
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان گفت: زاینده رود 
در اواس��ط آبان ماه سال جاری 
جهت کش��ت پایی��زه و جاری 

شدن در رودخانه باز می شود.
محمد علی طرف��ه در گفتگو با 

مهر افزود: با توجه به خشکس��الی های شدید سه سال گذشته و کاهش 
34 درصدی میزان بارندگی و میزان ورودی آب به س��د زاینده رود  در 

سال جاری ، اهداف تأمین آب در...

 به��زاد بزرگزاد در یك مصاحبه 
مطبوعات��ي گفت: س��امانه 118 
ب��راي اولی��ن بار در کش��ور در 
س��ازمان آتش نش��اني اصفهان 
نصب شده اس��ت و سازمان از 
طریق  GIS شهري کدپستي و 

آدرس شماره تلفن را با سامانه 125 لینك...

مدیرعاملشرکتآبمنطقهای:
زایندهرودجاریمیشود

مدیرعاملسازمانآتشنشانياصفهانخبرداد:
نصبسامانه118درسازمان
آتشنشانيبرایاولینبار
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سالك، سالمت ساكنان پايگاه هوايي 
اصفهان را تهديد مي كند

صفحه6

صفحه7

ف��رش  اتحادی��ه  مدیرعام��ل   
دستبافت روس��تایی چهارمحال 
بختی��اری گف��ت: در ح��ال  و 
حاضر افزون ب��ر 90 هزار بافنده 
 در س��طح ای��ن اس��تان فعالیت 
دارند. علی ملك پور اظهار داشت: 

از مجموع بافندگان این استان در حال حاضر تنها 12 هزار بافنده مشمول 
بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند...

مدیرعاملاتحادیهفرشدستبافتروستایی:
90هزاربافندهدرچهارمحالوبختیاری

فعالیتمیکنند

 اقتصاد    صفحه 3

یک منبع آگاه تأیید کرد:
وزير اقتصاد، استعفاي خاوري را نپذيرفت

 اقتصاد    صفحه 3

سالن اجالس سران 
چه زود از يادها رفت!!

حاج رس��ولیها رئیس ش��ورای اس��امی شهر 
اصفه��ان در م��ورد رون��د اج��راي مجموع��ه 
س��الن هاي س��ران اجاس در اصفه��ان گفت: 
متاس��فانه امس��ال براي پروژه س��الن اجاس 
بودجه اي به حساب ش��هرداري اصفهان واریز 
نش��د و وقتي علت را از مسئوالن جویا شدیم 

پاسخ داده شد که یادمان رفت. 
وي افزود: یك سال قبل بر اساس نظر مسئوالن 
کشوري اصفهان به عنوان میزبان اجاس انتخاب 
و قرار ش��د کار س��اخت مجموعه سالن ها در 
شهر آغاز شود به همین منظور شوراي اسامي 
شهر طي یك جلسه فوق العاده مصوبه احداث 
س��الن هاي اجاس را مصوب ک��رد اما در این 
مدت ش��یطنت هایی صورت گرفت��ه که روند 
اجراي کار را  دچار مش��کل کرده اس��ت. وي 
افزود: به منظور ساخت مجموعه سالن ها مبلغ 
20 میلیارد تومان به شهرداري اصفهان پرداخت 
ش��د و قرار ش��د تا 80 میلیارد تومان دیگر به 
 عنوان بودجه خارج ش��مول پرداخت ش��ود با
پیگیري هاي صورت گرفته بحث خارج شمول هم 
رفع شد و در صورت تأمین این اعتبار شهرداري 
 اصفهان آماده است تا سال آینده پروژه را براي 
بر گزاري اجاس تحویل دهد. حاج رس��ولیها 
ادامه داد: در صورت ع��دم تامین اعتبار پروژه 
به عنوان یك پروژه ش��هري تا س��ه سال آینده 

ساخته و به بهره برداري خواهد رسید.
عب��اس حاج  رس��ولیها همچنی��ن با اش��اره به 
اهمیت باالی ش��ورای ش��هر در تصمیماتی که 
در سطح ش��هر باید گرفته شود، اظهار داشت: 
مرجع تصمیم گیری های مردم ش��ورای اسامی 
ش��هر و مجلس شورای اس��امی است اما باید 
عن��وان کرد که نظارتی در هیچ بخش��ی وجود 
ن��دارد و ب��ه نقش ش��وراها در حل مس��ائل و 
مدیریت ش��هرها بی توجهی شده است. وی با 
 اش��اره به این که در مباح��ث اجرایي دولت و 

در شهرها... 
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آیاسلطهآمریكاوتوخواهدشد؟
تحوالت شمال آفریقا و خاورمیانه از یك 
سو و درخواس��ت تشکیات خودگردان 
فلسطین برای عضویت دائم فلسطین در 
س��ازمان ملل از س��وی دیگر، بر اجاس 
ش��صت و شش��مین مجمع عمومی این 

سازمان سایه انداخته است.
 به گزارش ایرنا، پیش��نهاد عضویت دائم 
فلس��طین در س��ازمان ملل آنچنان برای 
برخی کش��ورها از جمله آمریکا و رژیم 
صهیونیستی چالش برانگیز بود که سبب 
شد آنها به طور رسمي در مقابل این طرح، 

اعام موضع کنند. 
محمود عباس روز جمعه 23 سپتامبر، به طور 
رسمي تقاضای عضویت کامل تشکیات 
خودگردان فلسطین را تسلیم سازمان ملل 
کرد. همچنین وی در س��خنرانی خود در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل با حمات 
تند به سیاست اشغالگری و شهرك سازی 
اسرائیل، این رژیم اشغالگر را متهم کرد که 
مانع اصلی صلح است. او با اشاره به ادامه 
شهرك سازی اسرائیل در شرق اورشلیم و 
کرانه باختری این اقدام را عامل بر باد رفتن 
مبانی الزم برای صلح دانست. عباس حتی 
گفت که این رژیم قصد نابودی تدریجی 

تشکیات خودمختار فلسطین را دارد. 
به گ��زارش مناب��ع خبری، درخواس��ت 
تشکیات فلسطینی برای پذیرش عضویت 
کشور فلس��طین در سازمان ملل متحد، با 
مش��ورت تعدادی از حقوقدانان برجسته 
بین المللی حامی فلسطینی ها در لندن و بر 
اساس مرزهای پیش از جنگ شش روزه 
س��ال 1967 و س��رزمین های اشغال شده 

توسط رژیم صهیونیستی تنظیم شد. 
نکت��ه حایز اهمیت این اس��ت ک��ه اکثر 
کش��ورهای عضو س��ازمان ملل ب��ا این 
درخواس��ت فلسطینی موافقت کردند، اما 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی آشکارا با آن 
مخالفت کردند. بررس��ی س��وابق مواضع 
آمریکا در سازمان ملل نشان می دهد این 
کش��ور همواره موضع مخالف��ی در برابر 
ام��ور مرتبط با مناف��ع ملت های جهان به 
ویژه مسأله فلسطین داشته است. بررسی 
مواض��ع کش��ورهای مختل��ف در مورد 
عضویت فلس��طین در سازمان ملل، روند 
ش��فاف تری از رویارویی آشکار آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی در قبال ملت ها را به 

تصویر می کشد. 
موضعدبیرکلسازمانملل

در اولین موضع گیری، بان کی مون دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد، در سخنرانی خود با 
اتخاذ سیاس��ت یك بام و دو هوا و تحت 
فش��ار مقام های غربی و اسرائیلی گفت: 
فلسطینی ها حق تشکیل یك کشور مستقل 
را دارند، اما اس��رائیل ه��م نیازمند امنیت 

است.
 موضعآمریکا

آمریکا معتقد است تشکیل کشور مستقل 
فلس��طین در کنار اس��رائیل بدون گفتگو 
میان دو طرف ممکن نیس��ت و از این رو 
خواستار از سرگیری مذاکرات صلح میان 

فلسطینیان و اسرائیل است. 
سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل 
متحد، همزمان با گشایش مجمع عمومی 
س��ازمان مل��ل در مصاحبه ای با ش��بکه 
تلویزیونی سی بی اس این کشور از تاش 
فلسطین برای به رسمیت شناختن کشور 
مستقل به عنوان »یك شطرنج غیرزیرکانه و 

منحرف کننده« یاد کرد. 
واش��نگتن به دولت اسرائیل تضمین داده 
اس��ت تا در ص��ورت ورود طرح محمود 
عباس به شورای امنیت، آن را وتو کند. این 
درحالی است که بسیاری از سیاستمداران 
آمریکایی نگران گس��ترش اعتراض های 
ضد آمریکایی در جهان اسام هستند. این 
دسته از مس��ئوالن آمریکایی پیش از آغاز 
فعالیت مجمع عموم��ی نقطه ثقل تاش 
خ��ود را بر اقناع عب��اس در عدم ارائه این 

پیشنهاد به ملل متحد گذاشته بودند. 
رژیمصهیونیستی

صهیونیس��ت ها به عنوان نوك پیکان این 
طرح، به شدت نگرانی خود را از این طرح 
اعام کردند. مقام های این رژیم معتقدند که 
پس از عضویت یافتن فلسطین در سازمان 
ملل، دولت فلس��طین با رجوع به دادگاه 
جنایی بین المللی می تواند خواستار خروج 
500 هزار یهودی س��اکن اراضی اشغالی 
اورش��لیم شرقی و ساحل غربی رود اردن 
ش��ود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی ساعاتی پس از آن که محمود 
عباس درخواس��ت عضویت فلسطین در 
سازمان ملل را مطرح کرد، با انتقاد شدید 
از این اقدام، خواس��تار آن شد که اسرائیل 
و فلس��طینی ها با مذاکرات رو در رو برای 

رسیدن به صلح تاش کنند. 
آلمان 

آلمان اعام کرد این کشور تنها در صورتی 
با کشور مستقل فلسطینی موافقت خواهد 
کرد ک��ه این امر نتیجه مذاکرات دو جانبه 
میان اس��رائیل و فلسطین باشد. همچنین 
آنگا م��رکل صدراعظم آلمان مانند اوباما 
رئیس جمهور آمریکا در دیدار با محمود 
عباس در لحنی تهدید آمیز نسبت به اقدام 
یکجانبه ب��رای اعام موجودیت کش��ور 

مستقل فلسطین هشدار داده بود. 
فرانسه

آلن ژوپ��ه، وزیر خارجه فرانس��ه، نیز در 
مصاحبه ای با روزنامه اسرائیلی هاآرتص، 
گفت که فرانسه می کوشد تا سایر اعضای 
ش��ورای امنیت را نیز با خود برای اعطای 

نقش »ناظر« به فلسطین همراه سازد. 
اعمالنفوذغربیها 

هرچن��د ت��اش دیپلماتی��ك برخ��ی از 
کش��ورهای غربی به وی��ژه آمریکا برای 
منصرف کردن محمود عباس، با شکست 
روبه رو ش��د، اما بر اس��اس هماهنگی و 
توافق انجام ش��ده میان واش��نگتن و  بان 
کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل متحد و به 
منظور پرهی��ز از یك رویارویی جنجالی، 
تقاضای عضویت فلسطین بعد از دریافت، 
در اجاس جاری مجمع عمومی به بحث 
گذاشته نشد و تنها در صف نوبت قرار داده 
ش��د. به گزارش منابع خبری، نفوذ شدید 
آمریکا بر سازمان ملل تاکنون سبب شده 
تا تصمیمات جهانی براس��اس منافع این 
کشور جهت گیری شود. آمریکا به عنوان 
تأمین کننده اصلی اعتبارات جاری سازمان 
ملل، )که به تنهایی معادل نیمی از مجموع 
هزینه های این سازمان را شامل می شود( 
از امتیازهای نوشته و نانوشته متعددی برای 
دخالت در امور مختلف این سازمان استفاده 
می کند. مشورت پیرامون تعیین دستور کار 
رسمی ش��ورای امنیت و مجمع عمومی، 
پیش از قطعیت یافتن آن ها، از جمله این 

امتیازات به شمار می رود. 
ناکارآمدیسیستممدیریتجهانی 

 نظ��ام بی��ن المل��ل کنون��ی در رون��د 
تصمیم گیری های جهانی متأثر از قدرت 
هایی اس��ت ک��ه با تش��کیل حلقه هایی 
 محدود، جز منافع خ��ود به چیز دیگری 
نم��ی اندیش��ند.  رون��د تصمی��م گیری 
کشورهای س��لطه گر بر فعالیت سازمان 
ه��ای بین المللی و تصمی��م گیر جهانی 
تأثیر گذاشته و آزادی و استقال عمل ملل 

مختلف را هدف قرار داده است. 
 درحال حاضر بس��یاری از س��ازمان های 
بی��ن المللی از جمله مل��ل متحد در کنار 
ابزاره��ای دیگر قدرت، عرصه حکمرانی 
آمری��کا و هم پیمانانش ش��ده اس��ت. به 
همین دلیل این س��ازمان ها نه تنها قادر به 
ایفای وظایف تأسیسی خود نیستند بلکه 
روند غیرعادالنه رأی و تصمیم گیری در 
آنها سبب تحمیل جنگ ها، نقض حقوق 
م��ادی و معنوی، تجاوز نظامی آش��کار و 
تحمیل قطعنامه ها، آشوب گری، براندازی 
حکومت ه��ای مردمی، جنگ نرم و ... به 

ملت های مختلف شده است. 
آمریکا به عن��وان رأس این هرم ناعادالنه 
تصمیم گیری جهانی، همواره با اس��تفاده 
از ظرفی��ت های موج��ود نظام بین الملل 
در ام��وری که به ویژه یك طرف آن رژیم 
صهیونیستی باشد، از جمله مسأله فلسطین 
اشغالی با دخالت مستقیم و آشکار، از این 

رژیم جانبداری کرده است. 
در این زمینه در سازمان ملل از سال 1972 
تاکنون نزدیك به 43 قطعنامه در حمایت 
از مردم فلسطین و برضد اسرائیل به رأی 
گذاشته شده که آمریکا تمامی آن ها را وتو 
کرده است. این ساز و کار مدیریت جهانی 
که ویژگی اصلی آن انحصار طلبی و تمرکز 
قدرت توس��ط معدودی از کشورهاست، 
بیش از نیم قرن است که مهم ترین چالش 
ایفای حقوق ملت ها در مجامع بین المللی 
بوده و نیازمند تغییرات اساسی و ریشه ای 
برای اعاده حقوق آنهاس��ت. سیستمی که 
 در آن آمریکا، همواره در مقابل خواس��ت 

ملت ها قرار گرفته است.

 اس��تاندار تهران اعام کرد: با کوش��ش 
و س��رمایه گذاری دول��ت خدمتگذار از 
2300 مدرس��ه شهرس��تان های استان تا 
ابتدای سال تحصیلی جدید 1000 مدرسه 
هوشمند ش��د. مرتضی تمدن در جلسه 
شورای آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران اعام کرد: سال گذشته این 
رقم 300 مدرسه بود که امسال با درایت 
و هم��ت مس��ئوالن این رقم ب��ه 1000 

عدد رسیده اس��ت و امیدواریم این سیر 
صعودی همچنان ادامه داشته باشد. وی 
با تأکید بر رش��د شاخص های تحصیلی 
دان��ش آم��وزان اس��تان گفت: ش��ورای 
آموزش و پرورش اس��تان در واقع اتاق 
فکر آموزش و پرورش استان محسوب 
ش��ده و مصوبات این ش��ورا به صورت 
مستقیم می تواند بر کیفیت شاخص های 

آموزش و پرورش تأثیر بگذارد. 

بارأیموافق45درصدنمایندگان؛
لغواعتبارنامهومحرومیتازحضور
درمجلس،جديترینمجازات

نمایندگانمتخلف
نماین��دگان مجل��س 
ش��ورای اس��امی با 
تصویب ماده 4 طرح 
نظ��ارت مجل��س بر 
مجازات  نمایندگان، 
وکای  تخلف��ات 
ملت را بنا بر شرایط 
و موقعی��ت ارتکاب 
بر  بنا  کردن��د.  معین 
مجلس  گزارش،  این 
اس��امی،  ش��ورای 
ب��ا تصوی��ب ط��رح 
نظارت بر رفت��ار نمایندگان، نحوه مجازات نمایندگان متخلف 
را معی��ن کرد. بنا بر ماده 4 ط��رح نظارت بر نمایندگان، هیأت 
با توجه به اهمیت تخلفات و ش��رایط و موقعیت ارتکاب آنها 
نسبت به اعمال یك یا چند مجازات زیر تصمیم می گیرد که بر 

پایه ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس اجرا شدنی است.
الف( تذکر ش��فاهی بدون درج در پرون��ده، ب( تذکر کتبی با 
درج در پرونده، پ( اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، 
ت( کس��ر حقوق از یك ماه تا یك س��ال به می��زان یك دوم، 
ث( محرومیت از عضویت در مجامع یا ش��وراها یا کمیته های 
تحقی��ق و تفح��ص، ج( محرومیت از نام��زدی برای عضویت 
در هیأت رئیس��ه مجلس و هیأت رئیس��ه کمیسیون ها، چ( لغو 
عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص، 
ح( لغ��و عضوی��ت در هیأت رئیس��ه مجلس و هیأت رئیس��ه 
کمیس��یون ها، خ( اعام یك یا چند تخلف نماینده در جلس��ه 
غیر علنی توس��ط رئیس مجل��س، د( اعام یك یا چند تخلف 
نماینده در جلس��ه علنی توس��ط رئیس مجلس، ذ( محرومیت 
از ش��رکت در جلس��ات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 
سه ماه با پیش��نهاد هیأت و تصویب مجلس، ر( لغو اعتبارنامه 

نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس.
بنا بر تبصره یك ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
در جلسه رسمی پیش از رأی گیری در خصوص اعمال بندهای 
»ذ« و »ر« این ماده، نخست گزارش این هیأت قرائت می شود 
و س��پس نماینده متخلف به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را 
مطرح می نمای��د و وی می تواند نیمی از وقت خود را به یکی 

دیگر از نمایندگان واگذار کند.
بر پایه تبصره 2 این ماده نیز اجرای مصوبات مجلس درباره بند 

»ر« این ماده، مستلزم تأیید شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی بر پایه تبصره 3 نیز مقرر 
کردن��د در صورتی که هیأت تش��خیص ده��د، دارایی نماینده 
ب��ه ناحق افزایش یافته اس��ت تا پیش از انتخاب��ات دوره بعد، 
موضوع را به آگاهی شورای نگهبان می رساند و برای رسیدگی 
به دس��تگاه قضایی می فرس��تد. ماده 4 طرح نظارت مجلس بر 
نماین��دگان ب��ا 129 رأی موافق، 16 رأی مخال��ف و 27 رأی 
ممتن��ع از مجموع 215 نماینده حاض��ر در مجلس به تصویب 
رس��ید. 43 نماینده حاض��ر در مجلس نی��ز در این رأی گیری 

شرکت نکردند. 

جهان نما

ی��ك منب��ع آگاه ضمن تأیی��د خبر اس��تعفاي 
خ��اوري مدیر عامل بانك ملي ایران اعام کرد 
 که اس��تعفاي خاوري از سوي حسیني پذیرفته 

نشد. 
ب��ه گ��زارش م��وج، خب��ر اس��تعفاي محمود 
رض��ا خ��اوري مدیر عامل بانك مل��ي ایران از 
س��وي یکي از خبرگزاري هاي رس��مي کشور 
منتش��ر ش��د اما طبق اطاعات رسیده به موج، 
 وزیر اقتص��اد اس��تعفاي خ��اوري را نپذیرفته 

است. 
محمود رض��ا خاوري مدیر عام��ل بزرگ ترین 
بانك ایران در پي وقوع بزرگ ترین فس��اد مالي 
در ش��بکه بانکي کشور در س��وم مهر ماه سال 

جاري اس��تعفاي خود را تقدیم حس��یني وزیر 
ام��ور اقتصاد و دارای��ي کرد. هم اکنون س��ید 

ش��مس الدین حس��یني وزیر امور اقتصادي و 
دارایي براي شرکت در مجمع عمومي صندوق 
بی��ن المللي پ��ول و اجاس بان��ك جهاني در 
واش��نگتن به س��ر مي برد. یك منب��ع آگاه طي 
گفتگوی��ي با موج اعام کرد ک��ه وزیر اقتصاد، 
استعفاي محمود رضا خاوري را نپذیرفته است. 
ش��نیده ها حاکي از این اس��ت ک��ه خاوري در 
پ��ي وقوع این اختاس بزرگ از ش��بکه بانکي 
با ارس��ال نامه اي به دفتر مق��ام معظم رهبري 
از ایش��ان و از مل��ت ای��ران باب��ت این فس��اد 
ب��زرگ که با تخلف بانك ص��ادرات و مدیران 
 بانك ملي ص��ورت گرفت��ه، عذرخواهي کرده

 است. 

عضوکمیسیونامنیتملي:
باشعار،

اصل44محققنميشود
عضو کمیسیون امنیت ملي گفت: در خصوصي 
س��ازي و تحق��ق اصل 44، نمي توان با ش��عار 
حرک��ت کرد و پیش رف��ت. کاظم جالي با مد 
نظر قرار دادن روند خصوصي سازي درگفتگو 
با موج، اذعان داش��ت: دولت با شعار نمي تواند 
به چشم انداز 20 س��اله و اصل 44 دست یابد، 
زیرا باید ساختارهاي دولتي را با نگاه اقتصادي 

تغییر داد.
نماینده مردم ش��اهرود در خانه ملت به نگاه و 
ساختار دولتي تأکید کرد و افزود: دولت، صاحبان 
صنایع و حتي مردم کشور در سیستم و نگرشي، 
س��ال ها رش��د و زندگي کرده اند که حاکمیت 
اقتص��ادي، مدیریت، تدبیر و برنام��ه ریزي در 

دست دولت بوده است.
وي به فرهنگ سازي و تغییر نگاه مدیریتي کشور 
اش��اره کرد و ادامه داد: ساختار اقتصادي کشور 
نیاز ب��ه تغییر در نگ��رش دارد. این نگرش نیز، 
نیازمند مدیریت و اجرایي صحیح اس��ت که در 
 زمان کوتاه نمي توان آن را اجرایي کرد و موفق 

شد.
جالي در پایان خاطرنش��ان داشت: دولت هاي 
قبلي نیز در بحث خصوصي س��ازي و رشد آن 
تاش کرده اند و این مطلب تنها مربوط به دولت 
دهم نیست. خصوصي سازي باید با طرح ها و 
اجرایي صحیح و البته به طور منظم و مس��تمر 

انجام پذیرد. 

واژهنظارتودخالتهممرزاست
تیغنظارتمجلسيها

کندنشود
عضو مجلس خبرگان تأکید کرد: اگر نظارت 
مجلس دخالت تصور ش��ود، آن��گاه نظارت 
 به معن��اي حقیقي خودش م��ورد توجه قرار 

نمي گیرد. 
حجت االس��ام و المس��لمین س��ید محمود 
علوي نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان 
با اش��اره به مهم تری��ن چالش مجلس به موج 
گفت: مهم تری��ن چالش مجل��س نظارت بر 

اجراي صحیح قانون است.
وي واژه نظ��ارت و دخال��ت را ه��م م��رز 
توصی��ف ک��رد و اظه��ار داش��ت: نبای��د با 
تفاس��یر غل��ط، نظ��ارت مجل��س را در امور 
اجرایي دخالت برش��ماریم؛ زیرا این مس��أله 
 در عم��ل مجل��س را از حض��ور در مس��ائل 

باز مي دارد.
وي ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه نباید تی��غ نظارت 
مجل��س کند ش��ود افزود: مجلس در مس��أله 
نظ��ارت ب��ا سلس��له محذورهای��ي رو به رو 
ب��وده و این موض��وع نباید وظای��ف نظارتي 
مجل��س را کاهش دهد. نماین��ده مردم تهران 
در مجل��س خب��رگان ب��ا توجه ب��ه عملکرد 
مجلس هش��تم نیز یادآور ش��د: ب��ا توجه به 
باال رفتن س��طح س��واد نماین��دگان در دوره 
هشتم مجلس شوراي اسامي، قوانین از نظر 
 علمي و کارشناسي با پش��توانه بهتري همراه 

بوده است. 

عباسی:
ادغاممیراثفرهنگیو
وزارتارشادمنتفیشد

رئیس فراکس��یون گردش��گری مجلس از منتفی 
ش��دن کامل طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی 
در مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر ارتباط 
رئیس جدید این س��ازمان با مجلس قطع است و 
از معاونت پارلمانی رئیس جمهور می خواهیم در 
اسرع وقت پاسخگو باشند. اسداله عباسی در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: متأس��فانه سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری به دلیل بروز مسائل اخیر، به 
هیچوجه شفاف نبوده است و مسئوالن آن گزارشی 
از عملکردش��ان در اختیار فراکسیون گردشگری 
مجلس قرار نداده ان��د. وی در ادامه تصریح کرد: 
احم��دزاده کرمانی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
جدید س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری 
نی��ز هیچ گونه ارتباطی با مجلس ن��دارد و در کل 
ارتباطش قطع است. رئیس فراکسیون گردشگری 
مجلس گفت: در همین راستا از معاونت پارلمانی 
رئیس جمهور می خواهیم که پاس��خگو باشند و 
عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را 
برای ما در مجلس روش��ن کنند تا اگر الزم باشد 
از آنها حمایت کنیم. رئیس فراکسیون گردشگری 
مجلس درباره طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نیز 
گفت: این طرح عاوه بر کمیسیون فرهنگی مجلس 
در فراکسیون گردشگری نیز رأی نیاورد و به طور 

کلي منتفی شد. 

یکمنبعآگاهتأییدکرد:

 وزير اقتصاد، استعفاي خاوري را نپذيرفت

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

کریسجانسن:
اروپاتابعسیاستهایاتمیآمریكاست

یك مشاور در سازمان های غیر دولتی در زمینه صلح جهانی در بلژیك با اشاره 
به رفتار دوگانه غرب در قبال موضوع خلع س��اح هس��ته ای و دنباله روی 
اتحادیه اروپا از سیاس��ت های آمریکا، عملکرد چین و روس��یه را در این باره 
مستقل خواند. کریس جانسن در گفتگو با مهر در رابطه با فعالیت کشورهای 
قدرتمند جهان در قبال خلع ساح هسته ای گفت: متأسفانه کشورهای غربی 
رفتار دوگانه ای را در قبال موضوع خلع س��اح هس��ته ای در جهان دارند که 
این موضوع نشان دهنده اهداف سیاسی آنها است. وی افزود: اگرچه جهانیان 
می دانند که برنامه هسته ای جمهوری اسامی ایران صلح آمیز بوده و از آن در 
جهت پزشکی استفاده می کند و حتی ایران بارها بر این موضوع تأکید کرده، 
اما غربی ها با جوس��ازی و فرافکنی تاش می کنند تا فعالیت هس��ته ای این 
کش��ور را با هدف ساخت ساح هسته ای نشان دهند. این تحلیلگر برجسته 
 مسائل خاورمیانه تأکید کرد: اما همین کشورهای غربی که سعی دارند پرونده 
هسته ای ایران را نظامی جلوه دهند از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند، این 
در حالی است که جهان نسبت به وجود زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی 
و وجود 250 تا 400 کاهك هس��ته ای این رژیم آگاه است. کریس جانسن 
گفت: حمایت غربی ها درحالی اس��ت که رژیم صهیونیستی تا به حال پیمان 
منع گسترش ساح های هسته ای را امضا نکرده و اجازه بازرسی از تأسیسات 
خود را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده است. کریس جانسن 
درباره مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد خلع س��اح هس��ته ای گفت: 
متأسفانه اتحادیه اروپا در بیشتر مواقع از سیاست های آمریکا پیروی می کند و 
تفاوت های ناچیزی در عملکرد آنها وجود دارد اما این موضوع جای تعجب 
دارد زیرا این کشورها باید به تعهدات هسته ای خود پایبند بوده و سیاست های 
مستقلی را اتخاذ کنند. وی در رابطه با مواضع هسته ای چین و روسیه گفت: 
 بس��یار آشکار است که عملکرد چین و روس��یه در قبال موضوع خلع ساح 
هسته ای متفاوت از عملکرد آمریکا و اتحادیه اروپا است؛ این دو کشور مستقل 
 و کارب��ردی رفتار می کنن��د، برنامه های خاص خود را دارن��د و دنباله روی 

سیاست های کشوری خاص نیستند.

پسازسقوطمبارک؛
خطلولهگازمصربهرژیماسرائیل

برایششمینبارمنفجرشد
رس��انه ها از انفجار خط لوله انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی و اردن در 
غرب شهر العریش در منطقه شمال صحرای سینا در مصر خبر دادند. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، پس از این انفجار آتش نشانان و گروه های 
امداد و نجات در محل حادثه در روستای المیدان در 25 کیلومتری غرب شهر 

العریش حاضر شدند و برای مهار آتش تاش کردند.
شاهدان عینی و منابع امنیتی مصر اعام کردند که سه فرد مسلح عامل این انفجار 
بودند و بر اثر آن یك نفر زخمی ش��د و واحدهای مس��کونی بسیاری پس از 
وقوع انفجار ویران شدند.  این برای ششمین بار  پس از پیروزی انقاب مصر و 
سرنگونی رژیم مبارك است که خط لوله انتقال گاز به اسرائیل منفجر می شود. 
 توقف صادرات گاز بسیار ارزان قیمت به اسرائیل یکی از اصلی ترین خواسته های
 ملت مصر است که همچنان در خیابان ها و میدان التحریر به تظاهرات خود 
ادامه می دهند. ایستگاه انتقال گاز مصر به اسرائیل هشتم مرداد ماه از سوی افراد 

ناشناس سیاهپوش هدف موشك آر پی جی قرار گرفته و منفجر شده بود. 

استاندارتهران:
1000مدرسهدرشهرستانهایاستانهوشمندشد

روابط عمومی س��پاه صاحب الزم��ان )عج( 
اس��تان اصفهان با هدف گرامی داش��ت هفته 
دفاع مقدس اقدام ب��ه صدور بیانیه ای نموده 

است که متن این پیام به شرح زیر است:
بیش از 19 ماه از پیروزی انقاب ش��کوهمند 
اس��امی نگذش��ته اس��ت. ارتش جمهوری 
اس��امی هنوز انس��جام و ق��درت الزم را به 
دست نیاورده است و تحریم نظامی و اقتصادی 
همه جانبه ای هم مدت هاس��ت که آغاز شده 
 اس��ت. سپاه پاس��داران نهادی نوپا و در حال 
شکل گیری و انسجام یابی و به شدت درگیر 
مبارزه با ضد انقاب در حاشیه مرزهای غربی 
کشور است و بسیج نیز از سازماندهی آموزش 

الزم برخوردار نیست.
فضای سیاسی کشور نیز ملتهب است. فردی 
لیبرال به همراه جمعی از گروهك های چپ 
و راس��ت که انبوه آرای م��ردم را ربوده و به 
تخریب وحدت مل��ی و مقابله با ارزش های 
 انق��اب پرداخت��ه اند. آمریکا خش��مگین از 
فرو پاشی ستون قدرت نظامی و متحدین دیرین 
و حامی جدی اس��رائیل اش��غالگر و غاصب، 
صدام جاه طلب و دارای قساوت و بی رحمی 
باال را به عنوان محور مقابله با انقاب اسامی 
از طریق تجزیه ایران اس��امی بر می گزیند و 
س��ران مرتجع عرب نیز یکپارچه به حمایت 
وی می ش��تابند. همه محاس��به ها حکایت از 
جنگی کوتاه )ش��ش روزه( و موفقیتی قطعی 
دارد اما این طرح ش��یطانی به س��رعت دچار 
بن بس��ت می ش��ود و آثار شکس��ت نمودار 
می گردد. جنگی که قرار بود شش روزه تمام 
ش��ود 2887 روز طول می کش��د. نبردی که 
جبهه مقابل ایران اسامی نه عراق 18 میلیونی 
تحت سلطه بعثی ها که همه استکبار و ایادی 
اوست. با همه تجهیز جبهه شیطان، از حدود 
هزار روز نبرد فعال در طول هشت سال دفاع 
مقدس، آفند و ابت��کار عملیاتی در 793 روز 
به نام رزمندگان اسام ثبت گردید و عملیاتی 
برجسته و غرور آفرین همچون طریق القدس، 
فتح المبین، بیت المقدس، والفجر، کربای 5 

و... خلق می گردد.
و اینها برخاس��ته از انرژی بی نهایت معنوی 
ناش��ی از انقاب اس��امی با ش��ور حسینی 
میلیون ها انسان مومن، صبور، شهادت طلب و 
غیور زیر لوای رهبری الهی، ولی فقیه عادل و 

نایب مهدی )عج( با مدیریتی قاطع، حکیمانه 
و سازش ناپذیر می باشد.

چیزی که در محاس��بات مادی مستکبران به 
حس��اب نیامده است و در غفلتند که انقاب 
اس��امی نیز همین گونه پیروز ش��د و خون 
بر شمش��یر غلبه نمود و س��رانجام، دشمن با 
 وجود همه جنایت ها و ظلم ها چیزی به دست 

نمی آورد.
 ای��ران اس��امی یکپارچه می مان��د و تجزیه 
نمی گردد. جمهوری اسامی، قدرتمند تر از 
زمان آغاز جنگ، توطئه ها را پش��ت سر می 
گ��ذارد و ارزش های انق��اب و پیام معنوی 
آن ص��ادر می گردد و البته روحیه اس��تقامت 
و پای��داری ه��م باقی م��ی ماند و راس��خ تر 
می گردد. این چنین اس��ت که حزب ا... لبنان 
در 33 روز دفاع مقدس و س��پس رزمندگان 
فلسطینی در 22 روز دفاع مقدس درس تلخی 
به صهیونیس��ت ها می دهند و برای اولین بار 
طعم تلخ شکست را به آنها می چشانند و در 
ت��داوم آن موج بیداری اس��امی منطقه را فرا 
می گیرد. از تونس و مصر تا بحرین مظلوم و 
لیبی رزمنده و یمن مقاوم و... در داخل کشور 
نیز اقتدار جمهوری اسامی روز به روز بیشتر 
گردیده و کارآی��ی و کارآمدی آن مقاومت 8 
س��اله و اداره کشور در دوران جنگ را ممکن 
ساخت، به همراه پیروزی بزرگ و تقویت سپاه 
و ارتش در طول جنگ و پدید آمدن یگان های 
قوی و مجرب رزم و کسب تجربه جنگی از 

سوی میلیون ها بسیجی، ظرفیت و توان دفاعی 
کش��ورمان را توسعه بخش��ید. رسوا شدن و 
انزوای جریان های انحرافی لیبرالی و التقاطی و 
حاکمیت نیروهای انقابی دستاورد دیگر دفاع 
مقدس می گردد و باالتر از همه اینها 8 س��ال 
دفاع مقدس به ملت ما می آموزد که می توان 
در برابر زیاده خواهی و زورگویی ها ایس��تاد 
و ه��ر چند با تأخیر ثم��ره صبر و مقاومت را 
به چش��م دید، تجربه ای که امروز در پرونده 
هسته ای کشورمان به کار گرفته شد و در زمان 
صدور چندین قطعنامه و فش��ارهای گسترده 
اقتصادی، سیاسی و تهدیدهای گسترده نظامی 
و تخریب ها و ترورها و... ایران اس��امی به 
چرخه کامل سوخت هسته ای دست می یابد 
و نیروگاه اتمی بوش��هر نیز افتتاح می گردد و 
ای��ن موفقیت ه��ا  همه در منظر مس��لمانان 
و مس��تضعفان جهان اتفاق م��ی افتد. اکنون 
بعد از گذش��ت س��ال ها از آن حماسه بزرگ 
ملی اسامی، جای ش��هیدان را بیش از پیش 
 خالی می بینیم. ش��هیدان بزرگواری همچون،
خرازی ها، همت ها، باکری ها و... که هر یك 
مشعل هدایت بودند و الگوی راستین انسانیت. 
در این عرصه، تك تك ایرانیان واقعی خوش 
درخشیدند و حماسه هایی عظیم خلق کردند 
و در این میان استان اصفهان جایگاه ویژه ای 

دارد.
ی��اد و خاطره ایثارگران 8 س��ال دفاع مقدس 

گرامی باد.

2887 روز حماسه آفرينی گرامی باد

روابطعمومیسپاهصاحبالزمان)عج(استاناصفهان
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 مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان گفت: 
زاینده رود در اواس��ط آبان ماه س��ال جاری جهت کشت 

پاییزه و جاری شدن در رودخانه باز می شود.
محم��د علی طرفه در گفتگ��و با مهر اف��زود: با توجه به 
خشکس��الی های شدید س��ه سال گذش��ته و کاهش 34 
 درص��دی می��زان بارندگ��ی و میزان ورودی آب به س��د 
زاینده رود در سال جاری، اهداف تأمین آب در بخش های 
شرب، صنعت، باغات و حفظ ذخیره جهت تخصیص آب 
کشت پاییزه بر اس��اس برنامه تصویبی در حوضه زاینده 

رود مدیریت شد.
وی در ادامه اظهار داش��ت: کل میزان ورودی آب به س��د 
زاینده رود در س��ال آب��ی 90-89 حدود 900 میلیون متر 
مکعب بود که در مقایس��ه با سال گذشته 27 درصد و در 
مقایس��ه با میانگین درازمدت نزدیك به 37 درصد کاهش 
داشته اما با این وجود تأمین آب 40 شهر و 200 روستای 
اس��تان اصفهان به صورت کامل انجام ش��د و آبرسانی به 
شهرستان های کاشان، شهرهای استان یزد، صنایع بزرگ و 
استراتژیك و باغات غرب اصفهان با مقداری کاهش طبق 

برنامه مدیریت شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ادامه داد: در 
هر صورت با در نظر گرفتن حقوق کشاورزان، ذخیره سد 
زاینده رود جهت شروع کشت غله پاییزه کشاورزان شرق 

اصفهان نیز حفظ گردیده است.
میزان بارندگی در سرش��اخه های زاینده رود)چلگرد( در 
سال آبی 90-89 معادل 981 میلیمتر بوده که نسبت به سال 
گذش��ته 24 درصد و در مقایسه با میانگین درازمدت 32 
درصد کاهش داشته و ذخیره سد زاینده رود با 48 درصد 
کاهش نس��بت به میانگین دراز مدت، در پایان س��ال آبی 

90-89 معادل 444 میلیون مترمکعب است.
واحده��ایتولیدیاصفه��اندروضعیتتعدیل

نیروقراردارند
 رئی��س اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره ب��ه آمار افزایش 
فرصت های شغلی در استان گفت: بر اساس تحقیق میدانی 
اتاق، واحدهای تولیدی در وضعیت تعدیل نیرو قرار دارند 
و بیکاری در بخش صنعت و کش��اورزی در حال افزایش 

است.
 خسرو کسائیان در کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری 
در ات��اق بازرگانی اصفهان به حض��ور هیأت اقتصادی از 
کش��ور داغستان در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: 
فعاالن اقتصادی استان می توانند از این فرصت برای رایزنی 

اقتصادی با همتایان داغستانی بهره ببرند.
کشاورزیدراصفهاندرمعرضتهدیداست

وی کم آبی را از دیگر چالش های مهم اقتصادی و فرهنگی 
استان برشمرد و گفت: کشاورزی استان در معرض تهدید 
اس��ت و نیاز است که مس��ئوالن استان با همکاری بخش 

خصوصی اقدام مهمی در این راستا انجام دهند.
 در بخ��ش دیگ��ری از این جلس��ه، نای��ب رئیس اتاق 
بازرگان��ی اصفهان گفت: آموزش، مش��اوره و تعامل با 
دولت س��ه بخش فعالیت اتاق بازرگانی است و وجود 
برنام��ه م��دون  ب��رای  فعالیت های ات��اق می تواند این 

تشکل را تقویت سازد.
محمود اسامیان برگزاری همایش های تخصصی آموزشی 
را از رویکرده��ای هی��أت نماین��دگان اتاق برش��مرد و 
یادآور شد: بر اس��اس نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی 
همایش های آموزشی باید برگزار شود و به عنوان مثال در 
بخش های صنعتی، برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند 

باعث ارتقاء آن صنعت در استان شود.
وی حی��ات هر ات��اق بازرگان��ی را به ارائ��ه خدمات به 
اعضای آن دانست و گفت: برگزاری همایش ها و تورهای 
آموزشی برای اعضا می تواند در تقویت بنگاه های اقتصادی 
تأثیرگذار باشد. اسامیان در بخش دیگری از سخنان خود 
ب��ه درآمدهای اتاق از محل س��ه در هزار مالیات دریافتی 
اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه از محل فروش 
ی��ك در هزار ف��روش کاال و خدمات بنگاه های اقتصادی 

درآمد اتاق تأمین می شود
خشکس��الی،اقتص��ادش��رقاصفه��انرابههم

ریختهاست
این در حالی اس��ت که رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفه��ان اعام کرد: اقتصاد ش��رق اصفه��ان و وضعیت 
کش��اورزان اصفهانی با افزایش بحران خشکسالی به هم 
 ریخت��ه و مس��ئوالن باید از حق م��ردم در این زمینه دفاع 

کنند.
عباس حاج رسولیها در جمع خبرنگاران گفت: خشکسالی 
به صورت مستقیم روی مردم و صنایع مهم اصفهان تأثیر 

گذاشته است.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه این که دولت به صراحت پروژه 
بهش��ت آباد را دنبال کند و این پ��روژه باید هر چه زود تر 
اجرایی شود، افزود: مسئوالن باید به خواسته ها و مطالبات 
تمام مردم توجه کنند و در راس��تای اجرایی ش��دن پروژه 

بهشت آباد گام بردارند.
وی به نتایج حاصل از خشکسالی های پی در پی اصفهان 
اش��اره کرد و افزود: اقتصاد ش��رق اصفه��ان و وضعیت 
کش��اورزان اصفهانی با افزایش این بح��ران به هم ریخته 
است و مسئوالن باید از حق مردم در این زمینه دفاع کنند.

وی با اش��اره به مردم ش��هید پرور اصفه��ان تصریح کرد: 
اصفهانی ها در طول هش��ت سال دفاع مقدس در راستای 
دفاع از کشور و حفظ ارزش های اسامی تاش کرده اند و 
وجود 23 هزار شهید و 43 هزار جانباز در اصفهان گویای 

این موضوع است.
حاج رسولیها به ضرورت تکمیل پروژه بهشت آباد اشاره 
کرد و ادامه داد: مراحل قانونی پروژه بهشت آباد طی شده 
است و بهشت آباد یك پروژه قانونمند محسوب می شود و 

این پروژه هر چه زود تر باید تکمیل شود.
وی ب��ا اش��اره به کاهش گردش��گران در نتیج��ه افزایش 
خشکسالی های اصفهان تأکید کرد: خشکسالی به صورت 
مستقیم تمام مردم را درگیر خود کرده و صنعت توریسم، 
صنایع دس��تی، موضوعات خدمات��ی و دیگر موضوعات 
موجود در اصفهان نیز تحت الشعاع نتایج این بحران قرار 

گرفته اند.
رئیس شورای اسامی ش��هر اصفهان اضافه کرد: افزایش 
ای��ن بحران اقتص��اد کش��اورزان اصفهان��ی را فلج کرده 
و دول��ت با مدیری��ت پروژه بهش��ت آباد و س��اماندهی 
 وضعی��ت خشکس��الی های اصفه��ان در ای��ن زمینه ت

الش کند.
وی با اشاره به این که ساماندهی وضعیت خشکسالی های 
اصفهان برای تمام کشور اهمیت دارد، بیان داشت: دولت 
بای��د با س��اماندهی این موضوع نگرانی های م��ردم را در 
ارتباط با وضعیت زاین��ده رود برطرف کند و دغدغه های 

موجود در این زمینه را کاهش بدهند.
حاج رس��ولیها گفت: در حال حاضر جریان خشکس��الی 
زاینده رود ادامه دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگوی 

مطالبات مردم باشد.

بازار روز

اقتصاد

 مدیرعام��ل اتحادی��ه ف��رش دس��تبافت روس��تایی 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: در حال حاضر افزون 
 ب��ر 90 ه��زار بافنده در س��طح ای��ن اس��تان فعالیت 

دارند.
علی ملك پور اظهار داش��ت: از مجموع بافندگان این 
استان در حال حاضر تنها 12 هزار بافنده مشمول بیمه 

تأمین اجتماعی قرار گرفته اند.
وی عدم برخورداری از شرایط سنی را از مهم ترین 
دالیل بیمه نشدن س��ایر بافندگان این استان دانست 
و گفت: با توجه ش��رایط الزم به منظور برخورداری 
از مزای��ای بیمه قالی بافی حداکثر س��ن بافندگان 50 
س��ال در نظر گرفته ش��ده اس��ت که برهمین اساس 
بافندگان باالی 50 س��ال نمی توانن��د از مزایای این 

طرح بهره مند ش��وند.
ملك پ��ور ع��دم توانایی پرداخت حق س��هم بیمه از 
س��وی بافن��دگان را از دیگر این دالیل برش��مرد و 
افزود: در حال حاضر 30 درصد بافندگان این استان 

اس��تطاعت مالی پرداخت حق بیمه خود را ندارند.

اتح��ادیه   م��دیرع����ام��ل 
روس��تایی  دس��تبافت  فرش 
چهارمحال و بختیاری سطح 
بافندگان  اکث��ر  تحصی��ات 
این اس��تان را دیپلم و باالتر 
عن��وان ک��رد و گفت: برخی 
از بافن��دگان ای��ن اس��تان با 
تحصیات  از  برخ��ورداری 
عالی��ه به  منظور غنی س��ازی 
اوق��ات فراغت به این حرفه 

روی آورده ان��د.
وی ظرفی��ت تولی��د ف��رش 
در این اس��تان را 360 هزار 
مترمربع در س��ال اعام کرد 
و گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
90 ه��زار بافنده بر روی 45 
هزار دار قالی در این اس��تان 

مش��غول به فعالیت هس��تند.
ملك پ��ور ب��ا بی��ان این که زن��ان خانه دار بیش��ترین 
بافندگان فرش در این اس��تان هستند، گفت: با توجه 
به پیگیری های صورت گرفت��ه تاکنون 40 هزار نفر 
از بافن��دگان فرش در این اس��تان در قالب هش��ت 

تعاونی فعال فرش س��ازماندهی ش��ده اند.
وی با اش��اره به سبك های بافت فرش در این استان 
گف��ت: س��بك بختیاری با اس��تفاده از مواد پش��م و 
پنبه، س��بك نائینی با اس��تفاده از مواد کرك و پشم،  
طرح یلمه که پش��م در پشم است و سبك گبه که با 
استفاده از پش��م کار می شود. این مقام مسئول دامنه 
مورد استفاده از سبك های بافت فرش در این استان 
را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: س��بك بختیاری 
توس��ط بافندگان شهرستان های ش��هرکرد، فارسان، 
کوهرنگ و کیار،  س��بك نائینی در شهرستان لردگان، 
ط��رح یلمه در شهرس��تان بروجن و س��بك گبه در 

شهرس��تان اردل مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.

رئی��س اداره بازرس��ی اداره 
کار و امور اجتماعی اصفهان 
گفت: در س��ال گذشته 100 
نفر از کارگران در واحدهای 
صنعت��ی اس��تان اصفه��ان به 
دلیل عدم رعای��ت ایمنی بر 
اثر س��انحه جان خ��ود را از 

دس��ت دادند.
 امیر مس��عود حاجی رس��تم 
در جلس��ه مدیریت بحران با 
بیان این که س��االنه حوادث و 
س��وانح زیادی برای کارگران 
و  تولی��دی  واحده��ای  در 
صنعتی اتف��اق می افتد، اظهار 
داشت: در س��ال گذشته یك 
ه��زار و 500 مورد حادثه در 
واحده��ای  و  کارخانج��ات 

صنعت��ی روی داده ک��ه از ای��ن بی��ن ی��ك و هزار و 
 400 نف��ر دچار قطع عضو و یا از کار افتادگی ش��دید

 شده اند.
وی اف��زود: همچنی��ن 100 نفر از کارگ��ران نیز در 
واحدهای صنعتی در اصفهان در س��ال گذشته بر اثر 

س��انحه جان خود را از دس��ت داده اند.
رئیس اداره بازرس��ی اداره کار و امور اجتماعی استان 
اصفه��ان اضافه کرد: در بیش��تر موارد نیز پس از بروز 
حادث��ه به دلی��ل از کار افتادگی ش��دید، کارفرمایان، 
کارگر حادثه دی��ده را مجدد به کار نمی گرفتند و این 
خود برای کارگر، مش��کات اقتص��ادی، اجتماعی و 

روحی و روانی زیادی به وجود می آورد.
وی بی��ان کرد: اگر ش��ورای مدیریت بحران اعتباری 
را برای افزایش ایمن��ی کارخانجات و صنایع بزرگ 
لحاظ کند، می توان از بروز حوادثی از این دس��ت تا 

حدی کاس��ت.
حاجی رس��تم با اشاره به این که مش��کل اساسی در 

اس��تان اصفه��ان در بخش حوادث ع��دم آموزش و 
رفتاره��ای غیر ایمن از س��وی کارگران در س��ر کار 
اس��ت، تصریح کرد: برای فرهنگ س��ازی در زمینه 
رفتاره��ای ایمن و رعای��ت اصول و قواع��د ایمنی 
سال گذش��ته اعتبارات کمی رسیده است بنابراین از 
مدیریت بحران درخواس��ت داریم امس��ال نیز برای 
تهیه بنر، بروشور و کتاب های آموزشی در این مورد 

مبالغ��ی را در اختی��ار اداره کار ق��رار دهن��د.
وی یادآور ش��د: از آن جایی که طرح هایی همچون 
همی��ار پلیس بس��یار در کاهش تخلف��ات و حوادث 
رانندگی مؤثر بوده، بنابراین اداره کار نیز این آمادگی 
را دارد که با همکاری پلیس و بسیج سازندگی طرح 

ایمن یار را برای کارگ��ران و کارفرمایان اجرا کن��د.
رئیس اداره بازرس��ی اداره کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان افزود: همچنی��ن می توان برای کاهش تلفات 
و حوادث ناش��ی از بخاری ه��ای غیر ایمن در فصول 
س��رد س��ال از ظرفیت طرح ایمن یار ب��رای آموزش 

شهروندان استفاده کرد.

رئیس خانه کش��اورز چهارمحال و بختیاری گفت: 
واردات بی رویه هلو از کشور ترکیه موجب بی رونقی 
بهترین هلوی باغداران این استان به  ویژه سامان شد.

طاهر نوربخش اظهار داش��ت: در حال حاضر افزون 
بر 6 هزار هکتار از باغات شهر سامان به زیر کشت 

محصول هلو رفته است.
وی کیفیت محصول هلو تولیدی در س��طح باغات 
س��امان را مطل��وب ارزیابی کرد و گف��ت: با به زیر 
کشت رفتن 6 هزار هکتار از باغات این شهر، بیش از 

3 هزار فرصت شغلی در سامان ایجاد شده است.
نوربخش با اشاره به واردات بی رویه میوه به کشور، 
گفت: ایران به واس��طه برخ��ورداری از تنوع آب و 
هوایی و ش��رایط اقلیمی بستر مناسبی را برای تولید 

انواع میوه جات و مرکبات فراهم کرده است که در چنین شرایطی واردات میوه 
موجب ایجاد خسارات بسیار به باغداران و زوال  بخش کشاورزی می شود.

رئیس خانه کش��اورز چهارمحال و بختیاری هلوی وارداتی از کشور ترکیه را 
به لحاظ کیفیت غیرقابل رقابت با هلوی س��امان دانست و گفت: باغداران این 

بخش با اشباع بازار هلو وارداتی از ترکیه، خسارات 
بس��یاري متحمل شده اند و به شدت از میزان فروش 

محصوالت خود ناراضی هستند.
وی ضعف بس��ته بندی محصوالت را یکی از دالیل 
کاهش صادرات محصول تولیدی این اس��تان عنوان 
کرد و گفت: عدم حمایت از کش��اورزان و باغداران، 
واردات بی رویه میوه، وجود واس��طه ها و دالل ها از 
مهم ترین معضات بخش کشاورزی استان محسوب 

می شود.
نوربخش از فعالیت شبکه مافیایی میوه در ایران خبر 
داد و گفت: این ش��بکه مانند زالو خون کش��اورزان 
زحمتکش را می مکند و اجازه نمی دهند کش��اورزان 

نتیجه دست رنج خود را شاهد باشند.
وی نظارت نکردن مسئوالن و حمایت نکردن از کشاورزان را از عوامل اصلی 
واردات غیرقانونی میوه به استان برشمرد و گفت: بسته بندی مناسب میوه های 
تولیدی در کشور همسایه عامل ایجاد رغبت در بین هم استانی ها برای استفاده 

از آنها به جای میوه های تولیدی سالم کشورمان شده است.

وارداتبیرویهموجبرکودهلویسامانشدهاست
مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: نیاز بخش دامپروري اس��تان به ذرت 
س��یلویي حدود یك میلیون و 100 هزار تن در سال 
است اما در ش��رایط خشکسالي سال جاري برداشت 
این محصول حدود 460 هزار تن کسري داشته که از 

سایر نقاط تأمین می شود.
غامرضا جال به برنامه ریزی  ها و اقدامات صورت 
گرفته از س��ال 1383 برای برداش��ت مناسب ذرت 
س��یلویی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: از این سال با 
توج��ه به نیاز روزافزون بخش دامپروري و توس��عه 
این صنعت افزایش چشمگیر تولید ذرت سیلویي را 
داشتیم به طوري که تولید آن حدود 40 درصد نسبت 

به سال هاي قبل از آن رشد داشته است.
وی ادامه داد: این تولیدات تا سال 1387 ادامه داشت اما از آغاز خشکسالي در 

استان اصفهان اکنون با کاهش تولید روبه رو هستیم.
مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان تأکید کرد: طي 4 
س��ال اخیر با کاهش سطح زیرکشت و تولید ذرت سیلویي و دانه اي در استان 

روبه رو بودیم. وی با اشاره به این که ذرت علوفه اي 
)سیلویي( با احتساب تولید در سال هاي نرمال حدود 
یك میلیون تن است، بیان داشت: پیش بیني تولید در 
سال جاري حدود 700 هزار تن و با در نظر گرفتن 
قیمت حدود 700 ریال به ازاي هر کیلوگرم، برآورد 
می ش��ود و کاهش 360 هزار تن محصول به ارزش 
حدود 25 میلیارد و 200 میلیون تومان داشته باشیم.

جال از کاهش حدود دو هزار و 200 هکتار سطح 
ذرت دان��ه ای خب��ر داد و گفت: ب��ا در نظر گرفتن 
متوس��ط عملکرد هف��ت ه��زار و 200 کیلوگرم در 
هکتار، براي س��ال جاري برآورد می شود حدود 15 
هزار و 800 تن کاهش محصول به ارزش 8 میلیارد 

و 700 میلیون تومان داشته باشیم.
وی با بیان این که محصوالت علوفه اي شامل یونجه، ذرت، جو، اسپرس، شبدر 
و غیره حدود 40 درصد س��طح زیرکشت محصوالت زراعي استان اصفهان را 
به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: حدود 50 درصد تولیدات متعلق به 

این محصوالت است که از این نظر در جایگاه ویژه اي قرار دارد.

کاهش4۶0هزارتنیبرداشتذرتسیلوییدراصفهان

زاينده رود جاری می شود
مدیرعاملشرکتآبمنطقهای:

زاينده رود جاری می شود

مدیرعاملاتحادیهفرشدستبافتروستایی:

90هزاربافندهدرچهارمحالوبختیاریفعالیتمیکنند
رئیسادارهبازرسیادارهکارواموراجتماعیخبرداد:

100کارگردرواحدهایصنعتیاصفهانجانباختهاند

تولیدبیشاز518میلیونکیلوواتساعت
برقدرنیروگاهاصفهان

 در شهریور ماه امسال، بیش از 518 میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان 
تولید و به ش��بکه سراسري تزریق شد. در ش��هریورماه سال جاري نیروگاه حرارتي 
اصفهان به میزان 518 میلیون و 511 هزار و 520 کیلووات س��اعت انرژي الکتریکي 
خالص تولیدي را به شبکه سراسري برق کشور تزریق کرد. نیروگاه حرارتي اصفهان 
زیرمجموعه ش��رکت مدیریت تولیدبرق اصفهان ب��وده و در جنوب غربي اصفهان 
واقع شده است. این نیروگاه داراي پنج واحد مولد برق با ظرفیت هاي متنوع از نوع 

حرارتي � بخاري و با مجموع توان تولید نامي 835 مگاوات است.
 

زنگصادراتدرمدارس
چهارمحالوبختیارینواختهمیشود

همزمان با هفته صادرات زنگ صادرات به صورت نمادین در مدارس چهارمحال و 
بختیاری نواخته می شود. سرپرست اداره کل صنعت،  معدن و تجارت چهارمحال 
و بختی��اری گفت: این مراس��م همزمان با روز ملی صادرات در این اس��تان برای 
آش��نایی دانش آموزان با اهمیت صادرات پایدار در رش��د اقتصادی کش��ور اجرا 
 می ش��ود. رحمان کرمی در گفتگو با ایرنا افزود: آگاهی  بخش��ی به نسل جدید و 
دان��ش  آموزان، تقویت روحیه تاش و کوش��ش در مس��یر تولی��د و صادرات از 

مهم ترین راهکارهای ارتقاء صادرات پایدار در کشور است.
وی گف��ت: توس��عه همه جانبه کش��ور بدون بهره گیری از دان��ش و علوم ممکن 
نیس��ت و ارتقاء آگاهی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور، نقش مهمی در 

این زمینه دارد.
کرمی طنین اندازشدن زنگ ملی صادرات را جهشی در ذهن پویای دانش آموزی 
عنوان کرد و گفت: گسترش فرهنگ صادرات، تولید برای صادرات، تقویت روحیه 
تاش و کوش��ش در مس��یر تولید و صادرات، ارج نهادن به تولیدکنندگان و صادر 

کنندگان از دیگر اهداف نواخته شدن زنگ صادرات در مدارس است.

تمامیروستاهایباالی10خانوار
برقدارشدند

 مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت: طی پنج ماهه نخست 
امسال تمامی روستاهای باالی 10 خانوار در این استان برق دار شدند.

حمیدرضا پیرپیران با اشاره به این که در مدت پنج ماهه سال جاری 5 منطقه روستایی 
در اس��تان اصفهان برق دار ش��دند، اظهار داش��ت: طی همین مدت بهره برداری از 

شبکه این روستاها آغاز شده است.
وی از 27 هزار و 19 انش��عاب جدید برق دار در س��طح شرکت توزیع برق استان 
اصفهان طی مدت 5 ماهه امس��ال سخن گفت و افزود: در این مدت 546 کیلومتر 

شبکه فشار متوسط و ضعیف در شرکت احداث شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تصریح کرد: طی مدت 5 ماهه 
سال جاری 551 دس��تگاه انواع ترانسفورماتور تجهیز و هفت هزار و 899 دستگاه 

انواع چراغ الك پشتی پربازده کم مصرف در سطح این شرکت نصب شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت 21 فیدر و شبکه جدید 20 کیلوولت در مدار 

قرار گرفت.
پیرپیران با اش��اره به برق دار ش��دند تمامی روس��تاهای باالی 10 خانوار در استان 
اصفهان، بیان داش��ت: در پنج ماه سال جهاد اقتصادی پنج نقطه روستایي در استان 

نیز به شبکه سراسري پیوست.

برداشتپنجهزارتنپستهخشک
ازباغاتاصفهان

مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود 
در س��ال جاری از سطح پنج هزار و 882 هکتار باغات پسته که چهار هزار و 223 
هکتار آن بارور است حدود پنج هزار و 800 تن پسته خشك برداشت شده است. 
احمدرضا رئیس زاده با اش��اره به زمان برداش��ت محصول پس��ته از باغات استان 
اصفهان، اظهار داش��ت: برداش��ت این محصول هر ساله از نیمه یا اوایل شهریور با 

توجه به گرمی مناطق آغاز می شود و تا همان ماه نیز پایان می یابد.
وی میانگین تولید در واحد س��طح امس��ال را در حدود یك  هزار و 400 کیلوگرم 
در هکتار دانس��ت و افزود: در سال جاری میزان برداشت محصول پسته در باغات 

استان اصفهان به نسبت سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دلیل باروری مطلوب و 
س��طح برداشت نامناسب پسته را فیزیولوژی کشت این محصول عنوان کرد و بیان 

داشت: حاصلخیزی پسته به ماهیت و نوع هرس آن بستگی دارد.
وی افزود: هم اکنون در 13 شهرستان استان اصفهان باغات پسته وجود دارد.

رئیس زاده با بیان  این که شهرس��تان   های آران و بیدگل و اردس��تان بیش��ترین سطح 
پس��ته را به خود اختصاص دادند، تصریح کرد: 60 درصد از باغات پس��ته اس��تان 

اصفهان در این شهرستان قرار دارد.
وی ادامه داد: شهرس��تان هاي نائین، اصفهان، ش��اهین ش��هر و کاشان در مقام هاي 

بعدي سطح پسته قرار دارند.
مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان بیان داشت: محصول 
برداش��ت شده در استان توسط 13 ترمینال ضبط و فرآوري پسته فرآوري می شود 

و در بازارهاي داخل و خارج استان به فروش مي رسد. 
وی با اش��اره به خشکسالی های اخیر در کشور از جمله در استان اصفهان، گفت: 
درخت پس��ته در برابر خشکسالی بس��یار مقاوم است و با کمی هرس و نگهداری 
دقیق محصول خوبی از آن برداش��ت می ش��ود و کش��اورزان م��ی توانند در این 
موقعی��ت بی آب��ی از اراضی باغات خود برای کاش��ت و برداش��ت این محصول 

استفاده کنند.   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

الدنسلطاني 
 بهزاد بزرگزاد در یك مصاحبه مطبوعاتي گفت: سامانه 
118 براي اولین بار در کش��ور در سازمان آتش نشاني 
 GIS  اصفهان نصب ش��ده است و س��ازمان از طریق
شهري کدپستي و آدرس شماره تلفن را با سامانه 125 
لینك نموده تا در صورت تماس موقعیت تماس گیرنده 

مشخص گردد.
وي خاطرنشان کرد: این امر کمك مي کند که امدادگران 
بتوانند در کمتری��ن زمان ممکن خود را به محل وقوع 

حادثه برسانند.
مدیرعامل سازمان آتش نشاني اصفهان افزود: به منظور 
کاهش زمان رس��یدن به محل حادث��ه تا چند ماه دیگر 
نی��ز موقعیت و مکان ش��ماره تلفن هم��راه نیز براي ما 

ارسال مي گردد.
بزرگزاد گفت: در حال حاضر ایستگاه هاي آتش نشاني 
به فیبر نوري مجهز ش��ده اند تا از داخل ستاد فرماندهي 
بتوان با ایس��تگاه ها ارتباط کامي برقرار و آموزش هاي 

الزم داده شود.
وي همچنین با اشاره به تدوین کتاب طرح جامع ایمني 
ش��هر اصفه��ان تصریح کرد: این طرح ب��راي اولین بار 
در کش��ور راهکارهاي حفاظتي در برابر حریق و حادثه 
را پیاده و تدوین نموده اس��ت. بزرگزاد افزود: سازمان 
آتش نش��اني و خدم��ات ایمني ش��هرداري اصفهان از 
چندین س��ال پیش تصمیم به پیاده س��ازي برنامه ریزي 
اس��تراتژیك گرفت و هدف غایي خود را دس��تیابي به 

چشم انداز و مأموریت سازماني قرار داد.
وي گف��ت: در ای��ن میان ب��ا هدف گذاري هاي کان و 
خرد و شاخص گذاري ها در سطوح مختلف راهبردي، 
پیامدي، تاکتیکي و عملیاتي س��ازمان را با اس��تفاده از 
ابزارهایي نظیر داش��برد اطاعاتي در دستیابي به هدف 
غایي خود رصد مي کند. مدیرعامل سازمان آتش نشاني 
اصفهان درب��اره برنامه هاي این ح��وزه تصریح کرد: با 
تعری��ف پروژه هاي س��االنه و برنامه هاي دوس��االنه و 
راهبرده��ا و اس��تفاده از ابزارهایي نظی��ر MSP میزان 
انحراف از درصد پیشرفت برنامه اي خود را تعیین و با 
تعیین اقدامات اصاحي و پیش��گیرانه به موقع درصدد 
رفع آنها برمي آید. بزگرزاد خاطرنش��ان کرد: با تدوین 
نقش��ه راهب��ردي و تعیین اهداف خ��رد در حوزه هاي 
مختل��ف مالي، رش��د و یادگی��ري، فرآیندهاي داخلي 

و جامعه و ش��هروندان و نی��ز تعیین روابط 
علت و معلولي راه هاي دس��تیابي به شهري 
ایمن بر اساس اس��تانداردهاي بین المللي و 
س��رانه هاي ایمني و آتش نش��اني را تعیین 
کرده اس��ت و براس��اس ابزاره��اي کنترلي 
میزان انح��راف آنها را به موقع تش��خیص 

داده و رفع مي کند.
وي در ارتب��اط با بودجه س��الیانه س��ازمان 
گف��ت: تعیی��ن بودجه براس��اس راهبردها، 
 MSP برنامه ها و پروژه هاي تعیین شده در
صورت مي پذیرد و بودجه اختصاص یافته 
ش��ده به سازمان بودجه اي دقیق و راهبردي 
اس��ت. همچنین ب��ا تدوی��ن ماتریس هاي 

نظیر ماتری��س IE )ماتریس عوامل داخلي و خارجي( 
موقعیت بالفعل و بالقوه س��ازماني را شناسایي نموده و 
راه هاي دستیابي به اهداف را مورد پایش قرار مي دهد. 
گفتن��ي اس��ت: در این راس��تا ب��ا شناس��ایي و تدوین 
-ISO9001 فرایندهاي س��ازماني براساس اس��تاندارد
2008 در جه��ت اهداف س��ازماني و رضایت و تکریم 

ارباب رجوعان گام هاي مؤثري برداشته است.
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني اصفهان افزود: چنین 

برنامه ری��زي دقی��ق و منس��جمي از ی��ك 
برنام��ه باالس��ري از معاون��ت خدم��ات 
ش��هري و ش��هرداري اصفهان شکل گرفته 
و براساس طرح جامع ایمني شهر اصفهان 
و اس��تانداردهاي NFPA پیاده سازي شده 
اس��ت و در هیچ کجاي کشور نظیر چنین 
برنام��ه اي در س��ازمان هاي آتش نش��اني 
نیس��ت و سازمان آتش نش��اني و خدمات 
ایمن��ي ش��هرداري اصفهان در ای��ن زمینه 
پیش��تاز بوده اس��ت. وي همچنی��ن درباره 
ش��غل آتش نش��اني گف��ت: آتش نش��اني 
اولین شغل پرمخاطره است و آتش نشانان 
هنرمنداني هس��تند ک��ه هنگامي که همه از 

حادثه اي مي گریزند آنان به دل حادثه مي روند. 
بزرگزاد در ادامه به احداث پنج ایستگاه آتش نشاني تا پایان 
برنامه پنج س��اله شهر اشاره و خاطرنشان کردك براساس 
برنامه اصفهان 95 این سازمان احداث پنج ایستگاه دیگر 
در منطقه 7 )خیابان اش��راق(، منطقه 8، ش��هید کشوري، 
میدان امام علي )ع( و منطقه 10 در محدوده اتوبان شهید 

آقابابایي را در دستور کار قرار داد.
وي از احداث چهار ایستگاه مادر و پشتیبان در 4 نقطه 

ش��مالي، جنوبي، شرقي و غربي شهر خبر داد و افزود: 
در حال حاضر زمین یك ایستگاه در شمال شهر تملك 
شده و تملك و احداث سه ایستگاه دیگر نیز در دستور 

کار قرار دارد.
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني اصفهان ب��ا تأکید بر 
اس��تقرار خودروهاي آتش نشاني در میدان امام حسین 
)ع(، انق��اب و چهار راه توحید گفت: با توجه به نیاز 
مبرم ایس��تگاه آتش نش��اني در هس��ته مرکزي شهر و 
وج��ود آثار تاریخي و بازاره��اي روز در حال توافق با 
شرکت نفت براي تملك پمپ بنزین میدان امام حسین 

)ع( هستیم.
بزرگ��زاد در خص��وص تجهیزات ایس��تگاه ها تصریح 
کرد: 172 دس��تگاه خودرو س��نگین و سبك در داخل 
سازمان آتش نش��اني وجود دارد که با تکنولوژي روز 
همخوان��ي دارد. وي اف��زود: در هر ایس��تگاه پنج الي 
هشت خودروي مخصوص بافت جغرافیایي آن منطقه 
وجود دارد به طور مث��ال اگر در منطقه اي چندین انبار 
وجود داش��ته باشد ایستگاه آتش نشاني به خودروهاي 

سنگین مجهز است.
بزرگزاد از جانش��یني اصفه��ان در زمان بروز حادثه در 
تهران س��خن به میان آورد و گف��ت: به منظور آ مادگي 
در زمان حادثه اس��تان اصفهان با شهري معین همچون 
ساري، قزوین، قم و ساوه چندین مانور عملیاتي انجام 

داده است.
مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��اني و خدم��ات ایمني 
ش��هرداري اصفهان با اش��اره به این که س��ازمان آتش 
نشاني داراي تمام تجهیزات خودرویي سنگین و سبك 
مطابق اس��تانداردهاي به روز جهاني است، اضافه کرد: 
در نزدیک��ي فرودگاه یك ایس��تگاه 15 هکتاري تملك 
شده است تا در زمان بروز حادثه بافاصله تجهیزات از 

طریق هواپیما انتقال داده شود.
بزرگ��زاد با تأکی��د بر تهیه چ��ارت عملیات��ي و بانك 
اطاعاتي از ش��هر تهران خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت 
بحران کش��ور تأمین نیروي انساني را در زماني بحراني 
برعهده گرفته اس��ت. وي با اش��اره ب��ه بافت تاریخي، 
توریستي، کوهستاني و س��احلي شهر اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به موقعیت هاي مختلف این شهر سازمان 
آتش نش��اني باید به تجهی��زات و امکان��ات کلیه این 

بافت ها مجهز باشد.

اخبار

جامعه

مدیرعاملسازمانآتشنشانياصفهانخبرداد:

نصب سامانه 118 در سازمان آتش نشانی برای اولین بار

کوهنخوديمیزبان
گردشگرانبینالملليميشود

زایندهرود
ش��هردار منطقه چه��ار اصفهان از تبدی��ل کوه نخودي به قطب گردش��گري 
بین الملل��ي خب��ر داد و گفت: در این کوه ع��اوه بر احداث پ��ارك جنگلي و باغ 

تندرستي بزرگ ترین شهربازي خاورمیانه نیز در آن ساخته مي شود.
به نقل از روابط عمومي شهرداري اصفهان، علي رضا پرهام با اعام این خبر اظهار 
داش��ت: شهربازي بزرگ اصفهان با عنوان شهر رویاها در شمال غربي کوه نخودي 
س��اخته مي شود که از لحاظ وسعت بزرگ ترین ش��هربازي خاورمیانه خواهد بود 
همچنین احداث منبع آب 70 هزار لیتر مترمکعب و ساخت سه هتل 10 طبقه چهار 
ستاره و ساختمان تجاري هفت بلوك در چهار طبقه و چهار هتل چهار طبقه در کنار 

این شهربازي پیش بیني شده است.
وي ب��ا تأکید بر این که در آینده اي نزدی��ك کوه نخودي همانند کوه صفه به قطب 
گردش��گري تبدیل خواهد ش��د ادامه داد: این کوه در س��ه بخش پارك کوهستاني، 
جنگلي و طبیعي تقسیم شده است که احداث پارك جنگلي شرق در پایین این کوه 
قرار دارد و غرب آن باغ تندرستي مي باشد که در دو الین مسیر دوچرخه سواري در 
آن تعبیه شده همچنین در آینده پیست دوچرخه سواري بین المللي در کوه نخودي 

احداث مي شود.
ش��هردار منطقه 4 با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در کوه نخودي تصریح کرد: در 
این مرکز طیف وس��یعي از جاذبه هاي تفریحي به کمك مدرن ترین و پیشرفته ترین 

تجهیزات روز دنیا در اختیار همشهریان و میهمانان قرار خواهد گرفت.

هشداررئیسپلیسآگاهیاستاناصفهان:
والدینسرویسهایمدارسدارایمجوز

راانتخابکنند
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه س��وء 
اس��تفاده متخلفان راننده نما، والدین س��رویس مدارس فرزند خود را از شرکت های 

دارای مجوز فعالیت تحت نظارت تاکسی رانی انتخاب کنند.
سرهنگ حسین حسین زاده در مورد تمهیدات پلیس در سال تحصیلی 90 و استفاده 
بسیاری از دانش آموزان از سرویس مدارس و نظارت پلیس اظهار کرد: خانواده ها به 
منظور پیش��گیری از هرگونه جرم و تخلف، س��رویس مدرسه فرزند خود را از بین 
شرکت های تحت نظارت تاکسیرانی و دارای مجوز انتخاب کنند. وی با بیان این که 
این اتحادیه ها افرادی را که احراز هویت شده اند را به کار گیری می کند، افزود: پدران 
و م��ادران باید نوع خ��ودرو، پاك انتظامی، صدای راننده س��رویس فرزند خود را 
بشناسند. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، تصریح کرد: در روز حداقل یك ساعت 
از وق��ت دانش آموزان با فردی غیر می گذرد که رفتار آنها بی تردید بر نوع رفتار آنها 
تأثیرگذار است. وی از والدین خواست به فرزندان خود آموزش دهند که سوء رفتار 
احتمالی راننده سرویس را به مربیان مدارس و یا به خانواده اطاع دهند. حسین زاده 
در ادامه به حادثه آدم ربایی دختری 9 ساله در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 
گذشته دو نفر که با هم برادر بودند با عنوان کردن آژانس به منظور انتقال دانش  آموز به 
مدرسه، دختری به نام آزاده را ربودند و پس از گذشت چند ساعت برای آزاد کردن 
آن 50 میلیون تومان، مطالبه کردند. وی با اشاره به این که با ترفندهای پلیسی این دو 
نفر پس از 12 ساعت دستگیر شدند، تاکید کرد: فشارهای روانی ناشی از ربودن یك 

دانش آموز دختر بسیار برای خانواده و نیز پلیس سنگین است.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان، با بیان این که برای جلوگیری از چنین حوادثی 
خانواده ها باید دقت کافی داش��ته باشند، درخواست کرد: خانواده ها به همان اندازه 
روزهای نخست آغاز سال تحصیلی در مورد نکات ریز ایاب و ذهاب فرزندانشان 
تا پایان س��ال حساس باش��ند. وی  اضافه کرد: پلیس آگاهی برای پیشگیری جرائم، 
تخلفات و آس��یب ها و رفع تهدیدات گش��ت هایی را در حاش��یه مدارس به منظور 
کنت��رل و نظارت بر س��رویس های مدارس از س��وی نظارت بر اماک��ن به ویژه در 

مدارسی که سوابق جرم در این زمینه داشته مستقر کرده است. 

زهرانوبخت 
حاج رسولیها رئیس شورای اسامی شهر 
اصفه��ان در مورد رون��د اجراي مجموعه 
سالن هاي سران اجاس در اصفهان گفت: 
متاسفانه امسال براي پروژه سالن اجاس 
بودجه اي به حس��اب ش��هرداري اصفهان 
واریز نشد و وقتي علت را از مسئوالن جویا 

شدیم پاسخ داده شد که یادمان رفت. 
وي افزود: یك س��ال قبل بر اس��اس نظر 
مسئوالن کشوري اصفهان به عنوان میزبان 
اجاس انتخاب و قرار شد کار ساخت مجموعه سالن ها در شهر آغاز شود به 
همین منظور ش��وراي اسامي شهر طي یك جلسه فوق العاده مصوبه احداث 
سالن هاي اجاس را مصوب کرد اما در این مدت شیطنت هایی صورت گرفته 
که روند اجراي کار را  دچار مش��کل کرده اس��ت. وي افزود: به منظور ساخت 
مجموعه س��الن ها مبلغ 20 میلیارد تومان به شهرداري اصفهان پرداخت شد و 
قرار شد تا 80 میلیارد تومان دیگر به عنوان بودجه خارج شمول پرداخت شود 
باپیگیري هاي صورت گرفته بحث خارج ش��مول هم رفع ش��د و در صورت 
 تأمین این اعتبار ش��هرداري اصفهان آماده اس��ت تا س��ال آینده پروژه را براي 
بر گزاري اجاس تحویل دهد. حاج رس��ولیها ادامه داد: در صورت عدم تامین 
اعتبار پروژه به عنوان یك پروژه شهري تا سه سال آینده ساخته و به بهره برداري 

خواهد رسید.
بهنقششوراهادرمدیریتشهرهابيتوجهيشدهاست

عباس حاج  رسولیها همچنین با اشاره به اهمیت باالی شورای شهر در تصمیماتی 
که در سطح شهر باید گرفته شود، اظهار داشت: مرجع تصمیم گیری های مردم 
شورای اسامی شهر و مجلس شورای اسامی است اما باید عنوان کرد که نظارتی 
در هیچ بخشی وجود ندارد و به نقش شوراها در حل مسائل و مدیریت شهرها 
بی توجهی شده است. وی با اشاره به این که در مباحث اجرایي دولت و در شهرها 
شهرداري وارد عمل مي شود، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلي مباحث مربوط به 
شوراها تا سال 78 معطل ماند، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر مدیریت محلي 
زیبنده جامعه کنوني نیس��ت و باید با واگذاري مسئولیت ها به شوراي شهرها، 
دولت مردان و نمایندگان مجلس توجه خود را به مباحث کلیدي کشور معطوف 
دارند. رئیس شوراي شهر اسامي اصفهان با اشاره به وجود برخي تخلفات در 

شهرداري و شوراهای اسامي در سطح کشور بیان داشت: شوراي اسامي شهر 
اصفهان طي سال هاي گذشته به طور مستمر عملکرد شهرداري را بررسي کرده 
و بر فعالیت هاي انجام شده نظارت کامل داشته و دارد. وي با اشاره به اختاس 
صورت گرفته در بانك صادرات گفت: زمانی که نمایندگان مجلس وقت خود 
را براي پیگیري مباحث محلي صرف مي کنند دیگر زماني براي بررسي و نظارت 
بر عملکرد س��ازمان هاي کان وجود ندارد و این موضوع سبب اختاس هاي 
چند میلیاردي در کشور مي شود. رئیس شوراي اسامي شهر اصفهان با اشاره به 
فعالیت هاي شوراي شهر در 12 سال گذشته  عنوان کرد: طي سال هاي گذشته با 
احداث خیابان هاي متعدد در شهر  تقریباً موضوع خیابان کشي شهر انجام شده 
است. وی با اشاره به بحث خیابان بندی ها در اصفهان ادامه داد: تا دو سال آینده، 
با ایجاد 10 خیابان دیگر، خیابان بندی ها در ش��هر اصفهان پایان خواهد یافت. 
حاج رسولیها با بیان این که 26 سالن ورزشی جدید، هفت ایستگاه آتش نشانی، 
18 پارکینگ عمومی، 22 پل عابر پیاده و پروژه میدان امام علی )ع( در مدت 12 
سال گذشته صورت گرفته است، اضافه کرد: شورای اسامی شهر اصفهان با این 
کارها در پروژه های فرهنگی و پژوهشی توانایی خود را به اثبات رسانده است. 
حاج رسولیها افزود: هرچند شهر اصفهان در انجام پروژه هایی که برنامه ریزي و 
مدیریت آن با مسئوالن شهري بوده بسیار موفق عمل کرده است در عوض در 
اجراي پروژه هاي ملي چون مصلي، ورزشگاه نقش جهان و  بهشت آباد بسیار 
ناموفق عمل کرده و پس از گذشت سال ها مردم استان اصفهان همچنان چشم 
انتظار اجراي این پروژه ها هستند. وي با بیان این که یکي از مهم ترین مباحث شهر 
اصفهان بحث توریسم و گسترش آن است، گفت:  به جاي پرداختن به توسعه 
صنعتي اصفهان باید در جهت توسعه صنعت توریسم این شهر حرکت کنیم تا 
به طبع آن ش��اهد رشد و ش��کوفایي در بخش هاي دیگر باشیم.  حاج رسولیها 
افزود: در حال حاضر گس��ترش همکاري با شهرهاي خواهر خوانده در دستور 
کار قرار گرفته است. رئیس شوراي اسامي شهر اصفهان بیان داشت: در چشم 
انداز  1414  که در ش��وراي اول به تصویب رس��ید اصفهان به عنوان یك شهر 
گردشگري دیده شد، در زمینه اجراي کردن این طرح نیز اقداماتي چون صدور 
رایگان پروانه براي ساخت هتل انجام شد. وي در مورد موضوع خواهر خوانده ها 
در اصفهان و اقداماتي که از سوي شورا و شهرداري اصفهان در جهت استفاده 
از این پتانسل صورت گرفته  است، اظهار داشت: با توجه به بررسي هاي انجام 
شده بر اساس نیاز پیش بیني شده  بیش از یك سال است که بخش بین الملل 
در معاونت فرهنگي اجتماعي ش��هرداري ایجاد شد که مسئول پیگیري توسعه 

ارتباطات اصفهان با شهرهاي خواهر خوانده است. حاج رسولیها با بیان این که در 
بحث گردشگري بسیار پایین تر از حد معمول بودیم، ادامه داد: تشکیل کمیته اي 
براي گسترش روابط با شهرهاي خواهر خوانده، دعوت از تورهاي گردشگري 
این شهرها براي حضور در اصفهان و آشنایي با  شهر از جمله برنامه هایي است 
که برای بهبود شرایط صنعت توریست در دستور کار قرار گرفته است. وي با 
اشاره به این که مباحثی که تازه مطرح شده است، به زمان برای اجرایی شدن نیاز 
دارد، گفت: در صورتی که از این برنامه ها به بهترین نحو استفاده کنیم، خواهیم 

توانست صنعت توریسم را تقویت کنیم. 
دولتدرموردپروژهبهشتآبادبهمردماستانپاسخدهد

حاج رسولیها با اشاره به خشکي رودخانه زاینده رود گفت: شایسته مردم اصفهان  
نیست، پروژه هایی که ملي است و زندگي تعداد فراواني از کشاورزان شرق استان 
به آن وابسته است این چنین معطل باقي بماند و مسئوالن باید پیگیری اساسی 
در این ارتباط داشته باشند. رئیس شوراي اسامي شهر اصفهان افزود: به عنوان 
منتخبین مردم پیام آنها را به مسئوالن و نمایندگان  مجلس منتقل مي کنیم و انتظار 
داریم تا در س��الي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي 
نامگذاري شده است این پروژه ملي بهشت آباد به سرانجام برسد. حاج رسولیها 
ادامه داد: مس��ئوالن در خصوص این پروژه در حال بازي دادن اس��تان اصفهان 
هستند چرا که در بودجه امسال ردیف اعتباري براي آن تعیین نشد، در حالي که 
تعیین تکلیف براي پروژه بهشت آباد براي استان اصفهان بسیار حساس است 
چون در حال حاضر صنعت توریسم و کشاورزي استان به دلیل تعلل در اجرایي 
کردن این پروژه به شدت دچار رکود شده است. وي با بیان این که دولت موظف 
است این پروژه ملي را مدیریت کند، گفت: باید شخص رئیس جمهور مدیریت 
این پروژه را بر عهده بگیرد و در خصوص اجرا یا عدم اجراي آن پاسخ روشن 
و شفافي به مردم استان اصفهان دهد. حاج رسولیها با  بیان این که پروژه بهشت 
آباد  دغدغه مردم اس��تان است، افزود: اگر قرار است که به هر دلیلي این پروژه 
ملي اجرا نش��ود باید به مردم اطاع رس��اني شود چرا که از لحاظ قانوني و کار 
کارشناسي اجراي پروژه بهشت آباد بامانع است و جو سازي هاي مسئوالن در 
اس��تان چهارمحال و بختیاري نمي تواند تأثیري بر اجراي این پروژه ملي داشته 
باشد. وي ادامه داد: پاسخگویي در خصوص پروژه بهشت آباد بر عهده مسئوالن 
در وزارت نیرو است و اگر مشکلي در زمینه اجراي آن وجود دارد وزارت نیرو 
باید به صورت کارشناسي دالیل عدم اجراي پروژه را به طور رسمي اعام نماید 

و روی حرف ما بیشتر با مسئوالن کشوری از جمله وزات نیرو است.

حوادث

ابطالبیشاز1۳00کارتسوخت
موتورسیكلتدراصفهان

زایندهرود
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان گفت: کارت سوخت بیش 
از 1300 موتور س��یکلت سوار اصفهانی به علت تخلف و ورود به بزرگراه ها باطل 

شده است.
س��رهنگ رضا رضایی در ارتباط با اجرای طرح عدم ورود موتورس��یکلت ها به 
بزرگراه ها اظهار داش��ت: این طرح بر اساس مصوبه شورای ترافیك و هماهنگی 
با مقامات قضایی اس��تان از سال گذشته در بزرگراه های اصفهان به اجرا در آمده 
اس��ت و در س��ه ماه اخیر با توجه به ش��دت گرفتن تصادفات اجرای این طرح 
تش��دید ش��د. وی با بیان این که از زمان اجرای این طرح تاکنون بیش از 1300 
کارت سوخت موتورسیکلت باطل شده است، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان در این راستا به صورت جدی عمل خواهد کرد چرا که بیشتر 
تصادفات و کشته ش��دگان در بزرگراه ها توسط موتورس��واران صورت می گیرد. 
ب��ه نقل از ایمن��ا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفه��ان به تذکرات 
جدی پلیس به موتورس��واران اش��اره کرد و بیان داش��ت: موتورس��وارانی که از 
دس��ت پلیس فرار می کنند باید بدانند که با توجه به دوربین های نصب ش��ده در 
س��طح بزرگراه ها و همچنین حضور مأموران نی��روی انتظامی هرگز نمی توانند با 
انجام تخلف از چش��مان مأموران راهنمایی و رانندگی پنهان باشند. وی با اشاره 
ب��ه طرح های در حال اجرا در بزرگراه های اصفهان، بیان داش��ت: در حال حاضر 
در تم��ام ورودی و خروجی ه��ای بزرگراه خرازی اصفه��ان از پل چمران تا پل 
 وحید مأموران راهنمایی و رانندگی مس��تقر هس��تند و با هرگونه تخلف برخورد 

خواهند کرد.

دستگیريچهارسارق
وکشف99فقرهسرقتداخلخودرو

زایندهرود
مأموران پایگاه هاي ش��رق و جنوب پلیس آگاهي استان اصفهان با دستگیري 
چهار س��ارق حرفه اي 99 فقره س��رقت داخل خودرو را کش��ف کردند. سرهنگ 
حس��ین حس��ین زاده رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان در گفتگ��و با خبرنگار 
ای��ن پایگاه اظهار داش��ت: در پي وق��وع چند فقره س��رقت از داخل خودروهاي 
شهروندان در سطح ش��هر موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه 
با س��رقت پایگاه هاي شرق و جنوب این پلیس قرار گرفت. وي افزود: با بررسي 
صحنه هاي وقوع جرم توس��ط تیم هاي ویژه این پایگاه ها و جمع آوري ش��واهد و 
مدارك، س��رنخ هایي از چهار سارق حرفه اي و س��ابقه دار به دست آمد. این مقام 
مس��ئول تصریح کرد: طي چهار عملیات مجزا این س��ارقان دس��تگیر و به پلیس 
آگاهي منتقل ش��دند و در بازجویي ها و مواجهه با مدارك و مس��تندات پلیس به 
99 فقره س��رقت اقرار کردند. رئیس پلیس آگاهي اس��تان در ادامه عنوان کرد: این 
سارقان که »حمیدرضا- پ«، »حسین- غ«، »حسین- ح« و »سلمان- ج« نام دارند 
به ترتیب مرتکب 44، 30، 8 و 17 فقره س��رقت ش��ده بودن��د. این مقام انتظامي 
گفت: در بازرس��ي از مخفیگاه این سارقان مقادیري اسناد و مدارك سرقتي و نیز 
وس��ایل و اشیاء داخل خودرو متعلق به ش��هروندان کشف و ضبط شد. سرهنگ 
حسین زاده در پایان با بیان این که اموال کشف شده تحویل مالباختگان شده است 
خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع 

قضایي شدند.

سالناجالسسرانچهزودازیادهارفت!!

آتشنشانياولین
شغلپرمخاطره

استوآتشنشانان
هنرمندانيهستند
کههنگاميکههمهاز
حادثهايميگریزند
آنانبهدلحادثه

ميروند

مریمپدریان
انسان موجودي است مستقل و با خواست ها و نیازهاي ویژه خود، شخصیتي 
ممتاز از دیگران دارد. ولي،  زندگي همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران 
آمیخته است که گویي پاره اي از اجتماع است و هیچ وجود مستقلي در برابر آن 
ندارد. زندگي فردي اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگي است 
و مهم ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورت هاي 
این دو زندگي را با هم جمع کرد و مقصود نهایي از قواعد حقوق تأمین کدام 
یك از آنهاس��ت؟ از این جاس��ت که دو مکتب اصلي تمام مسائل حقوقي و 
اقتصادي را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. بعضي طرف��دار اصالت فرد و تأمین 
آزادي او شده اند و بعضي دیگر منافع جامعه و ضرورت هاي زندگي مشترك را 

بر حقوق فردي برتري داده اند.
بنابرای��ن مفهومي که همه از حقوق و قانون دارند این اس��ت که قواعد آن بر 
اشخاص تحمیل مي شود و ایجاد الزام مي کند. سپس انسان موجودي اجتماعي 
و براي نگاهداري اجتماع خود الزم دیده اس��ت که قواعد بر روابط اشخاص 
حکوم��ت کند. پس از لحاظ تاریخي، مفهوم حق��وق با دولت )به معني عام( 
ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلي آن ایجاد نظمي اس��ت که این همزیستي را 

تأمین کند.
بنابراین در این مطلب اشاره اي به حقوق و دولت از گفته های ناصر کاتوزیان 
بیان مي کنیم هر چند این موضوع خیلي گسترده تر و عمیق تر از این است ولي 

امیدوارم در این جا راهنمایي هاي الزم را انجام داده باشم.
در زبان حقوقي دولت به دو معني خاص و عام به کار مي رود:

1-دولتبهمعنيخاص، به مدیران کش��ور گفته مي ش��ود و سازمان هاي 
اداري و اجرایي را در بر مي گیرد. اداره این س��ازمان ها به طور معمول به عهده 
هیأت وزیران اس��ت و احتمال دارد به ریاست نخست وزیر یا رئیس جمهور 
تش��کیل و هدایت شود؛ چنان که پیش از اصاح قانون اساسي، نخست وزیر 

این وظیفه را به عهده داشت و اکنون با رئیس جمهور است.

2-دول��تب��همعنيع��ام، که مترادف با حکومت اس��ت و ش��امل تمام 
سازمان هاي اداري و قضایي و قانون گذاري مي شود و وصف بارز آن حاکمیت 

و سلطه در روابط داخلي و بین المللي است.
همچنین دولت، خواه به معني خاص یا عام آن اراده ش��ود، داراي ش��خصیت 
حقوقي اس��ت. نیمي وجود اعتباري و صاحیت هاي ویژه اي جدا و مس��تقل 
از اعضاء و مدیران آن اس��ت. بنابراین بي گمان انس��ان ها به نام دولت تصمیم 
مي گیرن��د و وظایف و صاحیت ه��اي آن را انجام مي دهند، ولي آنان در واقع 
نماین��ده یا اندامي از پیکر دولت هس��تند و همه چیز به ن��ام وجود اعتباري و 
مجردي انجام مي گیرد که حقوق از مجموع س��ازمان ها و اش��خاص طبیعي و 

قدرت ها و صاحیت ها انتزاع کرده است.
موجودي داراي ش��خصیت اس��ت که از خود اراده داشته باشد، بتواند تصمیم 
بگیرد و آن را اجرا کند. ش��خص حقوقي به دلیل ماهیت اعتباري خود، کم و 
بیش ش��خصیتي محدودتر از انس��ان دارد و حتي عالي ترین مصداق آن، یعني 

دولت همه صاحیت ها و حقوق و تکالیف انسان را ندارد.

حاکمیتدولت
گفتني است در هر کشور، سخن نهایي و آخرین را دولت مي گوید. تصمیم او 
برتر از دیگران اس��ت و هیچ قاعده اي نمي تواند اراده حکومت را محدود کند. 
این س��لطه نهایي را حاکمیت مي گویند، که جوهر حاکمیت اقتدار و چیرگي 
اس��ت. و نهادي که در عمل نتواند قدرت را در دست گیرد و بر دیگران چیره 
شود نباید دولت نامید. حاکمیت باید لجام پذیرد و مطلق باقي نماند تا دیگران 

به گونه اي در برابر آن مقاومت کنند.
همچنی��ن دولت ه��اي مذهبي نیز حاکمیت را از آن خ��دا مي دانند که به ملت 
واگذار شده است چنان که در ماده 56 قانون اساسي آمده است: حاکمیت مطلق 
بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش 
حاکم مطلق ساخته است. هیچ کس نمي تواند این حق الهي را از انسان سلب 
کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد 

را از طرفي که در اصول بعد مي آید اعمال مي کند.
دولتوحقوق

دولت مفهومي حقوقي است، از یك سو دولت بر حقوق تکیه دارد و سازمان 
وظایف آن را قواعد حقوق معین مي کند. همچنین مبناي مستقیم حقوق دولت 
است و باید آن را مرکز آفرینش قواعد حقوق برشمرد. زیرا قطع نظر از قوانیني 
که از مجلس مي گذرد یا آیین نامه هایي که مقام هاي اجرایي و اداري در حدود 
صاحیت خود وضع مي کنند، قواعد ساخته شده در اجتماع تا مهر تأیید دولتي 

نداشته باشد و در رویه هاي قضایي نیاید به جهان حقوقي وارد نمي شود.
همچنین در پایان به این نکته اشاره مي کنیم که حقوق حاکم بر دولت است و 
شیوه استفاده از قدرت را معین مي کند نه تنها هیچ دولتي حق تجاوز به قانون 
اساس��ي را ندارد، به قواعدي که خود نیز وضع مي کند پایبند اس��ت. اگر این 
س��اح محدودکننده نیز در اختیار دولت ق��رار گیرد و تفاوت حقوق و دولت 
از بین برود، با نهادي خودکامه و قدرتمند رو به رو مي ش��ویم که هیچ نیرویي 

نمي تواند جلودار آن باشد.

قودولت
حقو
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زایندهرود
بنی��اد  مس��ئول 
مهدی موع��ود )عج( 
مهدوی��ت  اصفه��ان 
را یك مکت��ب زنده 
عنوان ک��رد و گفت: 
تفک��ر مه��دوی یك 
نجات  ب��رای  تئوری 
بشریت است. حجت 
االس��ام و المسلمین 
نیل��ی پور در  مهدی 
خبرن��گاران  جم��ع 
اظهار داشت: یکي از وظایف ما نسبت به جامعه اسامی، 
روش��نگری و معرفت افزایی نس��بت به آرمان مهدوی و 
موعودگرایی است. وی اظهار داشت: ما باید بحث مهدویت 
را با مش��خصات اسام و مکتب تشیع در اختیار جهانیان 
قرار دهیم. مسئول بنیاد مهدی موعود )عج( اصفهان تصریح 
کرد: اگر نتوانیم خاء ناش��ی از ضعف معرفتی نسبت به 
آرمان مهدویت و موعودگرایی را پر کنیم، این بحث برای 
ما تبدیل به تهدید می ش��ود. نیلی پور، آرمان مهدویت را 
مانند شمشیری دو لبه دانست که می تواند به نفع ما و به 
ضرر دشمن یا برعکس باشد و تاکید کرد: ما باید بتوانیم 
افکار خواص و عوام را نس��بت به عمق بخش��ی معارف 
مهدویت کمك و کنترل کنیم زیرا در غیر این صورت خط 
انحرافی برای ما ترس��یم می شود. وی افزود: نباید تفکر 
مهدویت و منجی گرایی مورد س��وء استفاده افراد قدرت 
طلب، بهاییت و متحجرین قرار گیرد. مسئول بنیاد مهدی 
موعود )عج( اصفهان با اشاره به این که بنیاد فرهنگي مهدي 
موعود )عج( استان اصفهان دوره هاي آموزشي حضوري و 
غیرحضوري معارف مهدویت را اداره مي کند، افزود: این 

بنیاد فرهنگي پنج دوره موفق معارف مهدویت از راه دور 
را س��پري کرده و از ابتداي مهرماه تا اواسط آبان ماه سال 
جاري براي نخستین دوره ملي آموزش از راه دور با عنوان 
پیشواي آس��ماني ثبت نام مي کند. مسئول بنیاد فرهنگي 
مه��دي موعود )عج( اس��تان اصفهان با اش��اره به این که 
دوره هاي تربیت مربي را به شکل هاي گوناگون گسترش 
داده ش��ود، بیان داش��ت: دوره هاي حضوري جوابگوي 
نیازهاي مردم نبود و با مشارکت در طرح پیشواي آسماني 
از سراسر کشور بسته هاي آموزشي هر ماه از طریق پست 
یا حضوري دریافت مي کنند. وي چند حسن براي طرح 
پیشواي آسماني برشمرد و تصریح کرد: نخست فرهنگ 
کتاب خوان��ي را چند گام ارتق��ا داده و همچنین منجر به 
غني س��ازي اوقات فراغت افراد مي شود. حجت االسام 
نیلي پور اضافه کرد: طرح پیشواي آسماني عاوه بر این که 
سراسر کش��ور را در برمي گیرد س��یر منطقي در مباحث 

مهدویت را هر دوره شش ماهه به افراد مي دهد. 
وی برگزاری دوره های آمورش��ی غیر حضوری معرفت 
مهدوی��ت را یکی از اقدامات مهم این بنیاد در راس��تای 
معرفت افزای��ی جامعه عنوان کرد. مس��ئول بنیاد مهدی 
موعود )عج( اصفهان افزود: این دوره به صورت آموزش 
مکاتبه ای در دو ترم شش ماه و در قالب 12تا14 موضوع 
از مباحث مهدویت ارائه می ش��ود. نیل��ی پور اهداف و 
ویژگی های این دوره را ارتقای فرهنگ کتابخوانی، غنی 
سازی اوقات فراغت، امکان شرکت خانوادگی و گروهی، 
ارائه سیر منطقی مباحث مهدویت و پوشش آموزشی در 

اقصی نقاط کشور عنوان کرد.
28استانکشوربنیادمهديموعود)عج(فعال

دارند
معاون فرهنگی، آموزشی بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( 
استان اصفهان گفت: 28 استان کشور دارای بنیاد فرهنگی 

مهدی موعود)عج( هس��تند و این بنیاد در استان اصفهان 
دارای چندین ش��عبه اس��ت. مهدی نم نبات در ادامه این 
نشس��ت که در بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( اس��تان 
اصفهان برگزار ش��د، اظهار داشت: بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود)عج( استان اصفهان آمادگی مشارکت با هر ارگان 

فرهنگی، س��ازمان و دانش��گاهی را به صورت مستقل یا 
همکاری برای آموزش معارف مهدویت دارد. وی با اشاره 
به این که آموزش ه��ای بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( 
اس��تان اصفهان به دو ص��ورت حضوری و غیرحضوری 
اس��ت، بیان داش��ت: آموزش های حض��وری به صورت 
حضور در بنیاد و هر قشری و از هر مجموعه یا موسسه ای 
که باش��د، و یا هر زمان و هر مکانی که ادارات و ارگان ها 

درخواست کنند دوره های آموزشی را ارائه می کنیم. معاون 
فرهنگی آموزشی بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( استان 
اصفه��ان، اضافه ک��رد: در دوره های حض��وری 28 مورد 
معارف مهدویت را آموزش داده و در دوره مقدماتی حداقل 
باید یك س��اعت آموزش و مطالعه یك جزوه را گذرانده 
باشند. وی با اش��اره به برگزاری دوره های غیرحضوری، 
تصریح کرد: دوره های غیر حض��وری زمان دار که همان 
طرح پیشوای آسمانی است که در پنج دوره قبل در استان 
اصفهان بوده اس��ت و در س��ال جاری ششمین دوره آن 
را ب��ه صورت ملی برگزار می کنی��م و عاوه بر آن همراه 
علمی ه��م دارند یعنی به همراه دو نف��ر از افراد خانواده 
یا دوس��تان ش��رکت کنند. نم نبات ادامه داد: در دوره های 
غیرحضوری ب��دون زمان که همان رایحه انتظار اس��ت 
ش��خص هر زمانی که اراده کند از طریق سایت موارد را 
مطالعه و به پرسش ها پاسخ می دهد. وی با اشاره به این که 
28 استان کشور دارای بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( 
هستند، تاکید کرد: تا کنون 80هزار نفر به صورت مستقیم 
وارد آموزش معارف مهدویت در استان اصفهان شده اند. 
معاون فرهنگی آموزشی بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( 
استان اصفهان افزود: آموزش های تخصصی فقه مهدویت 
در بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( تحت عنوان احیاگران 
و نورالهدی اس��ت، که جهت تربیت مربیان و در طی 14 
س��اعت آموزش داده ش��ده که بعد از آن در سطح استان 
و فرااس��تانی نیروهای آموزش دیده اعزام می گردند. وی 
مهلت ثبت نام در دوره های پیش��وای آسمانی را از ابتدای 
مهرماه تا نیمه آبان ماه سال جاری دانست و اظهار داشت: 
شش��مین دوره غیرحضوری آم��وزش معارف مهدویت 
تحت عنوان پیشوای آسمانی در طول یك ترم شش ماهه 
هر ماه دو موضوع را در قالب کتاب، جزوه آموزشی و لوح 

فشرده از طریق پست یا حضوری دریافت می کنند.

مسئولبنیادمهدیموعود)عج(اصفهان:

تفكر منجی گرايی مورد سوء استفاده بهائیت قرار نگیرد

فرهنگ و هنر
سینما

تصویربرداری»سرگشته«باضبطصحنههایکربال
بهپایانرسید

تلویزیونی  مجموعه  تصویربرداری 
کارگردان��ی  ب��ه  »سرگش��ته« 
محمدحسین حقیقی و تهیه کنندگی 
س��ید افضل میرلوح��ی اوایل هفته 
در ش��هرك دفاع مقدس ب��ه پایان 
رس��ید. تدوی��ن تصاوی��ر در حال 
انجام است. تصویربرداری مجموعه 
تلویزیونی »سرگشته« پس از سه ماه 
تصویربرداری به پایان رس��ید. فیلم 
با ضبط صحنه های حضور »عبیداله 
اب��ن حر جعف��ی« در کربا پس از 

دفن اجس��اد شهدای واقعه کربا به پایان رس��ید. تدوین تصاویر توسط بهرام دهقانی 
در حال انجام اس��ت و به زودی سازنده موس��یقی و صداگذار مجموعه نیز مشخص 
خواهد ش��د تا با انجام مراحل فنی، مجموعه برای پخش در ایام محرم از ش��بکه قرآن 
آماده نمایش گردد. داس��تان این مجموعه به بخشی از زندگی »عبیداله ابن حر جعفی« 
می پردازد. او پس از دیدار با امام حس��ین )ع( دچار تردید می ش��ود... سید جال الدین 
دری فیلمنامه را به رشته تحریر درآورده و در ده قسمت آماده نمایش خواهد شد. در 
این مجموعه گلچهره س��جادیه، زهیر ی��اری، علی دهکردی، بهناز جعفری، عبدالرضا 
اکب��ری، انوش��یروان ارجمند، امیردژاکام، مح��رم زینال زاده، س��ولماز حصاری، فرداد 
صفاخو، بهار ارجمند، شهراد وثوقی، احمد عامه دهر، مصطفی عبداللهی و... به ایفای 

نقش های اصلی می پردازند.

رونمایيازآنونس»یهحبهقند«درسایتفیلم
آنونس فیلم یه حبه قند از امشب در سایت اینترنتی فیلم رونمایی خواهد شد. در این 
آنونس که در سایت فیلم رونمایی خواهد شد، شعار اصلی فیلم یعنی پیشکشی برای  
خانواده ایرانی اس��تفاده شده اس��ت. این آنونس توسط رخشان بنی اعتماد و با صدای 
او س��اخته شده است. فیلم یه حبه قند قرار است از 20 مهرماه پس از فیلم زندگی با 
چشمان بسته اکران شود و قرارداد نمایش فیلم سینمایی یه حبه قند به کارگردانی رضا 
میرکریمی در گروه س��ینمایی استقال به ثبت رسیده است. یه حبه قند به کارگردانی 
سیدرضا میرکریمی با فیلمنامه محمدرضا گوهری بر اساس طرحی از رضا میرکریمی 
و شادمهر راستین ساخته شده و در داستان آن آمده است: سکوت خانه باغی قدیمی 
و سرس��بز با ورود مهمانانی در هم می ش��کند. چهار دختر این خانه به همراه همسر 
و فرزندانش��ان برای عروسی خواهر کوچکترش��ان پسندیده به یاری مادر شتافته اند. 
این اقامت برای خواهران و باجناق ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه ها تحقق یك 
 آرزوی بزرگ اس��ت. ت��ا این که...« بازیگرانی که در فیلم »ی��ه حبه قند« نقش آفرینی
 می کنند به ترتیب الفبایی نام کوچك عبارتند از: آنژال مایری، ابوالفضل دهقان، اصغر 
همت، اما هاشمی، امیرحس��ین آرمان، پارسا مشیری، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم 
زاده، رضا کیانیان، روح اله مفیدی، ریما رامین فر، سعید پورصمیمی، سهیا رضوی، 
شمسی فضل الهی، شیدا خلیق، علی رضا رشیدی، علی رضا کشاورز، فرهاد اصانی، 
ناهید مس��لمی، محمدرضا زادس��رور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، 
هدایت هاش��می. یه حبه قند به تهیه کنندگی رضا میرکریمی ساخته شده و محصول 
حوزه هنری است. عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی 
ابیانه، مدیر طراحی: محس��ن ش��اه ابراهیمی، طراح چهره پردازی: عبداله اسکندری، 
صدابردار: بهمن اردالن، برنامه ریز و دس��تیار اول کارگردان: محس��ن قرایی، تدوین: 
حس��ن حسن دوست، موس��یقی: محمدرضا علیقلی، مش��اور انتخاب بازیگر: افشین 

هاشمی، عکاس: علی نیك رفتار، تهیه کننده: رضا میرکریمی، محصول حوزه هنری.

نوراله لك با بیان مطالب فوق، اظهار داشت: در زمینه چاپ کتاب مشکات زیادی 
وجود دارد و اعتماد ناش��ران به نویس��نده های جوان از بین رفته و ناشران جرات 
نمی کنند کتاب چاپ کنند. وی درباره نقش وزارت ارشاد در زمینه نشر کتاب بیان 
کرد: وزارت ارشاد می تواند از نویسندگان تازه کار که می خواهند صدای جدیدی 
ایجاد کنند و تجربه کافی ندارند، حمایت کند و این کمك می تواند هم از لحاظ 
مادی و هم از لحاظ معنوی باشد. لك اضافه کرد: وزارت ارشاد می تواند با چاپ 
آثار و مهم تر از آن فعالیت در زمینه پخش کتاب به نویسندگان جوان کمك کند. 
وي افزود: وزارت ارشاد در بحث ممیزی و سانسور کتاب هم نقش زیادی دارد و 
متولی این امر محسوب می شود و بیشتر به کتاب هایی که  مواضع آنها را پوشش 
می دهد، مجوز می دهد. اگر نویس��نده منتقد باش��د، نمی تواند کتاب چاپ کند و 
وزارت ارش��اد تنها به کتاب هایی که مجوز می گیرند، س��همیه کاغذ می دهد. این 

نویس��نده جوان، در زمینه نقش نویسندگان در زمینه چاپ کتاب خاطرنشان کرد: 
هیچ نویسنده ای دوست ندارد کتابش چاپ نشود. البته کتاب های بی محتوا هم زیاد 
اس��ت، ولی بیشتر، عوامل بیرونی در موضوع چاپ کتاب نقش دارند. وی مراکز 
نشر را یکی دیگر از عوامل مؤثر در حوزه چاپ کتاب دانست و ادامه داد: متأسفانه 
مراکز نشر بیشتر از نویسندگان معروف حمایت می کنند و کمتر روی نویسندگان 
تازه کار س��رمایه گذاری می کنند. آنها بر روی معرفي نویس��ندگان تازه کار خطر 
نمی کنند. لك درباره محافل و انجمن های ادبی گفت: در انجمن های ادبی دیالوگ 
صورت می گیرد و صداهای متفاوت ش��نیده می ش��ود. وي شنیده شدن صداهای 
مختلف در حوزه ادبیات و داش��تن ادبیاتی دموکرات را راهکاری برای خروج از 
وضعیت فعلی دانس��ت و افزود: اگر ما دارای ادبیاتی دموکرات باشیم و جمعیت 

مخاطب و هدف همه چیز را تعیین کند، وضعیت بهتر خواهد شد.

یکنویسندهجوان:

هیچنویسندهایدوستنداردکتابشچاپنشود

اباغ وقت دادرسي
6/656 کاس��ه پرونده: 90/27 ح/ 1، وقت رس��یدگي: 90/8/29 ساعت 
9/30، خواهان: مؤسس��ه مالي و اعتباري مهر، خوانده: رضا بش��ارئیان- 
محس��ن نرمي زاده، خواس��ته: مطالبه وجه چك. خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظ��رف یك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.  
م ال��ف/ 9485

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ رأي
6/659 ش��ماره دادنامه: 9009970350500697

ش��ماره پرونده: 9009980350500101
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900119

خواهان: ش��رکت صنایع ش��یمیایي رنگ ورزین دانژه ب��ا مدیریت آقاي 
رضا جعفرآبادي با وکالت آقاي س��ید احمد حس��یني خالصي به نشاني 
خ ج��ي- خ همدانیان- مجتم��ع ثامن- ط 2- واح��د 3، خوانده: آقاي 
محمدعل��ي نصیري به نش��اني مجهول الم��کان، خواس��ته: مطالبه وجه 
چك، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي محتویات پرونده ختم رسیدگي را 
 اعام و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور 

رأي مي نمای��د.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست ش��رکت صنایع شیمیایي رنگ ورزین دانژه به 
طرفیت آقاي محمدعلي نصیري به خواس��ته مطالبه مبلغ 300/000/000 
ریال بابت چك ش��ماره 727031-1389/10/11 به انضمام خس��ارات 
دادرس��ي و تأخیر تأدیه با توجه به تصاویر مصدق مس��تندات پیوس��تي 
که مبین اش��تغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده و 
ع��دم ایراد دفاعي مبین برائت ذمه وي دادگاه دعوي خواهان را محمول 
ب��ر صحت تلقي و مس��تنداً به م��واد 198 و 519 آئین دادرس��ي مدني 
خوانده را به پرداخت مبلغ س��یصد میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته 
و مبلغ 6/021/000 ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین به حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در مجموع به عنوان خس��ارات دادرسي و همینطور به 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1389/10/11 لغایت اجراي حکم در حق 
خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از 

اباغ در این دادگاه قابل واخواهي اس��ت. 
م ال��ف/ 9482

زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ رأي
6/660 پرونده کاسه: 8909980366100934 شعبه 120 دادگاه عمومي 
)کیفري( شهرس��تان اصفه��ان دادنامه ش��ماره: 9009970354600112، 
 ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 891648، ش��اکي: خان��م فروغ مص��ري نژاد 
ب��ه نش��اني ملك ش��هر خ مطه��ري ك آس��یاب درب چهارم ش��مالي، 
 متهم: آقاي محمد مس��احي به نش��اني خ پروین دشتس��تان بن سوس��ن 
گردش��کار:  غیرعم��دي،  بدن��ي  صدم��ه  ای��راد  اته��ام:   ،212 پ 
دادگاه ب��ا بررس��ي محتوی��ات پرون��ده خت��م رس��یدگي را اع��ام و 
 ب��ا اس��تعانت از خداون��د متع��ال ب��ه ش��رح ذیل مب��ادرت ب��ه صدور 

رأي مي نماید.

رأي دادگاه
اتهام آقاي محمد مساحي دائر بر بي احتیاطي در رانندگي منجر به صدمه 
بدني غیرعمدي به ش��اکیه خانم فروغ مصري نژاد اصالتًا از ناحیه خود و 
قیومتًا از ناحیه فرزندش مهشید محمدي از توجه به تحقیقات انجام شده 
و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازي و گواهي پزشکي قانوني و اقرار متهم 
و س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اینکه متهم علي رغم اباغ 
و انتظار کافي در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اي نیز ارائه 
ننموده است، محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را در اجراي مواد 302 و 
367 و 481 قانون مجازات اس��امي به پرداخت یك میلیون ریال جزاي 
نق��دي در حق دولت و نیز پرداخت میزان یك و نیم درصد بعاوه چهار 
و نیم هزارم دیه در حق ش��اکیه خانم مهش��ید محمدي و پرداخت میزان 
بیس��ت و سه درصد دیه کامل بابت صدمات وارده در حق شاکیه ردیف 
اول محک��وم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت ده روز از تاریخ 

اباغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي باش��د. 
م ال��ف/ 9481

اعظمي- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ رأي
6/661 ش��ماره دادنامه: 9009970354600519

ش��ماره پرونده: 8909980362701245
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 891685

ش��اکي: آق��اي مصطف��ي جعف��ري فش��ارکي ب��ه نش��اني اصفه��ان خ 
پروی��ن چه��ار راه صباحي بن بس��ت به��ار پ 18، متهمی��ن: 1- آقاي 
عل��ي برومن��د، 2- آق��اي محم��د برومن��د همگي ب��ه نش��اني مجهول 
الم��کان،  اته��ام:  ای��راد ج��رح عم��دي ب��ا چاق��و، گردش��کار: دادگاه 
 پ��س از بررس��ي محتوی��ات پرونده به ش��رح زی��ر مبادرت ب��ه صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

اته��ام آقاي 1- محمد برومند 2- علي برومند دائر بر ایراد جرح عمدي 
با چاقو نس��بت به ش��اکي آقاي مصطفي جعفري فش��ارکي از توجه به 
تحقیق��ات انجام ش��ده و مس��تندات ضمیمه و دالئل اب��رازي و گواهي 
گواهان و س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرون��ده و اینکه متهم علي 
رغم اباغ قانوني و انتظار کافي در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه اي نیز ارائه ننموده اس��ت محرز اس��ت علیه��ذا دادگاه هر یك از 
نامب��ردگان را در اجراي مواد 614 و 481 و 302 و 337 قانون مجازات 
اس��امي به تحمل یکس��ال حبس تعزیري و پرداخ��ت میزان دو درصد 
دیه کامل بالمناصفه در حق ش��اکي محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي 
و ظ��رف م��دت ده روز از تاریخ اباغ قابل واخواه��ي در همین دادگاه 

مي باش��د. 
م ال��ف/ 9480

اعظمي- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ رأي
6/663 شماره دادنامه: 9009970350300779

شماره پرونده: 9009980350300097
شماره بایگاني شعبه:  900097

خواهان: آقاي جواد قدیري با وکالت آقاي رس��ول ترك الراني به نشاني 
اصفه��ان خ ش نیکبخت ب��ن کیهان پ 137 ط همک��ف، خوانده: آقاي 
مرتض��ي قادریان به نش��اني مجه��ول الم��کان، خواس��ته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

نظ��ر به اینکه وکی��ل خواهان باس��تناد دو فقره چك به ش��ماره هاي 1- 

 6354767-89/2/25، 2- 16354796 عه��ده بان��ك پارس��یان جمع��ًا
 ب��ه مبل��غ 477/000/000 ری��ال طرح دعوي نم��وده با توجه ب��ه اینکه 
 صح��ت و اصال��ت مس��تندات مذک��ور از ای��راد و اعت��راض مصون و 
 م��ورد تکذیب خوان��ده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها به 
خوان��ده نیز مس��لم و وج��ود اصل چك در ی��د خواهان اس��تقرار دین 
 برعه��ده خوان��ده را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه مش��ارالیه 
و طل��ب خواه��ان دارد و ب��ا توج��ه به اینک��ه وي هیچگون��ه دلیلي بر 
بري الذم��ه بودن خوی��ش ارائه ننم��وده و دلیلي بر پرداخ��ت دین خود 
در تاری��خ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف اباغ در جلس��ه دادرس��ي 
 مورخ 90/6/6 حضور نیافته و در قبال خواس��ته خواهان دفاعي به عمل 
نی��اورده و مس��تندات ابرازي را م��ورد تکذیب قرار ن��داده لهذا ضمن 
اس��تصحاب بق��اء دی��ن دادگاه دع��وي مطروح��ه را وارد تش��خیص 
 باس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني و 
م��واد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدن��ي و تبصره الحاقي به م��اده 2 قانون 
چ��ك و م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و م��اده 3 آئی��ن نامه تعرفه 
 ح��ق الوکال��ه و هزینه س��فر وکاي دادگس��تري حکم ب��ه محکومیت 
خوانده به پرداخت 477/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبل��غ 95900000 ری��ال باب��ت هزینه دادرس��ي و پرداخت خس��ارات 
 دیرک��رد از تاریخ سررس��ید دی��ن لغایت زم��ان پرداخ��ت و پرداخت 
حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعام 
مي دارد. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي 
در ای��ن مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظرخواهي 

درمحاکم تجدیدنظر مي باشد.
م الف/ 9478

اسماعیلي- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
6/665 چون به گزارش ش��عبه 22 حقوقي شکایتي علیه آقاي علي تقیان 
سبداني فرزند احمدرضا مبني بر ثبت ازدواج مطرح نموده که پرونده آن 
به کاس��ه 900723 ك 112 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 
90/8/29 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و 
متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 9475

خاقاني- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ رأي
7/105 کاسه پرونده: 290/90، ش��ماره دادنامه: 472-90/5/30، مرجع 
رس��یدگي: ش��عبه 16 ش��وراي حل اخت��اف اصفهان، خواه��ان: جواد 
الماس��ي نش��اني: اصفهان خیابان پروین دوم، طبق��ه زیرین بانك انصار، 
خوان��دگان: 1- اس��حاق ن��وروزي ف��رد 2- مهرزاد هوش��مند مجهول 
الم��کان، خواس��ته: مطالبه مبلغ یك میلیون و دویس��ت و هش��تاد هزار 
ری��ال از خوانده آقاي اس��حاق نوروزي فرد باب��ت دو فقره چك بانك 
مل��ي به ش��ماره هاي 587332 و 587333 به انضمام هزینه دادرس��ي و 
خس��ارت تأخیر تأدیه از سررس��ید تا اجراي حکم. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن 
 اعام ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت

بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت جواد الماس��ي بطرفیت اسحاق نوروزي فرد 

بخواسته مطالبه مبلغ 1/280/000 ریال وجه دو فقره چك به شماره هاي 
587332-88/11/7- 1428/1 و 587333-88/12/7 عه��ده بان��ك ملي 
ایران ش��عبه دروازه شیراز به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمي و ماحظه اصول مستندات دعوي و اینکه 
خوانده با اباغ قانوني )نش��ر آگهي در روزنامه زاینده رود به تاریخ شنبه 
18 تیر 1390( وقت و انتظار کافي در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در 
قبال دعوي و مس��تندات ابرازي خواهان ای��راد و تکذیبي بعمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازي نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوان��ده به خواهان را 
حکایت مي کند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 
519، 522 قان��ون آئین دادرس��ي مدني و م��واد 315، 310، 309، 307، 
249 قان��ون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده متضامن��ًا به پرداخت 
مبلغ یك میلیون و دویس��ت و هش��تاد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ي و هش��ت هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ي به 
پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چك ها لغایت زمان 
وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مرک��زي در حق خواهان 
و همچنی��ن پرداخ��ت نیم عش��ر دولت��ي در حق دولت ص��ادر و اعام 
 مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي 

در این ش��عبه خواهد بود. 
رفیعي- قاضي شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ
7/116 آگه��ي اب��اغ مفاد اجرائیه در کاس��ه پرون��ده 89-1392 ح/ 9 
محکوم له حامد زرگر باب الدش��تي با وکالت سید احمد فدکي به نشاني 
اصفهان چهارراه فلس��طین خیابان فردوسي- س��اختمان نیکان- محکوم 
علیهما 1- مهرداد عیدي وندي 2- مس��عود عیدي وندي مجهول المکان 
به موج��ب دادنامه غیابي ش��ماره 1390/2/27-9009970350900269 
ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوق��ي اصفهان محک��وم علیهما محکومند 
ب��ه پرداخ��ت مبلغ یکص��د میلی��ون بابت اص��ل خواس��ته و پرداخت 
مبل��غ دو میلی��ون و هفده هزار ری��ال بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت 
ح��ق الوکال��ه وکیل و پرداخت خس��ارات تأخیر تأدی��ه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 89/10/21 در ح��ق محک��وم ل��ه بع��اوه پرداخ��ت مبلغ 
پن��ج میلیون ریال باب��ت حق االجراء. مف��اد اجرائیه مس��تنداً به ماده 9 
قان��ون اجراي احکام یك نوب��ت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار 
محل��ي درج و منتش��ر مي گردد ک��ه محک��وم علیهما مجه��ول المکان 
 در فرج��ه قانون��ي ضمن اع��ام آدرس از ح��ق قانوني خود اس��تفاده

نماید. 
م ال��ف/ 9549

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصهفان
 

اباغ وقت دادرسي
7/119 کاسه پرونده: 9009980350300434، وقت رسیدگي: 90/8/14 
س��اعت 9 صبح، خواهان: یداله نادري با وکالت آقاي مرتضي اس��تکي، 
خوانده: س��ید ه��ادي واعظي فرزند س��ید محمد. خواهان دادخواس��تی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظ��رف یك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وق��ت مق��رر باال جهت رس��یدگی

حضور بهمرساند. 
م ال��ف/ 9553

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

بهتر است از غذاهایي که ارزش غذایي ندارند پرهیز شود. 
را  تنها حافظه  نه  باعث چاقي مي شوند  تنها  که  غذاهایي 
تقویت نمي کنند، بلکه کلسترول خون را نیز افزایش مي دهند. 
چند نوع ماده غذایي وجود دارد که مي تواند براي تقویت 

هوش شما و فرزندانتان بسیار مفید باشد.
اسفناج: 

بروز  از  گیاهي  بافت هاي  از  برخورداري  دلیل  به  اسفناج 
نشان  تحقیقات  مي کند.  پیشگیري  بیماري ها  از  بسیاري 
مي دهد زناني که از اسفناج و سبزي هاي سبز دیگر استفاده 
مي اندازند.  تاخیر  به  را  سلول هایشان  شدن  پیر  مي کنند، 
اسفناج به دلیل آنزیم هاي موجود در برگ هایش، سیناپس 
بین سلول ها را تسهیل مي بخشد و هوش را تقویت مي کند. 
اسفناج از ماده دارویي به نام فولیك اسید برخوردار است که 
در جهت تقویت حافظه موثر است. اسفناج همچنین براي 
مبتایان به عارضه قلبي بسیار مفید است. اسفناج حاوي مواد 

آنتي اکسیدان نیز است.
قهوه:

قهوه از موادي مانند آنتي اکسیدان ها، آمینواسید، ویتامین و 
مینرال برخوردار است؛ به ویژه اگر دانه هاي قهوه را دم کنید 
و بخورید در جهت تقویت حافظه بسیار مفید است. کافئین 
قهوه در جهت تقویت حافظه مفید است. قهوه همچنین 
ضد آلزایمر است و 
با مصرف مداوم آن 
ر  چا د

آلزایمر نخواهید شد.
غالت:

غاتي مانند سویا، لوبیا، نخود فرنگي و عدس از روغن بسیار 
مفیدي برخوردارند که در جهت تقویت حافظه الزم است.

میوهوسبزیجات:
مفیدي  بسیار  اکسیدان هاي  آنتي  داراي  سبزیجات  و  میوه 

هستند. میوه و سبزیجات بسیار براي تقویت حافظه مفیدند.
تخممرغ:

تخم مرغ ماده بسیار مفیدي در جهت تقویت حافظه است؛ 
به ویژه این که مادران باردار هنگام بارداري و زماني که جنیني 
را در رحم دارند، تخم مرغ مصرف کنند در هوش فرزندشان 

بسیار موثر است.
ماست:

آیا مي دانید یك پیاله ماست داراي امگا 3 و دي اچ اي است. 
امگا 3 و دي اچ اي مواد بسیار مفیدي در جهت تقویت 
حافظه است. اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست 

مصرف کند، تأثیر بسیاري بر روي رشد او دارد.
انبه:

این میوه ماده دیگري است که در تقویت حافظه بسیار مفید 
است. با این که میوه چرب است و داراي بافت هاي چربي 
است اما باعث مي شود که گردش خون تسریع یابد. هنگامي 
که گردش خون سریع تر شود باعث مي شود خون بیشتري به 

مغز برسد و همچنین این میوه در حافظه نیز مؤثر است.
سیبزمیني:

مانند  موادي  دریافته اند  تازگي  به  استرالیایي  محققان 
کربوهیدرات هایي که به وفور در سیب زمیني یافت مي شود، 

باعث تقویت حافظه مي شوند. 
ماهي:

ماهي نیز یکي دیگر از مواد غذایي است که باعث تقویت 
و رشد سریع تر سلول هاي مغز و در نتیجه باعث تقویت 

حافظه مي شود. ماهي براي عارضه قلبي نیز مفید است.
شکالت:

شکات نیز یکي دیگر از موادي است که باعث تقویت 
البته بهتر است شکات هایي را  حافظه مي شود. 
مصرف کنید که یا تلخ هستند و یا 

حاوي شیر باشند.

فرمانده پایگاه هوانیروز شهید بابایی اصفهان گفت: با وجود 
انجام اقدامات مختلف برای کنترل ابتا به بیماری سالك در 
منطقه شهید بابایی اصفهان همچنین در سال جدید بروز این 

بیماری گسترش یافته است.
بیماری  کنترل  کمیته  در  برخور  علیرضا  فارس،  گزارش  به 
سالك با بیان این که پایگاه هوانیروز شهید بابایی تمامی اقدام 
الزم در مورد مهار کردن بیماری سالك را در این منطقه نظامی 
به کار گرفته است، تصریح کرد: به صورت 100 درصدی تا 

شعاع 555 متری مناطق آلوده به مخزن 
سالك هیچ گونه نخاله ساختمانی وجود 
ندارد و تا 93درصد تا شعاع 800 متری 
نخاله های  بیماری،  این  به  آلوده  مناطق 

ساختمانی جمع آوری شده است.
تسطیح،  عملیات های  انواع  افزود:  وی 
برای  پاشی  سم  و  کوبی  النه  تحکیم، 
مهار بیماری سالك در سال جاری انجام 

شده است و عملیات ادامه دارد.
بابایی  شهید  هوانیروز  پایگاه  فرمانده 
تا  همچنین  کرد:  اضافه  اصفهان 
با  ارتباط  در  نظامی  افراد  به  90درصد 
روش های حفاظتی در برابر این بیماری 
زنان  به  و  شده  داده  الزم  آموزش های 
مساجد،  مدارس،  در  نیز  کودکان  و 
شادی  جنگ های  و  هنری  کاس های 
نیز آموزش پیشگیری از ابتا به سالك 

را داده ایم.
وی با اشاره به این که در سال 89 به طور 
بیماری  به  منطقه  این  در  نفر   400 کل 
سالك مبتا شده اند، اظهار داشت: اما با 

وجود انجام اقدامات مختلف ابتا به این بیماری در این منطقه 
در سال جدید گسترش یافته است.

برخور ادامه داد: ما عوامل دیگری همچون میزان حرارت و 
رطوبت و نیز ارتفاع افراد از سطح زمین را مورد آزمایش قرار 
از سطح  باال  ارتفاع های  افرادی که در  این که  دادیم و جالب 
زمین بودند نیز به این بیماری مبتا می شدند اما سربازانی که 
ابتا در  از  نزدیك مناطق آلوده و سالك خیز بودند، موردی 

آنها دیده نمی شد.
اما  انجام شده  نیز  ریزی  عملیات شن  یادآور شد: حتی  وی 
آمار پایین نیامده و در تحقیقات بعدی که بر روی این منطقه 
صورت گرفت عده ای از کارشناسان عنوان کردند که پشه ناقل 
سالك به دلیل این که در این منطقه اهلی شده به محل زندگی 

افراد رفته و در خانه ها مأوا گزیده است.
متولیان  از  اصفهان  بابایی  شهید  هوانیروز  پایگاه  فرمانده 
بر  وسیع تری  تحقیقات  تا  خواست  سالك  بیماری  کنترل 
به کار گیرند و روش های دیگری را عاوه  این منطقه  روی 
شده، گرفته  کار  به  بیماری  این  کنترل  برای  که  راه هایی   بر 

 انجام دهند.

سالک کنترل برای تومان میلیون 500 نیازمند
هستیم

مشکل  متولیان  براي  سالك  کنترل  کنوني  وضعیت  وجود  با 
بهداشت  معاونت  کارشناس  که  طوري  به  است  شده  ساز 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارتباط اعام کرده است: 
با قیمت های موجود، ساالنه در اصفهان به 500 میلیون تومان 

اعتبار برای کنترل این بیماری نیاز داریم.
رضا فدایی در کمیته کنترل بیماری سالك با بیان این که از سال 

کنترل  برای  اصفهان  استان  در سطح  گسترده ای  عملیات   87
 87 سال  در  داشت:  اظهار  شد،  گرفته  کار  به  سالك  بیماری 
دانشگاه علوم پزشکی بیش از شش هزار هکتار از مناطق آلوده 
به مخزن این بیماری را با عملیات طعمه گذاری پوشش داده 
و در سال 90 نیز بیش از چهار هزار هکتار را اراضی آلوده را 

طعمه گذاری کرده است.
روش  با  سالك  بیماری  مخزن  با  کنترل  عملیات  افزود:  وی 
سم  از  استفاده  با  سالك  ناقل  با  مبارزه  نیز  و  گذاری  طعمه 

پاشی انجام شده است.
اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت  کارشناس 
اضافه کرد: در سال 90، 987هزار متر مربع عملیات سم پاشی 

برای از بین بردن ناقل بیماری سالك انجام شده است.
اصفهان  استان  از  مناطقی محدود  در  داد: همچنین  ادامه  وی 
برای  پاشی  سم  و  پاشی  مه  روش های  از  استفاده  به  مجبور 

کنترل سالك شدیم.
وی یادآور شد: افراد باید به روش های حفاظتی در برابر ناقل 
این بیماری آگاهی پیدا کنند و از نزدیك شدن به مناطق آلوده 

مخزن بیماری پرهیز کنند.

کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
از  حفاظت  ابزارهای  از  بسیاری  گذشته  در  این که  به  اشاره 
گزش پشه ناقل سالك وجود نداشت، تصریح کرد: هم اکنون 
انواع  نیز  و  بیماری  این  به  ابتا  از  برای حفاظت  راه ها  انواع 

دافع ها، اسپری ها و پشه بندها وجود دارد.
وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی در مناطقی که بروز این 
بیماری بیشتر است در قبوض آب و برق و گاز نیز شعارهای 
و  می دهد  مردم  به  را  بیماری  این  با  ارتباط  در   آموزشی 
فیلم های کوتاهی  سی دی هایی حاوی 
راه های  و  سالك  به  ابتا  نحوه  از 
و  مردم  میان  در  را  ابتا  از  پیشگیری 

دانش آموزان توزیع کرده ایم.
به  مبتایان  برای  این که  بیان  با  فدایی 
دارویی  هفته  گذشته هشت  در  سالك 
را داخل زخم تزریق می کردند، گفت: 
این روش بسیار دردناك بود و مبتایان 
اما در حال  انجام آن واهمه داشتند  از 
حاضر با استفاده از روش ازت مایع یا 

»کرایوتراپی« سالك درمان می شود.
مرکز   20 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
درمانی کرایو تراپی در سطح استان به 
را  سالك  به  مبتایان  رایگان  صورت 

درمان می کنند.
دانشگاه  بهداشت  معاونت  کارشناس 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به این که 
در گذشته پزشك با دیدن زخم حدس 
می زد که این محل زخم مربوط به نیش 
پشه ناقل سالك است، تصریح کرد: اما 
تجهیز  با  داریم  سعی  حاضر  حال  در 
واحدهای کرایو به آزمایشگاه های الزم ابتدا محل آسیب دیده 
را مورد آزمایش قرار دهیم و پس از حصول اطمینان از سالك 
روش درمانی را برای فرد به کار گیریم تا عوارضی برای او 
نداشته باشد. وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی با همکاری و 
مساعدت بسیج سازندگی اقدام به پاك سازی 23هزار هکتار از 
زمین های واقع در شعاع 500 متری مناطق مسکونی که آلوده 
به مخزن بیماری سالك بوده اند، کرده و در این راستا 47 هزار 

و 500 نفر روز نیروی انسانی را به کار گرفته است.
شهر  شاهین  شهرستان  گذشته  در  این که  به  اشاره  با  فدایی 
خود  به  را  ایران  سالك  به  مبتایان  از  11درصد  تنهایی  به 
این  در  نفر  هزار  در سال سه  داد:  ادامه  بود،  داده  اختصاص 
منطقه به سالك مبتا می شدند که خوشبختانه با به کارگیری 
اقدامات کنترلی و حفاظتی در سال جاری تنها 59 مورد ابتا 

به ثبت رسیده است.
ساالنه  نیز  اصفهان  استان  منطقه جرقویه  در  کرد:  اضافه  وی 
به صورت متوسط بیش از 300 مورد ابتا به سالك به ثبت 
بیماری  این  به  ابتا  مورد   16 تنها   90 سال  در  که  می رسید 

گزارش شده است.

آیین تندرستی

سالك، سالمت ساكنان پايگاه هوايي اصفهان را تهديد مي كند
یک پیشنهاد

باچندنوعمادهغذایيبرايتقویتهوشآشناشوید

مزایده
7/123 اجراي احکام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در پرونده 
43/90 اجرایي ح/ 20 بابت محکومیت آقاي مجید امیرپور فرزند عبداهلل 
با وکالت آقاي س��ید مجتبي موس��وي به نش��اني خیابان هاتف، روبروي 
بانك ملت ش��عبه قیام به پرداخت مهریه ش��امل 500 عدد س��که طاي 
به��ار آزادي و مقدار س��ي مثقال طاي س��اخته ش��ده و پرداخت جمعًا 
مبلغ 2/057/000 ریال بابت خس��ارات دادرس��ي و حق الوکاله وکیل که 
تعداد 500 عدد س��که بهار آزادي طبق استعام اتحادیه طا و جواهرات 
اصفهان ب��ه مبلغ 3/055/000/000 ریال قیم��ت دارد و مقدار 30 مثقال 
طاي س��اخته ش��ده که طبق اس��تعام اتحادیه طا و جواهرات اصفهان 
ب��ه مبلغ 78/858/000 ریال قیمت دارد و مبل��غ 1/750/000 ریال بابت 
کارشناس��ي و مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهي که جمع مبالغ 
باال 3/137/745/000 ریال مي باشد در حق خانم فاطمه دادگر نهر خلجي 
فرزند یزدان بخش با وکالت آقاي داوود قراخانلو به نش��اني اصفهان، خ 
چهارب��اغ باال،  خ نیکبخت، ابتداي بن بس��ت وح��دت، طبقه دوم و مبلغ 
2/500/000 ری��ال بابت حق االجراي دولت��ي در حق صندوق دولت در 
نظر دارد مقدار یك دانگ مش��اع از پاك ثبتي 4319/2 بخش 2 اصفهان 
به نش��اني چهارباغ پایین، بن بس��ت سپاهان، پ 5 که در استعام واصله 
ثبتي اعام شده منافع یك دانگ ملکي مجید امیرپور مادام الحیوه عبداهلل 
امیرپ��ور ب��وده و پس از فوت تابع عین اس��ت و طبق اس��تعام ش��ماره 
12314/ش-89/5/28 ثب��ت اصفه��ان یك دانگ عین مل��ك در مالکیت 
خوانده مي باش��د و طبق نظریه کارش��ناس رسمي دادگستري اعام شده 
که مح��ل به صورت یك مجموعه مس��کوني ش��امل زیرزمین انباري و 
طبقه 60- و طبقات اول و دوم هر س��ه طبقه مس��کوني مي باش��د و طبق 
گزارش کارش��ناس ثبتي امکان تعیین مس��احت قب��ل از اجراي ماده 45 
آیین نامه قانون ثبت مقدور نمي باش��د ولي با توجه به وضعیت موجود 
مساحت عرصه ملك یاد ش��ده حدود 120 مترمربع برآورد مي گردد. در 
نامه مورخ 1390/4/27 به ش��ماره 3/90/13826 ارائه شده از شهرداري 
گذربندي طبق پروانه مورد تأیید قرار گرفته اس��ت. ملك داراي مساحت 
اعیاني حدود چهارصد مترمربع بدون حیاط و تمام س��اخت مي باش��د و 
داراي سیستم سازه اي اسکلت بتن و سقف تیرچه و بلوك و تمامي آجر 
کارتني و س��نگ بادبر مي باشد. کف سازي ها س��رامیك و در پارکینگ و 
زیرزمین و اطاق خواب ها موزاییك اجرا شده و درب هاي داخلي چوبي 
و پنجره ه��ا آلومینیوم��ي و در برخي فضاها آهني مي باش��د. محل داراي 
سیس��تم سرمایش کولر آبي و سیستم گرمایش آبگرمکن و بخاري گازي 
همچنین مشترکات آب و فاضاب و گاز و سه کنتور برق براي مجموعه 
مهیا گردیده است. الزم به ذکر است در سند قید گردیده است منافع یك 
دانگ مش��اع آقاي مجید امیرپور مادام الحیات عبداهلل امیرپور بوده است 
و پس از آن تابع عین اس��ت و کل پاك به مبلغ 1/500/000/000 ریال 
ارزیابي ش��ده که ارزش یك دانگ موض��وع مزایده 250/000/000 ریال 
مي باش��د و در اجراي ماده 111 قانون اجراي اح��کام مدني طبق اعام 
کانت��ري محل در تص��رف آقایان وحید امیرپور که طبقه دوم س��کونت 
دارد. طبقه منهاي 60 خالي اس��ت و طبقه س��وم آق��اي مجید امیرپور و 
خواهان س��کونت دارند مي باش��د، از طریق مزایده در روز ش��نبه مورخ 
1390/7/23 از س��اعت 8 ال��ي 9 صبح در اتاق 248 واق��ع در طبقه دوم 
دادگس��تري کل استان اصفهان به نش��اني اصفهان، خیابان شهید نیکبخت 
برگ��زار نماید. طالبین خرید مي توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده از 
محل مذکور در آدرس اعامي بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ي 
ش��روع و کساني مي توانند در مزایده ش��رکت کنند که حداقل 10 درصد 
مبلغ ارزیابي شده توس��ط کارشناس را نقداً به همراه داشته باشد و برنده 
 مزایده فردي اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناس��ي را پیش��نهاد 

نماید. م الف/ 9556
مدیر اجراي احکام شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان

اباغ رأي
7/124 ش��ماره دادنامه: 9009970354100744

ش��ماره پرونده: 8909980358301523
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 891569

ش��اکي: ریاس��ت محت��رم دانش��گاه عل��وم پزش��کي اصفهان ب��ا وکالت 
آقاي محس��ن حقیقي به نش��اني خ هزار جریب دانش��گاه علوم پزشکي 
س��اختمان ش��ماره 3 گس��ترش )نماین��ده حقوق��ي دانش��گاه(، متهمین: 
1- آق��اي ذبیح اله ناطقي به نش��اني مجه��ول الم��کان، 2- خانم پروانه 
تکس��وار، 3- آق��اي محمد تکس��وار همگي ب��ه نش��اني خ بزرگمهر خ 
هش��ت بهش��ت ش��رقي بعداز چهارراه ژاندارمري پ 320، اتهام: جعل، 
 گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعام و به ش��رح ذی��ل مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمین 1- محمد تك س��وار فرزند مهدي 2- پروانه 
ت��ك س��وار فرزند مهدي 3- ذبیح اله ناطقي فرزن��د تقي دایر بر جعل و 
استفاده از سند مجعول براي متهمین ردیف هاي اول و دوم )ارائه گواهي 
کس��ر اقساط جعلي مربوط به دانش��گاه علوم پزشکي به مؤسسه قوامین 
جهت اخذ وام و معاونت در استفاده از سند مجعول براي متهمین ردیف 
سوم موضوع شکایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني 
استان اصفهان و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراي عمومي و انقاب 
اصفهان دادگاه با بررس��ي اوراق و محتوی��ات پرونده و با توجه به اینکه 
متهمین با اس��تفاده از این گواهي هاي جعلي موفق به دریافت تس��هیات 
نگردیده ان��د صرف نظر از اینکه صدور این گوهي ها فاقد حکم ضروري 
مي باش��د نظ��ر به اینکه انتس��اب بزه هاي فوق الذکر ب��ه متهین فاقد هر 
گون��ه دالیل و مدارك مي باش��د و في الواقع هیچگون��ه دالیل و مدارك 
متقني جهت انتس��اب بزه به ایش��ان و اینکه جعل این گواهي ها توس��ط 
متهمین انجام ش��ده باش��د یا اینکه متهمین در هنگام استفاده اطاعي از 
جعلي بودن این گواهي ها داش��ته باشند وجود ندارد با توجه به حاکمیت 
مطل��ق اصاله البرائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ي ردي بر برائت 
متهمین فوق الذکر از بزه هاي انتسابي صادر و اعام مي گردد. رأي صادره 
حض��وري و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهي در 

محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان مي باش��د. 
م ال��ف/ 9552

نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

اباغ
7/125 ش��ماره اباغیه: 9010100350803139

ش��ماره پرونده: 9009980350800433
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900434

خواهان جال داس��تانیان کردآبادي دادخواستي به طرفیت خوانده بهروز 
صاب��ري تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کاسه 9009980350800433 
ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1390/08/11 و ساعت 10 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.
م ال��ف/ 9555

شکیبا فرد- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان

اباغ اجرائیه
7/126 ش��ماره اجرائیه: 9010420350800082

ش��ماره پرونده: 8909980350800524
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890524

بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9010090350802095 
علی��ه  محک��وم   9009970350800119 مربوط��ه  دادنام��ه  ش��ماره   و 
رامی��ن قوام��ي نام پ��در: منوچه��ر مجهول الم��کان محکوم اس��ت به: 
 پرداخ��ت دویس��ت و هفت��اد میلی��ون ریال باب��ت اصل خواس��ته مبلغ 
پنج میلیون و شش��صد و پنج��اه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي 
و ش��صت درص��د ح��ق الوکال��ه در مرحله ب��دوي و خس��ارت تأخیر 
 تأدی��ه از زمان سررس��ید ت��ا اجراي حکم که از س��وي اج��راي احکام 
مورد محاس��به قرار مي گی��رد در حق محکوم له زهره رس��تمي نام پدر: 
علي نش��اني: اصفهان خ کاوه اتوبان ش��هید چم��ران خ آل محمد کوچه 
وح��دت موي 22 بهم��ن پ 32، با وکالت فاطمه خدادوس��تان نام پدر: 
 عبدالرحیم نش��اني: اصفهان خ بزرگمهر جنب قصر گل س��اختمان سرو 
طبق��ه همک��ف. رأي صادره غیابي ب��وده و هزینه اجرای��ي 13500000 
ریال مي باش��د که برعهده محکوم علیه مي باش��د. محک��وم علیه مکلف 
 اس��ت از تاری��خ اباغ اجرائی��ه: 1- پس از اباغ اجرائی��ه ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مال��ی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر 
باش��د و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید 
 ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کن��د. اگر مال��ی ن��دارد صریحًا اع��ام نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال 
بع��د از انقضاء مهل��ت مذکور معلوم ش��ود که  قادر به اج��رای حکم و 
پرداخ��ت محک��وم به ب��وده اید لیک��ن برای ف��رار در پرداخ��ت اموال 
خ��ود را معرف��ی نکنید ی��ا صورت خ��اف واقع از دارائی خ��ود بدهید 
 ب��ه نحوی ک��ه اجرای تم��ام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د، 
ب��ه مجازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عاوه 
ب��ر موارد باال که قس��متی از م��اده 34 اجرای احکام مدنی می باش��د به 
 م��واردی از قان��ون اجرای اح��کام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
 10 آب��ان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و 

به آن عمل نماید. 
م ال��ف/ 9633

دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اباغ اجرائیه
7/128 ش��ماره اجرائیه: 9010420350800076

ش��ماره پرونده: 8909980350800582
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890582

بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 90100090350801989 
و شماره دادنامه مربوطه 8909970350801218 محکوم علیهما 1- قاسم 
حبیب��ي 2- حجت نصراصفهاني ه��ر دو مجهول المکان محکوم اس��ت 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 168/900/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
8/641/600 ریال بابت خس��ارت دادرسي )هزینه دادرسي و حق الوکاله( 
بانضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك ها لغایت زمان تأدیه 
در حق محکوم له سلمان باباش��اهي نشاني: اصفهان خ آتشگاه حدفاصل 
وحدت و مظاهري روبروي بانك مسکن فروشگاه ارم )لوازم ساختماني( 
رأي ص��ادره غیاب��ي بوده و هزین��ه اجرایي 8445000 ریال مي باش��د که 
برعهده محکوم علیه اس��ت. محک��وم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اباغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��اغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن��را بموقع اجراء 
بگذارد. 2- ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باشد و در صورتی که 

خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارائی خود 
بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد، 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عاوه بر 
موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی 
از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 
1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل 

نماید.
 م الف/ 9634

دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اباغ وقت رسیدگي
7/140 در خص��وص پرونده کاس��ه 673/90 خواه��ان صندوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت زهرا 
ذوالفقاري تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
90/8/25 س��اعت 17/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف 
اصفهان

اباغ وقت رسیدگي
7/141 در خص��وص پرونده کاس��ه 506/90 خواه��ان صندوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد به مدیری��ت احمد صابریان دادخواس��تي مبني 
ب��ر مطالبه به طرفیت س��ید داریوش نعمت اله زاده تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/8/25 ساعت 15/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی

اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف 
اصفهان

اباغ
7/142 ش��ماره: 6937/89 ش دوم آق��اي نص��ر و خانم اعظ��م قرباني با 
توج��ه ب��ه اینکه خ��ودرو س��واري پرای��د به ش��ماره انتظام��ي 237 ي 
65- ای��ران 13 از ام��وال ش��ما در پرونده اجراي باب��ت محکومیت خود 
توقی��ف گردی��ده اس��ت و در ح��ال حاضر حس��ب امر مزایده توس��ط 
کارش��ناس رس��مي دادگس��تري اصفهان ارزیابي گردیده اس��ت به مبلغ 
6/800/000 ری��ال ل��ذا در خصوص اعتراض ش��ما از روز تاریخ نش��ر 
3 روز پ��س از آن در وق��ت مقرر جه��ت اعتراض به ای��ن اجرا مراجعه 
 نمایی��د و در صورت عدم مراجعه و در وقت مقرر ادامه عملیات اجرایي 

صورت مي گیرد. 
مدیر اجراي احکام شوراي حل اختاف اصفهان
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گفتگو

ی��خ عماد باالخره آب ش��د و مهاجم 
عراقي سپاهان توانست در یك بازي 
خانگي و البته مهم 2 گل براي تیمش 

به ثمر برساند. 
مهاجم عراقي سپاهان که در هفته هاي 
گذشته نتوانس��ته بود عملکرد چندان 
مناس��بي از خود به نمای��ش بگذارد، 
باالخره در بازي ب��ا داماش در نقش 

یك ستاره ظاهر شد. 
عم��اد پ��س از دوري یك س��اله اش 
از س��پاهان و غیب��ت در تمرین��ات 
ای��ن تی��م اصفهان��ي، نتوانس��ته بود 
خود را با تیمش وف��ق دهد اما هفته 
گذش��ته نش��ان داد ک��ه مي ت��وان به 
 بازگش��ت او ب��ه دوران خوبش فکر 

کرد. 
عم��اد که به ط��ور قطع ب��راي بازي 
امروز س��پاهان مقابل الس��د یکي از 
چهره ه��اي ویژه به حس��اب مي آید، 
به دنبال این اس��ت که در قطر گلزني 
کند و براي او مهم نیس��ت که نتیجه 
دیدار تیم هاي رفت س��پاهان و السد 
چه چیزي رقم مي خورد؛ عماد اما به 
آقاي گلي لیگ برتر هم هنوز چش��م 
دارد و مي خواه��د دوباره افتخاراتش 
را تک��رار کند. با عم��اد محمدرضا، 
مهاجم عراقي سپاهان در آستانه رفتن 

به قطر به گفتگو نشستیم. 
درقط��ربازيآس��انيدرپیش

ندارید؛قبولداري؟
البت��ه. م��ا ب��ازي س��ختي در پی��ش 
خواهیم داش��ت و این بازي برایمان 
بس��یار اهمی��ت دارد؛ ب��ه ه��ر حال 
م��ا را بازنده اعام کردن��د و اما این 
نتیج��ه در عملک��رد ما بس��یار تأثیر 
 خواه��د گذاش��ت و مه��م خواه��د 

بود. 
تی��م ما ب��راي پی��روزي راه��ي قطر 
مي ش��ود و مي خواهیم آنجا حداقل 3 
گل به الس��د بزنیم که خیال خودمان 
را راح��ت کنیم. در ه��ر صورت کار 
س��ختي در قطر داریم زی��را تیم هاي 
قط��ري مقاب��ل نماین��دگان ای��ران با 
قدرت بازي مي کنند و این تیم هم در 
جمع هواداران خود مي خواهد نتیجه 

خوبي کسب کند. 
امابهثمررساندن3گلرویایي

نیست؟
البته که نیس��ت. ما کار سختي داریم 
و مي دان��م که به ثمر رس��اندن 3 گل 
زیاد اس��ت اما کار نش��د ندارد و در 
فوتب��ال همه چیز امکان پذیر اس��ت؛ 
الس��د تیم بدي نیست و فشار زیادي 
هم ب��ه ما وارد مي کند ام��ا مي توانیم 
 آنج��ا 3 گل بزنیم؛ فقط کافي اس��ت 

بخواهیم. 
ازای��ن3گلت��وچندگل

ميزني؟ 
من هم تاش مي کنم گل بزنم؛ 

هر چه در توانم باشد به کار 
مي گی��رم و امیدوارم در 

این دیدار هم گلزني 
کنم. 

امااحتمال
صعود

سپاهان
کم

است؛
قبول
داري؟

حیف است تیم هاي 
س��پاهان و ذوب آهن 

به دور بعد صعود نکنند 
زیرا به عنوان مثال الس��د 

آنچن��ان تیم قدرتمندي ندارد و 

س��پاهان خیلي بهتر از السد است؛ ما 
نباید این تیم را دس��ت کم بگیریم و 
در بازي برگشت باید با همه توان به 

میدان برویم. 
ما بیش��تر مي خواهیم ک��ه هر دو تیم 
ذوب آه��ن و س��پاهان ب��ه دور بعد 
صع��ود کنند ت��ا حداقل ی��ك تیم از 

ایران در فینال باشد. 
واگرصعودکنید؟ 

نمي دان��م م��ا مي بریم ی��ا ذوب آهن، 
فینالیس��ت  امی��دوارم س��پاهان   ام��ا 

شود. 
بگذریم؛دردیدارباداماش2
گلبهثمررس��اندي؛باالخرهیخ

عمادآبشد؟
م��ن قبل از این هم مي خواس��تم گل 
بزن��م اما از س��وي هافبك ه��اي تیم 
تغذیه نمي ش��دم؛ به ه��ر حال از این 
به بعد اگر تغذیه بش��وم به طور حتم 

گل مي زنم. 
بهآقایگلیهمفکرمیکنی؟ 

مطمئنًا. می خواهم دوباره با س��پاهان 
آقای گل ش��وم و افتخارات خودم را 

با این تیم تکرار کنم. 
اماآمارگلهایتدرحالحاضر

آنچنانخوبنیست.
وق��ت زی��ادی دارم و می توان��م در 
فرص��ت باقیمانده گل های بیش��تری 
ب��ه ثمر برس��انم و آم��ار گل هایم را 
بیشتر کنم. ضمن این که در بازی های 
گذش��ته، تیم خ��وب ب��ازی نکرد و 
هافبك ه��ای تیم مرا ب��رای گل زدن 

تغذیه نکردند. 
میگفتن��دبازیکنانس��پاهانبا
لوکامش��کلدارند؛توهمبااو

مشکلیداری؟ 
نه. من با بوناچیچ هیچ مشکلی ندارم 
چراکه او یکی از بهترین مربیان شاغل 

در لیگ ایران است. 
درمورداتفاقاتاخیرچهکسي

رامقصرميداني؟
نمي دان��م. کس��ي مقصر نیس��ت اما 
باید بگویم ناظر ب��ازي در این قضیه 

شیطنت کرده است. 
شنیدهایمکهطلبقابلتوجهی
ازتیمشاهینداری؛اینمسأله

صحتدارد؟ 
بله. م��ن نزدیك ب��ه 140 هزار دالر 
از تیم ش��اهین طلب دارم و مسئوالن 
این باش��گاه هن��وز اقدام��ی در این 
م��ورد نکرده اند؛ ح��دود 2 ماه و نیم 
پیش ب��رای دریافت طلب��م به کمیته 
انضباطی فدراس��یون فوتبال شکایت 
کردم ام��ا کمیته انضباط��ی هنوز در 
این زمینه اقدامی انجام نداده اس��ت؛ 
کاری  برای��م  فدراس��یون  اگ��ر 
 AFC ب��ه نکند از ش��اهین 
 ش��کایت می کنم تا حقم را 

بگیرم. 
بهعنوانسئوالآخر،
ميکن��ي فک��ر
در س��پاهان
برتر لی��گ
ن��ه چگو

نتیج��ه
بگیرد؟

ی��واش  م��ا  تی��م 
یواش خوب مي ش��ود 
در  باش��ید  مطمئ��ن  و 
مس��ابقات لیگ برتر نتیجه 
مي کن��د؛  کس��ب  خوب��ي 
مطمئن باشید سپاهان امسال 
ه��م مدع��ي اس��ت و براي 

قهرماني به میدان مي رود. 

زایندهرود
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گف��ت: ذوب آهن 
منطقی بازی مي کند نه احساسی، این هم از برگ های برنده 
ماست. منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار 
با س��وون در دور برگش��ت مرحله یك چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داش��ت: بازی سختی در پیش داریم. 
چون س��وون به دنبال این اس��ت که با اختاف، پیروزی 
را از آن خ��ود کن��د و به دور بعد صع��ود کند و ما هم به 
 فکر مس��اوی نیس��تیم. تس��اوی بازی قبل را هم فراموش 
کرده ایم و به تنها چیزی که فکر مي کنیم پیروزی است تا 
با اقتدار به مرحله بعد برس��یم. وی در پاسخ به این سئوال 
که برنامه ذوب آهن برای مهار تاکتیك س��انتر از جناحین 
سوون چیس��ت گفت: در بازی قبل ما به آنها اجازه بازی 
کردن در عمق را ندادیم. بنابراین طبیعی بود که به ارس��ال 
از جناحی��ن روی بیاورن��د. در این موقعی��ت دو کار ویژه 

مي توانیم انج��ام بدهیم. اول این که اجازه ندهیم توپ های 
هوایی ارسال کنند و دوم خود ما در توپ های بلند و بازی 
هوای��ی موفق عمل کنی��م. اما با این ح��ال بازیکنان ما در 
بازی قبل در سرزنی موفق بودند. البته مي دانیم که تاکتیك 
آنها دوباره همین خواهد بود، چون در بازی قبلي ش��ان با 
استفاده از همین روش 3 گل به ثمر رساندند. اما وظیفه ما 
این است که از اشتباهات حریف استفاده کنیم. تنها اشتباه 
م��ا در آن دیدار هم همین بود که یك بازیکن را در هنگام 
دریافت گل در اختیار نداش��تیم. ابراهیم زاده با بیان این که 
نمی توان گفت کدام خط تیم فوتبال س��وون خطرناك تر 
از س��ایر خطوط است تصریح کرد: سوون در مجموع تیم 
خوب و هماهنگی است. نمی توانم بگویم کدام خط بهتر 
کار مي کند. این تیم وقتی دفاع مي کند خوب دفاع مي کند 
و در وق��ت حمله هم خوب حمله مي کند. وی در ارتباط 
با اظهار نظر س��رمربی سوون در خصوص پیروزی قطعی 

تیم��ش گفت: هیچ مربی در جهان نیس��ت ک��ه نگوید ما 
مي بریم. همه از برد صحبت مي کنند. اما ما وقتی مي توانیم 
به هدف خود برسیم که جدا از تکنیك، تاکتیك های مورد 
نظر خود را هم پیاده کنیم تا جلوی موفقیت آنها را بگیریم. 
ابراهی��م زاده ادامه داد: تکنیك را در ش��رایطی مي توان به 
خوبی اجرا کرد که مزاحمی نباشد. باید مهارت خود را باال 
ببریم تا در شرایط سخت تکنیك صحیح ارائه بدهیم. وی 
گفت: ذوب آهن منطقی بازی مي کند نه احساسی. این هم 
از برگ های برنده ماس��ت. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
در خصوص تعویض کره ای ها و سرعت باالی آنها اظهار 
داش��ت: مربی موفق اس��ت که با توجه به نتیجه و شرایط 
بازی تغییر تاکتیك بدهد و باید راهکاری داش��ته باشیم تا 
جلوی سرعت باالی آنها را بگیریم. ما در این بازی فقط به 
برد فکر مي کنیم اما نمی توانم استراتژی ام برای این بازی 

خاص را شرح بدهم.

زایندهرود
برنامه دوش��نبه ش��ب نود با محور 
نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره استقال 
و پرسپولیس در شرایطی روی آنتن رفت 
که برخی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان 
مجل��س یکدیگر را متهم ب��ه دروغگویی 
کردند و البته هر یك تاش کردند سوابق 

ورزشی شان را به رخ دیگری بکشند!
به گزارش مهر، سئوال نظرسنجی این برنامه 
در م��ورد انتخاب اعضای هیأت مدیره دو 
باشگاه استقال و پرسپولیس بود که از مردم 
سئوال شده بود آیا با این انتخابات موافق 
هستند یا نه؟ دست اندرکاران برنامه 90 در 
راستای همین سئوال گفتگوهای تلفنی با 
نمایندگان مجلس و اعضای هیأت مدیره 
این دو باشگاه را در دستور کار قرار دادند 
که البت��ه در ادامه به یك درگیری لفظی و 

البته کمی توهین آمیز بین آنها تبدیل شد.
در ابتدای این بحث علیرضا دهقان عضو 
کمیسیون تربیت بدنی مجلس و حمیدرضا 
صدر کارش��ناس ورزشی به عنوان مهمان 
تلفنی در م��ورد انتخاب اعض��ای هیأت 
مدیره دو باش��گاه اس��تقال و پرسپولیس 
اظهار نظر کردند که البته دهقان در بخشی 
از صحبت های��ش گف��ت: در روزی ک��ه 
اعضای هیأت مدیره پرس��پولیس انتخاب 
ش��ده بودند در ناهار خوری مجلس آقای 

دهک��ردی عنوان کردند که روحش از این 
انتخاب خبر نداشته است.

این اظهار نظر دهقان لحظاتی بعد با روی 
خط آم��دن فروزنده دهکردی بی پاس��خ 
نمان��د و او گفت: من ب��ه هیچوجه آقای 
دهقان را ندیده ام که بخواهم چنین حرفی 
زده باش��م. امیدوارم اگر کسی صحبتی را 

مطرح مي کند رعایت جوانمردی را بکند.
وی در ادامه به انتقادات مطرح شده پاسخ 
داد و گفت: ما با ورزش بیگانه نیستیم. در 
این لحظه عادل فردوسی پور قصد داشت 
وارد بحث ش��ود و صحبت های دهکردی 
را قطع کند که وی خطاب به فردوسی پور 
گفت: گوش کن من برات بگم. و ادامه داد: 
فوتبال تنها مسائل فنی نیست. ما آمده ایم 
تا کمك کنیم و س��ابقه ورزشی هم داریم. 
تعجب من از این است که چرا آقای دهقان 

دروغ گفت؟
بعد از این اظه��ار نظر دهقان دوباره روی 
خ��ط آمد و تأکید کرد که در ناهار خوری 
مجلس بین دوستان این حرف مطرح شده 
است و خودش مستقیم از دهکردی نشنیده 
که گفته باشد روحش از حضور در هیأت 

مدیره پرسپولیس خبر نداشته است.
احمد رسولی نژاد عضو هیأت مدیره استقال 
ه��م مهمان تلفنی این برنامه بود و در همان 
کلمات اولیه به عادل فردوس��ی پور تاخت 

که شما به مردم خط مي دهید و همان اول 
برنامه رفته اید دو مخالف را آورده اید که 
نظر مردم را عوض کنی��د. او ادامه داد: از 
آق��ای ضرغامی تعجب مي کن��م که اجازه 
مي دهد ش��ما در این برنام��ه به مردم خط 
بدهید. در ماجرای ارس��ال نشدن مدارك 
اس��تقال به کنفدراس��یون فوتبال آسیا به 
هیچوجه هیأت مدیره مقصر نبود اما شما 

مدام این را گردن آنها مي اندازید.
عضو هیأت مدیره اس��تقال هم البته مثل 
بقیه تأکید کرد که س��ابقه ورزشی دارد و 
فردوس��ی پور سوابق او را در کارنامه اش 
نیاورده است، تأکید کرد که سهام استقال 
و پرس��پولیس نیم��ه دوم امس��ال واگذار 

خواهد شد.
محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس نیز 
مهمان تلفنی برنامه نود بود که او هم تأکید 
کرد با فوتبال بیگانه نیست و همه برنامه های 
نود را از ابتدا تا انتها نگاه مي کند و به عنوان 
یك ایرانی با ورزش بیگانه نیست. رویانیان 
در ادامه صحبت هایش با بیان این که به وی 
تکلیف ش��ده اس��ت مدیریت پرسپولیس 
 را بپذی��رد گف��ت: اگر احس��اس کنم که 
نمی توانم برای این تیم مفید باش��م اعام 

مي کنم و از این سمت کنار مي روم.
مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس البته به 
همه سئواالتی که فردوسی پور از او پرسید 

پاسخ منفی داد و حتی برای بعضی ها قسم 
هم خورد که دروغ اس��ت. او دادن کارت 
س��وخت 500 هزار تومانی ب��ه بازیکنان 
پرس��پولیس را هم رد کرد و گفت به آنها 

پول داده است نه کارت سوخت.
بعد از اظه��ار نظر رویانی��ان، که دهقان 
دوب��اره روی خط آمد و ای��ن بار تندتر 
از قبل برای مدیرعامل پرس��پولیس ابراز 
تأس��ف کرد و گفت: دیدید که ایشان با 
چه ادبیاتی حرف مي زد. من متأس��فم که 
ایش��ان مي خواهد مدیریت یك باش��گاه 
را برعهده داش��ته باش��د. ما از این پس 
به هر بهانه ای آقای عباس��ی را به مجلس 
دعوت مي کنیم تا ایشان به زیر دستانش 
یاد بدهد که باید چط��ور با یك نماینده 
مجلس صحبت کند. دهقان در پاس��خ به 
این پرس��ش فردوسی پور که عنوان کرد 
این یك تهدید است گفت: بله! همینطور 

است.
برنام��ه نود در ادامه ش��اهد حضور ایمان 
موسوی مهاجم گلزن تیم نفت تهران بود 
و در ادامه نیز به بررس��ی رقابت های هفته 
هش��تم لیگ برتر پرداخت و در پایان هم 
حدود دو میلیون نفر در نظرسنجی شرکت 
کردن��د و حدود 80 درصد آنها به انتخاب 
هیأت مدیره اس��تقال و پرسپولیس پاسخ 

خیر دادند.

در حالي که س��پاهان در بازي امروز باید 3 
گل به تیم الس��د بزند و هیچ گلي هم وارد 
دروازه این تیم نشود، بسیاري بر این باورند 
که تیم اصفهاني کار سختي براي پیروزي این 
مسابقه در پیش دارد؛ این در حالي است که 
دروازه بان دوم سپاهان که حتي سابقه بازي 
در لیگ برتر را نداشته، امروز باید در مرحله 
یك چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا به میدان 

برود.
رضا محمدي پ��س از اعام خبر بازنده 

شدن س��پاهان در دیدار رفت سپاهان و 
محرومیت رحمان احمدي در این بازي، 
در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: این اتفاق 
افتاده و بهتر اس��ت در مورد آن صحبت 
نکن��م؛ در مورد بازي کردنم در مس��ابقه 
سپاهان مقابل الس��د هم خدا دري را به 
س��وي من باز کرده و فرصتي اس��ت که 
من خودم را به مربیان نشان دهم؛ من هم 

همه تاشم را مي کنم. 
وي ادام��ه داد: م��ا هن��وز ناامید نیس��تیم و 

مي توانیم 3 بر صفر مقابل الس��د به پیروزي 
برسیم. مي خواهیم محکم برویم که بازي را 
هم ببریم. دروازه بان دوم سپاهان در پاسخ به 
این سئوال که آیا بازي کردن در یك چهارم 
نهایي آسیا در حالي که هنوز در لیگ هم به 
میدان نرفتي، مشکل ساز نخواهد بود، تصریح 
کرد: اس��ترس براي همه است. به هر حال 
بازي کردن در یك مس��ابقه بزرگ استرس 
دارد و من کتمان نمي کنم که ممکن اس��ت 
اس��ترس داشته باشم اما مطمئن باشید تمام 

تاشم را مي کنم و استرس تا دقیقه 20 بازي 
از بین مي رود. 

وي ادامه داد:  حتي زماني که رحمان دروازه بان 
اول ما بود، من همه تاش��م را مي کردم که 
درون دروازه بایستم و احساس مي کنم بازي 
امروز فرصتي است که نظر مربیان را جلب 
کرده و در بازي هاي آینده هم درون دروازه 
قرار بگیرم. مطمئن باشید براي برد السد به 
میدان مي رویم و مقابل السد از هیچ تاشي 

فروگذار نمي کنیم. 

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نباید اینگونه فکر کنیم که با همان یك 
گل صعود مي کنیم. سوون برای پیروزی به اصفهان آمده است و بي شك در 

خانه برابر ما خطرناك ظاهر خواهند شد. 
محمد صلصالی در نشس��ت خبری پیش از دیدار با سوون در دور برگشت 
مرحله یك چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا اظهار داشت: 90 دقیقه سختی 

پیش رو داریم. 
ب��ا توجه ب��ه این که در بازی قبل و در خانه حریف موفق به گلزنی ش��دیم 
نباید این تصور را داش��ته باش��یم که در بازی امروز هم به راحتی مي توانیم 

پیروز شویم. 
وی اف��زود: نبای��د اینگونه فک��ر کنیم که با همان ی��ك گل صعود مي کنیم. 
س��وون برای پیروزی به اصفهان آمده اس��ت و بي ش��ك در خان��ه برابر ما 
خطرن��اك ظاهر خواهند ش��د. صلصالی ادامه داد: بازی س��ختی داریم. در 
این بازی باید اش��تباهات خود را به حداقل برسانیم و از اشتباهات حریف 
 بیش��ترین اس��تفاده را ببریم تا با پیروزی صعود خ��ود را به دور بعد قطعی 

کنیم.

بیمهریسپاهان
نسبتبهرسانههای

محلیاصفهان
زایندهرود

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و السد قطرکه 
امروز و در چارچ��وب مرحله یك چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا در قطر برگزار می شود، توسط 
15 نف��ر از نمایندگان رس��انه های مختلف ایران 
پوش��ش داده خواهد ش��د. باش��گاه فوالدمبارکه 
سپاهان برای پوشش خبری دیدار تیم های فوتبال 
س��پاهان و السد قطر، کاروان 15 نفره خبرنگاران، 
عکاسان و گزارشگران ایرانی را راهی قطر نموده 
اس��ت. تیم فوتبال این باش��گاه به عنوان نماینده 
اصفهان و ایران در ش��رایطی راهی قطر ش��د که 
در فهرس��ت اعزامی خبرنگاران تنه��ا نام دو نفر 
از نمایندگان رس��انه های استان اصفهان به چشم 
مي خورد که این موضوع در نوع خود جای تأمل 
دارد. در فهرست خبرنگاران دعوت شده از سوی 
س��پاهانی ها باز هم این الطاف باشگاه سپاهان بود 
که همچون گذش��ته بر روی رسانه های پایتخت 
س��ایه گس��ترانید و تنها دو ع��کاس اصفهانی با 
کاروان رسانه ای یاد شده همراه شده اند. اصفهان 
ب��ا برخورداری از 5 روزنامه محلی و سرپرس��تی 
خبرگزاری ه��ای کش��وری، هم��واره ب��ه عنوان 
 ی��ار دوازدهم هم��راه و حامی دو تیم س��پاهان و 
ذوب آهن بوده اند و از مس��ئوالن مربوطه انتظار 
مي رفت با تأمل و تعمق بیشتری نسبت به انتخاب 
اعضای فهرست مذکور اقدام کنند. باشگاه سپاهان 
عاوه بر حمایت رس��انه های اس��تانی به حمایت 
رس��انه های سراس��ری هم نیاز دارد و در این باره 
هیچ بحثی وجود ندارد اما نبایس��تی این موضوع 
باعث کمرنگ کردن و کم کم نادیده گرفته ش��دن 
رسانه های محلی شود. رس��انه هایی که در بیشتر 
شرایط و روزهای حساس دست از حمایت همه 
جانبه از باش��گاه و تیم های مختلف آنها برنداشته 
ان��د. نکته دیگ��ر این که مس��ئوالن مربوطه توجه 
داش��ته باش��ند که عکاس های دعوت شده هم به 
طور حتم با رس��انه ها در تعامل باش��ند و صرف 
آشنایی و براس��اس روابط راهی این قبیل سفرها 
نشوند. ضمن این که حداقل حضور یك خبرنگار 

از رسانه های استانی در این اعزام ضروری بود. 

دیدگاه

صلصالی:

نبایدبهتکگلبازیقبلفكرکنیم
ابراهیمزاده:

ذوبآهنمنطقیبازیميکندنهاحساسی

 نجمهکرمی
امروز روز متفاوت و سراسر فوتبالی برای فوتبالدوستان 
خواه��د بود. از یك س��و تیم ذوب آهن با در دس��ت 
داشتن برگ برنده تنها به بسته نگه داشتن دروازه تیمش 
مي اندیشد و سپاهان برای زدن چهار گل به حریف نه 
چندان مطرح قطری، لحظه شماری می کند که بیش از 
هر وقت با روحیه تهاجمی به مصاف شیرهای قطری 

مي رود.
ذوب آهن��ی که در بازی رفت موفق به چیدن یکی از 
بال های آبی ش��ده بود برای بازی برگشت کار چندان 
س��ختی ندارد و همانطور که پیش بینی می ش��ود این 
تی��م بیش از هر چیز برای بس��ته نگه داش��تن دروازه 
تیمش باید تاش کند و در ادامه گوشه چشمی هم به 

فرصت های گلزنی خود داشته باشد.
در دیدار رفت دو تیم، س��وونی ها س��عی داشتند که با 
ارس��ال س��انتر از جناحین و زدن ضربات سر دروازه 
ش��هاب گردان را باز کنند که دفاع مس��تحکم ذوبی ها 
این اج��ازه را به آنها نداد اما ب��ا غیبت چند دقیقه ای 
علی احمدی در این بازی و ایجاد یك فضای مناسب، 
سوونی ها را در موقعیت گل تساوی قرار داد و آنها را 

از امتیازات این دیدار بی نصیب نگذاشت.
سوون سامسونگ کره جنوبی 2 بار در سال های 2001 
و 2002 قهرمان مسابقات فوتبال جام باشگاه های آسیا 
شده است. قهرمانی در جام برندگان جام باشگاه های 
آسیا به س��ال 1998 از دیگر افتخارات باشگاه سوون 
سامسونگ به شمار مي آید. این تیم در سال های 2001 
و 2002 به عنوان قهرمانی سوپر جام باشگاه های آسیا 

رسیده است.
اما سپاهان که به مدد سرخوشی و بی فکری برخی ها با 
هدف پیروزی پا به میدان رقابت گذاشته بود در نهایت 
با مه��ار حمات حریف و کنترل ب��ازی در نیمه اول 
بازی فوق العاده ای را از خود به نمایش گذاش��ت اما 

در نیم��ه دوم با اخراج اکبر ایمانی رویه و کنترل بازی 
به دس��ت گرگ های قطری افتاد اما آنها هر چه تاش 
کردند نتوانس��تند حداقل امتیاز را از این بازی دش��ت 

کنند و سپاهان یك بر صفر بازی را برد.
اما شیرینی و حاوت این پیروزی و موفقیت تیم های 
اصفهان��ی در ای��ن مرحله یك س��اعت ه��م به طول 
نیانجامید و تیم سپاهان متهم به استفاده از بازیکن غیر 

مجاز )بازیکن محروم( شد.
مس��ئوالن تیم الس��د که در زمی��ن نتوانس��ته بودند 
شایستگی های خود را به رخ حریف بکشند از غفلت 
و س��هل انگاری سرپرس��ت و دروازه بان تیم سپاهان 
نهایت اس��تفاده را بردند و با ارس��ال شکایت خود به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمینه را برای زدن برد سه بر 

صفر به سود تیمشان فراهم کردند.
حال س��پاهان تنها ام��روز را فرص��ت دارد تا جبران 
مافات کند. از یك سو جور کم کاری و سهل انگاری 
سرپرست و دروازه بان اول تیمش را بکشد و در یك 
دیدار چهار گل به ثمر برساند و از سوی دیگر نتیجه 
یك سال زحمت خود را با صعود از این مرحله جشن 
بگیرد. سپاهانی ها اگر شانس بیاورند و با دست پر قطر 
را ت��رك کنند؛ خاطیان این جریان این فرصت را پیدا 
مي کنند که از هواداران دل جویی کرده و افتضاح پیش 
آمده را به نوعی س��ر و س��امان دهند اما اگر بنا بر هر 
ش��رایطی نتیجه ای که مانع از صعود طایی پوش��ان 
مي شود رخ دهد حتی اگر این افراد مورد عفو و رأفت 
مدیرعامل و هیأت مدیره س��پاهان قرار گیرند باز هم 
هواداران س��پاهان روی خوش��ی به این جریان نشان 

نخواهند داد. 
به هر روی امیدواری��م امروز هر دو تیم ذوب آهن و 
سپاهان در برابر حریفان نتیجه مطلوب را کسب کنند 
تا بعد از س��ال ها شاهد یك نیمه نهایی تمام اصفهانی 

باشیم.

شبجنجالیوپرحاشیه90
خطونشاننمایندهمجلسبرایرویانیان

دروازهباندومتیمسپاهان:
درهايآسمانبرايدرخششمندربازيباالسدبازشد!

عمادرضا:

دربازیالسد
رویگلهایمنحساببازکنید



انجام  با  بار  اولین  برای  ییل  دانشگاه  از  هارولدبور 
در  مغناطیسی  میدان  وجود  به  ساده،  آزمایش  یك 
اطراف موجود زنده پی برد. وی با توجه به یك مولد 
دوران،  پیچ  سیم  داخل  در  آهنربا  در  که  الکتریکی 
جریان تولید می کند، سمندری را در یك ظرف آب 
چرخاند.  سمندر  دور  به  را  ظرف  و  داد  قرار  نمك 
الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یك 
جریان  یك  بودند،  شده  متصل  حساس  گالوانومتر 
متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش 
را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جریانی را 
موجود  اطراف  در  که  بود  معنا  بدان  این  نداد  نشان 
مغناطیسی هم  دارد که خاصیت  میدانی وجود  زنده 
دارد. بور این وسیله را بر روی دانشجویان داوطلب 
میدان  این  که  نمود  مشاهده  و  کرد  امتحان  خود 
تابع  کامل  به طور  و  دارد  انسان هم وجود  بدن  در 
وی  است.  بدن  شناختی  زیست  اساسی  رویدادهای 
این میدان را حیاتی نامید چون هرگاه حیات از بین 
برود، میدان حیاتی هم از بین می رود. به گونه هایی 
که یك سمندر مرده که در دستگاه بود هیچ پتانسیلی 

به وجود نمی آورد.
تشکیلمیدانمغناطیسیبدن

میلیون ها عصب  ما  بدن  در  دانید،  می  که  همانگونه 
بوسیله  ما  بدن  در  پیام  انتقال  کار  که  دارد  وجود 
گیرد.  می  صورت  عصب ها  این  الکتریکی  تحریك 
یك  ما  بدن  در  آنها  اطراف  در  بار  شارش  اثر  در 
میدان تشکیل می شود و میدان بدن ما در اثر فعالیت 

همزمان میلیون ها عصب به وجود می آید.
امواجمغزی

امواج  از  منحنی  نوع  چهار  مغز  نگار  موج  دستگاه 
دلتا  بتا،  ْآلفا،  از:  عبارتند  که  می دهند  ارائه  را  مغزی 
تناوب  با  امواج مغزی  دلتا کندترین  تتا. ریتم های  و 
از 1تا3 دور در ثانیه بوده و اغلب در خواب عمیق 
ظاهر می شوند. به نظر می رسد که ریتم های تتا که 
دارای تناوب 4 تا 7 دور در ثانیه می باشند به خلق 
و خوی بستگی داشته باشد. ریتم های آلفا از 8تا 12 
دور در ثانیه، در اوقات تفکر، تامل آزاد رخ داده و 
شوند  می  قطع  توجه  و  حواس  تمرکز  صورت  در 
در  دور  13الی22  تناوب  با  بتا  ریتم های  باالخره  و 
ثانیه، در ظاهر منحصر به نواحی جلوئی مغز، یعنی 
دهد  می  رخ  مغزی  پیچیده  فعالیت های  که   جایی 
که  هستند  مهمی  بسیار  امواج  آلفا  امواج  باشند.  می 
بوسیله هانسبرگر آلمانی کشف شدند و به گفته وی با 
نوعی هوشیاری و خودآگاهی معطوف به درون ظاهر 
ایجاد بدن  در  مهمی  فیزیولوژی  تغییرات  شوند   می 

 می کنند مثل تمرکز و یادگیری.

در مغزی امواج و بدن مغناطیسی میدان
معرضخطر

به طور حتم تا به حال در باره خطرات گوشی های 
برق  نیروگاه های  نزدیکی  در  زندگی  یا  موبایل 
الی  پروفسور  تحقیقات  بنابر  اید.  شنیده  چیزهایی 
وسایل  یا  برق  نیروگاه های  از  که  مغناطیسی  امواج 
ساتع  و...  برقی  ریش تراش  و  سشوار  مثل   برقی 
آسیب  مغزی  سلول های  ای  ان  دی  به  شود  می 
می رساند و قابلیت ترمیم را در آنها از بین می برد. 
میدان های مغناطیسی خارجی عاوه بر آسیب به دی 

ان ای مغز اثر منفی دیگری به بدن دارند. این میدان 
ها باعث اختال در میدان مغناطیسی طبیعی بدن می 
شوند. همان طور که می دانید نزدیك به 70 درصد از 
بدن ما را آب فرا گرفته و مولکو ل های آب به صورت 
دو قطبی هستند و زمانی که ما در معرض یك میدان 
مغناطیسی خارجی قرار می گیریم، این مولکول ها در 
باعث  پدیده  این  و  گیرند  قرار می  میدان  آن  جهت 
می شود نظم میدان مغناطیسی ما به هم بریزد. عاوه 
بر عوامل خارجی یکسری عوامل داخلی نیز وجود 

دارند که باعث می شوند اختال در میدان بدن ایجاد 
که  هستند  الکتریکی  بارهای  آنها  مهم ترین  شود. 
هنگام شارش بار در عصب در اطراف آن به وجود 
می آیند و به صورت الکتریسیته ساکن در بافت های 
بدن ذخیره می شوند و میدانی که در اطراف این بارها 
به وجود می آیند در میدان بدن ایجاد خلل می کنند. 
اعصاب  تراکم  که  نقاطی  در  به خصوص  بارها  این 
این که هم  دلیل  به  و  بیشتر است ذخیره می شوند 
تراکم زیادی دارند و هم در نزدیکی عصب های بیشتر 
و مهم تری قرار دارند برای بدن به شدت مضر هستند. 

از جمله این نقاط ناحیه سر و دست ها و قسمت مچ 
یا به پایین است و در بین این سه قسمت، سر اهمیت 
ویژه ای دارد چون بارهای ذخیره شده در آن عاوه 
بر ایجاد خلل در میدان مغناطیسی مغز باعث اغتشاش 
در امواج مغزی نیز می شوند. به ظاهر ما روزانه تنها 
مثل  هستیم.  مغناطیسی  میدان  معرض  در  را  دقایقی 
موبایل یا سشوار و غیره. اما در طول دوران زندگی 
آن  و  هستیم  قوی  بسیار  میدانی  معرض  در  خود 
میدان مغناطیسی زمین هست. عوامل داخلی اغتشاش 

اجتناب  و  حیاتی  فعالیت های  هم  ما  بدن  میدان  در 
ناپذیری هستند که در تمام طول عمر ما در جریان 
اثرات  این  خلل  باعث  می توان  چگونه  پس  هستند 
سو که باعث اختال در بدن ما و بیماری هایی مثل 
سرطان می شوند را خنثی کرد؟ در اینجاست که باید 
گفت خداوند راه حل تمام این سئواالت را در یك 
عمل ساده که امکان آن برای همه افراد وجود دارد و 
بیش از چند دقیقه هم وقت نمی برد و هیچ ضرری 

هم ندارد به انسان هدیه داده و آن نماز است.
نمازومیدانمغناطیسی

آنگونه که از تصاویر به دست آمده از میدان مغناطیسی 
زمین پیداست، به طور شگفت انگیزی اگر انسان در 
هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد، میدان مغناطیسی 
بدنش بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می گردد و در 
مدتی که در نماز است میدان بدنش منظم می شود. 
یکی از نکته های بسیار جالبی که پروفسور بور به آن 
دست یافته بود این بود که در بدن تمام دانشجویان 
مؤنث ماهی یکبار تغییر ولتاژ شدید ایجاد می شود 
و میدان بدن به منظم ترین حالت خود می رسد و به 
همین دلیل است که زنان نیازی ندارند در این مدت 
نماز بخوانند. به تازگی هم کشف شده علت این که 
قلب زنان منظم تر و قوی تر از مردان می زند و دلیل 

آن همین تغییر ولتاژ هست.
نمازوبارهایالکتریکی

همان طور که از قبل اشاره شد بارهای زائدی که در 
اثر تحریکات الکتریکی اعصاب به وجود می آیند هم 
شبیه میدان بدن و هم بر امواج مغزی اثر سو دارند. 
تحرك  آن  در  اعصاب  که  نواحی  در  اثرات  این  و 
بیشتری دارند، خطرات جدی تری ایجاد می کنند و 
باید هرچه سریع تر از آن نواحی دور شوند. به طرز 
این نواحی به طور دقیق  بینیم که  حیرت آوری می 
بنابر  و  می شوند  شسته  وضو  در  که  هستند  نواحی 
تحقیقات صورت گرفته، بهترین راه دفع این بارهای 
زائد استفاده از یك ماده رساناست که سریع ترین و 
ارزانترین و بی ضررترین ماده برای این کار آب است 
باشد  تر  خالص  هرچه  آب  که  اینجاست  جالب  و 
سریع تر بارهای ساکن را از بدن ما به اطراف گسیل 
می دهد و هیچ مایعی مثل آب خالصی که در وضو 

به انسان سفارش شده این اثر را ندارد.
نمازوامواجمغزی

با دفع بارهای زائد بدن در وضو امواج مغزی در ایده 
بر آن حالت  قرار می گیرند. عاوه  عالی ترین حالت 
می  وجود  به  انسان  در  نماز  هنگام  در  که  تمرکزی 
باال  توجهی  قابل  اندازه  به  را  آلفا  امواج   آید، تشعشع 
می برد و توانایی مغز را در تولید این امواج باال می برد.

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 29 °26 ° 14 °5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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نماز و میدان مغناطیسی بدن انسان
آرژانتین: سرزمین نقره )اسپانیایی(.

سرما،  بدون  سرزمین  جنوبی:  آفریقای
آفتابی جنوبی )التین، یونانی(.
آلبانی: سرزمین کوه نشینان.

آلمان: سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن 
)فرانسوی، ژرمنی(.

آنگوال: از واژه نگوال که لقب فرمانروایان 
محلی بود.

اتریش: شاهنشاهی شرق )ژرمنی(.
سوختگان  چهره  سرزمین  اتیوپی: 

)یونانی(.
خودساالرها  سرزمین  ازبکستان: 

)سغدی، ترکی، فارسی دری(.
کوهی  خرگوش  سرزمین  اسپانیا: 

)فنیقی(.
استرالیا: سرزمین جنوبی )التین(.

استونی: راه شرقی )ژرمنی(.
اسکاتلند: سرزمین اسکات ها )التین(.
افغانستان: سرزمین قوم افغان )فارسی(.

اکوادور: خط استوا )اسپانیایی(.
الجزایر: جزیره ها )عربی(.

مقدس  بخش  رهایی  السالوادور: 
)اسپانیایی(.

نشین  شاهزاده  عربی:  متحده امارات
های یکپارچه عربی )عربی(.

هند  الجزایر  مجمع  اندونزی: 
)فرانسوی(.

انگلیس: سرزمین پیر استعمار )ژرمنی(.
اوروگوئه: شرقی.

اوکراین:منطقه مرزی )اساوی(.
آمریگو  نام  از  آمریکا:  متحده  ایاالت 

وسپوچی دریانورد ایتالیایی.
ایتالیا:شاید به معنی ایزد )یونانی(.

واژه  از  برگرفته  آریایی  سرزمین  ایران: 
»آریا« به معنی نجیب و شریف.

ایرلند: سرزمین قوم ایر )انگلیسی(.
ایسلند: سرزمین یخ )ایسلندی(.

ریشدارها  یا  عمق  کم  دریای  باهاما: 
)اسپانیایی(.

بحرین: دو دریا )عربی.
برزیل: چوب قرمز.

بریتانیا: سرزمین نقاشی شدگان )التین(.
اقوام سلتی،  از  بلژ  قوم  بلژیک: سرزمین 
داده  می  کیسه  معنی  احتماالً  بلژ  واژه 

است.
بلیز: یا از نام دزدی دریایی به نام واالس 
یا از واژه ای بومی به معنای آب گل آلود.

بنگالدش: ملت بنگال )بنگادشی(.
بوتان: تبتی تبار.

وتسوانا: سرزمین قوم تسوانا.
بورکینافاسو: سرزمین مردم درستکار.

بولیوی:از نام سیمون بولیوار مبارز رهایی 
بخش آمریکای التین.

پاراگوئه:این سوی رودخانه.
پاکستان: سرزمین پاکان )فارسی دری(.

پاناما: جای پر از ماهی )زبان کوئِوا(.
سلتی  اقوام  از  گال  قوم  بندر  پرتغال: 

)التین(.
پورتوریکو: بندر ثروتمند )اسپانیایی(.

تاجیکستان:سرزمین تاجیك ها )فارسی 
دری(.

تانگانیگا  همامیزی  از  نام  این  تانزانیا: 
سرزمین دریاچه تانگا + زنگبار گرفته شده 

است.
تایلند: سرزمین قوم تای.

ایمان  ترك+  سرزمین  ترکمنستان: 
سرزمین  =ترکمن  ترکمان   =ترکیمان= 
ترك هایی که مسلمان شده اند )مربوط به 

سده های آغازین اسام(.
ترکیه: سرزمین قوی ها )ترکی با پسوند 

عربی(.
جامائیکا: سرزمین بهاران.

الیاف  از  بافته  پادری  به  شاید  جیبوتی: 
نخل می گفتند )زبان آفار(.
چاد: دریاچه )زبان بورنو(.

چین: سرزمین مرکزی )چینی(.
دانمارک: مرز قوم دان.

مقدس  دومینیك  کشور  دومینیکن: 
)اسپانیایی(.

روسیه:کشور روشن ها، سپیدان.
درخشنده  بالروس:  سفید، روسیه

روس، سفید روسی.
رومانی: سرزمین رومی ها.

زالندنو: زالند جدید )زالند نام یکی از 
استان های هلند به معنای دریاست(.

ژاپن: سرزمین خورشید تابان )ژاپنی(.
سریالنکا: جزیره باشکوه )سنسکریت(.
جزایرسلیمان: از نام حضرت سلیمان.

سوئد: سرزمین قوم سوی.

سوئیس: سرزمین مرداب.
سودان: سیاهان )عربی(.

سوریه: سرزمین آشور )سامی(.
سیرالئون: کوه شیر.

شیلی: پایان خشکی، برف.
ایران  معنای  به  ایراك  از  شاید  عراق: 

کوچك )فارسی(،
عربستانسعودی: سرزمین بیابانگردان 
درتملك خاندان خوشبخت )واژه عرب به 
معنی گذرنده و بیابانگرد است سعود یعنی 

خوشبخت(.

اقوام  از  فرانك  قوم  سرزمین  فرانسه:
سلتی.

فلسطین: یکی از اسامی قدیم رود اردن.
فنالند: سرزمین قوم فن.

فیلیپین: از نام پادشاهی اسپانیایی به نام 
فیلیپ.

قبیله  چهل  سرزمین  قرقیزستان: 
قرقیزی.

قزاقستان: سرزمین کوچگران قزاقی.
قطر: شاید به معنای بارانی )عربی(.
کاستاریکا:ساحل غنی )اسپانیایی(.

سرخپوستی  زبان  دهکده  کانادا:
ایروکوئی.

کلمبیا: سرزمین کلمب )کریستف کلمب( 
)اسپانیایی(.

کنیا: کوه سپیدی )زبان کیکویو(.
کویت: دژ کوچك هندی )عربی(.

گرجستان: سرزمین کشاورزان )یونانی(.
لبنان: سفید )عبری(.

لهستان:سرزمین قوم له.
لیبریا: سرزمین آزادی.

مجارستان: سرزمین قوم مجار )مجاری(.

مراکش: مغرب.
مصر:شهر، آبادی.

ها،  نشین  کوه  سرزمین  مقدونیه: 
بلندنشین ها )یونانی(.

مکزیک: اسپانیای جدید )اسپانیایی(.
موریتانی: سرزمین قوم مور )التین(.

کوچك  الجزایر  مجمع  میکرونزی: 
فراسوی.

نروژ:راه شمال.
نیجر:سیاه )التین(.

نیجریه: سرزمین سیاه )التین(.
نیکاراگوئه: دریای نیکارائو )نام مردم آن 

منطقه( آگوئه )اسپانیایی(.
واتیکان: گرفته شده از نام تپه ای به نام 

واتیکان )اتروسکی(.
ونزوئال: ونیز کوچك.

ویتنام: اقوام ویت جنوبی )ویتنامی(.
ویلز:بیگانگان )ژرمنی(.

هلند: سرزمین چوب آلمانی.

هند: پر آب )فارسی باستان(.
هندوراس: ژرفناها )اسپانیایی(.

یمن: خوشبخت.
یونان: سرزمین قوم یون.

معانینامکشورهایمختلفجهان

عکس روز

که  آنچه  هر  جنگ،  به  توانید  می  شما  است.  اختراع  مادر   احتیاج، 
می خواهید اعتراض کنید، اما به یاد داشته باشید در سراسر تاریخ، لزوم 
ابداعات بسیاری شد که جوامع امروزی از  پیروزی در جنگ منجر به 

آنها استفاده می کنند.
سرویسپست

کوروش  ایرانی،  فرمانروای  مانده،  جای  به  اسناد  بهترین  گواه  به 
بزرگ، اولین سرویس پست شناخته شده را ابداع کرد. این ابتکار به 
نیروهای جنگی اش در  با  بهتری  ارتباط  این اجازه را می داد که  او 
داریوش  به  را  ابتکار  این  دیگری  افراد  البته  کند.  برقرار  نبرد  میدان 

نسبت می دهند.

غذایکنسروشده
احتیاج به غذای بیشتر، نیروهای زیاد ناپلئون را با مشکاتی مواجه کرد. 
از این رو ناپلئون پیشنهاد جایزه برای ابداع روشی به جهت نگهداری 
از  برای حفاظت  ای  ایده   Nicholas Appert نهایت،  در  کرد.  غذا 
غذا در بطری هایی را پیشنهاد کرد. او دریافته بود که اگر غذا به مقدار 
به خوبی  نگهداری شود،  هواناپذیر  محفظه  یك  در  و  گرم شده  کافی 

دوام خواهد آورد.
ساعتمچی

سربازان دریافتند که استفاده از ساعت جیبی طی جنگ مناسب نیست 
و شروع به استفاده از بند چرمی برای بستن آنها به دست شان کردند. 

افسران  برای  را  ابتکار  این   Girard-Perregaux سوییسی  شرکت 
آلمانی و به دستور ویلیام اول، به کار برد.

شوینده
استفاده از چربی، روشی سنتی برای کارخانه های صابون سازی بود، اما 
کمبود آن در دوران جنگ جهانی اول در آلمان به وجود آمد. دانشمندان 

آلمانی مجبور به ساخت روش ترکیبی جدیدی برای جانشین شدند.
اینترنت

در 1969، وزارت دفاع ایاالت متحده در جستجوی راه جدیدی برای 
ارسال و دریافت اطاعات دیجیتال بود که اینترنت از این جستجو زاییده 
می شود. و این طور می شود که امروز پس از گذشت سال ها از آن 

ابداعاتیجالبدرطیدورانجنگ!

اتفاق نزدیك به 29 درصد از مردم دنیا و 43 درصد از مردم ایران از 
اینترنت استفاده می کنند. 
تکنولوژیموشکسازی

نازی  آلمان  آقای ورنر فون براون درگیر توسعه تکنولوژی موشك در 
بود تا این که توانست موشك وی دو را بسازد که بعد از این موشك 
برای بمباران لندن طی جنگ جهانی دوم استفاده شد. به هرحال بعد از 
جنگ و شکست آلمان، او به همراه تعدادی دیگر از همکارانش مخفیانه 
به آمریکا برده می شوند تا زمینه ساخت موشك های بالستیك را برای 
نیز وی نقش اصلی در  ناسا  بنیانگذاری  از  آن کشور فراهم کنند. پس 

موفقیت پروژه های فضایی آمریکا داشت.
پنیسیلین

جهانی،  جنگ  سنگین  تلفات  طی  هم  آن  اسکاتلندی،  فلمینگ  کشف 
توانست به فریاد هزاران نفر برسد. این کشف زمینه ساز پیشرفت های 
دیگری در پزشکی نیز شد. او در سال 1945 به همراه فلوری و چاین 

موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی گردید.
دارویضدماالریا

بسیاری از نیروی های نظامی در مناطق گرمسیری دچار بیماری بودند. 
در سال 1934، شیمی دان آلمانی، Hans Andersag، موفق به کشف 
کلورکین شد. به هرحال، تا سال 1946 و پس از جنگ جهانی دوم، این 

دارو نتوانست منتشر شود.
الستیکمصنوعی

کمبود  به شدت  دوم شد،  وارد جنگ جهانی  متحده  ایاالت  که  زمانی 
الستیك طبیعی را احساس می کرد، در نتیجه جایگزینی برای استفاده در 
تجهیزات نظامی بایستی در نظر گرفته می شد. این کمبود موجب خلق 
الستیك مصنوعی شد. اکنون که سال ها از جنگ جهانی می گذرد، انواع 
مختلفی از الستیك مصنوعی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند؛ 

مانند صنعت اتومبیل سازی، کفش و…


