
نخستين همايش نام آوران حوزه 
علميه اصفهان از آذر ماه امسال 
در قالب س��ه برنامه علمي و در 
س��ه فصل برگزار خواهد ش��د. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان اصفهان در نشست خبری 

خود اظهار داشت: اين همايش پيرامون...

 چهارمحال و بختياري هر چند 
در فصل زمستان برودت 30درجه 
 س��انتيگراد را تجرب��ه م��ي كند
اما قطب اصلي كشت بادام ايران 
اس��ت. چهارمح��ال وبختياري 
سرزمين بادام ايران است كه نسيم 

بهاري در يك چش��م به هم زدن سامان رودخانه زاينده رود را شكوفه 
باران مي كند و بادامستان هاي حاشيه رودخانه...

آذرماه برگزار مي شود؛
اولين همايش  نام آوران 

حوزه علميه اصفهان

توليد   5/8درصد بادام كشور 
در چهارمحال و بختياري
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

دادستان عمومی استان اصفهان:
رگه های تخلف میلیاردی 
به بانک های اصفهان رسید

Zayande Roud - No. 630, October,6,2011پنج شنبه 14 مهر1390/ 8 ذی القعده 1432 / شماره 630 / 8 صفحه/ 200 تومان

 اقتصاد    صفحه 3

رئيس كل دادگس��تري اس��تان 
اصفه��ان گفت: حك��م قطعي 
متهمان خميني شهر دوشنبه هفته 
آينده از سوي ديوان عالي كشور 
اع��الم خواهد ش��د. غالمرضا 
انصاري خاطرنشان كرد: پس از 

اعالم رسانه اي حكم اعدام چهار نفر از متهمان باغ خميني شهر در روز 
21 مردادم��اه، اين افراد به حكم صادره اعتراض كردند. گفتني اس��ت: 

براساس احكام قضايي متهم مي تواند نسبت...

اعالم حكم قطعي متهمان خميني شهر 
در هفته آينده

 فرهنگ و هنر    صفحه 5

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان:
برای گرم شدن تنور انتخابات

 از مالک ها عقب نشینی نمی کنیم 

 جامعه    صفحه 4

به مناسبت هفته ناجا:
سهم من 

در امنیت و آرامش...
همان طور كه مي دانيد شعار هفته ناجا امسال سهم 
من در امنيت و آرامش؟ انتخاب شده تا بيش از پيش 
مردم و نهادهاي مسئول كشور بر سهمي كه در توليد 

و حفظ امنيت پايدار دارند، واقف شوند.
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران هر ساله در 
دهه دوم مهر ماه را كه در تقويم رسمي كشور به نام 
هفته گراميداشت نيروي انتظامي نامگذاري شده است، 
 ش��عاري را كه گوياي اولويت ها و مأموريت هاي
موجود در حوزه تامين امنيت مي باشد، تعيين نموده 
و سرلوحه برنامه هاي اين هفته قرار مي دهد تا از اين 
طريق مقدمات هماهنگي و هم انديشي و مشاركت 
عمومي در تحقق آن ش��عار در سطح جامعه فراهم 
گردد و به يك تفاهم كارآمد و پايدار در راس��تاي 
توليد و گسترش امنيت دست يابد. در همين راستا 
ش��عار هفته ناجا در سال جاري سهم من در امنيت 
و آرامش؟ تا بيش از پيش مردم و نهادهاي مسئول 
كش��ور بر سهمي كه در توليد و حفظ امنيت پايدار 
دارند واقف شده و با انجام وظايف و تكاليف خود 
پليس كشور را ياري نموده و امنيت پايدار با كمترين 
آسيب و جرم را نصيب كشور كنند. بر همين اساس 
و بر حسب احساس ضرورت به تحليل و بررسي 

شعار هفته ناجا پرداخته شده است. 
همه مي دانيم براي پيشگيري از بروز هر جرمي در 
جامعه افراد و نهادهاي بسياري دخيل هستند كه از 
آن جمله مي توان به خانواده، متخصصان بهداشتي، 
دولت، آم��وزش و پرورش، پلي��س و قوه قضائيه 

اشاره كرد.
فرمان��ده نيروي انتظامي اس��تان اصفهان مي گويد: 
خان��واده به عنوان مهم ترين و بني��ادي ترين نهاد 
اجتماعي در سالمت، شرافت و انحراف اعضاي آن 
مؤثر اس��ت و داراي كاركردهاي مثبت توليد نسل، 
تعيين هويت اجتماعي، اجتماعي كردن فرزندان و 
استحكام شخصيت بزرگساالن و كانون الفت و مهر 

است، رشد و توسعه علم و فن آوري...
صفحه4

دولت، ورزشگاه ها را در اختيار باشگاه ها بگذارد

سعيدآذري: برخي مديران حتي 
نمي توانند يك ايميل را بخوانند! 

مدير عامل باش��گاه استيل آذين معتقد 
اس��ت كه حضور افراد غير فوتبالي در 

پست هاي مديريتي دليل 
اصل��ي ناكام��ي تيم هاي 
فوتبال ايران در مسابقات 

بين المللي است. 
س��عيد آذري با بيان اين 
كه بزرگ ترين اش��تباه در 
بررس��ي مس��ائل فوتبال 
اين است كه تصور كنيم 
فوتبال مح��دود به زمين 
چمن اس��ت، اظهار كرد: 
به مديريت يك سازمان 
ورزشي بايد به ديد يك 

مديريت تخصصي و ويژه  نگاه ش��ود 
و تا وقتي اين گونه نش��ود ورزش ما با 

مشكالت عديده اي روبرو خواهد بود.
وي ادامه داد: تا وقتي مديران ورزش��ي 
ما بر اس��اس ارتباطات و 
زد و بندها انتخاب شوند، 
وضعيت نهادهاي ورزشي 
نمي ش��ود  اين  از  بهت��ر 
و وقت��ي مديريت ه��اي 
ورزش��ي ايران را با ساير 
مقايسه  دنيا  كش��ورهاي 
مي كنيم، متوجه مي شويم 
كه در كشورهاي پيشرفته 
از نظر ورزشي، مديريت 
س��ازمان هاي مرتب��ط با 
ورزش به صاحبان اصلي 
آن يعني مديران با سابقه ورزشي محول 
شده است...                      صفحه7

بيش از 500 خانوار س��اكن در ش��هرك آبشار سميرم كه 
عموماً زوج هاي جوان و كارمند هستند به دليل مديريت 
دوگانه با مش��كالتي مواجه شده اند.  به گزارش ايرنا، اين 
شهرك كه حدود 15سال پيش ساخته شده است كاستي ها 
و نواقصي دارد كه دوگانگي مديريت در خدمات رساني و 

فعاليت هاي عمراني مهم ترين آن است. 
سردرگمي و سرگرداني ساكنان شهرك نيز از ديگر تبعات 
مديريت دوگانه است. سيد محمد شفيع قائم مقامي يكي 
از ساكنان شهرك آبشار به ايرنا گفت: مسئوالن شهرداري 
و مسكن و شهرسازي هنوز تكليف واگذاري اين شهرك 
را مش��خص نك��رده ان��د. وي ب��ا بيان اين ك��ه وضعيت 
 معابر و كوچه هاي ش��هرك بسيار نامناسب است، افزود: 

حفاري هاي شبكه جمع آوري فاضالب و ترانشه هاي آن 
نيز بر اين مشكالت افزوده است. اين شهروند به آسفالت 
بخش كوچكي از ترانشه ش��بكه فاضالب روبروي منزل 
يكي از مس��ئوالن اش��اره كرد و گفت: اين آسفالت بدون 
هيچگونه زير س��ازي ريخته ش��ده و با اولين بارندگي از 

بين مي رود. 
يك��ي از معلمان س��اكن اين ش��هرك نيز با بي��ان اين كه 
س��اخت يك مجتمع مس��كوني بايد با زيرس��اخت ها و 
تأمين امكانات اوليه مناس��ب همراه باش��د، اظهار داشت: 
اح��داث معابر و جداول و حتي كوچه هاي اين ش��هرك 
بدون كار كارشناس��ي و نظارت فني بوده به گونه اي ست 
 كه در فصل زمس��تان آب، معابر و پشت ساختمان برخي 

خانه ها را فرا مي گيرد. 
س��يد محمد داودي تصريح كرد: ش��هرداري و مسكن و 
شهرسازي هيچ كدام به طور كامل زير بار مسئوليت اداره 
و خدمات رساني شهرك نمي روند و هر كدام ديگري را 

مسئول اداره شهرك آبشار مي داند. 
زهرا آقايي ديگر س��اكن شهرك هم با گاليه از وجود گرد 
و خ��اك و خارها و علف هاي هرز موجود در زمين هاي 
رها شده در اين شهرك گفت: اين شهرك از وجود فضاي 
سبز بي بهره است و مسئوالن هم اقدامي براي از بين بردن 

خارها و آسفالت كردن كوچه ها نمي كنند. 
وي افزود: بچه هاي س��اكن اين ش��هرك ام��كان بازي و 
تفري��ح در كوچه ه��ا را ندارند زيرا وج��ود گرد و خاك 

باعث شيوع انواع بيماري ها و مشكالت شده است. 
اين ش��هروند مش��كل ديگر اين ش��هرك را تردد نداشتن 

تاكس��ي و اتوبوس در آن برش��مرد و گفت: س��اكنان اين 
محل تنها به صورت دربس��ت و با تاكسي هاي تلفني مي 
توانند رفت و آمد كنند و اينجا خبري از تاكسي هاي درون 

شهري نيست. 
شهردار سميرم گفت: شهرك آبشار هنوز تحويل شهرداري 
نش��ده است و مسكن و شهرس��ازي بايد نواقص آن را بر 
طرف و به تعهدات خود در مورد ش��هرك عمل كند. علي 
اكبر س��لطاني مهم ترين مشكالت ش��هرك را بي كيفيتي 
آس��فالت معابر، آس��فالت نبودن كوچه هاي ش��ش متري 
 با مجموع 15 هزار مترمربع مس��احت، نبود فضاي س��بز، 
بي��ان  ه��ا  خياب��ان  حاش��يه  در  ج��دول  و  رو   پي��اده 

كرد. 
 وي يكي ديگر از مش��كالت ش��هرك را وجود ترانش��ه 
كانال هاي ش��بكه جمع آوري فاضالب دانس��ت و اظهار 
داش��ت: اين ترانش��ه ها بدون هماهنگي با ش��هرداري و 
مسكن و شهرسازي، توسط شركت آب و فاضالب شهري 

ايجاد شده است. 
وي اب��راز اميدواري كرد كه قب��ل از بارندگي هاي فصلي 
همه ترانشه ها آسفالت شود. شهردار سميرم درباره جمع 
آوري زباله در ش��هرك آبشار هم گفت: جمع آوري زباله 
در شهرك آبش��ار مانند ساير نقاط شهر مطابق برنامه يك 
ش��ب در ميان انجام مي شود. عضو شوراي اسالمي شهر 
سميرم نيز گفت: مطابق قراردادهاي سال هاي گذشته بين 
شهرداري و مسكن و شهرسازي استان مقرر شد مسكن و 
شهر سازي پس از فراهم كردن زيرساخت ها اين شهرك 

را تحويل شهرداري دهد كه اين كار انجام نشده است. 

افزايش 9 برابری ارزش 
صادرات گياهان دارويی 

از اصفهان
مدير اداره تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان اصفهان اعالم ك��رد: ارزش 
صادرات گياهان دارويي از استان اصفهان نيمه نخست 

امسال 9  برابر افزايش يافت. 
جبل عاملی در گفتگو با ايس��نا اظهاركرد: دراين مدت 
حدود 16 ت��ن گياه دارويي به ارزش حدود 100 هزار 
دالر از اين اس��تان صادر ش��د. وی افزود: سبزي هاي 
خش��ك شامل ش��ويد، نعناع، زيره س��ياه، شيرخشت، 
مركب��ات و خالل پوس��ت پرتقال و ليم��و، رنگ حنا، 
ريش��ه شيرين بيان، رناس و گزنه از جمله اقالم صادره 
ب��ه كش��ورهاي آلمان، س��وئيس، دبي، هن��د و آمريكا 
اس��ت. جبل عاملی بيان كرد: وسعت زيركشت گياهان 
دارويي اس��تان حدود245 هكتار اس��ت كه ساالنه سه 
 هزار و 574 تن گياه دارويي در استان توليد و برداشت 

مي شود. 

خدمات بيمه شخص ثالث بدون افزایش 
حق بيمه اما بر اساس نرخ جدید

ديه شخص ثالث ۶۷ ميليون 
و 5۰۰ هزار تومان شد 

وزير دادگس��تری گفت: شركت های بيمه بدون افزايش 
حق بيمه، خدمات بيمه ش��خص ثالث را تا پايان سال بر 
اساس نرخ جديد ديه ارائه خواهند داد. بختياری با اشاره 
به ماده چهار قانون بيمه اجباری ش��خص ثالث افزود: بر 
اس��اس اين م��اده قرارداد بيمه بايد طبق ن��رخ ديه در ماه 
حرام باش��د. وی با بيان اين كه در سال گذشته،  نرخ ديه 
در ماه حرام ، 60 ميليون تومان بود كه تا آخر مهر امس��ال 
ادامه دارد گفت: از اول آبان امس��ال، نرخ ديه در ماه حرام 
90 ميليون تعيين ش��د. بختياری افزود: شركت های بيمه 
پذيرفتند تا پايان سال خدمات بيمه ای خود را در بخش 
شخص ثالث، بدون افزايش حق بيمه و براساس نرخ ديه 
جديد ارائه دهند يعنی اگر ش��خصی در اثر تصادف بايد 
ديه بپردازد، در صورتی كه در ماه عادی باش��د ، براساس 
67 ميليون و 500 هزار و در ماه حرام براساس 90 ميليون 

تومان خدمات داده خواهد شد. 

با حضور پورمحمدی

برگزاری همايش ارتقای 
سالمت اداری 

و جهاد اقتصادی در اصفهان 
دبي��ر همايش ارتقای س��المت اداری و جه��اد اقتصادی 
توسط شورای دستگاه های نظارتی گفت: همايش ارتقای 
سالمت اداری و جهاد اقتصادی 18 و 19 مهرماه سال جاری 
با حضور رئيس كل س��ازمان بازرس��ی كشور در اصفهان 
برگزار می شود. به گزارش مهر، رضا پورداوود در نشست 
مطبوعاتی با اش��اره به برگزاری همايش ارتقای س��المت 
اداری و جهاد اقتصادی توسط شورای دستگاه های نظارتی 
در تاريخ 18 و 19 مهرماه سال جاری، بيان داشت: با توجه به 
فضای كشور و مطالباتی كه از دستگاه های نظارت از سوی 
مردم، دانشگاه ها و دستگاه های اجرايی وجود دارداهميت 
اين همايش به خوبی مورد بررس��ی قرار گرفته است. وی 
گفت: بخشی از محورهای اين همايش به صورت مستقيم 
با رسانه ها و خبرنگاران ارتباط دارد و يكی از محورهای آن 

نيز بررسی چالش های پيش روی رسانه ها است.

رئي��س اداره كار و ام��ور 
گفت:  گلپايگان  اجتماعی 
امسال تعهد فرصت شغلی 
پنج  گلپايگان  شهرس��تان 
ه��زار و 673 نفر اس��ت. 
به گ��زارش ف��ارس، ميثم 
سليمانی در جمع اصحاب 
تعهد  اظهار داشت:  رسانه 
فرصت ش��غلی شهرستان 
امس��ال پنج ه��زار و 673 
نفر اس��ت و بنا به تفكيك 

هر دس��تگاه اجرايی با توجه به ظرفيت هايی كه در اختيار دارند، بايد به 
آن جامعه عمل بپوشانند و انتظار داريم با تعامل و همكاری دستگاه های 

اجرايی به اين آمار دست يابيم. 
 مجوز صدور مشاغل خانگی صادر می شود

وی گفت: مجوز صدور مشاغل خانگی در دستگاه های اجرايی مربوط 
در حال انجام است و به ميزان سه تا پنج ميليون تومان تسهيالت به افراد 

واجد الشرايط اعطا می شود. 
اين مقام مسئول با اشاره به تسهيالت ارائه شده در بانك ها افزود: صندوق 
مهر امام رضا)ع( تا س��قف پنج ميليون تومان و ساير بانك ها با شرايط 
خاص تا سقف سه ميليون تومان تسهيالت به افراد متقاضی ايجاد مشاغل 

خانگی پرداخت می كنند. 
وی افزود: مركز فنی حرفه ای، بازرگانی، جهاد كش��اورزی و ميراث 
فرهنگی و گردش��گری شهرس��تان، چهار دستگاه اجرايی هستند كه 

مكلف شده اند در زمينه ايجاد مشاغل خانگی بسترسازی كنند. 
س��ليمانی تصريح كرد: افرادی كه مايل به ثبت نام در س��ايت مش��اغل 
  www.mashaghel.khangi.irخانگی هستند بايد ابتدا در س��ايت
وارد شوند و با توجه به شغلی كه قصد دارند در خانه انجام دهند از سه 
لينك فرد مستقل، پشتيبان يا شركت تعاونی يكی را انتخاب و بعد از ثبت 
نام نهايی و دريافت كد رهگيری به يكی از چهار دستگاه مربوط مراجعه 
و فقط در اين زمينه اداره بازرگانی مكلف است برای متقاضيان رشته قالی 

باقی تشكيل پرونده دهد.  
 ثبت نام 4300 کارگر برای سهام عدالت

وی اظهار داش��ت: تاكنون چهار ه��زار و 300 نفر از كارگران فصلی و 
س��اختمانی برای دريافت س��هام عدالت ثبت نام كرده اند كه در مرحله 
نخست مدارك متقاضيان بررسی و از افرادی كه مداركشان ناقص است، 
خواسته شده برای تكميل فرم سهام عدالت اقدام كنند. رئيس كار و امور 
اجتماعی گلپايگان ادامه داد: مراحل اجرايی در دست انجام است و انتظار 
می رود تا پايان سال سهام عدالت اين افراد پرداخت شود و سهام عدالت 
كارگ��ران واحدهای صنعتی بعد از پرداخت س��هام عدالت به كارگران 

فصلی و ساختمانی صورت می گيرد. 
معافيت بيمه ای کارفرمایان

سليمانی بيان كرد: يكی از سياست های دولت در حوزه اشتغال، عالوه بر 
فراهم كردن فرصت شغلی برای متقاضيان، حفظ اشتغال موجود است و 
در اين راستا معافيت پلكانی بيمه برای كارفرمايان دارای شرايط در نظر 

گرفته شده است.

مدیرکل بنياد مسکن:

تصويب اجرای طرح 
هادی در 5 روستای 
چهارمحال و بختياری

مديركل بنياد مسكن چهارمحال و بختياری گفت: 
طرح هادی پنج روس��تای اين استان به تصويب 
رسيد.  به گزارش فارس، سام انصاری در نشست 
كميته تصويب طرح های هادی و تعيين محدوده 
روستايی در اين استان اظهار داشت: در راستای 
بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 
نخستين جلسه كميته تصويب طرح های هادی 
و تعيين محدوده روس��تايی مطابق با شيوه نامه 

ابالغی در استان تشكيل شد.
وی با اش��اره به روستاهای مصوب طرح هادی 
در اين نشس��ت، گفت: طرح هادی روس��تای 
وركهن��ه از توابع بخش منج لردگان، روس��تای 
سرچاه از توابع بخش مركزی اردل، روستاهای 
قياسی، قائيدان و سرمازه از توابع بخش ميانكوه 
شهرس��تان اردل در اين نشس��ت ب��ه  تصويب 

رسيد.
انص��اری از صرف 400 ميلي��ون ريال اعتبار در 
راس��تای مطالعه و تهيه اي��ن طرح ها خبر داد و 
گفت: با اجرای طرح هادی روستاهای ياد شده 
688 خانوار با جمعيتی افزون بر سه هزار و 624 
نفر جمعي��ت از خدمات اي��ن طرح ها بهره مند 
خواهند شد. مديركل بنياد مسكن چهارمحال و 
بختياری بر ضرورت مشاركت مردم در اجرای 
طرح های هادی روستايی تأكيد كرد و گفت: در 
هنگام تهيه طرح های هادی، مش��اوران موظف 
به اخذ نظرات، ديدگاه ها و خواس��ته های مردم 

هستند. 
وی ادامه داد: طرح هادی روستايی طرحی است 
كه ضمن س��اماندهی و اص��الح بافت موجود، 
مي��زان و مكان گس��ترش آتی و نحوه اس��تفاده 
از زمي��ن ب��رای عملكردهای مختل��ف از قبيل 
مسكونی، توليدی، تجاری، كشاورزی، تأسيسات 
و تجهيزات و نيازمندی های عمومی روس��تايی 
را حس��ب مورد در قالب مصوب��ات طرح های 
س��اماندهی فضا و س��كونتگاه های روستايی يا 
طرح های جامع ناحيه ای تعيين می كند. انصاری 
همچنين در ادامه با اش��اره به اهداف طرح های 
بازنگری روس��تايی گفت: ايجاد زمينه توس��عه 
و عمران روس��تاها با توجه به شرايط فرهنگی، 
اقتص��ادی و اجتماعی، تامي��ن عادالنه امكانات 
از طريق ايجاد تس��هيالت اجتماعی، توليدی و 
رفاهی، هدايت وضعيت فيزيكی روس��تا، ايجاد 
تس��هيالت الزم برای بهبود مسكن روستائيان و 
خدمات محيط زيستی و عموم از مهم ترين اين 

اهداف به شمار می رود. 

بارداري هاي ناخواسته، حاصل کمبود آموزش است 

وقوع ساالنه80هزارسقط جنين قانوني 
وغيرقانوني دركشور

دولت مي تواند به 
بنگاه هاي خصوصي 

مانند باشگاه ها 
امکانات ارائه دهد 
و ورزشگاه ها را به 

صورت دراز مدت به 
آن ها واگذار کند

صفحه 6

رئيس کار و امور اجتماعی گلپایگان تأکيد کرد:دوگانگي مديريت، ساكنان شهرك آبشار سميرم را سرگردان كرده است

ايجاد بيش از 5 هزار 
فرصت شغلی در گلپايگان

مديركل دفتر سالمت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: 17 درصد بارداری ها
در كشور ناخواسته است. محمد اسماعيل مطلق در نشست 
خبری روز جهانی كودك با تأكيد بر اين كه برنامه وزارت 

بهداشت درباره جمعيت، كنترل جمعيت نيست، اظهار داشت:  
وزارت بهداشت بر روی سالمت جمعيت كار می كند و بر 
اين اساس، برنامه و پيشنهاد وزارت بهداشت به زوجين آن 
است كه يك زوج بايد آگاهانه، آزادانه و مسئوالنه صاحب 

فرزند شوند و از بارداری سالم برخوردار باشند.
وی با اشاره به اين كه زمان آموزش های قبل از ازدواج پيش 
از اين 30  دقيقه بود و در حال حاضر به دو تا چهارساعت 

افزايش يافته است، افزود...
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طوفان منامه 
براي بر هم زدن صحنه نمايش آل  خليفه

معاون استاندار تهران: 
بازگشت كاركنان منتقل شده از تهران 

محدوديت و ممنوعيت قانوني دارد

فراخوان گروه هاي سياسي بحريني براي 
برگ��زاري دور تازه تظاهرات از دوازدهم 
مهرماه نش��ان از بي نتيجه بودن انتخابات 
نمادين مجلس از نگاه آنان و تاكيد مردم 

بر جستجوي بهار در كشور خود است.
 برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس 
بحري��ن در ش��رايطي ك��ه بس��ياري از 
معترضان به سياست هاي رژيم آل خليفه 
كش��ته شده و برخي مخالفان در زندان ها 
به س��ر مي برند، فقط ژستي سياسي براي 
صحنه نمايش دموكراسي نمادين آن هم 
با تعريف آمريكا و رژيم هاي دست نشانده  

آن در منطقه بوده است. 
بركناري مدي��ر تلويزيون بحرين به دليل 
نشان دادن حوزه هاي خالي راي گيري نيز 
در جهت همين سناريو قابل معني است. 
با اي��ن حال، اق��دام گروه هاي سياس��ي 
مخال��ف رژيم آل خليف��ه در تحريم دو 
دور انتخابات ميان��دوره اي مجلس )دوم 
و نهم مهرماه( نش��ان داد ادامه اين وضع 
از ديد آنان مفهومي ن��دارد و اهدافي كه 
آنان براي به��ار خود تعري��ف كرده اند، 
واالتر از برگزاري يك انتخابات فرمايشي 

با مشاركت اندك شهروندان است. 
از س��وي ديگر، جوان��ان انقالبي بحرين 
موس��وم به جنبش چهاردهم فوريه، يك 
روز پ��س از آنك��ه در يازده��م مهرم��اه 
خبرگزاري فرانسه خبر از محكوميت هاي 
بلندم��دت و حتي حبس ابد 36 معترض 
داد، م��ردم اي��ن كش��ور را ب��ه برگزاري 
تظاهرات دوازدهم مهرماه با عنوان طوفان 

منامه دعوت كردند. 
در اين ميان هفت دانش��جوي بحريني به 
اتهام حضور در اعتراض��ات مردمي اين 
كش��ور به 15 تا 18 س��ال زندان محكوم 

شدند. 
پيش از اين نيز دادگاه امنيت ملي بحرين 
هشت پزش��ك را به 15 سال حبس، دو 
پزش��ك ديگر را به 10 سال حبس و پنج 
نفر ديگر از جمله س��ه پزشك را به پنج 
سال حبس محكوم كرد. احكام اين دادگاه 

با واكنش هاي بين المللي همراه شد. 
ابعاد جدی��د اعتراض ه��اي مردم 

بحرین 
خبرگزاري فرانسه هش��تم مهرماه اعالم 
كرد سازمان ملل متحد، احكام صادر شده 
از س��وي دادگاه بحرين براي بيش از 50 
تظاهركننده اين كشور را تخلفي خطرناك 

دانست و در باره آن ابراز نگراني كرد. 
به گزارش ش��بكه تلويزيون��ي الجزيره 
قط��ر، اعضاي كادر پزش��كي بحرين با 
محكوميت هاي پنج تا 15 ساله با شرح 
سوء اس��تفاده، ش��كنجه و اعتراف هاي 
از  آل خليف��ه،  زندان ه��اي  در  جعل��ي 
ب��ان كي م��ون دبي��ركل اين س��ازمان، 

فرجام خواهي كردند. 
البت��ه جمال فخ��رو يك��ي از نمايندگان 
بحرين��ي و قائم مقام ش��وراي بحرين، با 
انكار مجازات هاي صادر ش��ده از سوي 
دادگاه نظامي بحرين براي پزش��كان اين 
كش��ور، گفت: بحري��ن دكترهايي را كه 
به م��داواي مردم كمك مي كنند به زندان 
نمي اندازد بلكه افرادي را زنداني مي كند 
كه ترجيح مي دهن��د به جاي دكتر بودن، 

وارد فعاليت هاي سياسي شوند. 
وي افزود: براي پزشكان ابراز عقيده هيچ 

اشكالي ندارد ولي اگر همانند سياستمداران 
عمل كنند مشكل ساز خواهد شد. 

يك روز بعد صداي فرانسه درباره وضع 
معترض��ان بحرين��ي بلند ش��د. وزارت 
امورخارجه فرانس��ه طي بيانيه اي نگراني 
خود را از احكام س��نگيني كه دادگاه هاي 
ويژه ب��راي 21 ت��ن از مخالف��ان دولت 
بحرين، گروهي از معترضان و همچنين 
20 پزشك و پرستار مركز درماني سلمانيه 

در نظر گرفت، اعالم كرد. 
اي��ن بيانيه اف��زود: فرانس��ه از مقام هاي 
بحريني در صورت اجراي برنامه گفتگو و 
آشتي حمايت كامل مي كند و معتقد است 
اين مسير بايد تا دستيابي به راه حل سياسي 
پايدار و پاس��خگو به خواست همه مردم 

بحرين، ادامه يابد. 
همچنين افزايش فعاليت هاي ضدحكومتي 
حزب الوفاق - بزرگ ترين حزب بحرين- 
كه استعفاي 18 نماينده عضو اين حزب 
در اس��فندماه 1389، سبب برگزاري اين 
انتخابات ش��ده بود، نگراني ه��ا را درباره 
برخورد احتمالي رژيم آل خليفه با اعضاي 
اين حزب افزايش داده است. اين حزب 
شركت در انتخابات اخير را تحريم كرده 
بود. وزارت كشور بحرين نيز به معترضان 
هشدار داده است با هر گونه تجمع مقابل 

دفتر حزب الوفاق برخورد خواهد كرد. 
ب��ا توجه ب��ه همي��ن نگراني ه��ا و ادامه 
برگزاري دادگاه هايي براي صدور مجازات 
عليه تظاهركنندگان دستگيرشده، دوازدهم 
مهرماه معترضان بحريني زنجيره اي انساني 

در همين مكان تشكيل دادند. 
به نظر مي رس��د م��ردم بحري��ن پس از 
برخوردهاي خونين نظاميان س��عودي و 
اماراتي با آنان كه در قالب نيروهاي س��پر 
جزيره وارد اين كشور شده اند، تمهيدهاي 
جديدي را براي رساندن پيام اعتراض هاي 

خود به جهان جستجو مي كنند. 
مراجع��ه به مراج��ع قانون��ي بين المللي 
همچ��ون س��ازمان ملل متح��د و اعالم 
ش��كايت از مقام ه��اي آل خليفه، يكي از 
راه هاي موجود بوده است. دو بار محاصره 
منام��ه از س��وي ش��هروندان معترض با 
اس��تفاده از خودروهاي ش��خصي، اقدام 
ديگري براي نشان دادن تداوم نارضايتي ها 
از اصالحات نمادين و دموكراس��ي هاي 
دروغين��ي همچون برگ��زاري انتخابات 

فرمايشي است. 
از س��وي ديگ��ر، رس��انه ها در اين ميان 
مي توانن��د به اطالع رس��اني درباره وضع 
جاري در بحرين بيشترين كمك را بكنند. 
درخواست نهم مهرماه ائتالف ياران انقالب 
چهاردهم فوريه از شبكه هاي ماهواره اي، 
براي افش��اي جنايات آل خليفه و نش��ان 
دادن تنفر مردم بحرين از سياست هاي اين 

رژيم همين منظور را دنبال مي كند. 
به هر روي، در ش��رايطي ك��ه آمريكا به 
دليل حضور ناوگان پنج��م خود در اين 
كش��ور و عربس��تان و امارات به س��بب 
ترس از رس��يدن بهار انقالب هاي عرب 
به سرزمين خود، سعي در خاموش كردن 
آتش خشم مردم حتي با گلوله داشته اند، 
معترضان بحريني راه هايي جديد را براي 
وزيدن نس��يم روح بخش به��ار عرب و 
 ت��داوم موج بي��داري انس��اني در منطقه 

مي جويند. 

معاون توس��عه مديريت و منابع انساني 
اس��تانداري ته��ران گف��ت: برخ��ي از 
كاركن��ان دول��ت كه از ته��ران به ديگر 
 اس��تان ه��اي كش��ور منتق��ل ش��دند 
عالقه مند بازگشت به پايتخت مي باشند 
ام��ا اي��ن كار محدودي��ت و ممنوعيت 

قانوني دارد و امكان پذير نيست. 
نصرال��ه ابراهيم��ي افزود: ط��رح انتقال 
كاركنان دولت از كالنش��هر تهران جزو 
10 برنام��ه تحول نظام اداري بوده كه با 
رضايت و درخواس��ت كارمندان شكل 
گرفته و تس��هيالتي كه توسط دولت به 
كاركنان ارائه ش��ده فق��ط حمايتي بوده 

است. 
اجباري  هيچگون��ه  اظهارداش��ت:  وي 
و الزامي براي انتق��ال كاركنان از تهران 
ب��ه ديگر اس��تان ه��ا وجود نداش��ته و 
كاركنان منتقل شده به درخواست خود 
 از ته��ران به ديگر اس��تان هاي كش��ور 

رفته اند. 
ابراهيمي ادامه داد: كاركنان منتقل ش��ده 
از ته��ران به ديگر اس��تان هاي كش��ور 
براس��اس آيي��ن نام��ه ارائه تس��هيالت 
 دولت��ي ب��ه كاركن��ان دول��ت توس��ط 
كارگ��روه ه��اي اس��تاني كه زي��ر نظر 
اس��تانداران در شهرستان ها و استان ها 
تشكيل شده از تسهيالت برخوردار مي 
شوند. معاون توس��عه مديريت و منابع 

انساني استانداري تهران گفت: براساس 
ماده 50 قانون برنامه توسعه پنجم امكان 
انتق��ال هي��چ كارمندي ب��دون رضايت 
خ��ودش امكان پذير نيس��ت. ابراهيمي 
اف��زود: افرادي ك��ه از ته��ران به ديگر 
اس��تان هاي كشور منتقل شدند به دليل 
ممنوعيت قانون برنامه توس��عه پنجم تا 
زماني كه بازنشسته شوند، نمي تواند به 
شهر تهران برگردند مگر اين كه قوانين 

در آينده اصالح شود. 
ابراهيم��ي در ادام��ه اظهار داش��ت: 10 
برنامه تحول نظام اداري كش��ور با ابالغ 
سياست هاي مقام معظم رهبري قبل از 
اج��راي مديريت خدمات كش��وري در 
چارچوب چش��م انداز 20 س��اله و افق 

ايران 1404 ترسيم شد. 
وي ادام��ه داد: در اي��ن راس��تا پس از 
ابالغ قانون مديريت خدمات كش��وري 
و اج��راي قان��ون برنامه پنجم توس��عه 
10 برنام��ه نظام تحول اداري يكس��ري 
الزامات وجود داش��ت كه از جمله اين 
الزامات اعتق��اد و باور مديران ارش��د، 
مياني و پايه دس��تگاهي براي استفاده از 
ظرفيت ه��اي موجود و آگاهي و بينش 
و مه��ارت مديريتي كه بتواند 10 برنامه 
تحول نظام اداري كشور را براي تحقق 
اهداف كمي و كيفي نظام اداري ترسيم 

كند مي باشد. 

 شهرزاد باباعلی پور 
اگ��ر اليحه دول��ت به تصويب مجلس برس��د و 
شورای نگهبان آن را تائيد كند يك حوزه انتخابيه 
و يك نماينده به جمع 20  نماينده استان اصفهان 

ا ضافه می شود .
به گزارش زاينده رود سومين جلسه ستاد انتخابات 
استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه در حالی 
برگزار شد كه  محمد مهدی اسماعيلی رئيس ستاد 
 انتخابات استان اصفهان از ابتدای اين جلسه بر تعامل با
 رس��انه ها تاكيد داش��ت و اظهار كرد : انتخابات 
نهمين دوره مجلس شورای اسالمی 12 اسفندماه 
برگزار می ش��ود و اين در حالی اس��ت كه برای 
برگزاری انتخاباتی پرش��ور، حماسی و سرنوشت 

ساز به تعامل رسانه ها نياز داريم .
رئيس ستاد انتخابات اس��تان اصفهان عالوه بر 
ويژگی های عمومی انتخابات در سراسر كشور، 
اس��تان اصفه��ان دارای اهميت بس��زايی دانس 
و افزود:  چرا كه وزن سياس��ی ش��هر اصفهان 
اگ��ر بيش از تهران نباش��د در حد آن اس��ت و 
اصفهان از ش��هرهای فعال سياس��ی كش��ور به 
ش��مار م��ی رود و از آنجايی ك��ه نحوه حضور 
مردم معنا و پيامی ويژه ای برای نظام جمهوری 
اسالمی و نيز ناظران بين المللی دارد، بنابراين با 
توجه به اظهارات مقام معظم رهبری، نخستين 
استراتژی ما در جهت برگزاری انتخاباتی سالم 
و ب��ه دور از حاش��يه و جنجال اس��ت. وی با 
 تأكيد بر اين كه انتخابات متعلق به مردم اس��ت 
خاطر نشان كرد : انتخابات به هيچ گروه، صنف 
و دس��ته سياس��ی گره نخورده اس��ت و حق و 
تكليف مردم اس��ت و وظيف��ه ما نيز مهيا كردن 
بستر مناس��ب برای برگزاری آن می باشد. وی 
افزود: هيأت های اجرايی انتخابات منتخبين و 
معتمدين مردم هس��تند و اميد داريم اين امانت 

به درستی به مقصود برسد. 
اسماعيلی با بيان اين كه انتخابات اين دوره پيشرفته تر 
از دوره های پيش��ين برگزار می شود، خاطرنشان 
كرد: 24 م��ورد از فرآيند انتخابات همچون ثبت 
ن��ام كانديداها و اعالم بررس��ی صالحيت آنها به 
صورت الكترونيكی انجام می شود به طوری كه 95 
درصد اقدامات به شكل الكترونيكی و در بستری 

امن صورت می پذيرد. 
بر اس��اس اظهارات رئيس س��تاد انتخابات استان 
اصفهان در استان اصفهان 15 حوزه انتخابيه برای 
رای گي��ری مردم وج��ود دارد ك��ه در دو حوزه 

رای گيری از ابت��دا تا انتها به صورت الكترونيكی 
انجام می شود.

وی ب��ا اعالم اي��ن كه در نهمي��ن دوره انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی هيچ نگران��ی از بابت 
سيستم های عامل و شبكه اينترنت وجود نداشته 
و منطب��ق با نيازها می باش��د، تصريح كرد : برای 
برگزاری اي��ن دوره از انتخابات 30 هزار نيرو در 
كنار 2400 صندوق آرا حضور خواهند داش��ت. 
وی با تأكيد بر اين كه از ايجاد بسترهای تخلفات 
انتخاباتی جلوگيری به عمل خواهيم آورد تصريح 
كرد: تبليغات زودرس از جمله تخلفات انتخاباتی 
اس��ت و در صورت وقوع  به ش��كل دقيق مورد 
بررس��ی قرار می گيرد. اسماعيلی با اشاره به اين 
كه امسال 2329 شعبه در قالب 1965 شعبه ثابت 
و 364 ش��عبه سيار در 46 حوزه انتخاباتی هستند 
گفت: گمانه زنی انتخابات كار ما نيس��ت و تنها 
به عن��وان مجری اجرای درس��ت قانون را رصد 
می كنيم و براساس همين ديدگاه همه گروه های 
سياس��ی بعد از طی مراحل قانونی می توانند در 
بحث انتخابات حضور فعال داش��ته باش��ند. وی 
تأكي��د كرد: در تأييد صالحي��ت ها به صالحيت 
اش��خاص نگاه م��ی كنيم كه بر اين اس��اس بايد 
ويژگی های آنها همچون اعتقاد به قانون اساسی و 
التزام عملی به اصل واليت احراز شود و در ساير 
موضوعات جايی برای حضور ساختارشكنان در 
انتخابات وجود ندارد و با صراحت می گوييم در 
نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی برای 
گرم شدن تنور انتخابات از مالك ها عقب نشينی 

نمی كنيم. رئيس س��تاد انتخابات اس��تان اصفهان 
افزود: امسال كميته سياسی نيز در ستاد انتخابات 
فعال اس��ت و اين اقدام با هدف كمك گرفتن از 
عق��ل جمعی نخبگان و انجام تدبير از درون نظام 
 اس��ت كه در اين راس��تا اتاق فكر كميته سياسی 
جري��ان های منتظم به والي��ت و معتقد به قانون 
اساس��ی را برای تعامل سياسی دعوت می كند و 
عالوه بر آنها اس��تادان دانشگاه ها فارق از احزاب 
و گروه ها و نخبگان اقش��ار مختلف به اين جمع 
دعوت می ش��وند. براس��اس اين گزارش س��تاد 
انتخابات اس��تان اصفهان شامل كميته های امنيتی 
انتظامی، حفاظت حراست، فناوری، اطالع رسانی، 
سياس��ی، مخابرات، پش��تيبانی و آموزش خواهد 
بود. گفتنی است در اين جلسه اعالم شد كه برای 
الكترونيكی كردن فرآيندهای برگزاری انتخابات 
هيچ مش��كلی وجود ندارد و در اين راستا اجاره 
2400 لپ تاپ در دستور كار قرار دارد كه اگر نت 
باكس ها جانشين آن ش��ود هزينه های برگزاری 
انتخابات اس��تان اصفهان از 330 ميليون تومان به 
100 ميلي��ون تومان تغيير می يابد. همچنين مقرر 
ش��د با توجه به اهميت موض��وع آموزش در اين 
دوره از برگ��زاری انتخابات گام اول از جلس��ات 
آموزش��ی طی هفته آينده برای فرمانداران برگزار 
شود. همچنين با توجه به انتخاب اصفهان به عنوان 
پايلوت منطق��ه ای يك همايش آموزش��ی برای 
اعضای اخذ رأی سه استان چهارمحال و بختياری، 
يزد و اصفهان به شكل مشترك برگزار می شود كه 

به آنها گواهی دوره نيز اهدا خواهد شد.

جهان نما

عضو هيأت رئيس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
و  سياس��ی  كاری ه��ای  مالحظ��ه   گف��ت: 
وابس��تگی های حزبی س��تاد مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی موجب ش��د اين س��تاد كارنامه قابل 

دفاعی نداشته باشد.
 ب��ه گ��زارش مه��ر، حجت االس��الم حس��ين
 سبحانی نيا، عدم اجرای فرمان 8 ماده ای مقام 
معظم رهبری در مبارزه با مفاس��د اقتصادی را 
عام��ل اصلی فراهم ش��دن زمينه های اختالس 
3000 ميلياردی خواند و اظهار داشت: عملكرد 
س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رضايت بخش 
 نبوده و در ش��ان نظام جمهوری اسالمی ايران 

نيست.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شورای اسالمی 
با بيان اين كه س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
گرفتار مالحظه كاری های سياس��ی شده است، 
افزود: مالحظه كاری های قوه قضائيه در اعالم 
اسامی مفسدان اقتصادی نيز يكی از داليل بروز 
اختالس 3000 ميلياردی اس��ت. س��بحانی نيا 
تاكيد كرد: س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی به 
دليل وابس��تگی های حزبی و سياس��ی به جای 
بررسی ريش��ه های فساد به شاخه ها و عناصر 
ك��م اهميت پرداخ��ت و كارنامه قابل دفاعی از 

خود به جا نگذاشت.
با اش��اره به تاكيد رهبری به تشكيل ستاد ويژه 
مبارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی افزود: بر اس��اس 
فرمايشات رهبری بايد افراد پاك برای رياست 
بر اين س��تاد انتخاب می شدند و اين ستاد بايد 

بدون هيچ مالحظه ای و به دور از جنجال های 
رس��انه ای ريشه های فس��اد را خشك می كرد 
اما متاسفانه س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
اهداف تعيين شده دست نيافته و پس از گذشت 
حدود 9 س��ال از تشكيل اين ستاد شاهد وقوع 

بزرگترين فساد در تاريخ ايران بوديم.
به گ��زارش مهر مقام معظم رهب��ری در فرمان 
هش��ت ماده ای خود در تاريخ دهم ارديبهشت 
م��اه س��ال 1380 رؤس��ای محترم قوای س��ه 
گان��ه را خطاب قرار دادند و پ��س از تأكيد بر 
تشكيل س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهيه 
طرح مبارزه با فس��اد به اين نكته اشاره داشتند: 
خشكانيدن ريشه  فساد مالی و اقتصادی و عمل 
قاط��ع و گره گش��ا در اين باره مس��تلزم اقدام 
همه جانبه به وسيله   قوای سه گانه به خصوص 
دو ق��وه مجريه و قضاييه اس��ت. قوه   مجريه با 
نظارت��ی س��ازمان يافته و بی اغم��اض از بروز 
و رش��د فس��اد مالی در دس��تگاه ها پيش گيری 
می كند و قوه  قضاييه با اس��تفاده از كارشناسان، 
قض��ات قاطع و پاكدامن، عناصر آلوده، خائن و 
مجرم را از س��ر راه تعالی كشور بردارد. بديهی 
اس��ت كه نقش قوه  مقننه در وض��ع قوانين كه 
موجب تس��هيل راهكارهای قانونی است و نيز 
 در ايفای وظيفه  نظارت بس��يار مهم و كار ساز 

است.
در همين راس��تا در نيمه دوم س��ال 1380 ابتدا 
س��تادی به نام ستاد ارتقای سالمت نظام اداری 
و مقابل��ه با فس��اد  كلی و تعيين سياس��ت های 

راهبردی پيش گيرانه و مبارزه با فس��اد در نظام 
اداری زير نظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل 
ش��د و پس از آن ب��ا توجه به فرمان مقام معظم 
رهبری »ستاد مبارزه با فساد و امنيت اقتصادی« 
در باالترين س��طح و زير نظر رؤس��ای سه قوه 
تش��كيل و با ساختاری متشكل از هر سه قوا ی 
مقنن��ه، مجريه و قضاييه فعالي��ت خود را آغاز 

نمود. به اين نحو كه اعضای آن شامل:
1- س��ه تن از نمايندگان مجلس با احتس��اب 

نماينده ديوان محاسبات؛
2- س��ه وزير دولت ش��امل وزاری اطالعات، 

بازرگانی و امور اقتصادی و دارايی؛
3- س��ه نماين��ده از قوه  قضاييه ش��امل رئيس 
كل  رئي��س  كش��ور،  كل  بازرس��ی  س��ازمان 
دادگس��تری استان تهران و معاونت اجتماعی و 
اطالع رسانی قوه قضاييه بوده تا بتواند نقش فرا 

قوه ای خود را ايفا نمايد.
ساختار جديد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب 
ش��ورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از 
بهمن 84 به مسئوليت معاون اول رئيس جمهور 
و با حضور نايب رئيس اول مجلس، معاون اول 
قوه قضاييه و ساير نمايندگان قوا تشكيل شد و 
شناسايی مهم ترين گلوگاه های اقتصادی فسادزا 
و تعيين اولويت های مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
تدوين لوايح و آيين نامه های مختلف در دولت 
و در صورت لزوم تصويب قوانين در مجلس به  
منظور از بين بردن مجاری فس��ادزا را به عنوان 

اولويت های خود اعالم كرد. 

يك عضو ائتالف اصول گرايان منتقد گفت: مردم 
از افراط و تفريط خسته شده اند و حاضر نيستند 
به دنبال جريان هايي بروند كه خود را حاكم مطلق 
مي دانند. حس��ين كنعاني مقدم در گفتگو با ايسنا 
اظهار داشت: كشور ما كشوري است كه همواره 
مناس��ب با ش��رايط داخلي و بين المللي توانسته 
آرايش سياس��ي اش را متناسب با آن شرايط تغيير 
دهد و يك سيستم متحرك و متناسب با پتانسيل ها 
و توانمندي ه��ا در نظ��ر بگي��رد و ش��كل گيري 
مجموعه اي از دلسوزان موجه و اصيل انقالب در 
كنار چنين پتانسيلي در مسير وحدت و همدلي و 

اعتالي نظام مثمر ثمر خواهد بود.
وي ب��ا تاكيد بر اين كه در اين مس��ير موانعي هم 
وجود دارد كه بايد ش��ناخته شود، گفت: فرصت 
طلبي ها و سهم خواهي هاي كساني كه مي خواهند 
مانع از چنين تجمعاتي شوند و هميشه فكر مي كنند 
كه محور حركت در نظام هس��تند و اگر كسي با 

آن ها نباشد، حق حيات سياسي ندارد، بايد مورد 
توجه قرار بگيرد. اين عضو ائتالف اصول گرايان 
منتق��د با بيان اين كه بايد ايجاد چنين مجموعه اي 
را ب��ر روي حداقل ها و نه حداكثرها تنظيم كنيم، 
گفت: كس��اني كه نظام جمهوري اسالمي ايران، 
قانون اساسي، واليت فقيه و آرمان هاي حضرت 
امام و اس��الم را قبول دارند، مجوز ورود به چنين 

مجموعه اي را دارند.
كنعاني مقدم خاطر نشان كرد: همچنين در مورد 
رهب��ري اين جري��ان بايد گفت ك��ه برخي فكر 
مي كنن��د، مي توانند خارج از مح��دوده واليت و 
رهبري مقام معظم رهبري چنين حركتي را شكل 
دهند، اما اعتقاد ما اين است كه اگر ما مي خواهيم 
اي��ن حركت، حركت��ي نتيجه بخش باش��د، بايد 

واليت پذيري را اصل بدانيم.
وي همچنين اظهار كرد: كس��اني كه خود را برتر 
از ديگران و مس��تحق مديريت كش��ور مي دانند، 

نمي توانن��د در اي��ن مجموعه ق��رار بگيرند. وي 
خاطرنش��ان كرد: قطعاً حركت هاي سياس��ي كه 
مبتني ب��ر تعقل، ايم��ان و اخالق باش��د، جايي 
ب��راي افراطي گري نمي گذارد و نيروهايي كه در 
30 سال گذش��ته در بحران هاي مختلف آزمايش 
 ش��دند، كس��اني هس��تند كه مخالف ه��ر گونه 
اف��راط گ��ري هس��تند و مي ش��ود ب��ه آن ها در 
حركت هاي سياسي اعتماد كرد و قطعًا  اين حركت 

باعث انزواي نيروهاي افراطي خواهد شد.
كنعاني مق��دم در پايان تاكيد ك��رد:  ايجاد چنين 
مجموعه اي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات 
را به دنبال خواهد داش��ت و باعث شناخته شدن 
نيروهاي افراط گرا و تفريط گرا مي ش��ود، مردم 
نيز از چنين مجموعه اي استقبال مي كنند؛ چرا كه 
مردم از افراط و تفريط خس��ته شده اند و حاضر 
نيستند به دنبال جريان هايي بروند كه خود را حاكم 

مطلق مي دانند.

سبحانی نيا:
ستاد  مبارزه  با مفاسد  اقتصادی  كارنامه قابل دفاعی ندارد

عضو ائتالف اصول گرایان منتقد: 
مردم از افراط و تفريط خسته شده اند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

افشای دروغ عفو بين الملل عليه سوريه
زن سوری كه از سوی سازمان عفو بين الملل به عنوان يكی از قربانيان اعتراضات 

در سوريه معرفی شده بود، در گفتگويی تلويزيونی اين مسأله را تكذيب كرد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، سازمان عفو بين الملل يك ماه پيش در گزارشی 
ادعا كرده بود زينب الحس��ينی بانوی 18 ساله س��وری در جريان خشونتها و 
اعتراضات كش��ته شده اس��ت. در اين گزارش ادعا شده بود كه اين زن سوری 
 در زندان های س��وريه كش��ته شده و خانواده اش جس��دش را مثله شده پيدا 
كرده اند. عفو بين الملل در آن گزارش ادعا كرده بود كه صورت اين زن به طور 
كامل از بين رفته و پوست بدنش كنده شده است. اما زينب الحسينی در گفتگويی 
با تلويزيون س��وريه با نشان دادن كارت شناسايی خود به دوربين اظهار داشت 
: من همچنان زنده هستم و خبر مرگم برای سوء استفاده بيگانگان منتشر شده 
است. وی افزود: امروز نزد پليس سوريه آمدم تا حقيقت را بگويم. من بر خالف 
اعالم شبكه های ماهواره ای زنده هستم. خبرگزاری سوريه)سانا( نيز با پوشش 
اين خبر، ش��بكه های ماهواره ای خارجی و رسانه های بيگانه را به جوسازی 
عليه نظام دمشق متهم كردند. خاطر نشان می شود جوسازی گسترده رسانه های 
غربی همگام با رسانه های مغرض عربی به ويژه العربيه و الجزيره عليه سوريه با 
پخش خبرهای دروغ و ساختگی و بزرگنمايی حوادث اين كشور و دامن زدن به 
ناآرامی ها با هدف بی ثبات كردن سوريه و در نهايت سرنگونی نظام اين كشور 

كه در جبهه حاميان مقاومت و مخالف سازش قرار  دارد، همچنان ادامه دارد. 

سقوط يك فروند هليكوپتر نظامي تركيه
بر اثر سقوط يك فروند هليكوپتر نظامي تركيه در استان ماردين اين كشور، خلبان 
و دو تكنسين آن به شدت مجروح شدند. به گزارش ايسنا اين هليكوپتر پس 
از پياده كردن هياتي نظامي در شهرستان اؤمرلي، مركز فرماندهي گردان ماردين 
در هنگام بازگشت سقوط كرده است. گروه هاي امداد و نجات به محل حادثه 
اعزام شدند و تاكنون علت اين حادثه مشخص نشده است. برخي گزارش ها از 

وخامت حال مجروحان اين حادثه حكايت كرد.

انتقاد شدید آل اسحاق از برخورد سياسي با اختالس؛
سياسيون 

از وقوع  اختالس سوء استفاده نكنند
رئي��س اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، با انتقاد ش��ديد از دامن زدن به 
پرونده اختالس بزرگ، گفت: اهالی باش��گاه سياست، نبايد از مجال وقوع اين 
رويداد ناگوار سوءاس��تفاده كنند. به گزارش مهر، يحيی آل اسحاق در نشست 
هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، با ابراز نگرانی از دامن 
زدن برخی ها به پرونده اخت��الس گفت: پيامدهای دامن زدن به اين پرونده به 
همه بخش های اقتصادی لطمه می زند؛ بنابراين، ضرورت دارد، نهاد حاكميتی 
و دس��تگاه قضايی به س��رعت پرونده اين اختالس را بررسی كند. رئيس اتاق 
بازرگانی و صنايع و معادن تهران افزود: فس��اد مانند هر پديده ديگر، معلول و 
محصول عوامل و فرآيند توليد آن است و مبارزه جدی با فساد، مستلزم شناخت 
عوامل و فرآيندهای توليد آن و رفع و اصالح اصولی آنهاس��ت؛ افزون بر اين 
كه مبارزه با معلول به تنهايی نمی تواند زمينه های باز توليد فس��اد را بخشكاند، 
بلكه می تواند موجب پيچيده تر شدن شيوه ها و گسترده تر شدن دامنه آن شود 
كه ش��كل گيری اختالس اخير، گواه بر آن اس��ت. وی تصريح كرد:  ضرورت 
دارد نهادهای حاكميتی و قضائی به س��رعت پرونده اين اختالس را بررس��ی 
كرده و اصحاب باشگاه سياست نيز نبايد از اين مجال سوءاستفاده كنند. به گفته 
آل اس��حاق، سياست بازان و بسترس��ازان بايد در پايان دادن به اين قائله به فكر 
ريشه های توليد فس��اد در اقتصاد ايران باشند. رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و 
معادن تهران ادامه داد: پرونده اختالس اخير، نخس��تين و آخرين پرونده از اين 
دست نبوده و نخواهد بود و تا هنگامی كه ظرفيت توليد فساد در كشور هست، 
نمی توان تنها با رفع معلول ها، مانع از تكرار اين قبيل رخدادها شد. آل اسحاق 
ادامه داد: هر فرد يا گروهی چنين هزينه سنگينی را به اقتصاد كشور تحميل كرده، 

بايد پاسخگو باشد و قوه قضائيه نيز بايد قاطعانه با آن برخورد كند.
وی گفت: عوامل شكل گيری اين گونه پديده ها را می توان به چند دسته تقسيم 
كرد؛ به اين معنا كه بروز تخلف همه جا محتمل است، ولی ميزان تأثير آن در 
غياب بقيه عوامل، چندان گسترده نخواهد بود و با ديدگاه  های تخصصی، دامنه 
آن محدود می شود. وی در تشريح دسته دوم خاطرنشان كرد: دسته ديگر، ضعف 
تخصصی اداره امور بانكی و دسته سوم و از همه مهمتر، بسترهای سياسی است 
كه شرايط تشديد منابع و عرضه تسهيالت بانكی را با مداخالت دستوری دولت 
در تعيين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيالت و نيز تخصيص بانكی غير 
رقابتی ساخته است. رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران ادامه داد:  دسته 
ديگر، نظامات نظارتی است كه بايد مبتنی بر اصولی باشد كه ناقض و محدود 

كننده رقابت در فعاليت اقتصادی نباشد. 

اعتصاب سراسری يونان را فلج كرد
اعتصاب سراس��ری در بخش عمومی يونان اين كشور را فلج كرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه ،اين اعتصاب بيست و چهار ساعته موجب اختالل در حركت 
قطاره��ا و پرواز هواپيماها ، تعطيلی مدارس و مراك��ز قضايی و آماده باش در 
بيمارس��تان ها ش��د. موزه ها و اماكن تاريخی نيز تعطيل شدند.كاركنان بخش 
عمومی در اعتراض به طرح كاهش حقوق كه سال گذشته نيز اجرا شده است، 
تظاه��رات كردند. اتحاديه اروپا، صندوق بين المللی پول و بانك مركزی اروپا 
در چارچوب برنامه بهبود اوضاع اقتصادی كه س��ال گذش��ته در ازای وام صد 
 و ده ميليارد يورويی ارائه ش��د، رياضت اقتصادی بيشتری را در يونان پيشنهاد 
كرده اند.  ش��اخص سهام در بازار بورس يونان به كمترين حد خود در هجده 

سال گذشته رسيد.

كشف محل اختفای سيف االسالم قذافي
سخنگوي نيروهاي شوراي ملي انتقالي ليبي در جبهه شمالي تاكيد كرد كه سيف 
االسالم قذافي در شهر بني وليد است و عمليات نظامي در اين شهر را اداره مي كند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از سايت شبكه الجزيره، عادل بنيور، سخنگوي جبهه 
شمالي در شوراي ملي انتقالي به خبرنگاران گفت: سرهنگي كه در گردان هاي 
قذافي به تازگی توس��ط انقالبيون به اسارت درآمده است اذعان كرده است كه 
سيف االسالم قذافي، پس��ر معمر قذافي، رهبر فراري ليبي در بني وليد است و 
 عمليات نظامي در اين ش��هر را اداره مي كند. اين سخنگو افزود: بيشتر ساكنان 
بني وليد از سمت جنوب اين شهر را ترك كردند و اين مساله حمله از پنج محور 
عليه اين شهر را راحت تر خواهد كرد و ما ظرف دو روز آينده عمليات خود را 
عليه بني وليد آغاز خواهيم كرد. پيش از اين نيز يك سخنگوي نظامي در شوراي 

ملي انتقالي اعالم كرده بود كه سيف االسالم قذافي در بني وليد است.
اين در حالي است كه نيروهاي شوراي ملي انتقالي همچنان به تالش خود براي 
به تصرف در آوردن شهر بني وليد واقع در 170 كيلومتري شرق طرابلس ادامه 
مي دهند و درگيري ها از چند هفته پيش در اين شهر ادامه دارد. از سوي ديگر 
محمود جبريل، رئيس دفتر سياسي در شوراي ملي انتقالي در گفتگوي ويژه با 
العربيه تاكيد كرد كه به محض آزاد ش��دن ليبي از دست نيروهاي قذافي از هر 
سمت سياسي استعفا خواهد داد. وي جوانان اين كشور را به ايفاي نقش بيشتر و 
فعال در روند سياسي ليبي براي ساخت كشور بعد از قذافي فراخواند. از سوي 
ديگر روزنامه مصري اليوم السابع، به نقل از منابع وزارت كشور تونس نوشت: 
هفت تن از اعضاي گردان هاي قذافي بعد از نفوذ به خاك اين كش��ور توس��ط 
نيروهاي امنيتي تونس دستگير شده اند. اين منابع اعالم كردند: اين گروه اقدام به 

فروش سالح به يكي از قاچاقچيان تونسي در ازاي 500 دالر كرده بودند. 

رئيس ستاد انتخابات استان اصفهان:

برای گرم شدن تنور انتخابات
از مالک ها عقب نشينی نمی كنيم 
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بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

دادستان عمومی استان اصفهان:

رگه های تخلف ميلياردی 
به بانك های اصفهان رسيد

دادس��تان عمومی و انقالب استان اصفهان از وجود بسته تخلف مالی سه هزار ميليارد 
تومانی در دو شعبه استان اصفهان خبر داد. به گزارش فارس، محمدرضا حبيبی وجود 
رگه ای از تخلف مالی سه هزار ميليارد تومانی در بانك های استان اصفهان را تاييد كرد. 
وی با بيان اين كه البته اين تخلف مالی در بانك های عامل اصفهان گس��ترده و وس��يع 
نيس��ت، افزود: در دو شعبه بانكی استان اين مورد ديده شده است. دادستان عمومی و 
انقالب استان اصفهان با بيان اين كه اسم اين تخلف، اختالس نيست، تصريح كرد: بنده 
آن را بسته تخلف مالی می نامم. وی ادامه داد: اين مسأله در دو شعبه از بانك های استان 
اصفهان ديده و اكنون در مرحله مقدمات اوليه بررسی قرار گرفته است. حبيبی ادامه داد: 

جزئيات بيشتر در مورد اين پرونده در صورت صالحديد اطالع رسانی می شود.

نظارت های سرد
 تنور كيفيت نانوايی ها را گرم نكرد

عضو كميسيون اقتصادی مجلس با بيان اين كه پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، 
كيفيت نان در شهرهای كوچك و روستاها ارتقا يافته است، گفت: متأسفانه كيفيت نان 
در كالنشهرهايی مانند تهران به علت عدم نظارت مناسب دستگاه های اجرايی افزايش 
نيافته است. احد خيری درباره كيفيت نان پس از حذف يارانه آن گفت: پس از حذف 
يارانه نان، در شهرهای كوچك و روستاها رقابت شديدی برای ارتقای كيفيت در ميان 
نانوايی ها به وجود آمده است و حتی در مواردی نان به قيمت پايين تر از قيمت مصوب 
عرضه می ش��ود. نماينده مردم بستان آباد در مجلس ش��ورای اسالمی با بيان اين كه در 
كالنشهرهايی مانند تهران كيفيت نان ارتقای چندانی نيافته است، افزود: متأسفانه پس از 
حذف يارانه نان، در ش��هرهای بزرگ نظارت چندانی بر چگونگی پخت نان و كيفيت 

آن انجام نشد.
خيری با بيان اين كه به علت ضعف نظارت در بسياری از شهرهای بزرگ نانواها خود را 
ملزم به ارتقای كيفيت نان نمی دانند، تأكيد كرد: در شرايطی كه نظارت  مسئوالن اجرايی 
بر نانوايی ها جدی تر و دقيق تر شود به طور قطع نانواها نيز نان باكيفيتی توليد می كنند. 
اين نماينده مردم در مجلس هش��تم يادآور شد: از سوی ديگر اگر اين فرهنگ در ميان 
مردم نهادينه شود كه نان نامطلوب و بی كيفيت را مصرف نكنند نانواها نيز خود را ملزم 

به پخت نان كيفی می كنند.

حذف گارانتی مازاد برای خودروهای وارداتی
 محمد علی ضيغمی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست هيأت نمايندگان 

پارلمان بخش خصوصی از حذف گارانتی مازاد برای خودرو های وارداتی خبر داد.
وی از دس��تور غضنفری وزير صنعت و تجارت برای بررسی بازار خودرو و تنظيم آن 
خبر داد. محمدعلی ضيغمی گفت: پيرو دس��تور آقای وزير ما دو جلسه در وزراتخانه 
برگزار كرديم. تصميماتی كه در اين جلس��ه گرفته ش��ده همان پيشنهادات خوانساری 
است. اول اين كه بحث سهميه بندی واردات خودروهای خارجی به طور كامل حذف 
ش��د. همچنين تصميم به اصالح آيين نامه گرفته ش��د كه در اين اصالح گارانتی مازاد 
برای خودروهای حذف ش��د. ضيغمی با اشاره به ماده آيين نامه قبلی مبنی بر دو سال 
گارانتی برای خودروی داخلی و پنج سال برای خودروی خارجی گفت: اين آيين نامه 
كه بر اس��اس قانون ارتقا كيفيت خودرو تدوين ش��ده بود باعث می شد واردكنندگان 
خودرو خارجی پنج درصد اضافه برای اين گارانتی بپردازند كه اين موضوع در آيين نامه 

جديدی كه احتماالً شنبه ابالغ خواهد شد، حذف شده است.

كاهش نرخ بيكاری در پاييز تداوم می يابد
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بيان اين كه شواهد نشان می دهد روند كاهشی 
نرخ بيكاری در پاييز امس��ال ادامه خواهد داشت، گفت: بخشی از تحقيقات سرشماری 

نفوس و مسكن امسال مربوط به اشتغال و وضعيت جويندگان كار است.
محمدحس��ين فروزان مهر با اعالم اين كه در خصوص مالك قرار دادن آمار مربوط به 
بيكاری در كش��ور قرار است به گزارشات مركز آمار ايران به عنوان مسئول قانونی ارائه 
آمار استناد شود، گفت: براساس گزارش اين مركز نرخ بيكاری در تابستان امسال نسبت به 
سال گذشته كاهش يافت و به 11/1 درصد رسيد. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: تحليل از شرايط و اقدامات موجود مربوط به بازار كار و اشتغال و آمارهای 
ارائه شده مركز آمار ايران نشان می دهد كه روند كاهنده نرخ بيكاری در فصل پاييز امسال 
نيز ادامه خواهد يافت. فروزان مهر خاطر نشان كرد: هم اكنون استانداران به عنوان متوليان 
پيگيری موضوع مربوط به ايجاد فرصت های شغلی در استان ها هستند و در روز گذشته 
نيز يك گردهمايی بين آنها برگزار شده است كه به موضوع مربوط به راهكارهای ايجاد دو 

ميليون و 500 هزار فرصت شغلی جديد و رفع موانع پيش روی آن نيز پرداخته شد.

پيش بينی سال ۹0

 درآمد نفتی 9۰ ميليارد دالر؛
واردات كاال و خدمات 9۰ ميليار دالر

بررس��ی ها نش��ان می دهد در شرايطی كه ايران در سال گذشته حدود 74 ميليارد دالر 
درآمد صادرات نفت خام داشته به همين ميزان نيز واردات كاال و خدمات در اين سال 
صورت گرفته است. بدين معنی كه در سال گذشته ايران به ازای صادرات نفت خام خود 
واردات كاال و خدمات داش��ته است. اين درحالی است كه طی سال های اخير افزايش 
روز افزون واردات باعث ورشكستگی بسياری از بخش های صنعتی كشور شده و اگر 
چه آمار و ارقام گمرك نيز افزايش واردات طی اين سال ها را تاييد می كند اما مسئوالن 
اقتصادی دولت افزايش واردات را قبول ندارند و علت ترويج اينگونه نگرانی ها را در 

مخالفين دولت و خراب كردن مديريت دولت نهم و دهم جستجو می كنند.
اين درحالی اس��ت كه امسال پيش بينی می ش��ود درآمد نفتی ايران به 90 ميليارد دالر 
نزديك شود كه البته پيش بينی ها با توجه به حجم واردات كاال و خدمات در سال های 
گذشته و ميزان رشد آن طی اين سال ها حكايت از اين نكته دارد كه امسال نيز همانند 
 سال گذشته به ميزان صادرات نفت خام كاال و خدمات وارد خواهد شد. اين پيش بينی ها
همان رقم 90 ميليارد دالر را هدف قرار داده است. پيش بينی كه مدير گروه پژوهشی 

امور زيربنايی مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را مورد تاكيد قرار می دهد.
براساس اظهارات اكبرتركان در گفتگو با خبرآنالين، در شش سال گذشته 449 ميليارد 
دالر كاال و خدمات وارد كشور شده است كه البته اين آمار مورد تاييد گمرك قرار گرفته 
است. با استناد به همين آمار مشخص می شود طی اين مدت ساالنه حدود 74 ميليارد 

دالر كاالو خدمات وارد كشور شده است.
ضمن آنكه آمار بانك مركزی نشان می دهد در سال گذشته درآمد نفتی ايران 74 ميليارد 

و 300 ميليون دالر بوده است.
درعين حال برآوردهای خبرآنالين نشان می دهد ايران از محل صادرات دو ميليون و 
194 هزار بشكه در هر روز سال 90، حدود 40 ميليارد و 318 ميليون دالر درآمد كسب 
كرده اس��ت. كه در صورت ادامه اين روند امس��ال درآمد ايران در مرز 90 ميليارد دالر 

قرار خواهد گرفت.
در اين بين از حدود دو ميليون و 194 هزار بشكه صادرات نفت يك ميليون و316 هزار 

و 400 بشكه آن نفت خام سبك و مابقی آن نفت خام سنگين بوده است.
براين اساس ميانگين قيمت فروش هر بشكه نفت خام سبك ايران در شش ماهه اول 
امسال 100 دالر در هر بشكه بوده وفروش نفت خام سنگين ايران نيز طی اين مدت رقم 

97 دالر را به ثبت رسانده است. 

این روزها و در نوسانات بازار طال و ارز: 

سودهاي سرشار در جيب خاک خورده هاي بازار اصفهان
 ناهيد شفيعی

پ��ر افت و خيز ترين بازارها يعني طال و ارز، اين روزها 
براي س��رمايه گذاراني حاشيه سودهاي كالن ايجاد كرده 
ك��ه خاك خ��ورده هاي ب��ازار هس��تند و از اطالعات و 

ارتباطات ويژه استفاده مي كنند.
اين اولين بار نيس��ت كه بازار طال و ارز دچار، نوسانات 
ش��ديد قيمتي مي شوند و البته نوس��ان مخصوص ارز و 
طال هم نيس��ت. سالهاس��ت اقتصاد ما گرفتار التهاب در 
قيمت اقالم مهم مثل مسكن، محصوالت صنعتي و اكنون 
ارز و طال مي باش��د و همواره منتق��دان، اقتصاد ايران را 
متهم به بيماري مزمن هلندي مي كنند و اين كه نقدينگي 
باال در بازار عامل نوس��انات اصلي اس��ت و كارشناسان 
اقتصادي دول��ت در نقطه مقابل با انكار بيماري مزمن و 
خطرناك، آنرا عارضه  اي موقتي و حتي ناش��ي از عوامل 
خارج سيستم برمي ش��مارند. در تحليل چرايي افزايش 
قيمت ط��ال و ارز كه اين روزها ش��اهديم نيز با اين دو 

نظر روبرو هستيم.
اين در حالي اس��ت كه هر كس اندكي مطالعه در حوزه 
عمومي اقتصاد داش��ته باش��د مي داند كه در كشورهاي 
پيش��رفته صنعتي مبناي عمده سيستم، پولي وام يا اعتبار 
اس��ت و نه پول نقد، در حالي كه در كش��ور ما اين مبنا 

برعكس است.
مس��کن مي توانست بخش زیادي از نقدینگي را 

جذب کند
همواره گفته ش��ده اقتصاد يك كل به هم پيوسته است، 
نمي توان يك حلق��ه آن را گرفت و بقيه حلقه ها را رها 
نمود. سياس��ت هاي پولي در بخش مسكن بقيه بخش ها 
را نيز متاث��ر مي كند. اكنون اقتصاد اي��ران در بخش هاي 
مهمي چون مس��كن با ركود ش��ديد روبروست. مسكن 
در اقتصاد ايران يكي از گلوگاه هايي بود كه مي توانس��ت 
بخش زيادي از نقدينگي جامع��ه را جذب نمايد .وقتي 
با سياس��ت هاي كنترلي اين گلوگاه بس��ته شود، به طور 
طبيعي حجم زيادي از نقدينگي سرگردان جامعه به ديگر 

سو مي رود.
زماني كه بخش مس��كن جاذبه س��رمايه گذاري نداشته 
 باش��د، بورس، طال و ارز پر جاذبه خواهند ش��د. نتيجه
اين كه مه��م ترين دليل افزايش قيمت در بخش بورس، 
طال و ارز، ناش��ي از ركود ديگر بخش هاي اقتصادي و 

هجوم نقدينگي سرگردان به اين بخشهاست.
عضو هيأت علمي و استاد دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان در گفتگو با زاين��ده رود، وجود بازار 
سياه براي مبادالت ارز را رد كرد و گفت: اين بازار زماني 
شكل مي گيرد كه محدوديتي براي معامالت وجود داشته 
باش��د در حالي كه اكنون ش��رايط به گونه اي اس��ت كه 

قيمت ها در مسيركاهشي پيش مي رود.
افزایش نقدینگي و سرمایه هاي سرگردان

خديجه نصرالهي با اشاره به تامين بخشي از بودجه توزيع 
ياران��ه نقدي از محل اس��تقراض گف��ت: اين كار حجم 
زيادي از نقدينگي را وارد بازار مي كند كه مش��كالت و 

پيامدهاي خود را در اقتصاد به دنبال داشته است.
وي همچنين كم جاذبه بودن بازارهاي س��رمايه گذاري 
ديگر مانند سپرده گذاري در بانك ها و مسكن را موجب 
هجوم س��رمايه هاي س��رگردان به بخش هاي گوناگون 
دانست و گفت: طبيعي است كه عوامل اقتصادي عقاليي 
فكر و سعي مي كنند ارزش دارايي هاي خود را حفظ و 

بلكه بيشتر كنند.
اين كارشناس اقتصاد پيش بيني كرد حباب قيمت ها در 
بازارهاي پر رونق ط��ال و ارز زماني خواهد تركيد و در 
آن زمان تنها كس��اني ضرر مي كنن��د كه بدون تحقيق و 

اطالعات كافي وارد ميدان شده اند.
س��رمایه گ��ذاري هاي پر ریس��ك به پش��توانه 

اطالعات بيشتر
 وي ب��ا توج��ه به ب��ي ثباتي ه��اي موج��ود در اقتصاد، 
پيش بيني آينده را براي س��رمايه گذاران كار دش��واري 
دانست و گفت: در اين شرايط كساني مي توانند از تبديل 
نقدينگي خود به طال يا ارز س��ود كنند كه به اطالعات و 

ارتباطاتي بيش از ديگران دسترسي داشته باشند.
نصراله��ي جدا از اين دس��ته، به س��رمايه گذاراني كه بر 
اس��اس فضاي موجود و افزاي��ش روزانه قيمت ها وارد 

بازار مي ش��وند هش��دار داد ممكن اس��ت در آينده اي 
نزديك دچار ضرر و زيان شوند و گفت: در حال حاضر 
مه��م ترين وي ژگي و مش��كلي ك��ه در بازارهاي مالي و 
سرمايه گذاري كش��ور وجود دارد عدم تقارن و برابري 
اطالعات افراد است به عبارت ديگر همه سرمايه گذاران 
و فعاالن اقتصادي به اطالعات يكساني دسترسي ندارند 
و اي��ن موضوع فضاي نابرابري ايجاد كرده كه بر تصميم 

گيري ها و نتايج آن تاثيرگذار خواهد بود.
به گفته عضو هيات علمي و استاد دانشكده علوم اداري 
و اقتصاد دانش��گاه اصفهان، بازارهای پر افت وخيز طال 
 و ارز ه��م اكنون س��ودهای هنگفتی را ب��ه جيب خاك 
خورده های بازار وارد می كند، كس��انی كه به رانت های 

ارتباطی و اطالعاتی و منابع دولتی دسترسی دارند.
سيل نقدینگی بنيان افکن است

اي��ن در حالی اس��ت كه عليرض��ا آزادگان دبير س��ابق 
 كميس��يون هماهنگی بان��ك های اس��تان اصفهان تاكيد 
می كند صرافی ها و بانك ها مجازند بر اس��اس گذرنامه 
مس��افران و تقاضای س��رمايه گذاران ارز در اختيار آنها 

بگذارند.
وی نقدينگی در دست مردم را مانند سيل بنيان برافكنی 
 م��ی داند كه وارد ه��ر بخش از اقتصاد ش��ود ويرانی و 
ب��ی نظمی ايجاد م��ی كند و گفت: بان��ك مركزی تمام 
نيازهای مصرفی ارز را پوش��ش می ده��د با اين وجود 
تقاضاهای سوداگرانه در تالشند از اين فرصت و تالطمی 
كه در قيمت ها به وجود آمده استفاده كنند به همين دليل 

تقاضاهای كاذب برای ارز ايجاد شده است.
اين كارش��ناس مس��ايل پول��ی و بانكی م��ازاد تقاضای 
موجود ب��رای اين كاال را كاذب و س��وداگرانه خواند و 
گفت: با توجه به تصميم بانك مركزی برای كاهش نرخ 
 س��ود سپرده ها، در س��ال جاری تمايل سرمايه داران به 
سپرده گذاری در بانك كاهش يافته و هجوم نقدينگی به 

بخش های ديگر را شاهد هستيم.
حباب 40 هزار تومانی قيمت هر سکه طال

وی با اشاره به وجود حباب 30 تا 40 هزار تومانی قيمت 
در بازار س��كه گفت: اين سرگردانی سرمايه ها و هجوم 
آن به بخش های گوناگون بسيار خطرناك است و برای 
كنترل آن راهی به جز اجرای سياست های جديد بانكی 

و جاذبه در بخش های كار و توليد وجود ندارد.
به گفته آزادگان متقاضيان واقعی ارز نخست توليدكنندگان 
هس��تند كه نيازخود را از طريق بانك مركزی و صندوق 
ذخيره ارزی تامين می كنند و دوم كسانی كه قصد سفر به 
كش��ورهای خارجی را دارند كه بايد به شعب بانك های 

دولتی و خصوصی مراجعه كنند.
افزایش قيمت طال ادامه دارد

 وی بازار طال را بيش از هر بخش ديگری برای سرمايه های
س��رگردان جذاب دانست و گفت: از آنجا كه قيمت هر 
انس جهانی طال نوس��انات زيادی داش��ته و از 1920 تا 
1600 دالر متغيير بوده ،اين بخش س��رمايه های بيشتری 
را جذب كرده و چون ركود اقتصاد جهانی و كشورهای 
 آمريكا، يونان، پرتغال، اس��پانيا و ايتاليا ادامه دارد به نظر
می رسد روند افزايشی قيمت طال ادامه خواهد داشت.

كارش��ناس مس��ايل پولی و بانكی و دبير س��ابق شورای 
هماهنگی بانك های اس��تان اصفه��ان با تاكيد بر اين كه 
بازار را نمی توان با دس��تور و بخشنامه كنترل كرد گفت: 
تنها راه از بين بردن رانت و سودجويی های كنونی، ايجاد 
جاذبه برای سپرده گذاری در بانك ها و افزايش نرخ سود 

سپرده ها متناسب با تورم است.
وی ب��رای فروش ارزهای مس��افرتی، صراف��ان را ملزم 
به دريافت كپی كارت ملی و بليط مس��افران دانس��ت و 
گفت:با وجود اين بخش��نامه و بازرس��ی ه��ا، نمی توان 
 ادع��ا كرد هيچ ارزی خ��ارج از چارچوب و غيرمجاز به 

واسطه ها فروخته نمی شود.
اوضاع به نفع صادر کنندگان هم نيست

وی در خصوص پيامده��ای افزايش نرخ ارز نيز گفت: 
با وج��ود اين كه برخی معتقدند اي��ن افزايش قيمت ها 
باعث كاه��ش ارزش پول ملی و به نف��ع صادركنندگان 
تمام خواهد ش��د اما در عمل اين شرايط موجب افزايش 
هزين��ه های توليد و عق��ب افتادن از رقب��ا در بازارهای 
 جهانی شده كه به نفع تاجران فعال در بازارهای صادراتی 

هم نيست.

۱5۰ هزار تماس در شبانه روز ۱۱8 اصفهان را اشغال می كند
مركز تماس 118 با داشتن يك ميليون و 500 هزار شماره در گردونه 
پاس��خگويی هم اكنون 250 نفر را در چهار ش��يفت به صورت 24 
س��اعته مشغول فعاليت دارد كه در ساعت های اوج ترافيك تماس، 

تعداد اپراتورهای فعال بيش از زمان های ديگر است.
ابراهيمی، معاون مديريت مش��تركين و متقاضيان شركت مخابرات 
اس��تان اصفهان و سرپرست مركز تماس گفت: به طور ميانگين در 
24 س��اعت 150 ه��زار تماس با 118 گرفته می ش��ود كه زمان در 
نظر گرفته ش��ده برای هر پاس��خگويی 30 ثانيه می باشد و چنانچه 
تماس گيرنده اطالعات را به طور كامل به اپراتور 118 ارائه ننمايد 
 موجب طوالنی شدن زمان پاس��خگويی و ترافيك در 118 خواهد

شد.
معاون مديريت مشتركين و متقاضيان گفت : از مجموع 150 هزار تماس گرفته شده با مركز 118 در هر روز، به 
 120 هزار تماس پاسخ داده می شود. وی از مردم خواست شماره های ضروری خود را ثبت نموده تا از تماس های

تكراری با 118 كاسته شود.
ابراهيمی ساعت های 9 تا 14 و 16 تا 21 را اوج ترافيك تماس دانست و از مردم خواست شماره های ضروری 
خود را ثبت نمايند تا از تماس های تكراری با 118 كاس��ته ش��ود و ش��ماره های غير اضطراری را نيز خارج از 

ساعات اوج ترافيك تماس از 118 بخواهند.
سرپرست مركز تماس در خصوص برگزاری برخی از جشنواره و مسابقات كه از طريق صدا و سيما و نهاد های 
ديگر صورت می گيرد گفت: انتظار می رود كه در چنين مواقعی 118 بايد پاس��خگوی اطالعات مربوط به اين 
گونه موارد باش��د در حالی كه 118 فقط موظف به ارائه اطالعات مربوط به ش��ماره تلفن های ثابتی است كه در 

سيستم پاسخگويی وجود دارد.

۱۰3 ميليون متر مكعب سهميه آب سه واحد صنعتي بزرگ اصفهان
در سال هاي پرآبي  103 ميليون متر مكعب براي سه واحد صنعتي 
بزرگ اصفهان فوالدمباركه، ذوب آهن و پلي اكريل اختصاص يافته 

است.
 ف��الح عضو كميس��يون كش��اورزي ات��اق بازرگان��ی اصفهان در 
كميسيون كش��اورزي اين نهاد گفت: كنترل مصارف مشتركين آب 
و كنت��رل هدر رفت آب به عنوان دو اس��تراتژي در طرح عملياتي 

شركت آب و فاضالب اصفهان تدوين شده است.
وي 30 درص��د هدر رفت آب را آب ب��دون درآمد تعريف كرد و 
گفت: استفاده شهرداري از شيرهاي آتش نشاني جهت فضاي سبز، 
آب مورد اس��تفاده شستش��وي فاضالب هاي ش��هري و نشست در 

شبكه توزيع، آب بدون درآمد را تشكيل مي دهد.
وي هدر رفت ظاهري آب را ناشي از خرابي شماره گر كنتور و هدر رفت واقعي نشت آب از لوله ها برشمرد و 

گفت: 24 درصد آب اصفهان بدون درآمد است كه در دنيا اين عدد بين 12 تا 15 درصد است.
عضو كميس��يون كش��اورزي اتاق اصفهان تصريح كرد: شركت آب و فاضالب اصفهان طرح عملياتي خود را در 
بخش هاي مديريت تقاضا، الگوي مصرف، كاهش هدر رفت، تنوع بخشي به آب شرب، ايجاد فرهنگ اجتماعي 

در مصرف آب و پشتيباني از آب پخش ها و از جمله برنامه هاي اجرايي اين شركت است.
وي اصالح ش��بكه توزيع آب از جمله تعويض كنتور آب را از فعاليت هاي اين ش��ركت جهت كاهش هدر رفتن 
آب بدون درآمد برش��مرد و گفت: در اين راس��تا اقداماتي در حال انجام اس��ت تا هدر رفتن آب در شبكه را به 

حداقل برساند.
 مصطفي حجه فروش نيز تصريح كرد: اين كميسيون براي بررسي كمبود آب در حال و آينده دغدغه دارد و در 

اين راستا با تشكيل كميته آب زير مجموعه كميسيون خواستار تنوير افكار عمومي است.

۱۰ درصد از بافت هاي فرسوده كشور در اصفهان است
 مديرعامل ش��ركت عمران و مسكن سازان اصفهان با اشاره به اين 
كه 10 درصد از بافت فرس��وده كش��ور در اس��تان اصفهان وجود 
دارد گفت :توس��عه بافت هاي فرس��وده استان اصفهان هدف است. 
غالمرضا عمراني افزود: توس��عه تسريع و توانمندسازي طرح هاي 
بهس��ازي و نوسازي بافت هاي فرس��وده اصفهان هدف اصلي اين 
شركت اس��ت و بايد دولت سهم اعتبارات را در اين زمينه افزايش 

دهد.
به گفته مدير عامل ش��ركت عمران و مسكن سازان اصفهان، هزينه 
كردن در احياي بافت فرسوده كمتر از شهرهاي جديد است و اين 

امر سبب بازسازي شهر مي شود.
عمراني با اش��اره ب��ه اين كه تملك زمين، تهيه اعتبار و ش��روع به 

اجراي طرح، نگاه غالب سازندگان و فعاالن نوسازي در بافت فرسوده را شامل مي شد كه اين نگاه در دهه 70 با 
تغيير در رويه برخي فعاليت هاي به عمل آمده در نوسازي بافت هاي فرسوده به نگاهي محوري تبديل شد بيان 
داشت: در اين راستا سازندگان عمدتا در بافت هاي فرسوده تاريخي با استفاده و جذب مشاركت جزئي مردمي 
آغاز به كار كردند.عمراني كاربرد نگاه پروژه محور در نوس��ازي بافت هاي فرس��وده را عاملي براي خروج اهالي 
محله از محل سكونت خود عنوان كرد و افزود: با ورود و برجسته شدن نگاه پروژه محور در نوسازي بافت هاي 

فرسوده شهري، عنصر مشاركت مردمي از اهميت ويژه اي برخوردار شد.
وي با اش��اره به چالش هاي موجود در فرايند نوس��ازي بافت هاي فرس��وده گفت: ش��ناخت مخاطبان نوسازي، 

كارفرما و سرمايه گذار از عوامل بسيار مهمي است كه در مبحث نوسازي بافت هاي فرسوده مطرح است.
وي گفت: مهاجرت س��اكنان بافت هاي فرس��وده به س��اير محالت، ريزدانگي و نداشتن خدمات عمومي، پايين 
بودن امنيت اجتماعي، چندوجهي بودن بافت ها، نوع مداخله مجريان س��اخت و س��از، عدم س��رمايه گذاري و 
انگيزه ساخت، مشكالت ثبتي و برخي مسائل حقوقي از ديگر چالش هاي موجود در نوسازي بافت هاي فرسوده 

است.
مديرعامل ش��ركت عمران و مس��كن منطقه مركزي، جلب اعتماد مردمي در فرايند نوسازي بافت هاي فرسوده و 
 همكاري و همياري مجموعه متوليان امر اعم از شهرداري، دولت، دستگاه هاي خدمات رسان و ... را از ضرورت هاي 
اساس��ي ورود به نوسازي بافت هاي فرس��وده عنوان كرد. وي افزود: مصوبه مجلس شوراي اسالمي در راستاي 
بازس��ازي و نوس��ازي 70 هزار هكتار بافت فرسوده كشور در مدت 10 س��ال، نيازمند اقدام همه جانبه در تمام 

سطوح اعم از مردم و مجريان است.

توليد   5/8درصد بادام كشور در چهارمحال و بختياري
 چهارمحال و بختياري هر چند در فصل زمس��تان برودت 30درجه 
س��انتيگراد را تجرب��ه مي كند اما قطب اصلي كش��ت ب��ادام ايران 
اس��ت. چهارمحال وبختياري س��رزمين بادام ايران اس��ت كه نسيم 
به��اري در يك چش��م به هم زدن س��امان رودخان��ه زاينده رود را 
ش��كوفه باران مي كند و بادامس��تان هاي حاش��يه رودخانه، بهشت 
ش��كوه ش��كوفه ايران مي ش��ود. هم اكنون توليد   5/8درصد بادام 
 كش��ور در چهارمحال و بختياري اين استان را به يكي از مهم ترين 
اس��تان هاي توليد كننده بادام در ايران تبديل كرده اس��ت. در حال 
حاضر براس��اس برخي اظه��ار نظرها، ص��ادرات هركيلوگرم بادام 
 ح��دود   15دالر ارزآوري دارد كه اين امر بيانگر اهميت اقتصادي، 
ارزآوري، ضرورت س��رمايه گذاري، برنامه ريزي براي توسعه سطح 
زيركش��ت اين محصول و افزايش توليد آن اس��ت و هر هكتار بادام با ميانگين تولي��د پنج تن مي تواند   75هزار 
دالر ارزي داش��ته باشد. كش��ت بادام به عنوان يك پتانسيل اقتصادي يكي از مهم ترين مزيت هاي كشاورزي در 

چهارمحال و بختياري به همين جهت اين استان رتبه نخست توليد كشت بادام آبي كشور را دارد.
چهارمحال وبختياري در كشت ديم و آبي مقام چهارم را دارد و در مجموع   5/8درصد بادام كشور در اين استان 
توليد مي شود كه سطح باغات بادام اين استان   15هزار هكتار مي باشد و 11 هزار و200  هكتار از اين سطح بارور 
اس��ت و امس��ال بيش از20  هزارتن محصول بادام دراين استان توليد ش��د. هم اكنون عمده محصول بادام منطقه 
چهارمحال و بختياري به كش��ور هند صادر مي ش��ود و 95 درصد از محصول بادام اين استان پس از بسته بندي 
به هندوس��تان و س��پس ساير نقاط جهان صادر مي ش��ود. بيش از چهار هزار تن مغز بادام اين استان به خارج از 
 كش��ور صادر مي ش��ود كه به دليل قيمت باالي اين محصول در كشور هند به عنوان يك كاالي لوكس محسوب 
مي ش��ود.با همكاري س��ازمان توس��عه تجارت ايران و گمرك جمهوري اس��المي ايران براي نخستين بار قيمت 

محصول صادراتي بادام به خارج از ايران در گمرك شهركرد تعيين شده است. 
كارشناسان صادرات تاكيد مي كنند كه محصول شكسته بادام در چهارمحال وبختياري بايد فرآوري شود چرا كه 
در هزار كيلوگرم 15كيلوگرم مغز شكس��ته بادام وجود دارد و بايد در زمينه صنايع وابس��ته و جانبي اين محصول 
اقدامات الزم انجام ش��ود. محصول بادام چهارمحال و بختياري از كيفيت بس��يار بااليي جهاني برخوردار اس��ت 
چرا كه محصول آمريكا و ديگر كش��ورها به دليل اصالحات ژنتيكي ويژگي و كيفيت بادام چهارمحال وبختياري 
را ندارد.صادرات س��االنه   40درصد محصول بادام اين اس��تان مي تواند بيش از  160 ميليون دالرارز آوري داشته 

باشد.
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زاینده رود
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
هر ساله در دهه دوم مهر ماه را كه در تقويم 
رسمي كشور به نام هفته گراميداشت نيروي 
انتظامي نامگذاري شده است، شعاري را كه 
گوياي اولويت ها و مأموريت هاي موجود 
در ح��وزه تامي��ن امنيت مي باش��د، تعيين 
نموده و سرلوحه برنامه هاي اين هفته قرار 
مي دهد تا از اين طريق مقدمات هماهنگي 
و هم انديشي و مشاركت عمومي در تحقق 
آن ش��عار در سطح جامعه فراهم گردد و به 
يك تفاهم كارآمد و پايدار در راستاي توليد 
و گس��ترش امنيت دس��ت ياب��د. در همين 
راستا ش��عار هفته ناجا در سال جاري سهم 
م��ن در امنيت و آرامش؟ ت��ا بيش از پيش 
مردم و نهادهاي مس��ئول كش��ور بر سهمي 
ك��ه در تولي��د و حفظ امنيت پاي��دار دارند 
واقف ش��ده و با انج��ام وظايف و تكاليف 
خود پليس كش��ور را ياري نموده و امنيت 
پاي��دار با كمترين آس��يب و جرم را نصيب 
كش��ور كنند. بر همين اس��اس و بر حسب 
احساس ضرورت به تحليل و بررسي شعار 
هفته ناجا پرداخته شده است. همه مي دانيم 
براي پيشگيري از بروز هر جرمي در جامعه 
افراد و نهادهاي بسياري دخيل هستند كه از 
آن جمله مي توان ب��ه خانواده، متخصصان 
بهداشتي، دولت، آموزش و پرورش، پليس 

و قوه قضائيه اشاره كرد.
سهم خانواده 

فرمان��ده ني��روي انتظام��ي اس��تان اصفهان 
مي گوي��د: خان��واده به عنوان مه��م ترين و 
بني��ادي تري��ن نهاد اجتماعي در س��المت، 
ش��رافت و انحراف اعضاي آن مؤثر اس��ت 
و داراي كاركرده��اي مثب��ت توليد نس��ل، 
تعيين هوي��ت اجتماع��ي، اجتماعي كردن 
فرزندان و اس��تحكام شخصيت بزرگساالن 
و كانون الفت و مهر اس��ت، رشد و توسعه 
عل��م و فن آوري و صنع��ت )به خصوص 
فن��اوري و ارتباطات ماه��واره و اينترنت( 
در جوامع فعلي، ش��كل و محتوا و كاركرد 
خانواده ها را دس��ت خوش تغيير و تحول 
كرده اس��ت ك��ه اين مس��أله در جاي خود 
قابل تأمل اس��ت. س��ردار كرمي مي افزايد: 
برخي عوامل تأثيرگذار بر خانواده )در كنار 
كاركردهاي مثبت( فوت، اعتياد، اختالالت 
رواني، رسانه هاي گروهي يا جمعي، ميزان 
تحصي��الت والدين، س��طح درآمد، س��ن 
والدي��ن و... توانس��ته تغيي��ر و تحوالتي را 
در ن��وع رفتار و كردار اعض��ا )پدر و مادر 
و فرزندان( داشته باش��د كه ميزان تأثير هر 
ي��ك از اين عوام��ل متفاوت اس��ت و گاه 
موجب ايجاد خش��ونت بزه و بزهكاري در 
افراد مي گردد. وي تصريح مي كند: خانواده 

مي تواند بستري مناسب براي افزايش بروز 
خشونت و پرخاش��گري باشد كه به عقيده 
روان شناس��ان راضي نبودن ف��رد از محيط 
و اطرافي��ان و عقده هاي ف��رد جزء عوامل 
مؤثر خشونت اس��ت. به گفته سردار كرمي 
جامعه شناسان همچون مشكالت زناشويي، 
نداش��تن درك صحيح زن و مرد از موقعيت 
خودش��ان، مرد س��االري و آداب و رسوم 
را در ب��روز خش��ونت مؤثر م��ي دانند كه 
در نتيج��ه تأثيراتي در ابت��دا براي فرد فاعل 
گذاشته س��پس بر قرباني به صورت كاهش 
كاراي��ي در محي��ط كار، كاه��ش يادگيري، 
ناتوان��ي در برق��راري ارتب��اط اجتماعي و 
 بيماري هاي رواني زمينه ساز رفتار انحرافي

 

مي گردد.
براساس تحقيقات: 

- مهم تري��ن قدم در فراين��د تعليم و تربيت 
 آش��نا ك��ردن پ��در و م��ادران ب��ه اصول و 
روش هاي برقراري روابط انساني با فرزندان 
اس��ت. آش��نايي دقيق تر آنان با روانشناسي 

نوجوانان يك ضرورت است.
- والدي��ن به فرزندان خود احترام بگذارند. 
با آنان صحبت نمايند. سخنان آنان را گوش 
دهند و آن��ان را با واقعيت ه��اي تاريخي، 
اجتماعي و اقتصادي و مذهبي آشنا سازند. 
- نظارت بيشتر خانواده ها بر امور مختلف 
از جمل��ه وضعي��ت تحصيل��ي، اخ��الق و 

انضباط، دوس��تان و رفت و آمد آنان، دخل 
و خ��رج، گذراندن اوقات فراغت، برقراري 

ارتباط مستمر بين مدرسه و خانواده .
- در گذش��ته اختالف ميان دو نسل در يك 
خانواده محس��وس نبود. اما در حال حاضر 
پيش��رفت صنعت و فناوري سبب شده كه 
اختالف ميان دو نسل عميق تر شود كه الزم 
اس��ت والدين با علم و آگاهي بيشتر با اين 

مسأله روبرو شوند .
- در محيط خانواده بحث از پس��ر و دختر، 
زش��تي و زيبايي، خوش زبان��ي، كند زبان، 
س��المت و نقص نبايد عامل تبعيض باشد. 

پدر و مادر امانت دار خدا هستند .
- خان��واده باي��د محل امني��ت و آرامش و 
س��كون براي فرزندان و اعضاي آن باشد نه 
محل رفتارهاي خصمانه، خش��ونت آميز و 

غير دوستانه 
سهم پليس و قوه قضائيه

فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان درباره 
سهم پليس و قوه قضائيه در احساس امنيت 

و آرامش چند نكته را تشريح مي كند:
- به منظور كمك به قربانيان پليس كودك و 

نوجوان بايد تأسيس شود.
- دان��ش افزايي تخصص��ي نيروهاي پليس 
و قضات دادگس��تري ها در قلمرو مباحثي 
چون روانشناس��ي، مش��اوره و م��ددكاري 
ش��خصيت،  روانشناس��ي  و   اجتماع��ي 
آسيب هاي رواني اجتماعي و جامع شناسي 

جنايي امري الزم و ضروري است .
- اص��الح و بازنگ��ري قواني��ن مج��ازات 
اس��المي و اجراي قوانين متناسب با جوامع 

مجرمين )جوانان و نوجوانان(.
سهم ادارات در کاهش ترافيك

تحقيق��ات ما نش��ان م��ي دهد ك��ه تنها در 
اس��تان اصفهان 56 درص��د از خودروهاي 
 ش��خصي كه هم��ه روزه در خياب��ان تردد 
مي كنند و باعث ترافيك مي شوند مربوط به 
ادارات است كه آنها مي توانند با قرار دادن 
س��رويس براي كارمندانش��ان و توجيه آنها 
براي عدم بكارگيري از خودروي ش��خصي 
س��هم عمده اي را در كاهش ترافيك سطح 
ش��هر و جلوگيري از ورود حجم گس��ترده 
اي از خودروه��ا به محدوده مركزي ش��هر 

ايفا كنند.
س��هم ادارات در کاهش تصادفات و 

تلفات انساني
در برخي از ادارات مش��اهده مي ش��ود كه 
از موتورس��يكلت براي انجام مأموريت ها 
استفاده مي شود همچنين برخي از كارمندان 
نيز موتورس��يكلت سوار هستند. با توجه به 
اين كه عدم بكارگيري كاله ايمني و عبور در 
بزرگراه ها يكي از مهم ترين داليل تصادفات 
ناگوار اين وس��يله نقليه در اس��تان اصفهان 

اعالم ش��ده، در اين خصوص هم مسئوالن 
و روس��اي ادارات م��ي توانند با توجيه زير 
مجموعه خ��ود و همچنين با تهيه و اعطاي 
كاله ايمني به آنان از بروز اين گونه سوانح 

و حوادث جلوگيري نمايند.
سهم ادارات در حوزه امنيت اخالقي

س��ردار كرمي در اين ب��اره مي افزايد: يكي 
از مش��كالت امروز جامعه ما بد پوششي و 
اس��تفاده از آرايش ها و پوشش هاي مغاير 
با ارزش هاي ملي و ديني ماس��ت كه برخي 
از افرادي كه اقدام به اين گونه پوشش ها و 
آرايش ها مي كنند يا در ادارات مش��غول به 
كارند و يا ب��ه صورت ارباب رجوع به آنها 
مراجعه مي كنند كه با پيش بيني تمهيدات و 
تدابير الزم توسط مسئوالن ادارات از جمله 
برخ��ورد جدي ب��ا كارمندان و ع��دم ارائه 
خدمات به مراجعان بد پوشش و ارائه تذكر 
و ارشاد و جلسات توجيهي و گرفتن تعهد 
براي زير مجموعه مي توان فرهنگ عفاف و 
حجاب را در جامعه گسترش داد و از بروز 
صحنه هاي نامناسب و ضد ارزش در سطح 

جامعه نيز جلوگيري كرد.
سهم ادارات در کاهش ناهنجاري هاي 

اجتماعي
 ش��ايان ذك��ر اس��ت: در بح��ث كاه��ش
 ناهنج��اري هاي اجتماع��ي ادارات دولتي 
سهم بزرگي دارند كه با انجام وظايف خود 
در اين خصوص مي توانند به توسعه امنيت 
مطلوب و پايدار كمك شاياني نمايند. آنان 
م��ي توانند با برپاي��ي كالس هاي توجيهي 
و جلس��ات كارشناسي با استفاده از استادان 
مجرب آگاه به امور اجتماعي آموزش هاي 
الزم را در زمينه چگونگي مقابله با مجرمان 
و متخلف��ان و همچنين راه هاي پيش��گيري 
از ب��روز جرم و جلوگي��ري از عصبانيت و 

خشونت ارائه كنند.
سهم عامه مردم

يكي ديگر از م��وارد مهمي كه مي تواند به 
برقراري امني��ت و آرامش و كاهش جرايم 
كمك فراواني كند انجام درس��ت وظايف و 
تكاليفي است برعهده عامه مردم نهاده شده 
و آن همكاري و همراهي با پليس از طريق 
رعاي��ت اصول ايمني، توصيه و هش��دارها 
و هچنين ارتباط مس��تمر ب��ا مراكز ارتباطي 
پلي��س چ��ون 110 و 197 اس��ت. در ه��ر 
استاني، هر ش��هري و محله اي يك نيروي 
پلي��س از معاونت ها گرفت��ه تا كالنتري ها 
مستقر هستند كه نسبت به آسيب ها، جرايم 
و تخلفات درجغرافياي منطقه خود بيش از 
س��ايرين مطلع هس��تند و براي كاهش آنها 
تدابير و برنامه دارند كه همكاري و همراهي 
مردم با آنها مي تواند موفقيت هاي خوبي را 

رئيس پليس فناوري و تبادل اطالعات اصفهان:نصيب جامعه نمايد.
افزايش دامنه جرم و جنايت در جوانانی كه 

به اينترنت دسترسی دارند 
رئيس پليس فناوري و تبادل اطالعات اصفهان گفت: هدف دشمن از طراحی برنامه های 
دنيای مجازی منحرف كردن و رسوخ در بنيان های ارزشی جامعه اسالمی است كه بايد 

به عنوان يك تهديد امنيتی جدی با آن مقابله شود.
سرهنگ ستار خسروی در همايش جرايم رايانه ای و راه های مقابله با آن در فرهنگسرای 
اش��راق شاهين شهر اظهار كرد: جوانی، دوران بحران است و تمايالت شديد جوانان به 
تماشای صحنه های مستهجن و غير اخالقی از خصوصيات اين دوره سنی است كه به 
صورت اميال مفرط جنسی تظاهر پيدا می كند و وسيله ای به نام اينترنت اين امكان را برای 
جوانان تا رفتن به نقطه سقوط فراهم می كند. خسروی افزود: متأسفانه تفريح و سرگرمی 
جوانان در عصر وسايل ارتباط جمعی، به طور روز افزون به صورت غيراخالقی درآمده 
است. وی ادامه داد: دنيای مجازی به اغراق گويی در ضد ارزش ها و تحريك احساسات 
جوانان روی آورده و دنيای استكبار از اينترنت برای تخريب افكار و انحراف در بنيان های 
خانواده استفاده می كند. خسروی با اشاره به نقش خانواده در كاهش آسيب های اينترنتی 
تصريح كرد: بررسی آماری جامعه مجرمان در كشور نشان می دهد كه متأسفانه دامنه جرم 
و جنايت در جوانانی كه به اينترنت دسترسی دارند رو به افزايش است و اگر خانواده ها 
به كاركرد دوگانه اين ابزار دقت ننمايند و به آنچه بر سر فرزندشان می آيد توجه نكنند 
ادامه اين روند، جامعه را با دشواری های زيادی مواجه خواهد كرد. رئيس پليس فناوری 
اطالعات اصفهان عنوان كرد: تحقيقيات نشان می دهد در مواردی از اين دست، خانواده ها 
مسئول به وجود آورنده انحراف در جوانان هستند و اغماض های بی دليل آنها می تواند 
از جوان های درستكار و پاك سرشت، موجودی ناسازگار بيافريند و آنان را برای ايفای 

نقش های ناپسند آماده سازد.

اخبار

جامعه

وزیر آموزش و پرورش:
دوره ابتدايي و راهنمايي سه ساله مي شود

در نظام آموزشی جديد دوره ابتدايی سه سال، دوره راهنمايی سه سال و دوره متوسطه 
شش سال خواهد بود. در حال حاضر اين شيوه آموزش در 123 كشور دنيا اجرا می شود 
و در ايران هم در سال 68 به تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد. به گزارش 
ايلن��ا، وزير آموزش و پرورش در جمع فرهنگيان همدان با اعالم اين خبر گفت: »نظام 
آموزش��ی جديد در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به تصويب رسيده  است. اين نظام 
آموزش��ی كه به شيوه 6-3-3 خواهد بود از سال تحصيلی جديد اجرا می شود. حاجی 
بابايی افزود: هم اكنون اين شيوه آموزش در 123 كشور دنيا اجرا می شود و در ايران هم 
در س��ال 68 به تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد. وزير آموزش و پرورش 
همچنين از واگذاری نظارت و اجرای س��ند تحول آموزش و پرورش از شورای عالی 
انقالب فرهنگی به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و آن را نشان دهنده جايگاه 
رفيع آموزش و پرورش دانست. حاجی بابايی افزود: با اين مصوبه هر گونه تغيير ساختار 
در نظام آموزشی در آينده بايد در شورای عالی انقالب فرهنگی بحث شود و نيازی به 
ورود مجلس ش��ورای اسالمی نيست. وي همچنين از هوشمند شدن20 هزار مدرسه 
تا پايان خرداد س��ال آينده خبر داد و گفت: در اجرای اين طرح نوع تدريس و كيفيت 
آموزش به علت در دس��ترس بودن مطالب علمی دگرگون می ش��ود. وزير آموزش و 
پرورش همچنين از لزوم ش��ركت دانش آموزان مراكز آموزش از راه دور در امتحانات 
هماهن��گ مدارس خبر داد و افزود: اين دانش آموزان بايد با هماهنگی رئيس منطقه به 

مدرسه ای معرفی شده و در امتحانات آن مدرسه شركت كنند.

اعالم حكم قطعي متهمان خميني شهر 
در هفته آينده

زاینده رود
رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: حكم 
قطعي متهمان خميني شهر دوشنبه هفته آينده از سوي 
ديوان عالي كشور اعالم خواهد شد. غالمرضا انصاري 
خاطرنشان كرد: پس از اعالم رسانه اي حكم اعدام چهار 
نف��ر از متهمان باغ خميني ش��هر در روز 21 مردادماه، 
اين افراد به حكم صادره اعتراض كردند. گفتني است: 
براساس احكام قضايي متهم مي تواند نسبت به حكم 
صادره ظرف مدت 20 روز اعتراض كند. وي تصريح 

كرد: به علت حساس بودن پرونده، ديوان عالي كشور، حكم صادره را خارج از نوبت 
بررسي كرده و طبق گزارشات ارائه شده قرار است دوشنبه و سه شنبه هفته آينده حكم 
نهايي توسط ديوان اعالم شود. رئيس كل دادگستري استان اصفهان افزود: تاكنون حكم 
 9 نفر از 16 متهم جنايت باغ خميني ش��هر صادر شده كه عبارت است از: حكم اعدام 
به صورت به دار آويختن در مألعام براي متهمان رديف اول تا چهارم در يكي از ميادين 
اصلي خميني شهر. غالمرضا انصاري به صدور حكم برائت براي متهمان رديف هفتم و 
نهم اشاره و تصريح كرد: حكم ساير متهمان رديف پنجم و ششم به دليل اين كه پرونده 
اين متهمان داير به زناي عنف و اكراه است نظر به نياز به تحقيقات بيشتر و مواجه آنها با 
متهم دستگير شده اخير و ساير متهمان فراري مفتوح است كه با توجه به اين كه تحقيقات 
بيشتر احساس مي شود دادگاه تصميم گيري نكرده است. وي درباره متهم رديف هشتم 
نيز خاطرنشان كرد: تمام اتهامات مندرج در كيفرخواست و اتهام زناي به عنف و اكراه 
با توجه به امكان متهم و اين كه هيچ يك از شكات و متهمان ديگر حضور وي را در باغ 
اول و دوم تأييد نكردند و نيز مورد شناسايي قرار نگرفت بنابراين به لحاظ نبود دليل كافي 
رأي بر برائت وي در نظر گرفته شده است. رئيس كل دادگستري استان اصفهان در خاتمه 
گفت: حكم متهم رديف دهم كه به تازگي طي يك ماه اخير دستگير شده با متهمان رديف 

پنجم و ششم و نيز ساير افرادي كه دستگير نشده اند در حال بررسي است.

با ناجا

 فریده عباسي
ديدگاه ه��ای س��نتی خانواده ه��ا در دهه های اخي��ر برگرفته از 
باورهای ديرين گذش��ته برای داشتن فرزندان بيشتر، ارجحيت 
جنسيتی فرزند پسر، تفكر حمايت در دوران سالمندی با تعداد 
بيش��تر فرزندان، همگی س��بب  ش��د كه خانواده ها بدون توجه 
به ش��رايط آينده، نس��لی را به وجود آورند كه امروز )جمعيت 

جوان( ايران را تشكيل می دهد.
نس��لی كه از متن ديدگاه های س��نتی برآمده و در بسياری موارد 
در تقابل باورهای گذش��ته و ايده های امروز به س��ر برده است 
و حاال كودكان آن روز و نس��ل جوان امروز به س��ن ازدواج و 
باروری رسيده اس��ت. ديدگاه اين نسل نسبت به مقوله ازدواج 
و فرزندآوری بس��يار متفاوت از پدران و مادران آنهاس��ت. اين 
روزه��ا برخی زوج ه��ای جوان از همان آغاز زندگی مش��ترك 
تصميم می گيرند كه به داليل مختلف بچه دار ش��دن را از برنامه 
آينده خود حذف كنند و عده ای ديگر تا فراهم ش��دن ش��رايط 
مناس��ب ترجيح می دهند اين موض��وع را به تعويق بيندازند. در 
ميان زوج هايی هم كه تمايل به داشتن فرزند دارند، كمتر زوجی 
را می بينيم كه به داش��تن بيش از دو فرزند تمايلی داش��ته باشد. 
امروزه به داليل مختلف سن ازدواج بيش از پيش افزايش يافته و 

جوانان ديرتر از گذشته به فكر تشكيل زندگی مشترك می افتند. 
سن ازدواج نه تنها در ايران بلكه در بسياری از جوامع و كشورها 
افزايش يافته است. آمارها نش��ان می دهد، از سال 1980، تعداد 
زنانی كه در 30 س��الگی اقدام به بچه دار شدن می كنند، بيش از 
گذش��ته افزايش يافته است، در حالی كه تعداد زنانی كه پيش از 
30 سالگی بچه دار می شوند، بسيار كم شده است.عوامل زيادی 
در زندگی زوجين موجب شده است كه تمايل به بچه دار شدن 
برای آنها اهميت كمتری داش��ته باش��د. ادام��ه تحصيل، ارتقای 
وضعيت اقتصادی و جايگاه اجتماعی و تالش برای داشتن شغل 
مناس��ب، همچنين افزايش آگاهی زوجين و در دس��ترس بودن 
وس��ايل پيش��گيری از بارداری از عواملی است كه موجب شده 
زوجين، بچه دار شدن را جزو اولويت های اول خود قرار ندهند 
و در يك كالم بايد گفت: نقطه پررنگ تفاوت س��ني والدين و 

فرزندان در نسل جوان به وضوح ديده مي شود. 
شهرنشيني عامل مؤثر در افزایش سن ازدواج است:

س��ن ازدواج در بين كشورهای مختلف به طور معمول بين 13 
تا 27 س��ال متغير اس��ت. بهنام در كتاب جامعه شناسی خانواده 
درخصوص سن ازدواج در ايران می نويسد: يكی از ويژگی های 
ازدواج در ايران از زاويه س��ن زوجين، پراكندگی آن اس��ت، آن 

چنان كه بازيابی هنجاری مشخص به دشواری امكان پذير است. 
به عبارت ديگر ازدواج های زودرس در 12 يا 13 سالگی در كنار 
ازدواج هايی در سنين 27يا 28 سالگی به چشم می خورد و تعيين 
ميانگين به تنهايی قادر به نشان دادن اين پراكندگی نيست. آمارها 
نشان می دهد كه بين سن ازدواج افراد با سواد و بی سواد به طور 
متوسط 2 تا 3 سال اختالف وجود دارد. همچنين شهرنشينی يكی 
از عوامل مؤثر در افزايش سن ازدواج است و افراد شهرنشين به 
دليل عدم حمايت های خانوادگی، اشتغال بيشتر به تحصيالت و 
تمايل به كسب شغل بهتر و باالتر، ديرتر ازدواج می كنند. قابليت 
باروری زنان در سن 16 سالگی به طور متوسط 15درصد است 
و در 20 س��الگی كه حداكثر قابليت باروری زنان اس��ت به 20 
درصد می رس��د و با باالرفتن س��ن به كندی كاهش می يابد. در 
كشورما به دليل توسعه شهر نشينی، عالقه تعداد زيادی از دختران 
به ادامه تحصيالت و افزايش نسبی دختران هرگز ازدواج نكرده 
نسبت به پسران، سن ازدواج دختران به تدريج در حال افزايش 
است، كه به غير از آثار و نتايج اقتصادی و اجتماعی عواقب سوء 

بهداشتی را نيز به دنبال دارد .
نباید اختالف سنی زیادی بين والدین و فرزندان باشد

 يك روان ش��ناس گفت: در جوامع سنتی ازدواج همراه با بچه 

دارش��دن و بچه دارشدن همراه با تناسب فكری و سنی بچه با 
والدين مطرح می شود.

به نقل از ايس��نا، بيژن قربانی اظهار داش��ت: برخالف گذشته 
ك��ه بچه ه��ا س��رمايه كار بودند و دوش��ادوش پ��در و مادر 
 خ��ود كار می كردن��د، امروزه به دليل رش��د جوام��ع از نظر 
حمايت ه��ای اجتماعی، فرزندان بخش��ی از هزينه زندگی و 
زمان گير هس��تند و انرژی پدر و مادر را تحليل می برند. وی 
اضاف��ه كرد: فرزندان امروزس��ال ها پ��س از پايان تحصيالت 

ش��غلی ش��غل خاصی ندارن��د و از نظر مالی به پ��در و مادر 
خود وابس��ته اند. وی با بيان اين كه اگر با يك مبنای س��نتی 
 ب��ه اين موض��وع نگاه كنيم، م��ی بينيم آن چه ك��ه قديمی ها 
می گويند درس��ت اس��ت و نبايد اختالف س��نی زيادی بين 
پدر و مادر و فرزندان آن ها باش��د، بيان داش��ت: اگر بر مبنای 
 زندگ��ی واقعی امروز ن��گاه كنيم متوجه تغييرات ايجادش��ده 
 می شويم و درمی يابيم كه ازدواج و بچه دارشدن دو موضوع

مختلف است.

نقطه پررنگ تفاوت سني در نسل جوان

زاینده رود
در پي اجراي طرح نظارت و كنترل سارقان سابقه دار 
توس��ط پليس آگاهي اس��تان اصفهان اعضاي پنج نفره يك 
باند حرفه اي س��ارقان اتومبيل در شهر اصفهان شناسايي و 
دستگير شدند. سرهنگ حسين حس��ين زاده رئيس پليس 
آگاهي استان اصفهان گفت: تالش سه ماهه كارآگاهان پليس 
آگاهي استان و شهرستان فالورجان كه در قالب اجراي طرح 
نظارت و كنترل سارقان سابقه دار صورت گرفته بود، منجر 
به انهدام باند حرفه اي سارقان اتومبيل در اصفهان شد و روز 
گذشته تمامي اعضاي اين باند كه پنج نفر هستند، در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير شدند.
فعاليت پيچيده سارقان

وي افزود: از مخفيگاه اين باند ده ها دستگاه اتومبيل مسروقه 
به همراه اتومبيل هاي تصادفي و قطعات اوراق شده خودروها 
كش��ف و ضبط شد كه حكايت از فعاليت ويژه اين سارقان 
حرفه اي دارد. رئيس پليس آگاهي استان با بيان اين كه بيشتر 
اتومبيل هاي مسروقه سمند، پژو405 و پژو 206 هستند گفت: 

س��ارقان در ساعات خلوت شب در سطح شهر پرسه زده و 
خودروهايي كه در محل هايي نامناسب و دور از ديد ديگران 
پارك شده و همچنين فاقد تجهيزات ايمني مانند دزدگير، قفل 
پدال و قفل فرمان بودند را با استفاده از مهارت ويژه و خاص 

سرقت مي كردند.
سایه پليس بر سر سارقان

به نقل از پايگاه اطالع رس��اني پليس س��رهنگ حسين زاده 
خاطر نشان كرد: بهرام 25 ساله كه سردسته اين باند است، از 
مدت ها پيش تحت نظر كارآگاهان پليس آگاهي قرار داشت 
اما او بدون اين كه متوجه سايه پليس بر سرش باشد. همچنان 
به فعاليت مجرمانه خود ادامه مي داد. اين مقام مسئول گفت: 
با فيلم هايي كه از سارقان تهيه شده و مدارك و شواهدي كه 
پليس در اختيار داشت، تمامي متهمان مجبور به اقرار عمل 
مجرمانه خود ش��دند كه به زودي پاي ميز محاكمه خواهند 

رفت.
احتمال سرقت اتومبيل از سایر استان ها

س��رهنگ حس��ين زاده اظهار داش��ت: در بين خودروهاي 

مس��روقه كشف ش��ده اتومبيلي با پالك يكي از استان هاي 
كشور به دست آمده كه ظن كارآگاهان را به ارتكاب سرقت 
اتومبيل در س��اير استان ها بيشتر كرده اس��ت. وي افزود: با 
تحقيقات گسترده اي كه در اين زمينه صورت خواهد گرفت 
خبره��اي تكميلي و جديدتري از فعاليت مجرمانه اين باند 
به اطالع مردم خواهد رسيد.اين مقام انتظامي بيان داشت: با 
توجه به حرفه اي بودن س��ارقان و اين كه پليس موفق شده 
است تمامي اعضاي سارقان را دستگير كند، انتظار مي رود 
با كاهش چش��مگير س��رقت اتوميل در سطح استان مواجه 

باشيم.
هشدار به فروشندگان اتومبيل هاي تصادفي

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان به افرادي كه اتومبيل آنها 
دچار آتش س��وزي، يا سانحه ش��ده و يا تصادفي است در 
خصوص فروش وس��يله نقليه هشدار داد و گفت: اين افراد 
بايد توجه داشته باشند كه اتومبيل خود را به افراد نامطمئن و 
غير مجاز نفروشند. زيرا هرگونه عمل مجرمانه با خودروي 

تصادفي آنان برايشان خالي از مسئوليت نخواهد بود. 

به مناسبت هفته ناجا:

سهم من در امنيت و آرامش...

هدیه پليس اصفهان در آستانه هفته ناجا:

انهدام باند حرفه اي سارقان اتومبيل
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ارش��اد  و  فرهن��گ  مدي��ركل 
اس��المي چهارمحال و بختياري 
جشنواره  نخس��تين  برگزاري  از 
نقاش��ي قرآن��ي با عن��وان تجلي 
حسن  در سالجاري در شهركرد 
خبر داد. حس��ين گنجي افزود: با 
پايان يافتن مهلت ارس��ال آثار به 
نخس��تين جش��نواره ملي نقاشي 
قرآني 138 اثر ب��ه دبيرخانه اين 
جشنواره ارسال ش��ده است. به 
گفته وي از اين تعداد آثار ارسال 
ش��ده ب��ه دبيرخانه ني��ز 26 اثر 
انتخاب شده و به مرحله بعد راه 
يافت. وي گفت: اين جش��نواره 
از مجموعه جشنواره هاي منظومه 

آيات اس��ت كه به صورت سراسري در كشور برگزار 
مي شود.

گنجي، رش��د و اعتالي هنر ديني را مهم ترين هدف 
برگزاري اين جشنواره عنوان كرد و افزود: بازشناسي 
ظرفيت ه��اي فرهنگي هنري ب��ا محوريت آموزه هاي 
ديني و قرآني، زمينه س��ازي و ايجاد بستر مناسب در 
راستاي ارتباط هنرمندان با مفاهيم بلند قرآن از اهداف 
اين جشنواره است. وي تبليغ و نشر مفاهيم قرآني با 
استفاده از زبان هنر، تشويق هنرمندان در جهت خلق 
آثار ماندگار با الهام از آموزه هاي قرآني و شناس��ايي 
هنرمندان معاصر فعال از ديگر اهداف اين جش��نواره 

اس��ت. گنجي يادآور ش��د: آثار ارس��الي به جشنواره 
پيرامون موضوعات قصص قرآني و زندگي پيامبران، 
س��يماي انسان در قرآن، طبيعت و آفرينش در قرآن و 
قيامت، بهشت و دوزخ در قرآن، كه به صورت نقاشي 
به تصوير كش��يده مي باش��د. وي اف��زود: از اين آثار 
پذيرفته ش��ده نمايشگاهي برپا مي شود و از هنرمندان 
پذيرفته ش��ده نيز آزمون عملي اخذ خواهد شد. اين 
جشنواره از س��وي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان و با همكاري مركز هماهنگي، توسعه و ترويج 
فعاليت هاي قرآني كش��ور و استانداري چهارمحال و 
بختياري در سالجاري در راستاي اعتالء و ترويج هنر 

ديني برگزار مي شود. 

نخس��تين همايش نام آوران حوزه علمي��ه اصفهان از 
آذر ماه امس��ال در قالب س��ه برنامه علمي و در س��ه 
فصل برگزار خواهد ش��د. مدير كل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اس��تان اصفهان در نشست خبری خود اظهار 
داش��ت: اين همايش پيرامون حي��ات علمي نام آوران 
حوزه علميه اس��ت و در اولين دوره آن فعاليت علمي 
نام آوران اين حوزه از قرن نخس��ت هجري تا پيدايش 
دولت صفوي بررسي مي شود. عليرضا حسيني افزود: 

دوره دوم از صفويه تا س��ال 1300 هجري شمس��ي و 
دوره س��وم نيز از سال 1300 تاكنون است كه در سال 
91برگزار خواهد ش��د. وي به بررسي هويت برخي از 
مش��اهير در صدر اس��الم پرداخت و گفت: نام برخي 
از ش��خصيت ها را زياد ش��نيده ايم ولي به شخصيت 
علم��ي آنها كمت��ر پرداخته ش��ده و در اين همايش از 
آنه��ا به عن��وان تأثيرگ��ذاران حوزه فلس��فه، اصول و 
 مهندس��ي ياد مي شود. حس��يني افزود: مالك معرفي 
ش��خصيت ها در دوره اول كرسي درس است و هدف 
مصادره شخصيتي نيست و مي خواهيم مكتب اصفهان 
را كه بستري براي اين انديشمندان بوده است را معرفي 
كنيم. وي گفت: از جمله بزرگان اين دوره مير فندرسكي 
است كه كرسي درس و عمر مفيدش در اصفهان بوده 
است.  محمد حسين رياحي دبير علمي اين همايش نيز 
سعيدابن جبير، ابي واضح يعقوبي، ابراهيم ثقفي كوفي 
اصفهاني، ابومسلم محمد بحر اصفهاني، حمزه اصفهاني، 
صاحب ابن عباد، ابوعلي سينا، ابن مسكويه، ابوعبداله 
معصوم��ي اصفهاني، حافظ ابونعي��م اصفهاني، راغب 
اصفهاني، ابوالس��عادت اصفهاني، عماد الدين طبري و 
صائب الدين تركه را از جمله نام آوران دوره نخس��ت 
دانست كه بيشتر عمر خود را در اصفهان گذرانده و كار 
علمي انجام داده اند. وي اضافه كرد: همايش مزبور در 
24 آذر ماه و با حضور بزرگان و فرهيختگان داخلي و 

خارجي برگزار مي شود. 

آذرماه برگزار مي شود؛

اولين همايش
 نام آوران حوزه علميه اصفهان

فرهنگ و هنر
کتاب و ادبیات

پوستر نمايش »ستاره صبح« رونمايی شد
پوس��تر نمايش »ستاره صبح« 
كه قرار اس��ت ب��ه مدت 30 
ش��ب در استان گلس��تان به 
روی صحنه ب��رود، رونمايی 
ش��د. اين مراس��م با حضور 
كارگردان،  اس��ماعيلی  سعيد 
س��يدعلی احم��دی مج��ری 
ط��رح، عليرض��ا كوه فر مدير 
فرهنگ��ی  مؤسس��ه  عام��ل 

رس��انه ای عاش��ورا برگزار شد. اين پوس��تر توس��ط مجيد زارع طراحی شده كه از 
جمله كارهای وی طراحی جلد پرفروش تريِن كتاب ها اس��ت. دومين نمايش بزرگ 
»ستاره صبح« در لوكيشن های عظيم و با استفاده از مهمات جنگی و همچنين عبور 
تانك و خودروهای جنگی به تهيه كنندگی مؤسسه فرهنگی رسانه ای عاشورا مهر و 
آبان س��ال جاری در استان گلستان اجرا خواهد شد. از جمله ويژگی پوستر نمايش 
فاخر »س��تاره صبح« ساختار س��اده آن است. اين نمايش از خلقت انسان تا پيروزی 
انقالب اس��المی و جنگ تحميل��ی و همچنين ظهور امام زمان)ع��ج( را به تصوير 
 می كش��د. اين پوستر در وب س��ايت مؤسسه فرهنگی رس��انه ای عاشورا به آدرس

 WWW.MFR-ASHURA.COM قرار دارد.

در رقابت با 4۵ اثر نمایشی؛
سيب نقره ای قزاقستان به »عمو نوروز« 

و »ننه سرما« رسيد
دو عروس��ك عظيم  جثه با عنوان »عمو نوروز« و »ننه س��رما« در نخستين جشنواره 
تئاتر قزاقس��تان برنده جايزه تنديس سيب نقره ای نخستين جشنواره تئاتر قزاقستان 
ش��دند. اين دو عروس��ك به همراه دو نمايش عروس��كی »نوروز خان« و »تنديس« 
به كارگردانی حامد زارعان در نخس��تين جش��نواره تئاتر قزاقس��تان شركت كردند. 
محمد رض��ا لوانی، س��يد جمش��يد حس��ينی، حس��ين ض��روری و حام��د زارعان 
عروس��ك گردانان اين نمايش هستند، مريم خاكسار  تهرانی دستيار كارگردان و زهرا 
جعفری و س��هيال باجالن نيز طراحی و ساخت اين عروسك ها را برعهده داشته اند. 
در جش��نواره تئاتر قزاقس��تان از ميان 237 اثر ارسالی، چهل و پنج اثر نمايشی از40 
كش��ور از جمله كش��ور آمريكا، ايتاليا، برزيل، انگس��تان، آلمان، فرانسه، ژاپن، كره، 
شيلی، پاكستان به اجرا درآمد. اولين جشنواره بين المللی تئاتر عروسكی قزاقستان به 
صورت رقابتی در دو بخش صحنه ای و رقابتی از 3 تا 10 مهرماه � 25 سپتامبر تا 2 

اكتبر � در شهر آلماتی كشور قزاقستان برگزار شد.

نمايش »ورود آقايان ممنوع« نقد می شود
 

»ورود آقايان ممنوع« به كارگردانی كتايون فيض مرندی و نويس��ندگی آرش عباسی 
اس��ت كه نگار عابدی، ناهيد مس��لمی، روي��ا مير علم��ی، آذر خوارزمی، معصومه 
قاسمی پور، س��ارا الهياری، نوشين حسن زاده، فرزانه س��هيلی و نويد محمدزاده در 
آن به ايفای نقش پرداخته اند.هش��تمين نشس��ت تئاتر امروز با حضور كتايون فيض 
مرندی )كارگردان(، آرش عباسی)نويس��نده(، نگارعابدی، رويا ميرعلمی، معصومه 
قاس��می پور)بازيگران(، امين عظيمی و عليرضا نراقی )كارشناس و منتقد( روز شنبه 

16مهر ساعت 15در فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

رويا پرداز از اندونزی به اصفهان می آيد
فيلم س��ينمايی رويا پرداز از آثار شاخص سينمای آسيا در بيس��ت وپنجمين جشنواره بين المللی فيلم كودك 
و نوجوان به روی پرده می رود. اين فيلم كه توس��ط محمد ريوار ريزا فيلمس��از ش��ناخته ش��ده س��ينمای 
اندونزی س��اخته ش��ده، داستانی اجتماعی دارد كه گذشته بخش��ی از كودكان اين كشور را ترسيم می كند، 
گذش��ته ای از جزيره س��وماترا و كودكانی فقير كه در شرايط س��خت اجتماعی به دنبال روياها و آرزوهای 
خود هس��تند و از اين منظر، فيلم در عين ترس��يم جغرافيای اندونزی و ش��رايط و مش��كالت اجتماعی، 
اثری ش��اعرانه و تاثيرگذار و در عين حال جذاب برای مخاطبان كودك و نوجوان اس��ت. در اين فيلم كه 
توس��ط ميرا الس��مانا تهيه شده بازيگران شناخته شده كش��ور اندونزی از جمله ويری سپتيانا، رندی احمد 
و آزير فيتريانوتو نقش آفرينی می كنند. الس��مانا تهيه كننده فيلم به همراه س��لمان آريس��تو فيلمنامه اين اثر 
را ب��ه ن��گارش درآورده و به نوعی می توان آن را حديث نف��س وی و به نوعی تصويری واقعی از زندگی 
كودكان جزيره س��وماترا دانست. محمد ريوار ريزا در 1970 در ماكاسار اندونزی به دنيا آمد وی به سينما 
عالقه وافری داش��ت و از هنرس��تان جاكارتا در رش��ته كارگردانی فارغ التحصيل ش��د. آخرين ساخته وی 
فيلم س��وناتا موفق به كس��ب جايگاه سوم در جش��نواره فيلم كوتاه آبرهازن شد و بعد از آن برای حضور 
آثارش، جايزه ويژه داوران جش��نواره آسيا پاس��فيك را به خود اختصاص داد. گفتنی است بيست وپنجمين 
 جش��نواره بين الملل��ی فيل��م ك��ودك و نوج��وان از 23 تا 27 آبان ماه س��ال ج��اری در اصفه��ان برگزار

 می ش��ود.
 

بام ايران ميزبان جشنواره تجلی حسن 
زاینده رود

زاینده رود
سرپرست اداره امور اوقافی ادره كل اوقاف و امور 
خيريه استان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست سال 
جاری موقوفات موجود در سطح استان نسبت به زمان 
مشابه آن در سال گذشته 100درصد افزايش يافته است. 
مجيد معمارمنتظرين با اشاره به اين كه اصفهان به عنوان 
يكی از مهم ترين اس��تان های مذهبی و تاريخی موجود 
در سطح كشور اظهار داش��ت: وجود اماكن تاريخی و 
مذهب��ی در اصفه��ان گويای اين موضوع اس��ت و اين 
اماكن ريش��ه در هويت و تاريخ اسالمی و ايرانی دارد. 
وی به ميزان وقفيات جديد در سال جاری اشاره كرد و 
افزود: از ابتدای سال جاری تا كنون ميزان وقفيات جديد 
موجود در س��طح اصفهان 46 مورد بوده و اين موضوع 
رشد و افزايش وقف های جديد را در سال جاری نشان 
می دهد. سرپرس��ت اداره امور اوقاف��ی ادره كل اوقاف 
و امور خيريه اس��تان اصفهان با اش��اره به ارزش ريالی 
وقفيات جدي��د اصفهان تصريح ك��رد: وقفيات جديد 
صورت گرفته در سطح استان به ميزان 21 ميليارد و 185 

ميليون ريال ارزش دارد. وی به نوع اين وقفيات اش��اره 
ك��رد و ادامه داد: 46 وقف جديد اصفهان برای مواردی 
مانند ساخت مسجد و حسينيه، امور مذهبی و فرهنگی، 
خيرات، كمك به دانش��جويان، تهيه جهيزيه نو عروسان 
و موارد ديگر وقف ش��ده اند. معمارمنتظرين تاكيد كرد: 
در س��ال جاری بيشترين وقف های جديد در شهرستان 
اصفه��ان صورت گرفته اس��ت و چهار نف��ر از واقفان 
وقفي��ات جديد اصفهان از خواهران اصفهانی هس��تند. 
وی به تعداد وقفيات صورت گرفته در س��ال گذش��ته 
اش��اره كرد و بيان كرد: در سال گذشته 54 مورد وقف 
در سراسر استان صورت گرفته است كه در شش ماهه 
نخست س��ال جاری موقوفات موجود در سطح استان 
نس��بت به زمان مشابه آن در س��ال گذشته 100درصد 
افزايش يافته اند. سرپرس��ت اداره امور اوقافی ادره كل 
اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با اشاره به ميزان تمام 
موقوفات موجود در استان اضافه كرد: 11هزار موقوفه 
و 40هزار رقبه در س��طح استان وجود دارد و بيشترين 

موقوفه ها مربوط به شهرستان اصفهان است.

در 6 ماهه نخست سال جاری؛

موقوفات اصفهان ۱۰۰ درصد افزايش يافته است

فقدان سند مالكيت
7/294 شماره: 4723 آقاي سيد محمد ميرابوطالبي فرزند سيد حسين باستناد يكبرگ 
استش��هاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رس��مًا گواهي شده و مدعي است كه 
سندمالكيت شش��دانگ يكبابخانه پالك ش��ماره 2576 فرعي واقع در زواره شانزده 
اصلي دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفح��ات 49 و 60 دفاتر 
189 و 87 امالك بنام آقاي اكبر شفيعي كمش زواره فرزند عبدالعظيم نسبت به چهار 
دانگ مشاع و خانم صديقه فيروزي فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع ثبت و سند 
صادر و تسليم گرديده و طي سند انتقال شماره 52526-82/11/20 دفتر 17 اصفهان 
به آقاي سيد محمد ميرابوطالبي زواره فرزند سيد حسين شناسنامه 14 اردستان انتقال 
قطعي گرديده و معامله ديگري انجام نگرفته و در اثر س��هل انگاري مفقود شده است 
نظر باينكه درخواس��ت صدور س��ند مالكيت المثني نموده، طبق ماده 120 اصالحي 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاري��خ انتش��ار اين آگهي تا مدت 10 روز به اي��ن اداره مراجع و اعتراض خود را 
كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. م الف/ 213
عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

ابالغ رأي
7/296 شماره دادنامه: 9009970350300730

شماره پرونده: 8909980350301032
شماره بايگاني شعبه: 891034

خواهان: آقاي خس��رو عظيما با وكالت آقاي مهدي مزروعي به نش��اني خ شيخ مفيد 
س��اختمان شماره 14 ط 2، خواندگان: 1. آقاي قاس��معلي جباري به نشاني مجهول 
المكان، 2. آقاي محمد زماني به نش��اني خ آبش��ار اول ك نصر پ 35، 3. آقاي نادر 
عمادي به نش��اني خ نظر شرقي ك آس��ياب مجتمع كوه نور، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي آقاي خس��رو عظيما ب��ا وكالت آقاي مه��دي مزروعي بطرفيت 
خوان��دگان آقايان 1- قاس��معلي جباري 2- محمد زماني 3- ن��ادر عمادي مهابادي 
مبني بر مطالبه اجرت المثل اقدامات خواهان منتج به تغيير كاربري ملك به ش��ماره 
ثبتي 2368/5 بخش 5 ثبت اصفهان با جلب نظر كارشناس و مطالبه مطلق خسارات 
دادرس��ي دادگاه از توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي و با توجه به اينكه 
مس��تندات ابرازي خواهان و وكيل ايش��ان به تنهايي مثبت ادعاي نامبرده نمي باشد و 
اظهارات تنها ش��اهد معرفي ش��ده نيز داللتي بر اين ادعا ندارد و با توجه به اظهارات 
خوانده رديف سوم بش��رح صورتجلسه مورخ 90/5/16 و انكار ايشان لهذا خواسته 
خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني 
حك��م به بي حقي خواهان و برائت خوانده صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس��يدگي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 

مي باشد. م الف/ 10163
اسماعيلي- رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
7/298 نظر به اينكه آقاي روح اله محمدي فرزند اردش��ير به اتهام مزاحمت تلفني- 
فحاشي- تهديد حسب شكايت آقاي اسماعيل الفته فرزند محمد از طرف اين دادسرا 
در پرونده كالسه 900958 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از 
تاريخ انتشار آگهي در شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار 

آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 10191
داديار شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ
7/299 نظ��ر به اينكه آقاي ابراهيم خالقي فرزند نادعلي به اتهام ترك انفاق حس��ب 
ش��كايت خانم مهناز معتمدي فرزند مرادعلي از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
901121 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معل��وم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف يكماه از تاريخ 
انتش��ار آگهي در شعبه 29 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به 
اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي 

اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 10190
نصرآبادي- داديار شعبه 29 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
7/300 نظ��ر به اينكه آق��اي احمد قلي به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي حس��ب 
شكايت آقاي محمد رحيم عبدالهي فرزند رضا از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
900636 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معل��وم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف يكماه از تاريخ 
انتش��ار آگهي در شعبه 29 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به 
اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي 

اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 10189
نصرآبادي- داديار شعبه 29 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
7/301 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي عليرضا كش��اورز هفتاني فرزند حس��ين ب��ه اتهام عدم 
ثب��ت واقعه ازدواج حس��ب ش��كايت خانم س��ميه بني��اد دس��تگردي فرزند قدرت 
ال��ه از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 891181 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ 
احضاري��ه بواس��طه معل��وم نبودن مح��ل اقام��ت او ممك��ن نگرديده بدينوس��يله 
در اج��راي م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور 
كيف��ري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 37 
دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر شود، 
 در ص��ورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اقدام قانوني معمول 

خواهد شد. م الف/ 10188
داديار شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان

احضار
7/302 چون آقاي مهدي موحدنژاد فرزند ابراهيم شكايتي عليه آقاي هژير خسروي 
فرزن��د بهم��ن مبني بر جعل و كالهبرداري به مبلغ 4/650/000 تومان با اس��تفاده از 
س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده به كالسه 900650 اين بازپرسي ثبت گرديده. 
لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود 
واز متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت 
پاسخگوئي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 10187
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
7/303 نظر به اينكه خانم گيتي قرباني به اتهام كودك آزاري حس��ب ش��كايت خانم 
مريم علي نقيان فرزند علي از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 900705 تحت 
تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 37 
دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اقدام قانوني معمول 

خواهد شد. م الف/ 10186
داديار شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ
7/304 نظر به اينكه حاجت عيدي وندي فرزند شنبه به اتهام تصرف عدواني حسب 
ش��كايت آقاي محمد فرزند بقائي از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 900982 
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممكن 
نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي 
در ش��عبه 37 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد. م الف/ 10185
داديار شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ
7/306 نظ��ر ب��ه اينك��ه آقاي داري��وش زارعي يا ضارب��ي به اتهام ض��رب و جرح 
عمدي حس��ب ش��كايت آقاي محمدعلي غراوي فرزند كريم از طرف اين دادس��را 
در پرون��ده كالس��ه 901033 د 27 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه 
معل��وم نب��ودن محل اقام��ت او ممك��ن نگرديده بدينوس��يله در اج��راي ماده 115 
قان��ون آئي��ن دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انق��الب در امور كيف��ري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 دادياري دادسراي 
عموم��ي اصفه��ان جهت پاس��خگويي ب��ه اتهام خوي��ش حاضر ش��ود، در صورت 
 ع��دم حضور پ��س از يكماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اقدام قانون��ي معمول خواهد

شد. م الف/ 10149
داديار شعبه 27 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/307 بدينوس��يله اعالم مي گردد آقاي فرشاد بهاري فرزند علي شكايتي عليه مليكا 
معتمدي داير بر كالهبرداري مجهول المكان به اين بازپرس��ي تس��ليم و به ش��ماره 
900651 ب 16 ثبت گرديده اس��ت كه از مش��تكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نش��ر 
آگهي جهت رس��يدگي دعوت به حضور ميش��ود و با تجويز م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ي اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/ 10150
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
7/308 نظر به اينكه آقاي بيژن سوسني به اتهام ضرب و جرح عمدي حسب شكايت 
آقاي محمدعلي غراوي فرزند كريم از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 901033 
د 27تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي 
در ش��عبه 27 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد. م الف/ 10148
داديار شعبه 27 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
7/309 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي منوچهر ش��اه نصيري به اتهام خيانت در امانت حس��ب 
ش��كايت آق��اي اس��ماعيل عطائ��ي كچوئي فرزن��د اميرقل��ي از طرف اين دادس��را 
در پرون��ده كالس��ه 900871 د/ 42 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه 
معل��وم نب��ودن محل اقام��ت او ممك��ن نگرديده بدينوس��يله در اج��راي ماده 115 
قان��ون آئي��ن دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انق��الب در امور كيف��ري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 42 دادياري دادسراي 
عموم��ي اصفه��ان جهت پاس��خگويي ب��ه اتهام خوي��ش حاضر ش��ود، در صورت 
 ع��دم حضور پ��س از يكماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اقدام قانون��ي معمول خواهد 

شد. م الف/ 10147
عابديني- داديار شعبه 42 دادياري مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/310 بدينوسيله اعالم مي گردد آقاي كورش ايوبي فرزند ايوب شكايتي عليه آقايان 
1- امي��د في��روزه اي 2- علي معروف به علي تپل داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي 
مجهول المكان به اين بازپرسي تسليم و به شماره 900644 ب 16 ثبت گرديده است 
كه از مشتكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور 
ميش��ود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري اي��ن آگهي به منزله ابالغ 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يك نوبت درج و در صورت عدم 

حضور اين بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 10152
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/311 بدينوس��يله اع��الم مي گردد آقاي��ان 1- نبي اله م��رادي 2- زهرا صادقي 3- 
غالمرضا مسلمي با وكالت خانم مريم موسوي شكايتي عليه آقاي جواد چوپاني دائر 
بر جعل و استفاده از سند مجعول و خيانت در امانت و كالهبرداري مجهول المكان 
به اين بازپرس��ي تس��ليم و به كالسه شماره 890812 ب 16 ثبت گرديده است كه از 
مشتكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور ميشود 
و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين 

بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 10153
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/312 بدينوس��يله اعالم مي گردد آقاي فخرالدين تاجي زادگان فرزند اصغر شكايتي 
عليه آقاي اميرحسين شفيعي داير بر معاونت در ايراد ضرب و جرح عمدي مجهول 
المكان به اين بازپرس��ي تسليم و به شماره 900653 ب 16 ثبت گرديده است كه از 
مشتكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور ميشود 
و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين 

بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 10155
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

مزايده
7/320 اجراي احكام ش��عبه دوم دادگاه حقوقي اصفهان در خصوص پرونده اجرايي 
كالس��ه 890246 ج/ 2 محم��ود نيازي ها و عليه احد روغني به آدرس خ س��روش،  
نرسيده به آل خجند،  لوازم خانگي احد روغني به خواسته مطالبه مبلغ 63/358/519 
ري��ال در حق خواهان و پرداخت مبلغ 2/750/000 ريال حق االجرا در حق صندوق 
دولت در نظر دارد جلسه مزايده اي را در تاريخ 90/8/3 ساعت 8 تا 9 صبح به منظور 
فروش اموال منقول به ش��رح زير كه حس��ب نظريه كارشناس رسمي دادگستري به 
مبلغ 56/650/000 ريال برآورد گرديده اس��ت در ش��عبه دوم اجراي احكام حقوقي 
دادگس��تري اصفهان واقع در خ شهيد نيكبخت،  دادگستري كل استان اصفهان، طبقه 
سوم، اتاق 302 مراجعه نمايد. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از مزايده از اموال 
واقع در خ س��روش نرسيده به خيابان آل خجند فروشگاه احد روغني بازديد نمايند. 
كس��اني حق ش��ركت در مزايده را دارند كه 10 درصد مبلغ كارشناسي 5/665/000 
را به حس��اب 2171290210008 س��پرده دادگستري واريز و فيش مربوطه را به اين 
اج��را ارائه نمايند. مزايده از مبلغ كارشناس��ي آغاز و برنده فرد يا افرادي اس��ت كه 
باالترين قيمت را از كارشناس��ي پيش��نهاد نمايد. نظر كارش��ناس به ش��رح ذيل مي 
باش��د: 1- كاال: اجاق گاز شافر مدل 6012 جي سي تي روي لعاب كامل، تعداد: 8، 
قيمت واحد )ري��ال(: 4/300/000،  قيمت كل )ريال(: 34/400/000، 2- كاال: اجاق 
گاز ش��افر مدل 6022 جي سي تي روي استيل كامل، تعداد: 2، قيمت واحد )ريال(: 
4/550/000، قيم��ت كل )ريال(: 9/100/000، 3- كاال: اجاق گاز ش��افر مدل 6032 
جي س��ي تي تمام اس��تيل كامل، تعداد: 2، قيمت واحد )ريال(: 5/000/000، قيمت 
كل )ري��ال(: 10/000/000، 4- اجاق گاز ش��افر مدل 7002 ايمن دو جوجه گردان، 
تع��داد 1، قيمت واحد )ري��ال(: 3/150/000، قيمت كل )ريال(: 3/150/000، قيمت 

كل: 56/650/000. م الف/ 10184
از طرف مدير اجراي احكام شعبه 2 دادگاه حقوقي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آیین تندرستی

وارده  فشار  به  اشاره  با  بهداشت  وزير  درمان  معاون 
سازمان هاي  مطالبات  پرداخت  براي  بيمارستان ها  به 
دارويي و پزشكان فعال در اين بيمارستان ها از معاونت 
جمهوري  رياست  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي 
خواست كه بر اساس توافقات انجام شده، مابه التفاوت 
عدم رشد تعرفه هاي درمان با هزينه هاي بيمارستان ها در 

سال جاري را پرداخت كند.
سيدحسن ام���امي رض���وي در گفتگو ايسنا، درباره 
پزشكي  علوم  دانشگاه هاي  به  درماني  بيمه هاي  بدهي 
و بيمارستان ها گفت: بيمه هاي خدم���ات درم��اني و 
تامين اجتماعي به نسبت توانسته اند بدهي هاي شان به 
بيمارستان ها را بپردازند و تاخيرها در اين زمينه بيشتر از 

5 - 4 ماه نيست.
وي با اشاره به فشار وارده به بيمارستان ها براي پرداخت 
مطالبات سازمان هاي دارويي و پزشكان، ادامه داد: هر 
چند فاصله دريافت بدهي هاي بيمارستان ها كمتر شده 
دارويي  سازمان هاي  به  شان  پرداخت هاي  فاصله  اما 
و پزشكان فعال در اين بيمارستان ها بيشتر شده است. 

علت اين موضوع هم اختالف ميان تعرفه تعيين شده و 
هزينه هاي آنهاست.

معاون درمان وزير بهداشت در اين باره ادامه داد: قرار بود 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 
در اين جهت به دانشگاه هاي علوم پزشكي كمك كند و 
ما به التفاوتي كه تعرفه ها رشد نكرد با آن مقداري كه 

هزينه هاي بيمارستان ها رشد كرده را بپردازد. منتظريم اين 
مبالغ به دانشگاه ها پرداخت شود كه بيمارستان ها بيش از 

اين بدهكار نشوند.
وي با اشاره به آخرين اقدامات انجام شده براي تجميع 
سازمان هاي بيمه گر و تشكيل بيمه واحد سالمت، گفت: 
در اين زمينه كميته اي تشكيل شده و اساسنامه تجميع 
راهبردي  و  نظارت  و  برنامه ريزي  معاونت  در  بيمه ها 
رياست جمهوري در حال بررسي است. پيش نويس 
اساسنامه تشكيل بيمه واحد سالمت تقريبا نهايي شده و 

براي تصويب نهايي بايد به هيات دولت ارسال شود.
معاون درمان وزير بهداشت درباره جايگاه سازماني بيمه 
واحد سالمت، گفت: اين كه از نظر سازماني جايگاه بيمه 
واحد سالمت كجا باشد، هنوز مشخص نيست. وزارت 
بهداشت در اين زمينه نظراتش را اعالم كرده است. اگر 
تمام حوزه هاي كنترلي در زير مجموعه متولي سالمت 
قرار گيرند، ساز وكار بهتري خواهند داشت و بهتر اجرا 
مي شوند چرا كه سازمان هاي بيمه گر هم در نقش خريدار 

خدمت به عنوان يك اهرم كنترلي عمل مي كنند.

يك پزشك متخصص بيماری های داخلی با بيان اين 
كه پوكی استخوان در سنين باال شايع تر است، گفت: 
 مصرف نوشابه های گازدار روند پوكی استخوان را سريعتر 

می كند.
علی پور اكبر درباره عوامل موثر در بروز پوكی استخوان 
گفت: مصرف ناكافی كلسيم يا مواد تغذيه ای به ويژه 
ويتامين D ، داشتن بيماری های مزمن، بی تحركی، مصرف 
برخی از داروها و سيگار و كمبود هورمون استروژن در 
زنان كه پس از 50 سالگی و با توقف عملكرد تخمدان 
رخ می دهد از عوامل موثر در بروز پوكی استخوان به 

شمار می رود.
وی تصريح كرد: زنان بيش از مردان در معرض خطر 
پوكی استخوان قرار دارند بنابراين بهتر است با مصرف 
با تجويز پزشك و استفاده از نور   D كلسيم، ويتامين
پيشگيری  استخوان  پوكی  زودرس  بروز  از   آفتاب 

كنند.
وی با بيان اين كه تابيدن نور آفتاب به بدن از پشت شيشه 
نمی تواند باعث جذب ويتامين D شود، عنوان كرد: زمان 
كافی آفتاب گيری برای هر فرد با توجه به سن و جثه 
در  دقيقه  متوسط حدود 20  طور  به  است،اما  متفاوت 
معرض نور آفتاب بودن حداقل 3 بار در هفته به نحوی كه 

باعث سوختگی پوست نشود، الزم و ضروری است.
وی عوامل موثر در پيشگيری از پوكی استخوان را ترويج 
فرهنگ مصرف لبنيات از سنين كودكی، ورزش مداوم و 

منظم، جلوگيری از زندگی ماشينی و بی تحركی، كاهش 
وزن، ترك سيگار و تشخيص و درمان بيماری های طبی 

دانست.
وی با بيان اين كه زمان نياز به سنجش تراكم استخوان 
توسط پزشك تعيين می شود، خاطر نشان كرد: به طور 
معمول زمان سنجش تراكم استخوان توسط پزشك تعيين 
می شود اما تمام زنان باالی 50 سال با زنانی كه در سنين 
پايين تر يائسه شده اند و فاكتور های خطر رادارند بايد 

مورد سنجش تراكم استخوان قرار گيرند.
پوراكبر به تاييد ارتباط مستقيم مصرف 

نوشابه ها و پوكی استخوان 
گفت:  و  كرد  اشاره 

مزمن  مصرف 
نوشابه های گازدار 
باعث تسريع روند 
استخوان  پوكی 

 می شود.
مصرف  افزود:  وی 
به  لبنی  های  فرآورده 
و  كلسيم  داشتن  دليل 

و  خوب   D ويتامين 
مناسب است اما نمی توان 

فقط به مصرف آن ها برای 
تامين نيازهای بدن اكتفا كرد، 

به ويژه در سنين باال كه به علت مشكالت گوارشی و 
كاهش جذب مواد مصرفی از مكمل های كلسيم و ويتامين 

D استفاده می شود.
شكستگی  خطر  كه  استخوان  استحكام  كاهش  به 

استئوپروز  دهد  می  افزايش  يا را 
 پوكی استخوان اطالق 

می شود.

بارداري هاي ناخواسته،  حاصل کمبود آموزش است 

وقوع ساالنه80هزارسقط جنين قانوني 
وغيرقانوني دركشور

 مديركل دفتر سالمت خانواده، جمعيت و مدارس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: 

17 درصد بارداری ها در كشور ناخواسته است.
محمد اسماعيل مطلق در نشست خبری روز 
جهانی كودك با تأكيد بر اين كه برنامه وزارت 
جمعيت  كنترل  جمعيت،  درباره  بهداشت 
نيست، اظهار داشت:  وزارت بهداشت بر روی 
سالمت جمعيت كار می كند و بر اين اساس، 
به زوجين  بهداشت  پيشنهاد وزارت  و  برنامه 
آن است كه يك زوج بايد آگاهانه، آزادانه و 
بارداری  از  و  شوند  فرزند  صاحب  مسئوالنه 

سالم برخوردار باشند.
وی با اشاره به اين كه زمان آموزش های قبل از 
ازدواج پيش از اين 30  دقيقه بود و در حال حاضر 
به دو تا چهارساعت افزايش يافته است، افزود: 
اين آموزش ها پس از ازدواج نيز ادامه دارد و بر 
اساس ابالغ وزير بهداشت تمام دانشگاه ها بايد 
مشاورين حين و پس از ازدواج را دارا باشند و 
اين مشاوران به مسايل زناشويی و عاطفی زوجين 

پاسخ دهند.
 مطلق در ادامه از تدوين بسته خدمات سالمت 
كودكان سالم خبر داد و گفت: برای اجرای بسته 
خدمات سالمت كودك سالم حدود 150 هزار 
برگزاری  همچنين  و  شده  گرفته  نظر  در  رابط 
كارگاه های آموزشی برای رابطين در سطح كشور 

برنامه ريزی شده است. در مجموع بسته خدمات 
سالمت كودك سالم به صورت فراگير تا دو ماه 

آينده در كشور اجرايی خواهد شد.
پيشگيری  روش   11 وجود  به  اشاره  با  وی   
 17 بودن  ناخواسته  و  كشور  در  بارداری  از 
بارداری ها گفت: بر اساس آمارهای  از   درصد 
و  قانونی  سقط  هزار   80 گذشته  های  سال 
غيرقانونی به صورت ساالنه در كشور وجود دارد 
كه ممكن است نوزاد از لحاظ ژنتيكی مشكل 
داشته باشد و به سقط جنين منجر شود اين در 
حالی است كه ساالنه يك ميليون و 200 هزار 

تولد در كشور صورت می گيرد.
 مدير كل دفتر سالمت خانواده، جمعيت و مدارس 
در ادامه در مقايسه شاخص های بهداشتی نظير 
مرگ ومير مادران، نوزادان و كودكان در سالهای 
قبل از انقالب اسالمی با زمان حال گفت: مرگ و 
مير كودكان صفر تا پنج ساله در سال90 به زير 20 
در هزار تولد زنده و همچنين مرگ ومير كودكان 
زير يك سال به 18 در هزار تولد زنده كاهش 

يافته است.
 به گفته وی، بر اساس آخرين آمار مرگ و مير 
زنده  تولد  هزار  درصد   22/8 به  كشور  مادران 

كاهش يافته است. همچنين آخرين 
نوزادان كشور  مرگ  آمار 
عدد 11/2 در هزار تولد 
می دهد  نشان  را  زنده 
كه بيشترين ميزان مرگ 
استان  به  مربوط  مير  و 
بلوچستان  و  سيستان 

است.
 وی ادامه داد: 
اساس  بر 
 ، ها ر م��ا آ

گذشته  سال 
ناشی  كودكان  مرگ 

های  بيماری  اسهال،  از 
3 عفونی و تنفسی به كمتر از  0 0

مورد در سال رسيده بود كه برنامه آن است كه تا 
پايان برنامه پنجم توسعه ميزان مرگ و مير كودكان 
به زير 15 در هزار تولد زنده و همچنين مرگ و 
مير نوزادان به زير 9 در هزار تولد زنده كاهش 

يابد.
 مطلق در اين خصوص ادامه داد: به منظور افزايش 
كيفيت مراقبت های حين زايمان، تولد و پس از 
زايمان دو برنامه در دستور كار است. در اين راستا 
تمام دانشگاه های علوم پزشكی برنامه احيای نوزاد 
تخصص  فوق  كودكان،  متخصصان  تمام  به  را 
نوزادان و ماماها آموزش داده اند و مراقبت از نوزاد 
سالم برنامه ديگری است كه در داخل بيمارستان 

و خارج بيمارستان پيگيری می شود.
 وی با اشاره به برنامه های تكاملی و روانی كودكان 
از بدو تولد به ويژه برای كودكان نارس گفت: 
برقراری ارتباط عاطفی موثر ميان مادر و نوزاد از بدو 
تولد به صورت تماس پوست با پوست به صورت 
جدی پيگيری می شود و برای اجرای هر چه بهتر 
برنامه مراقبت آغوش مادرانه، دوره های آموزشی 
شده  انجام  پزشكی  علوم  دانشگاه های  تمام  در 
است و در حال حاضر در هر دانشگاه حداقل يك 
بيمارستان، برنامه هم آغوشی مادر و نوزاد را انجام 
می دهد.  مدير كل دفتر سالمت خانواده، جمعيت و 
مدارس وزارت بهداشت افزود: بيمارستان هايی كه 
بخش زايمان، كودكان و نوزادان دارند به سه سطح 
يك، دو و سه تقسيم بندی شده اند به اين ترتيب 
انسانی  نيروی  و  پزشكی  تجهيزات  و  امكانات 
دانشگاه ها  به  سطح  سه  اين  اساس  بر  را 
اين  طبق  افزود:  وی  كرده ايم.    توزيع 
اق���دامات  بندی،  سطح 
زايمانهای  به  مربوط 
كم خطر و نوزادان با 
ب������االی  وزن 
2/5 كيلوگ���رم در 
 بيمارستان ه��ای
يك،  سط����ح   
حاملگی ه���ای 
م��ابين هفته بيست 
و هشتم تا سی و دوم 
كه احتمال خطر دارند، 
سطح  بيمارستان های  در 
دو و حاملگی های پرخطر و زير 
بيست و هشت هفته كه احتياج به مراقبت های 
ويژه دارند، در بيمارستان های سطح يك پيگيری 

می شوند.

خبر خوش براي پزشکان :
مابه التفاوت تعرفه هاي درمان پرداخت می شود

مصرف نوشابه های گازدار روند پوكی استخوان را تسريع می كند

مزايده
7/321 اجراي احكام ش��عبه 5 دادگاه حقوق��ي اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده كالس��ه 890417 ج ح/ 5 ل��ه علي قلي عبدالهي و عليه رضا ش��عباني به 
نشاني اصفهان، خ احمدآباد، كوچه طاق بستان، پالك 9 با خواسته 408/445/759 
ريال بابت اصل خواس��ته و كليه خسارات قانوني و مبلغ 3/000/000 ريال هزينه 
كارشناس��ي و مبلغ 80/000 ريال حق ال��درج روزنامه و مبلغ 13/000/000 ريال 
ح��ق االجراي دولتي جلس��ه مزايده اي در روز ش��نبه 1390/7/30 از س��اعت 9 
ت��ا 10 صبح در محل اين اجرا س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان،  طبقه 
اول،  ات��اق 103 برگزار نمايد. موضوع مزايده عبارتس��ت از فروش 6/3445 حبه 
از 72 حب��ه از پ��الك ثبتي 2187/11978 بخش 6 ثبت اصفهان به نش��اني ش��هر 
بهارس��تان، خ الف��ت، فاز 3، پ 226، ش��ماره پالك 2001 به ص��ورت يك قطعه 
زمين باير و فاقد هر گونه بنا كه طبق مندرجات نقش��ه ش��هرداري و كارشناس��ي 
داراي 2117/64 مترمربع و داراي كاربري ورزش��ي مي باش��د. ارزش شش دانگ 
پالك فوق در نظريه كارش��ناس به مبل��غ 4/658/808/000 ريال ارزيابي گرديده 
اس��ت. طالبين خريد ظرف 5 روز مي توانند به نش��اني ملك از آن بازديد نمايند. 
كس��اني حق ش��ركت در مزاي��ده را دارند كه حداقل 10 درص��د قيمت پايه را به 
حس��اب س��پرده دادگس��تري اصفهان واريز و فيش مربوطه را در جلس��ه مزايده 
ارائه نمايند. پيش��نهاددهنده باالترين قيمت برنده مزاي��ده خواهد بود. هزينه هاي 
 اجراي��ي برعهده محك��وم عليه مي باش��د. ملك اكنون در تص��رف محكوم عليه 

مي باشد. م الف/ 10183
ناظمي- مدير اجراي احكام شعبه 5 دادگاه حقوقي اصفهان
 

مزايده
7/322 اج��راي اح��كام ش��عبه 25 حقوقي اصفه��ان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرونده اجرايي كالس��ه 443-88 ج 25 له خان��م بدري جمالي قهدريجاني فرزند 
ش��عبان و عليه آقاي اصغر مس��تأجران فرزند حسن بخواسته مطالبه مهريه به مبلغ 
103/600/000 تومان بابت كل خواس��ته و خسارات ديگر و حق االجراي دولتي 
در نظر دارد جلس��ه مزايده اي را در مورخ 90/8/4 از س��اعت 9 الي 10 صبح در 
اجراي احكام شعبه 25 حقوقي اصفهان واقع در خ نيكبخت ساختمان دادگستري 
طبق��ه دوم اتاق 260 برگزار نمايد. در اين خص��وص منافع ملك مورد مزايده در 
آدرس اصفهان ابتداي خ طالقاني از طرف چهارس��وق پاس��اژ كوثر طبقه همكف 
را توقيف و براس��اس نظريه كارش��ناس رسمي دادگس��تري كه مصون از هرگونه 
اعت��راض باقيمانده به قيم��ت كل 250/000/000 ريال ارزياب��ي و قيمت گذاري 
گرديده محل مورد ارزيابي هم اكنون در تصرف آقاي اصغر مس��تأجران مي باش��د 
و طالبي��ن خريد مي توانند 5 روز قبل از تاريخ مزاي��ده از پالك فوق الذكر بازديد 
نمايند. مزايده از قيمت كل كارشناسي شروع و برنده مزايده فرد يا افرادي هستند 
كه باالترين قيمت پيشنهادي ارائه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را همراه داشته 
باش��ند. ضمنًا كليه هزينه هاي مربوطه در مزايده برعهده برنده مزايده خواهد بود. 

م الف/ 10182
مدير دفتر شعبه 25 حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/331 شماره ابالغيه: 9010100350803398

شماره پرونده: 9009980350800432
شماره بايگاني شعبه: 900433

خواهان: مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بس��يجيان دادخواستي به طرفيت خواندگان 
س��عيد رحيمي و س��يد بهمن علوي و غالمحس��ين جبار زارع تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه هشتم 
دادگاه عموم��ي )حقوقي( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارج��اع و ب��ه كالس��ه 9009980350800432 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي 
آن 1390/08/18 و س��اعت 10:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يك��ي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و 

اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را درياف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردد. م الف/ 10169
شكيبافرد- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان
 

ابالغ 
7/334 شماره ابالغيه: 9010100350803399

شماره پرونده: 9009980350800431
شماره بايگاني شعبه: 900432

خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��يجيان دادخواس��تي به طرفيت خوانده 
اس��داله رضايي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه 
جهت رسيدگي به شعبه هش��تم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالسه 9009980350800431 ثبت گرديده 
كه وقت رس��يدگي آن 1390/08/18 و س��اعت 9:30 تعيين ش��ده است. به علت 
مجه��ول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 10157
شكيبافرد- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان
 

ابالغ رأي
7/339 كالسه پرونده: 303/90
شماره دادنامه: 90/6/31-1157

مرجع رس��يدگي: شعبه 13 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي مرتضي 
باقرصاد نش��اني: اصفهان خيابان ش��هيدان غربي مابين تقاطع دوم و سوم- مبلمان 
اصفهان هنر، وكيل: آقاي علي ش��يرزاده نش��اني: اصفهان- نبش س��ه راه سيمين- 
جنب ساختمان اسپادانا- ساختمان كاشي مرجان- طبقه اول، خوانده: آقاي عباس 
قاس��مي مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام كليه 
خس��ارات قانوني و حق الوكاله وكيل، گردش��كار: پس از ارج��اع پرونده به اين 
ش��عبه و ثبت آن به كالس��ه فوق و طي تش��ريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاء، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

نظ��ر ب��ه اينكه در دادخواس��ت خواهان اصل خواس��ته مبلغ پنج��اه ميليون ريال 
اعالم گرديده در دادنامه ش��ماره 726-90/6/18 صادره از س��وي اين ش��عبه در 
اعالم مبلغ مذكور س��هو قلم واقع ش��ده است لذا به اس��تناد ماده 309 قانون آئين 
دادرس��ي مدني و م��اده 32 قانون ش��ورا دادنامه مذكور اصالح و مبلغ خواس��ته 
خواه��ان مبلغ پنج ميليون تومان اعالم و بدينوس��يله رأي قبلي اصالح مي ش��ود. 
تحوي��ل رأي اصل��ي ب��دون رأي اصالحي ممنوع مي باش��د. رأي ص��ادره ظرف 
 20 روز پ��س از اب��الغ قابل تجديدنظرخواه��ي در دادگاه ه��اي عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد. 
موسوي- قاضي شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/340 كالسه پرونده: 626-90
شماره دادنامه: 90/6/30-918

مرجع رس��يدگي: شعبه 32 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: ميالد تركزاد 
نش��اني: اصفهان، مسجد سيد روبروي هتل طوطيا پارچه مبلي ارمغان، وكيل: علي 
ش��يرزاده، نش��اني: اصفهان- نبش سه راه سيمين- س��اختمان كاشي مرجان طبقه 
اول، خوانده: فرزاد ش��ادان مجهول المكان،  خواسته: مطالبه وجه چهار فقره چك 
مبلغ 12/000/000  ريال، گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت ميالد تركزاد به طرفيت فرزاد ش��ادان بخواس��ته مطالبه 
مبلغ 12/000/000 ريال )دوازده ميليون ريال( وجه چهار فقره چك به شماره هاي 
و   85/3/31-139312  -3  ،85/9/30-789520  -2  ،85/8/30-789519  -1
4- 139313-85/6/31 عه��ده بانك ملي به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخير 
تأديه با توجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينكه 
خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در 
قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات 
ابرازي نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا 
ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس��ي 
مدن��ي و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حك��م به محكوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ري��ال 12/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت حق الوكال��ه وكيل طبق تعرفه 244000 به عنوان خس��ارت 
دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ چك ها لغايت زمان وصول 
و ايص��ال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مرك��زي در حق خواهان ص��ادر و اعالم 
 مي گ��ردد. رأي ص��ادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 

شعبه خواهد بود. 
موسوي- قاضي شعبه 34 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/342 كالسه پرونده: 802-89

شماره دادنامه: 90/6/2-506
مرجع رس��يدگي: شعبه 18 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي رسول 
هاش��م زاده نش��اني: اصفهان خ ميرزا طاهر محله زهران، كوي بهشتي كوي دهق، 
پالك 27، خواندگان: 1- محمدرضا حاج رس��وليها نش��اني: اصفهان خ ش��ريف 
واقفي موبايل عقيق، 2- حس��ن جاودان مجهول المكان، خواسته: تقاضاي صدور 
حكم به الزام خواندگان به انتقال س��ند موبايل شماره 09132137118، گردشكار: 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم شورا، ضمن 
اعالم ختم رس��يدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي خواهان آقاي رس��ول هاش��م زاده بطرفي��ت خواندگان 1- 
محمدرض��ا حاج رس��وليها، 2- حس��ن جاودان به خواس��ته الزام به انتقال س��ند 
يك خط موبايل به ش��ماره 09132137118 ش��ورا با بررس��ي محتويات پرونده 
و نظر به اينكه خواهان مدعي ش��ده خط مذكور را به وس��يله تسهيالت واگذاري 
از س��وي بانك انصار از خواندگان خريداري نموده اس��ت و ب��ا عنايت به اينكه 
مراتب از بانك مذكور اس��تعالم و جوابيه طي شماره 66 مورخ 90/3/29 به شعبه 
واص��ل و حكايت از اين دارد كه تس��هيالت از س��وي بانك انص��ار پرداخت و 
كليه بدهي نيز توس��ط خواهان پرداخت گرديده اس��ت و با توجه به عدم حضور 
خواندگان در ش��ورا و ع��دم ارائه اليحه دفاعي��ه و با عنايت به اينكه فروش��گاه 
عقي��ق ب��ا مديريت خوان��ده رديف اول مي باش��د لذا ش��ورا دع��وي خواهان را 
ثاب��ت تش��خيص و ب��ه اس��تناد م��واد 198 ق.آ.د.م و 211 و 220 ق. مدني رأي 
ب��ر محكوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه و انتقال رس��مي س��ند 
خط موبايل ش��ماره 09132137118 صادر و اعالم مي نمايد و نسبت به خوانده 
رديف دوم به اس��تناد بند 4 م��اده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي گردد رأي 
ص��ادره غياب��ي و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و 20 روز 
 پ��س از آن قابل تجديدنظرخواه��ي در يكي از محاكم عموم��ي حقوقي اصفهان 

مي باشد. م الف/ 9676
ترنج مهرگان- قاضي شعبه هجدهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/343 كالسه پرونده: 536/90
شماره دادنامه: 90/5/30-934

مرجع رس��يدگي: ش��عبه 13 ش��وراي ح��ل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: مهدي 

كريم��ي نش��اني: اصفه��ان خ س��روش، بع��د از آل خجن��د،  جنب عاب��ر پياده، 
آلوميني��وم آري��ن، خوان��ده: محمدحس��ين صرامي مجه��ول المكان، خواس��ته: 
مطالب��ه مبل��غ 40/000/000 ري��ال بابت يك فقره چك با احتس��اب خس��ارات 
قانون��ي و تأخي��ر تأديه، ب��ا عنايت به محتوي��ات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي 
 اعض��ا ش��ورا ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح آت��ي مبادرت ب��ه صدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي مهدي كريمي به طرفيت آقاي محمدحس��ين صرامي به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه چك به ش��ماره 200921 به عهده 
صندوق قرض الحس��نه الزهراء به انضمام مطلق خس��ارت قانون��ي- با توجه به 
بقاي اصول مس��تندات در ي��د خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي 
بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وج��ه خواس��ته دارد و اين كه خوانده عل��ي رغم ابالغ قانوني )نش��ر آگهي( در 
جلس��ه حضور نداش��ته و هيچ گونه دفاعيات مس��تند و محكمه پسندي در مقام 
اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوي خواهان، 
بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم ب��ر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 36/000 ريال بابت هزينه دادرسي 
و 50/000 ري��ال بابت هزينه نش��ر آگهي و خس��ارت تأخير در تأدي��ه از تاريخ 
سررس��يد چك 90/2/8 تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد. در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نماي��د رأي ص��ادره غيابي و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي در 
 همي��ن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي 

حقوقي اصفهان مي باشد. 
شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/344 كالسه پرونده: 535/90 ش/ 13

شماره دادنامه: 90/5/30-910
مرجع رس��يدگي: ش��عبه 13 ش��وراي ح��ل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: مهدي 
كريمي نش��اني: اصفهان، خ س��روش،  بعد از آل خجند، جنب عاب��ر پياده، مغازه 
آلوميني��وم آري��ن، خوانده: اميرهوش��نگ معظم پ��ور مجهول المكان،  خواس��ته: 
مطالب��ه مبل��غ 15/500/000 ري��ال باب��ت دو فق��ره چ��ك 88/11/25-873708 
و 873709-88/12/12،  ب��ا عناي��ت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي 
 اعض��ا ش��ورا خت��م رس��يدگي را اع��الم و به ش��رح آتي مب��ادرت ب��ه صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعواي آقاي مهدي كريمي به طرفيت آقاي اميرهوش��نگ معظم پور 
ب��ه خواس��ته مطالبه مبل��غ 15/500/000 ريال وجه دو فقره چك به ش��ماره هاي 
873708 و 873709 به عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خس��ارت قانوني- با 
توج��ه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي ع��دم پرداخت صادره 
از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وج��ه خواس��ته دارد و اين كه خوان��ده علي رغم ابالغ قانوني )نش��ر 
آگهي( در جلس��ه حضور نداش��ته و هيچ گونه دفاعيات مستند و محكمه پسندي 
در مقام اعتراض نس��بت به دعوي خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوي 
خواهان، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519 . 522 قانون آيين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت خوانده به 
 پرداخت مبلغ 15/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 38/000 ريال بابت هزينه 
دادرس��ي و 50/000 ريال بابت هزينه نش��ر آگهي و خس��ارت تأخير در تأديه از 
تاري��خ سررس��يد چك هاي مذك��ور )88/11/25 و 88/12/12( ت��ا تاريخ وصول 
 كه محاس��به آن براس��اس ن��رخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعه��ده اجراي 
احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
قاضي شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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ناظريان: قرارداد2۰ قهرمان كاراته جهان 
كمتر از يك فوتباليست است

س��رمربي تيم كاراته فوالد مباركه س��پاهان گفت: 
تع��داد 20 نفر از قهرمانان كاراته جهان در س��وپر 
ليگ كاراته باشگاه هاي كشور روي تاتامي مي روند 
اما مبلغ قرارداد آنها كمتر از يك فوتباليست است 
كه در ليگ برتر باشگاه هاي كشور توپ مي زند.

 حبيب ال��ه ناظريان اف��زود: اعتب��ارات دولتي و 
ش��ركت هاي وابس��ته به دولت از بي��ت المال و 
ماليات هاي اخذ ش��ده از مردم تأمين مي ش��ود و 
پول هايي كه به بازيكنان تيم هاي داخلي وابس��ته 
به ش��ركت هاي دولتي پرداخت مي شود، از اين 

طريق به دست مي آيد. 
وي با اش��اره ب��ه اختالف زياد س��طح ق��رارداد 
بازيكنان فوتبال و رشته هاي رزمي اظهار داشت: 

اين درحاليس��ت كه بيش��تر موفقيت هاي ورزش ايران در سطح بين المللي توسط رشته هاي 
كشتي، وزنه برداري، تكواندو ، كاراته و ووشو به دست آمده است. 

رئيس سابق فدراسيون كاراته افزود: در بودجه ورزش ايران يك چاه عميق براي فوتباليست ها 
كنده ايم و يك گودال كوچك براي س��اير رش��ته هاي مدال آور از جمله رشته هاي رزمي به 

وجود آورده ايم. 
وي با بيان اين مطلب كه مس��ئوالن ورزش كش��ور بايد به رشته هاي مدال آور توجه بيشتري 
داش��ته باشند، افزود: متأسفانه رش��ته هاي مدال آور ما پس از بازي هاي آسيايي و المپيك به 

دست فراموشي سپرده مي شوند و توجه به آنها تا دوره آتي اين بازي ها كمرنگ مي شود. 
ناظريان گفت: برخي از قهرمانان كاراته ايران كه در مسابقات جهاني و آسيايي پرچم ايران را 
برافراش��ته اند براي تأمين امور اوليه زندگي خود از جمله تأمين شهريه دانشگاه دچار مشكل 
هس��تند. رئيس سابق فدراس��يون كاراته تغييرات مداوم در فدراسيون هاي ورزشي را به سود 
ورزش كش��ور ندانس��ت و تصريح كرد: يكي از آس��يب هاي جدي كه به كاراته كش��ور طي 
سال هاي اخير وارد شده ، تغيير مداوم مسئوالن اين فدراسيون است. وي گفت: براي تصدي 
رياست فدراسيون كاراته بايد فرد توانمندي انتخاب شود و سپس به خوبي از سوي مسئوالن 

مورد حمايت قرار گيرد.
ناظريان، تكواندو را يكي از موفق ترين فدراسيون هاي ورزشي كشور دانست و افزود: يكي 
از داليل موفقيت اين فدراس��يون ثبات مديريت اس��ت. وي اظهار داشت: در خانواده كاراته 
ممكن اس��ت اختالف نظر وجود داش��ته باش��د اما اين اختالف نظرها مقدس است زيرا اگر 
اختالف نظري وجود نداش��ته باشد، پيش��رفتي حاصل نخواهد شد. سرمربي تيم كاراته فوالد 
مباركه س��پاهان گفت: براي همه ما به عنوان اعضاي خانواده كاراته يك هدف مشترك وجود 
دارد و آن نيز تالش براي ارتقاي س��طح اين رش��ته اس��ت. فدراس��يون كاراته بايد با بررسي 
نظ��رات مختلف، اش��تباهات و ضعف هاي خود را بپذيرد زيرا همگرايي و همدلي به س��ود 

كاراته كشور است.
ناظري��ان افزود: به عن��وان عضو كوچكي از خانواده كاراته كش��ور از پيشكس��وتان، مربيان، 
ورزش��كاران و دست اندركاران اين رش��ته مي خواهم كه با همدلي براي ارتقاي سطح كاراته 

كشور بكوشند و موجبات پيشرفت اين رشته را فراهم كنند.

مدير عامل باشگاه اس��تيل آذين معتقد است كه حضور 
اف��راد غير فوتبالي در پس��ت هاي مديريت��ي دليل اصلي 
ناكام��ي تيم هاي فوتب��ال ايران در مس��ابقات بين المللي 

است. 
س��عيد آذري با بيان اين كه بزرگ ترين اشتباه در بررسي 
مسائل فوتبال اين اس��ت كه تصور كنيم فوتبال محدود 
به زمين چمن است، اظهار كرد: به مديريت يك سازمان 
ورزشي بايد به ديد يك مديريت تخصصي و ويژه  نگاه 
ش��ود و تا وقتي اين گونه نش��ود ورزش ما با مشكالت 

عديده اي روبرو خواهد بود.
وي ادام��ه داد: ت��ا وقتي مديران ورزش��ي ما بر اس��اس 
ارتباطات و زد و بندها انتخاب شوند، وضعيت نهادهاي 
ورزش��ي بهتر از اين نمي ش��ود و وقت��ي مديريت هاي 
ورزش��ي اي��ران را با س��اير كش��ورهاي دنيا مقايس��ه 
مي كنيم، متوجه مي ش��ويم كه در كشورهاي پيشرفته از 
نظر ورزشي، مديريت س��ازمان هاي مرتبط با ورزش به 
صاحبان اصلي آن يعني مديران با سابقه ورزشي محول 

شده است.
آذري همچنين با بيان اين كه مديريت شامل سه مهارت 
ادراكي، فني و مفهومي اس��ت، افزود: متأسفانه امروز در 
اي��ران در ارتباط با مديريت ورزش��ي، مهارت فني كنار 
گذاش��ته مي ش��ود و تنها دو مهارت ديگر مورد بررسي 
ق��رار مي گيرند. فقدان مديران ورزش��ي ب��ا تجربه كه با 
تمام مس��ائل حوزه كاري خود آشنا باشند و از مناسبات 
و اساس��نامه هاي بين المللي نيز آگاه باش��ند، بزرگ ترين 

مشكل امروز ورزش ما است.
وي در ادام��ه با بيان اين كه باش��گاه بزرگ، باش��گاهي 
نيس��ت كه فقط تماش��اگر داشته باش��د، بلكه باشگاهي 
بزرگ اس��ت كه در رقابت ه��اي بين المللي به خوبي از 
كيان فوتبال ايران دفاع كرده باشد، سپاهان و ذوب آهن 
را دو باش��گاه بزرگ ايران ناميد و گفت: رويه مديريت 
اين دو باش��گاه بزرگ ب��ه كجا م��ي رود؟ جلوگيري از 
عملكرد تخصصي ورزش��ي در باش��گاه ها عواقب بدي 

براي فوتبال خواهد داشت.
آذري ادامه داد: مديريت اداري فوتبال ما ضعيف است. 
ب��ه عنوان نمونه آيا در فدراس��يون فوتبال، اتوماس��يون 
اداري مدرن در حال اجرا اس��ت؟ وقتي در فدراس��يون 

م��ا مديريت امور اداري و س��ازماني در حد اس��تاندارد 
نيست، ديگر از باش��گاه ها چه انتظاري مي توان داشت؟ 
اكنون تمام باشگاه هاي ايران داراي آدرس ايميل هستند 
و هر هفته چند صد ايميل از س��وي فدراسيون فوتبال، 
AFC و نهادهاي بين المللي به آن ها ارس��ال مي شود، اما 
متأس��فانه بس��ياري از مديران ما حتي قادر نيستند يك 

ايميل را خوانده و بررسي كنند!
مدير عامل پيش��ين باشگاه ذوب آهن در ادامه توصيه اي 
هم ب��ه مس��ئوالن فدراس��يون فوتبال داش��ت و گفت: 
فدراس��يون بايد براي تصدي پس��ت مديريت باشگاه ها 

ش��رايطي بگذارد تا هر كسي نتواند مديريت يك باشگاه 
را ب��ر عهده بگي��رد. چطور يك س��رمربي براي هدايت 
يك تيم بايد مدرك A آس��يا داش��ته باشد، اما هر كسي 
با اس��تفاده از روابط مي تواند مدير يك باش��گاه ش��ود؟ 
متأسفانه تنها يكي از عواقب كوچك اين مسأله حيف و 
ميل شدن بيت المال و عاقبت شديدترش آسيب رسيدن 

به پايه هاي فوتبال كشور است.
آذري در ادامه با بيان اين كه اكنون مالك انتخاب مديران 
باش��گاه ها نه تخصص افراد كه ميزان وابستگي آن ها به 
نهادها و سازمان هاي مختلف است، تصريح كرد: مديران 

بايد پاس��خگوي عملكرد خود باشند. ما امروز به اندازه 
انگشتان يك دس��ت هم مدير ورزشي نداريم. امروز به 
جز عليرضا رحيمي و محمد حسن انصاري فرد در كدام 
باش��گاه مدير ورزش��ي حضور دارد؟ مگ��ر فردي مانند 
رحيمي چقدر توانايي دارد كه به تنهايي با همه مس��ائل 

باشگاه سپاهان روبرو شود و آن ها را برطرف كند؟
آذري اف��زود: وقت��ي يك مدي��ر به اندازه كاف��ي درباره 
حوزه كاري خود اطالع نداش��ته باش��د، چطور مي تواند 
به سرمربي تيمش كمك كند؟ به عنوان نمونه ذوب آهن 
امس��ال را نمي توان با ذوب آهن س��ال هاي قبل مقايسه 

كرد. يك بحث مهم نظارت و كنترل اس��ت. افرادي كه 
قرار اس��ت به كار مديريت نظارت كنند بايد صاحبنظر 
باش��ند. به عنوان مث��ال مديري كه با بازيكن��ان قرارداد 
مي بندد و مي داند كه تيمش در ليگ قهرمانان آسيا بازي 
مي كند بايد از همه نظر مس��ائل مربوط به او را بررس��ي 

كند.
وي همچنين درباره مش��كل درآمدزايي باش��گاه ها نيز 
خاطرنش��ان ك��رد: هم مجلس ش��وراي اس��المي و هم 
دولت آن قدر دستش��ان باز اس��ت كه بتوانند اصل »44« 
را در ورزش اج��را كنن��د، اما وقتي دول��ت نمي خواهد 

به عن��وان نمونه اس��تقالل و پرس��پوليس را خصوصي 
كند نمي ش��ود انتظار ديگري داش��ت. دولت مي تواند به 
بنگاه هاي خصوصي مانند باش��گاه ها امكانات ارائه دهد 
و ورزش��گاه ها را به صورت دراز مدت به آن ها واگذار 
كند، اما وقتي مصوبه اي به اجرا در آمده است كه دولت 
را از س��رمايه گذاري  در ورزش حرفه اي منع مي كند به 
جاي��ش هيچ راهكاري براي درآمدزايي باش��گاه ها ارائه 
نشده است. مدير عامل باش��گاه استيل آذين در ادامه با 
بيان اي��ن كه ديگر ح��رف زدن و كار تخصصي كردن، 
آب در ه��اون كوبيدن اس��ت، بيان ك��رد: در ورزش ما 

تعداد افراد غير متخصص روز به روز بيشتر مي شوند و 
كس��اني به ورزش مي آيند كه تا ديروز در محل شان هم 
كسي آنها را نمي شناخت، ولي امروز رئيس هيأت مديره 
يك باش��گاه بزرگ شده اند! يا رؤس��اي سازمان تربيت 
بدني را در ادوار گذش��ته بررسي كنيد. در زمان طاغوت 
كه رؤس��اي س��ازمان تربيت بدني از ميان تيمس��ارها و 
س��پهبدها انتخاب مي ش��دند و پس از انق��الب هم كه 
رؤساي سازمان سوابق ورزشي نداشتند. مطمئن باشيد با 
اين ش��يوه ورزش ما رو به قهقرا خواهد رفت و ما بايد 

منتظر روزهاي سخت تري در ورزش باشيم.

خبر

حضور دو ورزشکار اسنوکر شهرکرد
در مسابقات آسيایي

دو تن از ورزش��كاران اس��تان چهارمحال و بختي��اری به آخرين مرحله 
اردوي آمادگي تيم ملي اس��نوكر زير 17 س��ال ايران جهت ش��ركت در 
مس��ابقات آس��يايي دعوت گرديدند. مهدي مرتضوي وكامران شيرژيان 
ورزشكاران رشته اسنوكر كه سابقه حضور در اردوهاي تيم ملي اسنوكر 
را داشته اند، اين بار نيز بنا به دعوت فدراسيون بيليارد از 13 لغايت 15 
مهرماه س��ال جاري در آخرين مرحل��ه اردوي آمادگي تيم ملي واقع در 
محل پايگاه قهرماني مجموعه ورزشي آزادي تهران، شركت خواهند كرد 

و پس از اتمام اردو به مسابقات قهرماني آسيا اعزام خواهند شد.

دولت، ورزشگاه ها را در اختيار باشگاه ها بگذارد

سعيدآذري: برخي مديران حتي نمي توانند يك ايميل را بخوانند! 

س��رمربي تيم فوتبال ذوب آهن با بيان اين كه تيمش تالش مي كند در 
پاي��ان نيم فصل به قهرماني برس��د، تعطيالت چن��د روزه ليگ برتر را 

فرصتي براي بهبود يافتن شرايط روحي و رواني بازيكنانش دانست.
منص��ور ابراهيم زاده در گفتگو با ايس��نا درباره وضعيت تيمش در چند 
روز تعطيل ليگ برتر اظهار كرد پس از دو روز اس��تراحت بار ديگر از 
روز شنبه تمرين هاي مان را براي رويارويي با صبا پي مي گيريم. وي در 
ادامه با اشاره به مشكالت روحي بازيكنانش پس از شكست از سوون 
سامسونگ كره جنوبي گفت: پس از بازي از نظر روحي و رواني افت 
كرديم اما در چند روز گذشته تالش كرديم با تمرين و تالش شرايط را 
بهتر كنيم. هم كادر فني، هم بازيكنان و هم باشگاه بايد براي بازي هاي 
آينده برنامه ريزي كنيم كه مس��ير باقي مانده تا پايان فصل را با اقتدار و 

رو به جلو طي كنيم.
ابراهيم زاده همچنين در پاس��خ به اين س��ئوال كه چقدر اميدوار است 
تيمش در پايان نيم فصل به قهرماني برس��د؟ خاطرنش��ان كرد: مس��أله 

عمده تيم ما روحي و رواني اس��ت كه بايد در تمرين هاي پيش رو آن 
را بازسازي كنيم. مس��لم است كه ما تالش مي كنيم در پايان نيم فصل 
به جايگاه خيلي خوب و حتي قهرماني دس��ت پيدا كنيم. همچنين بايد 
خود را براي حضور بهتر در نيم فصل دوم و فصل جديد ليگ قهرمانان 
آس��يا نيز آماده كنيم. مطمئن باشيد با تجربه اي كه داريم در مسابقه هاي 

پيش رو آب ديده تر عمل كنيم.
پس از اختالفات ش��ديد س��رمربي تيم فوتبال تراكتورسازي با مهدي 
كياني، از تمايل باشگاه ذوب آهن به خريد اين بازيكن صحبت به ميان 
آمده بود. ابراهيم زاده در اين ارتباط اظهار كرد: ما پيش از شروع فصل 
ه��م گفته بوديم كه كياني را مي خواهي��م و اكنون نيز او را مي خواهيم 
اما اين مس��اله به شرطي است كه او يك بازيكن آزاد و به تيم ديگري 
تعهد نداشته باش��د. ضمن اين كه عالوه بر ما، خيلي تيم هاي ديگر هم 

او را مي خواهند.
س��رمربي تيم فوتبال ذوب آهن همچنين با بيان اين كه فاصله تيم ها در 

ليگ يازدهم خيلي به هم نزديك اس��ت درباره كيفيت بازي هاي فصل 
ج��اري ليگ برتر تصريح كرد: جدول ليگ خيلي باال و پايين مي ش��ود 
و تيم ه��ا به نوعي نيروها را بين خود تقس��يم كرده اند. ضمن اين كه در 
فصل جاري بازيكنان جوان زيادي در تيم ها حضور دارند كه مي توانند 

در آينده به تيم ملي كمك كنند.
تيم ملي مقابل بحرین با صبر و حوصله بازي کند

مربي اس��بق تيم ملي فوتب��ال در ادامه با آرزوي موفقيت براي تيم ملي 
در راه صع��ود به جام جهاني 2014 گف��ت: به ياري خداوند نه تنها از 
اين گروه كه از مرحله بعدي كه با رقباي سخت تري روبه رو هستيم نيز 

صعود كرده و به جام جهاني راه پيدا مي كنيم.
وي در پاي��ان درباره حريف آينده تيم مل��ي هم گفت: جلوي تيم هاي 
عربي مانند بحرين بايد با صبر و حوصله بازي كنيم و عصبي نش��ويم 
چ��را كه فوتبال ما از آن ها بهتر اس��ت و مي توانيم ب��ه راحتي آن ها را 

شكست دهيم. 

تالش مي کنيم که قهرمان نيم فصل شویم 

ابراهيم زاده: مسأله ذوب آهن روحي و رواني است 

AFC اعتراض سپاهان به
این رخدادها شرایط نامطلوبی برای 

اعتبار فوتبال آسيا دارد
مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در نامه ای به دبيركل كنفدراسيون فوتبال 
آس��يا از اتفاقات رخ داده در جريان ديدار برگش��ت تيم فوتبال اين باشگاه 
برابر الس��د قطر در ليگ قهرمانان آسيا ابراز نارضايتی كرد. عليرضا رحيمی 
مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در نامه ای به دبيركل كنفدراسيون فوتبال 
آسيا مواردی را در مورد ديدار تيم های فوتبال اين باشگاه و السد قطر يادآور 
ش��د. در نامه رحيمی آمده اس��ت: پيرو ديدار تيم های فوتبال الس��د قطر و 
سپاهان ايران در دور برگشت مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا به 
اطالع می رساند در نيمه نخست اين ديدار دستگاه های خنك كننده و تهويه 
هوا در اس��تاديوم شيخ جاسم بن حمد به خوبی كار می كردند اما ناگهان از 

ابتدای نيمه دوم تا انتهای بازی اين دستگاه ها خاموش شد.
در ادامه اين نامه می خوانيد: به طبع آن گرما و رطوبت شديدی در ورزشگاه 
حاكم شد كه تاثير بسيار نامطلوبی بر عملكرد تيم ها به ويژه سپاهان ايران به 
جهت آشنا نبودن با شرايط جوی كشور قطر داشت. از آنجا كه قطر به عنوان 
ميزبان جام جهانی2022 انتخاب شده اينگونه رخدادها می تواند تأثير بسيار 

نامطلوبی برای اعتبار فوتبال آسيا داشته باشد.

درخشش اميرحسين امينی 
در مسابقات کاراته چرمهين 

 ب��ار ديگ��ر نوجوانی از ديار زيبای ش��هر 
چرمهين با اراده و صبر و پش��تكار فراوان 
توانست پله های ترقی را پشت سر گذارد 

و باعث افتخار خود و ديگران گردد.
امير حس��ين امينی فرزند ابوالقاسم متولد 
1373 دانش آموز پيش دانشگاهی در كنار 
درس به رشته كاراته سبك شيتوريو روی 
آورد و توانست در مدت كوتاهی به كمربند 
بنفش اين رش��ته دس��ت پيدا كند و مورد 
تشويق شهردار و شورای شهر و امام جمعه 

و مسئوالن قرار شهر چرمهين قرار گيرد.
 اين نوجوان با اخالق، هدف خود را از ورزش پرورش جس��م و روح خود 
م��ی داند و اجازه ن��داده ورزش به درس و زندگی او لطم��ه وارد كند. وی 
می گويد: با ورزش��ی توانستم با روحيه بيشتری به درسم بپردازم و به عنوان 
ي��ك برادر كوچكتر به جوانان و نوجوانان توصيه می كنم كه در كنار كار يا 
تحصيل به يك رشته ورزشی بپردازند و آن را تا آخر ادامه دهند و هيچ وقت 
از اين شاخه به آن شاخه نپرند تا ان شاءا... به هدف خود برسند و هميشه و 
همه جا خدا را در نظر داشته باشند و از پدر و مادرم و  استاد قديمی كه مرا 

به اين ورزش تشويق نمودند كمال تشكر و قدردانی را دارم.

ورزش

كنفدراسيون فوتبال آسيا با تأكيد بر اين كه اعضای هيأت مديره معرفی 
شده استقالل و پرسپوليس مورد تاييد اين كنفدراسيون نيستند مهلت 
جديدی را برای برطرف كردن مش��كالت باش��گاه ها برای حرفه ای 
شدن تعيين كرد كه در صورت عملی نشدن سهميه های ايران كم خواهد 

شد .
پس از بازديد بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا از امكانات تيم هاي ليگ 
برتري ايران و بررسي گردش مالي آنها، ضرب االجل سه ماهه اي براي 
برطرف كردن موانعي كه بر سر حضور تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان 
 AFC آسيا بود تعيين شد. اما در حالي كه تنها نه روز به پايان مهلت
فرصت باقي مانده تنها بخش كوچكي از كاستي ها شامل تعيين اعضاي 
هيأت مديره و مديران عامل دو باشگاه استقالل و پرسپوليس برطرف 

شده و مشكالت اساسي هنوز پابرجاست.
اخبار ورزش ايران قابل توجه اند. حذف سپاهان با توجه به برد در ديدار 
رفت و برگشت و همچنين حذف ذوب آهن كه شايد در اثر انتخاب 
يك داور ضعيف )پنالتی و اخراج مش��كوك(به دليل جايگاه ضعيف 

مديريتی ايران در آسيا و فوتبال جهان می باشد. 
عزيز محمدی در جلسه كميته رسانه ای فدراسيون فوتبال گفت: تراز 
مالی باش��گاه ها بايد مشخص شود و دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 
در صورتی كه ثبت شركت ها نشوند نمی توانند در ليگ قهرمانان آسيا 
به ميدان بروند. در صورتی كه اين مشكل برطرف نشود احتمال كنار 

گذاشتن پرسپوليس و استقالل از ليگ قهرمانان آسيا وجود دارد.

رئيس سازمان ليگ در گفتگو با خبرآنالين درباره هشدارهای مداومش 
گفت: من مدام خطر را گوشزد می كنم كه اگر خدای ناكرده اتفاقی برای 
اين تيم ها افتاد، كسی نگويد ما كوتاهی كرديم. بعد از مدت ها هيأت 
مديره دو تيم معرفی شده ولی برای ارسال مدارك قطعی همچنان گير 
هستيم چون اين اسامی در سازمان ثبت شركت ها  ثبت رسمی نشده 
است. ما وقت زيادی نداريم. اگر اين اطالعات زودتر ارسال نشود، دو 
تيم از بازی ها حذف می ش��وند و شوخی هم با كسی ندارد. ما مدام 
می گوييم در اين باره عجله ش��ود ت��ا عواقب تلخی برای فوتبال مان 

نداشته باشد.
وي ادامه می دهد: غير از اس��تقالل و پرس��پوليس، مس و داماش هم 
مشكالتی دارند. چند ورزشگاه مان هم هنوز نياز به تغييراتی دارند. اين 
اشكاالت اگر رفع شود، سهميه های مان می ماند و اگر برطرف نشود 

كه بايد منتظر اتفاقاتی كه می افتد، باشيم.
ك��ش و قوس بين مجل��س و وزارت ورزش بر س��ر ورود تعداي از 
نمايندگان به هيأت مديره س��رخابي ها مانع به ثبت رسيدن دو باشگاه 
در ثبت شركت ها و ارسال به موقع مدارك به AFC شده و اين اهمال 
كاري ممكن است به قيمت كنار گذاشته شدن دو تيم بزرگ پايتخت از 
ليگ قهرمانان آسيا شود. در روزهايي كه موج چك هاي برگشتي مديران 
باش��گاه ها رو به افزايش اس��ت و هر روز صداي اعتراض بازيكنان به 
گوش مي رس��د، خطر محروميت تنها دو تيم بزرگ پايتخت را تهديد 
نمي كند و احتمال منحل شدن ليگ برتر مي تواند به بحران تازه فوتبال 
ايران تبديل شود. آقايان طرف حساب ما فيفاست )ف - ی - ف - ا( 
آنجا همه چيز طبق قانون و بر اساس برنامه ريزی صحيح انجام می شود، 
با كسی هم شوخی ندارد، مطمئن باشيد فيفا طبق مصوبات خود رفتار 
می كند، آنها تقويم ورزش��ی دارند و بر اساس آن پيش می روند، پس 
اگر طبق برنامه و دستورالعمل آنها رفتار نكنيم، محروميت قطعی و قابل 
اجراست. دوستان مطمئناً شما اين كاره نيستيد كه كار فوتبال هميشه به 
اما و اگرها می كشد، عدم ارسال ليست استقالل، دو كارته بودن بازيكن 
اميد ، محروميت بازيكن سپاهان و... نشان داد شما بی جهت به صندلی 
رياست چسبيده ايد، فدراسيون فوتبال به يك خانه تكانی اساسی نياز 
دارد، شجاع باشيد و با يك استعفاي دست جمعی از اين فوتبال برويد، 
فوتبالی كه در آن مافيای پشت پرده بی محابا جوالن می دهند موردپسند 

هيچكس نيست ...
به نتايج فوتبال در چند س��ال اخير نگاه كني��د: حذف از جام جهانی، 
حذف از جام ملت های آسيا، حذف و ناكامی در همه رده های سنی و... 
در زمان مديريت صفايی فراهانی و محمد دادكان موفقيت های زيادی 

داشتيم و به جام جهانی هم رفتيم ولی...
آری كار بايد به دس��ت كاردان باشد، بنده خدا فوتبالی های سرشناس 

خانه نشينند و تنها ناكامی های فوتبال را نظاره می كنند...

سونامی در فوتبال ایران؛

شمارش معكوس برای محروميت فوتبال ايران

نرگس صالحي بار دیگر به اردوي تيم 
ملي فوتبال دعوت شد

نرگس صالحي نوجوان فوتباليس��ت اس��تان براي چندمين بار به اردوي 
تيم ملي فوتبال زير 16 س��ال دعوت ش��د. صالحي طي دعوتنامه رسمي 
از س��وي كميته جوانان فدراس��يون فوتبال به اين اردوي آمادگي دعوت 
شد. اردوي آمادگي تيم ملي فوتبال زير 16 سال بانوان ايران از پانزدهم 
لغايت 21 مهرماه س��ال ج��اري در محل كمپ تيم هاي ملي فوتبال واقع 

در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي گردد.

حضور بانوی فوتباليست 
چهارمحال و بختياری به تيم ملی

در مس��ابقات تكواندو قهرمانی استان چهارمحال و بختياری انتخابی تيم 
استان چهارمحال و بختياری علی اكبر رحمانی بلداجی و فاضل نوروزی 
بلداج��ی موفق به كس��ب رتبه اول و حامد رحمانی بلداجی و محس��ن 

نوری بلداجی مقام سوم اين مسابقات را از آن خود كردند.
اين مس��ابقات با حضور هفت تيم از سراس��ر اس��تان در س��الن انقالب 
ش��هركرد برگزار شد و در پايان تيم های شهركرد، بلداجی و بروجن به 
ترتيب مقام های اول تا س��وم را به خود اختصاص دادند. گفتنی اس��ت 
فاضل نوروزی بلداجی به عنوان بهترين مربی اس��تان معرفی شد. نفرات 
برتر اين مسابقات به مسابقات كشوری كه در نيمه دوم مهر سال جاری 

در تهران برگزار می شود اعزام می شوند.



عجيب ترين اتفاقات زيرآب

کنده کاری روی کدو حلوایی
برسد.  نظر  به  عجيب  خيلی  است  ممكن  كار  اين 
از  يكی  آب  زير  در  حلوايی  كدو  روی  حكاكی   اما 
جالب ترين رقابت ها در آمريكاست. در اين رقابت از 
پنسيلوانيا شركت  و  تاها  جنوبی،  كارولينای  فلوريدا، 
عمق  به  كنندگان  شركت  داشتند.  حضور  كنندگانی 
كمتر از feet 30، يعنی جايی كه قرار است روی كدو 
حلوايی ها به شكل ظريف كنده كاری شود و آنها به 
ابزار و  شكل فانوس دريايی دربيايند می روند. تمام 
فراهم  رقابت  اين  در  كنندگان  شركت  برای  وسايل 
است. فقط كافی است كه ايده های زيبا داشته باشند و 
آنها را روی كدو حلوايی ها پياده كنند. ممكن است اين 
كار برای خيلی ها خنده دار باشد، اما واقعيت اين است 
كه كنده كاری روی كدو حلوايی در زير آب كار بسيار 
سخت و دشواری است. زيرا دو قانون مهم در زير آب 
حكمفرماست يكی نيروی رانش است كه باعث می 
شود اجسام به سمت باال كشيده شود و ديگری هم 
قانون سوم نيوتن است. طبق اين قانون برای هر عمل، 

عكس العملی است.
ترتيب دادن مهمانی ۵00 نفره

مسئول   Adrian Chiles آقای  تلويزيون  مجری 
برگزاری يك مهمانی 500 نفره در زير آب بود. هدف 
او از برگزاری همچين ميهمانی، آوردن اسم خود در 
كتاب ثبت ركوردهای گينس به عنوان اولين برگزاركننده 
ميهمانی در زير آب بود. در كتاب گينس به طور دقيق 
ذكر شده كه برای چه تعداد از ميهمانان نوشيدنی سرو 
شده و يا چه تعداد از ميهمانان غذای دريايی سفارش 
داده اند. همه ميهمانان بايد لباس مخصوص به تن داشته 
 باشند. از هر 20 ميهمان هر 20 دقيقه يكبار پذيرايی 
می شود و آنها می توانند غذای مورد عالقه خود را ميل 
كنند. اما چطور يك نفر می تواند زير آب غذا بخورد؟ اول 
از همه شما بايد وسيله تنفسی كه از قبل داخل دهانتان 
گذاشته بوديد را بيرون بياوريد و با عجله به سمت غذا 
برويد. بعد از آن وسيله تنفسی را داخل دهانتان گذاشته 
و دكمه ای را كه روی آن است فشار بدهيد تا آبی كه 
داخل دهانتان رفته بيرون بيايد و بتوانيد به راحتی نفس 
بكشيد. همه مطالبی كه در زير آب بايد بدانيد مثل نحوه 
استفاده از وسيله تنفسی، نحوه غذا خوردن يا چگونگی 

 نفس كشيدن توسط متخصصين به شما آموزش داده 
می شود. عوايد حاصل از اين كار كه حدود 200000 پوند 
يا 400000 دالر بود را به يك موسسه خيريه نگهداری 
از كودكان، يك آسايشگاه معلوالن، مركز نگهداری از 
 بيماران سرطانی و يك مؤسسه علمی قلب در بريتانيا 

اختصاص دادند.
تشکيل جلسه اعضای کابينه

در سال 2009، اعضای كابينه مالديو، جهت آگاه كردن 
تصميم  زمين  شدن  گرم  از  ناشی  خطرات  از  مردم 
گرفتند جلسه ای در زير آب تشكيل دهند. به همين 
منظور رئيس جمهور محمد ناشيد، به همراه 13 تا از 
مقامات دولتی برای تشكيل جلسه به زير آب رفتند. 
رفتند.   Girifushi اسم  به  ای  درياچه  زير  به  ها  آن 
اين درياچه در جزيره ای است كه بيشتر حالت نظامی 
 دارد و از آن برای تعليمات نظامی استفاده می شود. 
جلسه  اين  در  آن  به  راجع  كه  موضوعی  ترين  مهم 
صحبت شد باال آمدن سطح آب درياها بود كه دليل 
آن ذوب شدن تدريجی يخ های قطبی است. اين اتفاق 
طی سال های آينده ممكن است برای مجمع الجزايری 
كه اطراف اقيانوس هند واقع شده بسيار خطرناك باشد. 
اين مجمع الجزاير حدوداً feet 7 از سطح دريا باالتر 
است. در انتهای اين جلسه رئيس جمهور، معاون رئيس 
را  ای  بيانيه  جمهور، منشی جلسه و 11 عضو ديگر 
دی  انتشار  توقف  بر  مبنی  كشورها  ديگر  به  خطاب 

اكسيد كربن امضاء كردند.
جشنواره موسيقی

جشنواره موسيقی در زير آب يك برنامه عادی نيست. 
بيش از 500 شناگر و غواص برای شركت در بيست 
 National به  را  خود  موسيقی،  فستيوال  هفتمين  و 
رسانند.  می  فلوريدا  در   Marine Sanctuery
ها برای شركت در اين مسابقه لباس های  موزيسين 
عجيب و غريب كه بيشتر شبيه لباس های بالماسكه 
است را می پوشند. آنها برای هر كدام از اجراهايشان 
مارلين  باب  پريسلی،  الويس  مثل  گذاشتند  اسم  يك 
اين  در  كه  موسيقی  ابزارهای  كرب.  استون  و جوس 
فستيوال از آنها استفاده می شود بيشتر شبيه حيوانات 
دريايی است. به عنوان مثال گيتارها همه شبيه به ستاره 
دريايی هستند. در طول برگزاری جشنواره، حيوانات زير 

آب هم از اين صداها لذت می برند. هدف از برگزاری 
اين فستيوال عجيب و غريب ارزش نهادن به دريا و 
اقيانوس و همچنين همه عواملی است كه سبب شده 
سواحل آمريكای شمالی يكی از زيباترين صخره های 
اين  باشد. Bill Becker كارگردان  مرجانی را داشته 
طول  در  كه:  كرده  اعالم   BBC به  خطاب  جشنواره 
برگزاری جشنواره خيلی به ما خوش گذشت. ما لباس 
های عجيب و غريب پوشيديم. اما يك چيز خيلی مهم 
است و آن نگهداری و محافظت از صخره های مرجانی 

است.
کارت بازی

آب  زير  در  بازی  كارت  ساعت  از 36  بعد  غواصان 
توانستند ركورد جديدی در دنيا به نام خود ثبت كنند. 
16 شناگر به صورت نوبتی بازی می كردند تا بتوانند 
ماسك های اكسيژن را با هم عوض كنند. اين مسابقه 
شد.  برگزار  آلمان  در   Geiselhoering استخر  در 
"Eric Schlegelmilch مسئول برگزاری اين مسابقه 
می گويد: ما امتيازها را هر 1 ساعت يكبار بررسی می 
را در  اسم خود  اين مسابقه  برگزاری  كنيم. مسئوالن 

كتاب ثبت ركوردهای گينس ثبت كردند.
مسابقه تنيس

آيا تا به حال چيزی راجع به تنيس بازی با كوسه ها 
شنيده بوديد؟ با نگاه كردن به تصوير باال متوجه می 
شويد كه اين حيوانات عاشق بازی كردن هستند. اما 
اشتباه نكنيد! آقايی كه در عكس باال مشغول بازی كردن 
با كوسه است طعمه او نيست بلكه انسان بسيار باهوش 
و مسئول برگزاری يكسری مسابقات ديگر در آكواريوم 
لندن است. با ديدن تنيسی كه جنس آن از پوست كوسه 
بود فكر برگزاری اين مسابقه به ذهن Dunlop رسيد. 
اين فكر بسيار جالبی است كه يك نفر را داخل آب 
بيندازيم و از او بخواهيم كه در يك مسابقه با كوسه 
شركت كند و بعد از آن احساسش را از اين كار بپرسيم. 

البته اگر زنده مانده باشد!
برگزاری مراسم عروسی

April Pignato & Michael Curry از نيويورك 
سيتی در ژوئن 2010 با هم ازدواج كردند. عروس يك 
غواصی  لباس  يك  هم  داماد  و  غواصی  سفيد  لباس 
قديمی مشكی پوشيده بود. آنها تصميم گرفتند كه مراسم 

ازدواج خود را در Atlantis Marine World در 
Riverhead N.Y برگزار كنند. هر دو آنها شناگران 
ماهرانی بودند و چون در آنجا تعداد زيادی كوسه وجود 
محافظت  هايی  قفس  توسط  داماد  و  عروس   داشت 
می شدند. آنها ماسك اكسيژن زده بودند و با ميكروفون 

با دوستان و آشنايانشان صحبت می كردند.
هاکی بازی کردن

هاكی بازی است كه مردم اطالعات كمی راجع به آن 
كه  زمستان  در فصل  زير آب،  در  هاكی  بازی  دارند. 
هوای بيرون آب خيلی سرد است برای شناگران بسيار 
لذت بخش است. اين بازی برای اولين بار در بريتانيای 
كبير و در سال 1950 انجام شد. برای انجام اين بازی 
فقط يك لوله تنفسی، دستكش و يك چوب الزم است. 
مهم ترين عامل در اين بازی،  نگه داشتن نفس به مدت 
طوالنی است. در اين بازی از صفحه های كه وزن آنها 
بيشتر از يك كيلوگرم است استفاده می شود. اين بازی 
بسيار سخت و طاقت فرساست و فقط شناگرانی كه 
اين مسابقه شركت  توانند در  ماهر هستند می  بسيار 
انجام  دنيا  سراسر  در  تقريباً  بازی  اين  امروزه،  كنند. 

 

در  شركت  برای  كشورها  از  بعضی  حتی  شود.  می 
مسابقات تيم ملی دارند.

بلعيدن شمشير
در روز جمعه، 18 می Dan Meyer ،2007 برای بلعيدن 
شمشير به ميان كوسه ها و سفره ماهی های خطرناك به 
زير آب در آكواريوم Ripleys رفت تا اسم خود را به 
عنوان اولين نفری كه در زير آب شمشير قورت داده ثبت 
كند. مسئول آكواريوم Ripley معتقد است كه اين كار 
Dan Meyer به معروفيت و شهرت اين آكواريوم كمك 
بسيار زيادی كرده است. Meyer برای اين كه هنر خود را 
بيشتر نشان بدهد يك وسيله آهنی تيز كه طول آن 30 اينچ 
بود و توسط بيش از 80 كوسه احاطه شده بود را به يكباره 

داخل دهان خود فرو برد.
رقصيدن

در 27 اكتبر 2006، 74 شناگر و غواص برای رقصيدن 
به زير آب در رودخانه ای كه در پارك المپيك سيدنی 
بود رفتند. اين شناگران به مدت 10 دقيقه در زير آب 
بودند. عوايد حاصل از اين كار به يك خيريه اختصاص 

داده شد
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 آيا مي دانيد كه در برج ايفل دو ميليون و 
نيم پيچ به كار رفته است؟

 آيا مي دانيد كه همه نوزادان ميگو نر متولد 
می شوند و بعد از چند هفته بخشی از آنها 

به ماده تبديل می شوند؟
 آيا مي دانيد كه هشت پا با وجود داشتن 
قطر به  سوراخی  از  می تواند  بزرگ   بدنی 

 پنج سانتی متر عبور كند؟
 آيا مي دانيد كه طول رگ های بدن انسان 

560 هزار كيلومتر است؟
 100 دارای  آب  قطره  يك  كه  مي دانيد  آيا 

ميليارد اتم است؟
 آيا مي دانيد كه تعداد افرادی كه ساالنه از 
نيش زنبور می ميرند بيشتر از كسانی است 

كه ساالنه از نيش مار می ميرند؟
 آيا مي دانيد كه فيل بالغ در روز به طور 
آب  ليتر   20 و  غذا  كيلوگرم   220 متوسط 

مصرف می كند؟
 آيا مي دانيد كه تنها موجودی كه می تواند 

به پشت بخوابد، انسان است؟
 آيا مي دانيد كه اگر زنی به كوررنگی مبتال 

باشد، فرزندان پسر او كوررنگ می شوند؟
سال  هر  آلپ  كوه های  كه  مي دانيد  آيا   

حدود يك سانتی متر بلند می شوند؟
 آيا مي دانيد كه چشم سالم انسان می تواند 
10 ميليون رنگ مختلف را ببيند و آنها را از 

يكديگر تمييز دهد؟
معادل  روزانه  خورشيد  كه  مي دانيد  آيا   
126 هزار ميليارد اسب بخار انرژی به زمين 

می فرستد؟
 آيا مي دانيد كه حس بويايی انسان قادر به 
دريافت و تشخيص 10 هزار بوی متفاوت 

است؟
 20 يخی  كوه  يك  وزن  كه  مي دانيد  آيا   

ميليون تن است؟
 آيا مي دانيد يك انسان هشت ثانيه بعد از 

قطع گردن هنوز به هوش است.
به  سنگ  شهاب   500 سالی  مي دانيد  آيا 

زمين برخورد می كنند.
 126/000 روزی  خورشيد  مي دانيد  آيا   
زمين  به  انرژی  بخار  اسب  ميليارد 

می فرستد.
فوتبال  زمين  كوچك ترين  مي دانيد  آيا   
تار مو  بيست هزارم يك  ساخته شده يك 

است )نانو(.
 آيا مي دانيد با دويدن می توان مسافر زمان 
بود و كسری از ثانيه از ديگران بيشتر عمر 

كرد.
افرادی كه دست  آيا مي دانيد 56 درصد   

چپ هستند، تايپيست هستند.
 آيا مي دانيد برای توليد يك ليتر بنزين 23/5 

تن گياه در گذشته مدفون شده است.
يك  نسل  دقيقه  يك  هر  مي دانيد  آيا   

موجود زنده منقرض می شود.
 آيا مي دانيد داوينچی با يك دست می نوشت 

و با دست ديگر نقاشی می كشيد.
تمام طول  بينی در  آيا مي دانيد گوش و   

عمر رشد می كنند.
ماسك  بهترين  دريا  آب  مي دانيد  آيا   

صورت است.
آيا مي دانيد در ساخت برج ايفل 2/5 ميليون 

پيچ و مهره به كار رفته است.
 آيا مي دانيد بينی انسان قادر به تشخيص 

10/000 نوع بوی مختلف است.
يك  در  خورشيد  كه  انرژی  مي دانيد  آيا   
ثانيه توليد می كند برای مصرف يك ميليون 

سال زمين كافی است.
 آيا مي دانيد غيرممكن است كه بتوانيد با 

چشم باز عطسه كنيد.
 آيا مي دانيد ما در طول زندگيمان 18 كيلو 

پوست می اندازيم.
 آيا مي دانيد رنگ مورد عالقه 80 درصد 

آمريكايی ها آبی است!
سريالنكا  در  وقتی شخصی  مي دانيد  آيا   
تكان  ديگر  طرفی  به  طرفی  از  را  سرش 

می دهد يعنی باشد.
از  تعداد جوجه ها  دنيا  اين  در  آيا مي دانيد 

آدم ها بيشتر است.
خيلی طول  نوارهای الستيكی  مي دانيد  آيا 

می كشد تا سرد شوند.
 آيا مي دانيد مغز در هنگام خواب فعال تر 

از وقتی است كه تلويزيون می بينيد.
 آيا مي دانيد اگر مادران در زمان بارداری 
كنند  استفاده  سبز  خصوص  به  سيب 

نوزادانشان زيبا می شوند.
و  انگور  از  باردار  مادران  مي دانيد  آيا   
جوانه گندم و امگا 3 استفاده كنند بچه های 

آن ها تيزهوش می شوند.
 آيا مي دانيد خورشيد فقط 1 بر 40/000 

جرم خود را از دست داده است.
 آيا مي دانيد ايران 1018 شهر دارد.

 آيا مي دانيد پر آب ترين رود ايران كارون 
در خوزستان است.

 آيا مي دانيد بام ايران استان چهارمحال و 
بختياری است.

 آيا مي دانيد هر فردی در طول 24 ساعت 
23 هزار بار نفس می كشد.

 آيا مي دانيد 80 درصد موجودات دنيا را 
حشرات تشكيل داده اند.

 آيا مي دانيد تنها حيوانی كه نمی تواند شنا 

كند شتر است.
را خاكستری  روباه همه چيز  آيا مي دانيد   

می بيند.
 آيا مي دانيد گربه قادر نيست مزه شيرين 

را تشخيص دهد.
كبری مار  سم  گرم  يك  آيامي دانيد   

می تواند 150 نفر را بكشد.
 آيا مي دانيد حس چشايی نوعی پروانه بزرگ 

13 هزار برابر دقيق تر از انسان است.
 آيا مي دانيد الما نوعی شتر كوچك بدون 
بر  عصبانيت  هنگام  به  كه  است  كوهان 

صورت طرف مقابل تف می اندازد.
 آيا مي دانيد يك جريب زمين كشاورزی 
به عمق 15 سانتيمتر حاوی يك تن قارچ 
كه  پروتوزوا  كيلو   90 باكتری  تن  چندين 
كيلو   45 است  سلولی  تك  موجود  نوعی 

جلبك و 45 كيلوگرم مخمر است.
نام  به  بزرگ  ماهی  نوعی  مي دانيد  آيا   
 5/14 يكنواخت  و  پيوسته  سرعت  با  تونا 
كيلومتر بر ساعت در حركت است و هرگز 
توقف نمی كند اين نوع ماهی در طول 15 

سال 16000000 كيلومتر می پيمايد.
 آيا مي دانيد شاخك پشه به قدری حساس 
است كه می تواند دمايی بر ميزان دو هزارم 

درجه سانتی گراد را خس كند.
در  بار   100 گنجشك  قلب  مي دانيد  آيا   
روند  نمی  راه  ها  گنجشك  تپد.  می  دقيقه 

بلكه روی زمين می پرند.
كه  است  حيوانی  تنها  فيل  مي دانيد  آيا   
نمی توانيد از جايی به جای يگر بپرد و تنها 

حيوانی است كه می تواند ايستادن روی سر 
و گردن را ياد بگيرد.

در شب  پرواز  برای  مي دانيد خفاش  آيا   
از سيستم رادار استفاده می كند اين سيستم 
رادار ساخت  دستگاه  از  تر  پيشرفته  بسيار 

بشر است.
 آيا مي دانيد يك موش كور 14 سانتی متر 
می تواند در يك شب تونلی به طول 4/91 

متری حفر كند.
تخمگذاری  برای  ها  مرغ  مي دانيد  آيا   
فقط  خروس  ندارند.  خروس  به  احتياجی 

برای بارور كردن تخم الزم است.
 آيا مي دانيد بچه كانگورو در هنگام تولد 
جثه ای اندازه زنبور دارد اما از كيسه مادر تا 

زمانی كه بزرگ نشود بيرون نمی آيد.
 آيا مي دانيد كرم های ابريشم در 56 روز 

86 هزار برابر وزن خود غذا می خورند.
 آيا مي دانيد در سپتامبر 1991 در يكی از 
يخچال های طبيعی در مرز مشترك اتريش 
ايتاليا بدن حفظ شده و سالم مانده انسانی 
به  را  آن  قدمت  دانشمندان  كه  شد  كشف 

3500 سال قبل از ميالد بر آورد می كنند.
به  كه  رنگارنگ  زنبق  گل  مي دانيد  آيا   
بوی  و  كند  می  زندگی  انگلی  صورت 
 بسيار زننده ای نيز دارد در بين گلها دارای
 بزرگ ترين شكوفه است اندازه اين شكوفه 
ها 91 سانتی متر است و ضخامت آنها 1/9 

سانتی متر و وزنشان هفت كيلومتر است.
آپارتمانی  مجتمع  بلندترين  مي دانيد  آيا   
در شيكاگو كه 70 طبقه و 197 متر ارتفاع 
جهان  در  آپارتمانی  مجتمع  بلندترين  دارد 

محسوب می شود.
سيدنی  متری   502/2 پل  مي دانيد  آيا   
است  متر   48 آن  عرض  كه  استراليا   در 
عريض ترين پل در جهان به شمار می آيد 
اين پل كه در 19 مارس 1932 افتتاح شد 
و يك خط  رو  اتومبيل  دارای هشت خط 
ويژه موتور سيكلت و دوچرخه و يك خط 

عابر پياده است.
توپ  به  زدن  ضربه  ركورد  مي دانيد  آيا   
 173 ثانيه   60 زمان  مدت  در  پونگ  پينگ 
سال  در  انگليسی  بازيكن  دو  است  ضربه 
دو  در  يكديگر  بين  توپ  تبادل  با   1993
طرف ميز بازی به اين ركورد دست يافتند.

آيا می دانيد؟

عکس روز
وقتی مغز شما  هنگ می كند!

يك جراح استخوان می گويد: به نظر من يك سری اعمال 
و حركات وجود دارد كه مغز انسان قادر به انجام نيست و 
يا اين كه برای آنها برنامه ريزی نشده است. تست زير اين 
نكته را ثابت می كند. تست زير نمونه ای از حركاتی است كه 
با انجام آن مغز درگير و گيج می شود. حتی اگر بارها و بارها 
اين عمل را انجام دهيد، مغز با سردر گمی زياد همان نتيجه 
را نشان خواهد داد و  هيچ تغييری بوجود نخواهد آمد. يعنی 
شما نمی توانيد، با سعی و تمرين مداوم پای تان را با هوش 
كنيد. چرا كه مغز شما از قبل برنامه ريزی شده است.اين 
تست بسيار هيجان انگيز تنها چند ثانيه طول می كشد. باور 
كردنی نيست، ولی به طور كامل صحت دارد. همين حاال آن 
را امتحان كنيد. در حالی كه روی زمين نشسته ايد )هر جای 
ديگر مانند؛ صندلی، مبل...( پای راستتان را كمی باال آوريد و 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد. در همين حال با دست 
راست شماره شش را در هوا بنويسيد )عدد 6 را از بااليش 
شروع كنيد يعنی حركتی در خالف عقربه های ساعت( مسير 
پای شما خالف  يعنی  نه؟!!  كرد  تغيير  پای شما  چرخش 
هنوز  درسته؟  كرد.  چرخيدن  به  شروع  ساعت  عقربه های 
دانشمندان علتی برای اين عكس العمل مغزپيدا نكرده اند. در 
نتيجه هيچ كاری برای تغيير آن نمی توان انجام داد. جالب بود 
نه؟!!.... شما می توانيد بارها و بارها اين آزمايش را انجام دهيد 

و بارها و بارها همان نتيجه را مشاهده كنيد 

كشف يك دايناسور جديد و جالب
 دانشمندان اطالعات ارزشمندی درباره گونه ای از دايناسورها به دست آوردند كه در نوع خود بسيار جالب و عجيب 
بود. ديرينه  شناسان پس از مطالعه جمجمه يك گونه دايناسور 72 ميليون ساله و بررسی بر روی معابر و منافذ تنفسی 
در مغز و بينی آن به جزئياتی بی سابقه دست يافتند.اين تحقيقات كه توسط گروهی از دانشجويان دانشگاه آلبرتا بر 
روی جمجمه دايناسوری با نام »يوپلوسيفالوس« انجام گرفت، نشان می دهد كه مغز اين دايناسور كه به اندازه يك 
فنجان بوده، نسبت به ساير گونه های دايناسور بزرگ تر است و كوچك محسوب نمی شود. دانشمندان بر اين باورند 
كه اين دايناسور صداها را از طريق منافذ بينی خود توليد می كرده ضمن اين كه نسبت به صداهايی با فركانس پايين 
حساسيت داشته است. اين تحقيقات با شبيه سازی از روی ساختار جمجمه و مغز اين دايناسور انجام گرفته است 
و می تواند به شكل گيری ساختاری جديد برای توليد صدا و شنوايی بينجامد زيرا دانشمندان و زيست شناسان طول 

گوش، گوش داخلی، تمام  منافذ بينی و معابر هوايی جمجمه  اين دايناسور را بررسی كرده اند.

!N9۰۰ اسكن مغز با نوكيا
گروهی از دانشمندان دانشگاه فنی دانمارك به سيستم قابل حمل موج نگار مغزی موسوم به »EEG« دست يافتند 
كه قابليت اتصال به تلفن همراه نوكيا N900 را دارد. اين وسيله به يك هدست بی سيم مجهز است و كاربرد 
منحصر به فردی دارد. كاربران با استفاده از اين اختراع می توانند مدلی سه بعدی از مغز خود را ببينند. اين مدل 
به هنگام شناسايی امواج مغزی از سوی اين دستگاه در طيف گسترده ای از رنگ ها نشان داده می شود. به گفته 
مخترعان اين دستگاه، كاربران می توانند با چرخاندن صفحه لمسی نوكيا N900 تصوير گرفته شده از مغزشان را 
در جهات مختلف ببينند.جالب اين كه واكنش مغز به دستگاه های ويدئويی و تصاوير را می توان با پخش كردن 
آن ها بر روی صفحه تلفن مشاهده كرد. اين سيستم همچنين به منظور تحليل هر چه بيشتر فعاليت های مغزی 
قابليت اتصال به رايانه های قدرتمند را دارد. دانشمندان بر اين باورند كه سيستم »EEG« به آن ها اين امكان را 

می دهد كه فعاليت های مغزی را در خارج از كلينيك ها و حتی در منزل و اداره مورد بررسی قرار دهند.


