
بيماري هاي  مدير گروه واح��د 
مرکز بهداش��ت اس��تان مرکزي 
بهترين زمان براي واکسيناسيون 
آنفلوان��زاي فصل��ي را اواخ��ر 
ش��هريور و اوايل مهر ماه بيان و 
اظهار کرد: واکسيناسيون آنفلوآنزا 

براي افراد پرخطر توصيه مي شود. علي منصوري، گفت: واکسن آنفلوانزا 
در انواع فصلي يا انس��اني اس��ت و با شروع فصل سرما به طور معمول 

موارد آنفلوانزاي فصلي يا انساني...

تيم س��پاهان روزهای حساسی 
را پش��ت س��ر می گذارد و در 
 ديدار با تيم الس��د قط��ر جدا از 
حساسيت های يک بازي حذفی 
در مرحله يک چهارم نهايی ليگ 
قهرمانان آسيايی به خاطر استفاده 

از دروازه بان خوش خيال و محروم خود...

اوايل مهر، بهترين زمان 
براي واکسيناسيون آنفلوانزاي فصلي

حاشیه سازی ممنوع!
تيم سپاهان

 در آستانه حساس ترين ديدار آسيايی

صفـحهصفـحه
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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
برخورد فیزیکی برای مبارزه با  ماهواره 
جوابگو نیست
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 ورزش    صفحه 7

با ادامه روند کند اختصاص بودجه؛

نوسازی بافت فرسوده اصفهان
 300 سال طول می کشد

صفحه3

استاندار چهارمحال و بختياري از 
دس��تگاه هاي اجرايي اين استان 
درخواس��ت ک��رد ب��راي تهيه و 
تكميل برش استاني برنامه پنجم 
توس��عه در اين اس��تان ت��ا پايان 
مهرماه س��ال جاري تالش کنند. 

علي اصغر عنابستاني اظهار داشت: امسال اعتبارات ملي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش يافته است. وي تصريح کرد: مديران دستگاه هاي 

اجرايي استان بايد در جذب اين اعتبارات...

تكميل برنامه پنجم 
چهارمحال و بختياري تا پايان مهر 

 آیین تندرستی    صفحه 6

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس:
دولت قانون را سلیقه اي اجرا مي کند

 اقتصاد    صفحه 3

یك شب عروسي 
یك عمر بدهي

عروسي رسمي است که در سال هاي اخير ارتقاي 
ژنتيكي پيدا کرده و به غولي تبديل شده که براي 

بعضي هاشكست دادنش کار سختي است.
هنوز در ش��هر عروس و دامادهای جوانی هستند 
که تنها برای برگزاری يک شب به يادماندنی بيش 
از 15 ميليون تومان هزينه می کنند و اين در حالی 
است که می دانند بعد از پايان عروسی باز هم حرف 
و حديث ها درباره نحوه برگزاری مراسمشان ادامه 
دارد. اين روزها بازار عروس��ی داغ اس��ت هر جا 
س��رت را برگردانی به راحتی می توانی عروس و 
دامادهايی را ببينی که در حال خريد و تهيه س��ور 
و سات عروسی شان هستند. در بعضی از ايام که 
عروسی ها زياد است، به سختی می توان سالن خالی 
پيدا کرد، مگر اين که از مدت ها قبل اقدام کنيد تا 
بتوانيد سالن دلخواه خود را بيابيد. هميشه و همه 
جا برای ازدواج جوان توصيه شده و همواره مد نظر 
همه از جمله مسئوالن، رسانه ها، مطبوعات و صدا 
و سيما قرار داشته است. اما اين را همه می دانيم که 
اگر از جوانی بپرسيم چرا تا حاال ازدواج نكرده ای 
چه پاس��خی خواهد داد؟ خيلی مواقع جوانان با 
مشكالت مالی مواجهند، هزينه های سنگين برای 
ازدواج ،  تهيه مس��كن، وجود مهريه های سنگين 
و نظاير آن از جمله مش��كالتی است که جوانان 
در پاس��خ به فرار از ازدواج مطرح می کنند و  همه 
اين ها بعد از پيدا کردن يک همسر مناسب مطابق 
با معيارها و نظرات خان��واده به وجود می آيد. با 
وجود گرانی مسكن و گرانی هر چيزی که فكرش 
را بكنيم خوشبختانه هنوز صدای  هلهله در شهر 
شنيده می شود ، هنوز دختر و پسرهايی هستند که 
به دنبال آغازی نو هس��تند ، هستند دختران سفيد 
پوش همراه با آرزوهای س��بز، با نيلوفران آبی که 
بر روی گيسوان خود می گذارند، و پسرانی که با 
اقتدا  به مواليشان علی )ع( تاريكی ها را پشت سر 
می گذارند و به سوی روشنايی حرکت می کنند و 

به داشتن زندگی سعادتمندانه فكر می کنند... 
هرصفحه 4

: م
س

عک

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عملیات 
ذيل را از طريق مناقصه عمومي و با فهرست بهاي تیپ شرکت 

به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 
90/7/16

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يکشنبه 
90/7/17

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

www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد )ريال(تضمین )ريال(بودجهشرح عملیات و اجراشماره مناقصه

بهره برداري و خدمات 90-3-266
46/000/000907/223/738جاريمشترکین نطنز

بهره برداري و خدمات 90-3-267
58/000/0001/197/114/492جاريمشترکین کوهپايه

آگهي مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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انتخابات در بحرين؛ از ادعا تا واقعيت
در حالي که س��رکوب معترضان بحريني 
از س��وي رژيم آل خليفه در ميان سكوت 
جامعه جهان��ي ادامه دارد، منابع خبري از 
اقبال ضعي��ف مردم در انتخابات تكميلي 

پارلمان بحرين خبر مي دهند.
 گ��زارش مناب��ع خبري حاک��ي از تداوم 
بحران مشروعيت نظام آل خليفه در ميان 
مردم بحرين و همراهي مردم معترض با 

مخالفان اين رژيم است. 
گزارش خبرگزاري ها در همين زمينه حاکي 
از حضور کمرنگ مردم اين کشور در پاي 
صن��دوق ه��اي رأي اس��ت. خبرگزاري 
فرانسه از بحرين گزارش داد: شمار اندکي 
از رأي دهندگان بحريني صبح شنبه براي 
شرکت در انتخابات تكميلي پارلمان اين 
کشور که از س��وي مخالفان تحريم شده 

است، حضور يافتند. 
انتخاب��ات، گزارش مناب��ع خبري و 

ادعاي مقامات بحريني 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، هدف 
از اين انتخاب��ات برگزيدن 18 نماينده به 
جاي نمايندگان مستعفي جمعيت الوفاق، 
بزرگ ترين جنبش معترض شيعه بحرين 
اس��ت. اين نماين��دگان در اعت��راض به 
س��رکوب مخالفان از سوي نظام حاکم از 

سمت خود استعفا دادند. 
بر اس��اس اين گ��زارش 55 نام��زد براي 
تصاحب 14 کرسي خالي از مجموع 40 
کرسي پارلمان بحرين با هم رقابت مي کنند 
و اين در حالي اس��ت ک��ه چهار نامزد به 
دليل نبودن رقيب در دواير انتخاباتي راهي 
پارلمان ش��دند. بر اساس اين گزارش، در 
يكي از دواير انتخاباتي در حومه منامه تنها 
10 نفر رأي خود را به صندوق انداختند. 

روزنامه الحيات وابس��ته به عربستان نيز 
با تيتر »مش��ارکت ک��م وزن در انتخابات 
تكميلي« به اقبال ضعيف مردم در انتخابات 
بحرين در س��ايه تحريم اين انتخابات از 

سوي معترضان بحريني اذعان کرد. 
اين در حالي است که دولت بحرين ادعا 
مي کند حدود 51 درصد از واجدان شرايط 

در انتخابات شرکت کرده اند. 
پيش از اين خبرگ��زاري رويترز گزارش 
داده بود ک��ه حكومت بحرين پيش بيني 
مي کند ميزان مشارکت مردم در انتخابات 
بيش از آني باش��د که گروه الوفاق اعالم 
کرده، الوفاق ميزان مشارکت را کمتر از 15 

درصد برآورد کرده بود. 
شبكه الجزيره قطر نيز روز جمعه به نقل از 
شيخ علي سلمان دبيرکل جمعيت الوفاق 
بحري��ن، روز انتخابات در اين کش��ور را 
روز عزا ناميده بود. ش��يخ سلمان با تأکيد 
بر اين که 85 درصد مردم بحرين انتخابات 
را تحريم خواهند کرد، آن را يک تحريم 
به نشانه اعتراض به سرکوب اعتراض هاي 
اخير در کش��ور و روز ع��زاي ملي براي 

دموکراسي توصيف کرد. 
توسل آل خلیفه به تهديد و تطمیع 
اين اقبال ناچيز به انتخابات در بحرين در 
حال��ي روي داد که حكومت آل خليفه با 
توس��ل به ارعاب رأي دهن��دگان تالش 
ک��رد آنان را به حض��ور در پاي صندوق 
هاي رأي وادار کند. روزنامه االيام بحرين 
روز چهارشنبه س��ي ام شهريور نوشت: 
حكومت بحرين درصدد است تا مجازات 
هايي را برضد کس��اني ک��ه در انتخابات 
شرکت نمي کنند اعمال کند. بنا به گزارش 
اي��ن روزنامه، مجازات ها ش��امل برخي 
محروميت ها از قبيل اخراج از مش��اغل 
حكومت��ي و مح��روم ش��دن از خدمات 
عمومي مي ش��وند. جمعي��ت الوفاق در 
واکنش ب��ه اين اقدامات تهديد آميز رژيم 
آل خليفه برضد مردم بحرين در بيانيه اي 
اقدام حاکمان بحري��ن در ارعاب مردم را 
محكوم کرد و آن را نش��انه اي از س��لب 
حقوق ابتدايي بشر و آزادي بيان و عقيده 
در بحرين دانست. اما اقدامات مقام هاي 
بحرين براي اجبار مردم با هدف کشاندن 
آن��ان به پاي صندوق هاي رأي تنها به اين 
تدابير مبتني بر تهديد محدود نماند و در 
اقدامي متف��اوت رژيم بحرين کمي پيش 

از برگ��زاري انتخابات تكميلي اعالم کرد 
صندوقي را براي پرداخ��ت ديه قربانيان 
حوادث اخير تشكيل داده است. همچنين 
بودجه اين کشور براي مدت 2 سال به مبلغ 
2 ميليارد دالر افزايش يافت تا آن گونه که 
مقامات بحريني اعالم کردند، بخش اعظم 
آن صرف امور معيشتي کارکنان دولت و 

فقرزدايي در اين کشور شود. 
ادامه سرکوب و دستگیري 

به گ��زارش منابع خبري، اي��ن انتخابات 
در حالي برگزار مي ش��ود که س��رکوب 
معترضان به حكومت آل خليفه همچنان 
ادامه دارد. نيروهاي امنيتي بحرين جمعه 
شب با استفاده از گازهاي اشک آور مانع 
از رسيدن جوانان معترض به سياست هاي 
نظام حاک��م به مي��دان لؤل��ؤ )مرواريد( 
منامه ش��دند. ميداني که در بهار امس��ال 
شاهد اعتراضات گس��ترده مردمي برضد 
سياست هاي دولت بحرين بود. در همين 
زمينه رئيس انجمن حقوق بش��ر جوانان 
بحرين گفت که نيروه��اي آل خليفه در 
سرکوب تظاهرات مس��المت آميز مردم 
بحرين از س��الح هاي آمريكايي استفاده 
مي کنند. محمد المس��قطي در گفتگو با 
شبكه خبري العالم، با اشاره به حمله اخير 
نيروه��اي آل خليفه به تظاهرکنندگان در 
منطقه السنابس اظهار داشت: نيروهاي آل 
خليفه با سالح و چماق به تظاهرکنندگان 
ي��ورش ب��رده و ب��ا بمب صوت��ي وگاز 
اش��ک آور ب��ه زناني که قص��د کمک به 
مجروحان را داش��تند، حمله کردند. وي 
اف��زود: با ش��دت گرفتن اي��ن حمالت، 
نيروهاي امنيتي آل خليفه تظاهرکنندگان را 
به صورت گسترده با گلوله هاي ساچمه اي 
هدف قرار دادند. المسقطي اظهار داشت: 
بسياري از تظاهرکنندگان به ويژه زنان در 
اين حمالت مجروح شدند و چند منزل به 
دليل شليک بي رويه گاز اشک آور آتش 
گرفت. در همين حال الجزيره نوشت: در 
مناطق مختلف بحري��ن نيروهاي امنيتي 
به سوي تظاهر کنندگاني که به خيابان ها 
آمده و در ميدان لؤلؤ )که نماد آن از سوي 
حاکمان بحريني تخريب شد( تجمع کرده 
بودن��د آتش گش��ودند و برخ��ي از زنان 

تظاهرکننده را دستگير کردند. 
الجزيره اف��زود: اين اقدام نيروهاي امنيتي 
بحرين چند ساعت قبل از شروع رأي گيري 
براي تكميل کرس��ي هاي مجلس پس از 
اس��تعفاي نمايندگان معترض در مجلس 
به وقوع پيوست. شاهدان گفتند که انتقال 
مجروحان به بيمارستان ها به دليل حضور 
نيروه��اي امنيتي در مس��ير و چهار راه ها 
ممكن نبود، اما برخي پزشكان حاضر در 
مي��ان تظاهرکنندگان توانس��تند اقدامات 
اوليه پزش��كي را به مجروحان ارائه دهند. 
بر اس��اس گزارش منابع خبري در منطقه 
ستره در جنوب منامه نيز درگيري هايي رخ 
داد و اين درگيري ها در برخي روستاها تا 
جمعه شب نيز ادامه داشت. بر اساس اين 
گزارش ها، ده ها تن از دختران و پس��ران 
در داخل مجتمع س��يتي سنتر که يكي از 
بزرگ ترين مجتمع هاي تجاري در منامه 
مي باشد تجمع کرده و تالش مي کردند 
خود را به منطقه السنابس که ورودي هاي 
آن از سوي نيروهاي امنيتي بسته شده بود، 
برسانند. اما نيروهاي امنيتي به سرعت به 
اين منطقه آمده و همه درها را بس��تند و 
خري��داران را از محل بيرون کرده و اقدام 
به دستگيري چند تن از زنان جوان کردند. 
جمعيت الوفاق بحرين موج دس��تگيري 
جوانان اين کشور را جناياتي سازمان يافته 
خواند. اين جمعيت با انتشار بيانيه اي اقدام 
نيروهاي امنيتي برضد زنان را به ش��دت 
محكوم و اعالم کرد ک��ه اين اقدامات از 
افزايش بحران سياس��ي نش��ان دارد. اين 
سرکوب معترضان از سوي نظام آل خليفه 
در حالي ادامه دارد که شيخ حمد بن خليفه 
آل عيسي پادشاه بحرين در سخنراني خود 
در مجمع عمومي سازمان ملل مدعي شد 
حكومتش در حال اج��راي اصالحات و 

گفتگو با مخالفان است. 

معاون توس��عه مديريت و منابع انساني 
استانداري تهران گفت: پارك هاي علم و 
فناوري در شهرستان هاي استان راه اندازي 
خواهد ش��د و تاکنون پنج شهرستان در 
اي��ن خصوص به عنوان پايلوت انتخاب 
ش��ده اند. نصرال��ه ابراهيمي در جلس��ه 
کارگ��روه پژوهش، ن��وآوري و فناوري 
اطالعات استان تهران گفت: در راستاي 
توجه به علوم دانش بنيان و با تأس��ي از 
منويات مقام معظم رهبري مبني بر بومي 
س��ازي علوم دانش بني��ان و توليد علم 
و ث��روت، ايجاد وگس��ترش پارك هاي 
عل��م و فناوري در اس��تان ته��ران را در 
دستور کار داريم. ابراهيمي راه اندازي و 
توسعه شرکت هاي تعاوني دانش بنيان با 
مش��ارکت بخش غيردولتي را گامي بلند 

در جه��ت تبديل ايده ه��ا و نوآوري ها 
به ثروت دانس��ت. معاون استاندار تهران 
با ذکر اين که هم اکنون فناوري به عنوان 
يک صنعت مطرح است و بر اساس قانون 
برنامه پنجم توسعه هرساله مي بايست با 
افزايش سهم توليد ناخالص ملي کشور 
تا پايان برنامه داشته باشيم، درخصوص 
افزاي��ش دو درصدي اعتب��ارات مربوطه 
از اين سهم در استان تهران برنامه ريزي 
 خواهيم کرد. ابراهيمي رويكرد دولت دهم
به مقوله عل��م و فن��اوري را رويكردي 
محوري و اثرگذار دانس��ت و تأکيد کرد: 
حضور رئيس جمه��ور محترم به عنوان 
عالي ترين مقام اجرايي کشور در جشنواره 
علم تا عمل س��ال 90، بيانگر توجه ويژه 

دولت به علم و فناوري است. 

جهان نما

عضو کميس��يون اقتصادي مجلس گفت: قانون، 
قانون اس��ت. بايد کامل اجرا شود و سليقه اي با 
آن برخورد نشود. محمد رضا خباز در خصوص 
نحوه عمكرد دولت و مجلس در گفتگو با موج 
اظهار داش��ت: همكاري بي��ن دولت و مجلس 
يک اصل اس��ت و هر کس با هر تفكر سياسي و 
جناحي بايد مطيع آن باشد. نماينده مردم کاشمر 
در خانه ملت، اين ش��يوه هم��كاري را مطلوب 
ندانست و افزود: تمام اختالفات مجلس با دولت 
برسر نحوه اجراي قانون است. وي به اختالفات 
دول��ت و مجلس تأکيد و ادامه داد: دولت قانون 
را سليقه اي اجرا مي کند و مجلس مخالف اين 
رويه بوده و معتقد است قانون بايد سريع و کامل 

اجرا شود.
خباز در راس��تاي اجراي سليقه اي قانون توسط 
دول��ت اذعان داش��ت: دول��ت به بهان��ه اين که 
مي خواه��د انقالبي عمل کند قانون را متناس��ب 
با س��ليقه ه��اي خود اجرا مي کن��د اما آنچه که 
از وظايف دولت به ش��مار مي رود اجراي کامل 
قان��ون و بهره برداري از آن اس��ت. وي راهكار 
ب��رون رف��ت از اين اختالف را با م��د نظر قرار 
دادن فرمايش��ات مقام معظم رهبري بيان کرد و 

اف��زود: بنا به توصيه رهب��ر معظم انقالب اگر به 
نظر دولت، قانون با مش��كل همراه شود با ارائه 
نظرات خود به مجلس سعي در اصالح آن باشند 
نه اين که خالف قانون انجام دهند. وي در پايان 

اع��الم کرد: در چه��ار دوره اخير مجلس تمامي 
دولت ها رابطه همس��و با مجلس برقرار کردند 
ام��ا دولت دهم تا حدودي همكاري و هم ياري 

مطلوبي با مجلس هشتم را نداشت. 

وزير آموزش و پرورش:
متوسط سطح سواد در کشور
باالتر از ميانگين جهاني است

وزير آموزش و پرورش گفت: متوسط سطح سواد در کشور باالتر از ميانگين 
جهاني اس��ت. به گزارش ايلنا، حميدرضا حاجي بابايي در حاشيه نواختن 
زنگ مهر، آموزش و پرورش را کانون توجه تمام مسئوالن دانست و گفت: 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي 
آموزش و پرورش طي يک سال گذشته در حال تدوين قوانين مختلف براي 
پيشبرد اهداف آموزش و پرورش بودند. وي افزود: اگرچه ممكن است نقاط 
ضعف آموزش و پرورش مورد انتقاد قرار بگيرد اما مدعي هستيم وضعيت 
آموزش و پرورش کش��ور ما در دنيا وضعيت قابل توجهي اس��ت و جزو 

آموزش و پرورش هاي خوب در دنيا هستيم.
مدارس را هوشمند مي کنیم 

وزير آموزش و پرورش با بيان اين که در راس��تاي اس��تقرار تحول بنيادين 
آم��وزش و پ��رورش، با مت��د روز و بر پاي��ه قوانين پي��ش خواهيم رفت، 
هوشمندسازي مدارس را از اولويت هاي امسال دانست و گفت: 370 مدرسه 
هوشمند در شهر تهران وجود داشت که اين تعداد به يک هزار و 370 مدرسه 

رسيده است.
حاجي بابايي همچنين ادعا کرد که استفاده از فناوري هاي جديد در مدارس 
طي سه سال آينده به صورت سراسري خواهد بود و همه مدارس از امكانات 
و تجهيزات مدرن برخوردار خواهند شد. به گفته وي امسال تعداد مدارس 
هوش��مند کشور به مرز 20 هزار مي رسد.  وزير آموزش و پرورش در عين 
حال گفت که اگر برنامه هوشمند سازی مدارس درست اجرا شود می توان 
طی سه سال، تمام مدارس کشور را هوشمند کرد و به موازات آن محتواها و 

روش های نوين تدريس هم به مدارس وارد شود. 

سفیر ايران در عمان:
تجزيه فلسطين مورد تأييد ايران نيست

سفير جمهوری اسالمی ايران در عمان با بيان اين که ايران طرح محمود عباس 
را تجزيه کننده سرزمين فلسطين و غير قابل حمايت می داند، گفت: حاکميت 

فلسطين بايد بر کل خاك و سرزمين آن گسترش يابد.
حسين نوش آبادی در گفتگو با مهر، درباره پيشنهاد محمود عباس به شورای 
امنيت سازمان ملل جهت تشكيل دولت مستقل فلسطينی گفت: جمهوری 
اسالمی ايران از تشكيل کش��ور مستقل فلسطينی برخوردار از تمامی خاك 
و سرزمين اين کشور حمايت می کند و نه طرحی که تجزيه کننده فلسطين 
باش��د. وی با تأکيد بر اين که طرح مغاير با خواس��ت مردم فلس��طين مورد 
حمايت ما نيست ادامه داد: ما از طرحی حمايت می کنيم که در آن راه کارهای 
بازگش��ت  آوارگان فلسطينی ديده شده باش��د و عزت و شوکت و اقتدار را 
به ملت فلسطينی بازگرداند و طرحی که موجب تجزيه فلسطين و ذلت آن 
باشد مورد تأييد ما نيست. سفير ايران در عمان تأکيد کرد: جمهوری اسالمی 
از حفظ کليت سرزمين آبا و اجدادی فلسطينيان حمايت می کند. وی درباره 
موضع برخی دولت های اسالمی درباره طرح محمود عباس گفت: بسياری 
از کش��ورهای مسلمان خواهان بازگشت فلس��طينی های آواره به سرزمين 
مادری شان هستند ولی در بعضی مواقع از اعالم مواضع شفاف طفره رفته و اگر 
مباحثی را مطرح می کنند دربرگيرنده منافع تام مردم اين سرزمين نيست. نوش 
آبادی ادامه داد: همانگونه که برخی از دولت های اسالمی از طرح صلح عربی 
درباره سرزمين های فلسطينی حمايت کرده و مذاکرات را تأييد می کردند و 
امروز مشخص شده که بی نتيجه بوده است، طرح محمود عباس نيز بعد ها 
نشان می دهد که فاقد کارايی الزم بوده و ثمری در بر نخواهد داشت. سفير 
جمهوری اسالمی ايران با اعالم اين که موضع ما درباره فلسطين شفاف است 
تأکيد کرد: ما معتقديم بايد فلسطين در همان سرزمين های اوليه خود تشكيل 

شود و حاکميت آن بر کل خاك و سرزمين فلسطين گسترش يابد.  

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس:

دولت قانون را سليقه اي اجرا مي کند
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مالکي:
عامالن حمله تروريستي کربال 

منتظر پاسخي قاطع باشند
نخس��ت وزير عراق با صدور بيانيه ای اعالم ک��رد که به زودی عامالن حمله 
تروريستی کربال پاسخ قاطع دولت را خواهند چشيد.  به گزارش فارس به نقل 
از پايگاه خبری الجزيره، در پی انفجارهای خونين روز يک ش��نبه در کربالی 
معال که به شهادت 17 تن و زخمی شدن دست کم 100 نفر منتهی شد؛ نوری 
المالكی نخست وزير عراق عامالن اين حمالت را به پاسخی قاطع وعده داد. 
نخست وزير عراق با صدور بيانيه ای اعالم کرد که با قاطعيت با هر طرفی که 
در پش��ت پرده اين جنايت و جنايت النخيب باشد برخورد خواهيم کرد زيرا 
عامالن اين حمالت هم مرتكب جناياتی سياسی شده اند و هم جنايتی انسانی 
انجام داده اند. کربال روز يک شنبه شاهد 4 انفجار در مناطق مختلف خود بود که 
طی آن 17 تن شهيد و دست کم 100 نفر زخمی شدند که به دليل وخيم بودن 
حال بسياری از زخمی ها انتظار می رود که تعداد شهدا افزايش يابد. در جنايت 
النخيب نيز افراد مسلح ناشناسی با لباس های مبدل نظاميان عراق يک اتوبوس 
حامل زائران عراقی مرقد حضرت زينب )س( را ربودند و 22 نفر از سرنشينان 
ش��يعه آن را به رگبار بس��تند. مالكی در ادامه افزود: جنايت صورت گرفته در 
کربال بيانگر ضرورت وحدت صفوف ملی و جلوگيری و پرهيز از اظهارات 
و اقداماتی است که به تفرقه افكنی منجر خواهد شد. ايجاد تفرقه و فتنه هدف 
اصلی جنايتكاران است. وی از ملت عراق، رسانه ها و تمام گروه های سياسی 
عراق خواست که به مسئوليت ملی خود عمل کنند و از مسموم کردن فضای 

موجود و دامن زدن به منازعات و بحرانی کردن اوضاع بپرهيزند. 

در سايه ادامه خشونت ها در يمن؛
علي عبداله صالح وعده انتخابات 

زودهنگام داد
رهبران برجسته مخالفان با رد سخنان صالح در مورد انتقال مسالمت آميز قدرت 
و برگزاری انتخابات زودهنگام، اين س��خنان را بخش��ی از »بازی سياسی« او 
قلمداد کردند. »علی عبداله صالح« رئيس جمهوری يمن، در نخستين سخنرانی 
خود پس از بازگشتش وعده برگزاری انتخابات زودهنگام رياست جمهوری 
داد. به گزارش رويترز، صالح که در ششمين روز اوج گرفتن خشونت ها در 
اين کش��ور سخن می گفت بدون اش��اره به کناره گيری  خود از قدرت گفت: 
ب��ه انتقال قدرت از راه انتخابات پايبند اس��ت. صالح ضمن تأکيد بر پذيرش 
طرح کش��ورهای حوزه خليج فارس برای انتقال قدرت، اف��زود: معاون اول 
رئيس جمهوری اختيار الزم برای مذاک��ره با مخالفان را دارد. وی مخالفانش 
را متهم به »دويدن در پی قدرت« کرد و از آن ها خواس��ت به پای ميز مذاکره 
برگردند. صالح که برای نخس��تين بار پس از بازگش��تش از عربستان به يمن 
در تلويزيون ظاهر می ش��ود، س��ر و گردن خود را با »چفيه« س��نتی پوشانده 
بود و دس��ته گل بزرگی در جلويش بود که دس��تانش را پنهان کرده بود. به 
نظر می رس��د که صالح تالش می کند زخم های خود را پس از انفجار مسجد 
کاخ رياس��ت جمهوری پنهان کند. در همين حال، رهبران برجسته مخالفان با 
رد س��خنان صالح در مورد انتقال مس��المت آميز قدرت و برگزاری انتخابات 
زودهنگام، اين س��خنان را بخش��ی از »بازی سياسی« او قلمداد کردند. توکل 
کرمان از فعاالن برجس��ته انقالب يم��ن در اين مورد گفت: جوانان انقالبی با 
طرح کشورهای ش��ورای همكاری خليج فارس مخالف  و خواستار محاکمه 
صالح به علت جنايت هايی که مرتكب ش��ده، هستند. »علی الجرادی« رهبر 
برجسته حزب »اصالح« يمن سخنان صالح را بازی سياسی برای راضی نگه 

داشتن جامعه بين الملل دانست. 

شكست تاريخي حزب سارکوزي
در انتخابات سناي فرانسه

حزب حاکم فرانسه به رهبری نيكال سارکوزی، در انتخابات سنای اين کشور 
در برابر احزاب چپ گرا به ويژه سوسياليس��ت ها متحمل شكستی سنگين و 
تاريخی ش��د.  به گزارش فارس به نقل از نش��ريه فرانسوی اوئست فرانس، 
چپ گرايان فرانسوی در انتخابات مجلس سنای فرانسه موفق شدند برای اولين 
بار پس از سال 1958 در جمهوری پنجم بار ديگر کنترل سنا را در دست گيرند. 
بر اساس اين گزارش، پيروزی چپ گرايان در انتخابات مجلس سنا در فاصله 
7 ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری اين کشور، هشداری 
برای حزب حاکم اين کشور است. طبق نتايج رسمی انتخابات مجلس سنای 
فرانس��ه، چپ گرايان موفق ش��دند در اين انتخابات 177 کرسی سنا را که دو 
کرسی بيشتر از حد نصاب نيمی از سناست، به خود اختصاص دهند حال آن 
که تعداد کرسی های کسب شده از سوی احزاب راست گرا 171 کرسی بود. 
شكست سنگين حزب سارکوزی در اين انتخابات در شرايطی که تنها 7 ماه 
به زمان انتخابات رياست جمهوری اين کشور باقی مانده، شاخصی مهم برای 
ارزيابی محبوبيت احزاب و پيش بينی آينده و سرنوشت آنها محسوب می شود. 
هارلم دزير دبير اول موقت حزب سوسياليست در اظهاراتی درباره نتيجه اين 
انتخابات اعالم کرد: پيروزی چپ گرايان در اين انتخابات نخستين گام برای 
سوسياليست ها به سوی پيروزی در انتخابات رياست جمهوری 2012 فرانسه 
است. حزب حاکم فرانسه پيش  از اين و در انتخابات محلی نيز نتوانسته بود 
در مقابل احزاب چپ اين کشور به نتايج خوبی دست يابد و اداره بسياری از 

شهرهای مهم را به شهردارانی از حزب سوسياليست واگذار کرده بود. 
بر اس��اس نتايج تازه ترين نظرسنجی صورت گرفته در فرانسه، هم اکنون 69 
درصد از فرانسويان از رئيس جمهور کشورشان ناراضی اند. شهروندان فرانسه 
سياست های سارکوزی در مقابله با بی عدالتی، بيكاری و ناامنی در جامعه ظرف 

سه سال اخير را بسيار بد می دانند و کارنامه وی را سياه ارزيابی می کنند.

پاسخ دو جاسوس آمريكايي آزاد شده
به رأفت اسالمي ايران

دروغ پردازی اين دو جاس��وس آمريكايی مانند موارد ديگر در حالی صورت 
گرفت که وزارت خارجه اعالم کرده بر اساس رأفت اسالمی آنها را آزاد کرده 
است. به گزارش فارس به نقل از ای بی سی نيوز، »جاش فتال« و »شان بائر« 
دو زندانی آمريكايی که به اتهام ورود غيرقانونی به مرزهای ايران بازداشت شده 
بودند پس از آزادی و بازگش��ت به آمريكا اعالم کردند که به دليل آمريكايی 
بودن، گروگان گرفته شده بودند. جاش فتال و شين بائر دو جاسوس آمريكايی 
آزاد ش��ده در اظهاراتی عجيب گفتند: بارها و بارها، صدای فرياد زندانيانی را 
می ش��نيديم که مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند و هيچ کاری برای کمک 
کردن به آنها نمی توانس��تيم انجام دهيم. چگونه می تواني��م دولت ايران را در 
ش��رايطی ببخش��يم که به زندانی کردن افراد بی گناه و زندانيان عقيدتی ادامه 
می ده��د. آنها پس از اظهارات خود ابراز اميدواری کردند که بتوانند روزی به 
کش��ور زيبای ايران بازگردند اما ادامه دادند که در حال حاضر تمايل دارند به 
خانه خود بروند. فتال و بائر قبل از ظهر روز يک شنبه وارد نيويورك شدند و 
5 س��اعت پس از ورود به نيويورك سخنرانی خود را برای رسانه ها صورت 
دادند. در بخش ديگری از اين اظهارات که در برابر صدها خبرنگار و دوربين 
تلويزيونی عنوان می شد، شين بائر و جاش فتال گفتند: روزنامه نگاران پشت 
ميله های زن��دان می مانند و مردم بی گناه اعدام می ش��وند. اگ��ر دولت ايران 
می خواهد که تصوير خود را در جهان تغيير دهد و فشار بين المللی را کاهش 
دهد، بايد تمام زندانيان سياسی و زندانيان عقيدتی را بی درنگ آزاد کند. آنها 

شايسته آزادی اند، همچنان که ما آن را به دست آورديم.

16 س��امانه راهبردی و محص��ول هواپايه به طور 
همزمان در پايگاه های هوايی مهرآباد، همدان، تبريز، 
اصفهان، دزفول و چابهار، طی مراسمی در منطقه 
هوايی شهيد دوران شيراز رونمايی و به بهره برداری 
رس��يد.  به گزارش فارس، به مناس��بت هفته دفاع 
مقدس و همزمان با سی امين سالگرد شكست حصر 
آبادان با حضور سردار احمد وحيدی وزير دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مسلح و فرماندهان نيروی هوايی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران، 16 سامانه راهبردی 
و محص��ول هواپايه به طور همزمان در پايگاه های 
هوايی مهرآباد، هم��دان، تبريز، اصفهان، دزفول و 
چابهار، طی مراسمی در منطقه هوايی شهيد دوران 

شيراز رونمايی و به بهره برداری رسيد.
س��ردار وحيدی در مراس��م بهره ب��رداری از اين 
س��امانه ها و محصوالت هواپايه طی س��خنانی در 
جمع خبرنگاران با گراميداشت هفته دفاع مقدس و 
شهدای هفتم مهر شهيدان فكوری، فالحی، نامجو، 
کاله��دوز و جهان آرا و تبريک س��الروز پيروزی 
بزرگ رزمندگان اس��الم در عمليات دشمن کوب 
ثامن االئمه به محضر فرمانده معظم کل قوا، گفت: 
در تداوم فتوحات رزمندگان اسالم در حماسه دفاع 
مقدس جوانان برنا دل و متخصصان سختكوش و 
اقتدارآفرين صنايع الكترونيک وزارت دفاع درصا 
شيراز موفق ش��دند پروژه های کليدی و مهمی را 
تحقي��ق، طراح��ی و توليد کرده و دس��تاوردهای 
گرانس��نگ و ارزش��مند ديگری را به منصه ظهور 

برسانند.

وزير دفاع اف��زود: از جمله مهم ترين اين پروژه ها 
رادار تقرب فرودگاهی است که يكی از اصلی ترين 
سامانه های فرودگاهی به شمار می رود و قادر است 
از فاصل��ه 30 کيلومتری فرودگاه هواپيما را تحت 
کنترل و هدايت خود گرفته و تا لحظه نشس��تن و 

پارك هواپيما آن را هدايت کند.
وحيدی س��امانه ناوبری راديويی تكن ترانسپاندر 
زمينی را از ديگر پروژه های افتتاح شده ذکر کرد و 
گفت: اين سامانه در ارتباط با سامانه مشابه نصب 
ش��ده در داخل هواپيما که پيش از اين طراحی و 
توليد ش��ده قادر است هواپيما را تا 400کيلومتری 
در آس��مان هدايت و به طور دائمی فاصله هواپيما 
و جهت مس��ير پروازی خلبان با ايس��تگاه مرجع 
زمينی را نمايش دهد. با ساخت و بهره برداری از 
اين پروژه جمهوری اس��المی ايران جز سه کشور 

سازنده اين سامانه بسيار پيچيده قرار گرفت.
وی ادامه داد:  اين س��امانه ب��ه طور کامل متحرك 
و تاکتيكی طراحی ش��ده و عالوه ب��ر کاربری در 
فرودگاه ه��ای دائمی کش��ور قابلي��ت نصب و به 
کارگيری در فرودگاه ه��ای موقت اضطراری و يا 
هر نقطه کش��ور را دارد. وزير دفاع در ادامه اظهار 
داشت: سامانه های الكترونيكی هواپيماهای ترابری 
و جنگنده ش��امل راديو بی سيم، سامانه تشخيص 
دوست از دش��من، سامانه ناوبری هواپيمای تكن 
نصب ش��ده برای پرنده، سامانه کانورتور اکسيژن 
برای تنظيم دائمی اکس��يژن داخ��ل هواپيما، مرکز 
س��وئيچ تلفنی ثابت و س��يار از ديگر محصوالتی 

اس��ت که به صورت ص��د در صد داخلی و بومی 
به دست توانمند متخصصان زبده و کارآمد صنايع 
الكترونيک ش��يراز طراحی و س��اخته شده است. 
وحيدی خاطرنش��ان ک��رد: طراح��ی و توليد اين 
س��امانه ها در شرايطی که نيروهای مسلح و مراکز 
هوانوردی و هواپيمايی کشور در تحريم کامل قرار 
دارند نماد ديگری از تحريم شكنی فرزندان غيور 

ملت ايران در وزارت دفاع است.
وزي��ر دف��اع تأکيد ک��رد: اين محص��والت برابر 
اس��تانداردهای بين المللی توليد شده که به تأييد 
س��ازمان هواپيمايی کشوری نيز رسيده است. وی 
افزود: اي��ن وزارتخانه عالوه بر تأمين نياز داخلی، 
صادرات اين توانمندی ها و محصوالت را در دستور 
کار دارد. وحي��دی با قدردانی از همكاری بس��يار 
خوب فرماندهان و متخصصان نيروی هوايی ارتش 
جمهوری اسالمی و دانشگاه های کشور در طراحی 
و توليد اين سامانه های راهبردی و مهم تصريح کرد: 
با به کارگيری اين سامانه ها و محصوالت، قدرت 
عملياتی نيروهای مس��لح به ويژه نيروی هوايی به 

نحو چشمگيری افزايش يابد.
وزير دف��اع در خاتمه گفت: افتت��اح اين پروژه ها 
از مصاديق ب��ارز اين فرمايش رهبر معظم انقالب 
اسالمی است که در سايه الطاف الهی و در استمرار 
مجاه��دت و ايثار ش��هيدان گرانق��دری همچون 
فك��وری، نامجو، چم��ران، فالحی، جه��ان آرا و 
هزاران امير و س��ردار رزمنده شهيد بروز و ظهور 

يافته است.

رئيس کميسيون اجتماعی مجلس گفت: مبارزه با 
ماهواره بايد بر محوريت مباحث فرهنگی باش��د 
زي��را برخورد فيزيك��ی و قهری ديگ��ر جوابگو 

نخواهد بود.
به گ��زارش مهر، هادی مقدس��ی با بي��ان اين که 
قانون اس��تفاده از ماهواره نيازمند بازنگری است 
اظهار داش��ت: در آن زمان که قانون منع اس��تفاده 
از ماهواره تصويب ش��د تجهيزات ماهواره ای به 
گونه ای بود که می شد مانع استفاده مردم شد، اما 
در زمان فعلی پيش��رفت وسايل ارتباط جمعی به 
گونه ای شده است که کنترل فرکانس های ماهواره 

تا حدودي غير ممكن است.
نماينده مردم بروجرد درمجلس ش��ورای اسالمی 

ادامه داد: در شرايط کنونی تنها از طريق دستگاه های 
فرهنگی و برنامه ريزی فرهنگی می توان به مقابله 

با ماهواره و برنامه های مخرب آن پرداخت.
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس افزود : به جای 
برخ��ورد انفعالی با ماه��واره و وضع قانون برای 
جمع آوری تجهيزات ماهواره ای بايد دستگاه های 
فرهنگی کشور را تجهيز و آنها را مكلف کرد تا به 

تقابل علمی و منطقی با پديده ماهواره بپردازند.
اي��ن نماينده اصولگرای مجلس با تأکيد بر اين که 
قانون فعلی استفاده از ماهواره نمی تواند پاسخگو 
باش��د گفت: معتقدم اين قانون باي��د به گونه ای 
اصالح شود که دستگاه های فرهنگی به خصوص 
رس��انه ملی را مكلف به پاسخگويی کند که چرا 

برنامه هايش در مقابل استقبال گسترده از ماهواره 
هيچگونه جذابيتی برای مردم ندارد؟

وی ب��ا بيان اين که از هزاران کانال ماهواره درصد 
باالي��ی از برنامه ه��ای آن ب��ه صورت مس��تقيم 
جمه��وری اس��المی را نش��انه رفته ان��د، گفت: 
نمی توان اجازه داد م��ردم بدون ايجاد هيچگونه 
محدوديتی از تمامی کانال های ماهواره اس��تفاده 
کنند و از طرفی وقتی برای آنها تجهيزات فرهنگی 
را فراهم نكرده ايم نمی ت��وان با برخورد قهری و 
فيزيكی با آنها مانع اس��تفاده از ماهواره ش��د. وی 
تأکيد کرد: مب��ارزه با ماه��واره بايد بر محوريت 
مباحث فرهنگی باش��د زيرا برخ��ورد فيزيكی و 

قهری جواب نمی دهد. 

با حضور سردار وحیدی صورت گرفت؛
رونمايي و بهره برداري از 16 سامانه راهبردي و محصول هواپايه

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
برخورد فيزيكی برای مبارزه با ماهواره جوابگو نيست

معاون استاندار تهران اعالم کرد:
رويكرد اثر گذار دولت در بخش علم و فناوری
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تكميل برنامه پنجم 
چهارمحال و بختياري تا پايان مهر 

استاندار چهارمحال و بختياري از دستگاه هاي اجرايي اين استان درخواست کرد براي 
تهيه و تكميل برش استاني برنامه پنجم توسعه در اين استان تا پايان مهرماه سال جاري 

تالش کنند.
علي اصغر عنابستاني اظهار داشت: امسال اعتبارات ملي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش يافته است. وي تصريح کرد: مديران دستگاه هاي اجرايي استان بايد در جذب 

اين اعتبارات از طريق وزارتخانه هاي مربوط تالش جدي کنند.
عنابس��تاني افزود: اعتبارات ملي در رديف هاي متفرقه در حال ابالغ اس��ت و مديران 
دستگاه هاي اجرايي اين استان موظفند در جذب حداکثري اين اعتبارات تالش کنند.

استاندار چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اخذ مجوز 
کميسيون ماده 215 براي پروژه هاي خود در راستاي اخذ اعتبارات ملي اقدام کنند.

داد و ستد 470 ميليون سهم 
در بورس اصفهان 

470 ميليون و 969 هزار و 271 س��هم، در ش��هريور ماه گذشته در تاالر بورس اوراق 
بهادار اصفهان داد و ستد شد.

اين تعداد سهام به ارزش يک هزار و 291ميليارد و 719 ميليون و 180 هزار ريال متعلق 
به 287 شرکت حاضر در بورس است.

سهم اصفهان در معامالت يک ماهه گذشته بورس کشور 3/9 درصد و سهم خريد در 
مبادالت بورس اصفهان 52/1 درصد بود.

ارزش سهام 219 شرکت حاضر در بورس اصفهان در اين مدت افزايش و 47شرکت 
کاهش يافت و 21 ش��رکت بدون تغيير باقی ماند. بيش��ترين سهام داد و ستد شده در 
ماه گذش��ته در بازار بورس اصفهان، متعلق به ف��والد مبارکه اصفهان به ارزش بالغ بر 
163ميليارد ريال بود و بيش��ترين تعداد خريدار را نيز س��هام اين شرکت با يک هزار و 

703 خريدار داشت.

کاهش 53 درصدي بارندگی در اصفهان
 حجم بارش هاي شهر اصفهان در سال آبي 90 - 89 با 53 درصد کاهش در مقايسه با 
سال پيش از آن به 56/7 ميليمتر رسيد. اين ميزان بارش همچنين در مقايسه با متوسط 

درازمدت 55 درصد کاهش نشان مي دهد.
ميزان بارندگي هاي ش��هر اصفهان در س��ال آبي 89 - 88 و نيز متوسط درازمدت به 

ترتيب 114/8 و 120/1 ميليمتر ثبت شده است.
همچنين ميزان کل بارش ها در ايستگاه چلگرد )شاخص حوضه زاينده رود( از ابتداي 
مهرماه 89 تا پايان ش��هريور ماه 90، به 981 ميليمتر رس��يد که در مقايسه با سال آبي 
پيش از آن و متوسط بلندمدت با ارقام 1290/5 و 1432/2 ميليمتر، به ترتيب 16 و 37 

درصد کاهش داشته است.

رقابت بر سر قطب سوم خودروسازی

اصفهان، تبريز، اهواز، کداميک ميزبان قطب سوم 
خودروسازی می شود؟

 شايد روزی که علی اکبر محرابيان وزير سابق صنايع و معادن،  ايده تشكيل »قطب سوم 
خودروسازی« را مطرح کرد، گمان نمی کرد  ايده اش چند مشتری دست به نقد پيدا کند و 

رقابتی تنگاتنگ بر سر تصاحب  اين »قطب« شكل بگيرد.
اگرچه قرار بود طبق توافقات اوليه، اصفهانی ها ميزبان قطب سوم خودروسازی باشند، اما 
هم اکنون که چندين ماه از طرح آن می گذرد، »قطب سوم« دو مدعی ديگر هم پيدا کرده که 

يكی تبريزی ها هستند و ديگری نيز خوزستانی ها.
ورود  اين دو مدعی جديد به ماجرای »قطب سوم« پس از آن صورت گرفت که محرابيان 
با اجرای طرح ادغام از کابينه دولت دهم کنار رفت و بدين ترتيب، اصفهانی ها به نوعی 
حامی بزرگ خود را برای تشكيل اين قطب در شهرشان، از دست دادند هر چند که گمان 
می رفت اين طرح با رفتن وی به فراموش��ی سپرده شود. رفتن محرابيان اگرچه تشكيل 
»قطب سوم« را در  هاله ای از ابهام فرو برد، اما آن را محو نكرد و هم اکنون نيز اصفهانی ها، 

تبريزی ها و خوزستانی ها سه مدعی جدی اين طرح به شمار می روند.
به عبارت بهتر، اتفاقی که هم اکنون افتاده  اين است که »گروه بهمن« به عنوان بزرگ ترين 
خودروساز خصوصی کشور، می خواهد با احداث سايت خودروسازی در خوزستان، در 
عمل به »قطب سوم« تبديل شود. اين شرکت خصوصی بنا ندارد که طبق  ايده محرابيان 
حرکت کند، بلكه معتقد است با طرح هايی که برای سايت خوزستان پيش بينی کرده، سايت 
مذکور به طور حتم قطب سوم خودروسازی خواهد شد. از آن سو تبريزی ها نيز با توجه 
به ظرفيت های موجود خود مانند قطعه سازی و نيروی کار ارزان، می خواهند  اين »قطب« 

را به نام خود سند بزنند.
بنابراين با توجه به رقابتی که بر سر قطب سوم خودرو سازی ايجاد شده، هنوز نمی توان با 

اطمينان گفت در نهايت چه شهری ميزبان قطب سوم خودروسازی کشور خواهد بود.
کدام شهر شايسته تر است؟

اما آن طور که وزير سابق صنايع عنوان کرده بود، هدف از تشكيل »قطب سوم«، نه تنها 
افزايش تيراژ، بلكه  ايجاد رقيبی برای ايران خودرو و س��ايپا اس��ت تا بدين واسطه بازار 
خودرو کشور تا حدی از انحصار فعلی نجات يابد و استراتژی 1404 صنعت خودرو نيز 
محقق شود. در اين استراتژی، خودروسازی  ايران بايد در سال 1404 به تيراژی سه ميليون 
دستگاهی برسد و يک ميليون آن را صادر کند.  اين هدف بي شک نيازمند توسعه خطوط 
توليد خودرو و افزايش سطح کيفيت و تكنولوژی خودروسازان است، »قطب سوم« نيز قرار 

است بخشی از  اين بار را به دوش بكشد.
حال با اين شرايط، پرسش اينجاست که از بين سه مدعی فعلی، کداميک برای ميزبانی از 

»قطب سوم« شايسته ترند؟
اصفهانی ها با آب و هوای خشک و ظرفيت های صنعتی، تبريزی ها با توان باالی قطعه سازی 
و نيروی کار ارزان، يا خوزستانی ها با آب و هوای مرطوب و موقعيت جغرافيايی مناسب 

برای حمل و نقل؟

 ناهید شفیعی
در 15 س��ال گذشته 30 هكتار از دو هزار و 150 هكتار 
بافت فرسوده اصفهان نوسازی شده و اگر کار با همين 
روند و بودجه ادامه يابد نوس��ازی اين محدوده نزديک 

به 300 سال طول می کشد.
مدير عامل شرکت عمران و مسكن سازان استان اصفهان 
در نشس��تی خبری با اشاره به س��ابقه 15 ساله فعاليت 
اين ش��رکت گفت: از آنجا که کار در بافت فرسوده در 
چهارچ��وب دولتی و با بروکراس��ی های اداری ممكن 
نيست و بايد فعاليت هايی براساس قانون تجارت انجام 

شود اين شرکت تشكيل شد.
عمران��ي  غالمرض��ا 
جن����س ک����ار در 
را  فرسوده  بافت های 
با پروژه های عمرانی 
متف��اوت دانس��ت و 
گف��ت: در اين بافت 
تم��ام فعالي��ت ها با 
س��طح  ارتقاء  هدف 
زندگ��ی و معيش��ت 
ص�ورت  س���اکن�ان 
می گيرد چون افرادی 
س��اکن آن هستند که 
از امكان��ات زي��ادی 

محرومند و در ش��رايط س��خت تنگی معابر، خانه های 
کوچک و فرسوده زندگی می کنند.

وی ب��ا تأکي��د بر لزوم بهبود س��طح زندگی اين قش��ر 
گفت: جنس کار در بافت فرسوده اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و عمرانی اس��ت و تش��كيالت خاص خود را 
می طلبد. بر همين اساس يكی از برنامه هايی که سرلوحه 
فعاليت های ش��رکت عم��ران قرار دارد توانمندس��ازی 
ساکنان بافت فرسوده و سكونتگاه های غير رسمی است 

که بايد با مشارکت ساکنان و مالكان انجام شود.
نماينده مدير عامل ش��رکت عمران و بهس��ازی شهری 
ايران در استان اصفهان با اشاره به وقوع زلزله بم گفت: 
بررس��ی ها نش��ان داد بيش��ترين تلفات جانی در بافت 
فرسوده اين شهر اتفاق افتاد و همين نكته توجه مجلس 

و دولت را به نوسازی بافت فرسوده جلب کرد.
به گفته وی، ش��ورای عالی معماری و شهرسازی ايران 
س��ه عامل اصلی را برای تعيين بافت فرس��وده تعريف 
کرده که نخس��ت ريز دانگی و وج��ود پالك های زير 
200متر، عمر بيش از 50 سال ساختمان و نفوذ ناپذيری 
ب��ه اين معن��ا که بيش از 50 درص��د معابر اين محالت 

کمتر از 6 متر عرض داشته باشند.
باتوجه به اين دس��تورالعمل، وی از شناسايی و پيشنهاد 
چهار هزار و 500 هكتار بافت فرسوده در شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری پس 
از جلس��ات متعدد دو هزار و 150 هكتار بافت فرسوده 
 در اصفه��ان و در مجموع ش��ش ه��زار و 800 هكتار

بافت را در سراسر استان به تصويب رساند که شهرهای 
کاش��ان، نجف آباد و خمينی ش��هر ب��ه ترتيب پس از 
اصفهان دارای بيش��ترين گستره بافت فرسوده شناسايی 

شده اند.
وی مهم تري��ن اق��دام مورد ني��از در بافت فرس��وده را 
الگوسازی بيان کرد و گفت: الگوسازی به اين معناست 

که قس��مت هاي��ی از بافت را بر اس��اس طرح و برنامه 
بسازيم تا ساکنان و بخش خصوصی از آن پيروی کند.

هزينه هر مترمربع مرمت 600 هزار تومان
مدير عامل  ش��رکت عمران و مس��كن س��ازان اس��تان 
اصفه��ان در ادامه از تعريف س��ه الگو برای بازس��ازی 
بافت فرسوده خبر داد و گفت: احياء خانه های تاريخی 
الگوی نخس��ت است که بر خالف فعاليت های ميراث 
فرهنگی با هدف ترميم س��اختمان برای اس��تفاده های 
امروزی انجام ش��ده و در اين راس��تا بيش از 28 خانه 
تاريخ��ی را تاکن��ون احيا کرده ايم که ب��ا کاربری های 
گوناگون فرهنگی از جمله کتابخانه، س��فره خانه، هتل، 

اداری و... در حال استفاده هستند.
نماينده مدير عامل ش��رکت عمران  و بهس��ازی شهری 
 اي��ران، هزين��ه مرمت هر مت��ر مربع بافت فرس��وده را
600 ه��زار توم��ان اعالم کرد و گفت: ب��رای خريد هر 
مترمرب��ع از زمين اين بافت به طور متوس��ط 500 هزار 
تومان ديگر هم نياز اس��ت که با توجه به اين هزينه ها، 
نوس��ازی 28 هزار متر مربع بافت فرس��وده اصفهان به 
بودجه سرس��ام آور و قاب��ل مالحظه ای ني��از دارد که 

نمی توان انتظار داشت از سوی دولت تأمين شود.

وی الگوی بازس��ازی خانه ه��ای تاريخی را تجربه ای 
موفق خواند که بخش خصوصی را به اين بخش جذب 
کرده و گفت: پس از واگذاری خانه های مرمت ش��ده 
به س��رمايه گذاران اين بخش، عده بيش��تری تصميم به 
خريد خانه ها و مرمت آنها زير نظر کارشناسان ميراث 
فرهنگ��ی گرفتن��د و همين بخش خصوصی اس��ت که 

اکنون نوس��ازی بافت جنوب ميدان ام��ام)ره( را نيز به 
عهده دارد.

عمرانی بودجه مورد نياز برای نوسازی و بهسازی بافت 
فرس��وده مصوب اصفهان را بيش از هفت هزار ميليارد 
تومان برشمرد و گفت: اين در حالی است که کل بودجه 
اس��تان در يک سال حدود 230 ميليارد تومان می باشد 
و به همين دليل در 15 س��ال گذش��ته در مجموع موفق 

شده ايم 30 هكتار از اين گستره را نوسازی کنيم.
وی معتقد است در صورتی که اين روند ادامه يابد کار 
در بافت فرس��وده اصفهان بيش از 300 س��ال به طول 
می انجامد، بنابراين نمی توان انتظار داشت شهرداری و 
دولت به تنهايی نوس��ازی بافت فرسوده را به سرانجام 
برس��انند و چ��اره ای ج��ز کمک و مش��ارکت بخش 

خصوصی وجود ندارد.
وی ب��ا تأکي��د بر اين که مرمت و بهس��ازي واحد هاي 
مخروب��ه در اي��ن بافت ها نمي توان��د در قالب ديدگاه 
اقتصادي ص��رف قرار گيردگفت: تعام��الت اقتصادي، 
عمراني، اجتماعي و فرهنگي الزمه رويكرد تجميعي به 
ش��ش هزار و 800 هكتار بافت فرسوده استان اصفهان 
اس��ت که دو ه��زار و 150 هكتار آن در ش��هر اصفهان 

خودنمايي مي کند.
وي تجهي��ز اينگونه واحد هاي فرس��وده را به امكانات 
کام��ل فعلي مانن��د آب و فاضالب، ب��رق، گاز و تلفن 
س��ومين مرحله از همكاري و مس��اعدت دستگاه هاي 
ذيربط دانس��ت و گفت: در مدت چهار س��ال احداث 
دفتر شرکت عمران و بهسازي شهري ايران در اصفهان 
تاکنون 400 واحد س��اختماني اغل��ب در قديمي ترين 
محله هاي اصفهان ش��امل جويباره و جماله نوس��ازي 

شده است.
عمراني مش��كل ديگر بافت فرس��وده اصفهان را وجود 
محورهاي تاريخ��ي درآن بيان کرد و گفت: خانه هايي 
ک��ه در اي��ن محورها خريداري ش��ده و ي��ا در برنامه 
 خريد اس��ت ابت��دا بايد در فهرس��ت آثار ملي کش��ور

قرار گيرد.
وي گف��ت: در اين مدت مالكين هش��ت ه��زار واحد 
فرس��وده جهت اخ��ذ تس��هيالت قانون��ي 20 ميليون 
تومان��ي به بانک هاي مختلف معرفي که تاکنون مالكان 
چهارهزار واحد موفق به اخذ اينگونه تس��هيالت بانكي 

درمجموع به مبلغ 65 ميليارد تومان شده اند.
وي تأکي��د کرد: ش��هرداري ه��ا نيز در ص��دور پروانه 
س��اختمان ب��راي واحد ه��اي مخروب��ه در بافت هاي 
فرس��وده تخفي��ف 50 درصدي و س��اير کاربري ها در 
اخذ هزينه ها به صورت مش��ارکتي و يا تقسيط شرکت 

مي کنند.
عمران��ي از پذيرش هرگونه ايده و نظريه جديد در اين 
راستا استقبال کرد و گفت: براي استفاده از فكر جوانان 
دانشگاهي به عنوان فرهيختگان جامعه به صورت خريد 
پايان نامه هاي تحصيلي در مقاطع کارشناس��ي ارشد و 

دکترا تا 1/5 ميليون تومان مساعدت مي دهيم.
وي عالق��ه من��دان به ش��رکت در پ��روژه مه��م احيا، 
بازس��ازي، بهس��ازي و مرمت واحد ه��اي موجود در 
بافت هاي فرس��وده را به تماش��اي پايگاه اطالع رساني 

اين شرکت دعوت کرد.
وي بررس��ي مش��كالت مردم س��اکن در اين بافت ها، 
تش��كيل تعاوني هاي محلي براي نوسازي و مرمت آنها 
و استفاده از دانش فني الزم و تعامل همه جانبه در اين 
زمينه را س��ه عنصر الزم براي تشكيل پايگاه هم انديشي 
و اطالع رس��اني بافت هاي فرس��وده کالنشهر اصفهان 

دانست.
نماين��ده ش��رکت عمران و بهس��ازي ش��هري ايران در 
اصفهان تأکيد کرد که حتي از دانش و تجربه کشورهايي 
ک��ه با اينگونه مش��كالت روبه رو بوده اند نيز اس��تفاده 

مي شود.
وی در پاي��ان ب��ه نامگ��ذاری ش��هريور به عن��وان ماه 
بافت های فرسوده اش��اره کرد و گفت: در همين راستا 
14 مهرم��اه همايش بزرگ مديران و متوليان بافت های 
فرسوده شهری استان اصفهان برگزار می شود و تمامی 
دست اندرکاران و متوليان اين بخش به بحث و تبادل نظر 

خواهند پرداخت.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

با ادامه روند کند اختصاص بودجه؛

نوسازی بافت فرسوده اصفهان، 300 سال طول می کشد

هفت هزار شغل در بخش مشاغل خانگي ايجاد مي شود
مديرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و 
بختياري گفت: از تعداد 35 هزار ش��غل تعهد شده 
اين استان در سال جاري، هفت هزار شغل در بخش 
مشاغل خانگي ايجاد مي شود. پرويز سلطاني با اعالم 
اين خبر اظهار داشت: اعتبارات الزم براي پرداخت 
تسهيالت مشاغل خانگي در چهارمحال و بختياري 
از نظر بانكي و دستگاهي سهم بندي و توزيع شده 
است. وي افزود: براي بانک ها و دستگاه هاي اجرايي 
براي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه خود اشتغالي 
و کس��ب و کار خرد سهميه موظفي در نظر گرفته 

شده است.
سلطاني بيان داشت: تاکنون هشت هزار و 184 نفر 
براي دريافت تس��هيالت مشاغل خانگي در سامانه 
مربوطه ثبت نام کرده اند. مديرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ي چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: از اين 
تعداد هفت هزار و 178 نفر مستقل، 932 نفر به صورت تحت پوشش، 12 شرکت حقوقي پشتيبان و 62 نفر 
پشتيبان حقيقي بوده اند. اين مسئول افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان، 327 طرح براي دريافت تسهيالت به 

بانک هاي عامل با 481 اشتغال معرفي شده است. 

خشكسالی، غبارهای محلی را افزايش داده است
مس��ئول آزمايشگاه س��نجش کيفيت هوا در اداره 
کل حفاظ��ت از محيط زيس��ت اس��تان اصفهان 
گفت: آلودگی هوا با ش��روع م��دارس و به ويژه 
در روزه��ای ابتداي��ی افزاي��ش می ياب��د. باب��ک 
صادقيان با اشاره به افزايش حمل و نقل با شروع 
م��دارس اظهارکرد: وزش ب��اد در روزهای آينده 
 می تواند آلودگی ناش��ی از اين آالينده ها را کاهش 

دهد.
وی با اش��اره ب��ه اين ک��ه از اوايل تيرماه ش��اهد 
ورود گرد و غبار کمتری از کش��ورهای همسايه 
بوده اي��م، اف��زود: خشكس��الی های اخير موجب 
تخريب اليه س��طحی خ��اك ش��ده و وزش باد 
 س��بب افزايش غبارهای محلی در اصفهان ش��ده 

است.
مسئول آزمايشگاه سنجش کيفيت هوا در اداره کل 
حفاظت از محيط زيس��ت اس��تان اصفهان با بيان اين که ش��رايط جوی تأثير به سزايی در افزايش آلودگی 
 هوا دارد، گفت: از اوايل آذر تا اواس��ط دی ماه، پديده اينورژن در س��طح اس��تان باعث افزايش آلودگی 

می شود.

مدير گروه خدمات بیمه اي بانك کشاورزي چهارمحال و بختیاري اعالم کرد:
آغاز بيمه محصوالت زراعي پاييزه 

مدير گ��روه خدم��ات بيمه اي بانک کش��اورزي 
چهارمحال و بختياري گف��ت: با ابالغ تعرفه هاي 
بيمه محصوالت زراعي پاييزه و شروع کشت و کار 
اين محصوالت براي سال زراعي 91-1390، بيمه 
محصوالت زراعي پاييزه گندم آبي، گندم ديم، جو 

آبي، جو ديم و کلزا در اين استان آغاز شد.
احمد رحيمي اظهار داشت: مهلت بيمه محصوالت 
زراع��ي گندم و جو تا 15 آبان ماه و کلزا در مناطق 
سردسير تا 15 مهرماه و در مناطق معتدل تا 10 آبان 
ماه س��ال جاري اس��ت. وي با تأکيد بر لزوم بيمه 
محصوالت کشاورزي و گسترش عمليات بيمه اي 
در حمايت از بهره برداران بخش کشاورزي، افزود: 
به کش��اورزان توصيه مي ش��ود در مهلت مقرر با 
مراجعه به ش��رکت هاي خدمات بيمه اي و شعب 
بانک کشاورزي نس��بت به بيمه محصوالت خود 
اقدام نمايند. وي عوامل و خطرات تحت پوشش بيمه در زراعت گندم و جو را سيل، تگرگ، سرما، يخبندان، 

باران هاي سيل آسا، طوفان، زلزله، خشكسالي، تنش گرما و باد گرم و باد زدگي برشمرد.

بازار طال و سكه اصفهان در رکود
 با کاهش قيمت جهاني طال در روز يک ش��نبه به ميزان 
154 دالر در هر اونس در مقايس��ه با روز چهارش��نبه 
هفته قبل، معامالت در بازارهاي طال و س��كه اصفهان 

راکد شد.
روز يكش��نبه در ب��ازار مرک��زي عرضه س��كه طال در 
اصفهان قيمت دقيقي براي انواع س��كه وجود نداشت 
و بر اس��اس نرخ هاي پيشنهادي بيشترين ميزان کاهش 
 مربوط به س��كه ط��رح جديد تمام به��ار بود و قيمت
617 هزار توماني روز چهارش��نبه هفته قبل با 42 هزار 

تومان کاهش به 575 هزار تومان رسيد.
همچني��ن قيمت س��كه قديم تمام بهار ني��ز 600 هزار 
 تومان اعالم ش��د که در مقايس��ه با آخر هفته گذش��ته

20 هزار تومان کاهش نشان مي دهد.
در اين بازار نيم س��كه بانكي با کاهش 17 هزار توماني 
به نرخ 275 هزار تومان، ربع سكه بانكي با تنزل هفت هزار توماني به قيمت 145 هزار تومان و سكه يک گرمي 

با کاهش پنج هزار و 500 توماني هر قطعه به نرخ 75 هزار تومان فروخته شد.
در ب��ازار مرکزي ط��ال و جواهر اصفهان نيز قيمت انواع طالي خام حدود 16ه��زار تومان در هر مثقال کاهش 

يافت و به اين شرح نرخ گذاري شد:
طالي 17 عيار خام )آب شده( هرمثقال 223 هزار تومان، طالي شمش هرمثقال 224هزار تومان، طالي 18 عيار 

خام )طالي ساخته شده بدون اجرت ساخت( هرمثقال 237 هزار و 230 تومان و هرگرم 51 هزار تومان.
در سيس��تم فروش س��كه بانک ملي نيز قيمت هاي اعالم شده براي انواع سكه در مقايسه با چهارشنبه هفته قبل 

با کاهش محسوس به اين شرح بود:
 س��كه ط��رح جدي��د تم��ام بهار ب��ا 30 ه��زار و 680 توم��ان کاه��ش 566 ه��زار و 800 تومان، نيم س��كه با
 تنزل 15 هزار و 600 توماني هر قطعه 265 هزار و 200 تومان، ربع سكه بانكي با کاهش هفت هزار و 280 توماني 
 ه��ر قطع��ه 136 ه��زار و 240 تومان و س��كه يک گرمي با تنزل س��ه ه��زار و 120 توماني ه��ر قطعه 72 هزار

و 800 تومان.

جذب سرمايه گذاران با بهبود فضای کسب و کار 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اصفهان گفت: مردم مي توانند با تشكيل شرکت ها در قالب بخش 
خصوصي و يا بخش تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي سرمايه گذاري نمايند و با بهينه سازي و اصالح الگوي مصرف 
نيز به تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي کمک کنند. حميدرضا فوالدگر گفت: در سال جهاد اقتصادي مردم بايد در 
فعاليت هاي اقتصادي سهيم شوند و فعاليت و سرمايه گذاري کنند. وی با بيان اين که مردم بايد وارد ميدان فعاليت هاي 
اقتصادي شوند، افزود: مقام معظم رهبري نيز هميشه بر نقش و اهميت فعاليت هاي اقتصادی و سرمايه گذاری مردم 

تأکيد داشتند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي تأکيد کرد: مسئوالن بايد زمينه حضور مردم در فعاليت هاي اقتصادي 
را فراهم کنند و اين به جز از طريق برداشتن موانع موجود از جمله بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد فضاي مساعد 

و ... امكان پذير نيست.
فوالدگر بيان کرد: مردم مي توانند با تشكيل شرکت ها در قالب بخش خصوصي و يا بخش تعاوني در فعاليت هاي 
اقتصادي س��رمايه گذاري نمايند و با بهينه س��ازي و اصالح الگوي مصرف نيز به تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي 
کمک کنند. وي ادامه داد: همچنين مردم مي توانند با اصالح روش ها و بهينه سازي توليد نقش مهمي را در سال جهاد 
اقتصادي و رسيدن به چشم انداز بيست ساله داشته باشند. نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی وظيفه 
مردم را حرکت به سمت زمينه هاي مثبت دانست و افزود: وظيفه و نقش مسئوالن در رسيدن به اهداف سال جهاد 

اقتصادی بسيار مهم است، چراکه آنها بايد براي حضور مردم تسهيالت و شرايط را فراهم کنند.
فوالدگر اضافه کرد: مسئوالن بايد استراتژي ها را تبيين و  اولويت هاي جهاد اقتصادي را بيان و شرايط فضاي کسب 
و کار را براي ورود مردم تس��هيل کنند و موانع و مقررات دس��ت و پا گير در فضاي کس��ب و کار را بردارند. وی 
خاطرنشان کرد: دولت به تنهايي نمي تواند بار عظيم  نقش اول شدن در منطقه و تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي 
را به دوش بكش��د و بايد زمينه حضور مردم فراهم ش��ود. وي با بيان اين که تحريم ها از جهتي تهديد و از جهتي 
فرصت برای فعاالن اقتصادی کشور است، بيان کرد: بايد تالش کنيم تهديدها را به فرصت تبديل کنيم و با حمايت 
از توليد داخل و شكوفايي شدن استعدادها و خالقيت هاي افراد در زمينه کاري و با تكيه بر توليد داخل و حمايت از 
بخش هاي صنعت، کشاورزي، خدمات، معدن و... و با استفاده از تكنولوژي و امكانات روز دنيا، تحريم ها را از بين 
ببريم. نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مهم ترين وظيفه و نقش هر فردي را در تحقق اهداف سال 
جهاد اقتصادي عمل به وظايف کاری دانست و گفت: مجلس نيز با انجام نظارت و قانون گذاري نقش مهمي در اين 
راستا دارد. فوالدگر با اشاره به کميسيون های اصل 44، جهاد اقتصادی و تحول اظهار کرد: بايد برای رسيدن به نقش 

اول شدن در منطقه اصل 44 قانون اساسی به صورت کامل و همه جانبه پياده شود.
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زاينده رود
عروسي رس��مي است که در سال هاي اخير ارتقاي 
ژنتيك��ي پي��دا ک��رده و به غولي تبديل ش��ده ک��ه براي 

بعضي هاشكست دادنش کار سختي است.
هنوز در ش��هر عروس و دامادهای جوانی هستند که تنها 
برای برگزاری يک ش��ب به يادماندنی بيش از 15 ميليون 
تومان هزينه می کنند و اين در حالی است که می دانند بعد 
از پايان عروس��ی باز هم حرف و حديث ها درباره نحوه 
برگزاری مراسمش��ان ادامه دارد. اين روزها بازار عروسی 
داغ اس��ت هر جا س��رت را برگردانی به راحتی می توانی 
عروس و دامادهايی را ببينی که در حال خريد و تهيه سور 
و سات عروسی شان هستند. در بعضی از ايام که عروسی ها 
زياد اس��ت، به سختی می توان سالن خالی پيدا کرد، مگر 
اين که از مدت ها قبل اقدام کنيد تا بتوانيد س��الن دلخواه 
خود را بيابيد. هميشه و همه جا برای ازدواج جوان توصيه 
ش��ده و همواره مد نظر همه از جمله مسئوالن، رسانه ها، 
مطبوعات و صدا و سيما قرار داشته است. اما اين را همه 
می داني��م که اگر از جوانی بپرس��يم چرا تا ح��اال ازدواج 
نكرده ای چه پاس��خی خواهد داد؟ خيلی مواقع جوانان با 
مشكالت مالی مواجهند، هزينه های سنگين برای ازدواج ، 
 تهيه مسكن، وجود مهريه های سنگين و نظاير آن از جمله 

مشكالتی اس��ت که جوانان در پاس��خ به فرار از ازدواج 
مطرح می کنند و  همه اين ها بعد از پيدا کردن يک همسر 
مناسب مطابق با معيارها و نظرات خانواده به وجود می آيد. 
با وجود گرانی مس��كن و گرانی هر چيزی که فكرش را 
بكنيم خوش��بختانه هنوز صدای  هل هله در ش��هر شنيده 
می شود ، هنوز دختر و پسرهايی هستند که به دنبال آغازی 
نو هستند ، هستند دختران سفيد پوش همراه با آرزوهای 
سبز، با نيلوفران آبی که بر روی گيسوان خود می گذارند، و 
پسرانی که با اقتدا  به مواليشان علی )ع( تاريكی ها را پشت 
س��ر می گذارند و به سوی روشنايی حرکت می کنند و به 
داشتن زندگی سعادتمندانه فكر می کنند. اما هميشه بعد از 
مطرح ش��دن ازدواج، موضوع طالق نيز عنوان می شود و 
مورد توجه کارشناسان و مسئوالن است. اين که چه تعداد 
طالق در کش��ور انجام شده و عوامل مؤثر در بروز طالق 
کدام ها هستند؟ هميشه و همه جا مورد نظر بوده است آيا 
توقعات زياد خواستن زندگی های پرزرق و برق می تواند 
در بروز طالق مؤثر باش��د و يا بالعكس اين فقر است که 
بس��تر جدايی را فراهم می کند؟  ب��ه گفته يكي از اعضاي 
کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی يكی از عوامل 
افزايش ازدواج تس��هيالت وام ازدواج است که در سابق 
دو ميلي��ون تومان براي هر نفر ب��ود ولی در حال حاضر 

ب��ه صورت چهار ميليون تومان ب��ه زوج های جوان اعطا 
می شود.

عروسی در فرهنگ ايرانی، فقط يک کارکرد ندارد، اين يک 
مراسم عادی نيست. شادی کردن را مي توان با انواع راه ها 
امتحان کرد، اما حواس��تان را جمع کنيد، اين يک »رسم« 
است. رس��می که اتفاقاً در سال های اخير ارتقاء ژنتيكی 
ه��م پيدا کرده و به غولی تبديل ش��ده، که برای بعضی ها 
شكس��ت دادنش کار سختی است. هستند کسانی که وام 
های مضاربه ای مي گيرند تا يک ش��ب »آبرو داری«! کنند 
و يک عمر کمرش��ان زير بازپرداخت قسط اين آبروداری 
شكسته شود. س��ال ها از زمانی که عروس��ی ها در خانه، 
حياط، پارکينگ، باغ ش��خصی و... برگزار مي شد گذشته 
اس��ت. امروز ديگر کف انتظار زوج ها، اوج انتظار زوج 
های دو دهه قبل يعنی برگزاری عروسی در تاالر يا همان 
»باش��گاه« سابق اس��ت. به نقل از عصر ايران حداقل 10 
ميليون، هزينه برگزاری تنها يک شب عروسی است. پولی 
که مي شود با آن يک آپارتمان نقلي رهن کرد. کف هزينه ها 
قيمت خريد يک اتومبيل شخصی چند مدل پايين تر است، 
که نه برای يک شب، که برای سال ها مي تواند همراه يک 
زوج باشد. اينها برای خانواده های افسانه ای نيست، آنها 
ديگر به س��الن های بزرگ شهر فكر نمی کنند، بعضی ها 

حتی سراغ جشن در دبی و ترکيه رفته اند.
پول بیشتر، عروسی امن تر!

برای برخی از خانواده های ايرانی، حواش��ی يک مراسم 
عروس��ی اين روزها از خودش مهم تر ش��ده، اينقدر که 
هماهنگی و برنامه ريزی برای يک عروس��ی مفصل برای 
خ��ود عروس و دامادها تبديل به کاری س��خت و طاقت 
فرسايی شده است. در اين ميان در برخی از خانواده های 
ايرانی حضور در عروسی های مختلط و... معمول است؛ 
بديهی است در جامعه ای که حضور در چنين ميهمانی هايی 
جرم محسوب مي شود، عروسی گرفتن اين چنين، مثل راه 
رفتن روی لبه چاقو مي ماند! کافی اس��ت نيروی انتظامی 
س��ر برس��د و ميهمانان را دستگير کند و ... همه چيز بهم 
مي ريزد؛ به همين دليل است که برگزار کنندگان اين قبيل 
مهمانی ها، ارقام کالنی را از خانواده های عروس و داماد 
مي گيرند تا به اصطالح بتوانند امنيت مراسم را تأمين کنند! 
ش��ايد به همين دليل است که شرکت ها و دفاتر برگزاری 
مراس��م و مجالس هر روز بيشتر در سطح شهر به چشم 
مي خورند. مراکزی که بعد از توضيح زياد شما را متقاعد 
مي کنند که کافی است به اندازه توقع تان از جشن به آن ها 
پول کافی پرداخت کنيد و بعد ديگر خيالتان از بابت همه 
چيز راحت باش��د. آن ها ادعا مي کنند جز لباس عروس و 
آرايشگاه، بقيه چيزها مثل تزيين ماشين، سفره عقد، ميكاپ 
آرتيست داماد، شام، پذيرايی، فيلمبرداری و ساخت کليپ، 
موس��يقی و ... همه با خودشان است! گفتني است: دختر 
و پسرهای جوانی که مي خواهند مراسمشان متفاوت باشد 
و هيچ وقت از ياد فاميل و دوس��ت و آش��نا نرود بيشتر 

به اين ش��رکت ها مراجعه مي کنند. عروسی های مختلط، 
باغ، بي��ش از هفت نوع غ��ذا، ميزه��ای پذيرايی بزرگ، 
س��فره خانه و چای و قليان، س��رو کردن انواع اسنک ها 
و نوش��يدنی های متنوع، گروه های موس��يقی حرفه ای و 
بزرگ با خواننده های معروف و... خدماتی هستند که يک 
شرکت معروف برگزاری مجالس ادعا مي کند که می تواند 
به بهترين ش��كل آن ها را ارائه ده��د. آنها حتی از آبروی 
کالنتری ه��ا هم مايه مي گذارند و ب��ا گرفتن پول اضافی، 
مدعی می شوند که ديگر کسی از پليس مزاحم جشن شان 
نخواهد ش��د؛ ادعايی که البته پليس تكذيب مي کند و بر 
برخورد با هر گونه مراس��م نامتعارفی تأکيد مي نمايد. اما 
شرکت ديگری که به اندازه قبلی معروف نيست مي گويد 
نم��ی تواند ق��ول صد در صد بدهد که تا آخر مراس��م با 
گشت و پليس محلی مشكلی نداشته باشند، ولی تا به حال 
هنگام برگزاری مراس��م هايشان با مشكل جدی برخورد 

نكرده اند.
ندا و س��ينا زوجی هس��تند که قرار اس��ت اواخر امسال 
مراسم ازدواجشان را در يكی از هتل جشن بگيرند. ندا  و 
همس��رش هر دو مهندس کامپيوتر هستند و روی هم هر 
ماه حدود 1/5 ميليون تومان درآمد دارند. ندا فكر مي کند 
وقتی در فاميل بيشتر عروسی ها باالی 15 ميليون خرج بر 
مي دارد، چطور مي تواند با هفت يا هشت ميليون تومان يک 
عروسی آبرومند بگيرد؟ او فكر مي کند اگر فاميل ديگری 
داش��ت شايد اين کار شدنی بود اما االن يک عروسی کم 
خرج و معمولی حتی مي تواند بی احترامی به ميهمانان به 
حس��اب بيايد! در اين ميان س��الن های پذيرايی حكايتی 
جدا دارند. هر قش��ری از جامعه با هر سطح درآمدی که 
باشد مي تواند قس��متی از شهر سالنی را پيدا کند و برای 
برگزاری مراسم عروس��ی با آن قرارداد ببندد. همه اين ها 
جشن عروسی زوج هايی هستند که قرار است عروس و 
داماد از آن ضيافت به بعد، با هم زير يک س��قف زندگی 
کنند. با اين تفاوت که ش��رايط مالی بعضی از آن ها باعث 
مي شود هر چند ميليون که برای مراسمشان خرج مي کنند 
به هيچوجه برايشان مهم نباشد و همه مخارج عروسی از 
قيمت يكی از اتومبيل هايش��ان کمتر شود، و بعضی ديگر 
دست به دامن هر دوست و آشنايی مي شوند که چند هزار 
تومان بيشتر قرض کنند و عروسی شيک تری بگيرند! پولی 
که اگر اينجا خرج نمی ش��د شايد مي توانست پول پيش 
خانه بهتری باشد. و حاال از فردای عروسی به جای شروع 
يک زندگی آرام بايد نگران پس دادن قرض ها بود. به نظر 
مي رس��د، فرهنگی در جامعه ما شكل گرفته، به خوب يا 
ب��د بودنش کاری نداريم. اما باي��د ديد، اين فرهنگ چرا 
چنين عموميت پيدا کرده اس��ت که ديگر نسبيت خود را 
از دست داده اس��ت. چرا بايد خانواده ای از قشر متوسط 
خود را به دردسر بيندازند تا عروسی چندين برابر باالتر از 
ح��د بضاعت خود برگزار کند و بعد هم مصيبت آن چند 

ساعت را سال ها بر خود تحميل کنند.

زاينده رود
آگهي کاريابي که جلوي باجه تلفن چسبانده شده بود و در آن نوشته بود 
به تعدادي خانم متعهد جهت کار پرس��تاري در منازل با حقوق باال نيازمنديم، 

توجه من و دوستم را جلب کرد و با خوشحالي آگهي را برداشتيم... 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني پليس، مهن��از دختر جواني که به جرم توزيع 
مواد مخدر همراه دوستش توسط مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان 
دس��تگير ش��ده بود در حالي که اشک از چشمانش سرازير شده بود، مدام اين 
جمله را تكرار مي کرد: رفته بوديم کار کنيم و نان آور خانه باشيم، چرا اين بال 
بايد بر سر ما بيايد. مهناز تكه تكه شروع به صحبت کرد و با هق هق گريه هايش 
ماجرايي را که براي خود و دوستش اتفاق افتاده بود را براي ما اين طور بازگو 
کرد: مدت ها بود که من و بيتا باهم دوست هستيم. بعد از ديپلم تصميم گرفتيم 
تا کاري پيدا کنيم و کمک خرج خانواده باش��يم. يک روز که در س��طح شهر 
گشت مي زديم، آگهي کاريابي که جلوي باجه تلفن چسبانده شده بود و در آن 
نوش��ته بود به تعدادي خانم متعهد جهت کار پرستاري در منازل با حقوق باال 
نيازمنديم توجه من و دوستم را جلب کرد. با خوشحالي آگهي را برداشتيم و 
بالفاصله با شماره اعالمي تماس گرفتيم. خانمي به ظاهر خوش اخالق از آن 
طرف گوشي جواب داد: هنوز ظرفيت تكميل نشده و شانس با شماست. بهتر 
است به سرعت مدارك الزم را بياوريد و تا فرصت از دست نرفته شروع به کار 
کنيد. خوشحال و شادمان، فوري آژانس گرفته به منزل رفتيم مدارك درخواستي 
را تهيه و با عجله به آدرس ارائه شده در آگهي رفته و مدارك را تحويل داديم 
و قرار شد فردا براي مصاحبه علمي دوباره به آنجا برويم. از ترس رد شدن در 
مصاحبه چهار روز فرصت گرفتيم. صبح روز موعود مصاحبه صورت گرفت 
و به هر دو نفر ما قبولي دادند. سرخوش از قبولي در آزمون با شيريني به خانه 
برگش��تيم و از فردا س��رکار حاضر شديم، روز اول با ما قرار گذاشتند که چند 
روزي به عنوان کارآموز با يكي از کارمندان کار کنيم. چند روزي نگذشته بود 

که يكي از همكاران ما را به ميهماني دعوت کرد، سه ميهماني اول مناسب بود. 
فقط همكاران زن بودند اما در ميهماني چهارم آقايان هم وارد شدند. 

در يكي از همين ميهماني ها بود که بعد از خوردن شربت ديگر چيزي نفهميديم 
و وقتي از خواب بيدار شديم همه رفته بودند و صاحب منزل گفت: بياييد به 
م��ن کمک کنيد تا ظرف و ظروف را جمع کنم ما هم با حالت گيجي خانه را 
تمي��ز ک��رده و بعد هر دو آژانس گرفتيم و به منزلمان رفتيم. فرداي آن روز که 
از خواب بيدار ش��دم تمام بدنم درد مي کرد و حتي نمي توانستم از جايم بلند 
شوم، مادرم در اتاقم را زد و گفت: بيدار شو مگه نمي خواي سر کار بري و بعد 
دوباره گفت: بيتا زنگ زده بيا گوشي تلفن رو بردار. وقتي با بيتا صحبت کردم 
او هم از درد بدنش مي ناليد. خالصه هر طور شده بود به شرکت رفتيم، مهشيد، 
منشي شرکت وقتي از موضوع مطلع شد ما را به آشپزخانه شرکت برد و مواد 
مخدر شيشه را گذاشت توي دستمان و گفت: دواي درد شما همينه من هم هر 
وقت سرم درد مي کنه از همين مصرف مي کنم. ما که به هيچوجه انتظار چنين 
چيزي را نداشتيم با بهت و تعجب يكي دو قدم به عقب رفتيم و خواستيم قبول 
نكنيم که مهش��يد گفت: شما چه بخواهيد چه نخواهيد توي ميهماني ديشب 
معتاد ش��ديد و چاره ديگري هم نداريد. با شنيدن اين حرف انگار آب سردي 
بر روي بدنم ريختند، بدنم ش��روع به لرزيدن کرد و پاهايم از فرط سستي مرا 
به زمين انداخت، دو دستي زديم بر سرمان نمي دانستيم چه کنيم مجبور شديم 
براي اين که کسي از اعتياد ما متوجه نشود مواد را از او بگيريم و مصرف کنيم. 
از آن روز به بعد ما تبديل شديم به توزيع کننده مواد براي اين شرکت جهنمي، 
حتي مجبور ش��ديم براي اين که مواد مصرف��ي ما را تأمين کنند در اعمال غير 

اخالقي آنها هم شريک شويم. 
چه��ار ماه از آن ماجرا مي گذش��ت تا اين که چن��د روز پيش هنگامي که براي 
جابجايي موادمخدر به يكي از شهرس��تان هاي استان اعزام شده بوديم در بين 
راه مأموران به ما مظنون شده و بعد از بازرسي توسط پليس زن و کشف مواد 

دس��تگير ش��ديم. جالب اين که پس از دستگيري ما ديگر هيچ اثري از شرکت 
نيست و معلوم نيست به کجا رفته اند. در ضمن منازلي هم که به عنوان پرستار 

مي رفتيم از آنها خبري نداشتند. 
به هر آگهي استخدامي اعتماد نکنید! 

س��رگرد علي غفاري کارشناس مسائل اجتماعي فرماندهي انتظامي شهرستان 
اصفهان در باره اين واقعه به خبرنگار ما گفت: يكي از ش��يوه هاي افراد شياد 
و سوءاس��تفاده کننده از جوانان، جذب افراد جوي��اي کار از طريق داير کردن 
مؤسسات کاريابي است که بايد مردم به خصوص جوانان جوياي کار هميشه 
مدنظر داشته باشند، مؤسسات کاريابي بايد داراي مجوز رسمي از اداره کار و 
اماکن عمومي نيروي انتظامي باشند. وي افزود: تاکنون بارها اينگونه مؤسسات 
کاله بردار و... از کار درآمده اند و افراد جذب ش��ده به اين مؤسس��ات قرباني 
هواها و هوس هاي افراد ش��ياد شده اند که در اين ارتباط مي بايست خانواده ها 
هوشياري الزم را به عمل آورده و به فرزاندانشان آموزش بدهند. سرگرد غفاري 
بيان داش��ت: آگهي هاي زيادي در روزنامه ها، نشريات چاپ و حتي بر روي 
ديوارها برچسب مي شوند که بسياري از آنها قابل اعتماد نيستند و صرف چاپ 
يک آگهي براي آن مؤسس��ه يا ش��رکت آگهي دهنده اعتبار نمي آورد و بايد با 
تحقيق و بررس��ي کامل عمل کرد. وي تصريح ک��رد: البته خانواده ها هم بايد 
هوشيار باشند و محل کار، دوستان و حتي ميهماني هايي که آنها مي روند نظارت 
داشته باشند و اجازه ندهند فرزندانشان به سادگي در دام افراد شياد و کالهبردار 
بيفتند. س��رگرد غفار در پايان بر لزوم تماس با شماره تلفن مرکز فوريت هاي 
پليسي 110 در صورت بروز هرگونه مشكل يا مشاهده مورد مشكوکي تاکيد 
کرد و اظهار داش��ت: اگر اين دو دختر جوان همان روزي که به ميهماني هاي 
مش��كوك دعوت شده بودند پليس را در جريان ماجرا قرار مي دادند شايد کار 
به اينجا نكشيده بود و امروز به عنوان توزيع کننده مواد مخدر پشت ميله هاي 

زندان نيفتاده بودند.

حوادث

اخبار

جامعه

يك شب عروسي يك عمر بدهي

واکنش عاملیان به اظهارات مديرکل اوقاف: 
فروش تاج گل در مدارس قابل بررسی است

مدير کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به اظهارات مدير کل اوقاف و امور 
خيريه استان اصفهان گفت: بنده اظهارات آقای اژدری مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها 
را تكذيب می کنم و در مورد فروش تاج گل در مدارس موقوفه اطالعی ندارم و البته 
اين موضوع قابل بررسی است. سيد مجيد عامليان در ارتباط با اجاره مدارس موقوفه 
به مدارس غير انتفاعی بيان داشت: تنها مدرسه ای که در اصفهان به غيرانتفاعی اجاره 
داده ش��ده بود يك��ی از مدارس موقوفه ناحيه 3 بود که آم��وزش و پرورش به غير 
انتفاعی اجاره داده بود. وی با بيان اين که اين مدرس��ه متروکه بوده و مسئوالن غير 
انتفاعی با پرداخت هزينه های سنگين مدرسه را بهسازی کردند و به مدت يک سال 
 نيز از اين مكان استفاده می کردند، تصريح کرد: متأسفانه آموزش و پرورش به علت

يک نوبته ش��دن مدارس و نياز به فضای آموزش��ی بيشتر مجبور به پس گرفتن اين 
 مدرس��ه شد و در حال حاضر اين مدرس��ه نيز به عنوان يک مدرسه دولتی فعاليت
می کند. مدير کل آموزش و پرورش اس��تان همچنين به باز پس گرفتن مدارس غير 
موقوف��ه از ادارات مختلف مانند دانش��گاه ها و نيروی انتظامی اش��اره کرد و افزود: 
ب��ا توجه به کمبود فضای آموزش��ی هم��ه مدارس اجاره ای به آم��وزش و پرورش 
بازگردانده ش��ده اس��ت. به نقل از ايمنا وی در ارتباط با فروش تاج گل در مدارس 

موقوفه نيز اظهار بی اطالعی کرد و گفت: اين مورد قابل بررسی است. 
عاملي��ان خط��اب به مدي��ر کل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفه��ان در ارتباط با 
 ع��دم پرداخت اجاره بهای برخ��ی از مدارس موقوفه اظهار داش��ت: بنده اظهارات
آق��ای اژدری مبنی بر ع��دم پرداخت اجاره بها را تكذيب می کن��م و اعالم می دارم 
چنانچه مسئوالن اوقاف استان سندی در راستای عدم پرداخت اجاره بها ارائه دهند 
ظرف يک هفته همه بدهی آموزش و پرورش را پرداخت می کنم. وی عدم پرداخت 
اج��اره بهای برخی مدارس را اختالف آموزش و پرورش و اوقاف در اصل موقوفه 
بودن اين اماکن اعالم کرد و بيان داشت: چنانچه اصل موقوفه بودن اين مدارس نيز 
اثبات ش��ود آموزش و پرورش اجاره بهای اين مدارس را نيز طبق کارشناس��ی روز 

پرداخت خواهد کرد.

شهردار منطقه 10 خبر داد:
احداث دوربرگردان هاي 

تقاطع غيرهمسطح پل تمدن
زاينده رود

ش��هردار منطقه 10 اصفهان از احداث دوربرگردان تقاطع غيرهمسطح شمالي 
و جنوبي پل تمدن خبر داد و گفت: اين پروژه با هزينه اي بالغ بر شش ميليارد ريال 

اعتبار در مرحله تجهيز کارگاه قرار دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط عمومي ش��هرداري اصفهان، احمدي با 
اش��اره به آمار 10 درصدي بافت فرس��وده در اين منطقه گف��ت: منطقه 10 نزديک 
به 2200 هكتار مس��احت دارد که 220 هكتار از آن بافت فرس��وده اس��ت. مناطقي 
همچون ش��يخ طوسي، معراج و قس��مت هايي از پروين و 7 تير جزء بافت فرسوده 
هستند که به همين دليل اهداف و سياست گذاري هاي شهردار، شوراي اسالمي شهر 

و منطقه تعريف پروژه ها در اين مناطق مي باشد.
وي در ارتباط با محور فعاليت ها در خصوص احياي بافت فرسوده تصريح کرد: در 
چند محور شهرداري، مداخله مستقيم در بافت فرسوده دارد و عمده پروژه هاي اين 

منطقه که باعث رشد و توسعه مي گردد در محدوده بافت فرسوده مي باشد.
ش��هردار منطقه 10 اصفهان احداث خيابان اوحدي حدفاصل خيابان الله تا ابتداي 
خياب��ان ش��يخ طوس��ي را از ديگر پروژه هاي مه��م اين منطقه برش��مرد و تصريح 
کرد: يكي از پروژه هاي ش��اخص منطقه 10 که خوش��بختانه با عمليات آزادسازي 
ص��ورت گرفت��ه، با هزينه اي بالغ بر س��ه ميلي��ارد و 250 ميليون تومان آماده ش��د 
 پروژه احداث خيابان اوحدي حدفاصل خيابان الله تا ابتداي خيابان ش��يخ طوس��ي
است. احمدي احياء، ترميم و مناسب سازي پياده روها را از برنامه هاي مهم شهرداري 
اصفهان ذکر کرد و بيان داشت: در منطقه 10 اصفهان خيابان عسگريه و سروش در 

اولويت پياده روسازي قرار دارند. 

زاينده رود
مديرعامل س��ازمان نوسازي و بهس��ازي شهرداري 
اصفهان اظهار داش��ت: تجميع و تفكيک امالك در بافت 
فرسوده با مشكالت جدي روبه رو است که براساس ماده 
10 قانون حمايت از بافت فرسوده اداره کل ثبت امالك و 
اسناد مكلف است تا خارج از نوبت با اولويت ظرف دو ماه 
پرونده ها را بررسي و با توافق مالكان مجوز پروانه ساخت 

يا پايان کار را صادر کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري 
اصفهان، حسين جعفري به تشريح مفاد قانون حمايت از 
بافت فرسوده که هم زمان با قانون برنامه پنجم تصويب و 
ابالغ شد پرداخت و گفت: در اين قانون وظايف هر دستگاه 
مش��خص گرديده به طوري که م��وارد يک تا چهارم اين 
قانون وظايف وزارت راه، مسكن و شهرسازي و شهرداري 
را تعيين نموده است. وي افزود: بر اين اساس وزارت راه، 
مسكن و شهرسازي مكلف است که طرح هايي را تهيه و 
خارج از نوبت به تصويب برسانند تا در ادامه شهرداري يا 
خود نهادها براي اجراي طرح ورود پيدا کند و يا مجرياني 

را براي نوسازي بافت فرسوده انتخاب نمايد.
مديرعامل س��ازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 
به مفاد ماده 5 قانون احيا اش��اره و تصري��ح کرد: وزارت 
کش��ور و س��ازمان ملي مديريت بحران بايد اعتباراتي از 

محل پيش��گيري از بحران ها با اولويت براي احياي بافت 
فرسوده تخصيص دهند تا از حوادث و خسارات احتمالي 
با نوسازي اين بافت ها کاهش پيدا کند. جعفري خاطرنشان 
کرد: مواد ششم و هفتم اين قانون وضعيت مشارکت مردم، 
مالكان و ساکنان بافت را به اطالع رساني عمومي در اجراي 
طرح هاي نوس��ازي مش��خص مي کند تا آن ها که آمادگي 
دارن��د به عنوان ش��ريک در اجراي طرح همكاري کنند و 
اگر کس��ي آمادگي ندارد ملک خريداري شده را در اختيار 

مجري قرار دهد.
وي اظهار داشت: در اين ماده همچنين تكليف زمين هاي 
مجهول المالک را مشخص کرده تا موضوعي الينحل براي 
احياي بافت تاريخي و فرس��وده باق��ي نماند. مديرعامل 
س��ازمان نوسازي و بهسازي ش��هرداري اصفهان با اعالم 
اين که براس��اس ماده هفت نهادها، صندوق هاي مالي بايد 
در پنج ش��هر تأسيس شوند تا از طريق جمع آوري سرمايه 
م��ردم در بافت يا خارج از آن فروش اوراق مش��ارکت يا 
با پرداخت تس��هيالت بخشي از مشكالت مردم در بافت 
فرس��وده برطرف شود،  ادامه داد: تشويق مالكان و ساکنان 
نيز براي سرمايه گذاري و استفاده از بخشودگي 50 درصد 
عوارض و تراکم در ماده هشت قانون احيا پيش بيني شده تا 
انبوه سازان با استفاده از تسهيالت تخصيص و تقسيط براي 

فعاليت در بافت ترغيب شوند.

جعفري حل و فصل اختالفات معمول در بافت را در مورد 
امالك،  اراضي فاقد سند و غيره را از جمله مواردي دانست 
ک��ه قانون احيا در ماده 9 به آن پرداخته اس��ت. وي افزود: 
هيأتي مرکب از يک قاضي باتجربه، رئيس اداره ثبت محل 
تشكيل سند و يک نفر نماينده سازمان مسكن و راه موظفند 

به اين مشكالت رسيدگي و آن ها را برطرف کنند.
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان در 
خصوص ماده 10 قانون که به وظايف اداره کل ثبت امالك 
و اسناد مي پردازد،  گفت: تجميع و تفكيک امالك در بافت 
با مش��كالت جدي روبه رو است که قانون اين اداره کل را 
موظ��ف کرده تا خارج از نوبت ب��ا اولويت،  ظرف دو ماه 
پرونده ها را بررسي و با توافق مالكان مجوز پروانه ساخت 

يا پايان کار را صادر کند.
جعفري ماده يازده قانون احيا را مربوط به تأمين س��رانه ها 
و زيرس��اخت هايي که نياز به نوسازي دارند عنوان کرد و 
افزود: در اين محدوده ها حق االمتياز مالكان محفوظ است 
و دستگا ه ها بايد براي برقراري خدمات موردنياز اقدام کنند. 
وي ادامه داد: ماده 12 قانون احياي بافت فرسوده دولت را 
مكلف کرده که در صورت اس��تقبال بخش هاي غيردولتي 
براي احداث فضاه��اي عمومي، فرهنگي، مذهبي و غيره 
در بافت فرسوده هزينه هاي قابل قبول مالياتي را تخصيص 
دهند و با اطالع رس��اني و همكاري اداره دارايي بخشي از 

مشكالت زيرساخت را حل کنند.
وي يادآور شد: براساس مواد 13 و 14 قانون احياي بافت 
فرسوده بايستي ساالنه هزار ميليارد تومان در بودجه مالياتي 
کشور از سال 90 در اختيار شهرداري قرار بگيرد البته هنوز 

اين مهم محقق نشده است.
مديرعامل س��ازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: م��واد 13 و 14 همچني��ن تأکيد مي کند 
ش��وراي برنامه ريزي و توسعه استان براي ساخت فضاها 
و خدمات عمومي از محل اين اعتبار با اولويت در اختيار 

دستگاه ها قرار دهد.

طي پنج ماه نخست سال جاري صورت گرفت:
کشف 123دستگاه موتورسيكلت مسروقه 

در نجف آباد
زاينده رود

مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان نجف آباد طي پنج ماه ابتدايي سال جاري 
تعداد 123 دستگاه موتورسيكلت مسروقه را کشف و ضبط کردند.

ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني پليس، س��رهنگ محمد پرت��وي فرمانده انتظامي 
شهرس��تان نجف آباد اس��تان اصفهان در گفتگو با خبرنگار اين پايگاه اظهار داشت: 
در راس��تاي ارتقا امنيت اجتماعي و اخالقي و ايجاد امنيتي پايدار براي ش��هروندان 
طرح هاي متفاوتي با محوريت مبارزه با سرقت وکشف وسايل نقليه مسروقه توسط 
مأموران فرماندهي انتظامي اين شهرستان به اجرا گذاشته شد. وي با اشاره به اين که 
اين طرح ها هم اکنون نيز در حال اجرا اس��ت افزود: در اين راس��تا مأموران پليس 
آگاهي شهرس��تان با بكارگيري اقدامات ويژه پليس��ي 123 دس��تگاه موتورسيكلت 
 مسروقه را کشف و ضبط کردند. اين مقام مسئول تصريح کرد: در جريان اين طرح ها
تعداد 10 نفر سارق موتور سيكلت نيز دستگير شدند. سرهنگ پرتويي با بيان اين که 
متهمان به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��دند به 
شهروندان هشدار داد: علت اصلي وقوع سرقت موتورسيكلت ها پايين بودن ضريب 
امنيتي اين وس��يله نقليه اس��ت و بيش��تر راکبان بدون توجه به هشدارهاي پي درپي 
پليس وسيله خود را بدون قفل و زنجير رها کرده و فرصت را براي سرقت در اختيار 
س��ارقان قرار مي دهند. بنابراين توصيه مي ش��ود که با استفاده از قفل و زنجير اين 

فرصت را از سارقان گرفته وسيله خود را حفظ کنند.

کشف نزديک به 235کيلو گرم ترياك
در اصفهان

زاينده رود
مأموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان هاي نايين، فالورجان، شهرضا و پليس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان در جريان پنج عمليات جداگانه نزديک به 235 

کيلو گرم مواد مخدر از نوع ترياك را کشف و ضبط کردند.
مصطفي صادقيان سرپرست مرکز اطالع رساني پليس اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار داش��ت: مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان نايين اين استان در جريان دو 
عمليات و در بازرسي از چهار خودروي سبک و سنگين مقدار 100 کيلوگرم ترياك 
را کش��ف و ضبط کردند. وي افزود: مأموران انتظامي شهرس��تان فالورجان نيز در 
جريان عملياتي ويژه مقدار 80کيلو و 800 گرم ترياك را کشف و ضبط کردند. اين 
مقام مس��ئول تصريح کرد: مأموران انتظامي مس��تقردر ايست و بازرسي شهيد امامي 
شهرضا نيز در بازرسي از يک دستگاه خودرو 20 کيلو ترياك را کشف و ضبط کردند. 
سرپرس��ت مرکز اطالع رساني پليس اصفهان در ادامه گفت: مأموران پليس مبارزه با 
مواد مخدر اس��تان نيز در بازرسي از يک دس��تگاه کاميون مقدار 34 کيلو و100گرم 
ترياك را کش��ف و ضبط کردند. اين مقام انتظامي با بي��ان اين که تمامي اين موادها 
به طرز ماهرانه اي در خودروها جاس��ازي ش��ده بود افزود: در جريان اين عمليات ها 
در مجموع 234 کيلو و 900 گرم ترياك کش��ف، هفت دس��تگاه خودرو توقيف و 
9 قاچاقچي نيز دستگير ش��دند. صادقيان در پايان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه 

پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان:
مجوز پروانه ساختماني در بافت فرسوده دو ماهه صادر مي شود

استخدام در مؤسسه جهنمي! 
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اعتبار ساخت کتابخانه مرکزی سميرم بايد از استانداری تأمين شود

فرهنگ و هنر
سینما

صداگذاري »من همسرش هستم...« به نيمه رسيد
ب��ا انج��ام تدوي��ن، صداگ��ذاری 
فيلم »من همس��رش هس��تم...« به 
کارگردان��ی مصطفی شايس��ته در 
اس��توديو انديش��ه در ح��ال انجام 
است. با اتمام تدوين فيلم سينمايی 
توسط  »من همس��رش هس��تم...« 
نازنين مفخم، صداگذاری توس��ط 
بابک ش��كيبا در اس��توديو انديشه 
به نيمه رس��يده است و ظرف هفته 
آتی سازنده موسيقی فيلم مشخص 
خواه��د ش��د. در اين فيل��م نيكی 

کريمی، مصطفی زمانی، ميترا حجار، الدن طباطبايی، امير نصيری يكتا، مريم ش��يرازی، 
نيكا خسروآبادی، مريم عبدلی، بازيگران خردسال: شايان جاللی و محمدپارسا قراخانلو 
به ايفای نقش می پردازند. در خالصه داس��تان اين فيلم آمده است: يک زوج جوان به 
واسطه يک اتفاق دچار مشكل پيش بينی نشده ای در زندگی خانوادگی خود می شوند. 
تعدادی از عواملی که در س��اخت فيلم همكاری دارند، عبارتند از: کارگردان: مصطفی 
شايس��ته، مدير فيلمبرداری: محمود کالری، نويس��نده فيلمنامه: نازنين ليقوانی، طراح 
صحنه و لباس: سارا سميعی، طراح گريم: سودابه خسروی، مدير توليد: محمد شايسته، 
دس��تيار اول کارگردان و برنامه ريز: رضا بختياری نيک، منش��ی صحنه: آناهيد روس��تا، 
دس��تياران کارگردان: سعيد پاکستانی و مهران شهرآش��وب، صدابردار: ايرج شهزادی، 
تدوين: نازنين مفخم، دستيار اول فيلمبردار: محمد ابراهيميان، نورپرداز: کوهيار کالری، 
دستياران صحنه و لباس: ثمينه افتخاری، جواد فاضلی، پژمان حاجی پور، مدير تدارکات: 
محمود اتحادی، دس��تيار تدارکات: آرش صالحی، عكاس: علی نيک رفتار، امور مالی: 
مژده باقی، امور اداری: ليلی منفرد، دستياران گريم: ليدا ايرانی، پريا روشن، مجيد طواف، 

تهيه کننده: مرتضی شايسته )محصول هدايت فيلم(.

توليد دو فيلم »خاموشي« و »پنجره هاي روبرو« 
منتفي شد

توليد دو فيلم س��ينمايی »خاموش��ی« با موضوع دفاع مقدس و »پنجره های روبرو« با 
موضوع انقالب به کارگردانی بيژن ميرباقری منتفی شد. عليرضا قاسم خان تهيه کننده 
گفت: از س��ال گذشته توليد فيلم س��ينمايی »خاموشی« را با موضوع دفاع مقدس پی 
گرفتيم، ايده بس��يار خوبی بود و فيلمنامه توس��ط بيژن ميرباقری نوش��ته شده بود اما 
متاس��فانه نهادهايی که مدعی هس��تند برای س��اخت آثار با موضوع دفاع مقدس از 
فيلمس��ازان حمايت می کنند، مايل به توليد فيلم نبودند. فيلمنامه را به بخش فرهنگی 
فارابی ارائه داديم و نظراتی که داشتند در فيلمنامه لحاظ کرديم اما متأسفانه فيلم مورد 
حمايت قرار نگرفت. وی در ادامه گفت: فيلم نگاهی متفاوت به سينمای دفاع مقدس 
را دنبال می کرد و اولين س��اخته بيژن ميرباقری در اين حوزه محس��وب می ش��د اما 
متأسفانه دوستان عالقه چندانی به ساخته شدن فيلم نشان ندادند و تحليل آنها اين بود 
که فيلم با موضوع دفاع مقدس بايد بفروش��د اين درحالی اس��ت که ما به ارزش هايی 
پايبند هس��تيم و نگاه خاصی به مقوله دفاع مقدس داريم. س��ينمای دفاع مقدس نياز 
ب��ه حمايت های دولت و ارگان ها  و نهاده��ای مختلف دارد. وی درباره توليد فيلمی 
با موضوع انقالب اس��المی نيز توضيح داد: فيلمنامه »پنجره های روبرو« نوشته سعيد 
شاهس��واری با موضوع انقالب را نيز پی گرفتيم بخشی از سرمايه گذاری فيلم را نيز 
خودمان تقبل کرديم اما فارابی حمايت الزم را از اين فيلم نيز صورت نداد و ساخت 
آن فيلم نيز توسط آقای ميرباقری منتفی شد. ضمن اين که ميرباقری در ساخت پروژه 

سينمايی»محمد« )ص( با مجيدی همكاری دارند.

گاهی نب��ود بس��ياری از امكانات فرهنگی ب��ه ويژه در 
شهرستان ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم ضربه هايی 
را بر ش��هروندان و جامعه وارد می سازد که جبران آن در 
بلند م��دت عالوه بر صرف هزينه ه��ای هنگفت نياز به 
زمان بيش��تری دارد. کمبود فضای کتابخانه ای در برخی 
از شهرس��تان های اس��تان در ش��رايطی که اقبال عمومی 
به س��وی کتاب خوانی به داليل مختل��ف روبه کاهش 
اس��ت خود می تواند توجيهی باش��د برای دور شدن هر 
چه بيش��تر مردم ب��ه ويژه جوانان از کتاب و عدم رش��د 
فرهنگی يک شهرس��تان. به گزارش ايس��نا، کمبود کمی 
وکيفی کتابخانه های شهرستان سميرم يكی از مشكالت 
مردم اين شهرس��تان اس��ت به طوری که وجود تنها پنج 
باب کتابخانه در اين شهرستان نمی تواند پاسخگوی نياز 

شهروندان باشد.
کتابخانه عمومی سمیرم درنامناسب ترين مکان 

شهر قرار دارد 
سميرم شهری اس��ت که جوانان آن مانند بسياری ديگر 
از شهرس��تان ها بايد اوقات فراغت خ��ود را با فضاهای 
فرهنگی پر کنند، اما کمبود اين فضاها نقش رشد فرهنگی 
را برای جوانان شهرس��تان کم رنگ کرده اس��ت. يكی از 
شهروندان سميرمی با بيان اين که کتابخانه عمومی سميرم 
در بدترين و نامناسب ترين مكان شهر از نظر رفت و آمد، 
وس��ايل نقليه قرار گرفته اس��ت، گفت: مكانی که بايد با 
آرامش و س��كوت همراه باشد در فاصله دو متری يكی 
از خيابان ه��ای اصلی و پرتردد ش��هر واقع ش��ده و اين 
باعث می ش��ود تا ناهنجارترين صداها، مطالعه کننده را 

آزار دهد. 
داود محمدي��ان افزود: کتابخانه عمومی س��ميرم تنها از 
يک س��الن مطالع��ه آن هم در مس��احت 0 3 الی 40متر 
مربع برخوردار می باش��د که به صورت يک روز در ميان 
برای خواهران و برادران مورد استفاده قرار مي گيرد . وی 
افزود: متأسفانه از همين سالن نيز در بيشتر روزهای سال 
برای برگزاری نمايشگاه و جلس��ه های گروهی استفاده 
می شود. وی با اش��اره به اين که اگر دقيق تر به کتابخانه 
عمومی شهر سميرم سر بزنيم نابسامانی و معضالت آن 
بس��يار ملموس به نظر می رس��د، گفت: به کارت امانت 
کتاب ها که نظری بيندازيم کتاب هايی را می بينيم که بيشتر 
از يک سال امانت داده شده اند، اما پيگيری خاصی برای 
بازگرداندن آنها صورت نگرفته است. محمديان بيان کرد: 
کتاب های بسياری معتبری در گذشته در کتابخانه عمومی 
ش��هر سميرم وجود داشت که امروز هيچ کدام از آنها در 

دسترس نيست. 
بیشتر عناوين موجود در کتابخانه ها بسیارقديمی 

است
کتابخانه ها به عنوان مراکز فرهنگی عالوه بر اين که در باال 
بردن س��طح دانش و توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه 
نقش تعيين کننده ای داش��ته و دارند می توانند در فراهم 

کردن اوقات فراغت شهروندان نيز مؤثر باشند. مدير اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان سميرم گفت: کمبود فضا 
برای نگه داری کتاب و سالن مطالعه از مهم ترين مشكالت 
کتابخانه های عمومی اين شهرستان است. زهرا برات پور 
اظهار داشت: وضعيت نامطلوب کتابخانه ها درشهرستان 
سبب شده تا شهروندان استقبال قابل قبولی ازکتابخانه ها 
نداشته باش��ند. وی افزود: اکنون از 85 هزار نفرجمعيت 
اين شهرستان تنها يک هزار و 26 نفرعضو کتابخانه های 
عمومی هس��تند که اين ميزان عضويت با توجه به ميزان 
باسوادی وهمچنين موقعيت فرهنگی شهرستان رضايت 

بخش نيست. 
برات پور بيان کرد: در حال حاضر 508 نفر عضو کتابخانه 
عمومی شهر سميرم هستند در حالی که جمعيت اين شهر 
بيش از 30 هزار نفر است. وي با بيان اين که اکنون بيش 
از 24 ه��زار و 269 عنوان کتاب درکتابخانه هاي عمومی 
شهرس��تان موجود است، خاطرنشان کرد: بيشتر عناوين 
موجود در کتابخانه ها بس��يار قديمی اس��ت. مدير اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان سميرم با اشاره به جمعيت 
85 هزار نفري شهرستان سميرم گفت: تعداد کتاب هاي 
موجود در شهرس��تان به نس��بت جمعيت بس��يار اندك 
اس��ت و براي اين که بتوانيم به حداقل س��رانه استاندارد 
مطالعه دست پيدا کنيم، بايد تعداد کتاب هاي موجود در 
کتابخانه هاي شهرستان دو برابر شود. وی با اشاره به اين 

که براساس قانون، شهرداری ها موظفند ساليانه نيم درصد 
از درآمد خود را ب��ه کتابخانه ها اختصاص دهند، افزود: 
ش��هرداري سميرم سال گذشته از 13 ميليون تومان سهم  
تنه��ا يک ميليون تومان آن را پرداخت کرده اس��ت، اين 
در حالي اس��ت که  امس��ال نيز تاکنون اعتبار ي در اين 
خصوص به کتابخانه هاي شهر تخصيص داده نشده است. 
برات پور خاطرنشان کرد: در جهت نهادينه کردن فرهنگ 
مطالع��ه در جامعه نهادهايی مانن��د آموزش و پرورش و 
دانش��گاه ها ب��ا تعامل فی مابين خود با نه��اد کتابخانه ها 
می توانند نقش تعيين کننده ای را ايفا کنند، اما متأسفانه در 

سميرم اين تعامل وجود ندارد.
اختصاص 320میلیون توم��ان به کتابخانه های 

عمومی شهرستان
تنها با يک بار مراجعه به کتابخانه های شهرستان سميرم 
می توان وضعي��ت نامطلوب آنها را از نزديک مش��اهده 
ک��رد، ام��ا آن چه که بس��يار نگران کننده می باش��د اين 
اس��ت که تنها کتابخانه عمومی شهر سميرم که به عنوان 
کتابخانه مرکز شهرستان نيز محسوب می شود، نسبت به 
سايرکتابخانه ها وضيعت نامناسب تری دارد. اين کتابخانه 
عالوه بر کمبود منابع وامكانات، تنها از يک سالن مطالعه 
آن هم به مساحت 30 متر مربع برخوردار می باشد و از 
آن جايی که ش��هر سميرم از محل دائمی برای برگزاری 
نمايشگاه های مختلف بی بهره است بعضاً در طول سال 

از اين س��الن برای برگزاری اين نمايشگاه ها نيز استفاده 
می ش��ود. فرماندار س��ميرم  گفت: تاکنون بيش از 320 
ميليون تومان از محل اعتبارهای شهرستانی، برای تعمير 
و تجهيز کتابخانه های عمومی شهرستان اختصاص داده 
شده است. غالمرضا قاعدی ها اظهارکرد: به تازگي بسيج 
سازندگی به عنوان پيمانكار، تعمير وتجهيز کتابخانه های 
عمومی شهرس��تان س��ميرم را برعهده گرفته است. وی 
افزود: خواس��ته ما از نهاد کتابخانه های عمومی اس��تان 
اين اس��ت که به شهرستان س��ميرم توجه ويژه ای داشته 
باشند تا بتوانيم با مشارکت فی مابين، مشكالت موجود 

کتابخانه های عمومی اين شهرستان را برطرف کنيم.
برای س��اخت کتابخانه مرکزی دو میلیارد تومان 

نیاز است
فرماندارشهرستان س��ميرم در حالی از اختصاص اعتبار 
320ميليونی تومانی برای تعمي��ر وتجهيز کتابخانه های 
عمومی شهرس��تان س��ميرم خبر می دهد ک��ه مدير کل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد: از مجموع 
اين اعتبار تنه��ا از 50 ميليون تومان آن اطالع دارد که به 
تازگي اين اعتبار به بسيج سازندگی سميرم که مسئوليت 
تعمير و تجهيز کتابخانه های شهرستان را برعهده گرفته، 
تخصي��ص داده ش��ده اس��ت. غالمرضا ي��اوری با بيان 
اين که کتابخانه های عمومی شهرس��تان سميرم با توجه 
به جمعيت اين شهرس��تان، پاس��خگوی ني��از مخاطبان 
نيس��ت، گفت: در س��فر س��وم رئيس جمهور به استان 
اصفهان، اح��داث يک باب کتابخانه جام��ع مرکزی در 
شهرس��ميرم، به کارگروه فرهنگی دول��ت ارائه و همان 
 زمان مصوب ش��د که اين کتابخانه در اين شهر احداث 

شود. 
وی با اش��اره به اين که احداث اي��ن کتابخانه برای رفع 
مش��كل کتابخانه های عمومی شهرستان بسيار با اهميت 
است، افزود: برای احداث اين کتابخانه که با زيربنای سه 
هزارمترمربع پيش��نهاد شده، اعتباری افزون بر دو ميليارد 
تومان نياز اس��ت. مدير کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان اظهارکرد: اعتبارس��اخت کتابخانه جامع مرکزی 
سميرم بايد از سوي اس��تانداری اصفهان تامين شود که 
متاس��فانه با گذشت چند سال از زمان اين مصوبه اعتبار 
مورد نظر تخصيص پيدا نكرده اس��ت. وی همچنين در 
ارتب��اط با کمبود منابع در کتابخانه های عمومی س��ميرم 
تصريح کرد: کمبود منابع، تنها مشكل سميرم نيست، بلكه 
بيش��تر کتابخانه های عمومی استان با اين مشكل مواجه 
هس��تند. تقويت کتابخانه های عمومی شهرستان سميرم 
ب��ه لحاظ کمی وکيف��ی يكی از مهم تري��ن نيازهای اين 
شهرس��تان در زمينه فرهنگی می باشد زيرا اکنون سميرم 
از وجود مراکزی همچون سينما و ساير مراکز مشابه که 
در پرکردن اوقات فراغت نقش دارند، بی بهره اس��ت و 
جوانان اين شهرستان همچنان چشم انتظار تحقق وعده ها 

هستند.

فقدان سند مالكيت
6/593 شماره: 8046خانم اعظم کندري فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلي که 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالكيت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يک قطعه زمين معروف يک جريبي پالك شماره 76/515 واقع در ريسه 
بخ��ش 9 که در صفحه 328 دفتر 32 ام��الك ذيل ثبت 4593 بنام اعظم کندري فرزند 
محمد ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب سند رسمي شماره: 44/2/25-29048 
دفترخانه 7 به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم انجام نشده در اثر اسباب کشي 
مفقود ش��ده است چون درخواس��ت صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون س��ند مراتب آگهي مي شود که هر کس 
مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذکر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند يا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد. م الف/ 476
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

تأسيس
6/396 ش��ماره: 1970/ث90/103 آگهی تأس��يس شرکت فنی مهندسی صنعت سازان 
بيرگان سهامی خاص شرکت فوق در تاريخ 1390/5/16 تحت شماره 44908 و شناسه 
ملی 10260628290 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/5/16 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
کليه فعاليت های بازرگانی از قبيل صادرات و واردات- خريد و فروش- توليد و تهيه و 
توزيع کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهيالت از بانک های دولتی و خصوصی جهت 
تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی- مشارکت 
و س��رمايه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- انجام کليه کارهای ساختمانی 
و راه س��ازی از قبيل لوله کشی صنعتی- تجاری و مسكونی- تهيه و توزيع طبخ غذا- 
مش��ارکت در س��اخت پروژه های نفتی و گازی و خطوط لوله و ساخت انواع قطعات 
فلزی ساخت اسكلت های فلزی و بتنی- انجام کليه کارهای عايق کاری- رنگ کاری 
و سند بالست- تامين نيروی انسانی موقت- انجام کليه کارهای باغبانی و فضای سبز 
و خدمات شهری و روستايی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان شاهين ش��هر- بلوار دانش روبروی فنی حرفه 
ای- جنب امالك بامداد- تلفن 09138961668، 4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی که تعداد يكصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
1/000/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 669 مورخ 1390/5/5 نزد 
بانک ملی ش��عبه شاهين شهر پرداخت گرديده است. 5- اولين مديران شرکت: 5-1- 
آقای نصرت اله ليموچی به س��مت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای حسين ليموچی به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای فرهاد قربانی مطلق به سمت عضو هيئت 
مديره 4-5- آقای فرهاد قربانی مطلق به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای 
رئي��س هيئت مديره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و اداری به 
امضای نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای مسلم کوراوند شاهين به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای احمدرضا 

عباسی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 8692/2
آذری- رئيس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

ابالغ رأي
6/651 شماره دادنامه: 9009970350300780

شماره پرونده: 9009980350300096
شماره بايگاني شعبه: 900096

خواهان: آقاي جواد قديري با وکالت آقاي رسول ترك الراني به نشاني اصفهان خ ش 
نيكبخت بن کيهان پ 137 ط همكف، خوانده: آقاي مرتضي قادريان به نشاني مجهول 

المكان، خواسته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه
نظ��ر به اينكه وکيل خواهان باس��تناد 2 فقره چک بش��ماره 89/2/25-20121322-1، 
2- 20121326-89/2/12 جمعاً بمبلغ 494/500/000 ريال طرح دعوي نموده با توجه 
به اينكه صحت و اصالت مس��تندات مذکور از ايراد و اعتراض مصون و مورد تكذيب 
خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آنها به خوانده نيز مسلم و وجود اصول 
چک ها در يد خواهان استقرار دين برعهده خوانده را تحقق بخشيده و ظهور در اشتغال 
ذمه مشاراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينكه وي هيچگونه دليلي بر بري الذمه 
بودن خويش ارائه ننموده و دليلي بر پرداخت دين خود در تاريخ سررسيد ارائه ننموده 
و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرس��ي مورخ 90/6/6 حضور نيافته و در قبال خواس��ته 
خواهان دفاعي به عمل نياورده و مستندات ابرازي را مورد تكذيب قرار نداده است لهذا 
ضمن اس��تصحاب بقاء دين دادگاه دعوي مطروحه را وارد تشخيص باستناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و 
تبص��ره الحاقي به ماده 2 قانون چک و م��واد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آئين 
نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه س��فر وکالي دادگستري حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ 494/500/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 9/940/000 
ريال بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت خسارات ديرکرد از تاريخ سررسيد دين لغايت 
زمان پرداخت براساس ش��اخص اعالمي و پرداخت حق الوکاله وکيل براساس تعرفه 
قانوني در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز 
پ��س از اب��الغ قابل اعتراض و واخواهي در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض و رسيدگي در محاکم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9490
اسماعيلي- رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/664 کالسه پرونده: 9009980350300454، وقت رسيدگي: 90/8/14 ساعت 8/30 
صبح، خواهان: بانک ملت با وکالت محمد فاني، خواندگان: 1- محمد نعمتي اليادراني 
فرزند حسين، 2- قدرت اله حاجي صالحي فرزند سيف اله، خواسته: مطالبه. خواهان 
دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه سوم ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجويز م��اده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک 
نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند.  م الف/ 9474
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تأسيس
6/669 ش��ماره: 2566/ث90/103 آگهي تأس��يس ش��رکت ايده پردازان نوين صنعت 
س��پاهان سهامي خاص. ش��رکت فوق در تاريخ 1390/06/23 تحت شماره 45304 و 
شناس��ه ملي 10260632612 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/23 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
شرکت: انجام کليه امور مربوط به اتوماسيون و خودکارسازي سيستم هاي توليد، خريد 
و فروش و نصب و راه اندازي مربوط به: )سيستم هاي خودکار و هوشمند، سيستم هاي 
رايانه اي،  روبات ها، سيس��تم هاي حفاظتي، بس��ته هاي خالقيتي، قطع��ات و مدارهاي 
الكترونيكي، مكانيكي و رايانه اي( مجري برگزاري همايش، س��مينار، جش��نواره اخذ 
تس��هيالت از بانک هاي دولتي و خصوصي و داخلي و خارجي و واردات و صادرات 
و خري��د و فروش کليه کاالهاي مجاز بازرگاني، انعقاد قرارداد با کليه ارگان ها، ادارات 
و اش��خاص حقيقي و حقوقي و ش��رکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي 
و هر گونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط مي باش��د. 2- مدت شرکت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان سپاهان شهر- بلوار شاهد- فارابي 5- کوچه منجم- پالك 97- طبقه 2- تلفن 
6503893، 4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي که تعداد يكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 

گواهي بانكي ش��ماره 92551/224 مورخ 1390/06/01 نزد بانک ملت ش��عبه سپاهان 
ش��هر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران شرکت: 1-5- خانم الهام مساح به سمت رئيس هيئت مديره، 5-2- 
خانم عزت خدابخش اصفهاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي س��يد 
محمود فخري به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي سيد محمود فخري به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند، 6- دارن��دگان حق امضاء: کليه اوراق و 
اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- 
اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي مهدي معدني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي محمد منصوري حسن 

آبادي به عنوان بازرس علي البدل. م الف/ 9426
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/670 شماره: 2613/ث90/103 آگهي تأسيس شرکت مهندسي آسيا پردازش اصفهان 
با مسئوليت محدود. شرکت فوق در تاريخ 1390/06/26 تحت شماره 45345 و شناسه 
مل��ي 10260632990 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/26 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام پروژه هاي مربوط به برق 
س��اختمان و الكتروني��ک و مخابرات به جز مواردي که به موج��ب قانون در انحصار 
شرکت مخابرات ايران است، فروش نصب و راه اندازي انواع تابلوهاي رنگي- تحصيل 
وام و اعتب��ارات بانک ه��اي داخلي و خارجي صرفاً جهت تحقق موضوع ش��رکت- 
عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي ش��رکت در مزايدات و مناقصات دولتي و 
خصوصي- تحصيل وام از مؤسسات مالي و اعتباري صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، 
شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي. 2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ملک شهر- 
خيابان مطهري کوچه 53- پالك 638- تلفن: 09138302906، 4- س��رمايه ش��رکت: 
مبلغ 1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شرکت: 1-5- آقاي علي عسگري 
فر به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي صادق حيدري بني به سمت عضو هيئت 
مديره، 3-5- آقاي فرشيد مختاري نژاد به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي صادق 
حيدري بني به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق 
امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره متفقاً همراه با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 

م الف: 9435/1
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/671 شماره: 2631/ث90/103 آگهي تأسيس شرکت بهساز کار آرامين سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاريخ 1390/06/27 تحت شماره 45354 و شناسه ملي 10260633136 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/27 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي 
و کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کليه پروژه هاي 
خدماتي- برق- مخابرات- تأمين نيروي انس��اني موقت )متخصص و غيرمتخصص( 
صنايع و صنعت و مكانيک- صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني خريد و 
فروش محصوالت مجاز بازرگاني- شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي- 
اخذ وام و تس��هيالت از کليه بانک ها در راس��تاي تحقق اهداف شرکت، تأمين نيروي 
انساني موقت بجز مواردي که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ايران مي باشد. 
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان هزارجريب- خيابان کارگر- کوي برق- کوچه ميالد- 
پالك 37، 4- س��رمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي که تعداد يكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 449722 مورخ 1390/06/19 نزد بانک صادرات شعبه شريعتي 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين 
مديران ش��رکت: 1-5- آقاي رامين عظيمي به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم 
آتكه صاحبي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي حسين عظيمي به سمت 
عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي حس��ين عظيمي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال 

انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور با امضاي 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره و با مهر شرکت معتبر مي باشد و اوراق عادي و اداري 
با امضاي مديرعامل و با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي 
 علي اکبر صاحب��ي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي امين صاحبي به عنوان بازرس 

علي البدل. م الف: 9435/2
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
6/672 ش��ماره: 1513/ت 90/103 آگهي تغييرات شرکت داتيس تجارت نصف جهان 
سهامي خاص به شماره ثبت 44083 و شناسه ملي 10260619662 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/6/26 تصميمات ذيل اتخاذشد: 1- شرکت مذکور 
در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاي عرفان فريد براي مدت ش��ش ماه به س��مت 
مدير تصفيه انتخاب گرديد. نش��اني محل تصفيه اصفه��ان- خيابان نظرغربي- کوچه 
يعقوب خان- نبش بن بست سعدي- پالك 61- کدپستي 8175787661 مي باشد. در 
تاريخ 1390/06/27 ذيل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد 

و امضاء قرار گرفت. م الف: 9435/3
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
6/673 شماره: 2605/ث90/103 آگهي تأسيس شرکت بهارسازان کيميا سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاريخ 1390/06/26 تحت شماره 45339 و شناسه ملي 10260632933 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/26 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي 
و کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کليه امور خدماتي، 
انج��ام کليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، خريد و فروش، توليد و 
تهيه و توزيع کليه کاالهاي مجاز، ترخيص کاال از گمرکات کش��ور، شرکت نمودن در 
مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي، اخذ نمايندگي از کارخانجات و ش��رکت هاي 
معتب��ر دولت��ي و خصوصي، اخذ تس��هيالت از کلي��ه بانک هاي داخل��ي و خارجي و 
مؤسس��ات مالي و اعتباري صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت، خدمات مشاوره اي در 
زمينه ام��ور خدماتي، احداث و ايجاد واحدهاي توليد و خدماتي. 2- مدت ش��رکت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان شاهين شهر- خيابان طالقاني- فرعي 13- پالك 56، 4- سرمايه شرکت: مبلغ 
3/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 30/000 ريالي که تعداد يكصد سهم با نام 
مي باشد که مبلغ 1/200/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 897 مورخ 
1390/06/15 نزد بانک ملي شعبه شاهين شهر پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��رکت: 1-5- آقاي علي اصغر 
کندري به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي مجتبي جهانگيري به س��مت نائب 
رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم مهري غالمي به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- خانم 
مهري غالمي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق 
امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي رئيس هيئت مديره و با مهر 
ش��رکت و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- 
اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي مجتبي اسماعيلي شاهزاده علي اکبري به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي 

محمدحسن شهرياري به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 9435/4
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
6/675 ش��ماره: 12120/ث-1390/6/24 آگهي تغيير مرکز اصلي شرکت سايان سطح 
سپاهان سهامي خاص، ثبت شده بش��ماره 30209 و شناسه ملي 10260507995 برابر 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/6/10 مرکز اصلي شرکت از اصفهان 
به تهران- خيابان ش��ريعتي- باالتر از چهارراه قصر- نبش کوچه محبي- پالك 936- 
واحد 6- کدپستي 1558836717 انتقال يافت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1390/6/24 

تكميل گرديد. م الف: 9446/1
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
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توصيه هاي کليدي سازمان جهاني 
بهداشت براي حفظ سالمت قلب

آمار سازمان  جهاني بهداشت نشان مي دهد: بيماري هاي قلبي - عروقي 
مهم ترين عامل مرگ  و مير انسان ها در جهان هستند؛ به طوري که 
ساالنه 17/3 ميليون نفر بر اثر ابتال به اين بيماري ها جان خود را از 

دست مي دهند.
مهم ترين عوامل خطرزا در بروز بيماري هاي قلبي و سكته مغزي شامل 
باالرفتن فشارخون و کلسترول و قندخون، استعمال سيگار، مصرف 

ناکافي ميوه ها و سبزي ها، اضافه وزن، چاقي و بي تحرکي است.
فدراسيون جهاني قلب با همكاري سازمان جهاني بهداشت برنامه هاي 
آموزشي جديدي را در بيش از  100 کشور جهان در زمينه مقابله با 
بيماري هاي قلبي اجرا کرد که اين برنامه ها عبارتند از: انجام معاينات 
کالس هاي  برگزاري  دويدن،  و  پياده روي  اصول  آموزش  بهداشتي، 
حتي  و  نمايشگاه ها  تخصصي،  گردهمايي هاي  عمومي،  آموزشي 

کنسرت ها و مسابقات ورزشي.
بنا بر گزارش سايت سازمان جهاني بهداشت، اين سازمان در اطلس 
جديد جهاني خود در زمينه پيشگيري از بيماري هاي قلبي � عروقي، 
تاکيد کرده است که اين بيماري ها از عوامل اصلي و مهم مرگ و مير و 

ناتواني در سراسر جهان محسوب مي شوند. 
هر چند درصد قابل توجهي از موارد ابتال قابل پيشگيري هستند اما به 
دليل اقدامات پيشگيرانه ناکافي و نامناسب، نرخ ابتال به اين بيماري ها 
به طرز چشمگيري رو به افزايش است. در گزارش سازمان  جهاني 
بهداشت همچنين آمده است:  بيش از 80 درصد مرگ ومير هاي ناشي از 
اين بيماري ها در کشورهاي کم درآمد يا با در آمد متوسط اتفاق مي افتد. 
در اين گزارش پيش بيني شده است: اگر روند فعلي ادامه يابد و اقدامات 
پيشگيرانه مناسب در اين زمينه صورت نگيرد، تا سال 2030 ميالدي حدود 
 23/6 ميليون نفر بر اثر امراض قلبي و عروقي جان خود را از دست خواهند 

داد.
شعار  امسال روز جهاني قلب باعنوان »يک جهان، يک خانه، يک قلب« 

اعالم شده است.
همچنين توصيه هاي کليدي اين سازمان براي محافظت از قلب عبارتند 

از: 
• پرهيز از استعمال دخانيات، رژيم هاي غذايي ناسالم و بي تحرکي.

• شرکت در فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي  حداقل 30 دقيقه در روز به 
منظور پيشگيري از حمالت قلبي و سكته مغزي.

سبزي   و  ميوه   زياد  مصرف  حداقل پنج نوبت در طول • 
محدود  و  کردن مصرف نمک به يک روز 

قاشق غذاخوري 
در روز ک�����ه 
عاملي مهم در 
پيشگيري از 
حم��الت 
قلب����ي 

است.

اوايل مهر، بهترين زمان 
براي واکسيناسيون 

آنفلوانزاي فصلي
مدير گروه واحد بيماري هاي مرکز بهداشت 
استان مرکزي بهترين زمان براي واکسيناسيون 
آنفلوانزاي فصلي را اواخر شهريور و اوايل مهر 
ماه بيان و اظهار کرد: واکسيناسيون آنفلوآنزا 

براي افراد پرخطر توصيه مي شود.
در  آنفلوانزا  واکسن  گفت:  منصوري،  علي 
انواع فصلي يا انساني است و با شروع فصل 
سرما به طور معمول موارد آنفلوانزاي فصلي يا 
انساني افزايش مي يابد. اين بيماري در برخي 
از کشورها به بروز اپيدمي آنفلوانزاي فصلي 

منجر خواهد شد.
وي ادامه داد: اين واکسن تنها در پيشگيري از 
بروز آنفلوانزاي انساني تأثير دارد و به علت 
ورود واکسن از کشورهاي خارجي و کمبود 
افراد  براي  واکسيناسيون  اين  است  بهتر  آن، 

پرخطر انجام شود.
افراد  و  باردار  زنان  کهنساالن،  کودکان،  وي 
ديابت،  مانند  زمينه اي  بيماري هاي  داراي 

فشارخون، بيماري هاي کليوي، ريوي و... را از 
جمله افراد پرخطر عنوان کرد: تزريق واکسن 
آنفلوآنزا براي آنها ضروريست و در ساير افراد 

اجباري به تزريق اين واکسن نيست.
کيفيت،  حفظ  براي  کرد:  تأکيد  منصوري 
درجه  در  و  يخچال  داخل  در  بايد  واکسن 
حرارت مطلوب نگهداري شود. بنابراين، از 
اين واکسن در بخش خصوصي و  آنجا که 
داروخانه ها عرضه مي شود، هنگام تهيه آن بايد 

به اين مورد خاص توجه شود.
آنفلوانزا  ويروس  که  آنجا  از  داد:  ادامه  وي 
واکسن  بنابراين  است،  تغيير  حال  در  دايم 
و  شود  توليد  تجديد  بايد  هرساله  نيز  آن 
واکسني ساخته شود که با جنس آنفلوانزاي 
موجود مطابقت داشته باشد. براين اساس اگر 
واکسن هايي که در سال گذشته ساخته شده اند 
در سال جاري مورد استفاده قرار گيرند ممكن 
است استفاده از آن هيچ تاثيري در جلوگيري 

و پيشگيري از آنفلوانزا نداشته باشد.

اين روزها نمكدان پای ثابت بسياری از سفره های 
ايرانی است به طوری که افراد خانواده از کودکان 
بدون وجود  نيستند  بزرگترها حاضر  تا  گرفته 
نمكدان، غذا خوردن را آغاز کنند. شايد اگر اين 
نكته را بدانيد که تنها با حذف چند گرم نمک از 
رژيم غذايی روزانه تان می توانيد درصد بااليی از 
احتمال ابتاليتان به انواع بيماری های قلبی عروقی 
را کم کنيد، به طور کامل دور نمک و نمكدان 
را خط بكشيد. شايد هم با خودتان بگوييد که 
حذف نمک از غذا يعنی خوردن غذاهای بی مزه 
و اصاًل نخوردن اين غذاها بهتر از خوردنشان 
مثل  شده ای  فرآوری  غذاهای  بگذاريد  است. 
کالباس، همبرگر، ناگت مرغ يا حتی ميگو که 
سرشار از نمک هستند، کمترين جا را در سبد 
خريدتان داشته باشند. زيتون شور، محصوالت 
پيتزاها و حتی  انواع  کنسرو شده، سس سويا، 
سوپ های آماده هم سرشار از نمک اند و بهتر 
است مصرفشان را محدود کنيد. به جای استفاده 
از سس های پر از نمک و چربی، به ساالدتان 
سرکه يا آب ليمو ترش بزنيد. روی سيب زمينی 
سرخ کرده يا تنوری، يک هشتم قبل نمک بريزيد 
زنجبيل و سير  پودر  آويشن،  با کمی  را  آن  و 
مزه دار کنيد. به سس ماکارونی، مرغ يا ماهی با 
پودر سير، پودر پياز، پودر کرفس، فلفل و آب 
ليموترش طعم بدهيد. ميوه های طعم داری مثل 
کيوی، پرتغال يا آلو را پيش از ميوه های بدون 
طعمی مثل خيار بخوريد تا نياز به نمک پاشيدن 
روی ميوه را احساس نكنيد. زنجبيل، کاری يا 
انواع سبزيجات خشک مثل پونه يا نعناع هم می 
توانند جايگزين های خوبی برای نمک به شمار 
آيند. در ابتدای طبخ غذا کمترين ميزان نمک را به 
آن بيفزاييد و اگر در انتها غذا را چشيديد و ديديد 
نمكش کم است، مقدار ديگری به آن اضافه کنيد. 
کاًل به علت تبخير آب غذا، بهتر است نمک را 
در آخرين مرحله به آن بيفزاييد تا هميشه غذايتان 

شور يا خوش نمک نباشد.
سنگ کلیه حاصل زياده روی در مصرف 

نمك است 
در  گفت:  کليوي  بيماري هاي  متخصص  يک 
مصرف ميوه هاي شيرين مانند انگور و هندوانه 
نبايد افراط کرد چون زياده روي در استفاده از اين 

ميوه ها زمينه ساز ابتال به سنگ کليه مي شود.
منصور گتميري در گفتگو با ايسنا افزود: پتاسيم 
و منيزيم موجود در ميوه ها و سبزي ها در کاهش 
احتمال ابتال به سنگ کليه موثر است. در اين 
جهت ليموشيرين و ليموترش بهتر از پرتغال و 

اين سه ميوه موثرتر از گريپ فروت در پيشگيري 
با  گريپ فروت  هستند.  کليه  سنگ  به  ابتال  از 
وجود برخورداري از پتاسيم به علت باال بودن 
را  کليه  سنگ  به  ابتال  احتمال  فروکتوز  ميزان 

افزايش مي دهند.
به  اشاره  با  کليوي  بيماري هاي  متخصص  اين 
سنگ  گفت:  کليه  سنگ  بيماري  شيوع  ميزان 
کليه جزو بيماري هاي تقريباً شايع کليوي است 
و حدود 12 درصد مردان و حدود شش درصد 

زنان به آن مبتال مي شود.
وي افزود: عوامل ژنتيكي، جغرافيايي و ميزان در 
معرض نور آفتاب قرارگرفتن در ابتال به سنگ 
کليه مؤثر است. در کل ابتال به سنگ کليه در 
مردان شيوع بيشتري دارد ولي بر اساس مطالعات 
انجام شده، سرعت شيوع اين بيماري  در زنان 
در حال افزايش است. اين متخصص بيماري هاي 

در  کليه  سنگ  به  ابتال  گفت:  ادامه  در  کليوي 
کشورهاي صنعتي رو به افزايش است که رواج 
جوامع  اين  در  شده  فرآوري  غذاهاي  مصرف 
اساس  بر  دارد.  نقش  بيماري  شدن  دچار  در 
مطالعات انجام شده ميزان قند فروکتوز در غذا ها 
تا  اخير  سال هاي  در  صنعتي  نوشيدني هاي  و 
حدود 20 درصد افزايش يافته است و همين امر 
باعث افزايش زياد دفع کلسيم و اگزاالت و ابتال 
به سنگ کليه شده است. گتميري افزود: اگزاالت  
يكي از متابوليته هايي است که در جريان سوخت 
و ساز بدن به وجود مي آيد و در مواد غذايي هم 
وجود دارد واز طريق ادرار دفع مي شود. اگر در 
مواد غذايي تعادل ميان اگزاالت  و کلسيم وجود 
داشته باشد، اين دو به ميزان کافي جذب بدن 
مي شوند. وي با اشاره به تأثير نوشيدن آب بر 
پيشگيري از ابتال به سنگ کليه گفت: آب فراوان 

و در نتيجه افزايش ادرار باعث کاهش احتمال 
توليد سنگ کليه مي شود. هر فردي اگر به ميزاني 
آب بنوشد که روزانه دو ليتر ادرار کند، احتمال 
ابتالي او به سنگ هايي مانند کلسيمي و فسفات 

کلسيمي کليه بسيار کاهش پيدا مي کند.
گتميري تأکيد کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 
اگر فردي روزانه حدود 300 سي سي بيشتر ادرار 
 کند، احتمال ابتالي او به سنگ  کليه حدود 40 
درصد کاهش پيدا مي کند. در واقع مصرف آب 
احتمال ابتال به سنگ کليه و سنگ سازي مجدد 

را کاهش مي دهد.
معاون آموزشي مرکز تحقيقات نفرولوژي با بيان 
اين که مصرف زياد نمک احتمال ابتال به سنگ 
کليه را افزايش مي دهد، گفت: افراط در خوردن 
نمک باعث افزايش دفع کلسيم مي شود و احتمال 

دچار شدن به سنگ کليه را افزايش مي دهد.
گتميري افزود: مردم ايران به طور متوسط روزانه 
نمک مصرف  مجاز  از حد  بيش  برابر  تا 3   2
مي کنند اين در حاليست که روزانه بدن انسان 
به کمتر از شش گرم نمک نياز دارد بنابراين بايد 
به نمک درون غذا ها بسنده کنيم و سر سفره 
نمک نخوريم عالوه بر آن الزم است کودکان 
خود را بگونه اي عادت دهيم که به غذاي خود 
نمک اضافه نكنند. وي با اشاره به نقش پروتئين، 
نشاسته  و چربي در دچار شدن به سنگ کليه، 
نشاسته اي  مواد  مصرف  در  زياده روي  گفت: 
است.  مضر  بدن  سالمت  براي  چربي ها  و 
کربوهيدرات ها گرچه به طور مستقيم در ابتال به 
سنگ کليه نقش ندارند ولي افراط در مصرف 
آن ها باعث ابتال به چاقي مي شود. چاقي موجب 
دچار شدن به ديابت مي شود و اين بيماري فرد را 
مستعد ابتال به سنگ کليه مي کند. وي افزود: در 
جوامع مختلف ابتال به ديابت رو به افزايش است. 
در ايران حدود پنج درصد افراد به ديابت مبتال 
هستند و افراد چاق نسبت به افراد الغر بيشتر 
احتمال ابتال به سنگ کليه دارند. اين متخصص 
بيماري هاي کليوي توصيه کرد: افرادي که مستعد 
به مقدار زياد  نبايد  به سنگ کليه هستند  ابتال 
پروتئين مصرف کنند. در اين جهت آنان نبايد 
کنند.  بار گوشت مصرف  از سه  بيش  هفته اي 
گتميري در پايان گفت: مبتاليان به سنگ کليه 
نبايد کلسيم خوراکي به صورت قرص مصرف 
کنند اما کلسيم موجود در مواد لبني مانند شير و 
ماست باعث کاهش احتمال ابتال به سنگ کليه 
مي شود، بنابراين افراد مستعد ابتال به اين بيماري 

نيز مي توانند از لبنيات استفاده کنند. 

آیین تندرستی

براي پيشگيري از سنگ کليه از نمك دوري کنيد 
یک پیشنهاد

تأسيس
6/674 ش��ماره: 2606/ث90/103 آگهي تأس��يس ش��رکت نوين اس��تحكام سازه نادر 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاريخ 1390/06/26 تحت ش��ماره 45334 و شناسه 
مل��ي 10260632948 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/06/26 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
طراحي، نظارت، اجرا کليه امور ساختماني، راه سازي طراحي، مشاوره، نظارت و ساخت 
س��اختمان هاي بتني و فلزي و نظاير آن طراحي، مشاوره، نظارت و ساخت سيستم هاي 
تصفيه خانه هاي آب و فاضالب و سدها- بندهاي انحرافي آب، طراحي، مشاوره، ساخت، 
راه اندازي، بهره برداري از واحدهاي توليدي و خدماتي. طراحي، مشاوره و اجراي فضاي 
س��بز و خدمات مربوط به درختكاري، طراحي فضاي س��بز- جدول بندي، آذين بندي 
ميادي��ن و خيابان ها انجام کليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات، خريد، 
فروش، توليد، تهيه و توزيع کليه کاالهاي مجاز بازرگاني افتتاح انواع حساب هاي ريالي 
و ارزي در بانک هاي دولتي و خصوصي و مؤسس��ات مالي و اعتباري و اخذ تسهيالت 
از بانک هاي دولتي و خصوصي در جهت تحقق اهداف شرکت. انجام کليه امور مربوط 
به ترخيص کاال از گمرکات کشور. شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، 
مش��ارکت و سرمايه گذاري در شرکت هاي دولتي و خصوصي. اخذ و اعطاي نمايندگي 
از ش��رکت هاي دولتي وخصوصي. انجام امور خدمات��ي از قبيل طراحي، نظارت، اجراء 
در زمينه امور س��اختماني، راه س��ازي، بازرگاني، توليدي و ساخت و ساز ابنيه و هر نوع 
فعاليتي که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان سلمان 
فارس��ي- خيابان مهرآباد- کوي يازده- پالك 33- تلفن: 2602975، 4- سرمايه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي که تعداد يكصد سهم با نام 
مي باشد که مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 3940/4/م 
مورخ 1390/06/19 نزد بانک صادرات شعبه 22 بهمن پرداخت گرديده است. 5- اولين 
مديران ش��رکت: 1-5- آقاي عباس احمدي به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم 
پري پيكري به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي نادر احمدي به سمت عضو 
هيئ��ت مديره، 4-5- آقاي نادر احمدي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي 
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره معتبر اس��ت و نيز اوراق عادي و اداري به امضاي مدير 
عامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: 
مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي لطفعلي 
آريانا به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي اردش��ير آريانا به عنوان بازرس علي البدل. م 

الف: 9436/5
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تأسيس
6/676 ش��ماره: 2585/ث 90/103 آگهي تأس��يس شرکت هرمان گستر پارسيان سهامي 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1390/06/24 تحت ش��ماره 45320 و شناس��ه ملي 
10260632777 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/06/24 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: مجري 
پروژه هاي س��اختماني و ارائه خدمات نوين ساختماني در جهت مديريت وبهينه سازي 
س��اختمان. 2- مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان شيخ صدوق ش��مالي- کوچه کالنتري- 
پالك 40- تلفن: 03116612849، 4- س��رمايه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد س��هم 10/000 ريالي که تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 2449/220 مورخ 1390/05/19 نزد 
بانک صادرات ش��عبه ميدان آزادي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شرکت: 1-5- آقاي علي اصغر مهدي 
پور به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي عليرضا مهدي پور به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره، 3-5- آقاي حس��ين مهدي پور به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي 
حسين مهدي پور به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند، 6- دارندگان 
ح��ق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات ش��رکت با امض��اي مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره همراه با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د ضمناً اوراق عادي و اداري به امضاي 

مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم زيبنده مريد 
 س��ادات به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي س��يد مجتبي رضوي زاده به عنوان بازرس 

علي البدل. م الف: 9446/2
آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

ابالغ رأي
7/104 کالسه پرونده: 243/90، ش��ماره دادنامه: 494-90/6/20، مرجع رسيدگي: شعبه 
19 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسي، آدرس: اصفهان، خ پروين دوم 
طبقه زيرين بان��ک انصار، خوانده: جواد نصيري مجهول المكان، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي جواد الماس��ي بطرفيت جواد نصيري بخواسته مطالبه مبلغ سي و چهار ميليون و 
چهارصد هزار ريال وجه چک ش��ماره 20273806-89/2/10 و 89/2/15-20273805 
عهده بانک پارسيان به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات 
در ي��د خواه��ان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال عليه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در 
جلس��ه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز 
نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سي و چهار 
ميليون و چهارصد هزار ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين 

مرجع خواهد بود.
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
7/107 ش��ماره: 1903/89 به موجب رأي شماره 574 تاريخ 90/3/31 حوزه 13 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه سيد سروش پيامي 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت چهل هزار ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه 
از تاريخ 87/9/3 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص مرکزي و پرداخت 
مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال هزينه نشر آگهي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق 
محكوم له رضا ياوري به وکالت زهره دهقاني نشاني محل اقامت: اصفهان- خيابان شيخ 
ص��دوق جنوبي- مجتمع روناك- طبقه چه��ارم. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت 

و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 9563
شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
7/108 ش��ماره: 522/90 ش/ 11 به موجب رأي ش��ماره 582 تاريخ 90/3/22 حوزه 11 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه رسول جديت 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 5345000 ريال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت 34000 ريال بعنوان خس��ارت دادرسي بانضمام خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
تقديم دادخواست )90/3/22( لغايت تاريخ اجراي حكم و حق الوکاله وکيل برابر تعرفه 
قانوني در حق محكوم له س��يد عبدالرس��ول عقيلي با وکالت زهره دهقاني نشاني محل 

اقامت: خ خيام- محله ناژوان ك ش اکبر فروجاني پ 111. ماده 34 قانون اجراي احكام: 
همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند 
که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي که تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از 

شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 9561
شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
7/109 ش��ماره: 89-77 ش/ 11به موجب رأي ش��ماره 450 تاريخ 90/3/22 حوزه 11 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه علي رضا 
احمدي مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 2/350/000 بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت 34000 ريال بعنوان خسارت دادرسي و حق الوکاله وکيل برابر تعرفه قانوني 
و هزينه نشر آگهي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/11/6 لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق محكوم له عبدالعلي فرخي سعيدآباد با وکالت 
زهره دهقاني نشاني محل اقامت: خ خيام- محله ناژوان کوي ش فروجاني. ماده 34 قانون 
اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از 
دارائي خود داده به نحوي که تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس 

جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 9562
شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/110 کالس��ه پرونده: 850/90، دادنامه: 1161-90/6/29، مرجع رسيدگي: شعبه ششم 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جعفر نجارزادگان نشاني: اصفهان- ميدان الله- 
اول اتوبان چمران کوچه اميديان پ 24، وکيل: زهره دهقاني ناژواني نشاني: اصفهان- خ 
خيام- محله ناژوان- کوي شهيد فروجاني- پالك 111، خواندگان: 1- محسن نظام زاده 
2- س��عيد فخري نيان هر دو مجهول المكان 3- عباس فدوي حس��يني نشاني: اصفهان 
ميدان قدس خ مصلي- خ شهيد محسن حيدري- پالك 10، خواسته: الزام به انتقال سند 
يک دس��تگاه اتومبيل L90 در دفترخانه رسمي. گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم، شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي جعفر نجارزادگان به طرفيت خواندگان 1- محس��ن نظام زاده 
2- س��عيد فخري نيان 3- عباس فدوي حسيني به خواسته الزام فروشنده به حضور در 
دفترخانه و تنظيم س��ند رسمي يكدس��تگاه اتومبيل L90 به شماره شهرباني 233 م 72- 
ايران-13 با توجه به محتويات پرونده و ارائه بيع نامه عادي مورخه 89/10/8 که حكايت 
از خريد و فروش يكدس��تگاه اتومبيل L90 به ش��ماره ش��هرباني 233 م 72- ايران-13 
)خواهان به عنوان خريدار و خوانده رديف س��وم به عنوان فروش��نده( را دارد. برحسب 
اس��تعالم به عمل آمده از پليس راهور که آخرين مالكيت خودرو متنازع فيه را به عنوان 
خوانده رديف دوم اعالم داشت و خوانده رديف سوم ضمن حضور در جلسه دادرسي 
و اق��رار صريح به فروش خودرو موصوف به خواهان و اينكه خودرو موصوف در حال 
حاض��ر در تصرف خواهان مي باش��د و عليرغ��م اينكه خواندگان ردي��ف دوم و اول با 
توجه به ابالغ قانوني وقت )نشر آگهي( در جلسه رسيدگي شرکت ننموده و هيچ گونه 
اعتراضي نسبت به دعوي خواهان ابراز و ارائه ننموده لذا شورا دعوي مطروحه خواهان 
عليه خوانده رديف دوم را ثابت وارد به نظر مي رسد و مستنداً به مواد 10 و 35 و 219 و 

220 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در يكي از دفاتر اسناد 
رسمي و انتقال سند اتومبيل موصوف به نام خواهان و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 
قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده رديف سوم به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار هزار 
ريال به عنوان هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل براساس تعرفه قانوني در حق خواهان 
صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره نسبت به خوانده رديف دوم غيابي و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي 
در محاکم عمومي حقوقي شهرس��تان اصفهان مي باش��د و نسبت به خوانده رديف سوم 
حضوري و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي 
حقوقي شهرس��تان اصفهان مي باش��د. در ضمن دعوي خواهان نسبت به خوانده رديف 
اول به دليل عدم احراز مالكيت مستنداً به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوي خواهان را صادر 

 

و اعالم مي دارد. م الف/ 9560
شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
7/111 در خص��وص پرونده کالس��ه 90-639 خواهان محمدصادق صرامي فروش��اني 
دادخواس��تي مبني بر الزام به ايفاي تعه��دات به طرفيت مجيد ملک محمد تقديم نموده 
است. وقت رس��يدگي براي روز شنبه مورخ 90/8/14 ساعت 3 عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف/ 9586
مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
7/112 در خصوص پرونده کالس��ه 90-553 خواهان محمدصادق صرامي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت مجيد ملک محمد تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 
يكش��نبه مورخ 90/8/29 س��اعت 5:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 9585
مدير دفتر شعبه 18 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
7/113 در خصوص پرونده کالسه 90-1103 خواهان محمد مؤمني شهرکي دادخواستي 
مبني بر مطالبه دو ميليون و ششصد هزار ريال بابت يک فقره چک به طرفيت قدرت اله 
س��لماني باغكمه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/8/10 
س��اعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتش��م کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 9592
مدير دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
7/114 در خصوص پرونده کالس��ه 397/90 خواهان خشايار کياني دوست دادخواستي 
مبني بر الزام خوانده به انتقال س��ند موتورس��يكلت به شماره انتظامي 7258 اصفهان 76 
تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز شنبه مورخ 90/8/21 ساعت 5:30 عصر 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 9639
مدير دفتر شعبه 25 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
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خبر

کمانداران ماهان در تیم ملی
پس از قهرماني تيم هاي مختلف باش��گاه فوالد ماهان سپاهان در ليگ برتر 
تير اندازي با کمان باشگاه هاي کشور، ده بازيكن از اين باشگاه در دو بخش 
آقايان و بانوان به تيم ملي دعوت شدند. به گزارش سايت باشگاه فوالد ماهان، 
کي��وان رياضي مهر و ميالد وزيري در ريكرو آقايان، مجيد قيدي، امير کاظم 
پ��ور، حمزه نكوئي و بهزاد پاکزاد در کامپوند آقايان و زهرا ش��مس، فاطمه 
فراشي، ساره اسدي و زهرا دهقان در ريكرو بانوان ورزشكاران دعوت شده 
از باشگاه فوالد ماهان سپاهان به تيم ملي تير اندازي با کمان کشورمان هستند. 
گفتني است باشگاه فوالد ماهان سپاهان در ليگ برتر تيراندازي با کمان کشور 
در فصل 90-89 به عنوان قهرماني دس��ت يافت. اين در حالي اس��ت که در 

فصل گذشته نيز فوالد ماهان قهرماني در اين رقابت ها را جشن گرفته بود. 

زاينده رود
مديرعامل باش��گاه س��پاهان گفت: مسئوالن 
AFC و مديران باشگاه السد قطر می خواهند قبل از 
بازی اعصاب سپاهان را خرد کنند. عليرضا رحيمی 
در مورد ارسال دفاعيات باشگاه در خصوص استفاده 
از رحمان احمدی در بازی با السد قطر اظهار داشت: 
6 صفح��ه از دفاعيات خود را برای AFC ارس��ال 
کرديم. خود آنها هم مانده اند که چه حكمی بدهند. 
دو بخشنامه متفاوت در خصوص استفاده از بازيكن 
دو اخط��اره وجود دارد. در يك��ی آمده که می توان 
اس��تفاده کرد و در ديگری آمده که نمی ش��ود. وی 
افزود: AFC هر رأي��ی بدهد اگر برضد هر تيمی 
باش��د تيم ديگر می تواند به فيفا شكايت کند. آنها 

می خواهند قبل از بازی ما را عصبی کنند.
مديرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به اين سئوال که 

منظور او AFC است يا باشگاه السد قطر گفت: چه 
فرقی می کند. همه آنها يكی هس��تند. اگر بن همام 
ديگر در AFC نيست اما آدم هايش که هنوز هستند. 
رحيمی در خصوص اين سئوال که آيا اين ريسک 
را می کنند که در بازی برگشت از رحمان احمدی 
استفاده کنند يا خير گفت: وقتی به ما دستوری نيامده 
چرا نبايد استفاده کنيم. وی در مورد اين که گلر دوم 
تيم برای چنين مسابقه ای قابل اطمينان است يا خير 
گفت: چرا نباشد؟ شايد رحمان احمدی بازی کند و 
در همان دقايق ابتدايی مصدوم ش��ود. گلرهای اول 
و دوم هيچ تيمی با هم فرق نمی کنند. ش��رايط تيم 
مطلوب است و مش��كلی وجود ندارد. رحيمی در 
خصوص اين که چرا حس��ين پاپی و فرزاد حاتمی 
که به خواس��ته بوناچيچ اخراج ش��ده بودند با نظر 
باش��گاه بازگردانده شدند، اظهار داش��ت: ما برای 

هيچ بازيكنی تصميم نمی گيريم. خود بوناچيچ از 
اين دو بازيكن خواست که به تمرينات باز گردند. 
باش��گاه در امور مربی و مس��ائل فنی هيچ دخالتی 
نمی کند. م��ن نمی دانم چرا بوناچيچ گفته بود اين 
دو بازيكن نباشند اما خودش خواست که بازگردند. 
باشگاه زمانی در اين امور دخيل می شود که از مربی 
نوشته ای داشته باشد.  وی در مورد اين که بوناچيچ از 
بازيكنان قديمی سپاهان گاليه دارد و آيا باشگاه در 
اين خصوص وارد عمل شده يا نه، گفت: بازيكنان و 
مربيان می دانند که اين مسائل را در خودشان بايد حل 
کنند و باشگاه دخالتی در اين خصوص نمی کند. تيم 
سرپرست دارد و او بايد به اين مسائل رسيدگی کند. 
ضمن اين که تاکنون شكايتی از دو طرف به باشگاه 
نشده است. اگر بخواهيم وارد اين مسائل شويم مربی 

تيم تضعيف می شود. 

زاينده رود
تيم سپاهان روزهای حساسی را پشت سر می گذارد 
و در ديدار با تيم السد قطر جدا از حساسيت های يک بازي 
حذفی در مرحله يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان آس��يايی 
به خاطر استفاده از دروازه بان خوش خيال و محروم خود 

بی صبرانه در انتظار رأی نهايی ای اف سی است.
 نتيجه اين رأی هرآنچه که باشد سپاهانی ها 

را وادار ک��رده که خود را برای برد 
با اختالف س��ه گل آماده کنند، 
اتفاقی ک��ه درصورت احقاق 
جزء اتفاقات عجيب در اين 

رده از بازی هاست.
وضعيت حساس تيم سپاهان 
و آگاهی از وضعيت بازيكنان 

اخراجی و شرايط روحی و فنی 
تيم، زمينه را برای گفتگو با کريم 

قنبری، دستيار لوکا بوناچيچ 
با خواندن  کرد.  فراهم 

صحبت ه��ای وی 
به خوبی به اين 
موض��وع پ��ی 
برد  خواهي��د 
که قنبری اين 
روزها چندان 
خوش��ی  دل 
رسانه های  از 

محل��ی 
ندارد...
تی��م 

از  سپاهان 
نظر آمادگی 
و  ف�ن�����ی 
ن������ی  ا و ر
برای  چقدر 
ديدار  اي��ن 
ح�س�����اس 
ه  د م��������ا آ

است؟
ما  تيم  خوش��بختانه 

طی چند روز گذش��ته 

تمرينات خوبی را پشت سر گذاشته و شرايط خيلی خوبی 
دارد. اردوی سه روزه تهران نيز خيلی پربار بود و يک ديدار 
تدارکاتی را هم با تيم انتظام استقالل پشت سر گذاشتيم و 

تيم به طور کامل برای اين ديدار آماده شده است.
به غی��ر از جان واريو بازيکن مصدوم ديگری هم 

داريد؟
بله، رض��ا ناصحی به همراه جان واريو مصدوم هس��تند. 
ضمن اين ک��ه اکبر ايمانی را هم ب��ه خاطر محروميت در 

اختيار نداريم.
چقدر به رأی صادره از سوی ای اف سی امیدوار 

هستید؟
با توجه به زحمت يک س��اله ای که برای اين تيم کشيده 
شده و تالش هايی که برای قانع کردن ای اف سی انجام 
شده، اميدواريم که نتيجه مثبتی عايدمان شود تا اين همه 

زحمت از دست نرود. 
در ص��ورت رضايت بخش بودن نتیجه ای 
اف س��ی، چقدر ب��ه صع��ود از اين 

مرحله امیدواريد؟
تيم ما در اصفه��ان نتيجه ايده 
آلی را مقابل حريف قطری 
کسب کرد و اگر در قطر 
ه��م موفق به کس��ب 
نتيجه شود صعودمان 
از اين مرحله قطعی 
ن  يك�نا ز با س��ت. ا
تي��م عزم خ��ود را 
ب��رای موفقيت در 
ب��ازی برگش��ت 
ج��زم ک��رده اند 
و م��ا تحت هر 
شرايطی برنده از 
اين ديدار خارج 

خواهيم شد.
به اعتقاد برخی 
کارشناس��ان، 
تی��م س��پاهان 
دوم  نیم��ه  در 
ب��ازی رف��ت مقابل 
السد دچار افت شديدی 
ش��د و چندان پرقدرت 

حاضرنشد. نظر شما در اين باره چیست؟
متأسفانه در کشور ما و به عقيده بعضی از اين کارشناسان، 
تيم های ايرانی ضعيف و تيم های مقابل قوی هس��تند به 
هيچوج��ه چنين چيزی نبوده. م��ا زمانی که تيم الغرافه که 
قهرمان ليگ قطر است را برده ايم همين افراد نظرات ضد و 
نقيضی را بيان می کنند و حاال هم که جلوی تيم شش ليگ 
قطر قرار گرفته ايم اين چنين تيم کشورش��ان را می کوبند 
و می گويند سپاهان نمی خواس��ته بازی هميشگی اش را 
انج��ام دهد. ت��ا بوده ما بد بازی کردي��م و تيم های مقابل 

خوب بوده اند.
اما نمی توان منک��ر افت بازی بازيکنان 
در نیمه دوم شد. هر چقدر تیم سپاهان 
در نیم��ه اول برخ��الف مس��ابقات لیگ 
پرقدرت و خطرناک ظاهر ش��د در نیمه 

دوم افت فاحشی پیدا کرد.
 وقتی بازيكن ما دقيقه 55 اخراج شده و ما بايد 
ب��ازی را ده نفره اداره کنيم چ��ه توقعی از تيم 
داريد. ما برای حفظ نتيجه و کسب تفاضل گل 
بهتر به زمين رفته بوديم. دوستانی که اين نظرات 
را مطرح می کنند آيا وقتی بازيكن ما اخراج شد 
را نديدند يا ش��رايطی که تيم در آن قرار گرفته 
ب��ود را درك نكردند. يک گل زده بوديم و مهم 
اين بود که با ش��رايط به وجود آمده نبايد گلی 
دريافت می کرديم و به نظر من ما به نتيجه ايده 

آلی دست يافتيم.
از بازی فاصل��ه بگیريم، چرا اين روزها 
تا اين حد بازيکنان با لوکا بد شده اند و 
درباره او مصاحبه و اظهارنظرهای تندی 

را بیان می کنند؟
 متأسفانه مطبوعات اصفهان پشت تيم های اصفهانی نيستند. 
من همين جا اعالم می کنم که اين افراد با پرداختن به يک 
چنين موضوعات حاشيه ای فقط تمرکز تيم شهرشان را به 
هم می ريزند و اصل کارشان که حمايت است را فراموش 
کرده اند و مس��ائلی را بی جهت بزرگ جلوه می دهند که 
فقط تمرکز تيمی ما را به هم می ريزد و از شما هم خواهش 
می کنم به جای پرداختن به اين موارد از دو تيم س��پاهان 
و ذوب آهن در آستانه ديدارهايی به اين حساسی حمايت 

کنيد.
اختالف نظر در هر خانواده ای وجود دارد و من منكر اين 
اختالف نظر ها درتيم نمی شوم که اين موضوع هم به طور 

کامل طبيعی است و اين اختالف نظر ها از خيلی قبل تر هم 
در تيم سپاهان و با وجود اميرقلعه نوعی هم وجود داشت. 
مهم اين است که ما در حال حاظر فقط به پيروزی در اين 
ديدار فكر می کنيم و شرايط خيلی خوبی داريم و به نتيجه 
آن بی نهايت اميدواريم تا بتوانيم به مرحله بعد صعود کنيم 

که افتخارش هم برای ما و هم برای مردم اصفهان است.
اما تالش برای شفاف سازی در رابطه با اتفاقات به 
وجود آمده نیز وظیفه ماست. چون به هر حال اين 
س��کوت به درست بودن ش��ايعات دامن می زند. 
اين ک��ه آيا ب��ه واقع ل��وکا ايرانی ها را مس��خره 
می کند. اين ک��ه آيا لوکا با بازيکنانی 
مانن��د فرزاد حاتمی و حس��ین پاپی 
سلیقه ای برخورد می کند يا نه و آيا 
اختالفی میان لوکا و س��اير بازيکنان 
سپاهان وجود دارد يا خیر و مسائلی 
از اين دست مواردی هستند که ما 
را مجاب می کند در اين باره با ش��ما 
به عنوان يکی از مس��ئوالن آگاه به 

اين مسائل صحبت کنیم.
همه اي��ن صحبت ه��ا را قب��ول دارم اما 
آي��ا مطرح کردن اين مس��ائل در آس��تانه 
حس��اس ترين ديدار اين فصل س��پاهان، 

درست است؟
اگر ش��رايط تيم ما معمولی و ايده آل بود 
مطرح کردن اين مس��ائل هم هيچ اشكالی 
نداشت اما تيم ما در شرايط بدی قرار دارد 
و بي��ش از هر موقع به حمايت رس��انه ها 
نياز دارد. ما با حواش��ی خاص��ی روبه رو 
نيس��تيم و فقط به زمان نياز داريم. قرار اس��ت چند روزی 
دو بازيكن در اختيار باش��گاه قرار بگيرند که اين موضوع 
اتفاق تازه ای نيست. مطبوعات دوست دارند برای خودشان 
خيال بافی کنند. مصاحبه ابراهي��م زاده را که هنوز يادمان 
نرفت��ه که چطور از قول وی حرف ه��ای کذبی را مطرح 
کرده بودند. بد نيست يک مقدار وجدان کاری داشته باشيم 

و مثبت فكر کنيم. 
ب��از هم اعالم می کنم مش��كل خاصی به وج��ود نيامده، 
اختالف امری طبيعی است و تيم ما با وجود هر نتيجه ای که 
ای اف سی اعالم کند با تمام وجود برای شكست تيم السد 
تالش می کند و به کمک رسانه ها پيروزی ارزشمندی رقم 

خواهد خورد. 

هي��أت دوچرخ��ه س��واری اس��تان اصفه��ان بعد از 
 5 س��ال بار ديگ��ر ميزبان مس��ابقات معتبر کش��وری 

می شود. 
اصفه��ان  اس��تان  هي��أت دوچرخه س��واری  رئي��س 
معتقد اس��ت اگ��ر ش��رايط فراهم باش��د م��ی تواند 
 حت��ی س��الی 10 ب��ار ميزب��ان مس��ابقات مختل��ف 

باشد!
محمدرض��ا باج��ول در اين ارتب��اط به ايمن��ا گفت: 
ت��الش زي��ادی کرديم تا ب��ار ديگر موفق ب��ه گرفتن 
ميزبان��ی مس��ابقات کش��وری بش��ويم. البت��ه گرفتن 
ميزبانی ب��رای ما کاری ندارد. می توانيم حتی س��الی 
 10 ب��ار هم ميزبان ش��ويم اما حقيقت اين اس��ت که

نمی توانيم!
وی ادام��ه داد: برگزاری مس��ابقات ج��اده در اصفهان 
س��خت اس��ت. ج��اده ه��ای اصفه��ان تا ش��عاع 40 
کيلومتری برای دوچرخه س��واری امني��ت ندارند. اما 
اين مش��كل فقط برای اصفهان نيس��ت. اکثر شهرهای 
بزرگ کش��ور با اين مشكل روبه رو هستند. اما آنها به 
جای مس��ابقات جاده، رقابت های پيس��ت را برگزار 
می کنند که ما نمی توانيم. برای همين اين مس��ابقات 
 را 45 کيلومت��ر دورتر از اصفه��ان و در مبارکه برگزار 

می کنيم.
باج��ول گف��ت: به عن��وان مثال ش��هری مث��ل کرمان 
10 ج��اده دارد ک��ه ب��ه راحتی م��ی تواند مس��ابقات 
ب��زرگ را در آن ميزبانی کند. اما در اصفهان ش��رايط 
 برگ��زاری چني��ن رقاب��ت هاي��ی را برايم��ان فراهم

نمی کنند.
رئي��س هي��أت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان در 
ادامه گف��ت: دوچرخه س��واران ج��اده اصفهان حتی 
10 دقيق��ه ه��م نم��ی توانند ب��ا آرامش تمري��ن کنند 
و اي��ن يک مش��كل بزرگ ب��رای دوچرخه س��واری 
 اصفهان محس��وب می ش��ود که مش��كل پيس��ت هم 

دارد. 

بازيك��ن تي��م اس��كواش اصفه��ان و نف��ر اول تي��م ملی زير 
17 س��ال ايران روند رش��د اين رش��ته را در س��ال هاي اخير 
چش��مگيرخواند وگفت: با سرمايه گذاری و حمايت مسئوالن 
 فدراس��يون و هيأت ها اسكواش توانس��ته به جايگاهي دست 

يابد. 
فرزاد شكوهی در خصوص مس��ابقات اسكواش گراميداشت 
هفته دفاع مقدس که به ميزبانی هيأت شهرستان اصفهان برگزار 
شد اظهار داشت: مس��ابقات گيالن سطح بسيار خوبی داشت 
و برخالف گذش��ته که تيم قهرمان از ابتدا مش��خص بود، اين 
دوره تا لحظه آخر قهرمان مش��خص نب��ود. وی تصريح کرد: 
آخرين دوره که مس��ابقات قهرمانی کش��ور در استان گلستان 
برگزار ش��د تنها 12 تيم شرکت داش��تند اما اين دوره 21 تيم 
 و 140 ورزش��كار حضور قدرتمند داش��تند که غير قابل باور

بود.
ش��كوهی همچنين به حضور امجد خان و س��نايی س��رمربی 
و مدير تيم ه��ای ملی برای ارزيابی بازيكنان برتر اش��اره کرد 
وگف��ت: حض��ور آنان باعث ش��د تا تمام بازيكن��ان به حدی 
 انگي��زه بگيرن��د ک��ه در صحبت ه��ای آنها قابل تش��خيص 

بود. 
ش��كوهی بازی ب��ا رضا تيرانداز را بس��يار خ��وب و هيجانی 
خوان��د و گفت: بازی بس��يار خوبی بود م��ا در طول يک روز 
دو بازی با هم انجام داديم که هر کدام حساس��يت های خاص 
خود را داش��ت و ه��ر دو نيز به گيم پنجم رس��يد؛ بچه های 
ديگ��ر نيز از جمله وحي��د و علی حقيقت از ي��زد و اصفهان 
بسيار پيش��رفت زيادی داشتند و نش��ان می دهد که بازيكنان 
تمرينات خوبی را پشت س��ر گذاشتند. وی با تقدير از هيأت 
شهرستان اصفهان به دليل برگزاری اين مسابقه، سطح مسابقات 
اصفه��ان را نيز خ��وب ارزيابی کرد و اف��زود: برگزاری چنين 
مس��ابقاتی موجب می ش��ود که بازيكنان هميش��ه در کوران 
رقابت ه��ا قرار گيرند و عالوه بر آن با حضور در اس��تان های 
مختلف با نحوه بازی در کورت های کشور آشنا شوند به عنوان 
 مث��ال وضعيت کورت های اصفهان با ديگر اس��تان ها متفاوت

 است. 

صادق زاده که رياست هيأت بسكتبال استان اصفهان را نيز 
بر عهده دارد در ارتباط با اين که ممكن است حضور او به 
 عنوان رئيس هيأت در سمت سرمربيگری تيم فوالد ماهان
جهت گيری خاصی به فعاليت های هيأت بدهد گفت: کار 
در ماه��ان و هيأت ربطی به هم ن��دارد. چارچوب کاری 
هيأت جدا و فعاليت های حرفه ای ماهان جداست. هيأت 
فعاليت های زيربنايی در بسكتبال انجام می دهد و باشگاه 
تمام فعاليت هايش زير نظر سازمان ليگ است، پس از اين 

بابت هيچ مشكلي ايجاد نمي شود.
ماتیچ مسئول اصلي ناکامي بسکتبال ايران 

س��رمربی تيم ملی بس��كتبال جوانان اي��ران عامل اصلی 
شكست تيم ملی بسكتبال ايران برابر اردن را غرور کاذب 
و اشتباهات سرمربی تيم می داند. شكست غافلگيرانه تيم 
ملی بس��كتبال ايران برابر اردن در جام ملت های آسيا بعد 
از گذشت 3 روز سوژه مورد بحث بسكتبال دوستان است. 

محسن صادق زاده سرمربی تيم ملی بسكتبال جوانان ايران 
و فوالد ماهان عامل اصلی اين شكس��ت را غرور کاذب و 

البته اشتباهات سرمربی تيم ملی می داند. 
صادق زاده به ايمنا گفت: متأسفانه بايد گفت ماتيچ مسئول 
اصلی اين شكس��ت اس��ت. ام��ا آنچه ک��ه در اين باخت 

تأثيرگذارترين عامل بود غرور کاذب بازيكنان بود. 
وی ادام��ه داد: ماتيچ نتوانس��ت از اطالعات خود در طول 
بازی به خوبی اس��تفاده کند و اگر به جای صمد مصدوم، 
ارس��الن به بازی می رفت اوضاع به طور کامل تغيير می 

کرد. 
سرمربی تيم بسكتبال فوالد ماهان در ارتباط با ترکيب اين 
تيم برای اولين حضور در ليگ برتر باشگاه های کشور گفت: 
قرار بود يک بازيكن فرانسوی هم به جمع ما اضافه شود که 
در تس��ت ها نيز شرکت کرد اما مورد قبول قرار نگرفت و 

برای جذب گزينه هاي مناسب در حال رايزنی هستيم. 

سرپرس��ت تيم دو و ميدانی نفت تهران به دنبال 
بدون تيم ماندن احس��ان حدادی در مس��ابقات 
باشگاهی کش��ور، گفت: مبلغ پيشنهادی پرتابگر 
ديس��ک ايران برای همراهی تيم نفت باال بود و 
به همي��ن خاطر موفق به ج��ذب اين ملی پوش 

نشديم.
احمد صمغ آب��ادی در گفتگو با مهر ضمن بيان 
اين مطل��ب گفت: تيم ما به دلي��ل تغيير قوانين 
در دول��ت و بخ��ش نام��ه هايی مبن��ی بر عدم 
سرمايه گذاری بخش دولتی در ورزش حرفه ای، 
در روزه��ای نزديک به برگزاری اين رقابت ها با 
کمک مسئوالن هيأت مديره، شاه کرمی مديرکل 
وقت ورزش وزارت نفت و قنبرزاده مديرعامل 
درياف��ت  را  الزم  مجوزه��ای  نف��ت   باش��گاه 

کرد.
وی افزود: همين مسأله باعث شد تا تيم ما نتواند 
قرارداد دو و ميدانی کاران خود را نسبت به سال 
گذشته افزايش دهد. تا حدودي قرارداد تمام دو 
و ميدانی کاران ما مانند س��ال گذشته منعقد شده 
است. با اين حال ما از اين مسأله رضايت داريم 
چون ورزشكاران رش��ته دو و ميدانی در کشور 

بدون تيم نمی مانند.
وی در م��ورد پيش��نهادات ارائ��ه ش��ده نفت به 
احس��ان حدادی هم گفت: حدادی پيش از اين 
هم عضو تيم نفت بوده اس��ت. ما ب��رای انعقاد 
قرارداد در فصل جديد به وی پيشنهاد همكاری 
داديم. مبلغ پيش��نهادی حدادی به نس��بت توان 

اعتباری و مالی تيم ما بسيار باال بود. 
صمغ آبادی خاطرنشان کرد: حضور حدادی در 
تيم نفت تهران در جلس��ات هيأت مديره مورد 
اس��تقبال قرار گرفت اما وقت��ی مبلغ باالی 100 
ميليون تومانی وی مطرح ش��د به دليل مشكالت 
مالی و اعتباری نتوانستيم از اين قهرمان پرافتخار 
دو و ميدان��ی اي��ران در ترکي��ب تي��م خودمان 

استفاده کنيم.
وی ادامه داد: ما بايد با همان مبلغ س��ال گذشته 

تيم را می بس��تيم. اي��ن در حالی ب��ود که مبلغ 
پيش��نهادی احس��ان حدادی به اندازه 4 تا 5 دو 
و ميدان��ی کار تيم ما بود. به هر حال تيم نفت از 
ابت��دا به دنبال حدادی بود اما در نهايت موفق به 

جذب اين قهرمان نشد.
سرپرست تيم دو و ميدانی نفت تصريح کرد: تيم 
ما برای قهرمانی بس��ته شده و اميدواريم بتوانيم 
پس از ي��ک دوره ناکامی در کس��ب اين عنوان 
باز هم بر س��كوی قهرمانی بايستيم. قصد داريم 
پس از پايان مس��ابقات باش��گاه های کشور کل 
تيم را راهی مس��ابقات بي��ن المللی مالزی کنيم. 
رکورده��ای ورزش��كاران در اين مي��دان برای 
حض��ور در المپيک منظور می ش��ود و به همين 
خاط��ر پيش بين��ی می کنيم س��طح رقابت ها باال 

باشد.
وی با گاليه از انتقاد برخی از کارشناس��ان دو و 
ميدان��ی گفت: زمانی ک��ه تكليف برگزاری ليگ 
مشخص نبود از برگزار نشدن آن انتقاد می کرديم 
حاال از اين که چرا دير ش��روع شده است انتقاد 
می کنيم. دو و ميدانی ورزش��ی است که حاميان 
مالی اس��تقبال زيادی از آن نمی کنند با اين حال 
فدراس��يون تالش کرد تا ورزشكاران بدون تيم 
نمانند. ما خودمان بايد به توسعه اين رشته کمک 

کنيم.
صم��غ آبادی در مورد حضور کاوه موس��وی در 
ترکي��ب تيم نف��ت تهران، گفت: موس��وی پس 
از حضور در چند مس��ابقه س��نگين دانشجويان 
جهان و قهرمانی جهان به کشور بازگشته است. 
وی برای چندمين س��ال متوال��ی تيم نفت را در 
مسابقات باشگاهی کشور همراهی خواهد کرد. 
پرتابگ��ر چكش ايران در مرحله اول مس��ابقات 
باش��گاهی کش��ور غيبت نداش��ت تنها به خاطر 
انجام س��ه خطا از دور مس��ابقات حذف ش��د. 
مرحله اول مس��ابقات دو و ميدانی باشگاه های 
کش��ور از 31 ش��هريور ماه به مدت دو روز در 

تهران برگزار شد.

اختالف نظر در هر 
خانواده ای وجود 

دارد و من منکر اين 
اختالف نظر ها درتیم 

نمی شوم که اين 
موضوع هم به طور 
کامل طبیعی است و 
اين اختالف نظر ها 
از خیلی قبل تر هم 
در تیم سپاهان و با 
وجود امیرقلعه نوعی 

هم وجود داشت

به دلیل بی عدالتی  های فدراسیون؛
توزين الکتريك کاشان از لیگ برتر 

بسکتبال انصراف داد
تيم بسكتبال توزين الكتريک به دليل بی عدالتی ها در اين رشته از حضور در 
ليگ برتر انصراف داد. تيم بسكتبال توزين الكتريک کاشان که فصل گذشته 
به مقام چهارم ليگ برتر بسكتبال دست يافته بود، در اين فصل از حضور در 

اين ليگ انصراف داد.
مهدی واعظی، سرپرست تيم بسكتبال توزين الكتريک کاشان با اعالم اين خبر 
به فارس گفت: متأس��فانه تيم ما با هزار و يک مشكل برای حضور در ليگ 
برتر اعالم آمادگی کرد، اما به دليل اين که بی عدالتی هايی در بسكتبال از سوی 
فدراسيون در مورد نحوه انتخاب بازيكنان به عنوان سهميه های ملی ديده شد 

که البته هدفمند بودند، ديگر قادر به حضور در ليگ برتر نيستيم.
وی افزود: پيش از اعالم تيم ملی به جام ملت های آسيا می خواستيم انصراف 
خود را اعالم کنيم، اما به دليل شرايط حساسی که تيم ملی داشت، اين کار را 

به بعد از جام ملت ها موکول کرديم.

من يونايتد- بازل؛
رويارويي دو تیم با سیستم 4-4-2

تيم های منچس��تريونايتد انگليس و بازل س��وئيس با يک سيستم مشابه 
براب��ر يكديگر صف آرايی می کنند. به گزارش فارس و به نقل از کيكر، 
امش��ب در دومين دور از مرحله گروهی ليگ قهرمانان اروپا، اين دو تيم 
در ورزش��گاه اولدترافورد به مصاف هم می رون��د. اين جدال در حالی 
انجام می ش��ود که هر دو تيم با اس��تفاده از سيس��تم بازی 2-4-4 روانه 

ميدان خواهند شد.
منچستری ها که برای اين جدال از وجود وين رونی، ستاره مصدوم خود 
محروم هس��تند، در اين قالب فرصت احتمال��ی حضور به مايكل اوون، 
ديگ��ر مهاجم تكنيكی و با تجربه خواهند داد. حريف سوئيس��ی نيز که 
يک بار در سال 2002 و در اين پيكارها توانست در اولدترافورد تساوی 
يک بر يک را مقابل شياطين سرخ بگيرد، نيز با همين سيستم بازی روانه 

ميدان خواهد شد. 

توافق ملی پوش توزين با پتروشیمی
جدايی سعید داورپناه از توزين الکتريك 

مل��ی پ��وش تيم بس��كتبال توزي��ن الكتريک کاش��ان در فص��ل جديد 
باشگاه های کشور پيراهن پتروشيمی را به تن می کند. داورپناه گارد تيم 
ملی بس��كتبال ايران که بعد از دو فصل بازی با پتروش��يمی ليگ گذشته 
را در کاش��ان و برای توزين الكتريک پشت سر گذاشت بار ديگر به تيم 
س��ابقش باز می گردد. توافق اوليه برای بازگشت داورپناه به پتروشيمی 
انجام ش��ده و بعد از بازگش��ت وی از جام ملت های آسيا، قرارداد اين 

بازيكن با تيم سوم ليگ گذشته رسمی می شود. 
داورپناه فصل پيش با توزين الكتريک عنوان چهارم ليگ برتر را کس��ب 
کرد و دومين بازيكنی اس��ت که در فصل جديد از جمع کاشانی ها جدا 
می شود. پيش از وی محمد حسن زاده از توزين الكتريک جدا شد و به 

فوالد ماهان اصفهان پيوست. 

شارژ مالی ذوبی ها قبل از بازی با سوون
بخشي از طلب معوقه بازيكنان و اعضاي کادر فني تيم فوتبال ذوب آهن 
در آس��تانه ديدار اين تيم اصفهاني با س��وون سامس��ونگ کره جنوبي به 
حس��اب آنها واريز شد. ذوبي ها که از ابتداي فصل بخش اندکي از مبلغ 
قرارداد خود را دريافت کرده بودند، با مشكالتي در مسائل مالي روبه رو 

بودند که بخشي از اين مشكالت برطرف شد. 
مس��ئوالن باشگاه ذوب آهن در آستانه ديدار اين تيم با سوون سامسونگ 
کره جنوبي بخش��ي از طلب معوقه بازيكنان اين تيم که مربوط به فصل 

گذشته مي شد را به حساب آنها واريز کردند. 
مديران ذوب آهن با اين کار مي خواهند در آس��تانه مس��ابقه حساس تيم 
خود مقابل س��وون سامسونگ، بازيكنان خود را شارژ مالی کنند و زمينه 
صعود تيم به فينال مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را فراهم آورند. ذوبي ها 
قول داده اند تا مبلغي از قرارداد فصل جاري بازيكنان تيم نيز تا پايان ماه 

جاري پرداخت شود. 

حاشیه سازی ممنوع!

تيم سپاهان در آستانه حساس ترين ديدار آسيايی

رئیس هیأت دوچرخه سواری:

ناامنی جاده های اصفهان 
برای دوچرخه سواران

نفر اول زير 17 سال تیم ملی اسکواش:

افزايش بازيكنان با استعداد، 
رقابت ها را حساس می کند 

بازار گرمی احسان حدادی نتيجه معكوس داشت

صادق زاده: 

فعاليتم در هيأت و ماهان ربطي به هم ندارد
در کار بوناچیچ دخالت نمی کنیم

رحيمي: بن همام و آدم هايش مي خواهند سپاهان را عصبي کنند



و  آور  شگفت  واقع���ه ای  می تواند  ازدواج  جشن 
باشد.  هرکسی  برای  از خوشی  سرشار  و  سرورآميز 
در برخی موارد و در ميان برخی مليت ها رسم هايی 
اين جشن خجسته وجود  با  ارتباط  ديوانه واری در 
وجود  بر  دال  داليلی  و  شواهد  می خواهيم  ما  دارد؛ 
جهان  کنار  و  گوشه  از  غريبی  عجيب  رسوم  چنين 

برايتان مثال بزنيم.
دزديدن عروس

اجتماعات رومی  )در سراسر جهان(  میان  در 
انجام می شود

می نگريم،  وصلت ها  اغلب  در  آشنايی  نوع  به  وقتی 
متوجه می شويم بيشتر آنها حاصل يک نگاه در ميان 
جمعيت و آشنايی از طريق نگاه بوده است. زمانی که دو 
نفر به هم دل می بندند با ازدواج کردن سرنوشتشان را 
به هم پيوند می دهند.  باوجود اين در برخی فرهنگ ها 
ازدواج  رمانتيک  مراحل  اين  خير  از  دارند  دوست 
بگذرند و عملكردی تقريبًا مجرمانه را برای رسيدن به 
هدف خود در پيش می گيرند آنها با دزديدن عروس! 
)که آن را رسم »دو نفر به طور کامل غريبه« می دانند( 
مراسم عروسی را برگزار می کنند. رومي ها که آنها را 

شبه کولی نيز می دانند در طول قرن ها اين 
سنت را حفظ کرده اند. در آنجا اگر يک 
نفر دختری را به زور بدزدد و او را 2 تا 3 
روز کنار خود نگه دارد، آن دختر به طور 
رسمي همسر او محسوب می شود. زمان 
زيادی  مفاهيم  رسم  اين  احتماالً  قديم 
داشته، به عنوان مثال اين کار کمكی برای 
داماد محسوب می شد تا پول خرج نكند 
ساالنه  شكرگزاری  شام  تهيه  از  را  او  و 
برای والدين عروس معاف می کرد. اما در 
فرهنگ امروز آنها تنها رسمی  عجيب و 
غريب ديده می شود که موجبات ناراحتی 
هيچ حق  چراکه  کرده  فراهم  را  دختران 
و  نمی شود  آنها  حال  شامل  انتخابی 
مجبورند فردی که توسطش دزيده شده 
يا عشق  تا آخر عمر تحمل کرده  را  اند 

متعجب  شماها  از  خيلی  حتماً  بدانند.  خود  دائمی 

 

اين  است؟ خوب  قانونی  آيا چنين چيزی  ايد!  شده 
زياد  اغلب دولت ها  و  نژادی است  اقليت  رسم يک 
يک  ديرين  رسم  کردن  ممنوع  با  نمی دهند  ترجيح 

اقليت سنتی خود را به دردسر بيندازند.
ازدواج با حیوانات برای دفع  ارواح

در برخی مناطق هند
فرهنگ غرب به خصوص در زمينه ازدواج و عروسی 
از  زودتر  عروس ها  اغلب  نيست،  غريبه  خرافه ها  با 
مراسم آتش را در کليسا برپا می کنند و حتی عروسی 
عاريه  کهنه،  وسيله  هيچ  تا  می اندازند  تعويق  به  را 
آنجا  در  اگر  نباشد.  مهمانی  در  رنگی  آبی  يا  و  ای 
ازدواج می کنيد اصاًل نبايد به فكرتان خطور کند که 
 قبل از عروسی حتی نگاه گوتاهی به همسر آينده تان
ازدواج های  »سانتال«  هندی  قبيله  در  اما  بيندازيد. 
 11 به  تعدادشان  که  می کنند  برگزار  ای  احمقانه 
می رسد. آنها اعتقاد دارند که اگر دختر خردسالی يک 
دندان در لثه بااليی اش ريشه کند، نشانه اين است که 
ديگری  يا حيوان  ببر  توسط  نزديک  ای  آينده  در  او 

خورده می شود، زيرا ارواح از اين دختر متنفر شده اند. 
بنابراين او بايد با يک سگ عروسی کند. به عنوان مثال 
اين مهمانی برای دختر 9 ساله ای به اسم »کارنامونی 
 هاندسا« برپا شده است، مهمانی بزرگ همراه با 100 
نفر مهمان و عيش و پايكوبی. اما خودتان را ناراحت 
مهمانی  يک  جز  نيست  چيزی  مراسم  اين  نكنيد. 
مراسم  نيست  مجبور  زوج  و  سمبوليک  و  ساختگی 
مراسمی  برای  فقط  اين  برساند.  پايان  به  آخر  تا  را 
دور کردن ارواح شيطانی است و دختران وقتی بزرگتر 
شدند می توانند با پسر مورد عالقه خود ازدواج کنند. 
باز جای شكرش باقی است که اين مهمانی ها واقعی 
نيست، در غير اين صورت آيين جن گيری بين يک 
مراسمی  واقعاً  سانان  سگ  خانواده  و  کوچک  بچه 

 عجيب و غريب و البته ناراحت کننده می شد.
سیاه کردن عروس 

در اسکاتلند
مردم اسكاتلند از بسياری جهات شبيه اروپاييان نوعی 
قابل  و  برجسته  تفاوت های  کمی   تعداد  اما  هستند، 
ذکر نيز دارند: به عنوان مثال اسكاتلندی ها دل و روده 
گوسفند را می خ��ورند، دامن ه���ای مردانه می پوشند 
و به جای برنج شير دلمه بدبو و فاسد 
به  سس  انواع  و  مرغ  تخم  مثل  را 
اسم  می کنند.  پرتاب  عروس  سمت 
رسم آنها »سياه کردن عروس« است، 
بعضی  قديمی  اسكاتلندی،؛  سنت 
زمان  از  قديمی تر  حتی  می گويند 
شان کانری است. اين رسم بخشی از 
آيينی است که قبل از عروسی انجام 
می شود. در اين آيين دوستان عروس 
او را سورپرايز می کنند. آيا شما واقعًا 
ای مسخره  دوستان  چنين   تحمل 
را داريد؟ دوستانی که هرچيز آشغال 
و مزخرفی را به سمت عروس پرتاب 
می توانند  هرچيزی  اينها  می کنند. 
يخچال  در  که  فاسد  شير  از  باشند: 
شما از شدت خرابی رنگش به سياهی 
تبديل شده تا قير. آنها با اين کار دو هدف را دنبال 
می کنند. اول اين که داماد را در حال و هوای درست و 
مناسبی قرار دهند )با فرض اين که تمام اسكاتلندی ها 
حمام  هرگز  که  خانمان  بی  دختران  به  وسواسی 
زنان کمک  به  اين عمل  اين که  دارند( دوم  نمی کنند 
می کند تا بدانند با اتفاقاتی که در زندگی آينده شان 
می افتد چگونه برخورد کنند، چرا که برای آنها هيچ 
چيز تحقيرآميزتر و ظالمانه تر از اين کثيف کاری آن 
هم در نزديكی روز عروسی نخواهد بود. شايد اين 
نوعی تحت فشار قرار دادن عروس قبل از بله گرفتن 
که عروس  بدانيم سختی هايی  بايد  ولی  آنهاست.  از 
بايد برای تميز کردن و شستن اين کثيفی ها متحمل 
اسكاتلندی  زن  يک  که  مشكالتی  برابر  در  می شود 
با آنها دست و پنجه نرم  بايد بعدها در زندگی اش 
کند چيزی نيست. عروس هم هميشه در اين مراسم 
خوشحال  طرز  به  بلكه  نمی شود  نااميد  و  ناراحت 
کننده ای سورپرايز می شود و اين نكته ای است که 
درك  خوب  مشترك  زندگی  در  اسكاتلندی   مردان 

کرده اند.

کشتزارهای چاق
موريتانیا )آفريقا(

با  در هر کجای جهان  زيبايی شناسی  استانداردهای 
اين که  باوجود  مثال  برای  متفاوت است.  جای ديگر 
 عروس های غربی زمانی که به روز عروسی نزديک تر

اندام الغرتر  تا  می خورند  غذا  کمتر  می شوند هرچه 
فرهنگ ها  از  بعضی  در  باشند  داشته  تری  ظريف  و 
زنان تنومند و درشت هيكل را جذاب تر می دانند!... 
و  عروس ها وقتی به روز عروسی نزديک تر می شوند 
هرچه به دستشان می آيد می خورند تا بتوانند هرچه 
بارز  نمونه  بيفزايند.  خود  پهنای  و  عرض  به  بيشتر 
دختران  گروه  هستند.  موريتانی  دختران  هم  آنها 
کمپ های  مخالف  چاق«  مزارع  يا  »کشتزارها  نام  با 
سالگی  پنج  از  دختران  که  مكان هايی  هستند.  چاقی 
به آنجا فرستاده می شوند تا تحت نظارت و مراقبت 
زن بسيار پير باتجربه وحشتناکی اضافه وزن پيدا کرده 

و مدام چاق تر شوند، به منظور اينكه جذاب تر شده 
تا جايی که ممكن است زودتر عروسی کنند. در  و 
»لبلوس« دختران مجبورند  اسم  به  تمرين ها  از  يكی 
مقدار خيلی زيادی غذا )شامل چهار پوند غالت و 
پنج گالون شير شتر( را در طول يک روز بخورند و 
پيرزن  ناظر يعنی همان  آنها استفراغ کنند مأمور  اگر 
دوباره  را  اند  آورده  باال  هرچه  می کند  مجبورشان 
بخورند! به طور معمول در اين کمپ ها عدم موفقيت 
دختران نيز با شكنجه همراه است. اما بخش غم انگيز 
داستان اين که اين رسم در واقع چند سالی می شد که 
منسوخ شده بود تا اين که يک گروه ارتشی اين کشور 
را گرفتند و دوباره رسم را از نو راه انداختند. شايد 
با اين اميد که راحت تر می توانستند دختران چاق را 

دستگير کنند يا شايد برای اهداف ديگر...

حق نداری دستشويی بروی
 رسم بعضی مناطق مالزی

هيچ چيزی زيباتر از مراسم عروسی و ازدواج نيست. 
خانواده،  و  دوستان  جمع  در  زوج خوشبختی  وقتی 
احاطه شده با انواع گل ها و غذاهای لذيذ،  اولين روز 
قبيله های  برای  اما  می گيرند.  جشن  را  خود  زندگی 
بورتئو عروسی  »تيدونگ« در قسمت شمالی  جامعه 
عبارت است از اولين روز سفری طاقت فرسا به عميق 
اين روز  آن. در  از  بازگشت  ترين اليه های جهنم و 
عروس و داماد برای 72 ساعت حق رفتن به دستشويی 
را ندارند. آيين تيدانگی به زوج تازه ازدواج کرده امر 
می کند که در خانه شان بمانند و تحت هيچ شرايطی 
سه روز و سه شب به دستشويی نروند. برای اين کار 
چند نفر از اعضای خانواده شان به عنوان ناظر اين سه 
روز را در خانه آنها می مانند و غذا و آب بسيار کمی  به 
آنها داده می شود. مردم تيدانگ اعتقاد دارند که اين کار 

عروس و داماد باعث می شود زندگی طوالنی و پر از 
شادی را تجربه کنند، بچه مرده به دنيا نياورند و نعمت 
و برکت وارد زندگی شان شود. حاال وقتی به اين آيين 
فكر می کنيم نكته جالبی را در آن می بينيم. هيچ چيز به 
اندازه بودن در شرايط سخت دو نفر را برای زندگی پايبند 
 نمی کند و به هم نزديک نمی کند و هيچ چيز سخت تر
حمام  و  دستشويی  به  رفتن  از  کردن  خودداری  از 
سه  اين  که  وقتی  نيست.  هفته  نصف  حدود  کردن 
ديگری  هرکس  از  بيشتر  مرد  و  زن  شد  سپری  روز 
زيرا  می شوند،  نزديک  هم  به  می شناختند  قبل  از  که 
اند و  نيست زن و شوهر شده  زيادی  آنها مدت  که 
اند...  اولين روز زندگی شان در سختی کنار هم بوده 
هم  زندگی  روزهای  ترين  سخت  شفيق  يار   آنها 

هستند.

با  آن  مقايسه  و  ايران  در  زيبايی  معيارهای 
کشورهای ديگر جالب است که برخی از آنها 

در ادامه آمده است...
ايران: آمار جراحی بينی در کشور ما آنچنان 
تهران  در  گفت  توان  می  که  است  رفته  باال 
ساالنه 30 هزار جراحی بينی انجام می شود 
در  گفت  توان  می  اغماض  کمی  با  بنابراين 
ايران داشتن يک بينی زيبا معيار زيبايی است.

آسيا  آسیای جنوبی: ساکنان جنوب شرقی 
زيبايی  دهنده  نشان  را  سفيد  پوست  داشتن 
لوازم  از  استفاده  دليل  همين  به  دانند  می 
زياد  بسيار  منطقه  اين  در  وبهداشتی   آرايشی 

است.
وزن  چه  هر  مناطق  اين  در  آفريقا:  غرب 
داشته  بيشتری  کششی  های  خط  و  بيشتر 
ها  خانواده  دليل  همين  به  جذاب ترند  باشند 
وزن  افزايش  مراکز  به  را  بخت  دم   دختران 

می فرستند.
پلک  دارای  که  آنهايی  کره  در  کره جنوبی: 
دليل  همين  به  ترند  جذاب  باشند  زيبا  های 
اين کشور دارای طرفداران  جراحی پلک در 
خواهان  کره ای ها  زيرا  است  زيادی  بسيار 

چشم های درشت و پلک های زيبا هستند.
در  اين که  وجود  با  ها  فرانسوی  فرانسه: 
معتقد  برند  می  سر  به  آرايش  لوازم  معدن 
خودشان  واقعی  چهره  همان  که  هستند 
ايجاد  ان  روی  بر  تغييری  نبايد  و  زيبااست 

کنند.
نیوزلند: نيوزلندی ها برای زيبا کردن خود 
سعی می کنند سر و صورت خود را با لوازم 

خالكوبی، خالكوبی کنند.
چین: چينی ها معتقد هستند بلند قدترين آنها 
خوشگل تر است اما متأسفانه نمی توانند کار 

زيادی برروی قد وقواره خود انجام دهند.

بعضی افراد فكر می کنند اغلب مردم خودخواه و 
احمقند. تعجبی ندارد اگر مردم از آنها خوششان 
افراد،  ساير  درباره  ما  قضاوت  نحوه  اما  نيايد. 
می تواند بسيار بيشتر از آنچه فكر می کنيم بيانگر 
حاج زمان:  محمود  باشد!  خودمان  شخصيت 
آيا شما هم دوستی داريد که فكر می کند اغلب 
مردم خودخواه و احمق هستند؟ تعجبی ندارد 
اگر مردم از او خوششان نيايد. اما نحوه قضاوت 
شما درباره ساير افراد، می تواند بسيار بيشتر از 
 آنچه که فكر می کنيد بيانگر شخصيت خود شما 

باشد.
مطالعه  نتيجه  ساينتيفيک آمريكن،  گ��زارش  به 
دانشگاه  دانشگاه ويک فارست،  در  که  مشترکی 
نبراسكا و دانشگاه واشينگتن انجام شده، نشان 
در  دارند  تمايل  بيشتر  که  دانشجويانی  می دهد 
باشند،  مثبت انديش  خود  همساالن  خصوص 
-يعنی دوستان خود را افرادی قابل اعتماد، مؤدب 
رضايت  می دانند-  باثبات  احساسی  نظر  از  و 
بيشتری از زندگی خود دارند، کمتر دچار افسردگی 

می شوند و حتی نمرات بهتری در امتحانات خود 
می گيرند. به طور کلی، زنان بيشتر از مردان نظر 

مثبتی نسبت به ديگران دارند. 
داوطلبان  از  گروهی  روی  بر  بررسی  نتايج 
هم کالسی نشان داد افرادی که با ديد مثبت به 
ديگران نگاه می کنند، احتمال بيشتری دارد که از 
سوی همساالن خود مورد توجه قرار گيرند و از 
نظر آنها به عنوان افرادی خوش مشرب، باوجدان 
و با احساس شناخته می شوند. از طرف ديگر، 
افرادی که نظر منفی نسبت به ديگران دارند احتمال 
بيشتری دارد که اشخاصی نامطبوع، ضد اجتماعی 

و خودخواه باشند. 
گروه  سرپرست  و  روانشناس  وود،  داستين 
تحقيقاتی می گويد: »شما می توانيد تنها با توجه به 
اين که يک فرد چطور ديگران را توصيف می کند، 
نكات مختلف زيادی درباره يک شخص بفهميد. 
ثبات اين تمايالت نشان می دهد که آنها به صورت 
لنزهايی عمل می کند که تجربيات شما را درباره 

ديگران پررنگ يا کم رنگ می کنند.« 
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رسم هاي عجيب مربوط به ازدواج از سراسر جهان!!
 فيل تنها حيوانی است که نمی تواند بپرد.

 ستاره دريايی مغز ندارد.
 اختاپوس سه قلب دارد.

 قلب ميگو در مغز آن است.
 ماهی قرمز تنها وقايع تا سه ثانيه قبل را 

به ياد می آورد.
هرگز  ها  مورچه   

نمی خوابند.
را  قرمز  ماهی  اگر   
در محل تاريكی نگه 
داريد کم کم يه سفيد 

تغيير رنگ می دهد.
خال  ه��ای  سگ   
دار بدون خال متولد 

می شوند.
 حلزون ه�ا می توانند 
تا سه سال بخوابند و 
هيچ  م��دت  اين  در 

غذايی نخورند.
متال  موسيقی هوی  به  وقتی  ها  موريانه   
گوش می دهند چوب را با سرعت دو برابر 

می خورند.
 صدای نهنگ آبی بلند ترين صدايی است 

که يک موجود زنده می تواند توليد کند.

 ساس ها می توانند 130 بار بلندتر از طول 
خود بپرند. يعنی در مقايسه، يک فرد 170 
سانتی اگر توانايی مانند ساس ها داشت بايد 

می توانست حدود 680 متر باال بپرد!
 دايناسور استگوساروس حدود 9 متر طول 

داشت اما مغزش به بزرگی يک گردو بود.
 وقتی ملك��ه زنبور 
عسل وارد کن����دو 
م��ی ش����ود، آواز 
خ��اصی را زم��زمه 
اين  به  کند،  می 
زنبورهای  که  منظور 
تح��ريک  را  کارگر 
ملكه  اگر  تا  ک��رده 
ديگری وجود دارد به 

خاطر وی بجنگند.
قطبی  های  خرس   
می توانند تا 25 مايل 
)معادل  س��اعت  در 
تا  و  دويده  در ساعت(  کيلومتر   40 تقريباً 
6 پا )1/82 متر( در ارتفاع بپرند و همچنين 
با توجه به جنس م���وی بدنشان، توسط 
تشخيص  قابل  قرمز  مادون  های   دوربين 

نيستند.

آيا می دانيد؟

به گفته روانشناسان همه ما به نحوی تحت 
تأثير رنگ ها هستيم و خود واقعيمون را با 

اين رنگ ها نشان مي دهيم.
برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود 

دارد که مي توانند بر زندگي تأثير بگذارند.
رنگ  اسمتان  برای  بدانيد  شما  اين که 
راز  توانيد  می  و  دارد  وجود  مخصوصی 
پيدا  آنها  البالی  از  را  خودتان  شخصيتی 
کنيد بسيار جالب است؛ پس به موارد زير به 

ترتيب ذکر شده توجه کنيد:
الف- س- ج- ش )1(  قرمز          

ب- ك- ث- ت )2(  نارنجی          
ض- ص- ل- ی )3(   زرد

ژ- د- م- و )4(  سبز                   
ظ- ط- ن- چ )5(   آبی              

ف- خ- ح )6(    نيلی
غ-پ- ع )7(  بنفش                    
ه- ق- ز  )8(   صورتی                

گ- ذ- ر )9(  طاليی
آشنا  موضوع  چگونگی  با  اين که  برای 
شويد به اين مثال توجه کنيد: اسم و فاميل 
تا بر  بنويسيد  خودتان را روی برگه کاغذ 
اساس حروف و اعداد ذکر شده در باال برای 
هر کدام از آنها، به رنگ مربوط دست پيدا 

کنيد؛
مثال:

الف1  ق8  د4 ی3  ه8  م4  قاسميان  مهدی 
س1 م4 ی3 الف1 ن5

حاال اعداد رو با هم جمع می کنيم:
5+1+3+4+1+1+8+3+4+8+4=42

جمع  هم  با  رو  عدد  دو  اين  دوباره  باز 
می کنيم:
4+2=6

عدد شش مربوط به رنگ نيلی هست.
باز  بود،  بيشتر  از 9  آمده  بدست  اگه عدد 

دوباره آن دو عدد رو با هم جمع کنيد.
را  خودتان  مشخصات  مي توانيد  حاال 

بخوانيد...
صورتی

به  هستيد.  بااليی  جسمی  قدرت  دارای 
توانيد  می  داريد  که  بااليی  اراده  خاطر 
تبديل  واقعيت  به  راحتی  به  را  رؤياهايتان 
کنيد. با مسئوليت ها به راحتی کنار می آييد 
و می توانيد ديگران را در حل مشكالتشان 
از نظر عاطفی فردی قوی  راهنمايی کنيد. 
و عميق هستيد.صميميت بيش از اندازه با 

ديگران برايتان سخت است.
قرمز

بسيار جاه طلب بوده و گاهی برای رسيدن 
به اهداف خود ممكن است از ديگران نيز 
مايه بگذاريد. قرمز رنگ حيات و جسارت 
به  آشكارا  که  داريد  تالش  هميشه  است. 
فعاليت بپردازيد و مورد توجه قرار بگيريد. 
بسيار خونگرم هستيد و به سادگی تحريک 
نيز  شادی  اوج  در  است  ممكن  می شويد. 
ناگهان و با کوچک ترين بهانه ای اخم هايتان 
در هم رفته و به الك خود فرو برويد. بايد 
در  العاده تان  فوق  انرژی  از  که  کنيد  سعی 

جهت مثبت استفاده کنيد.
زرد

بسيار  شخصيتی  هستيد.  هوش  تيز  بسيار 
ابراز  در  هرگز  داريد.  فعال  و  بين  خوش 
آنچه می خواهيد بر زبان بياوريد، کم نمی 
آوريد. به خاطر زنده دلی، ابتكار و مستعد 
با  خوب  ارتباطی  برقراری  در  بودنتان، 
ديگران، هميشه دور و برتان پر از دوستان 
مختلف خواهد بود. با وجودی که روحيه 
بسيار شادی داريد، هرگز احساس رضايت 
نخواهيد کرد؛ مگر اين که شادی هايتان را با 
ديگران تقسيم کنيد. تنها ايرادی که ممكن 
تجسم  و  تخيل  قدرت  باشيد  داشته  است 
را  شما  گاهی  که  است  اندازه تان  از  بيش 

در خود غرق می کند. اگر نتوانيد انرژی و 
توانتان را در مسير درستی هدايت کنيد، در 
آخر خواهيد ديد بيشتر کارهايی که با هدفی 

مشخص شروع کرده ايد، ناتمام مانده اند.
طاليی

در هر چيزی، فقط حد باالی آن می تواند 
رضايت خاطر شما را برآورده کند. از طرف 
ديگر، رفتار و کالمتان چنان جذابيتی دارد 
که به ندرت ممكن است کسی با شما آشنا 
شود ولی شيفته تان نشود! دانش و آگاهی 
توصيف  قابل  غير  زندگی  به  نسبت  شما 
است. به هر چيزی با خوش بينی زياد نگاه 
و  باشيد  خوبی  معلم  توانيد  می  کنيد.  می 
تمام تجربياتتان را به ديگران نيز انتقال دهيد. 
 شرايط منفی را می توانيد به بهترين موفقيت ها

تبديل کنيد.
نیلی

زندگی شما بيشتر به زندگی عارفان شباهت 
و  پاکی  به  که  عالقه ای  و  عشق  با   دارد. 
و  توان  توانيد  می  داريد،  دنيا  های  زيبايی 
شادی فوق العاده ای به افراد افسرده ببخشيد. 
عالوه بر روحيه و شخصيت نوع دوست و 
انسان پروری که داريد، از يک حس ششم 
بسيار قوی برخورداريد که از اين طريق نيز 
با  مردم  مشكالت  از  راحتی  به  توانيد  می 

خبر شويد.
سبز

برای شما خيلی مهم است که برنامه روزانه 
داشته باشيد. نظم و انضباط برای شما اهميت 
ويژه ای دارد. به ندرت ممكن است زندگيتان 
آشفته و بی هدف باشد. ديگران اغلب برای 
می  شما  نزد  های جدی  راهنمايی  گرفتن 
آيند. برای حل مشكالت ديگران به شدت 
حرص می خوريد. تكامل شخصيتی برايتان 
برای وسعت  و  اهميت است  دارای  بسيار 
آموختن  از  هرگز  خود  دانش  به  بخشيدن 
به  دهيد  می  ترجيح  داريد.  نمی  بر  دست 
پريدن،  ديگر  شاخه  به  شاخه ای  از  جای 

روی هدف ثابتی به فعاليت بپردازيد.
بنفش

هر  عمق  در  جستجو  و  کندوکاو  عاشق 
دليل،  همين  به  هم  شايد  و  هستيد  پديده 
عشق به علوم ماوراءالطبيعه در شما به حد 
به  باعث شده  اين  است.  کرده  کافی رشد 
رشته هايی چون فلسفه روی آوريد. هيچ 
مگر  کنيد  نمی  قبول  راحتی  به  را  اتفاقی 
کرده  تجربه  را  آن  شخصاً  خودتان  آنكه 
باشيد. برای حل مشكالت نيز راه حل را در 
درون خود می جوييد. عاشق تنهايی هستيد 
برايتان  کمی  ديگران  با  شدن  هماهنگ  و 

مشكل است.
آبی

شخصی  را  شما  ديگران  قوی،  احتمال  به 
بدون تعارف و غير تشريفاتی می دانند و 
شايد هم به همين دليل برايشان جالب توجه 
هستيد. آزادی برايتان ارزش زيادی دارد و 
هرگز نمی توانيد در محيطی کار کنيد که به 
شما تحكم می شود و يا زير نظر قرار داريد. 
اگر اين همه دنبال تنوع هستيد، به اين دليل 
داريد  حقيقت  به  زيادی  اعتقاد  که  است 
تمام مشكالت و  با  برای همين زندگی  و 
سختی هايش برای شما ارزشی فوق العاده 

دارد.
نارنجی

شوخ طبعی و بذله گويی به خصوصی را 
محبوب  شده  باعث  ايد،  برده  ارث  به  که 
ديگران باشيد. ديگران از بودن با شما لذت 
می  سعی  گيرند.  می  مثبت  انرژی  و  برده 
ببينيد  آن  پر  نيمه  از  را  ليوان  کنيد هميشه 
و با بذله گويی خاص خود، محيط را برای 
انجام کاری مثبت فراهم سازيد. آماده کمک 

به ديگران هستيد.

عکس روز

اسم شما چه رنگيه؟ 

مقايسه معيار زيبايی در ايران با کشورهای ديگر

نظر شما درباره ديگران، منعكس کننده شخصيت 
خودتان است

اسکاتلندی ها دل 
و روده گوسفند 
را می خ��ورند، 

دامن ه���ای مردانه 
می پوشند و به جای 
برنج شیر دلمه بدبو 
و فاسد را مثل تخم 
مرغ و انواع سس به 
سمت عروس پرتاب 

می  کنند


