��ين زاده اس��تفاده از خودروه��اي مس��افر بر ش��خصي 
 را يک رفتار پرخطر و به دور از فرهنگ ش��هروندي برش��مرد و به همش��هريان 
و به ويژه بانوان توصيه كرد: همواره اس��تفاده از تاكس��ي، اتوبوس و آژانس هاي 
تاكس��ي تلفني را براي جابجايي انتخاب كرده تا از وقوع چنين اتفاقاتي پيشگيري 

گردد.

کاهش 23 درصدي 
تلفات ناشي از تصادفات جاده اي اصفهان 

زاينده رود
به گفته رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان اصفهان در مرداد ماه امسال 
۲1 نف��ر كمتر در تصادفات جاده اي جان خود را از دس��ت دادند كه اين رقم در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲3درصد كاهش داشته است. 
س��رهنگ علي نيکبخت اظهار داش��ت: طي مرداد ماه سال گذشته با 3۵ كشته در 
تصادفات راه هاي برونش��هري مواجه بوديم كاهش روي داده در س��ال جاري را 
قاب��ل توجه عنوان كرد و گفت: اين يک موفقيت در زمينه ارتقاي فرهنگ عمومي 
رعايت قانون در جاده ها و ايمني بيشتر خودروها است كه شاهد رشد روز افزون 

اين روند هستيم. 
رئي��س پليس راه فرماندهي انتظامي اصفهان با بيان اين كه 80 درصد از تصادفات 
برونشهري استان در جاده هاي فرعي و روستايي رخ مي دهد بر لزوم راه اندازي 
هرچه س��ريع تر پليس راه روس��تايي در اين استان تأكيد كرد. وي بيان داشت: در 
اين ارتباط طرح س��ازمان نيروي پليس راه روس��تايي در اصفهان تهيه ش��ده و به 
محض پايان طرح تابستانه فعاليت اجرايي شدن آن را آغاز خواهيم كرد. سرهنگ 
نيکبخت، يکي از پرتصادف ترين راه هاي اس��تان را راه هاي فرعي و روس��تايي 
عن��وان كرد و افزود: متأس��فانه ب��ه دليل نبود نظارت هاي كاف��ي و همچنين عدم 
رعايت س��رعت مجاز از س��وي رانندگان در اين نوع راه ها ش��اهد تصادف هاي 

ناگوار مي شويم. 

ازدواج يك فرصت، نه يك مصلحت

شهردار اصفهان در حاشيه ديدار با اهالی منطقه ۱۴:
رينگ چهارم،ريشه تردد خودروهای 

سنگين را قطع می کند
 شهردار اصفهان تأكيد كرد: قطع ريشه كامل تردد خودروهای سنگين در خيابان های 
فرزان��گان، بعث��ت و منطقه 14 با احداث رينگ چهارم امکان پذير اس��ت در غير 
اين صورت اين مش��کل كم وبيش پا برجا خواهد ماند. به نقل از روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، سيد مرتضی س��قاييان نژاد در حاش��يه ديدار با اهالی منطقه 
14 با اش��اره به تردد زياد خودروهاي س��نگين در ش��مال شرق شهر به خصوص 
خياب��ان بعثت تصريح كرد: با احداث زيرگذر عاش��ق اصفهانی پس ازمطالعات و 
به دليل مخالفت اجرای طرح رينگ چهارم در اراضی كش��اورزی محدوده امتداد 
جاده تاكس��يرانی، گزينه خيابان لوله و گاز از س��وی مشاور انتخاب شد بخشی از 
مش��کالت درخصوص تردد خودروهای س��نگين مرتفع شد اما به طور كامل اين 

معضل به ويژه در خيابان های بعثت و فرزانگان برطرف نشده است. 
وی با اش��اره به اين ك��ه اين موضوع عالوه بر نا ايمن ك��ردن اين محور ترافيک 
غيرقابل تحملي ايجاد كرده است اذعان داشت: اين معضل با احداث رينگ چهارم 
مرتفع می شود اين در حالی است كه دومحور در ادامه جاده تاكسيرانی و خيابان 

لوله وگاز برای اجرای اين طرح در نظر گرفته شد. 
وی اضاف��ه كرد: پس ازمطالعات و به دليل مخالفت اجرای طرح رينگ چهارم در 
اراضی كش��اورزی محدوده امتداد جاده تاكس��يرانی، گزين��ه خيابان لوله و گاز از 
 س��وی مشاور انتخاب شد. ش��هردار اصفهان اظهاراميدواری كرد: هرچه سريع تر 
ب��ا احداث رينگ چهارم مش��کالت اهال��ی منطقه 14 اصفه��ان در ارتباط با تردد 
خودروهای سنگين مرتفع شود. وی تأكيد كرد: رينگ چهارم بسياري از مشکالت 
ترافيکي و زيس��ت محيطي را حل رينگ چهارم بس��ياري از مشکالت ترافيکي و 
زيس��ت محيطي را حل مي كند و پيش بيني مي ش��ود با احداث و راه اندازي رينگ 
چهارم ترافيکي شهر از اين حجم ترافيک و ميزان سوانح و حوادث كاسته شود. 
وی منطقه 14 را از مناطق محروم ش��هر دانس��ت و تصريح كرد: تفکيک منطقه 7 
به مناطق 7 و 14 به منظور توسعه و آبادانی در منطقه محروم 14 به صورت ويژه 
بود و سرعت آهنگ توسعه در اين منطقه در حال نواخته شدن است. سقاييان نژاد 
با اش��اره به ديدارهای مردمی خود با اهالی منطقه 14 خاطر نشان كرد: در گذشته 
مالقات های مردمی در اين منطقه تا 7 ساعت به طول می انجاميد كه خوشبختانه 
با بررس��ی و رسيدگی مشکالت اهالی اين منطقه تعداد مراجعات در اين ديدارها 

كاهش چشمگيری داشته است. 
وی به درخواست های اهالی محالت باطون، كوی علوم پزشکی خيابان فالطوری 
و س��اكنان اطراف حرم مطهر زينبيه در ديدار مردمی خود اشاره و بيان كرد: ايجاد 
فضای س��بز، آس��فالت معابر، احداث مس��جد و تعريض خيابان ها از مهم ترين 
درخواس��ت های اين اهالی بود كه مقرر ش��د قطعه زمينی برای احداث مس��جد 
و ايج��اد فضای س��بز در خيابان فالطوری احداث ورزش��گاه امام خمينی )ره( و 
ساخت چهار پارک در محالت منطقه 14 در دست اجرا است در نظر گرفته شود 
و برای آس��فالت معابر، ايجاد فضای س��بز و احداث فرهنگسرا در محله باطون و 

مهديه نيز اقداماتی در دستور كار قرار گرفت. 
شهردار اصفهان بودجه منطقه 14 را در سال جاری حدود 11ميليارد تومان خواند 
و ادامه داد: بيش از دو ميليارد و 300 ميليون تومان اين بودجه در قالب محروميت 

زدايی از سوی شهرداری مركزی به اين منطقه اختصاص می يابد. 
 وی با تأكيد بر اين كه آسفالت معابر و ساماندهی پياده روها از مهم ترين اولويت های 
مديريت ش��هری به خصوص منطقه 14در س��ال جاری اس��ت خاطر نشان كرد: 
احداث ورزش��گاه امام خمينی )ره( و س��اخت چهار پارک در محالت منطقه 14 

در دست اجرا است.

پاسخ حبيبی،  درباره 
قتل در دادسرا: به 
علت نامناسب بودن 
محل مجتمع جنايی، 
كنترل ورود افراد 
بسيار سخت است 

پيشنهاد ازدواج 
خواهرزن بعد از 
خودسوزي زن

مردی در دادگاه خانواده گفت: در سال 
1373 همسر اولم فوت كرد و در همان 
س��ال خواهر او به من پيشنهاد ازدواج 
داد و با هم ازدواج كرديم ولی در حال 
حاض��ر تنه��ا ط��الق می خواهم.مردی 
ميانس��ال با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواس��ت جدايی خود را به قاضی حسن 
عموزادی رئيس ش��عبه ۲۶8 اين مجتمع قضايی خانواده ارائه كرد. اين مرد با بيان 
اينکه تنها راه برای نجات از اين زندگی، طالق است، اظهار داشت: در زمان ازدواج 
3۲ س��اله بودم و در حال حاضر 49 س��ال دارم و از ازدواج دومم پشيمان هستم. 
مرد در برابر قاضی عموزادی عنوان كرد: زندگی مش��ترک مرا شکسته كرده است، 
من با همسر اولم هيچ مشکلی نداشتم ولی در كنار خواهر او كه همسر فعلی من 
اس��ت، به هيچوجه تحمل ادامه زندگی مش��ترک را ندارم. وی در پاسخ به پرسش 
قاضی اين ش��عبه مبنی بر اين كه آيا همس��رت كتکت می زند، اظهار داشت: كاش 
همس��رم مرا كتک می زد ولی به اين ش��کل حاضر جوابی نمی كرد و هر كاری كه 
دوست داشت، انجام نمی داد. مرد با بيان اين كه همسرم مدعی است كه من نبايد 
به رفت و آمد او كاری داشته باشم، گفت: همسرم هر بار، ظهر از خانه بيرون رفته 
و دو روز بعد باز می گردد.به نقل از فارس، وی با اش��اره به اين كه يک فرزند 1۶ 
س��ال داريم، ادامه داد: همس��رم مدعی است كه تمايلی به زندگی با من ندارد و از 
من خوشش نمی آيد؛ در حقيقت ما طی اين همه سال تنها يک سال خوب زندگی 
كرديم. مرد گفت: مهريه همسرم 100 هزار تومان است كه به نرخ روز شش ميليون 
و ۵00 هزار تومان می شود كه من نمی توانم اين مبلغ را بپردازم و بايد قسطی آن را 
بدهم. وی افزود: نمی خواهم در كنار همسرم زندگی كنم؛ من به پسرم در خصوص 
صحبت های مادرش مبنی بر تنفر از خودم چيزی نگفتم چرا كه در روحيه اش تأثير 
بدی دارد. مرد با بيان اين كه چندين سال است كه سيمان كارم، گفت: همسر اولم 
برای ترس��اندن افرادی كه برای تصرف زمين او در دارآباد رفته بودند، خودسوزی 
كرد اما جان خود را از دست داد. وی ادامه داد: اگر من و همسر فعلی ام باز هم در 
كنار يکديگر زندگی كنيم، ممکن است اتفاقات جبران ناپذيری بيفتد بنابراين بايد 
از يکديگر جدا شويم. قاضی پرونده جلسه مجدد برای رسيدگی به اين پرونده را 

به روزی ديگر موكول كرد.

پاسخ دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان درباره قتل در دادسرا:
مامور بدرقه بايد مراقب متهم باشد

زاينده رود
ش��وهرم حتي به چش��مانم نگاه نکرده و معتقد اس��ت به دختر 
مورد عالقه اش تعهد داده كه عش��ق به هيچ كس��ي را در دلش جاي 

ندهد و... .
 از همان روز اول زندگي مش��ترک مان متوجه رفتار و حركات س��رد 
ش��وهرم ش��دم . منوچهر با نگاهش به من مي گفت دوستت ندارم و 
خودش را كنار مي كشيد. هفته اول زندگي مان خيلي تلخ و بي روح 

گذشت و با نگراني موضوع رابه مادر 
شوهرم اطالع دادم. اما مادر منوچهر كه 
غرور خاصي دارد با لحني تحقير آميز 
 گفت: ش��ما دختران امروزي شوهري 
مي خواهيد ك��ه دروغ گو و كلک باز 

باشد و سرتان را شيره بمالد.
پس��ر من بس��يار پاک و س��اده است 
وحتمًا تو نمي تواني نظر او را به خود 

جلب كني و... .
ع��روس جوان ك��ه براي مش��اوره به 
دايره اجتماعي كالنتري مراجعه كرده 
ب��ود در گفتگو با خبرن��گار ما  افزود: 
من اين شوهر بي عاطفه و سرد مزاج 
را به هر ش��کلي كه بود حدود سه ماه 
تحمل كردم و در اين مدت هر كاري 
كه به نظرم مي رس��يد براي عالقه مند 

ك��ردن او به زندگي انجام دادم اما نتيجه اي نگرفتم و منوچهر روز به 
روز بدتر شد . 

او هر ش��ب به خانه يکي از دوس��تانش مي رود و مرا تنهامي گذارد.
حاال هم بدون رودربايستي مي گويد دوستت ندارم واز عشق و عالقه 
 ب��ه دختري ديگرحرف مي زند .با ش��نيدن اين ح��رف ها دارم ديوانه 
مي ش��وم و از ش��وهرم تنفر پيدا كرده ام ولي چه كنم كه براي حفظ 
آب��رو ي خانوادگي ام ت��ا اين لحظه مجبور ب��ودم او را تحمل كنم و 

بسوزم و بسازم. 
 »نجم��ه« اف��زود: ازدواج م��ا از ابت��دا اش��تباه و غلط ب��ود . خانواده 
 م��ن و منوچهر آش��نايي ديرينه اي دارند ودر جلس��ه خواس��تگاري
 با تعصب و س��ختگيري هايي ك��ه بزرگتر هاي مان داش��تند ما حتي
اج��ازه پيدا نکرديم دو كلمه با هم ح��رف بزنيم و حداقل به همديگر 
بگوييم كه به خاطر نظر و خواس��ته خانواده مان مجبور به اين ازدواج 

هستيم.
متأسفانه پدرو مادرم و والدين منوچهر با 
توجه به شناخت و اعتمادي كه نسبت به 
هم داشتند ريش و قيچي را به دست گرفتند 
 و براي مان تصميم گرفتند. پدر ش��وهرم 
س��نگ تمام گذاش��ت و آپارتماني شيک 
و خ��ودروي مدل ب��اال به م��ا هديد داد 
وخانواده م��ن نيز جهيزيه ده��ان پركني 

برايم مهيا كردند. 
جالب اينجاس��ت كه خيلي از دختر هاي 
فاميل االن حسرت زندگي مرا مي خورند 
 ام��ا ش��ايد ب��اور نکنيد من در حس��رت 
زندگي ساده و بي آاليش مادر و دختري 
هس��تم كه هفته اي يک بار ب��راي انجام 
كارها به خانه ام مي آيند ومثل دو دوست 
صميمي براي يک لقمه نان حالل زحمت 
مي كش��ند.آنها كار مي كنن��د تا جهيزيه 
دخت��ر جوان را جور كنند و چه قدر با هيجان از زندگي قش��نگي كه 

دارند حرف مي زنند. 
نجمه ادامه داد: اگر پدر و مادرم و والدين منوچهر كاله خود را قاضي 
كنن��د مي بينند كه چه اش��تباهي بزرگي كرده اند.  ما حق داش��تيم كه 
در مراس��م خواس��تگاري در مورد آينده، عاليق و انتظارات همديگر 
صحب��ت كنيم و خودمان تصميم بگيريم ام��ا قرباني غرور، تعصب و 

خودخواهي ديگران شديم.

اظهارات يک عروس جوان در كالنتری:
عشق قديمي چشمان شوهر مرا بسته است

 مريم پدريان

يکی از س��خت ترين مراحل زندگی هر انس��ان، انتخاب 
ش��ريک مناس��ب برای زندگی خود می باشد، هر انسانی 

در ذهنيت خود اين ش��ريک را پردازش كرده و آينده 
خيالی خود را بازس��ازی می كند. س��پس شخص 

بازسازی شده، بهترين است، زيباترين، اما زندگی 
رويا نيست، زندگی حقيقت است تلخ و شيرين، 
زيبا و زش��ت، و زش��ت با تولد شروع می شود 
 و ب��ا مرگ و يا با تولد ديگر به اتمام می رس��د. 

چون همه ما روزی به دنيا آمده ايم و روزی هم از اين 
 دنيا می رويم، اما همه ما طمع واقعی زندگی را چشيده ايم 

و انتخاب های ما اين زندگی را می سازد. بنابراين هر پسر 
و دختری كه به س��ن رش��د و بلوغ می رسند بزرگ ترين 
آرزويش��ان اين اس��ت كه ازدواج كنند، با تأسيس زندگی 
مشترک زناشويی، استقالل و آزادی بيشتری به دست آورند، 
يار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی 
 س��عادتمندانه خويش را از زمان ازدواج حساب می كنند 
و برايش جشن می گيرند. زن برای مرد آفريده شده و مرد 
برای زن، و مانند مغناطيس��ی يکديگر را جذب می كنند. 
زناشويی و تأسيس زندگی مشترک خانوادگی يک خواسته 
طبيعی اس��ت كه غرايضش در وجود انسان ها نهاده شده 

است، و اين خود يکی از نعمت های بزرگ الهی است. 
خداون��د ب��زرگ در قرآن مجيد از اين نعم��ت بزرگ ياد 
كرده و می فرمايد: يکی از آيات خدا اين است كه از خود 
شما برايتان همسران آفريد تا با آنها انس بگيريد و آرامش 
خاط��ر پيدا كنيد، و در ميانتان دوس��تی و مهربانی افکنده 
و در اين موضوع برای انديش��مندان آيات و نش��انه هايی 
است. بنابراين چقدر خوشبخت هستند كسانی كه می دانند 
چگونه همسرانی را برای زندگی خود برگزينند. برای ايجاد 
يک زندگی خوب بايد تمام مسائل كوچک و بزرگ آن را 
درنظر گرفت به خصوص در امر همسرداری، چرا كه نيمی 
از عمر ما با او سپری می شود پس بايد بدانيم با چه كسی 
می خواهيم زندگی كنيم؟ آي��ا به خاطر پدر و مادر خود، 
ديگران، پول، تجمالت، زيبايی، صداقت، اخالق، عش��ق، 
لجاجت، ترحم، چشم و همچشمی، تحصيالت، شغل و 
موقعيت اجتماعی، به خاطر اين كه مستقل شويد، و يا اين 
كه با ازدواج شرايط برای شما بهتر می شود يا از مشکالت 
 رهايی پيدا می كنيد. بايد بدانيد كه امروزه بيشتر ازدواج ها 
به خاطر اين گونه مسائل است اما زمانی برای ازدواج مناسب 
اس��ت كه از درون متحول شويد و بدانيد در كنار شخص 
ديگری می توانيد به آرامش برسيد. گفتنی است نکته ای كه 
اهميت زيادی دارد، هيچ وقت شخصی كه تمام خصوصيات 
موردنظر ش��ما را به عنوان همسر داش��ته باشد و به تمام 
نيازهای شما پاسخ دهد را پيدا نخواهيد كرد؛ چه مرد و چه 
زن، اگر فردی را انتخاب كرديد كه بيش از هفتاد درصد از 

موردنظ��ر  خصوصي��ات 
 ش��ما را داش��ت، ش��ريک خوبی برای شما 

می تواند باشد. به هرحال در ازای نداشتن 
30 درص��د خصوصيات موردنظر ش��ما 
شايد خصوصيات ديگری هم داشته باشد 

و البته در زندگی می تواند ميزان قابل توجه 
از خصوصياتی كه ندارد را با كمک ش��ما به دست 

بياورد؛ البته اين ارتباط به طور كامل دو طرفه است. همچنين 
زندگی فقط عشق و دوست داشتن و اين حرف ها نيست، 
صد در صد زندگی س��ختی هايی ه��م دارد.پس اول اين 
آمادگی را در خود به وجود آوريد و سعی كنيد موقعيت ها 
را بسنجيد و خود برای ازدواج تصميم بگيريد. با تصور به 
اين كه ايمان به زندگی داريم، می خواهيم احساسات درونی 
خود را با كسی كه مطمئن است در ميان بگذاريم، دوستش 
بداريم، و او نيز هم ما را دوست بدارد، در تمام شادی ها و 
غم ها با هم شريک باشيم، از بودن در كنار يکديگر لذت 
ببريم، با تمامی شرايط زندگی سازگاری داشته باشيم و در 
موقعيت های گوناگون زندگی همديگر را درک كنيم و بايد 
برای خانواده، محيطی شادی آور و تفريحات سالم به وجود 
آوريم، خوب حرف زدن را عماًل به فرزندانمان بياموزيم و 
به آنها اعتماد به نفس دهيم. اما قبل از ازدواج بايد مسائلی 
را درنظ��ر بگيريم. به عنوان مثال در مورد همس��ر خود و 
محيطی كه در آن بزرگ ش��ده، خانواده او، دوستان، جايی 
كه درس خوانده و خالصه هر آنچه مربوط به شخصيت او 
می شود تحقيق كنيم و اين نکته مهم را هم درنظر بگيريم 
كه زوجين نبايد تمامی آنچه را كه به گذش��ته آنها مربوط 
می ش��ود برای يکديگر بازگويند فق��ط آنچه را كه الزمه 
زندگی اس��ت بيان كنيد، البته تفاه��م و درک متقابل برای 

م  و ا تد
زندگی الزم اس��ت كه 
آن هم به س��واد افراد 
بستگی ندارد و خيلی 
از ضعف ها و كمبودها 
در افراد باس��واد هم به 
چش��م می خ��ورد. پس 
زندگی سرتاسر ريسک است 
خيلی ها ريس��ک می كنند و موفق می شوند و خيلی ها 
هم متأسفانه شکست می خورند، دوست داشتن را خاص 
يک نفر بدانيد، چه كس��ی نزديک تر از همس��ر به انسان. 
باتوجه به اين كه يکی از مهم ترين اتفاقاتی كه در زندگی 
هر فرد پيش می آيد مس��أله ازدواج است. همسر صالح و 
شايس��ته يکی از بزرگ ترين نعمت های الهی می باشد و 
اين نعمت بزرگ، عامل سعادت خانواده ها، مايه پيشرفت 
در امور مختلف، آرامش دل ها، پرورش صحيح فرزندان و 
پاكی نسل می گردد. بنابراين در هنگام ازدواج بايد به مالک 
ها دقت گردد و انس��ان بايد با متوس��ل به خداوند متعال، 
استمداد نمايد تا همسر صالح و نيکويی نصيبش شود. پس 
بايد جوانان با دقت زياد همس��ر موردنظر خود را انتخاب 
نمايند چرا كه بسياری از زندگی ها در اثر انتخاب نادرست 
به نابودی كشيده می ش��ود. امروز به نظر می رسد بيشتر 
ازدواج ها مصلحتی اس��ت و خانواده ها به خاطر مسائلی 
از قبيل خويشاوندی، ثروت، مقام، موقعيت اجتماعی و ... 
فرزندان خود را اجباراً به اين امر مجبور می كنند. همچنين 
باي��د نظر جوانان خود را در اين ارتباط جويا ش��وند و به 
آنان حق انتخاب دهند، نه آن كه اين حق مسلم را به خاطر 
خودخواهی و تعصب زياد از آنان بگيرند. البته ما كنترل و 
هدايت والدين را انکار نمی كنيم. همچنين جوانان هم در 
موقع خواستگاری واقعيت ها را بگويند و برای رسيدن به 

ه��دف خود دروغ نگويند و آنچه را كه 
در توان دارند برعهده گيرند. مسائلی را 
عنوان كنند كه بعدها در زندگی مشکل 
ساز نشود، از بيان مسائلی كه ضروری 
نيس��ت پرهيز كنند، چون ممکن است 
بعدها برعلي��ه آنان به كار گرفته ش��ود و 
كسانی را به عنوان همسر برگزينند كه حتی 
االمکان عقايد و افکاری شبيه به يکديگر 
داش��ته باشند و شخص موردنظر خود را 
بارها و از راه های مختلف امتحان نمايند. در 
صورتی كه فرد موردنظر شما توسط ديگران 
معرفی ش��ده باشد و از لحاظ خوبی او به شما 
اطمينان داده ش��ود و يا ب��ه جهت مالحظاتی از 
قبيل فاميل بودن، همس��ايگی و يا همکار بودن و 
... به شما پيش نهاد شود، بايد بدانيد بيشتر عمر شما با 
او سپری می شود پس حرف ديگران نمی تواند تعيين 
خوبی باشد مگر آن كه خود به نتيجه قطعی رسيده باشيد. 
همچنين معيار انتخاب همس��ر يکی دوتا نيستند، تمامی 
جوانب را درنظر بگيريد. مهم ترين تصميم زندگی ش��ما، 
تصميم ازدواج می باشد. به خاطر داشته باشيد هر انسانی 
فق��ط يک بار فرصت زندگی دارد پس درس��ت و منطقی 
تصميم گيری كنيد تا زندگی را به معنای واقعی لمس كنيد، 
زنده ماندن هنر نيس��ت؛ اين زندگی كردن است كه امروز 

هنر تلقی می شود.
آری خدای مهربان يک چنين نعمت گرانبهايی را به بشر 
عطا كرده اس��ت ليکن افس��وس و صدافسوس كه از اين 
نعمت بزرگ قدردانی نمی كنيم و چه بسا به واسطه نادانی 
و خودخواهی، همين كان��ون مهر و محبت را به صورت 

زنان تاريک بلکه جهنم سوزان تبديل می سازد. 
در اثر جهالت و نادانی بش��ر اس��ت كه محي��ط نورانی و 
باصف��ای خانواده را به صورت زندانی دردناكی تبديل می 
كن��د كه اعضای خانواده ناچارند تا آخر عمر در آن زندان 
تاريک بس��ر ببرند يا پيمان مقدس زناش��ويی را متالشی 
س��ازند. همچنين برای ازدواج و تأسيس زندگی مشترک 
خانوادگی نيز تخص��ص و آمادگی و اطالعات كافی الزم 
اس��ت. پسر بايد از طرز تفکر همس��رش و خواسته های 
درونی او و مش��کالت زناش��ويی و راه عالج آنها و آداب 
معاشرت اطالعات كافی داشته باشد. بايد توجه داشته باشد 
ك��ه زن گرفتن به معنای جنس خري��دن يا كلفت گرفتن 
نيس��ت؛ بلکه به معنای پيمان وف��ا و صداقت و محبت و 

همکاری و شركت در زندگی مشترک خانوادگی است. 
سخن آخر:

با اين كه سرنوشت پسر و دختر با ازدواج روشن می شود 
و اطالعات الزم و آمادگی اخالقی برايش ضروری است 
متأس��فانه اجتماع ما نسبت به اين موضوع حياتی غفلت 

دارد.
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فرهنگ و هنر
سینما

کوتاه از چهارمحال و بختیاریاخبار کوتاه

ساحره متين از دنيا رفت
ساحره متين بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون در 7۶ سالگی درگذشت. ساحره متين 
)شمس��ی علی بابايی( در س��ال 1314 در تهران متولد شد. در سال 1338 در رشته 
جامعه شناسی در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشکده ادبيات پذيرفته 
ش��د و در س��ال 1343 از دانشگاه تهران در رش��ته جامعه شناسی فارغ التحصيل 
ش��د. او در خ��الل تحصيل در دانش��کده در كالس های فن بي��ان زير نظر مهدی 
فروغ حضور پيدا كرد و كالس های بازيگری را زير نظر روانشاد آقای علی اصغر 
گرمسيری، علی نصيريان، عباس جوانمرد و ركن الدين خسروی گذراند و در سال 
13۶7-13۶۶ در كالس های بازيگری حميد س��مندريان نيز حضور پيدا كرد. در 
س��ال 137۵ از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته ش��د و از سال 13۶7 تاكنون 
به فعاليت در تئاتر و س��ينما و تلويزيون پرداخت. فيلم های مس��افران، ليلی با من 
است، بوی پيراهن يوسف، آژانس شيشه ای و سريال مدرسه مادر بزرگ ها از جمله 

كارهای بازيگری وی بودند.

به كارگردانی كيهان روحانی؛
»اژدها« به جشنواره فالورجان می رود

نماي��ش خيابانی اژدها ب��ه كارگردانی كيهان روحانی در جش��نواره تئاتر خيابانی 
فالورج��ان به عنوان اثر منتخب به نمايش در می آيد. »اژدها« يک نمايش خيابانی 
است كه برای شركت در جشنواره تئاتر خيابانی فالورجان به آن شهرستان به روی 
صحنه می رود، اين نمايش به معضل اعتياد پرداخته اس��ت و كارگردان سعی كرده 
به طور نمايش��ی و به ش��کل معركه گيری در چهار نوبت آن را به اجراء در آورد. 
اين كارگردان در مورد س��اختار اين نمايش به فارس گفت: ش��کل كار به گونه ای 
اس��ت با تأثيرگذاری بيشتر بر مخاطب و نفس به نفس شدن با او سعی در  انتقال 
ساده تر مفاهيم دارد و انتظار داريم با دسترسی به اين روش بتوان در نزديکی مردم 
و مقوله تئاتر مؤثر بود. كيهان روحانی در مورد ساخته ديگرش با عنوان خواب تلخ 
در فرهنگسرای شهروند بيان داشت: قصه اين نمايش كه برگرفته از حوادث جنگ 
تحميلی اس��ت، می كوشد تا گوشه ای از مشکالت جانبازان را به نمايش بگذارد و 
بازگوی ناديدنی های زندگی اين افتخار آفرينان باش��د. وی اظهار داش��ت: در اين 
نمايش دراماتيک كه با نقش آفرينی اميد رضا مزرعه، زهرا رحمانيان، ميثاق پوره، 
مهران جهان تيغ، حميد ضيايی، علی بزم آرا، پيمان سروش، حسين زنبوری، پريسا 
صادقی، محمد احمدی بنی اجراء می شود، حکايت زندگی يکی از جانبازان جنگ 
تحميلی روايت و با حدوث اتفاقاتی كه در آن رخ می دهد، جذابيت های نمايش��ی 
را به چشم مخاطب می آورد. به گزارش فارس، خواب تلخ از ۲7 شهريور به مدت 
پنج شب در س��اعت  19 هر شب در تاالر اجتماعات فرهنگسرای شهروند روی 

صحنه می رود. 

طنز خنده بازار ادامه پيدا می کند
كارگردان مجموعه تلويزيونی خنده بازار گفت: در سريال خنده بازار به دنبال ايجاد 
فضای نقد بوديم. امروز معاونت سيما نيز قول حمايت از اين برنامه را داده است. 
مجموعه طنز خنده بازار كه از شبکه سوم سيما پخش می شود، اين روزها با نظرات 
مخالف و موافق بسياری روبه رو شده است اما به نظر می رسد مديران صدا و سيما 
قصد حمايت از ادامه س��اخت اين مجموعه را دارند. ش��هاب عباس��ی)كارگردان 
مجموعه تلويزيونی خنده بازار( با اشاره به برگزاری مراسم تجليل از هنرمندان اين 
مجموعه با حضور معاونت س��يما گفت: علی دارابی؛ معاونت سيما؛ قول حمايت 
از برنامه  ما را داده است. وی كه در حاشيه همايش تجليل از پدران خوب صحبت 
می كرد، افزود: ما در خنده بازار قصد توهين و به س��خره گرفتن كسی را نداشته و 
نداشتيم. به دنبال آن بوديم تا با استفاده از بزرگی اين افراد فضای نقد را به وجود 
بياوريم. وی با رد متوقف شدن ساخت اين مجموعه افزود: ساخت اين مجموعه 
ادامه دارد و اميدوارم در س��ری جديد اشکال هايی كه در سری فعلی وجود دارد؛ 
رفع ش��ود. احمد نجفی نيز درباره اين برنامه گفت: خنده بازار، برنامه  خوبی است 
ك��ه خنده به لب های مردم می آورد. بايد با اين برنامه ه��ا زمينه ای را آماده كنيم تا 

بتوانيم مديران را نقد كنيم.

نخستين جشنواره تابلو اعالنات 
مساجد در اصفهان

مدي��ر فرهنگس��رای رس��انه اصفهان 
تابل��و  نخس��تين جش��نواره  گف��ت: 
اعالنات مس��اجد ب��ا عنوان »رس��انه 
ديواری« به همت فرهنگس��رای رسانه 
وابسته به س��ازمان فرهنگی، تفريحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود. ميثم 
بکتاش��يان با اشاره به اهداف جشنواره 
تابل��و اعالن��ات مس��اجد در اصفهان 
اظهار داش��ت: هدف از برگزاری اين 
جش��نواره، ارتقا سطح كيفی تابلو های 
اعالنات، آشنايی با وسايل اطالع رسانی و ابزار های ايجاد ارتباط، انتقال اطالعات و 
افزايش دانش رسانه ای و درک علمی و كاربردی از هنر و جذابيت های بصری برای 
انتقال پيام اس��ت. وی با بيان اين كه موضوعات اين جش��نواره را مباحث فرهنگی، 
اجتماعی، دينی، سياسی، ورزشی و تاريخی تشکيل می دهد، عناوين سرمقاله ، حديث 
كوتاه، موضوعات قرآنی و مصاحبه را به عنوان بخش��ی از اش��کال مطالب مندرج 
در آثار ش��ركت كننده در اين جش��نواره معرفی كرد و بيان داش��ت: شركت كنندگان 
در اين جش��نواره عالوه بر دريافت جوايز نفيس به عضويت باش��گاه خبرنگاران و 
روزنامه نگاران فرهنگسرای رسانه نيز در  می آيند. مدير فرهنگسرای رسانه اصفهان در 
مورد چگونگی ارسال آثار به اين جشنواره بيان داشت: شركت كنندگان بايد پس از 
دريافت فرم تقاضا نامه يک يا چند قطعه عکس از آثار خود را با كيفيت باال به همراه 
اسکن مطالب و فرم پر شده تقاضا نامه به خانه های فرهنگ، فرهنگسرا ها يا دبيرخانه 
جشنواره واقع در خيابان ۲۲ بهمن، خيابان عالمه امينی، باغ غدير، ساختمان الغدير، 
فرهنگسرای رسانه تحويل دهند. عالقه مندان برای كسب اطالعات بيشتر می توانند با 
شماره تلفن ۲۶07۵۲9 تماس حاصل كرده يا به پايگاه اينترنتی فرهنگسرای رسانه به 

نشانی www.emcc.ir مراجعه كنند.

فعاليت کانون کتاب خوانان نخبه آغاز شد
مديركل كتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: فعاليت كانون كتاب خوانان نخبه اين 
استان آغاز شد. غالمرضا ياوری بيان داشت: اين كانون به منظور شناسايی، پشتيبانی و 
ارائه تسهيالت ويژه به كتاب خوانان حرفه ای و استفاده از ايده های آنان برای انجام انواع 
فعاليت های فرهنگی و ترغيب و تشويق عموم جامعه به سمت مطالعه مفيد راه اندازی 
ش��ده اس��ت. وی افزود: افراد عالقه مند به عضويت، پس از احراز ش��رايط عمومی و 
اختصاصی به عضويت كانون در می آيند و می توانند از مزايای اين طرح  بهره بگيرند. 
مديركل كتابخانه های عمومی استان اصفهان تصريح كرد: فعاليت هايی مانند نقد كتاب، 
خالصه نويسی كتاب، ميزان امانت و شركت در مسابقات كتاب خوانی، ارائه طرح های 
ويژه در جهت ارتقای كتاب خوانی، اهدای كتاب به كتابخانه ها، جذب كمک های خيران  
در كسب امتياز برای عضويت در كانون مؤثر است. وی بيان داشت: فعاليت های قرآنی، 
عضويت فعال در بسيج و كسب افتخارات ورزشی و هنری نيز در افزايش امتياز اعضای 

كانون تأثير دارد.

فعاليت های بنياد غدير 
به برگزاری مجالس و مراسم محدود نشود

نماين��ده ولی فقي��ه در چهارمح��ال و بختي��اری و امام جمعه ش��هركرد گفت: 
فعاليت های غدير نبايد تنها به برگزاری مراس��م و مجالس محدود ش��ود و اگر 
چني��ن ش��د به غدير و محت��وای غدير ظل��م بزرگی كرده ايم. حجت االس��الم 
محمد علی نکونام در ديدار با مس��ئوالن بنياد غدير چهارمحال و بختياری اظهار 
داش��ت: ظلم بزرگی اس��ت كه فرهنگ غدير و برنامه های آن را به ايّام خاص و 

مناسبت های خاص محدود كنيم.
وی افزود: مسئوالن و دست اندركاران بايد برای گسترش برنامه های بنياد غدير 
در تم��ام ايام س��ال تالش كنند. امام جمعه ش��هركرد خادم��ان غدير را از جمله 
برترين افراد جامعه بر ش��مرد و افزود: جا دارد از استاد فرزانه، شخصيت فقيه و 
وارسته، آيت ا... خزعلی دبير كل بنياد بين المللی غدير كه با وجود كهولت سن 
و بيماری در سراس��ر كش��ور حضور پيدا می كنند تقدير و تشکر شود. نماينده 
ولی فقيه در چهارمحال و بختياری غدير را دريای خروشان و پرمحتوا خواند و 
تصريح كرد: غدير چش��مه جوشانی است كه به دريای جهان هستی وصل است 
و معارف و كماالت مورد نياز انس��ان در اين دريای بيکران موجود اس��ت. علی 
گرج��ی، دبير اجرايی بنياد غدي��ر چهارمحال و بختياری نيز در اين ديدار، تبيين، 
تبليغ و ترويج رويداد عظيم غدير خم و توجه دادن افکار مس��لمانان به اين عيد 
بزرگ را از مهم ترين اهداف بنياد بين المللی غدير برشمرد. وی افزود: 19 كميته 
در اين استان مسئول برگزاری برنامه های تدوين شده بنياد غدير هستند. گرجی 
گفت:برگزاری برنامه های ويژه در ايام س��ال، دهه امامت و واليت، 13 رجب و 
سالروز ازدواج آسمانی حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( از برنامه های اين 

بنياد در چهارمحال و بختياری است.

برگزاری جشنواره سراسری صحيفيه سجاديه 
دبير ش��ورای فرهنگی منطقه چهار دانشگاه آزاد اس��المی از برگزاری جشنواره 

سراسری صحيفيه سجاديه در سراسر كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، حجت االس��الم علی اصغر بيگی در همايش نشس��ت ش��ورای 
فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی منطقه چهار كش��ور در دانش��گاه آزاد شهركرد 
افزود: برنامه ريزی و برگزاری جش��نواره سراس��ری صحيفيه س��جاديه به عهده 
منطقه چهاردانشگاه آزاد اسالمی گذاشته شده است. وی گفت: اين جشنواره در 
سطح دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد اسالمی سراسر كشور به ميزبانی منطقه 
چه��ار با محوريت س��خنان گهربار امام چهارم)ع( در صحيفيه س��جاديه برگزار 
می شود. دبير شورای فرهنگی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی گفت: آنچه كه 
در فعاليت های فرهنگی مهم اس��ت تدبير و انديش��ه، مديريت، اعتقاد و توسل، 
شور و نشاط و سعه صدراست و اگر با هم توام شود خداوند متعال به آن بركت 
می دهد. بيگی افزود: هم اكنون در بحث نظر سنجی، نياز سنجی، آسيب شناسی، 
همايش های تأثير گذار در علوم انس��انی، حمايت از پايان نامه های دانشجويی 
و كتاب ومقاالت در بحث فرهنگی توس��ط حوزه پژوهشی كمبود وجود دارد و 
بايد با جديت پی گيری شوند و فعاليت های پژوهشی بايد پشتوانه فعاليت های 

فرهنگی باشند. 

 زهرا نوبخت
استاندار اصفهان گفت: ما به دنبال برگزاری هفته فرهنگی 
اصفهان در كويت هستيم و اين آمادگی نيز وجود دارد كه 
كشور دوست و همسايه ما نيز هفته فرهنگی كويت را در 
اصفهان برگزار كند. عليرضا ذاكر اصفهانی در ديدار با سفير 
و هيأت رسانه كويتی كه برای بازديد از اصفهان و توسعه 
مناسبات بين دو كش��ور وارد اصفهان شده بودند، اظهار 
داشت: آنچه كه ما به اصفهان می باليم اين كه كشور ما در 
دوره خاص از اسالم تاثيرپذيری داشته است و همچنين 
تأثيراتی را نيز بر اسالم و ترويج آن در دنيا گذاشته است. 
استاندار اصفهان با بيان اين كه شهر اصفهان در سه دوره 
آل بويه، سلجوقی و صفويه به عنوان پايتخت ايران بوده 
است، اضافه كرد: آنچه كه ما امروز تحت عنوان فرهنگ، 
هنر و دستمايه ملی به ارث برده ايم بيشتر به اين دوره ها باز 
می گردد. وی ادامه داد: در دوران صفويه نقطه اوج تاريخ 
اسالم را می توان در اصفهان مشاهده كرد چرا كه پادشاهان 
صفوی با دستمايه دينی و اسالمی حوزه های تمدنی را در 
اين ش��هر به يادگار گذاش��ته اند و آنچه در ساحت تمدن 
در اصفهان مشاهده می  شود ريشه در بنای فکری صفويه 
دارد و اين حوزه تمدنی در بسياری از بخش های فکری، 
ادب��ی، معماری، هنر و علوم اصفهان تأثير گذاش��ته و ما 
امروز ميراث دار اين گنجينه تمدنی هستيم. ذاكر اصفهانی 
بيان داش��ت: البته پس از دوره صفويه اصفهان دچار فراز 
و نش��يب های زيادی شد به گونه ای كه رويارويی با دول 
اروپايی چالش هايی را برای ما ايجاد كرد و ما تحت تأثير 

الهامات مدرن و غربی قرار گرفتيم.
انقالب اس��المی ايران به دنب��ال بازيابی هويت 

واقعی اسالم بود
وی تصريح كرد: البته 33 سال پيش انقالب اسالمی پاسخ 
مناسبی به اين چالش ها داد و در ايران كه تا پيش از انقالب 
اس��المی به صورت خ��اص ردپای غربی ها ب��ه وي ژه در 
عرصه سياست خارجه ديده می شد و به همين نسبت عدم 
استقالل ما در بخش های مختلف اعم از سياسی، نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی قابل رويت بود. وی با بيان اين كه در 
حال حاضر پس از گذش��ت 33 سال از انقالب اسالمی 
ش��اهد دس��تاوردهای باش��کوهی در زمينه های مختلف 
هس��تيم، اظهار داشت: گرچه از ابتدا به دليل دشمنی های 
غرب دچار چالش هايی شديم، اما انقالب اسالمی با ايجاد 
يک نظام سياس��ی فراتر از نظام های سياس��ی غربی ها و 
با شعار نه ش��رقی نه غربی جمهوری اسالمی در فضای 
دوقطبی كه تنها به كمونيس��م و امپرياليسم ختم می شد، 
ضلع سومی به نام اسالم را شکل داد. ذاكر اصفهانی افزود: 
دولت های غربی از همان ابتدا نمی خواس��تند جمهوری 
اس��المی ش��کل گيرد و پس از تش��کيل نظام جمهوری 
اسالمی نيز نمی توانستند نظامی با اين اصول و قدرت را 
تحمل كنند، بنابراين طرح حمله عراق به ايران را پايه ريزی 
كردند. وی تصريح كرد: ما معتقديم كه جنگ ميان ايران و 
ع��راق در چارچوب اراده صدام نبود بلکه آن را به عنوان 
توطئه ای غربی تفسير می كنيم. استاندار اصفهان ادامه داد: 
مردم ايران با ايس��تادگی در برابر دشمن بعثی و با خاتمه 
جنگ در چارچوب تمدن س��ازی اسالمی و برای وصول 
به پايه های استقالل خواهی در عرصه های ديگر همواره 

حضوری حماسی داشته اند.

اصفهان پيشتاز در عرصه های علمی 
ذاكر اصفهانی يادآور شد: اصفهان در بسياری از شاخه های 
علوم و فنون همچون شبيه س��ازی، باروری و ناباروری، 
صنعت و فناوری های نوي��ن و تجهيزات و فناوری های 
دفاعی در جايگاه مناسبی قرار دارد. وی اضافه كرد: استان 
اصفهان با دارا بودن هش��ت هزار واحد صنعتی بزرگ و 
كوچک، قطب نخس��ت صنعت كش��ور به شمار می رود 
و توليدات پتروش��يمی، ساختمانی همچون سيمان، گچ، 
آجر و كاشی عالوه بر تأمين نياز داخل به ديگر كشورها 
صادر می شود. استاندار اصفهان با اشاره به اين كه با وجود 
خشکس��الی در اصفهان اين استان ش��رايط خوبی را در 
بخش كشاورزی ايجاد كرده است، تصريح كرد: اصفهان 
در بخش زراعت، شيالت، دامداری و توليدات دام و طيور 
جزو استان های برتر كشور محسوب می شود به گونه ای كه 
۵0درصد از گوشت بوقلمون و مرغ كشور در اين استان 
تأمين می شود. وی افزود: استان اصفهان رتبه نخست توليد 
شير خام را در كشور دارد و روزانه 100 تن از شير اصفهان 

به كشورهای حاشيه خليج فارس صادر می شود.
عالقه مند به تعامل با مردم كويت هستيم

ذاكر اصفهانی تصريح كرد: استان به لحاظ وجود جاذبه های 
طبيعی و گردش��گری و نيز وجود آث��ار تاريخی فراوان 
ظرفيت خوبی را برای جذب گردشگر خارجی دارد و ما 
عالقه مند به تعامل با مردم كويت هستيم و از ورود آنها به 
ايران استقبال می كنيم. وی يادآور شد: تاكنون هيات های 
خارجی زيادی از كش��ورهای مختلف جهان برای بسط 
رواب��ط از اصفهان ديدن كرده اند و هفته فرهنگی اصفهان 
و حضور 100 هنرمند اصفهان در كشور الجزاير نمونه ای 
از اين تعامالت است. استاندار اصفهان افزود: ما به دنبال 
برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در كويت هس��تيم و اين 
آمادگی نيز وجود دارد كه كشور دوست و همسايه ما نيز 

هفته فرهنگی كويت را در اصفهان برگزار كند. 

مخالف وجود س��فارت رژيم صهيونيستی در هر 
كشور عربی هستم

رئيس انجمن مطبوعات كويت گفت: رسانه های گروهی 
در كويت و كشورهای عربی با عادی سازی روابط با رژيم 
صهيونيستی مخالفند. عدنان الراشد نيز در ادامه اين سفر 
در پاس��خ به اين سئوال كه آيا شما اقدام اخير مردم مصر 
در حمله به س��فارت اسرائيل در مصر را تأييد می كنيد، 
بيان داشت: من به عنوان يک روزنامه نگار مخالف وجود 
سفارت رژيم صهيونيستی در قاهره و يا هر كشور عربی 
هستم و رسانه های گروهی در كويت و كشورهای عربی 
نيز با اين نظر موافق هستند. وی در ارتباط با خيزش های 
مردم در كش��ورهای خاورميانه و عربی گفت: من از اين 
خيزش ه��ای مردم به عنوان بهار عربی ياد می كنم و آنچه 
كه امروز ما در كش��ورهای عربی از قيام مردم مش��اهده 
می كنيم نش��ات گرفته از عدم آزادی و فقر و بی عدالتی 
مردم اس��ت. رئيس انجمن مطبوعات كويت ادامه داد: ما 
بارها به عناوين مختلف اين قيام های مردمی را به پادشاهان 
كشورهای عربی متذكر شده بوديم. وی افزود: ملت ها بايد 
آزادی و زندگی شرافتمندانه و انسانی را تجربه كنند و از 
ثروت های خدادادی كشورشان بهره مند باشند نه اين كه 
ملت ها دارای ثروت های زيادی باش��ند و اين ثروت تنها 
در دست عده ای خاص بچرخد و بقيه مردم در ظلم، فقر، 
نداری و عدم آزادی به سر برند. الراشد در ادامه در پاسخ 
به اين س��ئوال كه نحوه برخورد سياس��يون و امير كويت 
با خبرنگاران و اصحاب رسانه كشور شما چگونه است، 
گفت: امير كويت به آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی 
و همچنين آزادی مردم ايمان كامل دارد و ما تجربه دولت 
دموكراتيک را بيش از س��اير كشورهای عربی در كشور 
خود داري��م و اين آزادی ارتباطی به تحوالت بهار عربی 
ندارد بلکه از سال ها پيش آزادی زيادی برای مردم كويت 
وجود داشته است. وی تصريح كرد: بر عکس ما در كويت 

از آزادی افراطی رنج می بريم.  
نوشته های غير حرفه ای، تعيين كننده مناسبات 

دو كشور نيست
رئيس انجمن مطبوعات كويت در ادامه در واكنش به مقاله 
چاپ شده در روزنامه الوطن كويت، مبنی بر اين كه سفر 
نمايندگان رسانه های اين كشور به ايران مورد نکوهش واقع 
شده، تصريح كرد: برخی افراد در دو كشور مخالف توسعه 
روابط دو ملت ايران و كويت هس��تند و نوشته خبرنگار 
روزنامه كويتی هيچ ارتباطی با مواضع رسمی اين كشور و 
حتی آن روزنامه نداشته است. وی اظهار داشت: همزمان 
با نوشتن اين مقاله در يک ستون كوچک، صفحه بزرگی از 
همين روزنامه به ديدار خبرنگاران كويت با رئيس جمهور 
و مشروح سخنان احمدی نژاد اختصاص داده شده است. 
الراش��د تصريح كرد: اين ديدگاه منفی تنها نظر يک مقاله 
نويس بوده و نمی توان آن را به عنوان نظر روزنامه يا مردم 
كويت تلقی كرد بنابراي��ن درج يک مقاله بيانگر مواضع 
مطبوعات كويت نيست. وی اضافه كرد: تمامی خبرنگاران 
كويتی كه به ايران سفر كرده اند به جايگاه ايران در سطح 
منطقه و جهان واقف هستند. الراشد با اشاره به اين كه ايران 
و كويت وجوه مشتركی چون انسانيت، مرزهای جغرافيای 
و اس��الميت دارند، تأكيد كرد: مطبوعات و رسانه های دو 
كشور بايد به بسط و توسعه روابط ايران و كويت كمک 
كنند. رئيس انجمن مطبوعات كويت يادآور شد: ما از سفر 
هيأت رس��انه ای ايران به كويت استقبال می كنيم و انتظار 
داريم كه خبرنگاران دو كش��ور دست در دست يکديگر 
در راستای بسط ديپلماسی عمومی حركت كنند. روزنامه 
الوطن چاپ كويت روز يکش��نبه گذش��ته در مقاله ای با 
انتقاد از سفر اخير هيأت مطبوعاتی كويت به ايران كه به 
نمايندگی انجمن مطبوعات اين كشور صورت گرفت و 
هي��أت در جريان آن با مس��ئوالن بلندپايه ايران از جمله 
رئي��س جمهوری ديدار كرد، نوش��ته ب��ود كه اين هيأت 
تنها نماينده خود بوده اس��ت كه در قالب اين مصاحبه به 

شايستگی پاسخ اين مقاله نويس را داد.
نش��ان دادن نمای واقعی ايران نيازمند فعاليت 

رسانه ای است
وی با اشاره به اين كه واقعيت ايران امروز نياز به همراهی و 
پيگيری مقامات ايرانی و همچنين رسانه های داخلی دارد، 
تأكيد كرد: نشان دادن عکس و نمای واقعی ايران اسالمی 
نيازمند فعاليت رسانه ای است حتی در زمينه ديدگاه ها و 
نظرات سياسی و خارجی نيز بايد اقدام رسانه ای صورت 
گيرد. الظفيری اف��زود: از زمانی كه خبرنگاران و روزنامه 
نگاران كويتی به خاک ايران پا گذاش��ته اند نگاه مثبتی به 
ايران داشته اند و اين نگاه مثبت خبرنگاران كويتی به شرايط 
كش��ور و مردم اي��ران يک پيروزی برای من به حس��اب 
می آيد. وی يادآور ش��د: آرزو دارم هيأت های رس��انه ای 
ايران به ديدار كويت بيايند و اصحاب رسانه دو كشور در 
راستای برداشتن نگاه های غير واقعی و منفی ميان كويت و 
ايران تالش كنند تا زمينه تفاهم و ارتباط دوستانه بيش از 
پيش به وجود آيد. الزم به ذكر است 17 نفر از سردبيران و 
روزنامه نگاران و خبرنگاران برجسته كويت برای بازديد از 
ايران از روز شنبه وارد ايران شدند و پس از ديدار با رئيس 
جمهور و وزير خارجه اي��ران به اصفهان آمدند و ديروز 

اصفهان را به مقصد كويت ترک كردند.

نگين درخش��ان قم با نگاهی ب��ه زندگی و 
اح��واالت گذران دوره كوت��اه ولی پربركت 
زندگی حضرت فاطمه معصومه)ع( و سفر 
ايش��ان به ايران و شهر قم از توليدات جديد 
سيمای انگليسی ش��بکه سحر آماده نمايش 
شد. مجموعه مستند روايی نگين درخشان 
قم به تهيه كنندگ��ی و كارگردانی ارس��الن 
خندانی بهبهانی در س��يمای انگليسی شبکه 
س��حر و در قالب پنج قس��مت ۲۵ دقيقه ای 
توليد ش��د. به گزارش روابط عمومی شبکه 
س��حر، اين مجموعه، عالوه ب��ر زندگی و 
اح��واالت گذران دوره كوت��اه ولی پربركت 
زندگی حضرت فاطمه معصومه)ع( و سفر 
ايشان به ايران و شهر قم، به سيمای امروزين 
اين ش��هر مذهبی و آثار و بركات بجا مانده 
از حضور معنوی آن حضرت)س( در شهر 
قم نيز می پردازد. تهيه كننده و كارگردان اين 
برنامه درباره موضوعات نگين درخشان قم 
تصريح كرد: قسمت اول و دوم در خصوص 
زندگی، محيط تربيتی، ش��خصيت علمی و 
معنوی، انگيزه سفر اين بانوی گرامی به ايران، 
داليل مخالفت حاكمان وقت از اين س��فر و 

جلوگيری از ادامه س��فر و ممانعت از ديدار 
ايش��ان با امام رضا)ع( و انتخاب شهر قم از 
سوی ايش��ان و اقامت 17 روزه آن حضرت 
در قم و استقبال مردم قم از ايشان و شهادت 
اين بانوی كريمه و سپس دفن ايشان در باغ 
بابالن قم و...... را روايت می كنند و در ادامه 
زيبايی های حرم و موزه ايشان را نيز به تصوير 
می كشد. قسمت س��وم تا پنجم اين مستند 
ني��ز در خصوص ب��ركات حضور حضرت 
معصومه)س( در قم است، كه حوزه علميه 
ق��م يکی از مهم ترين آنها اس��ت. وی ادامه 
داد: در قسمت چهارم، موضوع بررسی اصول 
علمی و روش��های تدريس علوم حوزه ای 
و مزيت های آن از آغاز طلبگی تا رس��يدن 
به درج��ه اجتهاد مورد بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت و در قسمت پنجم نيز به تحول علوم 
حوزه ای و تخصصی شدن حوزه ها، نهضت 
دايره المعارف نويسی و مؤسسات پژوهشی 
 در ق��م از جمله مؤسس��ه ام��ام خمينی)ره(
 مؤسس��ه دايره المعارف اهل بيت، مؤسسه 
دايره المعارف نويسی علوم عقلی، دانشگاه 
ادي��ان و مذاهب، جامعه المصطفی العالميه، 

جامعه الزهراء، دانشکده مجازی المصطفی 
العالمي��ه، مرك��ز علوم كامپيوت��ر پرداخته و 
معرفی شده است. خندانی با اشاره به اين كه 
پيش توليد اين برنامه با توجه به گستردگی 
لوكيش��ن ها از ابتدای ارديبهش��ت ماه سال 
جاری آغاز ش��ده و همزمان متون برنامه به 
رشته تحرير آمده، اظهاركرد: تصوير برداری 
به مدت 18 روز در ش��هر قم و حومه آن در 
ارديبهشت و خرداد انجام شده است و تدوين 
و ص��دا گذاری نيزظرف مدت 30 روز و در 
تير و مرداد صورت پذيرفته و پس از مراحل 
بازبينی و اصالحات نهايی، هم اكنون برنامه 

آماده پخش است. 

دس��تانش هنرنمايی می كند و دف سنگين را 
مقابل چشمان متعجب شاگردان باال و پايين 
می برد و هر ازگاهی از پش��ت دايره ساز نيم 
نگاه��ی به مخاطبان می ان��دازد و ضربه های 
انديش��ه اش را دل نوازتر به دف می كوبد. به 
گزارش ايسنا، محس��ن طاهر زاده دف را در 
بيان احساسات مانند بقيه س��ازها می داند و 
می گويد: هر سازی با توجه به حسی به وجود 
آمده اس��ت، س��ازهای زهی ملودی دارد كه 
می تواند احساس را بيان كند، اما ريتم منطق 
خاص��ی دارد و مانند ضربان قلب هميش��ه 
ثابت زده می ش��ود در اصل تنوع ريتميک آن 
نس��بت به ملودی كمتر است. طاهرزاده، اين 
هنرمند دف نواز متولد س��ال 13۶0 است. او 
از سال 137۵ موسيقی را به صورت خودآموز 
و با نواخت��ن دف آغاز ك��رد و در حالی كه 
ايدئول��وژی خانواده اش ب��ر تحصيل بود در 
14 سالگی برای شناخت موسيقی دف راهی 

سنندج شد و در سال 1378 عالوه بر تدريس 
با تشکيل گروهی به نام ناسوت به برگزاری 
كنسرت پرداخت.  وی می گويد: گروه ما از 
سال 1377 به نام دف نوازان شيدا آغاز به كار 
كرد كه در سال 1381 نيز به ناسوت كه يک 
نام فلسفی است تغيير نام يافت. اين هنرمند 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه با توجه به اين 
كه ناسوت بيشتر تصنيف های سنتی را اجرا 
می كند چقدر مورد استقبال مردم هنر دوست 

اصفهان كه دوس��تدار موس��يقی س��نتی هم 
هستند قرار می گيرد، می گويد: من گفته شما 
را تصحي��ح می كنم مردم اصفهان موس��يقی 
پاپ را بيشتر از موسيقی سنتی دوست دارند 
چ��ون وقتی يک خواننده پاپ از تهران برای 
اج��را می آيد بليط كنس��رتش ب��ا قيمت 40 
هزار تومان پيش فروش می ش��ود، اما سالن 
اجرای يک كنس��رت سنتی با بليط 10 هزار 
تومان پر نمی ش��ود. طاهرزاده ادامه می دهد: 
وقتی بيشتر س��ريال ها و فيلم های ما يا حتی 
آهنگ های ميان برنامه ها به جای اين كه از آثار 
موسيقی دان های بزرگ كشور باشد پاپ است 
مردم ما به شنيدن اين موسيقی عادت می كنند 
و به اس��تقبال آن می روند. فستيوال موسيقی 
تركمستان، فس��تيوال بنگالدش، كنسرت در 
برلين، اجرای تک نوازی در كويت، فستيوال 
ريتم در تركيه و موسيقی تركمنستان از جمله 

اجراهای طاهرزاده در خارج از كشور است.

ذاكر اصفهانی: 

آماده برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در کويت هستيم

نگين درخشان قم آماده نمايش شد

مردم اصفهان موسيقی پاپ را بيشتر از موسيقی سنتی دوست دارند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت
مطب

کليدهای طاليی برای رهايی از گردن درد 

ابالغ
۶/40۶ ش��ماره: ۵01۲ اب��الغ مفاد رای افراز ش��ماره 4۲41- 1390/۵/19 نظر به 
اينکه آقای محمدرضا صادق فرزند ش��عيب مالک مش��اعی پالک 80۲7 فرعی از 
ش��ماره يک اصلی واقع در ميمه كوی باس��ياه بخش ثبتی ميمه درخواس��ت افراز 
س��هم مش��اعی خود از س��اير مالکين پالک فوق را نموده اس��ت كه پس از طی 
مراحل قانونی صورت مجلس افراز به ش��ماره 4184- 1390/۵/17 تنظيم و رأی 
شماره 4۲41- 1390/۵/19 صادر كه طبق اظهارات خواهان آقای صفر علی بيکی 

حسن مجهول المالک می باشد لذا طبق ماده ۵ آيين نامه قانون افراز امالک مشاع 
مص��وب 13۵7 در نظريه افراز چنين اظهارنظر گرديده كه افراز س��هم خواهان به 
ش��رح صورت مجلس افراز ش��ماره 4184- 1390/۵/17 و رای صادره ش��ماره 
4۲41- 1390/۵/19 و نقش��ه مربوطه كه به تاييد ش��هرداری محل رسيده موافقت 
می گردد و مابقی س��هم مش��اعی متعلق به ساير مالکين مشاعی می باشد كه نقشه 
قطعه مفروزی و قطعه باقی مانده كه س��هم خواهان در آن مفروز گرديده به شرح 
نقش��ه ذيل می باشد. بنابراين به موجب اين آگهی و در اجرای ماده ۲ قانون افراز 
مالک مشاع آقای صفرعلی بيکی حسن فرزند علی اصغر مالک مشاعی اخطار می 
گردد چنانچه بر نظريه فوق اعتراض دارد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين 
آگه��ی به دادگاه عمومی محل مراجعه و اعت��راض خود را تقديم و گواهی آن را 
اخذ و جهت انعکاس در پرونده ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت مطابق قوانين 

و مقررات سند مالکيت مفروزی صادر و تسليم خواهد شد.
نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

ابالغ رای
۶/4۵۵ كالسه پرونده: 3۶9/90 ش��ماره دادنامه: ۵۶7- 90/۵/30 مرجع رسيدگی: 
ش��عبه ۲7 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد به نشانی خ 
رب��اط اول- روبروی كوچه مس��جد حجت- موبايل فروش��ی متين وكيل: اصيل 
خوانده: عبدالرس��ول امينی مجهول المکان وكيل: اصيل خواسته: مطالبه يک فقره 
چک به مبلغ ۲0/000/000 ريال گردش��کار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا:

درخصوص دادخواس��ت مجتبی هنری فرد فرزند مهدی به طرفيت عبدالرس��ول 
امينی به خواس��ته مطالبه مبلغ ۲0/000/000 ريال وجه يک فقره حواله به ش��ماره 
1۲330۶ عهده صندوق قرض الحس��نه و پس انداز حضرت ابوالفضل به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اينکه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار كافی در جلسه 

شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تکذيبی به 
عمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حکايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان 
را حکايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، ۵19، 
۵۲۲ قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 31۵، 310، 309، 307، ۲49 قانون تجارت 
حک��م به محکوميت خوانده به پرداخت مبل��غ ۲0/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 40/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 89/۶/1۵ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف 
۲0 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه خواهد بود. در ضمن باتوجه 
به عدم واريز مبلغ خس��ارت احتمالی قرار تأمين خواسته خواهان، شورا نسبت به 

تأمين خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می نمايد.
قاضی شعبه ۲7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
۶/4۵۶ كالسه پرونده: 37۲/90 ش��ماره دادنامه: ۵۵9- 90/۵/30 مرجع رسيدگی: 
ش��عبه ۲7 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد فرزند مهدی 
ب��ه نش��انی خ رباط اول- روبروی كوچه مس��جد حجت- موبايل فروش��ی متين 
وكي��ل: اصيل خوانده: عليرضا احمدی فرزند مرتضی مجهول المکان وكيل: اصيل 
خواس��ته: مطالبه 8 فقره سفته جمعًا به مبلغ 8/000/000 ريال گردشکار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 

نمايد:
رأی قاضی شورا:

درخصوص دادخواس��ت مجتب��ی هنری ف��رد فرزند مهدی ب��ه طرفيت عليرضا 
احم��دی فرزند مرتضی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 8/000/000 ريال وجه 8 فقره 
س��فته به ش��ماره ه��ای 1- 387۲۶8، ۲- 387۲۶7، 3- 387۲7۲، 4- 97۲897، 
۵- 387۲70، ۶- 387۲۶4، 7- 387۲۶9، 8- 387۲71 عه��ده بان��ک- به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اينکه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار كافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تکذيبی به 
عمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حکايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان 
را حکاي��ت م��ی كند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 
۵19، ۵۲۲ قانون آئين دادرس��ی مدنی و م��واد 31۵، 310، 309، 307، ۲49 قانون 
تجارت حک��م به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت 40/000 ريال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 90/4/1۵ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی 
و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود و نسبت به 
تأمين خواس��ته با توجه به عدم واريزی مبلغ خس��ارت احتمالی قرار عدم دعوی 

خواهان صادر می گردد. 
قاضی شعبه ۲7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
۶/4۵7 كالسه پرونده: 370/90 ش��ماره دادنامه: ۵۵7- 90/۵/30 مرجع رسيدگی: 

ش��عبه ۲7 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد فرزند مهدی 
ب��ه نش��انی خ رباط اول- روبروی كوچه مس��جد حجت- موبايل فروش��ی متين 
وكيل: اصيل خوانده: 1- غالم حس��ين س��امانی فرزند الياس به نش��انی مجهول 
المکان ۲- احمد نيلوفری اصفهانی فرزند رضا به نش��انی خ رباط اول- روبروی 
بانک س��په- موبايل پانته آ وكيل: اصيل خواس��ته: مطالبه ي��ک فقره چک به مبلغ 
۵0/000/000 ريال گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا:

درخصوص دادخواست مجتبی هنری فرد فرزند مهدی به طرفيت 1- غالم حسين 
س��امانی ۲- احمد نيلوفری اصفهانی به خواس��ته مطالبه مبلغ ۵0/000/000 ريال 
وجه يک فقره س��فته/ چک به ش��ماره 990909 عهده بانک كشاورزی به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اينکه خوانده رديف اول با ابالغ نش��ر آگهی و خوانده رديف 
دوم ب��ا اب��الغ حضوری و ماده ۶8 ق.آ.د.م وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تکذيبی به عمل 
نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حکايت از اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، ۵19، 
۵۲۲ قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 31۵، 310، 309، 307، ۲49 قانون تجارت 
حکم به محکوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۵0/000/000 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 40/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 88/1/۲۵ لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طب��ق نرخ ش��اخص بانک مرك��زی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره نس��بت به خوان��ده رديف اول غيابی و ظ��رف ۲0 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين ش��عبه خواهد بود و رأی صادره نس��بت به خوانده رديف 
دوم حض��وری و ظ��رف ۲0 روز پس از ابالغ قاب��ل تجديدنظرخواهی در محاكم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و باتوجه به عدم واريزی مبلغ خسارت  

احتمالی از طرف خواهان قرار رد دعوی تأمين خواسته صادر می گردد. 
قاضی شعبه ۲7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
۶/4۵8 كالسه پرونده: 371/90 ش��ماره دادنامه: ۵۵8- 90/۵/30 مرجع رسيدگی: 
ش��عبه ۲7 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد فرزند مهدی 
به نش��انی خ رباط اول- روبروی كوچه مسجد حجت- موبايل متين وكيل: اصيل 
خوانده: 1- غالمحس��ين س��امانی به نش��انی مجهول الم��کان ۲- احمد نيلوفری 
اصفهان��ی فرزند رضا به نش��انی خ رباط اول- روبروی بانک س��په- موبايل پانته 
آ وكيل: اصيل خواس��ته: مطالبه س��ه فقره چک جمعًا به مبلغ 17/800/000 ريال 
گردش��کار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا:

درخصوص دادخواست مجتبی هنری فرد فرزند مهدی به طرفيت 1- غالم حسين 
س��امانی ۲- احمد نيلوفری اصفهانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 17/800/000 ريال 
وجه س��ه فقره چک به شماره های 1- 990910 ۲- 990817 3- 99081۵ عهده 

بانک كش��اورزی شعبه س��امان ميدان امام خمينی به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخير تاديه باتوجه به دادخواس��ت تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و 
اينکه خوانده رديف اول با ابالغ نشر آگهی و خوانده رديف دوم با ابالغ حضوری 
ماده ۶8 ق.آ.د.م وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تکذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز 
حکايت از اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را حکايت می كند. علی هذا ضمن 
ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، ۵19، ۵۲۲ قانون آئين دادرسی مدنی و 
م��واد 31۵، 310، 309، 307، ۲49 قانون تج��ارت حکم به محکوميت خواندگان 
ب��ه صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 17/800/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته 
و پرداخت 40/000 ريال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخير 
تاديه و تاريخ سررس��يد چکها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بان��ک مرك��زی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. رأی صادره نس��بت به 
خوان��ده ردي��ف اول غيابی و ظرف ۲0 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در اين 
ش��عبه خواهد بود و رأی صادره نس��بت به خوانده رديف دوم حضوری و ظرف 
مهل��ت ۲0 روز پس از اب��الغ قابل تجديدنظرخواه��ی در محاكم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د و نسبت به قرار تأمين خواسته به واسطه عدم واريزی 

مبلغ خسارت احتمالی قرار رد دعوی خواسته صادر می گردد. 
قاضی شعبه ۲7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
۶/4۵9 درخصوص پرونده كالس��ه 9۵۵/89 خواهان اسداله محمديان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت مهدی امينی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
روز يک ش��نبه مورخ 90/8/1 س��اعت 1۵:1۵ تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/89۲7 
مدير دفتر شعبه ۲9 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
۶/4۶0 آقای حسن كاظمی زهرانی دارای شناسنامه شماره ۲۵ به شرح دادخواست 
به كالس��ه ۲83۲/90ح/10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه ش��ادروان خانم كاظمی زهرانی بشناس��نامه 4۵0 در تاريخ 
1390/1/9 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به دو پسر و س��ه دختر به شرح ذيل: 1- حسن كاظمی زهرانی به 
ش ش ۲۵ فرزند متوفی ۲- حس��ين كاظم��ی زهرانی به ش ش 11 فرزند متوفی 
3- عصمت كاظمی زهرانی به ش ش 3-148401-1۲7 فرزند متوفی 4- سلطنت 
كاظم��ی زهرانی ب��ه ش ش 33 فرزند متوفی ۵- فاطمه كاظمی زهرانی به ش ش 
۲7 فرزند متوفی والغير. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را 
در يک نوبت يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/8934 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 شهرزاد باباعلی پور 

اين روزها ديگر كمر درد و پا درد و يا حتی دردهای 
گردنی بيماری هايی نيس��تند كه پای س��المندان يا 
ميانس��االن را به مطب های پزش��کان بکشاند بلکه 
واقعيت آن اس��ت كه جوانان بخش بزرگی از اين 
گروه بيماران را تش��کيل می دهند. متخصصان مغز 
و اعص��اب و فيزيوتراپ ها ب��ه اين موضوع تأكيد 
دارند كه اهميت ندادن به نحوه صحيح نشس��تن بر 
روی صندلی و روش های غلط قرار گرفتن در يک 
حالت در مدت طوالنی س��بب ب��روز بيماری های 
اس��کلتی، عضالنی، تغيير شکل ستون فقرات، كمر 
درد و بيرون زدگی ديسک های عضالت، تاندون ها، 
مفاصل، استخوان ها و غضروف ها سيتسم اسکلتی 
عضالن��ی بدن را تش��کيل می دهند اما متأس��فانه 
پزشکان بر اين اعتقادند كه فرار كردن از تحرک و 
پويايی از يک س��و و مطالعه كردن طوالنی مدت و 
غير اصولی، استفاده دائم ا ز خودروها به جای پياده 
روی از س��وی ديگر موجب می ش��ود اين سيستم 
با مش��کل مواجه كرده اس��ت و فزونی پيدا كردن 

دردهای ناشی از گردن درد، كمر درد شده است.
اس��ماعيل ابراهيمی رئيس انجمن فيزيوتراپی ايران 
در ارتباط با اين دردهای اس��تخوانی گفته اس��ت: 
افراد بايد بدانند ثابت ماندن در يک وضعيت بيش 
از 17 دقيقه و بدون تحرک كافی باعث ايجاد فشار 
بر روی ديس��ک ه��ای كم��ر و در نهايت درد می 

شود.
75 درصد از كاربران رايانه با درد مواجهند

واقعيت آن است كه موضوع اختالالت اسکلتی – 
عضالن��ی و دردهای ناحيه كمر، گردن و ش��انه در 
ميان جوانان س��بب شده اس��ت محققان در داخل 
كشور نيز اين موضوع را مورد رسيدگی قرار دهند 
به ط��وری كه به تازگی مركز س��المت محيط كار 

وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
كرده است كه 7۵ درصد كاربران رايانه از دردهای 
كم��ر و گردن رنج می برند. براس��اس اين گزارش 
۲0 تا ۲۵ درصد كاربران كامپيوتر هر روز دردهای 
اسکلتی و عضالنی را تجربه می كنند. اين در حالی 
اس��ت كه ۵3 درصد از كس��انی كه هر روز س��ر و 
كارشان با كامپيوتر است از دردناک بودن، خشکی 
گ��ردن و ش��انه رنج م��ی برند. متأس��فانه ماجرای 
دردهای اس��کلتی به همين جا ختم می شود بلکه 
ش��ايع ترين مشکل افراد ناراحتی ها كمر و به ويژه 
گردن است. نشس��تن بر صندلی های نامناسبی كه 
حماي��ت الزم را از كمر ندارن��د، خم كردن و بلند 
كردن مداوم س��ر برای خوان��دن برگه ای كه روی 
مي��ز قرار دارد و در نهايت خم كردن س��ر به عقب 
سبب ش��ده است اين دردها به مشکل دائمی برای 
كارمندان، محصالن و افرادی باش��ند كه به نحوی 
ه��ر روز به م��دت طوالنی با كامپيوتر س��ر و كار 

دارند.
نرمش راه عالج برای دردهای گردن

مهدی صباغ لنگرودی عضو هيأت علمی دانش��گاه 
آزاد خوراسگان اس��ت كه در زمينه آسيب شناسی 
ورزشی تحقيقات قابل توجهی صورت داده است. 
اين كارش��ناس معتقد اس��ت كسانی كه با خستگی 
هم��راه با درد خفيف در ناحيه پايين گردن و كتف 
مواجه هستند نيازمند تقويت غضالت گردن، كمر 
بند ش��انه و ناحيه پشت گردن می باشند. اين افراد 
همچني��ن بايد عضالت كت��ف از قبيل عضله های 
ذوزنقه ای، متوازی االضالع و عضالت گوش��ه ای 

را تقويت كنند.
براس��اس اظهارات اين كارشناس نخستين اقدامی 
كه فرد در جريان دردهای ش��ديد گردن بايد انجام 
ده��د مراجعه به يک پزش��ک متخصص ارتوپدی 
است تا با انجام بررس��ی های الزم وضعيت بيمار 

را ارزياب��ی كنن��د و در صورتی كه پزش��ک اجازه 
ده��د بيمار می تواند با انج��ام نرمش هايی خاص 
ضعف های عضالنی را از بين ببرد و بدين ترتيب 
با تقويت عضالت، خستگی و درد در ناحيه پايين 
گردن و دو كتف را به تأخير انداخته و بدين ترتيب 

بدن را در مقابل آسيب ها درامان نگه داشت.
اين آسيب ش��ناس ورزش��ی درباره اين نرمش ها 
اظهار كرد: انجام دادن صحيح اين نرمش ها كمک 
زيادی می كند تا آس��يب های اسکلتی كاهش پيدا 
ك��رده و درد آن به ش��کل مزمن در اف��راد پديدار 

نشود. 
1 – كف دس��ت های خ��ود را در جلو بدن به هم 
بچس��بانيد و با كف هر دو دست به هم ديگر فشار 
وارد كني��د اين حالت را بي��ن 10 تا 1۲ ثانيه حفظ 

كنيد.
۲- پنجه دس��ت ها را به صورت بسته درهم قالب 
كنيد و س��عی كنيد دس��ت های خود را از هم جدا 

كنيد اين حالت را بين 10 تا 1۲ ثانيه حفظ كنيد.
3- روی يک صندلی بنش��ينيد و با دو دست خود 
دو ط��رف صندلی را گرفت��ه و صندلی را به طرف 
باال بکش��يد. اين حالت را بين 10 تا 1۲ ثانيه حفظ 

كنيد.
4- روی صندلی بنش��ينيد و با دو دس��ت خود اين 
بار صندلی را به طرف پايين فشار دهيد اين كار را 
همچون زمانی كه می خواهيد از روی صندلی بلند 
ش��ويد انجام دهيد. اين حالت را نيز بين 10 تا 1۲ 

ثانيه حفظ كنيد.
وی در خاتمه خاطرنش��ان كرد: مهم ترين نکته ای 
كه اين روزها بدن همه انسان ها به آن احتياج دارد 
توجه به ورزش كردن اس��ت چرا كه فقط تقويت 
عضالت اس��ت كه می تواند بدن را از آس��يب ها 

حفظ كند.
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فوايد يك فنجان گل گاوزبان
 

اين روزه��ا برخی افراد از اس��ترس، اضطراب، اختالل در تمرك��ز، كم خوابی يا 
بی خوابی ناش��ی از تغيير فصل رنج می برند. بروز اين عالئم حتی به ميزان ناچيز 
می تواند سالمت روح و روان را تحت تاثير قرار داده و عملکرد طبيعی مغز را مختل 
كند. گل گاوزبان گياهی اس��ت خودرو كه اغلب در دامنه كوه های البرز می رويد و 
در حال حاضر نيز به شکل صنعتی كشت می شود. اين گياه دارای گونه های زيادی 
است و به دليل خواص دارويی فراوان و گل های زيبا، بسياری از خانواده ها آن را 
در باغچه هايشان می كارند. برگ ها و گل ها بخش های مصرفی اين گياه را تشکيل 
می دهند. گل گاوزبان به دليل دارا بودن مقادير چش��مگير پتاس��يم و كلسيم بسيار 
ادرارآور بوده و با تحريک بدن، تبادالت سلولی را تنظيم و سيستم اعصاب را آرام و 
برای درمان ناراحتی های اعصاب به كار می رود. جوشانده و دم كرده اين گياه حواس 
پنجگانه را تقويت كرده و بس��يار نش��اط آور، بازكننده رنگ رخسار، كاهنده غم و 
اندوه و ضد وحشت و اضطراب است و می تواند حواس پرتی را رفع و تنگی نفس 
ناشی از آشفتگی ذهنی را بهبود بخشد. منيزيم موجود در گل گاوزبان ضدسرطان 
بوده و به دليل دارا بودن »آلکوالوييد« می تواند ضد حساسيت، ضد روماتيسم و ضد 
التهاب باشد. اين گياه باعث كاهش تب در بيماری هايی چون سرخک، مخملک، 
آبله و كهير می شود. در برخی كشورها برگ های تازه گل گاوزبان را به علت داشتن 
مقاديری ويتامين C داخل س��االد می ريزند. گل های تازه اين گياه نيز بويی ش��بيه 
خيار دارد و وقتی در آب خيسانده شود و با آب ليمو و شکر مخلوط شود، مصرف 
آن برای روزهای گرم بسيار نشاط انگيز و خنک كننده است.  گل گاوزبان عالوه بر 
خواص درمانی فوق تصفيه كننده خون، ضداسپاسم، محرک غدد آدرنال، مقوی قلب 
و عروق، نرم كننده مجاری تنفسی، خلط آور، شيرافزا و مسهل بوده، ولی به دليل دارا 

بودن آلکوالوييد برای زنان باردار و كودكان مضر است. 

تم��ام ولع و اش��تياقي كه براي خوردن ش��يريني و كيک ش��کالتي در دوران 
بارداري داشته ايد، پس از اين كه نوزاد خود را به دنيا آورديد بدون شک وزن 
شما را افزايش داده و قطعًا آرزو مي كنيد كه دوباره به وزن قبل از بارداري خود 
بازگرديد. در اين مطلب كه در س��ايت بهداش��تي كامن سنس منتشر شده چند 
نکته ساده و مفيد ارائه شده كه بي ترديد به شما كمک مي كند اين وزن اضافي 

را كاهش داده و مادري سالم تر باشيد:
- حتمًا نوزاد را از ش��ير خودتان تغذيه كنيد. اين كار نه تنها براي كودک مفيد 
است بلکه به كاهش وزن مادر نيز كمک مي كند. پزشکان معتقدند كه تغذيه با 

شيرمادر در هر روز ۵00 كالري از بدن مادر را مي سوزاند.
- آب زياد بنوش��يد. روزانه 10 تا 1۲ ليوان آب بنوشيد. اگر رنگ ادرارتان زرد 
ش��ده نشان مي دهد كه آب زيادي از دس��ت داده ايد. آب زياد بنوشيد و كمک 

كنيد بدنتان دوباره تازه و سرحال شود.
- از مواد غذايي متعادل اس��تفاده كنيد. از آنجا كه به تازگي مادر شده ايد قطعًا 
نمي توانيد رژيم بگيريد اما مي توانيد تغذيه س��الم داشته باشيد. بين مواد غذايي 
كه مي خوريد تعادل برقرار كنيد و در رژيم غذايي خود ميوه،  س��بزي، گوشت 
لخ��م، ماهي و لبنيات كم چرب را بگنجانيد. س��عي كني��د بيش از همه ميوه و 

سبزي بخوريد.
- ورزش كنيد. البته اشتباه نکنيد چون نيازي نيست كالس ورزش برويد بلکه 
توصيه مي ش��ود همراه با نوزاد خود ورزش كنيد. براي مثال مي توانيد با هم و 

با استفاده از كالسکه به پياده روي برويد.
- فقط وقتي واقعًا گرس��نه هستيد، بخوريد اما هيچ وقت مدت طوالني گرسنه 
نمانيد و از وعده هاي غذايي خود صرف نظر نکنيد. به خاطر داش��ته باشيد كه 
كودک ش��ما به دليل تغذيه از ش��يرمادر نياز به مواد مغذي دارد پس وعده هاي 

غذايي خود را صحيح و به موقع استفاده كنيد.
- اجازه ندهيد مش��کل اضافه وزن ش��ما را نگران كند. از اين تکنيک ها لذت 
ببريد و با كودک خود با يک برنامه ريزي صحيح اوقات خوشي داشته باشيد و 

هرگز فراموش نکنيد كه نبايد پرخوري كنيد.

چند اقدام ساده براي کاهش وزن پس از بارداري

سرطان پروستات دومين قاتل مردان
مردها كمتر به پزش��ک مراجعه می كنند و نس��بت به بيماری ش��ان 
س��هل انگار تر از خانم ها هس��تند. آقايان زمانی به پزشک مراجعه 
می كنند كه درد حسابی كالفه شان كرده باشد و البته متأسفانه گاهی 
اين س��هل انگاری برايشان گران هم تمام می شود. چراكه تأخير در 
مراجعه به پزشک گاهی ممکن است بيماری را به مراحل پيشرفته 
و خطرناک برساند. يکی از بيماری هايی كه مردها را تهديد می كند 
و تش��خيص زودهنگام آن هم در درمانش بس��يار سودمند است. 
س��رطان پروس��تات نام دارد. بيماری ای كه موضوع گفتگوی ما با 
محس��ن طاهری، جراح و متخصص كليه و عضو علمی دانش��گاه 
علوم پزشکی تهران است . اگر سن شما باالی 40 سال است و در 
خانواده تان سابقه سرطان پروستات داشته ايد، درنگ نکنيد و برای 
يک معاينه ساده به پزشک مراجعه كنيد. در اينجا روش هايی را كه 

برای تشخص بيماری استفاده می شود توضيح می دهيم:
به طور معمول معاينه فيزيکی اولين اقدامی است كه برای تشخيص 
سرطان پروستات به كار می رود. پروستات طبيعی و سالم در معاينه 
قوام نرم دارد و فاقد توده است. به اين روش معاينه ركتال می گويند. 
در اين روش، پزشک از داخل مقعد بيمار، غده پروستات را معاينه 
می كند. وجود غده ای بزرگ، سفتی پروستات يا وجود توده ای در 
آن، در برخی موارد می تواند نش��انه هش��دار دهنده سرطان باشد. 
امروزه با س��ونوگرافی از طريق مقعد، از نقاط مشکوک پروستات 
نمونه برداری می شود. اگر در نمونه برداری مشخص شد كه سرطان 
اس��ت بايد بررسی شده و مشخص ش��ود بيماری در كدام مرحله 
قرار دارد. روش ديگری كه برای تشخيص سرطان پروستات وجود 
دارد، آزماي��ش PSA آنتی ژنی اس��ت كه تنها در غده پروس��تات 
 توليد می ش��ود و به عبارت ديگر »آنتی ژن اختصاصی پروس��تات«

است. 
فقط پروس��تات در بدن اين ماده را ترش��ح می كند و اين ترش��ح 
می توان��د به وس��يله مايع منی و خ��ون نمايانگر ابتال به س��رطان 
پروس��تات نيس��ت. گاهی ممکن اس��ت فرد دچار مشکل بزرگی 
خوش خيم پروس��تات باش��د. برای فردی ك��ه PSA باالی چهار 
دارد، ي��ک دوره آنتی بيوتيک تجويز می ش��ود. بعد از مدتی دوباره 
چک می ش��ود كه پايين نيامده بود، بيوپس��ی انجام می شود. نکته: 
وقتی معاينه فيزيکی، بيوپسی حاكی از ابتالی فرد به سرطان باشد، 
با سی تی اس��کن، ام آرآی، عکس��برداری از ريه و اسکن استخوان، 
می توان بررس��ی كرد كه اين امر محدود به غده پروس��تات است 
يا اين كه به كل بدن س��رايت كرده يا از طريق موضعی به روده ها 

رسيده است.

کاهش  خطر سكته مغزي 
در سالمندان  با مصرف روغن زيتون

متخصصان مغز و اعصاب در فرانسه تاكيد 
كردند مصرف روغن زيتون خطر سکته 
مغ��زي را در س��المندان كاهش مي دهد. 

متخصصان دانش��گاه بوردئوكز روي 
اطالع��ات و س��وابق پزش��کي 
مربوط به 8000 فرد ۶۵ س��اله 
كه در سه شهر فرانسه زندگي 
مي كرده اند، بررسي كردند. هيچ 
يک از اين ش��ركت كنندگان 
سابقه سکته مغزي نداشتند و 
مدت پنج سال تحت نظارت 
بودن��د. ب��ه گ��زارش روزنامه 
هرالدس��ان، اي��ن متخصصان 

دريافتند افرادي كه به طور منظم 
روغن زيتون مصرف مي كنند 41 

درصد كمت��ر با خطر 
س��کته مغزي مواجه 

هستند.
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ورزش

دیدگاه

زاينده رود
مرحله يک چه��ارم نهايی مس��ابقات فوتبال ليگ 
قهرمانان باشگاه های آسيا در حالی از امروز آغاز می شود 
 كه دو نماينده فوتبال كش��ورمان، س��پاهان و ذوب آهن
ب��ا انديش��ه های متفاوت ب��ه مصاف نماين��دگان قطر و 
ك��ره جنوب��ی می رون��د. در حقيقت فوتبال كش��ورمان 
ب��رای نخس��تين مرتب��ه در اي��ن مرحل��ه، دو نماين��ده 
ناكامی ه��ای  آنه��ا  ب��ود  امي��دوار  دارد ك��ه می ت��وان 
 باش��گاه های اي��ران ب��رای فت��ح اين ج��ام را ب��ه پايان

برسانند.
با گذش��ت 14۲ روز از برگزاری ديدارهای برگشت از 
مرحله يک هش��تم نهايی مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان 
باش��گاه های آس��يا، امروز با برگزاری چه��ار بازی دور 
رف��ت از مرحله يک چهارم نهايی اين رقابت ها پيگيری 

می شود.
اي��ن برای نخس��تين بار اس��ت ك��ه دو تي��م ايرانی به 
مرحل��ه يک چه��ارم نهاي��ی مس��ابقات فوتب��ال ليگ 
 قهرمانان باش��گاه های آس��يا رس��يده اند كه اتفاقی ويژه 
 ب��رای فوتبال اي��ران به ش��مار می آيد و البت��ه فرصتی 
مغتن��م ك��ه فوتب��ال باش��گاهی كش��ورمان ب��ار ديگر 
 تواناي��ی خ��ود را ب��ه رخ آس��يايی ها بکش��د اما حيف 
 ن����ه س��پاه�����ان صالب��ت گ����ذش��ته را دارد و 

نه ذوب آهن. 

س��وون سامس��ونگ ك��ره جنوب��ی - ذوب آهن 
ايران

دقيقه 80 ديدار پوهانگ استيلرز كره جنوبی - ذوب آهن 
ايران. بازی يک بر صفر به سود پوهانگ بود. تا اين لحظه 
ذوب آه��ن از ليگ قهرمانان حذف ش��ده بود كه ناگهان 
توپ توس��ط قاس��م حدادی فر ب��ه محمدرضا خلعتبری 
رس��يد و او با هنرمندی دروازه پوهانگ را گشود. نزديک 
به يکس��ال از آن تاريخ می گ��ذرد و باز هم ذوب آهن به 
كره جنوبی رفته و می خواهد برای رسيدن به جمع چهار 
تيم برتر ليگ قهرمانان به مصاف نماينده ای از فوتبال اين 
كش��ور برود. كار ذوب آهن باز هم سخت و دشوار است 

اما نه خلعتبری را دارد و نه حدادی فر را.
گرچه پوهانگ مدافع عنوان قهرمانی آس��يا بود اما زمانی 
كه با ذوب آهن روبه رو ش��د، ش��رايطی خوبی نداش��ت، 
با اين حال بايد به اين نکته توجه داش��ت كه تيم س��وون 
سامس��ونگ شرايطی متفاوت با پوهانگ دارد. ايستادن در 
رده چهارده��م جدول كی ليگ اين تيم را در رده مدعيان 
قهرمانی اين ليگ قرار داده است. سوون سامسونگ يکی 
از تيم های قابل اعتنا در فوتبال كره جنوبی است كه بيش 
از ۲0 قهرمانی در كارنامه دارد. دو عنوان قهرمانی در جام 
باشگاه های آسيا طی سال های ۲001 و ۲00۲ از مهم ترين 
افتخارات آبی پوش��ان شهر سوون است كه از ساعت 1۵ 
امروز در ورزش��گاه جام جهانی اين ش��هر از ذوب آهن 

پذيرايی خواهند كرد.
در اين تيم بازيکنان ملی پوش��ی همچون جونگ سونگ 
ريونگ، پارک هيون بئوم و لی يونگ رائه بازی می كنند و 
از وجود لژيونرهايی چون ماتو نرتياک )كرواسی(، ديه گو 
اوليويرا )برزيل(، اس��تويکا ريستيچ )مقدونيه( و الکساندر 

گينريخ )ازبکستان( بهره می برد.
ذوب آه��ن ديگر آن تيم نوپا و تازه وارد به ليگ قهرمانان 
آس��يا نيس��ت. اين تيم تجربه س��ه دوره حضور در ليگ 
قهرمانان آس��يا را دارد كه در ي��ک دوره از آنها تا مرحله 
نهايی باال آمده است. فيناليست دوره گذشته ليگ قهرمانان 
آس��يا در مصاف دشوار با س��وون سامسونگ كره جنوبی 
بی شک به دنبال حداقل نتيجه است تا ضربه كاری را در 
بازی برگشت كه دو هفته ديگر در اصفهان برگزار می شود 
ب��ه اين تيم وارد كند. تس��اوی ب��ا گل و پيروزی در خانه 
سوون نتيجه مورد عالقه ابراهيم زاده و شاگردانش است كه 
تحقق آن تالشی مضاعف نسبت به آنچه آنها در ليگ برتر 

طی شش هفته گذشته از خود نشان داده اند، می طلبد.
سپاهان ايران - السد قطر

قانون بی رحم س��قف قرارداده��ا، وداع امير قلعه نوعی، 
جدايی محمدرضا س��اكت، اوضاع آش��فته باش��گاه و... 
چهره ای متفاوت از س��پاهان موفق فصول گذشته ساخته 
است، تيمی كه حريفانش را فصل گذشته در ايران و آسيا 
گلباران می كرد. سپاهان كه هفته گذشته با شکست مقابل 

فجرسپاس��ی ش��يراز به رده هفتم جدول ليگ برتر ايران 
سقوط كرده است، امشب در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 

پذيرای السد قطر است.
س��پاهانی ها ب��ا وج��ود مش��کالتی ك��ه با آن دس��ت به 
گريبان هس��تند البت��ه اميدوارند با ل��وكا بوناچيچ به آنچه 
می خواهن��د برس��ند. از خاطر فوتبالدوس��تان بازی های 
خوب س��پاهان ب��ا اين مربی ك��روات هنوز پاک نش��ده 
اس��ت، مرب��ی كه در فص��ل ۲007 تيمش را ب��ا اقتدار به 
فينال ليگ قهرمانان رس��اند و حتی در جام باش��گاه های 
جهان ش��ركت كرد. لوكا گرچه ابزار كاركش��ته مانند آن 
فص��ل در اختيار ندارد اما باتجربه تر از آن روزها به ياری 
 س��پاهان آمده است تا بازهم زردپوش��ان را به فينال آسيا 
برس��اند. بازی با پرافتخارترين تيم فوتبال قطر كار آسانی 
نيس��ت. اين تيم با هدايت خورخه فوساتی اروگوئه ای به 
طور قطع ب��ا اتخاذ تدابير الزم به مصاف ش��اگردان لوكا 
بوناچيچ خواهد آمد. تيمی كه در ورزش��گاه آزادی مقابل 
استقالل و هوادارانش بازی باخته را مساوی تمام می كند، 
بی ش��ک اين تواناي��ی را دارد كه در مصاف با س��پاهان 
خواس��ته های تاكتيکی خود را در زمين پياده كند. سپاهان 
اگ��ر بتوان��د در اين ب��ازی با اختالف حداق��ل دو گل به 
پيروزی برسد، می تواند دلخوش به صعود به مرحله نيمه 
نهايی ليگ قهرمانان آسيا باشد، در غير اين صورت كاری 

دشوار در خانه السد خواهد داشت.

رسول كربکندی: 
بيست دقيقه ابتدايی 

برای ذوب آهن حياتی است

 پژمان سلطانی
تيم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان امروز در دور رفت مرحله يک چهارم 
نهايی جام باشگاه های آسيا به مصاف حريفان خود می روند و طبق برنامه از 
ساعت 1۵ به وقت تهران ذوب آهن ميهمان سوون سامسونگ كره جنوبی خواهد 
بود و سپاهان در ساعت 19:30 بعد از ظهر از تيم السد قطر پذيرايی می كند. 
 به همين منظور رس��ول كربکندی كارش��ناس فوتبال درباره ديدار ذوب آهن
با حريف كره ای اظهار داش��ت: به دليل اين كه برنده ديدار رفت و برگش��ت 
در محل��ه نيم��ه نهايی حاضر می ش��ود برای هر دو تيم ذوب آهن و س��وون 
سامس��ونگ اين مس��ابقه مهم و حساس می باشد و اين دو تيم مايل نيستند به 
زودی از معتبرترين جام قاره كهن خداحافظی كنند. وی ادامه داد: توقعات از 
ذوب آهن با توجه به اين كه سال گذشته در فينال رقابت ها حضور داشته به 
مراتب باال اس��ت و حسن اين ديدار برای ذوبی ها اين است كه مسابقه رفت 
در كش��ور كره جنوبی برگزار می ش��ود و بازی برگش��ت در فوالدشهر انجام 

خواهد شد. 
كربکن��دی افزود: ذوب آهن با اين كه تيمش چن��دان تغيير نکرده اما طراوت 
و ش��ادابی فصل گذشته را ندارد با اين حال شاگردان ابراهيم زاده بايد در ۲0 
دقيقه نخس��ت بازی از س��رعت اوليه كره ای ها بکاهند وكم كم از روی ضد 
حمله و ضربات ايس��تگاهی دروازه حريف را مورد هجوم قرار دهند. باز هم 
می گويم كه بيس��ت دقيقه ابتدايی برای ذوب آهن حياتی می باشد و اگر اين 
تيم بتواند مانع از گلزنی حريف ش��ود به بازی برگش��ت اميدوار خواهد شد. 
كربکندی به بازی سفيدپوشان اصفهانی مقابل پرسپوليس اشاره كرد و توضيح 
داد: ذوب آهن در مسابقه با قرمزپوشان تهرانی در خط دفاعی دچار مشکل بود 
و نتوانس��ت به طور مطلوب از دروازه خود محافظت كند و ش��هاب گردان به 
نوعی جور مدافعان ذوب آهن را كشيد. وی ادامه داد: محمد صلصالی بازيکن 
بزرگی به حس��اب می آيد اما از زمانی ك��ه مورد عمل جراحی قرار گرفته آن 
صلصالی سابق در خط دفاعی ذوب آهن نيست. هر چند ابراهيم زاده می تواند 
در ديدار با س��وون سامس��ونگ در خط هافبک و دفاع يک جا به جايی انجام 
دهد و علی احمدی كه فصل گذشته در كنار فرشيد طالبی زوج مناسبی را در 
 مدافع پوششی تشکيل داده بود، از خط هافبک جدا كرده و به جای اصلی اش
برگردان��د. محمد صلصالی س��ابقه حضور در خط ميان��ی را دارد و كربکندی 

می تواند به عنوان يک مدافع هافبک از اين بازيکن استفاده كند.
پيشکس��وت فوتبال كش��ورمان صب��ر و حوصل��ه را نقطه ق��وت ذوب آهن 
دانس��ت و اف��زود: ذوب آه��ن بازيکنان تکنيک��ی خوبی دارد ك��ه با صبر و 
حوصله می توانند در كره حفظ توپ داش��ته باش��ند و بازی را به كنترل خود 
درآورن��د و با وجود بازيکنانی چون هوگو ماچادو، كاس��ترو، هوار مالمحمد 
و حتی اس��ماعيل فرهادی می توانند برای خط دفاعی حريف مش��کل ايجاد 
كنند. كربکندی پيرامون حريف ذوب آهن اظهار داش��ت: كره ای ها هميش��ه 
تند و تيز هس��تند و مدافعان ذوب آهن بايد حواسش��ان ب��ه طور كامل جمع 
باش��د كه فضاهای پشت سرش��ان جوالنگه مهاجمان سوون سامسونگ نشود 
و امي��دوارم ش��اگردان ابراهي��م زاده با نتيج��ه دلخواه ورزش��گاه جام جهانی 
ك��ره را ترک كنند. رس��ول كربکندی دروازه بان اس��بق كش��ورمان نيز درباره 
ديگر بازی ليگ قهرمانان )س��پاهان – الس��د قطر( به خبرنگار ما گفت: بازی 
س��پاهان مقابل السد قطر به مراتب ساده تر از مس��ابقه ذوب آهن با حريفش 
اس��ت چرا كه اين تيم در خانه بازی می كند و تيم الس��د قطر قدرت س��وون 
سامس��ونگ را ن��دارد اما س��پاهان با توجه ب��ه اين ك��ه در رأس كادر فنی و 
 تيمش دس��ت خوش تغييرات فراوانی ش��ده هنوز به آن انسجام الزم نرسيده 

است.
وی ادامه داد: حريف قطری تنها برای حداقل امتياز پا به ورزش��گاه فوالدشهر 
می گذارد و بازی بس��ته ای را مقابل شاگردان بوناچيچ انجام می دهد و چشم 
به ضد حمالت و ضربات ايس��تگاهی دارد. كربکندی به غايبان اين تيم اشاره 
كرد و توضيح داد: طبق خبری كه روی س��ايت های خبرگذاری ها آمده، تيم 
الس��د قطر مهاجم ملی پوش خود )يوس��ف احم��د( و مدافع ملی پوش خود 
)محمد كس��وال( را به همراه نخواهد داش��ت چرا كه اين دو بازيکن در ديدار 
با بحرين دچار مصدوميت ش��دند كه خبر خوبی برای س��پاهانی ها محسوب 
می ش��ود. وی افزود: سپاهان در خط دفاعی و هافبک بازيکنان شاخصی دارد 
اما به علت عدم انسجام تيمی، مهاجمان اين تيم در فصل جديد در امر گلزنی 
ناكام بودند كه اميدواريم در اين بازی مشکل گلزنی سپاهان به حداقل برسد و 
با نتيجه خوب به فکر ديدار برگشت باشد. كربکندی در پايان گفت: اميدوارم 
هر دو نماينده ايران در مرحله نيمه نهايی حاضر ش��وند تا مثل فصل گذش��ته 
ليگ قهرمانان آس��يا يک فيناليست اصفهانی داشته باشيم كه اين افتخار بزرگی 

برای كشورمان محسوب می شود.
 كاروان 44 نفره ذوب آهن روز جمعه هفته گذشته اصفهان را به مقصد كره جنوبی
ترک كرد. اين سفر نزديک ۲4 ساعت به طول انجاميد كه از اصفهان به تهران 
س��پس دوبی، س��ئول و در نهايت به س��وون ختم ش��د. از ذوب آهنی ها در 
فرودگاه كره جنوبی انگش��ت نگاری ش��د كه يحيی آبادی عضو كميته ورزش 
مجلس ش��ورای اسالمی گفته كه بايد در بازی برگشت نيز از بازيکنان سوون 

كره جنوبی انگشت نگاری شود.
قاس��م حدادی فر غايب اصلی ذوب آهن به حس��اب می آي��د كه در بازی با 
پرس��پوليس نبودش به طور محسوسی احساس ش��د. ذوب آهن طبق قوانين 
"AFC روز گذش��ته تمرين��ی يک س��اعته در ورزش��گاه جام جهان��ی برگزار 

كرد.
تيم س��وون سامس��ونگ در بازی آخر خود با برتری س��ه بر دو سئونگنام ايل 
ه��وا چونم��ا را از پيش رو برداش��ت و ذوب آهن مقابل پي��روزی تهران تن 
به تس��اوی دو ب��ر دو داد. اگر تيم های اصفهانی در جام باش��گاه های آس��يا 
نتيج��ه مطلوب را كس��ب كنند آرامش ب��ه اين دو تيم برم��ی گردد و موجب 
خواهد ش��د كه در ليگ برتر كش��ور نيز همچون س��ال گذش��ته با روحيه ای 
مضاع��ف ب��ه ديدار حريفان برون��د و اين منوط به آن اس��ت كه ضعف های 
خود را پوش��ش دهن��د و از نقاط قوت تيم خود برای شکس��ت حريفان بهره 
 ببرند، هر چند نبايد حاش��يه های غير فوتبالی باعث تضعيف روحيه بازيکنان 

شود.

سپاهان و ذوب آهن با انديشه متفاوت به ميدان می روند

پيش به سوی نيمه نهايی تمام اصفهانی آسيا

لوكا بوناچيچ:
در بدترين زمان ممكن به مصاف 

السد می رويم
زاينده رود

اين بدترين زمانی اس��ت كه تيم س��پاهان بايد به مصاف السد 
قطر برود اما چاره ای نداريم و بايد در مسابقه امروز  به بهترين شکل 
ممکن ظاهر ش��ويم. سرمربی تيم سپاهان در كنفرانس پيش از بازی 
تيم های سپاهان و تيم السد اظهار داشت: من در سال گذشته زمانی 
كه س��رمربی مس كرمان بودم با تيم الس��د قطر ب��ازی كردم و بايد 
بگويم كه السد، تيمی است بسيار ثروتمند كه تغييرات زيادی در آن 
به وجود آمده، اما مهم ترين چيز در بازی امروز نيمه اول آن اس��ت. 
لوكا بوناچيچ افزود: اميدوارم امس��ال نيز همچون سال گذشته كه با 
مس كرمان در مقابل اين تيم پيروز شدم، بتوانيم اين تيم را شکست 
دهيم. وی تصريح كرد: سپاهان تيم بزرگی است كه در جهان شناخته 
شده است و در اول فصل هم كه من با آقای ساكت مذاكره می كردم، 
ب��ه او گفتم كه من فقط برای فصل جديد به تيم س��پاهان نيامده ام، 
بلکه قصدم اين است كه برای چند سال آينده يک تيم قوی بسازيم. 
س��رمربی تيم سپاهان با بيان اين كه بازيکنان بسيار با كيفيتی داريم، 
افزود: بايد كار بيشتری انجام دهيم و نقاط ضعفمان را برطرف كنيم 
و باي��د بگويم كه نقطه ضعف اصلی ما خط دفاع اس��ت كه بايد در 
اين خط بهتر ظاهر ش��ويم. وی با اعالم اين كه البته اين مش��کل در 
خط دفاع نيز به خاطر تغييرات در اول فصل بوده اس��ت، گفت: در 
س��ال گذشته نيز در چنين زمانی س��پاهان 9 امتياز داشت و تفاوت 
چندانی با امس��ال نداشتيم اما به نظر من تنها در نتيجه  گيری مشکل 
داشتيم. در كيفيت بازی بد نبوده ايم و به هر حال همه دوست دارند 
در فوتبال برنده باشند. لوكا بوناچيچ خاطرنشان كرد: در فوتبال اين 

هس��تند  كه ب��ازی می كنند و اگر االن هم بازيکنان افراد 
داشته باش��ند حق ندارند كه كم كاری مشکل مالی 

بازيکنان بايد بدانند كه اگر مش��کلی كنند. كليه 
هم در پرداخت مطالباتشان وجود دارد 

يد  روی بازی شان تأثيری بگذارد.نبا
س��رمربی تيم فوتبال س��پاهان با 
اعالم اين كه متأسفانه اطالعات 
زيادی از تيم السد قطر نداريم، 
گفت: يک فيلم بازی اين تيم 
را هم نديده اي��م، اما يکی از 
دستيارانم را به قطر فرستادم 
تا يک بازی دوس��تانه از اين 
تي��م را ببين��د و اطالع��ات 
مفي��دی نيز كس��ب كرديم. 
ل��وكا بوناچيچ در خصوص 
عملکرد ضعيف جناح چپ 
تيم س��پاهان گف��ت: من هم 
معتقدم كه جناح چپ ما خوب 
عمل نکرده است ولی متأسفانه 
تيم حريف س��انتر های  وقتی 
زي��ادی را از اي��ن ناحي��ه به 
روی دروازه تي��م م��ا ارس��ال 
می كند، باي��د مدافعان ميانی 
نيز در دفاع ش��ركت كنند كه 
مدافعان مركزی ما هم مقصرند 
و م��ن از هم��ه مقصرترم كه 
 نتوانستم اين نقيصه را برطرف 

كنم.

سرمربی تيم السد قطر: 
شكست سپاهان شيرين است

زاينده رود
شکس��ت س��پاهان آن ه��م در اصفهان ش��يرين خواهد بود. 
س��رمربی تيم الس��د قط��ر در نشس��ت مطبوعاتی پي��ش از بازی 
تيم ه��ای س��پاهان و الس��د ب��ا اعالم اي��ن مطلب گف��ت: من به 
بازيکن��ان خ��ود اعتماد كام��ل دارم و اعتق��اد دارم ك��ه اين بازی 
 بس��يار دش��وار اس��ت و بايد از 90 دقيق��ه آن نهايت اس��تفاده را 

ببريم.
خورخه فوس��اتی با بيان اين كه هر دو تيم شايسته حضور در اين 
مرحل��ه بودند، گفت: در بازی امروز متأس��فانه دو بازيکن كليدی 
خ��ود را در اختي��ار نداريم كه البته اين هم طبيعی اس��ت و ممکن 
اس��ت در برهه زمانی همه بازيکنان تيم آماده نباشند. ليگ قطر هم 
بالفاصله بعد از اين ديدار آغاز می شود كه ما در اين رقابت ها هم 

تنها به قهرمانی فکر می كنيم.
وی تصري��ح ك��رد: ما بازيکنان خوبی برای مقابل��ه با تيم قدرتمند 
س��پاهان داريم و ب��ه اعتقاد م��ن می توانيم در بازی ام��روز پيروز 

شويم.
مرب��ی اروگوئه ای الس��د افزود: ما برای رويارويی با تيم س��پاهان 
ب��ه موقعيت كنونی آن در جدول نگاه نم��ی كنيم و معتقديم نتايج 
بازی های قبل به تاريخ پيوسته است و همه بازيکنان در ديدارهای 
ملی و آسيايی با انگيزه بيشتری بازی می كنند. تيم سپاهان تيم بسيار 
خوبی اس��ت و برای آن احترام خاصی قائلم ام��ا بازيکنان من راه 

شکست اين تيم را خوب بلدند.
همچني��ن در اي��ن كنفران��س وس��ام رزق هافبک تيم الس��د قطر 
در خص��وص ش��رايط تيمش گف��ت: ما پيش از اي��ن چند فيلم از 
بازی ه��ای س��پاهان را ديده اي��م و اردوی خوبی نيز در تابس��تان 
برگ��زار كردي��م و آمادگی كامل��ی داريم كه با تمام ق��وا در مقابل 
 س��پاهان ظاه��ر ش��ويم و بتوانيم اين تي��م قدرتمند را شکس��ت 

دهيم.
گفتنی اس��ت كه محمد صقر، س��عد الش��يب، مهند نعي��م، عبداله 
كونی، مس��عد الحمد، نذير بلحاج، لی جونگ، ابراهيم ماجد، طالل 
البلوش��ی، وسام رزق، محمد عبدالرب، حسن الهيدوس، عبدالقادر 
كيت��ا، خلفان ابراهي��م، عبداله البريک، طاهر زكريا، جاس��ر يحيی، 
صال��ح بدر، المهدی علی، مم��ادو نيانگ، عبدالرحمن ناصر و علی 
عفيف، كاروان ۲۲ نفره تيم السد قطر را در سفر به اصفهان تشکيل 

می دهند. 
سرپرستی تيم فوتبال السد قطر بر عهده جفال راشد 

اس��ت و ليوناردو فابيو به عنوان كمک مربی، 
الخاندرو و حس��ين عموته ب��ه عنوان مربيان 
 بدنساز، سهيل صابر به عنوان مربی دروازه بان ها
و محمد سلطانی به عنوان پزشک، سرمربی 

تي��م الس��د را در آماده 
س��ازی اين تيم ياری 

می كنند. 

ابراهيم زاده: 
فوتبال داستان نيست، تاريخ است

سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن گفت: می خواهيم در ديدار برابر سامسونگ 
قدرتمان را به كره ای ها نشان دهيم.

منصور ابراهيم زاده در كنفرانس مطبوعاتی پيش از ديدار امروز تيم های 
ذوب آه��ن و سامس��ونگ عنوان ك��رد: برای چندمين بار اس��ت كه به 
كره جنوبی سفر می كنم. چند بار با تيم ملی و چند بار همراه ذوب آهن به 
اين كشور سفر كرده ام و خاطرات خوبی دارم. فصل گذشته با پوهانگ 
بازی كرديم و موفق شديم اين تيم را شکست دهيم و به مرحله نيمه نهايی 

صعود كنيم، اما در ديدار پايانی مقابل سئونگ نام مغلوب شديم.
وی ادامه داد: آنها ش��ناخت بس��يار خوبی از ما دارند، اما نبايد فراموش 
كنيم كه ما فصل گذشته يکی از نماينده های اين كشور را حذف كرديم. 
سامس��ونگ در دفاع و حمله شرايط خوبی دارد و در شرايط كنونی در 

جمع 4 تيم برتر ليگ كشورش است.
سرمربی ذوب آهن با بيان اين كه تالش می كنيم با قدرت بازی كنيم گفت: 
آنها ميزبان هستند، اما ما هم تالش می كنيم با تمام وجود وارد ميدان شويم 
و بازی قابل قبولی ارائه كنيم. برای پيروزی بازی می كنيم و موفقيت خود 

را به تمام كسانی كه برای اين تيم زحمت كشيده اند تقديم می كنيم.
به گزارش فارس ابراهيم زاده در پاسخ به اين سؤال كه داستان بازی شما 
با سامس��ونگ مانند بازی با پوهانگ خواهد بود يا بازی با س��ئونگ نام 
خاطرنشان كرد: فوتبال داستان نيس��ت و تاريخ است. بازی با پوهانگ 
شراط متفاوتی داشت و به صورت رفت و برگشت برگزار شد. در ديدار 
با سئونگ نام هم ما از نظر فوتبالی هيچ چيزی كم نداشتيم، اما متأسفانه 
3 گل دريافت كرديم. گل هايی كه در آن بازی خورديم از روی ضربات 
ايستگاهی بود. موقعيت های زيادی هم خلق كرديم كه منجر به گل نشد. 
وی افزود: می خواهيم قدرتمان را به كره ای ها نشان دهيم. اينکه چه اتفاقی 
خوانده شود قابل پيش بينی نيست و اميدوارم بازی به نفع ما باشد و بتوانيم 

به اهداف خود دست پيدا كنيم. 
س��رمربی ذوب آهن در مورد غيبت قاس��م حدادی فر اظهار داشت: هر 
بازيکنی برای تيمش غنيمت اس��ت، اما متأسفانه نمی توانيم از حضور 

مس��ابقه با سامس��ونگ بهره اين بازيکن ارزش��مند خود در 
غيب��ت حدادی فر  سخت است، اما بازيکنانی ببريم. 

خالی وی را پر كنند.داريم كه می توانند جای 
ابراهيم زاده با اش��اره به 

اتفاق��ات روز گذش��ته و 
بحث حضور جاس��وس 

در تمرين��ات ذوب آهن 
امروز  ك��رد:  تصري��ح 
دنيای ارتباطات اس��ت 

و كس��ب اطالعات بسيار 
راحت ش��ده اس��ت. ما با 

س��ئونگ نام ب��ازی كرديم و 
می توانند اطالعات تيم ما را از 

آنجا به دست بياورند. خوشحال 
می شدم اگر آن افرادی كه ديروز 
در تمري��ن تيم ما حاضر ش��ده 
بودند را از نزديک می ديدم و با 

آنها صحبت می كردم.
اگر اين اتفاق می افتاد آنها را 
به كنار زمي��ن می آوردم تا 

تمرينات ما را راحت تر 
ببينن��د، چرا ك��ه ما 

تم��ري��ن 
نه  داشتيم 

مسابقه.

سبزپوشاناناری پوشانطاليی پوشان

رئيس س��ابق هيأت اتومبيلرانی و موتورسواری استان اصفهان گفت: مديركل 
تربي��ت بدن��ی از وقتی ب��ه اصفهان آمده حت��ی يک دقيقه از وقت��ش را برای 
موتورس��واری و اتومبيل رانی اس��تان نگذاش��ته اس��ت و حاال ادعا می كند كه 
راندمان كاری هيأت ما پايين اس��ت.  نادعلی كريمی زاده در گفتگو با ايمنا در 
مورد اتفاقات هيأت اتومبيل رانی و موتورسواری استان در هفته های گذشته و 
بركناری اش از هيأت اظهار داشت: خود من هم نمی دانم چه اتفاقی برايم افتاده 
است؛ من نه با كسی مشکلی داشتم و نه كسی با من مشکل داشت، اما اداره كل 

بر طبل ناسازگاری با من كوبيد و اجازه نداد به كارم در هيأت ادامه دهم. 
وی ادام��ه داد: در ابت��دا پس از بركناری من فردی به ن��ام ابرقويی را به عنوان 
سرپرست هيأت انتخاب كردند و پس از آن مديركل پشيمان شد و مصدقيان را 

به اين عنوان انتخاب كرد. 
رئيس س��ابق هيأت اتومبيلرانی استان در مورد داليل بركناری اش از اين هيأت 

تصريح كرد: می گويند كم كاری كرديد و پشت س��ر من مصاحبه های بسياری 
می كنند و به هر كسی يک چيز می گويند؛ يک بار عنوان كردند كه من خسته 
شده ام و استعفا داده ام، يک بار گفته اند راندمان كاری هيأت پايين بوده و به بقيه 

هم چيزهای ديگر گفته اند. 
ماليی گفت كه خدابخش حاضر نيست با تو كار كند 

وی ادام��ه داد: آقای ماليی، معاون مديركل، حدود بيس��ت روز پيش در يک 
جلسه خصوصی به من اعالم كرد كه مديركل حاضر نيست با تو كار كند و بهتر 
اس��ت كه خودت استعفا بدهی. من گفتم اين كار را نمی كنم و كارهای ناتمام 
بس��ياری دارم اما چند روز بعد بدون اين كه هنوز حکمی از طرف فدراسيون 
برای كسی زده شود، در روزنامه ها اعالم كردند كه من ديگر رئيس هيأت نيستم 
و سرپرست هيأت را معرفی كردند بنابراين من هم خودم از روزنامه ها فهميدم 

كه ديگر رئيس هيأت نيستم. 

ملی پوش واليبال ايران كه پيش از شروع فصل از تيم واليبال گيتی پند جدا شد گفت: 
 قراردادم با گيتی پس��ند بدون اطالع خودم فسخ شد. رحمان داوودی ملی پوش
واليبال ايران يکی از خريدهای تيم تازه وارد گيتی پسند بعد از سعيد معروف دومين 
بازيکنی بود كه خبر فسخ قرارداد وی و جدايی اش در گيتی پسند پيش از شروع 
فصل جديد واليبال منتشر شد. مسئوالن باشگاه گيتی پسند مصدوميت و تکميل 
بودن ظرفيت بازيکنان ليگ برتری را دليل اين اتفاق اعالم كردند و گفتند كه اين 
جدايی با توافق كامل دو طرف و نظر مساعد داوودی و كارخانه صورت گرفته 

است، اما داوودی در گفتگو با ايمنا به مسائل ديگری اشاره كرد. 
داوودی گفت: نمی دانم اين داليل را مسئوالن باشگاه گيتی پسند از كجا آورده اند. 

وقتی می گويند مصدوميت بوده شايد مصدوميت بوده است. 
وی ادامه داد: تصميم داش��تم در اين مورد هيچ چيز نگويم ولی مثل اين كه الزم 
اس��ت برخی مسائل روشن ش��ود. من نفر آخری بودم كه خبر فسخ قراردادم را 

شنيدم. آن هم نه از باشگاه، از گوشه و كنار و خبرها. باشگاه مصدوميت را دليل اين 
جدايی عنوان كرده اما بايد بگويم من مصدوم نيستم. قرار دادم را با باشگاه به ثبت 
رساندم و به اردوی تيم ملی رفتم و همان جا از ناحيه دست مصدوم شدم اما خيلی 

زود بهبود پيدا كردم و به تمرينات برگشتم. 
داوودی گفت: قرارداد من با حضور خودم به صورت رس��می در هيأت واليبال 
اصفهان ثبت شد، اما بدون حضور من آن را فسخ كردند. االن هم ديگر دستم جايی 

بند نيست. تيم ندارم و مشخص نيست چه وضعيتی پيدا كنم.
ملی پوش واليبال ايران با بيان اين كه سازمان ليگ از وی و معروف خواسته تا از 
گيتی پسند شکايت كنند گفت: فدراسيون به ما گفت شکايت كنيد و تا ريال آخر 
قراردادتان را بگيريد. اما مسأله ای كه هست اين است كه اثبات اين قرارداد كه بدون 
حضور ما فسخ شده و اثری از آن نيست سخت است. برای همين من و معروف 
تصميم گرفتيم شکايت نکنيم تا اين قضيه بيشتر از اين به ضرر اصفهانی ها نشود.

رئيس سابق هيأت اتومبيلرانی و موتورسواری:
 مديرکل به حرف اطرافيانش بيشتر از مستندات گوش می دهد

رحمان داوودی: 
قراردادم بدون اطالع خودم فسخ شد



منطقه ای كه به مثلث برمودا مشهور است شباهت به 
يک بيضی )و شايد هم دايره ای بزرگ( دارد كه در روی 
شرقی  جنوب  سواحل  در  اطلس  اقيانوس  از  بخشی 
برمودا و قسمت  نزديک  آن  واقع است. راس  آمريکا 
انحنای آن از سمت پايين فلوريدا گسترش يافته و از 
پورتوريکو گذشته، به طرف جنوب و شرق منحرف شده 
و از ميان دريای سارگاسو عبور كرده و دوباره به طرف 
برمودا برگشته است. طول جغرافيايی در قسمت غرب 
مثلث برمودا 80 درجه است، بر روی خطی كه شمال 
حقيقی و شمال مغناطيسی بر يکديگر منطبق می گردند. 
در اين نقطه هيچ انحرافی در قطب نما محاسبه نمی شود. 
در غرب اقيانوس اطلس، در آن سوي سواحل جنوب 
شرقي اياالت متحده، ناحيه  اي وجود دارد كه به شکل 
مثلث است. اين ناحيه از برمودا در شمال آغاز مي شود و 
تا قسمت جنوبي فلوريدا امتداد مي يابد، سپس از سمت 
شرق با گذشتن از جزاير باهاما و پورتوريکو،به طول 
مي شود  كشيده  به سمت غرب  درجه  جغرافيايي 40 
و دوباره به برمودا باز مي گردد. اين ناحيه كه به مثلث 
برمودا معروف است، در ليست رازهاي ناشناخته جهان 
به مکاني اضطراب انگيز وباور نکردني به ثبت رسيده 
است. در اين مکان بيش از صدها هواپيما و كشتي بدون 
آنکه كوچکترين اثري از آنان باقي بماند، ناپديد شده اند 
.اغلب اين حوادث از سال 194۵ به بعد روي داده است 
و در طول ۲۶ سال اخير بيش از 1000نفر در اين ناحيه از 
جهان جان خود را از دست داده اند، بي آنکه حتي اثري 
از جسد يکي از آنها يا نشانه اي از بقاياي هواپيماهاو 
كشتي هاي ناپديد شده باقي مانده باشد. وينسنت گاديس 
كه مثلث برمودا را نامگذاری كرده، آن را به صورت زير 
توصيف می كند: يک خط از فلوريدا تا برمودا، ديگری از 
برمودا تا پورتويکو می گذرد و سومين خط از ميان باهاما 

به فلوريدا بر می گردد.
اين محل فتنه انگيز و تقريباً باور نکردنی اسرار غير قابل 
توصيف جهان را به خود اختصاص داده است. مثلث 
برمودا نامش را در نتيجه ناپديد شدن شش هواپيمای 
آنها در پنجم  با تمام سرنشينان  نيروی دريايی همراه 
دسامبر 194۵ كسب كرد. پنج فروند از اين هواپيماها 
به دنبال اجرای ماموريتی عادی و آموزشی، در منطقه 
مثلث، پرواز می كردند كه با ارسال پيام هايی عجيبی 
درخواست كمک كردند. هواپيمای ششم برای انجام 
عمليات نجات، به هوا برخاست كه هر شش هواپيما 
به طرز فوق العاده مشکوكی مفقود شدند. آخرين پيام های 
وضعيت  از  حاكی  مراقبت  برج  با  آنها  شده  مخابره 
غير عادی، عدم روئيت خشکی ، از كار افتادن قطب 
نماها يا چرخش سريع عقربه آنها و اطمينان نداشتن از 

موقعيتشان بود. اين در حالی بود كه شرايط جوی برای 
پرواز مساعد بود و خلبانان و ديگر سرنشينان افرادی 
با تجربه و ورزيده بودند. با وجود مدت ها جستجو 
هيچ اثری از قطعه شکسته، لکه روغن، آثاری از اجسام 
شناور، خدمه يا تجمع مشکوكی از كوسه ها ديده نشد. 
اين حد  تا  آن،  از  بعد  چه  و  قبل  چه  حادثه ای  هيچ 
حيرت آورتر از ناپديد شدن دسته جمعی هواپيماهای 
منطقه  اين  در  مشابه  در حوادثی  است.  نبوده  مذكور 
 قايق ها و كشتی هايی مفقود شده اند )قربانيان مثلث 
برمودا(، در برخی موارد هم فقط خدمه و سرنشينان 

ناپديد گشته اند.
منطقه وحشت 

برمودا  مثلث  فراز  بر  متعددی  همه روزه هواپيماهای 

آب  در  كوچک  و  بزرگ  های  كشتی  می كنند.  پرواز 
های آن در حال تردند و افراد زيادی برای بازديد، به 
اين منطقه مسافرت می كنند، بدون آنکه اتفاقی بيفتد. از 
طرف ديگر، در درياها و اقيانوس ها در سراسر دنيا، 
كشتی ها و هواپيماهای زيادی مفقود شده و می شوند. 
پس چرا فقط مثلث برمودا از بقيه مناطق تفکيک شده 
است. علت اين است كه اول هيچ اميدی برای يافتن 
اثر و نشانه ای وجود ندارد. دوم در هيچ منطقه  حتی 
ديگر چنين ناپديد شدن های بی دليل، بيشمار و نامعلوم 

روی نداده و به اين خوبی ثبت نشده است.
مشاهدات و گزارشات

هواپيماها  بيشتر  در  برمودا،  مثلث  اتفاقات  بيشتر  در 

در حالی ناپديد شده اند كه تماس راديويی خود را با 
ايستگاه های مبدا و مقصدشان تا آخرين لحظه حفظ 
های  پيام  آخر  لحظات  در  ديگر  برخی  يا  و  كرده اند 
كنترل  عدم  از  حاكی  كه  كرده اند  مخابره  عادی  غير 
آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده است و يا چرخش 
عقربه های قطب نما به دور خود و تغيير رنگ آسمان 
اطراف به زردی و مه آلودی، آن هم در روز صاف و 
آفتابی و يا تغييراتی غير عادی در آبها كه تا لحظاتی قبل 
آرام بوده اند، بدون بيان هيچ دليل روشنی از چگونگی 
غيرقابل  و  ضعيف تر  رفته  رفته  پيامها  وقايع.اين  اين 
تشخيص تر شده و يا به سرعت قطع شده اند. به طور 
دقيق مثل اين كه چيزی ارتباط راديويی را قطع كرده 
باشد و يا چنانچه اظهار عقيده شده، در حال دور شدن 

و عقب رفتن از فضا و زمان بوده و دورتر و دورتر 
شده اند. در برخی موارد گزارش ها حاكی از آن بود كه 
نوری ناشناخته و غير قابل تشريح رويت شده است. 
همچنين توده سياه و تاريکی در سطح دريا كه پس از 
اتفاقات مزبور گزارش  ناپديد شده، در جريان  مدتی 
شده است. در مواردی هم گزارش شده كه نقطه تاريک 
بزرگی در ميان ستارگان در آسمان ديده شده كه نوری 
متحرک از طرف زمين به آن قسمت وارد شده و سپس 
هر دو ناپديد شده اند. در تمام مدت ديده شدن تاريکی، 
دستگاه ها و ساير ابزارهای قايق های ناظر از كار افتاده 
بودند كه پس از رفع تاريکی آسمان، دوباره شروع به 
كار كرده اند.در يک مورد هم پيامی عجيب از يک كشتی 

خطری  گرديد.  دريافت  مضمون  بدين  ژاپنی  باری 
 ... ... به سرعت می آيد  همانند يک خنجر هم اكنون 
كه  اين  بدون  ... در هر حال  كنيم  فرار  نمی توانيم  ما 

مشخص شود خنجر چه بود، كشتی ناپديد شد.
علل فرضی طبيعی

توضيحات و علل فرضی مختلفی درباره حوادث مثلث 
برمودا ارائه شده است كه معمول ترين فرضيات بر اساس 
مرگ غير طبيعی )زيرا هيچ جسدی تاكنون به دست 
نيامده است.( بنا شده است. اين توضيحات عبارتند از: 
جزر و مد ناگهانی دريا در نتيجه زلزله در اعماق دريا 
گويهای  جوی،  اختالالت  و  مخرب  بادهای  وزش   ،
آتشفشان كه موجب انفجار هواپيماها می شود، گرفتار 
آمدن در جاذبه يک گرداب يا گردباد كه باعث سقوط 
و انهدام هواپيماها يا انحراف مسير كشتی ها و مفقود 
شدن آنها در آب می شود، تحت تاثير نيرويی مغناطيسی 
قرار گرفتن و اختالالت امواج الکترومغناطيسی، ولی 
اين داليل توجيه قابل قبولی برای ناپديد شدن هواپيماها 

و كشتی های متعدد در يک منطقه نيست.
دانشمند روسی مدعی كشف راز مثلث برمودا 

شد
يک دانشمند ژئوفيزيک ساكن شهر وارونژ روسيه مدعی 
كشف يک علت طبيعی برای حوادث ناگوار مثلث برمودا 
شد. به گزارش ايسنا، والديسالو بوكريف، در اين زمينه 
گفت: ويژگی عجيب مثلث برمودا توسط طبيعت برنامه 
ريزی شده است. يکی از شعبات جريانات گرم گلف 
استريم، با گردش در جهت عقربه های  ساعت در منطقه 
دريای سارگاسوف، روی می دهد. اين حركت به يادآورنده 
پرتاب كننده ديسک است كه در آغاز خود می چرخد 
و تنها در لحظه ای كه باالترين سرعت زاويه ای را به 
دست آورد، ديسک را به جلو پرتاب می كند.به نظر وی 
وجود ميکرو و ماكرو گودال هايی  در اين منطقه، مولد 
آشفتگی های  جاذبه ای و مغناطيسی می باشد كه در نتيجه 
آن دستگاه ها  از كار افتاده و ارگانيزم انسان سنگينی ای را 
تحمل می كند كه گاهی مرگبار است. وی می گويد: چون 
در اين منطقه، گردش آب در جهت عقربه های  ساعت 
خود  سمت  به  را  اشيا  گرداب،  همانند  برمودا  است، 
می كشد، يعنی بردار جاذبه به سمت عمق دريا و مركز 
زمين است. برمودا برای وسايط نقليه هوايی و دريايی 
تنها در زمان وقوع جزر در دريا خطرناک است. در اين 
فاز، ابتدا گودال های  آبی و پس از آن گودال های  هوايی 
پديدار می شوند. اين وضعيت همانند فنجانی است كه به 
طور ناگهانی انتهای آن را باز كنند. آب به سمت شکاف 
حركت می كند و حركتی گردشی به خود می گيرد و در 

امتداد خود، جريان هوا را می راند.

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 30 °33 ° 12 °11 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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مثلث برمودا و عجايب آن
 جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

غير  بنگالدش  مدارس  در  كردن  تقلب   
قانونی است و افراد باالی 1۵ برای تقلب 

به زندان فرستاده می شوند.
خانگی  سگ  داشتن  زمانی  ايسلند  در   

ممنوع بود.
 در آريزونای آمريکا، كشتن و شکار شتر 

ممنوع است.
 در دانمارک روشن كردن ماشين قبل از 
چک كردن اين كه بچه ای زير آن خوابيده 

است يا نه، ممنوع است.
  در تايلند انداختن آدامس جويده شده تا 

۵00 دالر جريمه دارد.
 در سال 1888 در بريتانيا قانونی تصويب 
شده كه دوچرخه سواران را موظف می كرد 
تا زمان رد شدن ماشين از كنارشان، زنگ 
دوچرخه هايشان را به طور پيوسته به صدا 

درآورند.
  در قرن 1۶ و 17 ميالدی نوشيدن قهوه 
در تركيه ممنوع بود و اگر كسی در حين 
اعدام  به  شد،  می  دستگير  قهوه  خوردن 

محکوم می شد.
دونالد  كارتون  پخش  زمانی  فنالند  در   
شخصيت  نپوشيدن  شلوار  علت  به  داک 

اصليت سريال ممنوع بود.
 تا سال 1984، بلژيکی ها مجبور بودند 
 1۵00 ليست  يک  از  را  فرزندشان  نام 
نفری در روزهای ناپلئون به طور رندوم 

كنند. انتخاب 
 در برمه دسترسی به اينترنت غير قانونی 

مودم  داشتن  اتهام  با  فردی  اگر  است. 
دستگير شود، به زندان محکوم می شود.

مجازات  كه  بود  كشوری  اولين  اتريش   
مرگ را در سال 1787 حذف كرد.

 در انگلستان، سر الشه هر نهنگی كه پيدا 
شود متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق 

به ملکه.
 در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون 

ممنوع است.
 در ويکتوريای استراليا، تنها متخصصان 

برق اجازه تعويض المپ برق را دارند.
تمبر  برعکس  چسباندن  انگلستان  در   
و  خيانت  نشانگر  ملکه،  عکس  حاوی 

پيمان شکنی با سلطنت است.
كتبی  اجازه  با  تنها  زنان  ورمونت،  در   
همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی 

را دارند.
داشتن  به  كردن  وانمود  واشنگتون،  در   

خانواده پولدار ممنوع است.
  زمانی در كشور سوئيس، محکم بستن 

در خودرو جرم به حساب می آمد.
 در روآتای ايتاليا، عبور افراد غير مسيحی 
اما عبور  از ۲0 متری كليسا ممنوع است. 
بزرگراهی از فاصله 1۵ متری كليسای آن 
بود،  شده  پليس  دردسر  موجب  منطقه 
زيرا امکان توقف حودرو ها در آن منطقه 
بزرگران برای چک كردن مسيحی بودن يا 

نبودن شان وجود نداشت.
برای  پناهگاه  يک  داشتن  سوئيس  در   

شهروند الزامی است.

عجيب ترين و خنده دارترين قوانين جهان

پژوهشگران به تازگی از اين مسأله كه خنديدن 
و طول عمر با هم در ارتباط هستند فراتر رفته 
و به اين نتيجه رسيده اند كه نوع خنده در هر 
فرد با افزايش طول عمر وي ارتباط مستقيم 
دارد. به نوشته نشريه علوم رواني، پژوهشگران 
به ۲30 ورزشکار  با بررسي تصاوير مربوط 
مشهور كه هم اكنون در قيد حيات نيستند نحوه 
خنديدن اين افراد را به سه بخش لبخندهاي 
جزئي )كوچک(، خنديدن ميانه )متوسط( و 
قهقهه )در هنگام خنديدن( تقسيم كرده اند. بنابر 

نتايج اين پژوهش كساني كه در زمره سومين 
گروه قرار گرفته اند از دو گروه ديگر بيشتر عمر 
كرده اند. براساس اين پژوهش، ميانگين طول 
عمر افراد داراي خنده هاي كوچک تنها به 4۵ 
سال رسيده است. در حالي كه اين ميانگين در 
افراد داراي خنده هاي متوسط 7۲.۵ سال و 
در گروه قهقهه زنان به 79/9 سال )نزديک به 
دو برابر گروه اول( رسيده است. پس توصيه 
پژوهشگران را جدي گرفته و تا مي توانيد 

بيشتر و بيشتر بخنديد. 

نوع خنده تعيين کننده طول عمر است!

۱- محل دريافت اسناد مناقصه: خيابان هزارجريب اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان اصفهان- امور پيمانها

2- مهلت دريافت اس��ناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان وقت اداري 
روز يک شنبه ۱390/6/27.

3- مهلت تحويل اس��ناد: از تاري��خ ۱390/6/28 تا پايان وق��ت اداري روز 
پنج شنبه مورخ ۱390/7/7 و زمان بازگشايي روز شنبه مورخ ۱390/7/9 

ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره كل مي باشد.
۴- محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان اصفهان
5- پيمانکاران واجد شرايط: كليه شركت هاي واجد شرايط و تأييد صالحيت 
ش��ده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كه حداقل داراي رتبه 5 

كشاورزي و منابع طبيعي باشند.
6- س��پرده ش��ركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي يا واريز وجه به حس��اب 
تمركز وجوه سپرده به شماره 2۱6۴2۱0207007 نزد بانک كشاورزي شعبه 

جهاد كشاورزي به نام اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان
7- هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

موضوع مناقصهرديف
محل انجام 

كار
مبلغ سپرده )ريال(مبلغ برآورد )ريال(مدت انجام كار

۱

گشت و مراقبت از 

عرصه هاي منابع طبيعي 

و كنترل كوچ در حوزه 

استحفاظي شهرستان

شهرستان 

سميرم
9/5۱/020/000/0009/560/000 ماه

نوبت اول

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان
م الف: 8929

دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان

*ضمانت نامه بانکی يا واريز به حساب تملک دارائی های سرمايه ای )ساير منابع به شماره 2۱6۴2002۱300۱( نزد 
بانک كشاورزی شعبه جهادكشاورزی به نام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 

اس��تان  كش��اورزی  جه��اد  س��ازمان   – جري��ب  ه��زار  خياب��ان  مناقص��ه:  اس��ناد  درياف��ت  مح��ل   –  ۱
مل��ی  پاي��گاه  ي��ا  و   272 ات��اق  ي��ا   2۱9 ات��اق   – مناقص��ات  كميس��يون  دبيرخان��ه   –  اصفه��ان 

 http:\\iets.mporg.ir اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی
2- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱390/06/2۴

3- مهلت تحويل اس��ناد: از تاريخ ۱390/06/26 تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۱390/07/09 و زمان 
بازگشايی روز شنبه مورخ ۱390/07/۱0 ساعت 9 صبح می باشد.

۴- محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان. 
5- هزينه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

اداره امور پیمان ها و قراردادها 

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم( 

م الف/88۱0

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 

موضوع رديف
مناقصه

نوع و 
شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد )ريال(محل اجرا
محل 
تأمين 
اعتبار

مبنای 
برآورد

مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ سپرده 
)ريال(

واجدين 
شرايط

نوع 
سپرده

۱

بهسازی 
و 

بازسازی 
كانال 
آبياری 
صحرای 

برزه

يک 
مرحله ای 
90/5۱

استانی۱/657/۴5۴/096خمينی شهر

فهرست 
بهای 
واحد 
پايه 

آبياری و 
زهکشی 

سال 
88

90۱۴/000/000

اشخاص 
حقيقی و 
حقوقی 
دارای 
حداقل 
پايه و 

رتبه مورد 
نياز در 
رشته آب

*

2

اجرای 
طرح 

انتقال 
آب 

چنارود

دو 
مرحله ای 
90/52

ملی5/۴68/032/603چادگان

فهرست 
بهای 
واحد 
پايه 
سال 
88

 ۴5029/000/000

اشخاص 
حقوقی 
دارای 
حداقل 
پايه و 

رتبه مورد 
نياز در 
رشته 

تأسيسات 
و تجهيزات 

و ابنيه

*

شرکت مش�اور جهت تكميل کادر )نظارت کارگاهي خطوط انتقال گاز( شهرکرد نياز به 
تخصص هاي زير دارد:

۱- مهندس نظارت كارگاهي با 5 سال سابقه مرتبط 
2- مهندس نظارت كارگاهي با 3 سال سابقه مرتبط

3- كاردان فني نظارت كارگاهي با 5 سال سابقه مرتبط
متقاضي��ان مي توانند رزومه كاري خود را حداكثر تا يک هفته به ش��ماره 333۴278 

فکس نمايند.


