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فدراسيون  منطقه اي  رئيس 
تنها  نه  ديابت گفت:  بين المللي 
عوارض ديابت در حال افزايش 
عوارض  شيوع  بلكه سن  است 
كاهش  حال  در  بيماري  اين 
جمعيت  كه  گونه اي  به  است 

مسن كشورهاي پيشرفته به عوارض ديابت مبتال مي شوند اما عوارض 
اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه در ميانساالن بروز مي كند.  

اميركامران نيكو سخن افزود: ...

كه  انحرافاتي  از  يكي  متأسفانه 
اساس عزاداري ها را تهديد نموده 
و آن را از مسير اصلي خويش 
هدف  كرد،  خواهد  خارج 
پنداشتن عزاداري هاست. برخي 
اوقات تصورات به گونه اي است 

كه عزاداران فكر مي كنند آخر خط همين جاست چون عزاداري خودش 
تبديل به هدف شده است و ...

گيتی پسند  واليبال  تيم  حضور 
باعث  ذوب آهن  تيم  كنار  در 
شد رقابت اصفهانی ها در واليبال 
ابعاد  روز  و هر  بروز  نيز  بانوان 
تيم  بگيرد.  خود  به  جديدی 
عنوان  به  ها  سال  كه  ذوب آهن 

يكی از قطب های اصلی واليبال ايران به شمار می رفت يكه و تنها در 
اصفهان و زمانی كه هيچ تيمی از اصفهان در هيچ ليگی شركت نداشت، 

از خود حضور موفق و قدرتمندانه...

وقتي عزاداري هدف شد؛

 انديشه
به بحث گذاشته نمي شود

رئيس منطقه اي فدراسيون ديابت: 
رسانه ها مشوق ابتال به ديابت هستند!

آيین تندرستي   صفحه 6

نو که اومد به بازار ...

رقابت توأم با تخريب در والیبال

رئيس جمهور: 

سالمت سيستم اداري، ضامن ماندگاري آن است 

صفحه 3

صفـحهصفـحه

استاندار اصفهان: 

 بشر از مكاتب دست ساز
به ستوه آمده است

فرمانده معظم کل قوا: 

جمهوري اسالمي ايران، اراده مستكبران 
را درهم شكسته است

صفحه  2

دهه محرم، فصلی 
برای يکرنگی 

امروزه اغلب آدم ها در همه حيطه ها دچار افتراق و 
دوری هستند و كمتر مقوله ای را می توان يافت كه به 

عنوان محوريت قلمداد شود.
اين در حالی است كه مؤلفه مذكور كه مولود دنيای 
مدرن است طی دهه محرم در بسياری از موارد كنار 
می رود تا همه مردم و به ويژه جوانان سعی  كنند گفتار 
و رفتارشان را يكی كرده و با همكاری در اين مراسم 

شركت كنند.
در واقع برگزاری چنين مراسمی از جمله ايام محرم 
كه نشانه ای از شهادت و زندگی امام حسين)ع( است 
كمک می كند تا از جنبه روانی و اجتماعی تغييراتی را 

در افراد به خصوص جوانان ايجاد كند. 
ماه محرم و ايام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسينی، 
نوعی تمرين وحدت برای كسانی است كه به گمان 
خود با ديگران از نظر اعتقادی و دينی افكار تضاد دارند 
و همچنين عده ای نيز در اين ماه با قرار گرفتن در چنين 
مراسمی بسياری از اعتقادات غلط دينی خود را اصالح 

و به واقعيت حسينی نزديک می شوند. 
برگزاری مراسم عزاداری و بيان كردن حوادثی كه در 
داده موجب تاسوعای حسينی رخ   زمان عاشورا و 
می شود تا افراد با گريه و زاری از نظر روحی تخليه 
شوند و با اين كار می انديشند كه چرا با انجام دادن 
اعمال ناپسند خود هيچ گاه نمی توان همانند امام حسين 
در محشر قيامت نزد خدا حاضر شد و در نتيجه تصميم 

به اصالح كردن اعمال خود می گيرند. 
ماه محرم بيشتر از جنبه روحی و روانی بر روی جوانان 
تأثير دارد، همان طور كه افراد با آغاز ماه محرم تالش 
خود را برای احيا كردن تكيه ها و تشكيل مراسم های 

مختلف انجام می دهند. 
است  اين  داشت  توجه  آن  به  بايد  كه  نكته ای  اما 
و  كنترل  را  خود  رفتارهای  ماه  اين  در  جوانان  كه 
بايد  نتيجه  در  داد،  خواهند  انجام  بيشتری  دقت 
رفتارهای  افزايش  برای  را  جوانان  برنامه ريزی  با 
اخالقی و اجتماعی استفاده كرده تا اين مسايل برای 
 آنها نهادينه شود و در تمام ايام زندگی آن را به كار

 ببندند. 

جامعه   صفحه 4

ورزش    صفحه 7

سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي استان اصفهان:

با دنیا پیش نرويم، صنايع مونتاژ و وارداتی 
می مانند

... الحسين )ع(
يا اباعبدا
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مصر
 انقالب در انقالب 

كه  مصر  در  مبارك  حسنی  سقوط  از  پس  ماه   9
اعتراض های  شد،  معروف  ژانويه   25 انقالب  به 
حاكم،  نظامی  عملكرد شورای  به  گسترده  مردمی 
مصر را در آستانه تحول بزرگ ديگری قرار داده 
است، تحولی كه برخی از آن تعبير به انقالب در 

انقالب كرده اند. 
شباهت  بی  مصر  روزهای  اين  هوای  و  حال 
گسترده  موج  كه  زمانی  نيست؛  پيش  ماه   9 به 
را  مصر  مختلف  شهرهای  مردمی،  اعتراض های 
مبارك كرد  ديكتاتوری حسنی  به  اعتراض  صحنه 
صندلی  از  سال   30 از  پس  را  وی  نهايت  در  و 
قدرت به پايين كشيد. چند ماه پس از اين رخداد 
بزرگ، بار ديگر خيابان های شهرهای مصر شاهد 
اعتراض  اعتراض های مردمی است.  موج گسترده 
پس  كه  است  نظامی  شورای  عملكرد  به  بار  اين 
دست  در  را  امور  زمام  مبارك،  حسنی  سقوط   از 

گرفته است. 
ارتش مصر يكی از قدرتمندترين نهادهای حكومتی 
مصر از سال های دور تاكنون بوده است. اين نهاد 
پس از آن كه در زمان اعتراض ها به حسنی مبارك، 
موضعی بی طرفانه اتخاذ كرد و دست به سركوب 
معترضان نزد، تنها نهاد توانمند و قابل قبولی بود 
كه می توانست قدرت را پس از سقوط مبارك در 

دست گيرد، البته برای مدتی كوتاه. 
از  الطنطاوی پس  به رياست مشير  نظامی  شورای 
داد  وعده  گرفت،  دست  در  را  امور  زمام  كه  اين 
كه پاسدار انقالب مردم و دستاوردهای دموكراتيک 
اين انقالب است و از همين رو به زودی قدرت را 

در اختيار غيرنظاميان قرار خواهد داد. 
متهم  را  نظامی  شورای  معترضان  وجود  اين  با 
ژانويه   25 انقالب  دستاوردهای  كردن  پايمال   به 
می كنند و معتقدند اين شورا بيش از هر چيز به 
فكر حفظ سلطه خود بر فضای سياسی مصر است 
در  نظاميان  نقش  افزايش  به  نسبت  معترضان  و 

عرصه سياسی به شدت نگرانند. 
رسانه های مختلف تصاوير مردی را نشان دادند كه 
التحرير قاهره فرياد می زد: هيچ تغييری  در ميدان 
در كشور نمی بينيم؛ شورای نظامی قرار بود بعد از 
شش ماه قدرت را واگذار كند ولی هيچ نشانه ای 
از رفتنش در ميان نيست؛ چشممان از انتخابات هم 
آب نمی خورد؛ هيچ ناظر بی طرفی وجود ندارد؛ 
وزارت كشور هم كه همه كاره انقالب است، در 

حال سركوب معترضان است. 
اعتراض های اخير كه در شهرهای مختلف مصر 
به ويژه قاهره و اسكندريه انجام شده، به درگيری 
نزديک  تاكنون  آن  طی  كه  انجاميده  خونينی  های 
زخمی  نيز  ديگر  نفر   2000 و  كشته  نفر   40 به 

شده اند. 
دامنه  خشونت ها،  گيری  اوج  و  تلفات  افزايش 
هزاران  است.  كرده  گسترده تر  را  اعتراض ها 
و  جوانان  ميان  از  آنها  بيشتر  كه  مصری  معترض 
التحرير بست  فعاالن اسالم گرا هستند، در ميدان 
آور  اشک  گاز  شليک  با  مصر  پليس  نشسته اند. 
معترضان روی  در  رو  پالستيكی،  گلوله های   و 

 است. 
مقام های شورای نظامی از عملكردشان در برخورد 
با ناآرامی ها دفاع كردند. در اين زمينه سعيد عباس 
گفت:  خبرنگاران  به  نظامی  شورای  فرماندهان  از 
به  كشور  وزارت  درخواست  به  مسلح  نيروهای 

منطقه اعزام شدند. 
رسيده  هم  نظامی  شورای  تأييد  به  تصميم  اين 
نيروهای  به  كمک  برای  مسلح  نيروهای  است. 
يا  معترضان  كردن  متفرق  برای  نه  آمده اند  امنيتی 

بيرون بردنشان از ميدان تحرير. 
پايان قدرت  معترضان به طور مشخص، خواستار 
شورای نظامی و انتقال قدرت به غيرنظاميان هستند. 
آنها همچنين با قانون جديدی كه نظاميان را پاسدار 
می گويند  و  مخالفند  كند  می  اعالم  اساسی  قانون 
نظاميان قصد دارند سلطه خود را بر فرايند سياسی 

مصر حفظ كنند. 
بحران سياسی در مصر در حالی شدت گرفته كه 
در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  فرايند  است  قرار 
اين كشور كه طی سه ماه آينده برگزار خواهد شد، 

آغاز شود. 
انتخابات در موعد  همه در مصر بر برگزاری اين 
مقرر تأكيد می كنند، اما برخی نگرانند كه ناآرامی ها 

منجر به تعويق انتخابات شود. 
آخرين خبرها حاكی از آن است كه كابينه انتصابی 
را  خود  استعفای  نظامی،  شورای  سوی  از  مصر 
نظر  به  كه  اقدامی  است؛  كرده  شورا  اين  تقديم 
موجود  اعتراض های  از  كاستن  هدف  با  می رسد 
نمی رسد  نظر  به  اين وجود  با  باشد.  گرفته  انجام 
اين اقدام تأثير چندانی در مسير اعتراض های اخير 
داشته باشد. معترضان، مشكل اصلی را نه در كابينه 
آنها  نظر  از  كه  می دانند  نظامی  شورای  در  بلكه 
آن به  زننده  ضربه  بلكه  انقالب  پاسدار  نه   ديگر 

 است. 
را  مستقل  و  انقالبی  مصر  يک  ظهور  آمريكايی ها 
خطری برای خود دانسته و تنها راه جلوگيری از 
آن را نظاميانی می دانند كه به جای مبارك بر مسند 
مقام های  پياپی  ديدارهای  اند.  زده  تكيه  قدرت 
بيشتر  هماهنگی  هدف  با  آمريكا  امنيتی  و  نظامی 
نظاميان  الوقت  دفع  است.  شده  انجام  نظاميان  با 
حاكم برای انتقال قدرت و فرسايشی كردن روند 
ارزيابی  راستا  همين  در  مردم  به  امور  واگذاری 

می شود. 
مردم  اعتماد  مورد  روزی  كه  مصری  ژنرال های 
بودند، حاال رو در روی معترضان با چالشی بزرگ 
تا ژنرال های نظامی  مواجه اند. معترضان می گويند 
ترك  را  التحرير  ميدان  نكنند  واگذار  را  قدرت 
نخواهند كرد. آيا انقالبی در انقالب مصری ها رخ 

می دهد؟  

سازي  روان  و  سالمت  از  صيانت  رئيس جمهور 
بازرسان  وظايف  ترين  مهم  از  را  اداري  سيستم 
دستگاه هاي اجرايي برشمرد و گفت: هيچ كاري 
ارزشمندتر از احقاق حق و اعمال عدالت در عالم 
تالش  و  برنامه ريزي  با  مي توان  و  ندارد  وجود 
مستمر سيستمي سالم كه قابل عرضه به دنيا باشد 

را ايجاد كرد. 
ارشد  مديران  همايش  در  احمدي نژاد  محمود 
مأموريت  اهميت  اجرايي،  دستگاه هاي  بازرسي 
قرار  تأكيد  را مورد  اجرايي  بازرسان دستگاه هاي 
اداري  سيستم  سالمت  كرد:  خاطرنشان  و  داد 
ضامن ماندگاري آن است و اگر سيستمي ناسالم 
باشد نمي تواند به كار خود ادامه دهد و درحقيقت 
صيانت از سالمت سيستم اداري مهم تر از صيانت 
نظام  در  ويژه  به  است؛  اداري  سيستم  خود  از 
اسالمي بايد پاك ترين سيستم هاي اداري را داشته 

باشيم. 
رئيس جمهور با اشاره به اين كه مشكالت موجود 
در سيستم اداري ممكن است ناشي از اشتباهات 
افراد باشد كه بايد نسبت به برطرف كردن آن ها 
تذكر داده شده و يا با آن ها برخورد شود تصريح 
به  اداري  سيستم  در  كه  مشكالتي  برخي  كرد: 
كارها  چرخش  مقررات،  از  ناشي  مي آيد  وجود 
و فرآيندهاي ناقص در آن سيستم است كه بايد 
اين اشكاالت استخراج شده و با ارائه پيشنهادات 

سازنده آن ها را اصالح كرد. 
رسيدگي  كار  در  اين كه  بيان  با  احمدي نژاد 
و  قوانين  رعايت  در  خودشان  بايد   بازرسان 
بيت المال پاك باشند و در غير اين صورت كار 
بازرسان  كرد:  اظهار  بود  نخواهد  تأثيرگذار  آن ها 
انجام  را  كار خود  دقت  با  رسيدگي  امر  در  بايد 
خالي  كينه اي  و  بغض  هر  از  آن ها  دل  و  دهند 
بوده و جز محبت، عدالت و منافع ملت ايران در 
دل آن ها نباشد. بايد خود را تمرين بدهيم كه از 
گرايش هايي كه گاهی در برخي افراد وجود دارد 
خارج شده و حق، عدالت و درستي كار براي ما 

اهميت داشته باشد. 

احقاق  براي  اوقات  برخي  افزود:  رئيس جمهور 
آن  منفي  آثار  كه  مي شود  روا  ظلمي  حق،  يک 

بسيار بيشتر از آثار مثبت احقاق حق است. 
انجام  در  بازرسان  اين كه  بر  تاكيد  با  احمدي نژاد 
با  نبايد  افراد  احترام  حفظ  ضمن  خود  وظايف 
بازرسي،  گفت:  باشند  داشته  تعارف  كس  هيچ 
نتيجه  تا مشخص شدن  كه  كاري محرمانه است 
بررسي ها بايد امانت افراد رعايت شود و البته در 
بررسي ها،  رسيدن  نتيجه  به  از  بعد  هم  مواردي 

الزم نيست مسأله عمومي شود. 
رئيس جمهور با بيان اين كه در انجام كار بازرسي 
بايد اولويت بندي ها رعايت شده و كارهايي كه 
به سيستم  بيشتري  بااليي دارند و آسيب  اهميت 

اظهار  شوند  بررسي  زودتر  مي كنند،  وارد  اداري 
المال  بيت  و  عمومي  منافع  كه  مواقعي  در  كرد: 
به خطر افتاده و احتمال مي رود آسيبي به بخشي 
از كشور وارد شود و نيز در جايي كه شخص و 
از  آن  واسطه  به  و  شده  پايمال  حقشان  گروهي 
كارهاي  اولويت  در  بايد  مي شوند  ساقط  زندگي 

بازرسي قرار بگيرند. 
ويژه  بازرسي  دفتر  كرد:  خاطرنشان  احمدي نژاد 
رياست جمهوري با كمک همه بازرسان دستگاه 
گزارش،  تنظيم  زمينه  در  تا  كنند  تالش  اجرايي 
استانداردي  پيشنهادها،  و  قضاوت ها  استنتاج، 
يكنواخت براي استفاده همه بازرسين ارائه دهد. 

رئيس جمهور با بيان اين كه هيچ كاري ارزشمندتر 

وجود  جهان  در  عدالت  اعمال  و  احقاق حق  از 
ندارد گفت: گاهي اوقات چه بسا با احقاق حق 
ندارد،  خدا  جز  را  كس  هيچ  كه  پناه  بي  انساني 

شايد به واسطه آن مسير تاريخ عوض شود. 
كيفيت  و  دقت  ارتقاي  بر  تأكيد  با  احمدي نژاد 
دستگاه هاي  بازرسي  مجموعه هاي  فعاليت هاي 
يک  به  دستيابي  الزمه  كرد:  اظهار  كشور،  اجرايي 
سيستم اداري سالم و قابل عرضه به دنيا، تالش هاي 
به  تخصصي  نشست هاي  برگزاري  در  مضاعف 
منظور تدوين برنامه منظم براي بازرسي هاي دقيق با 

هدف سالم سازي سيستم اداري كشور است. 
مسير  در  حركت  بدانيد  گفت:  رئيس جمهور 
عدالت حركت در مسير حاكميت امام عصر)عج( 

بوده و سنت هاي الهي ياور شما خواهد بود. 
احمدي نژاد افزود: در بسياري از مواقع شايد اگر 
بازرسان بيشتر فعال و با هم ارتباط داشته باشند، 
در  تازگی  به  كه  اتفاقي  نظير  اتفاقات  از  بسياري 
كشور رخ داد زودتر قابل شناسايي و جلوگيري 

است. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه بازرسان با قدرت 
آن ها  به  محوله  امور  انجام  به  بيشتر  انگيزه اي  و 
احقاق حق  با ظلم و  مقابله  بپردازند و در مسير 
موحدين  بود  بنا  اگر  گفت:  ندارد  معنا  خستگي 
با هجوم و تبليغات انسان هاي كوچک از صحنه 
خارج شوند امروز ديگر اثري از توحيد، عدالت و 

يگانه پرستي در عالم باقي نمي ماند. 

سراسری

تريبون

نصف النهار

اسالمي،  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اي  ا...  آيت  حضرت 
در ديدار فرمانده و مسئوالن نيروي دريايي ارتش با اشاره 
به حركت پيش رونده و بسيار مثبت نيروي دريايي پس از 
انقالب خاطرنشان كردند: انقالب اسالمي به ملت و مسئوالن 
كشور عزت داد و ايران به بركت همين عزت نفس يک تنه 
در مقابل اراده بزرگ ترين مستكبران و استعمارگران ايستاده و 

اراده آنان را درهم شكسته است. 
فرمانده كل قوا در اين ديدار كه در سالروز هفتم آذر، روز 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي، انجام شد، تأمين 

امنيت در آب هاي جنوب كشور را حائز اهميت دانستند 
و افزودند: چنانچه امروز عرصه و امتحاني مانند 7 آذر، پيش 
بيايد عملكرد نيروي دريايي بسيار شيرين تر و با شكوه خواهد 
بود كه نشانه هاي اين توانمندي هم اكنون واضح و روشن 

است. 
حضرت آيت ا... خامنه اي با اشاره به سابقه استعمارگران به 
ويژه انگليس در تحقير ملت ها، از بين بردن سابقه تمدني و 
مواريث گذشته، القاء ناتواني ملي و تسلط بر منابع و منافع آنان 
خاطرنشان كردند: در دوران حكومت قاجار و به ويژه پهلوی، 

مقامات كشور در مقابل خواست سلطه گران ذليل بودند و 
 اگر ملتي در مقابل دشمن احساس ضعف كند كاري از پيش 
نمي برد. اما انقالب اسالمي عزت را به ايران هديه كرد و همه 

بايد قدر اين عزت را بدانند. 
فرمانده كل قوا در اين ديدار دو توصيه مهم هم به نيروي 
دريايي ارتش و سپاه داشتند: اول اين كه در انجام مأموريت ها، 
جديت و اهتمام مضاعف داشته باشيد و دوم اين كه ساخت 
دروني خود را از لحاظ افزايش مهارت هاي گوناگون، توانايي 

علمي، عزم و اراده جدي و تدين مستحكم كنيد. 

فرمانده معظم کل قوا: 

جمهوري اسالمي ايران، اراده مستکبران را درهم شکسته است

رئيس جمهور: 

سالمت سيستم اداري، ضامن ماندگاري آن است 

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه شهركرد گفت: تزلزل 
غرب به اين دليل است كه در برابر بصيرت و ايستادگي ملت 
ايران ناكام مانده است و اين استقامت برگرفته از كربال و فرهنگ 

عاشورايي است.
حجت االسالم و المسلمين نكونام در گردهمايي پنج هزار نفري 
گردان های عاشورا و الزهرا بسيج در مصالي امام خميني)ره( 
شهركرد، ضمن گراميداشت هفته بسيج با اشاره به ماه محرم، 
ماه زنده شدن اسالم، افزود: بسيجيان در روز شكل گيري شجره 
طيبه تجمع كرده اند تا آنچه از محرم حسين آموخته اند به ظهور 
برسانند و بگويند اگر چه آن روز با حسين)ع( نبوديم و دشمن 
اين فرصت را پيدا كرد كه خون مطهر شما را مظلومانه در كربال به 
زمين بريزد امروز ما فرزند شما را تنها نخواهيم گذاشت و اجازه 

نخواهيم داد واقعه عاشورا تكرار شود.
دشمنان  كه  اين  بيان  با  نكونام  المسلمين  و  االسالم  حجت 
 اسالم مكار هستند تصريح كرد: بسيجيان از كربال و عاشورا 
آموخته اند كه  با داشتن بصيرت، توطئه دشمنان مكار را خنثي 
كنند و با پشت پا زدن به دنيا و نفس و نفسانيت و خدايي زيستن، 

در راه ولي خدا بمانند. 
نماينده ولي فقيه با اشاره به متزلزل شدن آمريكا و اروپا خاطرنشان 
كرد: تزلزل غرب به اين دليل است كه در برابر بصيرت و ايستادگي 

ملت ايران ناكام مانده است و اين استقامت برگرفته از كربال و 
فرهنگ عاشورايي است.

حجت االسالم والمسلمين نكونام بسيج را فرزند روح اله، يار 
و فرمانبردار واليت و تربيت شده مكتب ابا عبداله دانست و با 
اشاره به اهميت حفظ شور و نشاط بسيجي در جامعه امروز تأكيد 
كرد: امروز ملت ايران مكر دشمان را شناخته و با برخورداري از 
بصيرت باال و ايمان  پرچم علم اسالمي و اهل بيت)ع( و قرآن 

را باال برده اند.
نماينده ولی فقيه با بيان اهميت حفظ روحيه بسيجي تصريح كرد: 
بسيجيان با حفظ شور و نشاط بسيجي بايد همواره در صحنه 
حضور داشته باشند و روحيه انقالبي و رنگ و بوي بسيجي را 

در جامعه گسترش دهند.
را  انتخابات  عرصه  نكونام،  والمسلمين  االسالم   حجت 
افزايش گروه گرايي و تفرقه  عرصه اي براي ورود دشمن و 
دانست و اظهار داشت: بسيجيان بيدار و بصير بايد با شناخت 

گروه هاي انحراف، مانع ضربه زدن به نظام و انقالب شوند.
وي با بيان اين كه در دوره انتخابات ايران در آستانه يک فتنه عظيم 
قرار خواهد گرفت ادامه داد: ايجاد فاصله بين ولي امر مسلمين و 
مردم و سست شدن جايگاه ولي فقيه و رهبري، مهم ترين هدفي 

است كه دشمنان نظام و اسالم به دنبال آن هستند.

در گردهمايي بزرگ بسيجيان در مصالي امام خميني)ره( شهرکرد مطرح شد

انتخابات، عرصه اي براي ورود دشمن و افزايش تفرقه نباشد

هشت سال برای روسیه متحد زياد نیست 
رئيس جمهوري روسيه با اشاره به حضور حزب حاكم روسيه 
متحد در رأس قدرت در هشت سال گذشته اعالم كرد كه اين 

مدت زمان، زياد نيست. 
حزب روسيه متحد از سال 2003 تاكنون حزب حاكم در 
مدودف،  ديميتري  ديدگاه  از  و  است  بوده  روسيه  دولت 
طوالني  چندان  زماني  مقطع  اين  روسيه،  رئيس جمهوري 

نيست. 
رئيس جمهوري روسيه در گفتگو با خبرنگاران اظهار كرد: نظام سياسي حاكم مطابق با 

معيارهاي دموكراسي اروپايي است. 
به گزارش خبرگزاري اينترفاكس، مدودف تصريح كرد: من اين ديدگاه را قبول ندارم كه 
سيستم سياسي ما در حال حاضر تک قطبي است. ما در روسيه هفت حزب داريم و موفقيت 

يا عدم موفقيت نهايي هر يک از اين احزاب بستگي به نظر و رأي مردم دارد. 
وي خاطرنشان كرد: اين مسأله براي روسيه خوب است كه تنها يک حزب اكثريت را در 

اختيار دارد چرا كه باعث مي شود تداوم سياست گذاري دولت حفظ شود. 
حزب روسيه متحد در دسامبر سال 2001 كار خود را آغاز كرد و با بيش از دو ميليون عضو، 

اصلي ترين حزب در عرصه سياسي روسيه به شمار مي آيد.

پوتین مثل آل كاپون است
همزمان با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري 2012 
است  اميدوار  كه  داشت  اظهار  كاسپاروف  گري  روسيه، 

انتخابات آتي، انتخاباتي آزاد باشد. 
گري كاسپاروف، نابغه شطرنج جهان كه هم اكنون تبديل به 
رهبر اپوزسيون روسيه شده به خبرنگاران گفت: والديمير 
پوتين يک خرده تبهكار است، تمام ذهنيت او پول است، او 
فكر مي كند اگر پول داشته باشد همه چيز تحت كنترلش است، 

پوتين مثل آل كاپون است، تنها عنصر مهم سيستم سياسي او وفاداري است، تا زماني كه 
شما به رئيس خود وفادار باشيد، در امان هستيد. 

كاسپاروف درباره انتخابات در روسيه گفت: ما در روسيه داراي يک روند انتخاباتي نيستيم، 
همه احزاب سياسي تحت كنترل شديد كرملين هستند. 

قهرمان سابق شطرنج جهان ادامه داد: ديميتري مدودف )رئيس جمهور روسيه( از سوي 
پوتين يک دام و يک اميد توهمي بود و هم اكنون مي توان شاهد ديكتاتوري پوتين بود. 

كاسپاروف در پاسخ به سئوالي درباره عالقه مردم روسيه به پوتين گفت: اين يک باور اشتباه 
عمومي است، اگر در كره شمالي  زندگي كنيد شايد به اين نتيجه برسيد كه بايد برده باشيد، 

مگر اين كه بدانيد كشوري مثل كره جنوبي نيز وجود دارد.

عبداله صالح در رياض ماندنی شد 
  

نظام  عليه  يمن  در  مردمي  اعتراض هاي  كه  حالي  در 
اجرايي  هيأت  دارد،  ادامه  همچنان  صالح  عبداله  علي 
باسندوه  سالم  محمد  كشور  اين  انقالبيون  ملي  شوراي 
توافق دولت  نخست وزيري  پست  تصدي  نامزد   را 

 ملي كرد. 
هزاران يمني با برگزاري تظاهرات گسترده در 18 استان 
عنوان  تحت  يمن  پايتخت  صنعاء،  جمله  از  كشور  اين 

جمعه انقالب ما ادامه دارد، مخالفت خود را با طرح شوراي همكاري خليج فارس 
و اعطاي مصونيت قضايي به علي عبداله صالح، رئيس جمهوري اين كشور اعالم 
كردند، در همين حال شركت كنندگان در شهر صنعاء، با تجمع در ميدان التغيير كه 
مركز تجمع مخالفان صالح است، محاكمه صالح و چهره هاي نظام وي را خواستار 

شدند. 
از سوي ديگر، بنا به گزارش منابع مخالف يمني، شمار زيادي از مردم تعز نيز كه 
به تازگی شاهد بمباران ها و حمالت هوايي از سوي نيروهاي طرفدار علي عبداله 
هرگونه  اعطاي  با  را  خود  مخالفت  گسترده،  تظاهراتي  برگزاري  با  بودند،  صالح 

مصونيت به صالح و اركان نظام وي اعالم كردند. 

جهان نما 

نماينده ولی فقيه در تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم)ع( گفت: 
بسيجيان خود را آماده مقابله با هرگونه تجاوز نرم و سخت 

كنند.
و  رزمندگان  جمع  در  موسوی  ولی  سيد  حجت االسالم   
و  پرتوان  بازوان  بسيجيان  داشت:  اظهار  شلمزار   بسيجيان 
مخلص واليت، برای استقرار حاكميت اسالم و عدالت در 

جهان آماده جهاد هستند. 
به  الهی  ويژه  هديه  يک   بسيج  تشكيل  كه  اين  بيان  با  وی 
ملت ايران و از امدادهای غيبی خداوند به ملت ايثارگر ايران 
است، گفت: سمت حركت بسيج مستقيم و در خط واليت، 

اسالم و انقالب است.
موسوی ايستادگی مخلصانه بسيجيان در برابر ابرقدرت های 
شرق و غرب را در هشت سال دفاع مقدس، بی  بديل خواند 
و گفت: مهم ترين رسالت بسيج مقابله با جنگ نرم دشمنانی 

است كه برای براندازی نظام اسالمی تالش می كنند.
هاشم)ع(  بنی  قمر  سپاه   44 تيپ  در  فقيه  ولی  نماينده 
دفاع  بسيج،  درخشان  كارنامه های  از  يكی  كرد:  خاطرنشان 
هشت ساله در مقابل استكبار جهانی است كه به خوبی از 

عهده اين كار برآمد. 
وی با بيان اين كه بسيج با حضور انسان های مومن، فداكار، 

ديندار و آزادمرد به وجود آمده است، گفت: با پايان جنگ، 
وظيفه و مأموريت بسيج تمام نشده است، چرا كه دشمنان 
انقالب از چندين جبهه اقتصادی، سياسی، فرهنگی و علمی 

انقالب اسالمی را مورد هجمه خود قرار داده اند.
موسوی خاطرنشان كرد: برهمين اساس بسيجيان بايد عالوه 
نيز تالش  دفاعی خود در ديگر زمينه ها  باالبردن قدرت  بر 
كرده و خود را آماده مقابله با هرگونه تجاوز نرم و سخت 

كنند.
وی با اشاره به جنبش های بين المللی و خيزش اسالمی در 
منطقه خاورميانه، گفت: استكبار جهانی سنگرهای خود در 
منطقه را يكی پس از ديگری از دست می  دهد و قدرت نرم 

انقالب اسالمی بيش از پيش ظهور پيدا می كند. 
موسوی با تأكيد بر اين كه بسيج در خنثی كردن توطئه های 
دشمنان نظام اسالمی نقش مهمی را ايفا كرده است،  افزود: 
مهم ترين كاركرد بسيج پس از تشكيل آن، حضور بسيجيان 
به صورت گسترده در جنگ تحميلی بوده كه منجر به حفظ 

انقالب و كشور از تجاوز بيگانگان شد. 
وی وظيفه امروز بسيج را سنگين تر از قبل عنوان كرد و گفت: 
مقابله با جنگ نرم دشمنان وظيفه كنونی بسيج است كه بايد با 

آمادگی كافی اين رسالت را به نحو مطلوب انجام دهند. 

نماينده ولی فقيه در تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم)ع(:

وظیفه بسیج با پايان جنگ تمام نشده است

بر بام ايران
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زاينده رود

برسانيم،  دنيا  پيشرفت هاي  به  را  خودمان  نتوانيم  اگر 
صنايع همچنان مونتاژكننده و واردكننده باقي  می مانند 

و شاهد توليد علم در آنها نخواهيم بود.
استان  واحد  كاربردي  علمي  جامع  دانشگاه  سرپرست 
سالروز  نخستين  مناسبت  به  كه  مراسمی  در  اصفهان 
تأسيس مركز آموزش عالي علمی كاربردی گروه انتخاب 
در  آموزشی  ظرفيت های  از  استفاده  گفت:  شد  برگزار 
اهداف  از  صنايع  در  روز  تكنولوژی های  و  كار  محيط 

دانشگاه علمی كاربردی است.
فعاليت  ساله   ۶00 سابقه  به  اشاره  با  شريعتی  منصور 
سال   ۶0 در  گفت:  دنيا  سطح  در  دانشگاه ها  اين گونه 
و  محصول  واردات  با  را  خود  رشد  ما  كشور  گذشته 
ارتقاي  براي  مناسبی  راهكار  كه  كرد  آغاز  تكنولوژي 

تكنيكي ايران نبود.
وی عامل رشد و پيشرفت اقتصادهای برتر جهان را تنها 
با اتكا به دانشگاه هاي آكادميک ندانست و گفت: آن زمان 
در دنيا گونه ديگري از دانشگاه در حال شكل گيري بود 

كه ما از آن غافل بوديم.
جهت گيری به سمت آموزش هاي کاربردي

استان  واحد  كاربردي  علمي  جامع  دانشگاه  سرپرست 
اصفهان با بيان اين كه مرزهاي دانش دست نيافتني شده 
گفت: صنعت در حال تحول است و پيشرفت در اين 
زمينه نيازمند حركت در مسير دانش است، به همين دليل 
جهت گيری كشور به سمت ارائه آموزش هاي كاربردي 
بوده و دانشگاه علمي كاربردي به سمت صنايع در حال 

حركت است.
و  مهارت  آموزش  نظام  آيين نامه  ابالغ  با  گفته وی،  به 
آموزش های  جايگاه  وزيران  هيأت  سوی  از  فناوری 
می يابد،  توجهی  قابل  ارتقای  جامعه  در  محور  مهارت 
تحصيل،  ادامه  برای  مستعد  دانشجويان  كه  گونه ای  به 
بر  دوم  انتخاب  عنوان  به  را  كاربردی  علمی  دوره های 

می گزينند.
تجارب صنايع به فراموشي سپرده مي شود

بسياری  در  انتخاب  گروه  مديرعامل  گفته  به  همچنين 
دست  به  گوناگون  صنايع  در  مفيدي  تجارب  موارد 
آورده ايم، ولي نتوانسته ايم آن را تبديل به دانش كنيم و 
اين موضوع باعث شده بسياري از اين تجارب از دست 

برود.
ديانی با تأكيد بر اهميت ثبت تجربه هاي صنعتي و تبديل 
آن به علوم، گفت: نظام هاي صنعتي و اقتصادي فعال در 
دنيا، به شدت تجربيات خود را تبديل به علم مي كنند اما 

در اقتصاد ما تجربياتي كه به سختي به دست مي آيند رها 
شده و به فراموشي سپرده مي شوند.

وی با اشاره به شرايط رشد سريع اقتصاد كشور، اظهار 
داشت: الزمه رشد سريع اقتصاد كشور، وجود صنايعي 
اجرايي شدن  قابليت  با  توليد علم و علومي  قابليت  با 

است.
مديرعامل گروه انتخاب، ايجاد دانشگاه علمي- كاربردي 
را ايده خوبي براي استفاده مناسب از ظرفيت هاي علمي 
كشور، دانست و افزود: اين دانشگاه مي تواند تحوالت 

خوبي در عرصه علمي كشور ايجاد كند.
دانشگاه ها، نيازمند الگوي رشد

در  خجسته اي  اتفاق  را  انتخاب  دانشگاه  تأسيس  وی 
گروه انتخاب بيان كرد و يادآور شد: هدف ما از تأسيس 
دانشگاه اين بود كه بتوانيم محيطي ايجاد كنيم كه ساالنه 

فارغ التحصيالن تأثيرگذار به جامعه تحويل دهد.
ديانی محيط دانشگاهي كشور را نيازمند داشتن الگوي 

رشد خواند و تصريح كرد: اگر بتوانيم دست در دست 
هم داده و اين الگوي رشد را ايجاد كنيم مي توانيم ادعا 
كنار  در  را  جامعه  به  خدمت  وظيفه  كه  باشيم  داشته 

فعاليت اقتصادي اجرايی كرده ايم.

اين  دانشجويان  اميدوارم  كرد:  خاطرنشان  وی 
گام هاي  بتوانند  پشتكار  و  برنامه ريزي  اميد،  با  دانشگاه 
كشور تكنولوژي  و  علم  اعتالي  راستاي  در   بلندي 

 بردارند.

در ۶۰ سال گذشته 
کشور ما رشد خود را 
با واردات محصول و 
تكنولوژي آغاز کرد 
که راهكار مناسبی 

براي ارتقاي تكنيكي 
ايران نبود

وارد  درباره  اخباری  گريخته  جسته  گذشته  سال 
كردن كاالهای آماده اما بدون برند از چين به يكی از 
كارخانه های بزرگ و اسم و رسم دار اصفهان شنيده 
می شد، اين اخبار گرچه بالفاصله از سوی مسئوالن 
تكذيب و شايعه خوانده شد اما سرانجام كار به جايی 
رسيد كه ديگر همان وارد كردن اجناس آماده، درج نام 
و نشان ايرانی و عوض كردن كارتن كاالها هم برای 

برخی از توليد كنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
با اين اوصاف اگر گفته های متوليان صنايع را بپذيريم 
و  آمدها  و  رفت  گونه  اين  توليد  عرصه  در   كه 
ورشكست شدن ها عجيب و دور از انتظار نيست و 
هر بار بايد توليدكنندگان و سرمايه گذاران تازه نفس 
به اين ميدان وارد شوند اما اين همه ماجرا نيست، 
حقيقت تلخ بيكار شدن كاركنان اين صنايع و از بين 

رفتن انگيزه ها و فرصت هايی است كه روزهايی نه 
چندان دور، تازه نفس وارد ميدان شدند و نه خواسته 
آنها و نه كاركنانشان اين نبود كه كار به مونتاژ قطعات 
و حتی اجناس از پيش ساخته ختم شود، اتفاقی كه 

دائم تكرار می شود.
اما مسئوالن دولتی و برنامه ريزان استان بدانند كه اين 
تعطيلی ها و ورشكستگی ها بهای سنگينی دارد كه 

گاهی هم قابل جبران نيست.
اگر قرار باشد اين داستان تلخ و چندين ساله بحران، 
اخراج كاركنان و تعطيلی كارخانه هايی مانند نساجی ها 
بارها و بارها تكرار شود ديگر چه توجيهی وجود دارد 
كه مردم اصفهان همچنان در هوای آلوده نفس بكشند 
و قسمت زيادی از آب كشاورزی شان را به صنايع 
بزرگ و ملی بدهند؟ آيا به نظر شما بهتر نيست روی 
همان ظرفيت هايی سرمايه گذاری كنند كه تا پيش از 
قطب صنعتی كشور شدن با اين بهای گزاف داشتند و 
باعث می شد هم اقتصاد پويا و سرآمدی داشته باشند 

و هم اصفهانشان نصف جهان و ديدنی باشد؟

اقتصاد

گزارش

خبر
يارانه نقدی در حال محو شدن 

خبرآنالين: يارانه نقدی 45هزار تومانی همانطور كه پيش 
از اين پيش بينی شده بود، هر روز در مقابل تورم با كاهش 

ارزش بيشتری مواجه می شود.
هدفمندسازی يارانه ها در عين حال كه قرار بود به اصالح 
قيمت های نسبی منتهی شود و البته در اين روند دولت 
وعده داده بود كه با پرداخت يارانه های نقدی به سمتی 
حركت می كند كه كم ترين آسيب به اقشار آسيب پذير 
وارد شود، متأسفانه همانطور كه منتقدين پيش بينی می كردند 

در حال حركت به سمتی است كه نبايد می رفت.
به عبارت ساده تر می توان گفت قطار هدفمندسازی 
يارانه ها از ريل خارج شده و دولت نيز با وجود هزينه 
سنگينی كه برای اجرای اين كار تقبل كرده است نمی 

تواند آن را به مسير بازگرداند.
برای اثبات اين مسأله كافی است مقايسه ای داشته باشيم به 
قدرت خريد واقعی يارانه های نقدی كه قرار بود تضمين 
كننده كاهش فاصله طبقاتی باشد ولی در نهايت دولت 
نتوانست با خوشه بندی و يا طبقه بندی در پرداخت دقيق 
آن موفق باشد و در نهايت وضعيت به جايی رسيد كه 
دوباره با پرداخت يارانه نقدی به نقطه اول بازگشته است.

سکوت يک سال و نیمه 
شکست

ايلنا: مركز آمار، گزارش آمارگيری نيروی كار كشور در 
تابستان سال 90 را منتشر و سكوت يک سال و نيمه خود 

را در زمينه نرخ بيكاری شكست.
در گزارش مركز آمار از وضعيت نيروی كار در كشور طی 
تابستان سال 90 نرخ بيكاری 11/1 درصد اعالم شد اين 
در حالی است كه آخرين گزارش رسمی از نرخ بيكاری 

طی بهار سال 89 منتشر شده بود.
البته بر اساس گزارش اخير نرخ بيكاری در پاييز سال 89 با 
1/5 درصد كاهش نسبت به بهار سال 89 به 12/1 درصد 
رسيده و در زمستان سال 89 به 14/۶ درصد افزايش پيدا 
كرده و طی بهار سال 90 باز هم به 12/3 درصد كاهش 
يافته و در نهايت در تابستان سال جاری به 11/1 درصد 

كاهش پيدا كرده است.
اين آمار نشان دهنده آخرين نرخ بيكاری رسمی اعالم 
شده پيش از سرشماری سال 90 است و در سرشماری 
سال جاری برای نخستين بار ميزان بيكاری بر اساس 
تعريف جديد يعنی اشتغال بر مبنای يک ساعت در هفته 
ارزيابی می شود و به نظر می رسد با توجه به نرخ اعالم 
شده از سوی مركز آمار بايد انتظار اعالم نرخ بيكاری تک 
رقمی را همزمان با انتشار نتايج سرشماری سال 90 داشته 

باشيم.

سکه، 80 هزار تومان
ارزان می شود

مهر: رئيس كل بانک مركزی از كاهش 80 هزار تومانی 
نرخ سكه طی چند روز آينده خبر داد و گفت: بازار ارز 

و سكه حبابی است.
محمود بهمنی در نشستی خبری در مورد وضعيت بازار 
ارز كشور گفت: قيمت ارز به يكباره طی يک روز در 
بازار داخلی افزايش يافت، اين در حالی است كه قيمت 
دالر در بازارهای جهانی افزايش نيافته و چنين چيزی قابل 

قبول نيست.
رئيس كل بانک مركزی با اشاره به افزايش تقاضای كاذب 
و تأثيرات روانی كه بر بازار ارز كشور مترتب شده است، 
گفت: همچنين قيمت طال نيز در بازار داخلی به يكباره باال 
رفت و قيمت طالی داخلی هم اكنون دارای حباب است، 
اين در حالی است كه قيمت طال در بازارهای جهانی باال 

نرفته است.

شیر سیصد تومانی 
دست نیافتنی است

با اين كه اين روزها، ديگر صف های طويل صبحگاهی 
شير يارانه ای ديده نمی شود، مردم شير سيصد تومانی را 

)هرچند ديگر دست نيافتنی است( همچنان به ياد دارند.
افزايش قيمت شير پس از حذف يارانه و البته به دليل 
تحقق  نيافتن بسته های حمايتی وعده داده شده از سوی 
دولت يا به اصطالح همان يارانه توليد كه معلوم نيست 
كجاست، تا اندازه ای منطقی است، ولی كاهش حجم 
شير موجود در بسته های شير نايلونی و همچنين كاهش 
درصد چربی، پرسشی است كه برای مشتريان بيشتر پيش 

می آيد.
در همين راستا، چمنی، مشاور شركت صنايع شير ايران يا 
همان پگاه معروف می گويد: اين كاهش حجم به دو دليل 
رخ داد؛ يكی از آنها مشكل پول خرد است كه شركت ها 
را مجبور می كند محتوای بسته بندی خود را به گونه ای 
تنظيم كنند كه چنين مشكلی ايجاد نشود و گاهی اين رقم 

چندان هم كم نيست.
دليل ديگر بحث قدرت خريد مردم است، به گونه ای كه 
70 درصد اين كاهش حجم به دليل پايين آمدن قدرت 

خريد مردم صورت گرفته است.

برتری منابع طبیعی اصفهان
در شانزدهمين جشنواره روابط عمومي هاي ادارات كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري كشور كه در تهران برگزار شد، 
روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 

اصفهان رتبه اول را كسب كرد.
مدير روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان 
گفت: براساس تعداد 15 شاخص اصلي از قبيل فعاليت هاي 
پژوهشي، اطالع رساني، فرهنگ سازي )انتشارات، تبليغات 
محيطي، اجتماعي( ارتباطات الكترونيک، مستندسازي 
ارتباطات مردمي، ايجاد بانک اطالعات، حفظ انسجام 
سازماني، فعاليت هاي مديريتي و... تعداد 104 شاخص 
فرعي عملكرد ما ارزيابي شد كه در نتيجه روابط عمومي 

منابع طبيعي استان اصفهان مقام اول را احراز نمود.

رئيس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان:
محرم، گوشت را گران نکرد

رئيس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان گفت: در ايام محرم، گوشت 
گوسفندی گران نخواهد شد.

محمدحسين جاللی در واكنش به احتمال گران شدن گوشت 
به دليل افزايش مصرف در ايام محرم گفت: در اين ايام در مورد 

عرضه گوشت گوسفندی هيچ گونه افزايش قيمتی نداريم.
وی با اشاره به اين كه احتمال دارد با افزايش بارندگی در ايام 
محرم، روند رشد جزيی قيمت گوشت گوسفندی در استان 

اصفهان اتفاق بيفتد، افزود:  اين استان به دليل واردات دام از استان های ديگر ممكن است كه در 
ايام محرم با شدت بارندگی و بسته شدن راه ها با مشكالتی روبه رو شود كه در چنين شرايطی 
احتمال دارد قيمت گوشت گوسفندی اندكی افزايش يابد. رئيس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان 
ادامه داد: در اين شرايط دام كمتری وارد استان می شود و طبيعی است كه قيمت ها به صورت 
جزيی 200 تا 300 تومان افزايش داشته باشند. وی در خصوص اين كه در هفتم و هشتم محرم 
مصرف گوشت گوسفندی هيأت ها باال می رود آيا نرخ ها با افزايش روبه رو می شود يا خير، 
تصريح كرد: در اين روزها شرايط بازار به عرضه و تقاضا و همچنين شرايط آب و هوايی 
بستگی دارد. جاللی بيان داشت: در حال حاضر يک كيلوگرم گوشت گوسفندی شقه مخلوط 

با استخوان در اصفهان با نرخ 15 هزار تومان عرضه می شود. 

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
فشارها، قدرت ريسک كارآفرينان را گرفت

فشارهای ناشی از برخوردهای امور بانكی، مالياتی، قوانين اجرا 
توسعه  كار و  اداری، جرأت  بروكراسی  و  انرژی  نرخ  نشده، 

فعاليت را از مديران صنعتی و معدنی گرفته است.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اعالم اين مطلب 
گفت: فشارهای ناشی از برخوردهای امور بانكی، مالياتی، قوانين 
اجرا نشده، نرخ انرژی و بروكراسی اداری، وضعيت صنعتگران 
را به گونه ای كرده كه قدرت ريسک مديران صنعتی و معدنی 

كاهش يافته و جرأت كار و توسعه فعاليت ندارند. مرتضی بيشه ای خواستار توجه بيشتر 
به صنعتگران كه سرمايه های اين مملكت هستند شد و گفت: با استفاده از ظرفيت ها و 
بخش مديريتی استان می توانيم تصميم گيری های مناسبی در حوزه صنعتی و معدنی داشته 
و نظرات كمی و كيفی خود را انتقال بدهيم. وی ادامه داد: در حال حاضر، فضای اقتصادی 
كشورمان با معضلی روبه رو شده است كه در رتبه فضای كسب و كار جهان، از بين 170 
كشور رتبه 144 را دارا باشيم. بيشه ای در خصوص اين كه فضای كسب و كار در ايران 
نيازمند تحول و تغيير در نگرش، ضوابط و قوانين است، بيان داشت: بايد با هم، همبستگی 
داشته باشيم و حتی در زمينه هايی تصميم بگيريم كه با كدام بانک كار كنيم يا در برخی 

مواضع كاری مان تحريم كرده و كار نكنيم.

رئيس اتحاديه صنف طال و جواهر اصفهان:
سکه های پارسیان را نگه داريد

رئيس اتحاديه صنف طال، جواهر، نقره، سكه و صراف اصفهان 
گفت: تنها ضرب و توليد سكه های پارسيان، تخت جمشيد و 
 مانند آن ممنوع شده و مردم تا هر زمان می توانند اين سكه ها

 را نگه دارند.
علی زمردپوش با بيان اين كه تبليغات غلط، مردم را به اشتباه 
انداخته است، افزود: هر زمان كه مردم قصد فروش و تعويض 
سكه های پارسيان و مانند آن را داشته باشند طالفروشان به 

قيمت طالی روز از آنها خريداری خواهند كرد. وی خاطرنشان كرد: از مدتی پيش 
مسئوالن بانک مركزی اعالم كردند طبق نظر شورای پول و اعتبار، ضرب مسكوكات 
برعهده اين بانک است و ضرب مسكوكات گرد و مدور به شكل سكه تنها توسط بانک 
مركزی امكان پذير است. رئيس اتحاديه صنف طال، جواهر، نقره، سكه و صراف اصفهان 
افزود: ضرب و ورود سكه های گرمی فقط به منظور خروج تدريجی سكه های پارسيان 

است و سكه های هخامنشی و پارسيان از نظر بانک مركزی غيراستاندارد هستند.
زمردپوش تصريح كرد: توليد و ضرب پالك های طالی پارسيان، پاسارگاد و مشابه آن به 
شكل مدور و سكه از اول آبان ماه ممنوع است اما ضرب پالك های طال به صورت ساير 

اشكال هندسی مشكلی ندارد.

پيشخوان

بر بام ايران

اقتصاد را جدی بگيریم
مديرعامل گروه انتخاب با انتقاد از اين كه نگاه به دانشگاه علمي كاربردي واقع بینانه نیست گفت: عالوه بر اين 

دانش ها و تجربیات بسیاری در صنايع كشور وجود دارد كه تبديل به علم نشده است.
محمدرضا ديانی الزمه حركت در مسیر رشد و پیشرفت كشور را رشد اقتصادي آن دانست و گفت: اگر 
بخواهیم آينده كشورمان را تضمین كرده و بتوانیم آينده خوبي براي ايران ترسیم كنیم، بايد در حوزه 
اقتصادي جدي تر فعالیت كنیم. مديرعامل گروه انتخاب به مشکالت فني صنعت كشور اشاره كرد و بیان 
داشت: دو مشکل اساسي صنايع، تبديل نشدن تجارب ارزشمند تخصصي و تجربي به علم از يک سو و 

اجرايي نشدن بسیاري از علوم از سوي ديگر است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختياری گفت: 
99/5 درصد متقاضيان استفاده از تسهيالت مشاغل خانگی در 

استان را زنان تشكيل می دهند.
داوود شيوندی در جلسه امضاء تفاهم نامه پرداخت تسهيالت به 
بخش مشاغل خانگی استان در شهركرد، افزود: امسال برای ايجاد 
مشاغل خانگی در استان 330 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته 
كه اين ميزان در قالب تسهيالت به تعاونی ها و مشاغل خانگی 
پرداخت می شود. وی گفت: تاكنون برای استفاده از اين تسهيالت، 
80 ميليارد ريال طرح آماده و از سوی صندوق مهر به بانک هاي 
عامل معرفی شده كه از اين ميزان، بانک ها به تعدادی از طرح ها 

حدود دو ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كرده اند.
وی با اشاره به اين كه نيمی از جمعيت استان را زنان تشكيل 
برنامه های  مهم ترين  از  يكی  خانگی  اشتغال  ايجاد  و  می دهند 
برای  بانک ها  مديران  و  استان  مسئوالن  است، همكاری  دولت 

جذب اعتبار را گامی برای رفع مشكل بيكاری اين قشر دانست. 
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختياری 
گفت: براساس تفاهم نامه، تشكيل پنج شركت تعاونی از 1۶0 
شركت تعاونی كشور و همچنين ايجاد 1/5 درصد از پنج هزار 
 فرصت شغلی برای اشتغال بانوان در كشور به استان اختصاص

يافته است.
روح انگيز كرمی افزود: تسهيالت مشاغل خانگی از سه تا پنج 
ميليون تومان برای هر نفر و در حوزه تعاونی ها 50 ميليون تومان 

برای هر شركت تعاونی است.
وی خدمات توليدی، صنعتی، فرهنگی و هنری، صنايع دستی، 
نويسی،  برنامه  مجازی،  های  آموزش  شامل  اطالعات  فناوری 
و  توليد  و  الكترونيک  تجارت  ارتباطی،  های  شبكه  طراحي 
 طراحی لباس را از جمله مشاغل خانگی شناسايی شده در استان 

عنوان كرد. 

معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهادكشاورزی چهارمحال و 
بختياري گفت: استان رتبه نخست ايجاد مجتمع های دامپروری را 
 در سطح كشور به خود اختصاص داد. برزو هيبتيان افزود: هم اكنون

ايجاد شده كه 18 مجتمع آن  استان  32 مجتمع دامپروری در 
فعال، پنج مجتمع آن در دست احداث و بقيه آن در دست مطالعه 

است.
 وی افزود: اين تعداد مجتمع شامل مجتمع های گاو شيری، پروار بندی
گوساله و بره است. وی با بيان اين كه در هر مجتمع 200 واحد 
دامداری وجود دارد، تصريح كرد: كلينيک دامپزشكی، ايستگاه 
جمع آوری شير، قرنطينه و درمانگاه دامپزشكی از بخش های مهم 

اين مجتمع ها است.
معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان تصريح 
بهداشتی،  مسائل  رعايت  آموزشی،  های  دوره  برگزاری  كرد: 
تغذيه، سالمت دام و اصالح نژاد از مهم ترين خدماتی است كه 

شركت تعاونی مشاوره ای به دامداران ارائه می كنند.
وی با اشاره به شرايط واگذاری مجتمع های دامپروری گفت: 
سرمايه، تخصص، علوفه و توان انجام كار از شرايط واگذاری 

اين مجتمع ها است.
برزو هيبتيان افزود: افزايش توليد گوشت و شير، جلوگيری از 
زمينه  فراهم شدن  و  هزينه ها  در  كاربری، صرفه جويی  تغيير 
اشتغال فارغ التحصيالن از مزايای احداث مجتمع های دامپروری 

است.
وی در خاتمه گفت: پيش بينی می شود تا پايان برنامه پنجم توسعه 
توليد شير در اين استان از 250 هزار تن به 300 هزار تن، گوشت 
قرمز از 29 هزار تن به 31 هزار تن و گوشت مرغ از 20 هزار 
تن به 22 هزار تن افزايش يابد. همچنين توليد تخم مرغ از دو 
هزار و 500 تن به سه هزار تن و عسل از 700 تن به يک هزار 

و 200 تن برسد.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختياری:

99/5 درصد متقاضیان مشاغل خانگی، زنان هستند
معاون بهبود توليدات دامی جهادکشاورزی استان اعالم کرد

تمركز مجتمع های دامپروری كشور در چهارمحال و بختیاري

مشکالت در قطب صنعت كشور ريشه دوانده است

سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي استان اصفهان:

با دنيا پيش نرویم، صنایع مونتاژ و وارداتی می مانند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاينده رود

را  عزاداري ها  اساس  كه  انحرافاتي  از  يكي  متأسفانه 
خارج  خويش  اصلي  مسير  از  را  آن  و  نموده  تهديد 

خواهد كرد، هدف پنداشتن عزاداري هاست.
عزاداران  كه  است  گونه اي  به  تصورات  اوقات  برخي 
عزاداري  چون  جاست  همين  خط  آخر  مي كنند  فكر 
خودش تبديل به هدف شده است و بنابراين پرداختن به 
عزاداري آخر خط تلقي مي شود و وقتي هم فكر كردند 
كه ديگر آخر خط است، جلوتر نمي روند و فقط در آن 
به جاي رشد كمالي و عمودي،  ايجاد مي كنند و  تنوع 
رشد سطحي و افقي پيدا مي نمايد. هنگامي كه اين اتفاق 

افتاد تنوع در عزاداري ها روز به روز بيشتر مي شود.
پيش از اين به سينه مي زدند، حاال برهنه مي شوند و به 
پا مي زنند. قباًل با دست سينه مي زدند و حاال مي خواهند 

تيغ زني و قمه زني كنند.
فقط مي گويند امام حسين )ع( چگونه کشته شد

اجتماعي مي گويد: عزاداري  نويسنده و پژوهشگر  يک 
وقتي خودش هدف شد ديگر چيزي گفته نمي شود كه 
بلكه گفته مي شود كه گريانده شود. ديگر  دانسته شود 
گفته ها انسان ها را به فكر فرو نمي برد بلكه احساسات 
را برمي انگيزاند. ديگر نمي گويند چرا امام حسين )ع( 
كشته شد بلكه فقط مي گويند چگونه كشته شد. ديگر 

صحبت از امام قبل از تاسوعا و عاشورا نيست.
مهدي مسائلي خاطرنشان مي كند: ديگر از اين كه هدف 
چگونه  گفت،  چيزهايي  چه  بود،  چه  )ع(  حسين  امام 
عمل كرد... بحثي به ميان نمي آيد. ديگر در عزاداري ها 
از اين كه ياران امام )ع( چگونه آمدند و چگونه انتخاب 
چگونه  از  صحبت  فقط  بلكه  نمي شود.  بحثي  كردند، 

كشتنشان است.
هدف  احساسات  برانگيختن  عزاداري ها  در 

است
فقط  عزاداري ها  در  مهم  بحث  اين كه  به  اشاره  با  وي 
مي كند:  تصريح  است  حزن آلود  احساسات  برانگيختن 
ديگر از اين كه حضرت زينب )س( چگونه پايمردي كرد 
و چگونه در كوفه و شام خطبه خواند و چه حرف هايي 
فرمود چيزي گفته نمي شود بلكه اينگونه گفته مي شود 

كه قدش خميده شد و مثل پيرزن ها راه مي رفت. 
به  عزاداري ها  امروزه  كه  درباره خطري  پژوهشگر  اين 
آن گرفتار شده است مي گويد: وقتي عزاداري خودش 
انديشه به بحث گذاشته نمي شود، جسم و  هدف شد، 
هيكل به نمايش گذاشته مي شود،  قد و هيكل، موها و 
است  اين  ابروان توصيف مي شوند،  و  بازوها، چشم ها 
كه خطر مهم امروزه عزاداري ما به آن گرفتار شده است 

يعني بي هدف شدن عزاداري.
مي كنند،  خرج  تومان  ميليون ها  داشت:  بيان  مسائلي 

نصيب  اندكي  بهره  اما  مي شود  گذاشته  ساعت ها وقت 
مي شود و حتي در برخي از اين عزاداري ها حركت هاي 

ضدديني از خود نشان می دهند. 
تغيير محتواي عزاداري:

اولين  را گم كرد  وي مي گويد: وقتي عزاداري هدفش 
تأثيرش را در محتواي عزاداري مي گذارد آنچه كه رخ 

است.  تأسف  مايه  و  دردآور  خيلي  متأسفانه  مي دهد 
پژوهشگر اجتماعي اظهار داشت: عزاداران فكر مي كنند 
و  بريزند  اشكي  و  بروند  حسيني  مجالس  به  فقط  اگر 
سينه اي بزنند و دسته اي راه بيندازند ديگر كار تمام شده 
است. اينها به محض اتمام زمان عزاداري، كار و وظيفه 
ديگري براي خود قائل نيستند و خيلي راحت زندگي 

عادي شان را شروع مي كنند و يادشان مي رود كه صدها 
بار حسين حسين گفته اند.

مسائلي با بيان اين كه بايد بين كسي كه حسين حسين )ع( 
مي افزايد:  باشد،  فرقي  نمي گويد  كه  كسي  و  مي گويد 
در  فساد  كه  مي بينند  مي شود  تمام  عزاداري  كه  زماني 
در  تأملي  اما  است،  گسترش  به  رو  همچنان  جامعه 
يا  دارد  ربطي  ما  به  وضعيت  آيا  كه  نمي كنند  خويش 
خير؟ همچنين در مقابل خيلي مسائل ساكت هستند و 
و  قبل  كرده اند  عزاداري  ماه  دو  يا  روز  ده  كه  كساني 
بعدشان با هم فرقي نكرده است و حتي فرق آن را هم 
در جامعه مي بينيم. پژوهشگر اجتماعي با اشاره به اين كه 
خيلي از اين افراد به مسائل اجتماعي جامعه بي توجهند 
اذعان مي كند: در چنين شرايطي سيره و روحيه امام حسين 
به  بود  امور  بهبود  )ع( كه اصالح گري، روشن گري و 
به  نگاه  نوع  اين  در  كه  چرا  نمي شود  منتقل  عزاداران 
است  )ع(  ائمه  دل  تسلي  كه  چيزي  حداكثر  عزاداري، 

فقط گريه كردن و بر سر و سينه زدن است.

جامعه
خبر

بشر از مکاتب دست ساز به ستوه آمده است
زاينده رود

اس��تاندار اصفهان با اشاره به ش��ور حاكم بر مجالس عزاي 
حسيني گفت: در اين مجلس بايد براي ارتقاي معرفت ديني 

خود و ديگران تالش شود.
به نقل از روابط عمومي اس��تانداري اصفهان، عليرضا ذاكر 
اصفهاني در دي��دار با اعضاي ش��وراي مركزي هيأت هاي 
مذهبي استان افزود: امروز جامعه تشنه معرفت است و بايد 

در تمام مناس��بت ها به ويژه مراس��م عزاداري امام حسين )ع( ارتقاي معرفت در سطح 
جهاني را مدنظر داشت. وي با تأكيد بر ديدي فراملي در برنامه ريزي مجالس عزاداري 

گفت: جهان دچار التهاب است و بشر از مكاتب دست ساز به ستوه آمده است.
استاندار اصفهان تصريح كرد: بشر در جستجوي راه سعادت خود در سرگرداني است و 

معرفي اسالم به عنوان راه نجات، رسالت امروز ماست.
وي به بيداري جهان اسالم و تحركات مردم در كشورهاي عربي اشاره كرد و افزود: اين 

حركت ها نشان دهنده اين حقيقت است كه مردم تشنه حكم و دين الهي هستند.
ذاكر اصفهاني گفت: جهان ملتهب، نيازمند يک منجي است كه آنها را از اين مخاطرات 

نجات دهد.

ارائه اسناد تخلفات مديرعامل صندوق فرهنگیان 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: اگر تا 12 
آذر مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان بركنار نشود، اسناد 
تخلفات وی و عدم عزل او توسط وزير آموزش و پرورش 

را به اطالع فرهنگيان استان ها می رسانم.
نور اله حيدری، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شورای اس��المی در پاسخ به اظهارات اخير وزير آموزش و 
پ��رورش مبنی بر  بركنار نش��دن مدير عامل صندوق ذخيره  

فرهنگيان اظهار داشت: پيش از اين سئوالی را در رابطه با وضعيت اداره صندوق ذخيره 
فرهنگيان مطرح كرده و در آن تأكيد كرده بوديم كه مدير عامل اين صندوق بنا به داليلی كه 
در سئوال قيد شده بود بايد عزل شود اما دو مرتبه بنا به هر دليلی موفق نشديم كه سئوال 
خود را از وزير آموزش و پرورش در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بپرسيم. وی 
اف��زود: مهم ترين داليل اصرار ما بر ع��زل مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، مواردی 
همچ��ون عضو در هيأت مديره های مختلف ب��ا پاداش های مجزا، عدم رضايت اعضای 
صندوق از س��وددهی آن، تأسيس شركت های مختلف در زيرمجموعه  صندوق ذخيره 
فرهنگيان و زيان ده بودن برخی از اين شركت ها و كارشكنی در مسير بازرسی نهادهای 

نظارتی همچون ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی كل كشور بوده است. 

تلنگر

بر بام ايران

حوادث

وقتي عزاداري هدف شد؛

اندیشه به بحث گذاشته نمي شود

 الدن سلطانی
چند روز گذشته معاون اجرايي سازمان تاكسيراني 
اصفهان گفته بود تاكسيرانان بايد به حق خود قانع 

باشند.
اين مطلب در ايامي نقل شد كه اصفهان در روزهاي 
باراني به سر مي برد. عسگري نژاد همچنين نسبت 
به برخورد قاطعانه با تاكسيراناني كه در اين روزها 
خود  كرايه هاي  و  هستند  دربستي  مسافر  دنبال  به 
واهي  ادعاهاي  اين  كرد،  تأكيد  مي دهند  افزايش  را 

پاييز  در حالي مطرح مي شود كه در روزهاي سرد 
انتظار  به قدم  و زمستان مسافراني مي بينيد كه قدم 
توقف يک تاكسي را دارند تا از سرما نجات يابند. 

مي آيد.  چشم  به  بيشتر  صبح  اول  موضوع  اين 
كه  مي دهند  تشكيل  افرادي  را  مسافران  اين  بيشتر 
خود  كار  محل  به  رسيدن  زودتر  براي  را  تاكسي 
اما  ايستد  مي  تاكسي  يک  حال  مي كنند.  انتخاب 
مي خواهي  دربستي  اگر  مي گويد:  جمله  يک  فقط 
پيام هاي  نوار  مانند  كه  منتظري  چشم هاي  باال.  بيا 

طي  را  ديد  ميدان  راست  و  چپ  بازرگاني 
به  اميد  اين  كم  كم  دارند.  اميد  همچنان  مي كنند 
اعصاب  تبديل مي شود. دست هاي سرد،   عصبانيت 

به هم ريخته و...
آيا باز مي توان گفت: كه روزتان را شاد و با آرامش 
رانندگان  همين  كه  اينجاست  جالب  كنيد؟  شروع 
تاكسي گاهي اعتراض مي كنند كه چرا مسافربرهاي 
به  و  مي شوند  وارد  كاريشان  حوزه  در  شخصي 
لقمه شان را مي قاپند. حتی نسبت به  آنها،  اصطالح 

اين كه چرا  كسي بر اين موضوع نظارت نمي كنند 
معترضند؟ 

مسافربرهاي  بر  نظارت  و  ساماندهي  بحث  البته 
شخصي بايد جداگانه بررسي شود اما در پاسخ به 
برخي تاكسي ها بايد گفت: شما كه منافعتان بر ارائه 
خدمات به موقع به همشهريان ارجحيت دارد نبايد 
اعتراضي داشته باشيد. چرا كه باالخره يكي بايد اين 
مسافران خسته را به مقصد برساند. حاال اين جاي 
سئوال است كه واقعًا گوش رانندگان به حرف هاي 
نظارت  بر  مبني  تاكسيراني  سازمان  اجرايي  معاون 

دقيق و اعمال قانون بدهكار نيست؟
به نظر می رسد حنای تاكسيرانی ديگر رنگ ندارد.

احداث پاركینگ 
در میدان امام علي)ع(

 
شهرداري  معماري  و  شهرسازي  معاون  ايمنا: 
اصفهان از احداث چهار پاركينگ در چهار محور 

ميدان امام علي)ع( خبر داد.
با  گفت:  فوق  مطلب  بيان  با  نريماني  مسعود 
علي)ع(  امام  تاريخي  ميدان  احياي  به  توجه 
و  عصر  ولي  هاتف،  عبدالرزاق،  نقطه  چهار   در 
با  وي  شود.  مي  احداث  پاركينگ  مجلسي  عالمه 
در  با ظرفيت 400 خودرو  پاركينگي  كه  اين  بيان 
احداث  حال  در  علي)ع(  امام  اصلي  ميدان  زير 
است، تصريح كرد: زميني با مساحت 11 هزار متر 
مربع در محدوده كمر زرين براي احداث پاركينگ 

در پنج طبقه تملک شده است. 
اصفهان  شهرداري  معماري  و  شهرسازي  معاون 
علي)ع(  امام  ميدان  براي  كه  اين  بر  تاكيد  با 
است،  شده  ريزي  برنامه  پارك  فضاي  هزار  دو 
اجرا  محور  اين  در  پروژه   22 همچنين   افزود: 
 مي شود كه براي هر كدام پاركينگ پيش بيني شده

 است.
نريماني با اشاره به فرهنگ ترافيک و توجه بيشتر 
از  البته  كرد:  خاطرنشان  عمومي  نقل  و  حمل  به 
پاركينگ حاشيه اي استقبال بيشتري مي شود چرا 
كه شهروندان نزديک ترين فاصله را به محل كار 

خود انتخاب مي كنند. 

اجرای معافیت
 تک فرزند ذكور

معافيت  اعطای  مقررات  كرد:  اعالم  اطالعيه ای 
تا  سال   ۶0 باالی  پدر  ذكور  تک فرزند  به  كفالت 
همچنان  عمومی  وظيفه  جديد  قانون  ابالغ  زمان 

اجرا می شود.
سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی در ارتباط با 
اين مطلب عنوان كرد: برابر مقررات جاری، يگانه 
مراقب نگهدارنده )تنها فرزند ذكور( پدری كه به 
كفالت  معافيت  از  می تواند  رسيده  سال   ۶0 سن 
قانون جديد  ابالغ  تا  اين مقررات  استفاده كند كه 
وظيفه عمومی جاری و قابل اجرا خواهد بود. بر 
طرح  در  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبه  اساس 
عمومی،  وظيفه  خدمت  قانون  از  موادی  اصالح 
يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند 
مراقبت كه قادر به اداره امور خود نباشد، از انجام 

خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.
مراقبت  به  پدر  نيازمندی  می افزايد:  اطالعيه  اين   
به  سن،  كبر  يا  بيماری  عضو،  نقص  علت  به 
برابر  و  عمومی  وظيفه  پزشكی  شورای  تشخيص 
عمومی  وظيفه  خدمت  قانون  اجرايی  نامه   آيين 

خواهد بود. 

دستگیری سارق اينترنتی 
سه هزار عکس

زاينده رود
رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات استان 
اصفهان )فتا( گفت: سارق اينترنتی كه با دسترسی 
شهروندان  از  يكی  شخصی  رايانه  اطالعات  به 
و  خانوادگی  عكس  هزار  سه  تعداد  اصفهانی 
خصوصی وی را سرقت كرده بود، توسط ماموران 

پليس اين استان شناسايی و دستگير شد. 
   سرهنگ ستار خسروی افزود: در پی دادخواهی 
فرد  اين كه  بر  مبنی  اصفهانی  شهروندان  از  يكی 
به  تهديد  را  وی  ايميل  ارسال  طريق  از  ناشناسی 
محيط  در  خانوادگی  و  شخصی  تصاوير  انتشار 
اينترنت می كند، موضوع در دستور كار ماموران و 
كارآگاهان اين پليس قرار گرفت. وی اظهار داشت: 
پيگيری های  ميدانی و  انجام تحقيقات گسترده  با 
تخصصی در فضای سايبر، متهم به نام فرزاد – ط 
غافلگيرانه  عمليات  يک  در  و  شناسايی  ساله   18

دستگيرشد. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: اين هكر جوان انگيزه 
خود را از سرقت اطالعات شخصی اين شهروند، 
به  همچنين  است.  كرده  عنوان  نقد  وجه  اخاذی 
بازرسی  در  پليس  رسانی  اطالع  پايگاه  از  نقل 
عدد  يک  و  تاپ  لب  دستگاه  يک  وی  منزل  از 
طرز  به  منزل  يخچال  داخل  در  كه  اينترنال   هارد 
ماهرانه ای جاسازی كرده بود، كشف و ضبط شد 

و به اين پليس منتقل شد. 

خواب آلودگی 
باز هم قربانی گرفت

ايرنا: مسئول مركز مديريت حوادث و فوريت های 
خواب  كاشان،  پزشكی  علوم  دانشگاه  پزشكی 
آلودگی راننده يک دستگاه كاميون ايسوزو در آزاد 

راه اميركبير بازهم قربانی گرفت.
ابوالفضل شجاعی اظهار داشت: اين حادثه كه در 
محور كاشان به قم در منطقه مشكات رخ داد راننده 
راننده  ج  اكبر-  علی  نام  به  خودرو  اين  ساله   55
دم  در  وارده،  جراحات  شدت  علت  به  كاميونت 

جان باخت. 
توسط  شده  انجام  ماموريت های  ديگر  شمار  وی، 
اين مركز در 24 ساعت گذشته را نيز 4۶ مورد ذكر 
كرد و گفت: 11 مورد از اين ماموريت ها مربوط به 
تصادفات شهری و برون شهری بوده كه منجر به 
تاكيد  شجاعی،  است.  شده  نفر   15 شدن  مصدوم 
به  مربوط  اين حوادث  از مصدومين  نفر  كرد: 10 
تصادفات درون شهری و بقيه مربوط به تصادفات 

جاده ای بوده است. 

مناسبت

در ش��هركرد نيز در هيأت های ع��زاداری، زنجيرزنی به صورت 
جف��ت و تک ضربی اس��ت و مداحان و طب��االن نيز ضربه ها را 

هماهنگ با زنجيرزنی، سنگين و تک مي زنند. 
جوانان بيش��تر در هيأت های عزاداری به زنجيرزنی می پردازند و 
بزرگساالن نيز در اين استان در آيين های سينه زنی شركت می نمايد.  
در برخی از روستاها و شهرهای حاشيه زاينده رود و بيشتر در بين 
آنهايی كه با گويش تركی صحبت می كنند، عزاداران زنجير سه ضرب 
 می زنند.  مداحان با دو گويش فارسی رايج و تركی قشقايی مداحی 
می كنند و طباالن و سنج زنان نيز ريتم عزايشان سه ضربی است. 
در برخ��ی از اين هيأت های عزاداری امام حس��ين )ع( درمناطق 
ترك نشين استان، نيز زنجيرزنی و مداحی به صورت تک زنجير 

و پنج ضرب و هفت ضرب نيز وجود دارد، كه اين شيوه در بين 
جوانان كمی كمرنگ تر شده است. 

در اي��ن دس��ته های ع��زاداری كه در س��تون س��ه و دو س��تون 
م��وازی در خيابان حركت مي كنند، نيز ب��زرگان هيأت ها در رده 
 نخس��ت س��تون ها قرار مي گيرند و به هن��گام دم دادن و جواب 

نوحه خوان ها، زنجيرزنی تک ضرب خواهد شد. 
عزاداران در شهركرد ابتدا برای حضور مردم و گرم شدن مجالس 
عزاداری اقدام به برپايی آيين های سينه زنی كه به صورت جفت و 
با دودس��ت انجام مي شود، برگزار مي كنند و پس از آن دسته های 
زنجي��رزن راه مي افتند، كه پايان اين عزاداری بل به صورت س��ه 
ضرب و زن به صورت تک و جفتی انجام مي ش��ود و عزاداران 

دعای شفا و قبولی سوگواری را از خداوند طلب مي كنند. 
 عالمت گردانی يا به لجهه محلی علومت و بس��تن حمايل های 
عالمت گردانی به رس��م ديرين و براس��اس پاسداشت علمدار 
دشت كربال در بين جوانان شهرهای شهركرد، فرخشهر، كيان و 

ديگر شهرهای شهرستان شهركرد جايگاه خاص خود را دارد. 
در اين برنامه نيز بزرگان دس��ته های عزاداری عالمت های سيزده 
فنره را بلند مي كنند و جوانان و تازه كارها نيز اقدام به بلند كردن 
و گرداننده عالمت های هفت فنره يا پنج فنره مي كنند و كسانی كه 
مي خواهند عالمت سيزده فنره را بلندكنند بايد يكی از بزرگان و 
پيشكسوتان عالمت گردان، معرف او به سردسته عالمت گردان ها 

باشد و يا بزرگ عالمت گردان ها، حمايل او را بسته باشد. 

همچنين عالمت ها پيشاپيش دسته های عزاداری حركت مي كنند 
و ب��زرگ عالم��ت گردان های هيأت، در چه��ار راه و يا يكی از 
ميدان های شلوغ شهرها، با تعظيم دادن عالمت اقدام به سالم به 

ديگر عزاداران مي كند. 
در ش��هر نافچ شهرس��تان شهركرد نيز كه به ش��هر حسينيه هاي 
چهارمح��ال و بختياری معروف اس��ت، آيين های س��ينه زنی به 

صورت چرخشی و مدور سه ضربی انجام مي گيرد. 
همچني��ن در مناطق ديگر اس��تان نظير شهرس��تان فارس��ان نيز 
آيين های سينه زنی در بين جوانان به صورت واحد و يا سينه زنی 

خرمشهری برگزار مي شود. 

وقتي عزاداري 
خودش هدف 

شد، انديشه به 
بحث گذاشته 

نمي شود، جسم و 
هيكل به نمايش 
گذاشته مي شود،  
قد و هيكل، موها 
و بازوها، چشم ها 
و ابروان توصيف 

مي شوند، اين است 
که خطر مهم امروزه 
عزاداري ما به آن 
گرفتار شده است 

يعني بي هدف شدن 
عزاداري

تبارشناسی آيین های عزاداری در چهارمحال و بختیاری بخش دوم

ايجاد اشتغال براي40 خانواده 
زاينده رود

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در حاشيه ديدار از مركز 
ترك اعتياد خميني ش��هر گف��ت: راه اندازي كارگاه هاي 
اش��تغال زايي درمراكز ترك اعتياد گامي نوين در جهت 
نجات، حفظ پاكي و امتداد سالمت و پيشگيري از ابتالي 

مجدد اين افراد به اعتياد است.
س��ردار  حس��ن كرمي افزود: اين فرماندهي با در اختيار 

ق��رار دادن زميني براي ايجاد كارگاه، اي��ن موقعيت را براي خيرين فراهم مي نمايد، 
ضمن اين كه ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اس��تان نيز از اينگونه طرح ها 
حمايت مي كند و پليس مبارزه با مواد مخدر نيز در دستگيري و انتقال اينگونه افراد 

همكاري الزم را در اين موفقيت و كار خدا پسندانه انجام خواهد داد. 
س��ردار  كرم��ي در پايان با بيان اين ك��ه اين تعامل و همكاري ضمن اش��تغال زايي 
ب��راي ۶0 نف��ر از متولدين اعتياد، بي��ش از 40 خانواده مس��تضعف را نيز صاحب 
 ش��غل و درآمد كرده است ابراز اميدواري كرد: خيرين عالوه بر ساخت مدرسه، به 
فعاليت هاي خيرخواهانه ديگري كه به ايجاد اش��تغال منتهي مي شود نيز نظر داشته 

باشند تا در آينده شاهد افزايش اينگونه طرح ها باشيم.

حناي تاكسیراني ديگر رنگ ندارد

عزاداري هاي چشمگير اما بي محتوا:
به عقیده پژوهشگر اجتماعي وقتي عزاداري خودش هدف شد به جاي هادي بودن به سرچشمه 
گرم و جوش�ان و ايمان خیز عاش�ورا به »عايق« تبديل مي ش�ود و شور و عشق را از خود عبور نداده و 
دس�ت و دل عزادار  را به صحن و س�راي »جوهره كربال و هويت عاش�ورا« نمي رساند و به تعبیر ديگر 
عزاداري به جاي اين كه پل عبور باشد به اقامتگاه دائمي تغییر شکل پیدا كرده است. همچنین در اين 
روزها علم ها، پرچم ها، طبل ها،  سنج ها، بدعت هايي چون تیغ زدن و قمه زدن زياد مي شوند و قالده بر 

گردن مي آويزند و ده ها نوع عمل ديگر. 
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سرد  روزهای  در  سينماها  گيشه  كاركرد 
پاييزی نوسان چندانی را تجربه نمی كند و 
فروش  فصل  اين  مطرح  فيلم  دو  همچنان 

خوبي در جدول اكران دارند.
دو فيلم، فروش متوسطی دارند و بقيه آثار 
روی پرده هم كاركرد قابل توجهی در گيشه 
ندارند. سعاد ت آباد همچنان در صدر جدول 
گيشه قرار دارد. اين فيلم با گذشت 4۶روز 
از اكرانش به مرز 900ميليون تومان فروش 

رسيد.
با  كه  ميری  مازيار  پرتنش  ملودرام 
از معدود  متفاوتی مواجه شده  واكنش های 
طبقه  به  كه  است  پرده  روی  فيلم های 
به همين  متوسط شهری می پردازد و شايد 
دليل بيشتر از بقيه فيلم ها با استقبال تماشاگر 
مواجه شده است ضمن اين كه نبايد تركيب 
خوب بازيگران سعادت آباد را نيز فراموش 

كرد.
است  هفته ای  چند  كه  نيز  قند«  حبه  »يه 
دومين  يافته  افزايش  روزانه اش  فروش 
سينماهاست.  پاييزی  اكران  پرفروش  فيلم 
لقب ستايش شده ترين فيلم سال را می توان 
برازنده اين ساخته رضا ميركريمی دانست 
چرا كه موج نقدهای مثبتی كه درباره يه حبه 
قند نوشته شد حتی در مورد فيلم »جدايی 
محبوب  آثار  جزو  كه  نيز  سيمين«  از  نادر 

منتقدان بود، چنين پرشمار نبود.
نوشته  فيلم  بر  هم  منفی  نقد  چند  البته 
چشم  به  ستايش  نامه ها  انبوه  ميان  كه  شد 
نيامد. تبليغات مناسب نيز كه به طور كامل 

كه  اثری  تا  شد  باعث  بود  فيلم  با  همسو 
جز  و  ندارد  تعريف كردن  برای  داستانی 
نيز در آن به  بازيگر چهره ای  رضا كيانيان، 
اكران،  روز   4۶ طول  در  نمی خورد،  چشم 
كه  فروشی  بفروشد؛  تومان  ميليون   8۶4
بدون رعايت كردن هيچ كدام از فرمول های 

سينمای تجاری به دست آمده است.
از سوی ديگر فيلمی چون »پرتقال خونی« 
گيشه  در  موفقيت  قواعد  رعايت  با  كه 
دست  متوسطی  فروش  به  شده،  ساخت 

يافته است.
كهن��ه كار  كارگ��ردان  الون��د  سي��روس 
پرتقال خونی در آخرين ساخته سينمايی اش 
كوشيده تا براساس داستانی كليشه ای فيلمی 
مشكل  اما  بسازد  تماشاگرپسند  و  جذاب 
ضعيفش  فيلمنامه  پرتقال خونی  اصلی 
خوبی  به  شخصيت ها  نه  آن  در  كه  است 
در  داستانی  گره های  نه  و  شده اند  پرداخته 
وگرنه  گرفته اند  قرار  خود  درست  جای 
قبول  قابل  و  حرفه ای  الوند  كارگردانی 
است. پرتقال خونی پس از 32 روز اكران 
به رقمی نزديک به 380 ميليون تومان دست 

يافته است.
»پيتزا مخلوط« نيز با فروش روزانه نزديک 
نمايش،  18روز  از  پس  خونی  پرتقال  به 
رسيده  فروش  تومان  210ميليون  مرز  به 
از  هم  آن  كمدی،  اثری  كه  فيلمی  است؛ 
نوع سخيفش است و مجيد صالحی، علی 
در  اوتادی  ليال  و  غفوريان  مهران  صادقی، 

آن نقش آفرينی می كنند.

»راه آبی ابريشم« نيز كه در هفته های پايانی 
اكرانش، تعدادی از سالن هايش را از دست 
 250 مرز  به  اكران  روز   40 از  پس  داده، 
فيلم  است.  رسيده  فروش  تومان  ميليون 
وجود  با  بزرگ نيا  محمد  خوش ساخت 
مهجور  اكران  در  سينمايی اش  ارزش های 
آن  از  كه  انتظاراتی  نتوانست  و  شد  واقع 

می رفت را برآورده سازد.

به  آثار  ارسال  مهلت  تمديد  از  ناصری  محمد 
ماه  آذر  تا 15  انقالب  داستان  چهارمين جشنواره 

خبر داد.
محمد ناصری، مدير كارگاه قصه و رمان حوزه هنری 
از داوران جشنواره داستان انقالب با اشاره به تمديد 
مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان انقالب، گفت: 
مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا يكم آذر ماه بود 
كه بر اساس تصميم برگزار كنندگان تا 15 آذر تمديد 

شد چرا كه از سوی بسياری از نويسندگان تهرانی 
و شهرستانی، درخواست هايی مبنی بر تمديد مهلت 

ارسال آثار داشته ايم. 
آثار  ارسال  مهلت  پايان  به  داد: هر چه  ادامه  وی 
نزديک مي شويم، آثار بيشتری به دستمان مي رسد 
و تجربه سال های گذشته نشان داده است كه حدود 

نيمی از آثار در روزهای پايانی ارسال مي شود. 
اين نويسنده با بيان اين كه آثار ارسالی به جشنواره 

كارشناسی  وصول،  محض  به  انقالب  داستان 
سطح  از  اثر  يا  مرحله  اين  در  افزود:  مي شوند، 
نازلی برخوردار است و با معيارهای داوران فاصله 
دارد كه از دور مسابقه خارج و بايگانی مي شود، 
دوباره  بعد  در مرحله  بود  قبولی  مورد  اثر  اگر  يا 

كارشناسی و بررسی مي شود. 
وی گفت: جشنواره داستان انقالب در بخش های 
داستان كوتاه و رمان نوجوان و بزرگسال برگزار 

مي شود و همچنين آثار برگزيده در صورت تمايل 
حوزه  مهر  سوره  انتشارات  سوی  از  اثر  نويسنده 

هنری به چاپ مي رسد. 
محمد ناصری با تاكيد بر اين كه تنها آثاری كه تا 
به حال به چاپ نرسيده اند، مي توانند در جشنواره 
موضوع  كه  است  درست  گفت:  كنند،  شركت 
موضوع  ما  اما  است  اسالمی  انقالب  جشنواره 
كه  ندارد  لزومی  و  نمي كنيم  محدود  را  انقالب 
نويسنده به طور دقيق نقطه آغاز انقالب تا سال 57 
و پيروزی انقالب را شرح بدهد بلكه بايد بن مايه 
و موضوع اثر انقالب اسالمی باشد و در خالل آن 

نويسنده داستان خود را روايت كند.

گزارش

خبر

مختارنامه روی آنتن رفت
اين سريال عظيم  از پخش  بازيگر سريال مختارنامه 
تاريخی در قالب 10 فيلم سينمايی در دهه اول محرم 

امسال خبر داد.
سريال  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  عليرضايی  حسن 
مختارنامه كه در 40 قسمت از شبكه اول سيما پخش 
شده بود با استقبال گسترده مخاطبان روبه رو شد و با 
توجه به مفاهيم دينی و مذهبی مختارنامه تماشای دوباره 
اين مجموعه در ايام محرم می تواند جذابيت های زيادی 
برای مخاطبان داشته باشد و به همين منظور از سريال 
مختارنامه 10 فيلم سينمايی با داستان های مجزا تدوين 
شده و در دهه اول محرم بعد از اخبار ساعت 19 از 
شبكه اول سيما پخش مي شود. گفتنی است مختارنامه 
داوود  كارگردانی  و  فالح  محمود  كنندگی  تهيه  به 
 ميرباقری طی سال های 81 تا 89 توليد و آماده پخش

 شده بود.

اين قهوه چه طعمی مي گیرد 
نويسندگان اين مجموعه تصميم گرفته اند خيلی زود با 

خوردن قهوه اي ديگر اين افراد را به گذشته بازگردانند.
يک ماهی است كه سری جديد قهوه تلخ آماده پخش 
است اما هنوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز 
نگرفته است كه به گفته محمد رجبی فروتن؛ مدير كل 
دفتر نمايش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
روال  طبق  مجموعه  اين  جديد  سری  مجوز  صدور 

معمول در دست بررسی و انجام است. 
گويا آمدن شخصيت های قهوه تلخ به زمان حال برايشان 
تصميم  مجموعه  اين  نويسندگان  و  دردسرساز شده 
گرفته اند خيلی زود با خوردن قهوه اي ديگر اين افراد 

را به گذشته بازگردانند. 
با توجه به وقفه بيش از چهارماهه ای كه در توزيع اين 
مجموعه ديده مي شود با كسر يک ماه مذكور نتيجه 
گرفته مي شود كه توليد اين مجموعه بيش از سه ماه 
تاخير داشته و مشكل اصلی نه صدور مجوز كه اختالل 

در توليد است. 
برای صدور  كه  تلخ  قهوه  در سری جديد مجموعه 
پروانه ساخت در حال بررسی است سريال از انتهای 
از  تعدادی  و  برگشته  حال  زمان  به  مجموعه  اين 
با  بلوتوس  و  نيما  همراه  به  داستان  شخصيت های 
خوردن قهوه در متروی تهران ظاهر مي شوند. تضاد اين 
شخصيت ها با زمان حال، داستان های كمدی، مهيج و 

جذابی را رقم مي زند... 
ساخت مجموعه قهوه تلخ به تهيه كنندگی مجيد گليان 
و حميد گليان ادامه دارد و بازيگرانی نظير محمدرضا 
هدايتی، مهران مديری، عارف لرستانی، برزو ارجمند، 
اليكا عبدالرزاقی، نادر سليمانی، فالمک جنيدی، مريم 
نقش  ايفای  و...  عزتی  جواد  كاظمی،  هادی  سوری، 

كرده اند. 

فرهنگ و هنر

ملودرام پرتنش 
مازيار ميری که با 

واکنش های متفاوتی 
مواجه شده از 

معدود فيلم های روی 
پرده است که به 

طبقه متوسط شهری 
می پردازد و شايد به 
همين دليل بيشتر 
از بقيه فيلم ها با 
استقبال تماشاگر 
مواجه شده است

مهلت جشنواره داستان انقالب تمديد شد

باشگاه ميلياردی ها و اعضای جدید 
بعد از اينکه عدد میلیارد در سینمای ايران برای خیلی از فیلمها به ثبت رسید سینمايی 
نويس ها دست به كار شدند و باشگاه میلیاردی ها را تاسیس كردند، باشگاهی كه صرفا 
در فضای مجازی بوده است. از طرفی در تركیب باشگاه 15 فیلم وجود دارد كه از اين تعداد 
10فیلم مربوط به ژانر كمدی است كه با توجه به اينکه همه تولیدات میلیاردی مربوط به 

5سال اخیر هستند، 

گيشه کم نوسان اکران پاييزی سينماها 

باشگاه ميلياردی ها عضو جدید مي پذیرد

مزايده 
9/1۶1 اجرای احكام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده كالسه 890253ج/27 له خانم راضيه السادات خوش نظر و عليه آقای ناصر اميرزاده به خواسته 
مطالبه مهريه )شصت مثقال طالی ساخته شده و مقدار يكصد و پنجاه عدد سكه تمام بهارآزادی و 
249/۶9۶/000 ريال وجه نقد و حق االجرای دولتی و هزينه كارشناسی و نشر آگهی( جلسه مزايده 
ای در روز چهارشنبه 90/9/23 ساعت 9 تا 10 در مكان اصفهان – خيابان نيكبخت – دادگستری 
كل – طبقه سوم – اتاق 345 مبنی بر فروش شش دانگ منزل مسكونی كه فاقد پالك ثبتی می باشد 
و در آدرس اصفهان – ملک شهر غرب - خيابان مفتح – جنوب خيابان بهاران – پالك 4- سمت 
راست – كوچه فرهنگ كه مشخصات و ارزيابی آن طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری كه مصون 
از تعرض طرفين مانده برگزار نمايد. ملک فعال در تصرف استيجاری آقای شاهين می باشد. مزايده از 
قيمت ارزيابی شده توسط كارشناس شروع شده و برنده فرد يا افرادی می باشند كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد و قبول نمايند. طالبان خريد می توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده از محل بازديد و با همراه 
داشتن 10 درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. مشخصات و ارزيابی ملک طبق نظر 
كارشناس. منزل به صورت دو طبقه )۶0- و طبقه فوقانی روی آن( می باشد. اسكلت آن ديوار و سقف 
تيرآهن و طاق ضربی آجری است. طبقه تحتانی به صورت پله برای فوقانی و آشپزخانه اوپن و هال 
می باشد و طبقه فوقانی شامل سرپله و سالن است و درب و پنجره های آن پروفيل آهن شيشه شده 
است و دارای آبگرمكن و كولر آبي می باشد. ميزان عرصه حدود 5۶ مترمربع و اعيان در دو طبقه جمعا 
81 مترمربع است. پالك دارای امتيازات آب، فاضالب، گاز روشن، برق تكفاز و تلفن می باشد. نمای 
ساختمان آجر بندكشی شده است كه كل پالك جمعا برابر با 380/000/000 ريال برآورد و اعالم می 

گردد. م الف: 13391 منصوری – مدير اجرای احكام شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
9/174 در خصوص پرونده كالسه 1298/90ش 7 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ ده ميليون ريال به شكل تضامنی از خواندگان به موجب يک فقره چک بانک تجارت به شماره 
90152۶ مورخه 89/11/14 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از سررسيد لغايت اجرای 
حكم به طرفيت 1- رضا نعمت بخش. 2- احمدرضا قائيدي تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 90/10/14 ساعت 10:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان آتشگاه – مقابل پمپ بنزين اول – مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
9/20۶ در خصوص پرونده كالسه 843/90 خواهان مرتضي صادقي دادخواستي مبني بر الزام انتقال 
سند دستگاه پرايد به طرفيت عبداله رضايي، سيد محسن هاشمي مهابادي تقديم نموده است. وقت 
رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/11/12 ساعت 4/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي 
و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه نوزدهم حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
9/207 در خصوص پرونده كالسه 90-1۶13 خواهان مهدي حدادگر دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 
5 ميليون تومان 093323-90/5/۶ به طرفيت حسين مهرابي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
مورخ 90/10/12 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 

13587 مدير دفتر شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
9/208 در خصوص پرونده كالسه 90-1۶12 خواهان مهدي حدادگر دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 
5 ميليون تومان 093324-90/5/۶ به انضمام خسارات وارده به طرفيت حسين مهرابي تقديم نموده 
است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/10/12 ساعت 11 ظهر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و 
تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 1358۶ مدير دفتر شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/218 شماره: 90-۶78 ش ح/ 14 به موجب رأي شماره 975 تاريخ 90/5/30 حوزه 14 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي مهدي سلطاني تهراني نام پدر: 
محمد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال )50/000/000 ريال( بابت 
يک فقره چک به شماره ۶38۶75-90/3/5 عهده بانک مسكن و مبلغ سي و چهار هزار ريال )34/000 
ريال( بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و هزينه هاي نشر آگهي و خسارت 
تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک 90/3/5 لغايت اجراي حكم در حق محكوم له آقاي ميالد ترك زاد 
با وكالت آقاي علي شيرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان- نبش سه راه سيمين ساختمان كاشي مرجان 
طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي 
معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم 
عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده 
يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده 
 باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 14 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/219 شماره: 90-۶79 ش ح/ 14 به موجب رأي شماره 982 تاريخ 90/5/30 حوزه 14 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي توكل عباد اله نژاد نام پدر: 
عزت اله مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ هشت ميليون و دويست و سي هزار ريال 
)8/230/000 ريال( بابت دو فقره حواله به شماره هاي 171219-88/3/30 و 171211-88/3/30 عهده 
قرض الحسنه سيدالشهداء و چک شماره ۶7۶844-88/4/25 عهده بانک تجارت و مبلغ سي و هشت 
هزار ريال )38/000 ريال( بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و هزينه نشر آگهي 
و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/4/14 )براي حواله ها( و از تاريخ سررسيد چک 
88/4/25 لغايت اجراي حكم در حق محكوم له آقاي ميالد ترك زاد با وكالت آقاي شيرزاده نشاني 
محل اقامت: اصفهان- نبش سه راه سيمين ساختمان كاشي مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 
اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به 
 حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 14 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/220 شماره: 90-۶۶1 ش/ 11 به موجب رأي شماره 901 تاريخ 90/۶/15 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حيدر بيات مجهول المكان محكوم است 
به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 32/000 ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله 
وكيل برابر تعرفه قانوني و هزينه نشر آگهي و خسارت تأخير تأديه قابل محاسبه در اجراي احكام. 
مشخصات محكوم له: اصغر جوانمردي با وكالت آقاي علي شيرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان- نبش 
سه راه سيمين- جنب ساختمان تجاري اسپادانا- ساختمان كاشي مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون 
اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم 
نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از 
دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از 

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

اخطار اجرايي
9/221 شماره: 90-۶44 به موجب رأي غيابي شماره 932 تاريخ 90/5/29 شعبه نهم شوراي حل 
اختالف اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حيدر بيات نام پدر: هوشنگ مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 )پنجاه ميليون( ريال بابت اصل خواسته و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانوني و سي و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه سفته 
شماره 920270 )سري/ د( مورخ 89/2/5 تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي 
بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق محكوم له: اصغر جوانمردي با وكالت آقاي علي 
شيرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان- نبش سه راه سيمين- جنب ساختمان اسپادانا- ساختمان كاشي 
مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه 
متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه نهم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/222 كالسه پرونده: 1098/90 ش/ 11، شماره دادنامه: 1230، مرجع رسيدگي: شعبه 11 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده نشاني: اصفهان نبش سه راه سيمين 
ساختمان كاشي مرجان طبقه اول، خوانده: محمدعلي باقري مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده 
و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: 
رأي قاضي شورا: دعوي حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده بطرفيت محمدعلي باقري بخواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال 50/000/000 ريال وجه 5 فقره چک به شماره هاي 89/2/31-42۶918 
و 42۶905-85/8/1 و 280349-84/11/25 و 280350-85/3/5 و 42۶90۶-89/12/27 عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و چهل هزار ريال 40/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق 
الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهي طبق تعرفه و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چک ها 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به 

اين مرجع خواهد بود. موسوي- قاضي شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/223 كالسه پرونده: 1097/90 ش 11، مرجع رسيدگي: شعبه 11 شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده، آدرس: اصفهان، نبش سه راه سيمين، ساختمان 
كاشي مرجان، طبقه اول، خوانده: مجيد كوشكي مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتي اعضاء شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي 
قاضي شورا: دعوي حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده بطرفيت مجيد كوشكي بخواسته مطالبه 
مبلغ چهل ميليون ريال 40/000/000 ريال وجه 9 فقره چک و حواله به شماره هاي 87/3/3-1218۶2 
و 928۶88-88/2/20 و 928۶87-88/11/25 و ۶5۶41-88/4/22 و ۶5۶40-88/3/22 و 208172-

87/12/23 و 208171-87/11/28 و 928۶85-88/10/11 عهده بانک رفاه و صندوق پس انداز و 
قرض الحسنه حضرت حجت به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در 
يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک رفاه و قرض الحسنه حضرت حجت كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر 
دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و چهل و 
هشت هزار ريال 48/000 ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چک ها و حواله تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي ا حكام مي باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. 

شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
9/224 كالسه پرونده: 1135/90، دادنامه: 1455-90/8/18، مرجع رسيدگي: شعبه هفتم شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حسين جمشيديان، نشاني: مسجد سيد جنب بانک ملت پارچه مبلي تخت 
جمشيد، وكيل: علي شيرزاده، نشاني: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشي مرجان طبقه اول، 
خوانده: محمود عليخاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت وجه دو فقره چک 
به شماره 118009 و 118011، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 
مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي حسين جمشيديان با وكالت آقاي علي شيرزاده 
به طرفيت آقاي محمود عليخاني به خواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت وجه چک هاي شماره 
118009 به سررسيد 85/5/5 به مبلغ شش ميليون ريال و 118011 به سررسيد 85/4/5 به مبلغ چهار 
ميليون ريال هر دو به عهده بانک سپه شعبه لردگان با توجه به محتويات پرونده و صدور گواهي عدم 
پرداخت توسط بانک مربوطه كه داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آنها به ميزان خواسته را دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانوني در جلسه دادرسي شركت نداشته 
و هيچگونه اليحه دفاعيه اي مبني بر عدم دين و برائت ذمه خويش ابراز و ارائه ننموده كه بنابراين دعوي 
خواهان وارد به نظر مي رسد كه مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 519 و 
522 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بعنوان اصل خواسته،  هشتاد 
و شش هزار ريال به عنوان هزينه هاي دادرسي و نشر آگهي و حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني 
و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک هاي موصوف ۶/000/000-85/5/5 و 4/000/000-

85/4/5 لغايت تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي 

حقوقي اصفهان مي باشد. رفيعي- قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/225 كالسه پرونده: 90-1050، شماره دادنامه: 1408-90/8/29، مرجع رسيدگي: شعبه 5 شوراي 
حل اختالف اصفهان- خ آتشگاه- دادسراي شماره 2- طبقه دوم، خواهان: حسين جمشيديان با وكالت 
آقاي علي شيرزاده، آدرس: اصفهان- نبش سه راه سيمين- ساختمان كاشي مرجان- طبقه اول، خوانده: 
احمد گركز مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي 
را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي حسين جمشيديان به 
طرفيت احمد گركز بخواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه چک هاي شماره 85/10/3-4۶3454 
و 4۶34۶2-85/۶/30 عهده بانک سپه شعبه ميدان ارتش به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به 
بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر 
دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و 20۶/000 ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد 
چک ها تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام 
مي باشد. در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي به اين مرجع خواهد بود. شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
9/22۶ كالسه پرونده: 90-1049، شماره دادنامه: 1407-90/8/29، مرجع رسيدگي: شعبه 5 شوراي حل 
اختالف اصفهان- خ آتشگاه- دادسراي شماره 2- طبقه دوم، خواهان: حسين جمشيديان با وكالت آقاي 
علي شيرزاده، آدرس: اصفهان- خ نبش سه راه سيمين- كاشي مرجان- طبقه اول، خوانده: احمد گركز 
مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به 
شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي آقاي حسين جمشيديان با وكالت علي 
شيرزاده بطرفيت احمد گركز بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه دو فقره چک هاي شماره 
4۶3455-85/12/30 و 4۶3453-85/8/30 عهده بانک سپه شعبه ميدان ارتش اصفهان به انضمام مطلق 
خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه 
به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 311 و 313 ق. ت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و مبلغ 20۶/000 ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چک ها 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به 

اين مرجع خواهد بود. شعبه پنجم حقوقي مجتمع مركزي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئيس منطقه اي فدراسيون بين المللي ديابت گفت: نه تنها 
عوارض ديابت در حال افزايش است بلكه سن شيوع 
عوارض اين بيماري در حال كاهش است به گونه اي 
كه جمعيت مسن كشورهاي پيشرفته به عوارض ديابت 
مبتال مي شوند اما عوارض اين بيماري در كشورهاي در 

حال توسعه در ميانساالن بروز مي كند. 
اميركامران نيكو سخن افزود: شيوع ديابت را در جمعيت 
ميانسال مي سنجند. جمعيت ايران در حال حاضر جوان 
است اما اگر اين جمعيت در سال هاي آينده به جمعيت 
ميانسال تبديل شوند و اقدام موثري در زمينه پيشگيري 
از ديابت انجام نشود، ايران در آينده نزديک در زمره 

كشورهايي با شيوع باالي ديابت قرار مي گيرد. 
رو  ايران  نوجوان  و  كودك  جمعيت  كرد:  تاكيد  وي 
مهم ترين ريسک  كه  در حاليست  اين  است  به چاقي 
نتيجه  در  است  چاقي  دو،  نوع  ديابت  به  ابتال  فاكتور 
اگر اين افراد هنگام ميانسالي نيز چاق باشند امكان دارد 
كه جمعيت ديابتي هاي ايران به دو برابر افزايش  يابد، 
كه هم اكنون نتوانسته ايم براي ديابتي هاي كنوني اقدام 

موثري انجام دهيم. 
ادامه  در  ديابت  بين المللي  فدراسيون  منطقه اي  رئيس 
اظهار كرد: در برخي كشورها مانند چين ابتال به ديابت 
دچار  در  نژادي  مسايل  كشور  اين  در  اما  است  شايع 
شدن به اين بيماري موثر است اين در حاليست كه در 
منطقه شمال آفريقا و خاورميانه شيوه زندگي غلط علت 

شيوع باالي ديابت است. 
نيكوسخن با بيان اين كه با تغيير شيوه زندگي بين 40 تا 
۶0 درصد از ابتال به ديابت نوع دو مي توان پيشگيري 

كرد، گفت: تغيير شيوه زندگي بزرگساالن قدري مشكل 
شيوه  براساس  را  كودكان  ابتدا  از  مي توان  اما  است 
صحيح زندگي تربيت كرد بنابراين براي پيشگيري از 
شيوه  كودكان  به  بايد  ايران  در  ديابت  شيوع  افزايش 

صحيح زندگي را بياموزيم. 
وي با اشاره به نقش مدارس در ترويج شيوه صحيح 
اين زمينه نقش مهمي  اظهار كرد: مدارس در  زندگي 
دارند و مي توان در كتاب هاي درسي موضوعات مربوط 
به پيشگيري از ديابت، تغذيه صحيح و فعاليت بدني را 
گنجاند تا بتوان از ابتالي دانش آموزان در سال هاي آينده 
به بسياري از بيماري هاي غير واگير پيشگيري كرد، كه 

متأسفانه به اين موضوع هنوز توجه خاصي نمي شود. 
تصريح  ديابت  بين المللي  فدراسيون  منطقه اي  رئيس 
كرد: هنوز همه خوراكي هايي كه در بوفه هاي مدارس 
خوراكي هاي  تغذيه  علم  اساس  بر  مي شود  عرضه 
مفيدي نيستند، و هنوز زنگ ورزش در مدارس، يكي 
دو ساعت است، اين در حاليست كه يكي دو ساعت 
براي انجام فعاليت بدني دانش آموزان بسيار كم است. 
از سوي ديگر، گاهي اوقات در زنگ ورزش به مسايل 

حاشيه اي پرداخته مي شود. 
نيكوسخن در پايان با تاكيد بر نقش رسانه ها در تغيير 
متاسفانه  گفت:  بزرگساالن  و  كودكان  زندگي  شيوه 
رسانه ها با تبليغ برخي از مواد غذايي، مردم را به ابتال 
به ديابت تشويق مي كنند، اما در مقابل مطالب مربوط به 
مسايل بهداشتي چه راديو و تلويزيون و چه رسانه هاي 
مكتوب كم است و گاهي اوقات مطالب پزشكي در اين 

رسانه ها به زبان پيچيده بيان مي شود. 

آيین تندرستي
خبر

کلينيك

وزيرسابق بهداشت: 
نیم درصد از جمعیت كشور 
مبتال به هپاتیت C هستند

شوراي  رئيس  و  هپاتيت  بين المللي  كنگره  دبير 
سياست گذاري سالمت گفت: طي چند سال اخير، 
تعداد مبتاليان به هپاتيت B در سطح كشور روند 

كاهنده اي طي كرده است. 
بين المللي  باقري  لنكراني در حاشيه كنگره  كامران 
هپاتيت منطقه افزود: تعداد مبتاليان به هپاتيت B در 
گذشته شش درصد بوده كه در حال حاضر اين رقم 

به كمتر از دو درصد رسيده است. 
به  كشور  جمعيت  از  درصد  نيم  كرد:  اظهار  وي 

هپاتيت C مبتال هستند. 
دبير كنگره بين المللي هپاتيت در پايان خاطرنشان 
كرد: در گروه هاي خاص نظير معتادان تزريقي در 
ارتباط با ويروس هپاتيت بايد مراقبت هاي ويژه اي 

صورت بگيرد. 

ورود به توالت عمومی ممنوع
تعداد  كه  است  داده  نشان  مطالعه جديد  يک  نتايج 
بي شماري از باكتري هاي بيماري زا در سرويس هاي 
بهداشتي عمومي تجمع مي كنند و به راحتي بين افراد 

مختلف جابه جا مي شوند. 
كارشناسان بهداشت عمومي در آمريكا با استفاده از 
يک وسيله تعيين توالي ژنتيک پيشرفته، 19 گروه از 
باكتري ها را روي درها، كف زمين ها، روي دستگيره ها 
عمومي  دستشويي هاي  در  مايع  صابون  ظروف  و 

شناسايي كرده اند. 
همچنين بسياري از اين نسخه هاي باكتريايي شناسايي 
شده و از طريق تماس دست انسان با سطوح آلوده، 
از  پوستي  باكتري هاي  همچنين  مي شوند.  منتقل 
روي  آئورئوس«  »استامينوكوكوس  ميكروب  قبيل 
دستگيره ها و ساير وسايل دستشويي ها كه به آنها دست 
مي زنيم، وجود دارند. برخي از انواع اين باكتري ها در 

دستشويي هاي زنانه و مردانه متفاوت هستند. 
در  كلورادو  دانشگاه  در  پزشكي  علوم  متخصصان 
اين مطالعه خاطرنشان كردند: مادامي كه دست هاي 
خود را با آب و صابون بشوئيد و بهداشت مناسبي 
را در اين زمينه رعايت كنيد، اين باكتري ها مشكلي 
وجود  دليل  به  اما  كرد  نخواهند  ايجاد  شما  براي 
همين باكتري هاست كه متخصصان همواره تاكيد به 

شستشوي مناسب دست ها دارند. 
لوازم  به  زدن  دست  براي  مي شود  توصيه  همچنين 
و  كنيد  استفاده  دستمال  از  بهداشتي  سرويس 
حتي المقدور از تماس مستقيم پوست دست با اين 

لوازم خودداري كنيد. 

اصفهان  استان  زيست  محيط  آزمايشگاه  مسئول 
تعداد روزهای دارای هوای سالم را از ابتدای سال 
جاری تا كنون دو برابر نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته اعالم كرد.
بابک صادقيان در كارگروه كاهش آلودگی هوای 
استان اصفهان به ارائه آخرين وضعيت كيفی هوا 
اظهار  و  پرداخت  كنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
استقرار  جاری،  سال  در  خوشبختانه   داشت: 

پديده های ناپايدار جوی باعث فراهم شدن وضعيت 
مناسبت تری نسبت به سال گذشته گرديد. 

و  پرداخت   89 سال  آمار  ارائه  به  ابتدا  در  وی 
گفت: سال گذشته در مجموع 25 روز هوای پاك 
بارندگی های پراكنده طی  داشته كه آن را مديون 

فروردين ماه می باشيم. 
اصفهان  استان  زيست  محيط  آزمايشگاه  مسئول 
روز   195 سالم،  هوای  روز   143 داشتن  افزود: 

هوای آلوده و دو روز وضعيت آلوده و بحرانی، 
اعالم شده در خصوص وضعيت هوا  گزارشات 

در سال گذشته می باشد. 
صادقيان با اشاره به هوای بحرانی اصفهان در 9، 
10 و 11 آذر ماه سال گذشته كه منجر به تعطيل 
شدن مدارس و ارگان های دولتی شد، بيان داشت: 
خوشبختانه امسال شاهد رو به بهبود رفتن هوای 

شهر اصفهان بوده ايم. 

سال  ابتدای  از  پاك  هوای  روزهای  جمع  وی 
بيان  و  كرد  اعالم  روز  هشت  را  كنون  تا  جاری 
هوای  روز  هشت  مجموع  از  روز  چهار  داشت: 
پاك در شهر اصفهان را مديون بارندگی های اخير 

می باشيم. 
صادقيان ادامه داد: شهر اصفهان همچنين در اين 
روز   ۶8 و  سالم  هوای  روز   175 زمانی،  مدت 

هوای ناسالم داشته است. 
اصفهان  استان  زيست  محيط  آزمايشگاه  مسئول 
در خاتمه اعالم كرد: امسال با حاكم شدن شرايط 
در  بهتری  كيفی  وضعيت  شاهد  مناسب،  جوی 
هوای شهر و استان اصفهان نسبت به سال گذشته 

خواهيم بود.

جمعيت ايران در 
حال حاضر جوان 

است اما اگر 
اين جمعيت در 

سال هاي آينده به 
جمعيت ميانسال 
تبديل شوند و 

اقدام موثري در 
زمينه پيشگيري 
از ديابت انجام 
نشود، ايران در 
آينده نزديك در 

زمره کشورهايي با 
شيوع باالي ديابت 

قرار مي گيرد

از ابتدای سال جاری تا کنون؛

اصفهان 8 روز هوای پاک را تجربه كرده است

رئيس منطقه اي فدراسيون ديابت: 

رسانه ها مشوق ابتال به دیابت هستند!

ابالغ رأي
9/227 كالسه پرونده: 1228/90، شماره دادنامه: 151۶-90/8/12، مرجع رسيدگي: شعبه ششم شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حسين جمشيديان نشاني: خ مسجد سيد، بعد از بانک ملت، پارچه 
مبلي تخت جمشيد، وكيل: علي شيرزاد، نشاني: نبش سه راه سيمين، ساختمان كاشي مرجان طبقه اول، 
خوانده: محمدعلي باقري مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 5 ميليون تومان وجه پنج فقره چک هر 
كدام به مبلغ يک ميليون تومان به شماره هاي 584438-84/12/20 بانک سپه و 8۶/3/30-088172 
بانک ملت و 42۶91۶-85/12/27 صادرات و 42۶907-85/12/1 صادرات و 85/۶/1-42۶904 
صادرات. با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاء شورا ختم رسيدگي را اعالم 
و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي حسين 
جمشيديان به وكالت علي شيرزاد به طرفيت آقاي محمدعلي باقري به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون 
ريال وجه 5 فقره چک به شماره هاي 584438-088172 و 42۶91۶-42۶904 و 42۶907 به عهده 
بانک سپه شعبه رهنان/ ملت شعبه سجاد/ صادرات رهنان به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه 
به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهي هاي عدم پرداخت توسط 
بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اين كه 
خوانده علي رغم ابالغ قانوني نشر آگهي )۶/552( در جلسه حضور نيافته است و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و صد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تأخير 
در تأديه از تاريخ سررسيد چک هاي موصوف )85/۶/1-85/12/1-85/12/27-8۶/3/30-84/12/20( 
تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي 

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

ابالغ رأي
9/228 كالسه پرونده: 90-1230، شماره دادنامه: 1515-90/8/12، مرجع رسيدگي: شعبه ششم 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حسين جمشيديان نشاني: خ مسجد سيد، بعد از بانک ملت، 
پارچه بافي، تخت جمشيد، وكيل: علي شيرزاد نشاني: نبش سه راه سيمين، ساختمان كاشي مرجان 
طبقه اول، خوانده: محمدعلي باقري مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال وجه دو 
فقره چک به شماره هاي 891500-84/7/30 بانک سپه و 088173-8۶/4/30 بانک ملت. با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاء شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي حسين جمشيديان بوكالت علي 
شيرزاد به طرفيت آقاي محمدعلي باقري به خواسته مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال وجه دو فقره چک 
به شماره هاي 891500 و 088173 به عهده بانک سپه شعبه رهنان و ملت شعبه سجاد به انضمام 
مطلق خسارت قانوني، با توجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهي هاي عدم پرداخت توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. و اين كه خوانده علي رغم ابالغ قانوني وقت )نشر آگهي( ۶/553 در جلسه 
حضور نيافته است و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به 
دعوي خواهن از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه مستنداً 
به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد چک هاي موصوف )84/7/30 
بانک سپه و 088173 بانک ملت( تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.  موسوي- قاضي شعبه ششم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/229 كالسه پرونده: 1095/90 ش 11، شماره دادنامه: 1231، مرجع رسيدگي: شعبه 11 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده، آدرس: اصفهان، نبش سه 
راه سيمين، ساختمان كاشي مرجان طبقه اول، خوانده: حميدرضا ابراهيميان مجهول المكان، خواسته: 
تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام كليه هزينه ها و 
خسارات دادرسي و تأخير تأديه و حق الوكاله 80۶841-85/11/1۶ و 801597-85/7/3 و 802333-

85/9/1۶ و 808747-85/5/31 و 80۶847-85/10/1۶ و 802334-85/9/30 و 85/10/30-80۶84۶ 
و 80۶849-85/11/5 و ۶14820-85/7/10. با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاء شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: 
دعوي حسين جمشيديان با وكالت علي شيرزاده به طرفيت حميدرضا ابراهيميان بخواسته مطالبه مبلغ 
چهل و پنج ميليون ريال 45/000/000 ريال وجه 9 فقره چک به شماره هاي فوق الذكر عهده بانک 

صادرات به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و 
پنج ميليون ريال 45/000/000 ريال بابت اصل خواسته و شصت هزار ريال ۶0/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و هزينه نشر آگهي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
سررسيد چک ها تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده 
اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. موسوي- قاضي شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده
9/230 شماره: 12۶02 براساس پرونده اجرايي كالسه 1012-89/4 اجراي ثبت سميرم ششدانگ يک 
قطعه باغ مفروزي به شماره پالك 57/28 به مساحت ده هزار و يكصد و شصت مترمربع واقع در مزرعه 
آخروم بخش ثبتي سميرم كه سند مالكيت آن در صفحه 44 دفتر 30 امالك سميرم به نام سيد حبيب 
فاطمي فرزند سيد ابوالقاسم ثبت و صادر گرديده است و حدودات آن به حكايت دفتر امالك شماالً در 
سه قسمت كه قسمت دوم غربي است اول به طول 55 متر و دوم بطول 19 متر به استخر اشتراكي سوم 
بطول 14 متر مرزيست به حريم جوي و جدول شيرواني شرقاً بطول 180/5 متر مرزيست اشتراكي 
با باغ پالك 27 جنوباً بطور شكسته بطول ۶5 متر مرزيست به حريم جوي و جدول ورثه غريب غربًا 
بطور شكسته بطول 129 متر مرزيست به حريم كهله ملک محمد حقوق ارتفاقي جوي آب اشتراكي با 
باغ پالك 27 از طرف شمال موردثبت وارد و از طرق شرق حق عبور دارد ضمناً طبق نظر كارشناس 
رسمي دادگستري ششدانگ باغ مذكور حدود 400 اصله درخت سيب حدود 25 ساله با حق الشرب 
تابعه دارد كه با سيستم آبياري قطره اي مشروب مي گردد و عرصه و اشجار و اعياني ملک مذكور با در 
نظر گرفتن كليه شرايط و موقعيت و كاربري زراعي جمعاً به مبلغ يک ميليارد و شانزده ميليون ريال 
)1/01۶/000/000 ريال( ارزيابي گرديده است. ششدانگ پالك فوق الذكر به انضمام ششدانگ يكباب 
خانه تحتاني و فوقاني به شماره پالك 1/۶70۶ به مساحت ششدانگ هشتصد و چهل مترمربع واقع 
در خيابان قدس سميرم كه اسناد مالكيت آن در صفحات 28 و 31 دفتر 51 امالك سميرم بالسويه و 
االشاعه به نام آقاي سيد حبيب فاطمي فرزند سيد ابوالقاسم و خانم شهال طايي فرزند حسن ثبت و 
صادر گرديده است و حدود و مشخصات ششدانگ آن به حكايت دفتر شماالً اول در دو قسمت كه 
قسمت دوم غربي است به طول هاي 18/55 متر و 1۶/5 متر ديواريست به ديوار و ديواريست به خانه 
پالك 2310 باقيمانده دوم بطول 2/5 متر درب و ديواريست به پياده روي خيابان مولوي شرقاً اول بطول 
34/35 متر به ديوار و ديوار به ديوار پالك 2310 دوم بطور شكسته بطول ۶ متر درب و ديواريست به 
بن بست پنج متري سوم در دو قسمت كه قسمت اول جنوبي است بطول هاي ۶/5 متر و 23/30 متر 
به ديوار خانه و مغازه پالك 2310 باقيمانده جنوباً بطول 13/80 متر درب و ديواريست به پياده روي 
خيابان قدس غرباً در سه قسمت كه قسمت دوم شمالي است به طول هاي 31/20 متر ديواريست 
اشتراكي و 0/30 متر و 13 متر ديواريست به خانه پالك 1/2310 باقيمانده كه ششدانگ پالك فوق 
الذكر طبق گزارش كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ سه ميليارد و نود و پنج ميليون و چهارصد و 
هشتاد هزار ريال )3/095/480/000 ريال( ارزيابي گرديده است. ضمناً طبق گزارش كارشناس ملک 
مذكور بصورت يكباب منزل مسكوني نوساز مي باشد كه داراي 840 مترمربع عرصه و 309 مترمربع 
اعياني در طبقه همكف و 309 مترمربع اعياني در طبقه اول و 105 مترمربع اعياني در طبقه دوم )توضيح 
اينكه طبقه دوم بصورت يكباب سوئيت و دو عدد سرپله مي باشد( كه با ديوارهاي آجري و اسكلت بتن 
آرمه و سقف تيرچه و بلوك و درب و پنجره هاي خارجي پروفيلي حفاظ دار و داخلي چوبي فاقد رنگ 
آميزي و سطوح داخلي سراميک كاري و كاشي كاري و سنگ كاري و سفيدكاري و نماي بيروني سنگ 
گرانيت و كف سراميک و موزائيک و پشت بام ايزوگام و 1۶1 مترمربع اسكلت بتن آرمه و سقف تيرچه 
و بلوك با كاربري تجاري به انضمام درب هاي پروفيلي مشرف به خيابان قدس احداث گرديده و داراي 
مشتركات 2 برق و 2 آب و يک گاز و فاضالب و تلفن هاي شماره 3224538 و 3221080 مي باشد 
هر دو پالك فوق الذكر )ششدانگ يكبابخانه تحتاني و فوقاني پالك 1/۶70۶ و ششدانگ يک قطعه باغ 
مفروز پالك 57/28( به انضمام كليه توابع و متعلقات و تأسيسات و مستحدثات و كليه ساختمان هاي 
احداثي بدون استثناي چيزي از آن ها در قبال اخذ تسهيالتي به موجب سند رهني شماره مورخه 8914 
مورخه 8۶/9/21 دفتر اسناد رسمي 178 سميرم در رهن و وثيقه بانک صادرات اصفهان شعبه آزادي 
قرار گرفته است و هر دو مورد رهن فوق الذكر در روز يكشنبه مورخه چهارم دي ماه يكهزار و سيصد 
و نود )1390/10/4( از ساعت 9 الي 12 در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سميرم از مبالغ پايه 
ارزيابي به مزايده گذاشته مي شود )ششدانگ يک قطعه باغ مفروزي پالك 57/28 از مبلغ پايه يک ميليارد 
و شانزده ميليون ريال و ششدانگ يكبابخانه تحتاني و فوقاني از مبلغ سه ميليارد و نود و پنج ميليون و 
چهارصد و هشتاد هزار ريال به مزايده گذاشته مي شود( و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي 

وعوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد. اين آگهي يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخه 90/9/8 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد. م الف/ 2297 موسوي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سميرم
 

ابالغ رأي
9/232 كالسه پرونده: 3۶1/90 ش 1، شماره دادنامه: 485-90/8/30، مرجع رسيدگي: شعبه اول 
شوراي حل اختالف، خواهان: فاطمه غفاري، نشاني: اصفهان، خ وحيد، جنب تاكسي تلفني خاقاني، 
بن بست شهيد غفاري، پالك 30۶، خوانده: جواد اعتدالي نژاد نشاني: اصفهان سه راه سيمين، شهرك 
ولي عصر، خ مشفق، كاشاني، فرعي 12، پالك 1333، خواسته: مطالبه نفقه معوقه ايام گذشته از تاريخ 
89/1/1 لغايت زمان صدور حكم طبق نظركارشناس رسمي دادگستري مقوم به سي ميليون ريال، 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي تشريفات قانوني و 
اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي 
مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان خانم فاطمه غفاري فرزند غالم حسن به 
طرفيت خوانده آقاي جواد اعتدالي نژاد فرزند داود به خواسته مطالبه نفقه ايام گذشته از تاريخ 89/1/1 
لغايت زمان صدور حكم طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مقوم به سي ميليون ريال، ضمن بررسي 
اوراق پرونده رابطه زوجيت فيمابين طرفين به استناد فتوكپي مصدق سند نكاحيه مضبوط در پرونده 
محرز مي باشد و با توجه به دادخواست تقديمي خواهان و نظر به اين كه خوانده عليرغم ابالغ قانوني 
در جلسه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز مبني بر پرداخت نفقه به خواهان يا در خصوص نشوز 
نامبرده باشد به شعبه ارائه ننموده با عنايت به اين كه طبق قانون مدني نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر 
مي باشد لذا شورا دعوي مطروحه را وارد دانسته و با استناد به مواد 120۶-1204-1111-1107-110۶ 
قانون مدني وفق نظريه كارشناس كه مصون از اعتراض مانده خوانده را محكوم به پرداخت يک 
ميليون و ششصد و پنجاه و شش هزار تومان از تاريخ 89/1/1 لغايت 89/12/29 و از تاريخ 90/1/1 
لغايت زمان صدور حكم )90/8/25( ماهيانه مبلغ صد و شصت و دو هزار تومان بابت نفقه معوقه در 
حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد. نوريان- قاضي شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/271 كالسه پرونده: 233/90، شماره دادنامه: 585-90/7/۶، مرجع رسيدگي: شعبه 17 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي نشاني: اصفهان، خ سروش، كيلومتر 13، اصفهان شيراز، 
فروشگاه مركزي ربيعي، خوانده: نعمت اله نادري مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسيد 
عادي، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: 
در خصوص دعواي آقاي مهدي كريمي به طرفيت آقاي نعمت اله نادري به خواسته مطالبه مبلغ بيست 
و سه ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار ريال )23/457/000 ريال( طبق رسيد عادي مورخه 
88/1/23 به انضمام مطلق خسارات قانوني، با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگي و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواي 
مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا شورا به استناد مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست 
و سه ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار ريال )23/457/000 ريال( بابت اصل خواسته و پرداخت 
سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل برمبناي تعرفه قانوني و همچنين خسارت تأخير 
تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/4/۶ لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده اجراي محترم احكام مي باشد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعي به خوانده قابل 
واخواهي در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در 

دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.  شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
9/272 كالسه پرونده: 90-427 ش ح/ 25، شماره دادنامه: ۶3۶-90/7/30، مرجع رسيدگي: شعبه 
25 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي نشاني: اصفهان خ سروش بعد از آل 
خجند آلومينيوم آرين، خوانده: ولي اله بهراميان مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دادخواست 
مهدي كريمي به طرفيت ولي اله بهراميان بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه يک فقره چک 
به شماره 599470-89/9/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه 
به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار 

كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل 
نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند. علي هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 44/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه 
از تاريخ 89/9/30 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزي در حق خواهان 
صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه 

خواهد بود. شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/273 شماره: 90-47۶ ش ح/ 2۶ به موجب رأي شماره 555 تاريخ 90/۶/29 حوزه 2۶ شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه عليرضا نقيان نام پدر: يداله مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 4/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 30/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي به انضمام خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک 8۶/10/30 تا زمان اجراي دادنامه در 
حق محكوم له مهدي كريمي نام پدر: نعمت اله نشاني محل اقامت: اصفهان- كيلومتر 13 اصفهان شيراز 
نرسيده به داروسازي فارابي فروشگاه مركزي. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي 
فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا 
قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم 

خواهد شد. شعبه 2۶ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/274 شماره: 90-3۶۶ ش/ 23 به موجب رأي شماره 527 تاريخ 90/۶/30 حوزه 23 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا جعفري مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ پانزده ميليون و هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و سي هزار 
ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد كه وصول آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد و پرداخت نيم عشر حق االجراء بابت 2 فقره چک 
141000-88/11/20 و 093۶4۶-88/11/15. مشخصات محكوم له: مهدي كريمي سهلواني نشاني 
محل اقامت: اصفهان، خ سروش بعد از آل خجند جنب عابر پياده مغازه آرين. ماده 34 قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از 
دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از 

شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/275 شماره: 90-3۶8 ش/ 23 به موجب رأي شماره 528 تاريخ 90/۶/2 حوزه 23 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين آفرين مجهول المكان محكوم 
است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال هزينه دادرسي و 
خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/5/3 كه وصول آن براساس نرخ اعالمي از سوي 
بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد بابت وجه سفته هاي شماره )0323927 و 0323928 و 
78973 در حق محكوم له مهدي كريمي سهلواني نشاني محل اقامت: اصفهان خ جي غربي، ايستگاه 
كنگاز، دفتر فني حفاظتي پاسارگاد و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک 

روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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زاينده رود

ورزش اصفهان در چرخش مدار  توپ های كوچک و بزرگ 
و رنگ و وارنگ به اوجی رسيده كه در بيشتر رشته های 
ورزشی گوی سبقت را از تيم های محبوب پايتخت نيز گرفته 

است.
دو باشگاه بزرگ اصفهانی ذوب آهن و سپاهان و دو باشگاه 

خصوصی فوالد ماهان و گيتی پسند با سرمايه گذاری ويژه 
خود در حوزه ورزش قهرمانی، توانسته اند در سال های اخير 
در ميادين مختلف داخلی و قاره ای خوش بدرخشند و نام 
اصفهان را بر فراز كوه ورزش ايران زمين به اهتزاز در آورند. 
هر چند كه اين روزها با تغيير رويكرد دولت در قانون پنجم 
توسعه كشور در خصوص برخورد شركت های بزرگ دولتی 
با مقوله ورزش قهرمانی، دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان اين 

روزها با مشكالت ريز و درشتی دست و پنجه نرم می كنند.
اخير  ساليان  طی  كه  اصفهان  در  باشگاهی  ورزش 
فوتبال  در  ويژه  به  ورزشی  های  رشته  همه  در  توانسته 
سال 90  در  بگيرد،  سرقفلی  به  برای خود  را  »قطب«  نام 
خود  برای  مختلف  داليل  به  را  خوبی  شرايط  نتوانسته 
 كسب كند و اين روزها دورتر از مسير هميشگی قدم بر

می دارد. 

از سوی ديگر ورزش، منهای ورزش باشگاهی در اصفهان، در 
سال 89 به طور خاص در سودای برنامه چشم انداز ورزش 
استان روزگار گذراند و در سال 90 نيز نتوانسته آنگونه كه 
بايد بر مدار برنامه های چند صد ساعت نفره خود حركت 
كند. برنامه ای كه اداره كل ورزش و جوانانی كه جايگزين 
اداره كل تربيت بدنی شده آن را به جنجال تبليغاتی و توجيهی 

خود تبديل كرده است.
روزگاری كه با گذشت هشت ماه بر ورزش اصفهان گذشته 
آنقدر پر فراز و نشيب بوده كه عالمت های تعجب فراوانی 
را بر متن می نشاند و البته سهم مجموعه اداره كل ورزش و 
جوانان )تربيت بدنی( و هيأت های زير مجموعه اش از اين 

عالمت بسيار قابل توجه است.
 تغييرات زياد در رأس هيأت های ورزشی كه اغلب بی دليل
را  ورزش  جريان  نيز  گرفته  صورت  قانونی  غير  و 
پيش  خاص  حاشيه های  سوی  و  سمت  به  استان  در 
ورزش  در  نيز  مباركی  های  اتفاق  البته  است.  برده 
آن كنار  از  راحتی  به  نمی شود  كه  داده  رخ   اصفهان 

 گذشت.
  قهرمانی سپاهان در ليگ برتر فوتبال باشگاه های كشور، 
بازگشت اصفهان با گيتی پسند به ليگ برتر واليبال پس از 
سال ها، تيمداری تيم فوالد ماهان در سوپر ليگ بسكتبال، 
افتتاح سالن ورزشی مخابرات و . . . از جمله مهم ترين 

رويدادهای مهم ورزش اصفهان در اين سال بوده است.
با اين حال هنوز تكليف ورزشگاه نقش جهان مشخص نشده، 
ورزشگاهی كه بايد بر سر قبر بی جنازه اش گريست چرا كه 
باگذشت بيست سال از آغاز ساخت آن هنوز به بهره برداری 
 كامل نرسيده است و فاز اول مجموعه در حال تخريب می باشد.
انداز نويس ها در  برنامه نويسان و چشم  سال 90 رويای 
تئوری نويسی های خود بود، اما هنوز سرانه اصفهان در 

فضای ورزشی بسيار پايين تر از پايين است. 
ذوب آهن چندين بار تيم هاش را به حراج انحالل گذارده و بر 
طبل قانون ناقصی كه آنها را در الی منگنه قرار داده می كوبد تا 
شايد بتواند از جايگاه خود در ورزش ايران دفاع كند. پرستو ها 
از شهر رفته اند اما اداره كل ورزش و جوانان در پيچ و تاب 
صفحات برنامه نويسی خود كه هيچ ضمانت اجرايی ندارد 
 به تقويمی كه روزها را ورق می زند برنامه سنجاق می كند.
توجيه  ندارد،  خوشی  حال  روزها،  اين  اصفهان  ورزش 
بايد اين موضوع را  و جنجال خيانت بزرگ تری است و 

باور كنيم. 

زاينده رود
حضور تيم واليبال گيتی پسند در كنار تيم ذوب آهن 
باعث شد رقابت اصفهانی ها در واليبال بانوان نيز 

بروز و هر روز ابعاد جديدی به خود بگيرد.
 تيم ذوب آهن كه سال ها به عنوان يكی از قطب های
تنها  و  يكه  می رفت  شمار  به  ايران  واليبال  اصلی 
در اصفهان و زمانی كه هيچ تيمی از اصفهان در 
هيچ ليگی شركت نداشت، از خود حضور موفق 
و قدرتمندانه نشان داد و همواره نماينده شايسته ای 

اما امروز اصفهانی ها حضور تيم  برای استان بود. 
گيتی پسند را نيز به عنوان دومين نماينده ايران در 
ليگ برتر می بينند و خوشحالند كه رقابتی سالم و به 
دور از تنش را از دو تيم شاهد باشند. تجربه نشان 
داده رقابت اصفهانی اگر از حد معمول خود خارج 

شد جام به هيچ يک از دو تيم نخواهد رسيد.
گيتی پسندی ها كه برای اولين سال حضور خود در 
ليگ برنامه ويژه ای را تدارك ديده بودند اقدام به 
جذب بازيكنان نامی در واليبال بانوان كردند كه در 

ميان آنها نام سميرا ايمانی، شبنم عليخانی و شكوفه 
صفری بيش از همه خودنمايی می كند. بازيكنانی 
كه سال های متمادی برای ديگر تيم شهر توپ زدند 

و افتخار آفريدند.
تيم  دو  خوانی  كری  شروع  و  ماجرا  عطف  نقطه 
نيز از زمانی آغاز شد كه بازيكنان ذوب اين تيم را 
ترك كردند و به تيم تازه وارد گيتی پسند پيوستند و 
مطمئن بودند با باشگاه قبلی هيچ قراردادی ندارند، 
در حالی كه مربی ذوب آهن اعالم كرده بود آنها با تيم 

 ذوب آهن قرارداد دو ساله دارند و باشگاه گيتی پسند
بازيكنانش را وسوسه كرده است.

پروانه شريف زاده سرمربی تيم واليبال گيتی پسند 
معتقد است: هنگامی كه بازيكن دلش با تيم نباشد 
اگر ميلياردها تومان هم به او بدهی نمی تواند در آن 
تيم بماند. من حاضر نيستم به هر قيمتی بازيكن 
از  تيم گيتی پسند خصوصی است و  را نگه دارم. 
شرايط مالی خوبی برخوردار است. اين دو بازيكن 
بيشتری  پول  می توانند  كه  كردند  احساس  نيز 
 بگيرند و رفتند، هر چند كه از خانواده ذوب آهن

هستند.
اما  بود  آنها  رفتن  مخالف  باشگاه  گويد:  می  وی 
تبليغات زيادی دارد و  من اجازه دادم. گيتی پسند 
اين تيم وسوسه  بازيكنان را برای حضور در  اين 

كردند.
تيم  سرمربی  آرا  راحله  واكنش  ميان   اين  در 
گيتی پسند به اين ماجرا نيز خواندنی است: عليخانی 
و صفری قراردادشان با باشگاه سفيد بود و چيزی 
از  نيز  همه  بود.  نرسيده  ثبت  به  استان  هيأت  در 
جذب اين بازيكنان توسط گيتی پسند مطلع بودند، 
اما نمی دانم كه چرا مربی اين تيم اظهار بی اطالعی 

كرده است.
تيم  دو  خوانی  كری  ابتدای  اين  می رسد  نظر  به 
ديدار  در  عليخانی  شبنم  حضور  كه  چرا  باشد 
تيمش مقابل ذوب آهن يكی از داليل مهم پيروزی 
گيتی پسند در اولين شهرآورد واليبال بانوان بود و 
خاطره اولين شكست حاال حاالها از ذهن ذوبی ها 

پاك نخواهد شد. 

سالمت بانوان، سالمت خانواده است
استان  وجوانان  ورزش  كل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
بانوان،  سالمت  را  بانوان  تخصصی  كميته  شعار  اصفهان 

سالمت خانواده عنوان كرد.
بانوان  ورزش  تخصصی  كميته  جلسه  در  زاده  كعبی 
است  اصفهان  استانداری  وخانواده  بانوان  زيرگروه  كه 
اظهارداشت: سالمتی بانوان بدون شک سالمتی خانواده را 
ابعاد  اين رو ورزش به عنوان مهم ترين  از  به دنبال دارد 

سالمتی جسمی و روحی  بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد به همين دليل اداره كل 
ورزش و جوانان در تعامل با دستگاه های اجرايی است تا بتواند موجبات رشد و 

گسترش ورزش در بين بانوان را به وجود آورد.
اشاره و  به وجود آمده  استان  بانوان در سطح  برای ورزش  امكاناتی كه  به  وی 
 8 تا   7 ساعت  از  كل  اداره  زيرنظر  ورزشی  های  مجموعه  ساخت:  خاطرنشان 
صبح هر روز به بانوان خدمات رايگان ارائه می دهند، از طرفی بخش اعظمی از 
130مكانی كه در سطح استان برای ورزش رايگان تجهيز شده به بانوان اختصاص 
دارد. كعبی زاده گفت: شورای انس و همچنين كارگروه تخصصی ورزش بانوان 

به توسعه بيش از پيش و فرهنگ سازی ورزش در بين اين قشر می پردازد.

ايران- چین؛ ديدار جهانی آسیايی ها
تيم ملی واليبال ايران امروز در آخرين ديدار مرحله سوم 
خود،  آسيايی  رقيب  مصاف  به  ژاپن   2011 جهانی  جام 

چين می رود.
تيم ملی واليبال ايران در هفتمين ديدار خود در جام جهانی 
ژاپن پنجمين پيروزی خود را كسب كرد تا به رده چهارم 
رقابت ها صعود كند. ايران كه در اين رقابت ها موفق ترين 
امروز در آخرين مصاف خود در  تيم آسيايی بوده است 

فينال جام  بار در  ايران و چين آخرين  دور سوم رقابت ها به ديدار چين می رود. 
ملت های آسيا كه اوايل مهر ماه در تهران برگزار شد به مصاف هم رفتند كه ايران 

موفق به شكست چين و قهرمانی در اين پيكارها شد.
در حالی كه واليباليست های ايرانی تا به امروز نتايج خيره كننده ای در رقابت های 
ژاپن كسب كرده اند اما چين رقيب ديرينه ايران ناكام ترين تيم آسيايی بوده است. 
در حال حاضر چين شش باخت در كارنامه اش به ثبت رسيده است و با يک امتياز 
در قعر جدول رقابت ها قرار دارد. با انجام رقابت های امروز، دور سوم مسابقات نيز 
به پايان می رسد و تيم ها تا جمعه استراحت می كنند. ايران در روزهای جمعه، شنبه 

و يكشنبه برابر برزيل، روسيه و ايتاليا سه مصاف سخت خواهد داشت.

ورزش
توپ و تور

ايرانی ها شانس اول قهرمانی
زاينده رود

با از دست دادن قهرمانی بسكتبال باشگاه های آسيا 
توسط تيم مهرام، امسال تيم های ايرانی برای رسيدن 
به سطح اول بازی های باشگاهی قاره كهن نه تنها 
تالش خود را آغاز كرده اند بلكه برای پس گرفتن 
عنوان قهرمانی از لبنانی ها انگيزه زيادی دارند. در اين 
دوره و در حال حاضر در رقابت های غرب آسيا سه 
تيم مهرام، ذوب آهن و پتروشيمی بندر امام بايد در 
بازی ها شركت كنند كه از بين اين تيم ها تنها يک 

نماينده به بسكتبال باشگاه های آسيا صعود می كند.
 قرعه كشی رقابت های وابا  و انتخابی جام باشگاه های
آسيا انجام شد و طی آن تيم ذوب آهن نماينده ايران 
تيم های  با   A گروه  در  آسيا(  غرب  چهارم  )تيم 
الرياضی لبنان)مدافع عنوان قهرمانی(، پتروشيمی بندر 

امام، آرامكس اردن و االتحاد يمن همگروه شد. 
باال  گل  معدل  با  حاضر  حال  در  كه  آهن  ذوب 
ايران  بسكتبال  برتر  ليگ  های  رقابت  صدرنشين 
اگر  و  ندارد  خوبی  روز  و  حال  روزها  اين  است، 
چه تا پايان هفته هشتم بدون باخت صدرجدول را 
رقابت های  در  باطن و  در  اما  است  تصاحب كرده 
پيش رو از بضاعت چندانی برخوردار نيست. سال 
در  تيمش  ضعف  ذوب آهن  تيم  سرمربی  گذشته 
برتر و غرب آسيا را عدم حضور  رقابت های ليگ 
بازيكن پست پنج مطمئن در تيم می دانست كه امسال 
به واسطه جذب لورن وودز آمريكايی بازيكن فصل 
پيش مهرام اين مشكل به خوبی برطرف شده است. 
اما همچنان حضور يک فوروارد سرعتی در اين تيم 
به وضوح احساس می شود كه جذب اين بازيكن 
مستلزم صرف بودجه است، بودجه ای كه اين روزها 
غريبی  واژه  به  ذوب آهن  بسكتباليست های  برای 

تبديل شده است. 
و  آمادگی  گويد:  می  باره  اين  در  كوهيان  فرزاد 
هماهنگی كه مدنظر ما است را نداريم اما بازيكنان 
از نظر روحی آمادگی بااليی دارند. اميدوارم با يک 
ماه فرصتی كه داريم بتوانيم هماهنگی الزم را نيز به 

دست آوريم.
سرمربی تيم بسكتبال ذوب آهن همچنين به تيم های 
حاضر در گروه A اشاره می كند و معتقد است: گروه 
سختی داريم چون تيم خوب ديگر ايران هم با ما 
همگروه است و اين كار ما را سخت تر می كند. با 
مشكالتی كه داريم راه سختی در پيش رو خواهيم 
داشته  خوبی  حضور  بتوانيم  اميدوارم  اما  داشت 

باشيم.
سرپرست تيم ذوب آهن نيز معتقد است: به نظر من 
می توان نام اين گروه را گروه مرگ گذاشت. در گروه 
ما مدافع عنوان قهرمانی الرياضی يكی از مدعيان و 
تيم خوب  پتروشيمی قرار دارد. تيم های اين گروه 
فوق العاده قوی هستند اما اگر همه شرايط را برای ما 
فراهم كنند پتانسيل قهرمانی در اين رقابت ها را داريم 

و با همين هدف به اين مسابقات خواهيم رفت. 
محمدعلی ارباب زاده تصريح كرد: تيم ما هر چند در 
ليگ نتايج خوبی كسب كرده است اما از لحاظ مشكالت 
مالی در تنگنا قرار داد. مشكالت مالی كار را به جايی 
رسانده كه ادامه كار برای ما مشكل شده است. البته 
مديران به دنبال حل مشكالت هستند اما تا اين لحظه 
 اتفاقی نيفتاده است. در ابتدای فصل فكر می كرديم
متأسفانه  اما  شد  خواهد  حل  رفته  رفته  مشكالت 
اينگونه نشد و بالعكس روز به روز مشكالت بيشتری 

پيش روی ما قرار می گيرد.
وی در خصوص برنامه تيم بسكتبال ذوب آهن برای 
تنها  می گويد:  آسيا  غرب  رقابت های  در  شركت 
ليگ  ما شركت در رقابت های  برای  تدارك ممكن 
برتر است. در حال حاضر دو بازی در هفته انجام 
می دهيم و نمی توانيم برنامه ديگری تنظيم كنيم. بايد 
يک بازيكن خارجی ديگر را نيز جذب كنيم اما اين 
 A مسأله به رفع مشكل مالی مربوط می شود. در گروه
رقابت های بسكتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسيا 
بسكتبال  تيم های  آسيا،  باشگاه های  جام  انتخابی  و 
الرياضی لبنان)مدافع عنوان قهرمان(، ذوب آهن ايران 
تيم چهارم غرب آسيا، پتروشيمی بندرامام، آرامكس 
اردن و االتحاد سمن از 11 ژانويه )21دی ماه( در 
لبنان به مصاف يكديگر می روند. در گروه B اين 
رقابت ها، تيم های بسكتبال دوهوك عراق، الشانفيل 
لبنان، مهرام ايران)تيم سوم غرب آسيا(، دانشگاه اردن 
و المتحد لبنان از 22 ژانويه )2بهمن ماه( در عراق به 

مصاف يكديگر خواهند رفت.

 حضور رايگان سپاهان
در لیگ كاراته، شايد!

در  سپاهان  شود  محقق  فدراسيون  رئيس  وعده  اگر 
كشور  های  باشگاه  كاراته  ليگ  سوپر  آينده  فصل 
 رايگان شركت خواهد كرد. پيش از شروع رقابت های

فدراسيون  سرپرست  جهان  های  باشگاه  جام  كاراته 
 كاراته وعده جالبی به سه نماينده ايران در اين رقابت ها
از  يک  هر  تا  داد  قول  فرجی  صادق  محمد  داد. 
اين  تا سوم  اول  كه روی سكوهای  ايران  نمايندگان 
ورودی  پرداخت  از  تنها  نه  بگيرند  قرار  ها  رقابت 
 ليگ آينده معاف می شوند بلكه بخشی از هزينه های

توسط  نيز  ها  رقابت  اين  به سومين دوره  آنها  اعزام 
فدراسيون پرداخت می شود.  سرپرست فدراسيون در 
حالی اين قول را داد كه سپاهان، تنها نماينده ايران در 
دوره اول اين رقابت ها نتايجی بسيار ضعيف كسب 
كرده بود. به اين ترتيب اگر وعده فدراسيون محقق شود 
سپاهان و مناطق نفت خيز جنوب كه عناوين قهرمانی و 
نايب قهرمانی اين رقابت ها را كسب كردند سال آينده 
رايگان در ليگ شركت می كنند و نيازی به پرداخت 
ورودی هفت ميليون تومانی كه سال آينده به احتمال 
فراوان افزايش نيز خواهد يافت؛ ندارند. هفت ميليون 
 تومان به ضرر فدراسيونی است كه ماه هاست می گويد

با مشكل مالی مواجه است و اردوهای تيم ملی نيز به 
همين دليل با شرايطی بسيار نامناسب برگزار شده است.

يادداشت

اصفهان، میزبان مسابقات كشوری پرس سینه
دوازدهمين دوره مسابقات قهرمانی پرس سينه استان اصفهان 

روز پنجشنبه در چهار رده سنی آغاز می شود.
جواد پرورش رئيس هيأت بدنسازی استان اصفهان پيرامون 
اين مسابقات گفت: اين رقابت ها به مدت دو روز در سالن 17 
شهريور اصفهان با حضور نزديک به 300 نفر برگزار خواهد 
 شد و از همه باشگاه های استان در آن شركت می كنند.
روز پنجشنبه دو رده سنی نوجوانان و پيشكسوتان مسابقه 

می دهند و روز جمعه نيز جوانان و بزرگساالن با رقبای خود به رقابت می پردازند. وی 
در مورد جايگاه ورزش بدنسازی اصفهان در ايران اظهار داشت: استان اصفهان حرف 
نخست را در كشور می زند و ما قهرمان ايرانيم و از جمع 20 نفر تيم ملی هفت نفر 
)رحيم عسگری، علی محمدی، سعيدشريفی، اسماعيل توكلی، حميد قديری، ميالد ناظم 
الرعايا و پويا پايون( اصفهانی هستند كه يازدهم آذرماه جهت مسابقات آسيايی ژاپن 
اعزام خواهند شد. پرورش ادامه داد: روز 2۶ بهمن ماه به مدت سه روز ميزبان مسابقات 
كشوری انتخابی تيم ملی هستيم. وی در پايان اضافه كرد: هيأت بدنسازی استان اصفهان 
امسال برای سومين بار متوالی با7۶0 امتياز به عنوان بهترين هيأت بدنسازی در سطح 

كشور لقب گرفت. 

چارچوب

دبير هيأت ورزش های سه گانه چهارمحال و بختياری گفت: مجمع 
انتخابات رئيس هيأت ورزش های سه گانه چهارمحال و بختياری 
امروز با حضور مديركل ورزش و جوانان اين استان در شهركرد 

برگزار می شود.
ايرج فاضليان اظهار داشت: با اتمام دوره مديريت رئيس هيأت 
با برگزاری انتخابات مجمع به رياست مديركل ورزش و جوانان 

استان رئيس جديد اين هيأت انتخاب و معرفی خواهد شد.
وی افزود: با اعالم رسمی برگزاری اين انتخابات تاكنون تنها يک 

كانديد برای نامزدی پست رئيس هيأت ورزش های سه گانه اين 
استان نام نويسی كرده است. فاضليان با بيان اين كه اين رشته 
به  انجام سه رشته ورزشی  و  تركيب  از  است  عبارت  ورزشی 
صورت پی در پی، گفت: برنده اين مسابقات شخصی است كه در 
كوتاه ترين زمان ممكن هر سه مرحله را به اتمام برساند. دبير هيأت 
ورزش های سه گانه چهارمحال و بختياری با اشاره به مسافت اين 
مسابقات گفت: در مسافت كوتاه 750 مايل، دوچرخه سواری 20 

كيلومتر و دو پنج كيلومتر در نظر گرفته شده است. 

فاضليان ادامه داد: در مسافت استاندارد شنا يک هزار و 500 مايل، 
دوچرخه سواری 40 كيلومتر و دو 10 كيلومتر طراحی و در مسافت 
بلند شنا دو تا چهار كيلومتر، دوچرخه سواری 50 تا 180 كيلومتر و 
دو 15 تا 24 كيلومتر در نظر گرفته شده است. وی در ادامه با اشاره 
به مشكالت فراروی اين هيأت ورزشی گفت: تعداد كم سانس 
استخر شنا و عدم وجود اسپانسر از جمله مشكالت فراروی اين 
رشته ورزشی است.  فاضليان خاطرنشان كرد: با وجود قهرمانی 
تيم استان چهارمحال و بختياری در مسابقات ليگ برتر كشور در 

سال 89، متأسفانه نبود اسپانسر موجب بروز مشكالت بسيار برای 
اين تيم شده است. 

از  بهره مندی  راستای  در  برنامه ريزی  بر ضرورت  تأكيد  با  وی 
توانمندی ها و پتانسيل های ورزشی جوانان اين استان گفت: از 
سال 81 تاكنون تيم سه گانه اين استان در مسابقات مختلف داخلی 
حضور و موفق به كسب عناوين بسيار در اين مسابقات شده 
كه اين امر گواهی بر توانمندی ها و قابليت های ورزشكاران اين 

استان است. 

امروز با برگزاری انتخابات مجمع صورت می گيرد؛

انتخاب رئیس هیأت ورزش های سه گانه در چهارمحال و بختیاری

نو که اومد به بازار ...

رقابت توأم با تخريب در والیبال

بر بام ايران

مدافع سرزن ذوب آهن اگرچه به پرسپوليس گلزنی 
كرد اما تيمش با گل او نتوانست پيروزی را از آن 
پرسپوليس  مقابل  خانه  در  تا ذوب آهن  كند  خود 
تن به شكست دهد. اما حسينی نسبت به قضاوت 
مظفری زاده بيش از اندازه ناراحت است و نسبت 
به انتخاب او به عنوان داور اين ديدار اظهار ناراحتی 

می كند.

سيد محمد حسينی در مورد اتفاقات بازی ذوب آهن 
ايمنا  به  مظفری زاده  قضاوت  و  پرسپوليس  مقابل 
می گويد: بايد بگويم در بازی تيم های ذوب آهن و 
پرسپوليس ما عالوه بر تيم خودمان و تيم حريف، 
چشممان به جمال يک تيم هماهنگ ديگر نيز در 
مسابقه  در  بازی  داوران  شد؛  روشن  زمين  داخل 
روز يكشنبه بسيار هماهنگ بودند تا عليه ذوب آهن 

سوت بزنند و هر زمان كه داور يک صحنه را سوت 
نمی زد، كمک داور اعالم می كرد. 

عنوان  به  مظفری زاده  سعيد  انتخاب  از  كه  وی 
اين ديدار بسيار شاكی است، صحبت هايش  داور 
را اينگونه ادامه می دهد: برای ما جای سئوال دارد 
بازی های  در  دارد  اصرار  داوران  كميته  چرا  كه 
ذوب آهن مقابل پرسپوليس هميشه مظفری زاده را به 

عنوان داور ديدار انتخاب كند؛ مگر در ايران كمبود 
داور است كه مظفری زاده هميشه برای اين ديدار با 

اين حساسيت انتخاب می شود. 
تصريح  صحبت هايش  ادامه  در  ذوب آهن  مدافع 
می كند: به هيچوجه قصد بی احترامی به مظفری زاده 
معتقدم  اما  قائلم  خاصی  احترام  او  برای  و  ندارم 
كميته داوران بايد شخص ديگری را برای اين بازی 

و  داور  پرسپوليس  با  بازی  در  می كردند؛  انتخاب 
كمک داور با هم هماهنگ بودند و اكثر سوت های 

داور عليه ذوب آهن بود. 
فهميديم  كه  بازی  شب  از  ما  داشت:  بيان  وی 
مظفری زاده داور مسابقه است، احساس می كرديم 
كه در اين مسابقه شكست می خوريم و همه ديدند 
اين مسأله هم اتفاق افتاد؛ نمی دانم چرا مظفری زاده 
اينقدر به عنوان داور اين مسابقه انتخاب می شود، 
فكر می كنم اگر قرار باشد ذوب آهن حتی در كوچه 
با پرسپوليس بازی كند، داور آن بايد مظفری زاده 

باشد! 

ذوب آهن با دو تیم بازی داشت، پرسپولیس و تیم مظفری زاده!

سرانه ورزشي اصفهان بسيار پايين تر از پايين است

سند چشم انداز، هيچ ضمانت اجرایي ندارد
از سوی ديگر 

ورزش، در سال 
89 به طور خاص در 

 سودای برنامه 
چشم انداز ورزش 

استان روزگار 
گذراند و در سال 
9۰ نيز نتوانسته 
آنگونه که بايد بر 
مدار برنامه های 

چند صد ساعت نفره 
خود حرکت کند

خبر



همين چند هفته پيش بود كه يک ايرانی داخل بانک در منهتن 
نيويورك شد و يک شماره از دستگاه گرفت. 

وقتی شماره اش از بلندگو اعالم شد بلند شد و پيش كارشناس 
بانک رفت و گفت كه برای مدت دو هفته قصد سفر تجاری 
به اروپا را دارد و به همين دليل نياز به يک وام فوری به مبلغ 

5000 دالر مي باشد.
لباس موجه مرد كرد و گفت كه  به تيپ و  كارشناس نگاهی 

برای اعطای وام نياز به قدری وثيقه و گارانتی داريد. 
ماشين  كليد  و  برد  جيبش  داخل  را  دستش  سريع  هم  مرد 

به  بود،  كرده  پارك  بانک  در  جلوی  كه  را  جديدش  فراری 
مشخصات  تطابق  از  پس  هم  بانک  رئيس  و  داد  كارشناس 
برای  فقط  ولي  كرد،  موافقت  وام  با  باالخره  خودرو  مالک 
گرانقيمت  ماشين  كليد  سريع  هم  بانک  كارمند  هفته.  دو 
پائين طبقه  در  بانک  پاركينگ  به  ماشين  و  گرفت   را 

 انتقال داد. 
برگشت  بود  قرار  كه  همانطور  هفته  دو  از  بعد  مرد  خالصه 
پرداخت  را  وام  كارمزد  دالر   15/8۶  + دالر   5000 

كرد. 
از  گفت  بانک  رئيس  قول  از  و  كرد  مرد  به  رو  كارشناس 

تحقيق  ما  اما  متشكريم.  كرديد  انتخاب  رو  ما  بانک  اين كه 
ولی  هستيد  ميليونر  مولتی  يک  شما  كه  شد  معلوم  و  كرديم 
همه  اين  با  شما  كه  مانده  باقی  برايم  سئوال  يک  من  فقط 
 ثروت چرا به خودتون زحمت داديد كه 5000 دالر از ما وام

 بگيريد؟
فقط  تو  گفت:  و  انداخت  بيچاره  كارشناس  به  نگاهی  مرد 
 250/000 ماشين  می توانم  نيويورك  كجای  بگو  من  به 
دالر  15/8۶ فقط  خاطر  اطمينان  با  هفته  دو  برای  را   دالری 

 پارك كنم. 

 Shadows يا  »سايه های جنگ«  نام  به  ويدئوگيم جديدی   
نو  از  را  تاريخ  می دهد  امكان  كاربرانش  به   of War"

بنويسند.
جنگ های  مورد  در  كه  است  بازی ای  نخستين  بازی،  اين 
داخلی اسپانيا كه از سال 193۶ تا 1939 طول كشيد، ساخته 

شده است.
جنگ های داخلی اسپانيا وقتی شروع شد كه نيروهای وفادار 
به ژنرال فرانكو عليه دولت جمهوری خواه منتخب، كودتايی 
دوام  فرانكو 40 سال  ژنرال  ديكتاتوری  دادند. دوران  ترتيب 

آورد و تا سال 1975 ادامه يافت.
همچنين در حالی فروش اين بازی شروع شد كه طبق قانون 
جديدی پرداخت غرامت به قربانيان جنگ های داخلی قانونی 

شده و ساخت بنای يادبود برای فرانكو ممنوع شده است.
سر  دو  هر  در  بحث هايی  بازی،  فروش  شروع  از  قبل  حتی 

طيف سياسی اسپانيا شروع شده است:
»مانوئل  نام  به   ABC محافظه كار  روزنامه  ستون نويس  يک 
باعث  جديد  بازی  كه  می گويد  مورد  اين  در  كونتر ه راس« 
تشديد  را  سياسی  جناح های  بين  وشكاف  می شود  درگيری 

خواهد كرد. 
طی  در  كه  اسپانيايی هايی  از  يكی  فرزند  لرت  كارلوتا  اما 

جنگ های داخلی توسط نيروهای فرانكو اعدام شد، در گفتگو 
با روزنامه ليرال ال پائيس ابراز نظر كرده است كه اين بازی 
اسپانيايی ها  تاريخی  حافظه  بنای  تجديد  به  كمكی  گرچه 
نخواهد كرد ولی جلوه ای از مرگ، استبداد و ابتذال خشونت 

را به تصوير خواهد كشيد. 
فرمانده يک  او  ياد می شود،  از پدر خانم لرت  بازی  اين  در 

پايگاه هوايی در شمال آفريقا بود.
در بازی »سايه های جنگ«، هر گيمر می تواند به دلخواه خود 

به نيروهای ملی گرا و يا جمهوری خواه  بپيوندد و نتيجه جنگ 
و تاريخ را تغيير دهد.

اين بازی به اسپانيايی های جوان كه تجربه ای از جنگ ندارند، 
چهره جنگ را نشان می دهد و به همين خاطر می تواند مكملی 
در  كه  باشد  مقاله هايی  و  كتاب ها  فيلم ها،  نمايشنامه ها،  برای 
سال های اخير در مورد جنگ های داخلی اسپانيا نوشته شده 

است.
از  جنگ،  از  مستندی  صحنه های  حاوی  بازی  همچنين 
آرشيوهای مختلف می باشد كه برای ساخت فيلم يک ميليون 
اين  پيرامون  كه  مناقشه هايی  و  بحث ها  و  شده  هزينه  يورو 
اين  فروش  زياد  احتمال  به  است،  برگرفته  در  را  ويدئوگيم 

بازی را باال خواهد برد.

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 7 °7 ° 1 °2 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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اسپری های آنتی باكتريال
 وارد بازار شد 

پژوهشگران مركز رشد طبرستان با استفاده از فناوری 
نانو تركيبات ضد قارچ برای ضد عفونی كردن ميوه و 

سبزيجات عرضه كردند.
علی معتمدزادگان رئيس مركز رشد طبرستان با اشاره به 
تحقيقات اين مركز گفت: محققان اين مركز با استفاده 
از نانو ذرات نقره موفق به توليد تركيبات آنتی باكتريال 
شدند. وی با بيان اين كه اين تركيبات به صورت اسپری 
توليد شده است، اظهار داشت: اين تركيبات مي تواند 
كاربرده  به  سبزيجات  و  ميوه  كردن  برای ضدعفونی 

شود.
 معتمدزادگان توليد روغن كنستانتره امگا 3 را از ديگر 
دستاوردهای اين مركز رشد ذكر كرد و ادامه داد: اين 

محصول در حال حاضر به تركيه صادر مي شود.

روبات های بادی وارد مي شوند
گروهی از محققان آمريكايی روبات های متحركی را 
توسعه داده اند كه همانند قايق های بادی با هوای فشرده 

باد مي شوند.
شركت Otherlabs در سانفرانسيسكو يک سری از 
روبات های بادی شامل يک مورچه خوار و يک دست 

روباتيک را توسعه داده اند.
روبات مورچه خوار، يک روبات بادی به طول حدود 
4/5 متر و وزن بيش از 30 كيلوگرم است كه قادر است 

راه برود و افراد را بر پشت خود سوار كند.
كه  روبات  اين  اندام های  حركت  است:   گفتني 
Ant-Roach نام دارد از طريق هوای فشرده كه توسط 
يک سيستم جمع كننده مركزی در بين اندام ها پخش 
مي شود و بازوهای پالستيكی را به روشی كه حركات 
اندام ها را باز توليد كنند باد و از هوا خالی مي كند. اين 
از طريق رايانه ای كه  برنامه كنترل و  با يک  سيستم 
با سيگنال های بي سيم به روبات متصل است هدايت 
اين محققان عالوه بر روبات مورچه خوار،  مي شود. 
يک دست روباتيک بادی نيز كه مي تواند انگشتان خود 

را خم كند برپايه همين فناوری ساخته اند.

تلويزيونی كه شما را مي بیند
 و مي شنود!

شركت اپل تا سال آينده تلويزيون هوشمندی را وارد 
را  خود  كاربر  صدای  مي تواند  كه  كرد  خواهد  بازار 

شنيده، حركات او را ديده و تمامی آنها را درك كند.
سابقه فرياد كشيدن بر سر تلويزيون را خيلی ها دارند، 
به ويژه زمانی كه گوينده تلويزيون از هر قشری كه 
هست، به صورت يكنواخت و بدون توقف در حال 
حرف زدن باشد. اما به لطف تلويزيون های جديد از 
اين پس كاربران بايد مواظب باشند در هنگام عصبانيت 
به تلويزيون های خود چه می گويند يا چه عكس العملی 
در برابر برنامه های تلويزيون از خود نشان مي دهند. زيرا 
شركت اپل در حال ساخت تلويزيون جديدی به نام 
فرياد  كاربرش  آنچه  مي تواند  تنها  نه  كه  است   iTV
مي زند را بشنود، بلكه حركات او را نيز ديده و آنها 

را درك می كند.
به گفته يكی از تحليل گران تكنولوژی در آمريكا، اين 
فناوری تعاملی به احتمال زياد در اواخر سال آينده به 

بازار خواهد آمد. 
گمانه زنی ها درباره برنامه اپل برای ساخت تلويزيون 
جديد پس از مرگ استيو جابز قوی تر شد زيرا در 
تلويزيون  دارد  قصد  كه  شده  نقل  وی  از  بيوگرافی 
يكپارچه ای را توليد كند كه استفاده از آن بسيار ساده 
است. جابز در بيوگرافی اش گفته است: اين تلويزيون با 
تمامی ابزارها و با iCloud سازگار است. از ساده ترين 
سطح مشترك كاربری كه بتوانيد تصور كنيد برخوردار 

است. باالخره توانستم آن را بسازم!

هسته خارجی زمین بدون 
اكسیژن است

بازسازی  با  و چينی  آمريكايی  دانشمندان  از  گروهی 
شرايط فشار و دما در هسته خارجی زمين نشان دادند 
كه برخالف تصور، اكسيژن در اين منطقه از سياره ما 

بسيار ناچيز است.
برپايه مدل های كنونی عالوه بر مقادير باالی آهن، هسته 
خارجی زمين محتوی مقدار كمی از عناصر سبک برای 
مثال، گوگرد، اكسيژن، سيليسم، كربن يا هيدروژن است. 
از آنجا كه اكسيژن فراوانترين عنصر سياره ما است، 
بنابراين مي توان انتظار داشت كه بخش مهمی از عناصر 

سبک داخل هسته خارجی زمين را تشكيل دهد.
از دانشمندان البراتوار  اين درحالی است كه گروهی 
ژئوفيزيک كارنگی آمريكا و دانشگاه تكنولوژی ووهان 
آوردند  دست  به  را  جديدی  تجربی  اطالعات  چين 
كه طيفی از عناصر سبک داخل زمين را با استفاده از 
اطالعات لرزه نگاری دسته بندی مي كند و نشان مي دهد 
كه در هسته، اكسيژن حضور قابل توجهی ندارد. نتايج 
اين تحقيقات معانی مهمی برای درك دوره شكل گيری 
زمين و حركات همرفتی داخلی دارند. اعتقاد بر اين 
است كه عناصر سبک بر روی اين حركات كه برای 
هسته خارجی مايع بسيار مهم هستند تاثير مي گذارند 
را  زمين  مغناطيسی  ميدان  نيز  مايع  هسته خارجی  و 

مي سازد.
دانشمندان مي توانند تغييرات چگالی و سرعت صدا در 
عمق و در هسته را با مشاهدات لرزه نگاری ارزيابی كنند 
اما تاكنون اندازه گيری اين خواص در پيوندهای آهن كه 
در آزمايشگاه تحت تاثير فشار و دمای قابل قياس با شرايط 

درون زمين قرار مي گيرند بسيار دشوار بود.

خواندنی

داستانك

دستاورد جديد علم وحشتناک بود 
گروهي از دانشمندان در حال پافشاري براي انتشار پژوهش 
آنفلوآنزاي  ويروس  يک  توليد  چگونگي  مورد  در  خود 
انسان ساز هستند كه به ادعاي آنها، به شكل بالقوه مي تواند 

تمدن بشريت را محو و نابود كند. 
اين ويروس مرگبار، يک نسخه بهينه شده ژنتيكي آنفلوآنزاي 
پرندگان نوع ) H5N1( اما بسيار واگيرتر بوده و مي تواند به 
سرعت در يک زمان كوتاه در ميان ميليون ها انسان پخش 

شود. 
اين پژوهش باعث بروز يک جنجال بزرگ و اختالف نظر بين دانشمندان شده؛ چراكه 

برخي از آنها معتقدند اين تحقيق، نبايد صورت مي گرفت. 
گونه فعلي آنفلوآنزاي نوع A تا كنون، تنها منجر به مرگ 500 تن شده و به حد كافي 
براي همه گيري جهاني آن مسري نيست؛ اما نگراني هايي در مورد شدت خطرناك بودن 
اين ويروس جديد وجود دارد كه از آن جمله امكان استفاده از فرمول آن در جنگ هاي 
بيولوژيكي است. رون فوشير، ميكروب شناس مركز پزشكي اراسموس هلند،  رهبري تيم 
محققاني را بر عهده دارد كه دريافتند با اجراي پنج جهش در ويروس آنفلوآنزاي مرغي 

مي توان انتشار آن را آسان تر كرد. 
پل كيم، رئيس NSABB اين ويروس بيماري زا را بسيار ترسناك خوانده كه حتي از 

سياه زخم هم وحشتناك تر است. 

علم به فراهوشی راه يافت
انسان  زنده  نمونه های  اولين  از  يكی  كروست   مايكل 
رايانه ای به شمار مي رود كه از سال 2001 با استفاده از يک 
كاشت حلزونی و يک رايانه كه در پشت سر وی نصب 

شده است، مي تواند اصوات را بشنود و درك كند. 
و  محقق  انفورماتيک،  نويس  برنامه  كروست،  مايكل 
با  ماشين  و  انسان  ميان  روابط  درباره  كتاب هايی  مولف 
عناوين نوسازی و ذهن جهان گستر در 7 جوالی 2001 

درحال رانندگی با يک خودروی كرايه ای در جاده رنو واقع در نوادا كل شنوايی 
خود را از دست داد.

مايكل كه كم شنوا به دنيا آمده بود، هميشه از دستگاه های سمعک استفاده مي كرد و 
مي توانست بعضی از اجزای جمالت تلفظ شده توسط ديگران را درك كند. عالوه 
بر اين، برای بازسازی كالم از روش لب خوانی كلمات استفاده مي كرد ولی  پس از 
حادثه رانندگي و از دست رفتن كامل شنوايی پيوند يک پروتز كاشت حلزونی و 
يک رايانه كاشته شده در پشت سر توانست زندگی اين برنامه نويس رايانه ای را 

به طور كامل تغيير دهد.
در تفاوت با سمعک های رايج، اين كاشت حلزونی مي تواند به طور مكانيكی تمام 
باقی  معنی  بدون  مي رسند  مغز  به  كه  آواهايی  اما  كند،  ارسال  مغز  به  را  اصوات 

مي مانند.

خواب، بهترين راه غلبه بر خاطرات بد
محققان دانشگاه كاليفرنيا دريافته اند كه خوابيدن در زمان بروز 
مشكالت به دليل ارائه درمان شبانه براي خاطرات بد مي تواند 

مفيد واقع شود. 
با ورود انسان به مرحله رؤيا در خواب، موسوم به حركت 
مرور  به  مغز  كه  درحالي   )REM( در خواب  سريع چشم 
خاطرات احساسي اخير مي پردازد، سيستم هاي تنش در مغز 
غيرفعال مي شوند.  اسكن هاي مغزي نشان داده كه پس از به 

خواب رفتن، فعاليت مركز احساسي مغز، كمتر و مناطقي كه بر تفكرات منطقي مديريت 
مي كنند، غالب شده و به انسان در فائق آمدن بر تجربيات دردناك روز قبل كمک مي كند. 

اين پژوهش به توضيح اين موضوع مي پردازد كه چرا قربانيان اختالل تنش زا پس از 
رويداد، كه از خواب آشفته برخوردارند، با مشكالت شديدي در غلبه بر خاطرات دردناك 

مواجهند. 
اگرچه هنوز هيچ اجماع علمي براي اين موضوع كه چرا انسان يک سوم عمر خود را در 
خواب مي گذراند، وجود ندارد، اين پژوهش بر اهميت مرحله REM در خواب تاكيد دارد 

كه 20 درصد كل خواب انسان را دربر مي گيرد. 
ماتيو واكر، محقق اصلي اين پژوهش اظهار كرد: با پردازش شدن تجربيات احساسي گذشته 
در طول مدت مرحله REM، روز بعد در حالي بيدار مي شويم كه از بار عاطفي آنها كاسته 

شده و سازگاري بيشتري به وجود مي آيد. 

يك، دو، سه

افراد در دماهای 
متفاوت، رنگ های 
مشخصی را ترجيح 
مي دهند. افرادی 
که احساس سرما 
مي کنند، رنگ های 
گرم مانند زرد و 
قرمز مي پوشند و 

افرادی که احساس 
گرما مي کنند، 

رنگ های آبی و سبز 
را انتخاب مي کنند

میلیونر باه���وش 

تاريخ اسپانیا را شما بنويسید 

بعضی از تحقيقات نشان داده اند كه زن ها وقتی لباس های 
گرم مي پوشند احساس خوشايندی دارند در حالی كه مردها 

وقتی لباس سرد مي پوشند.
به گزارش برنا، روانشناسی رنگ، مطالعه نقش رنگ به عنوان 
يک عامل رفتاری است. اين حوزه تحقيقات گوناگونی از 
تبيين ترجيحات فردی تا پژوهش در مورد ارتباط بين رنگ 

پيراهن تيم های فوتبال انگليسی با نتيجه را شامل مي شود.
تاثير دارونما

تاييد  آن ها  تاثيرگذاری  در  را  داروها  رنگ  گزارش هايی 
كرده اند. قرص هايی كه رنگ های گرم دارند تحريک كننده 
هستند و قرص هايی كه رنگ های سرد دارند، افسردگی به 

همراه مي آورند.
عقيده بر آن است كه دليل اين تاثيرگذاری به خاطر انتظارات 
فرهنگ وابسته بيماران است و نتيجه مستقيم رنگ داروها 

نمی باشد.
همچنين رنگ درمانی نيز به عنوان يكی از متغيرهای درمانی 
بر اساس فرضيه هايی است كه اثرات دارونما را از تاثيرات 

رنگ در سالمت متمايز مي كند.
رنگ آبی روشن

در سال200، در گالسكو، از رنگ آبی روشن در جاده ها 
استفاده شد و نتايج از كاهش جرم در اين منطقه خبر مي داد. 

اين گزارشات توسط بسياری از خبرگزاری ها درز پيدا كرد 
و در اكتبر سال 2009 ژاپن در راه آهن های خود از رنگ 
آبی روشن برای كاهش ميزان تالش برای خودكشی استفاده 

كرد؛ اگرچه تاثير اين تكنيک همچنان جای سئوال دارد.
استفاده از رنگ در تزئينات

از گذشته های دور از رنگ برای ايجاد احساس گشادگی 
استفاده مي شده است. گرچه چگونگی تاثيرپذيری خلقی-

هيجانی، از فردی به فرد ديگر بسيار متفاوت است.
مردم طيف های رنگ آبی را بيشتر دوست دارند. شواهدی 
متفاوت،  دماهای  در  افراد  مي دهد  نشان  كه  دارد  وجود 
رنگ های مشخصی را ترجيح مي دهند. افرادی كه احساس 
سرما مي كنند، رنگ های گرم مانند زرد و قرمز مي پوشند و 
افرادی كه احساس گرما مي كنند، رنگ های آبی و سبز را 

انتخاب مي نمايد.

احساسات  و  بر خلق  كه رنگ ها  داده اند  نشان  مطالعات 
افراد تاثير مي گذارند؛ اما مشكلی كه وجود دارد اين است 
كه مطالعات تعيين نمی كند كدام رنگ چه تاثيری بر كدام 
خلق و احساس خاص دارد. به زبان ديگر، ارتباط بين رنگ 
و پاسخ های رفتاری وجود دارد اما در مورد چگونگی آن 
صحبتی نمی شود. همچنين تحقيقات كمی هم از ارتباط 
پيشينه های فرهنگی و تاثيرات قوی آن بر ترجيحات رنگی 
خبر مي دهد. اين تحقيقات نشان داده اند كه مردم يک منطقه 
مانند يک شهر يا استان صرف نظر از قوميت، رنگ های 

مشابهی را ترجيح مي دهند.
كودكان رنگ های زيادی را خوشايند و تسلی بخش مي دانند 

در صورتی كه بزرگساالن انعطاف كمتری دارند.
انتقاد

مشكل ذاتی در كنترل جزئيات تاثير رنگ بر وجود آدمی 
 به اين معنا است كه انتظارات ذهنی و انحرافات فرهنگی، 

نمی تواند حذف شود.
هستند  روايی  موجود  شواهد  از  بسياری  اين،  بر  عالوه 
)موضوع تأثير آبی روشن( و يا بر پايه داده هايی استوارند 

كه گيج كننده اند ) همبستگی بين لباس و...(.
اينچنين ادعاهای عميق، موضوع شكاكيت قرار مي گيرند و 

به عنوان يک علم كاذب كنار گذاشته مي شوند. 

مردها و زن ها چه رنگ هايی را دوست دارند؟

تا واقعيت
از روایت

محدودیت های پژوهش های راجع به رنگ 

بس�یاری از مطالعات اولیه راجع به رنگ، تأثیرات درجات مختلف يک رنگ، نتايج قرار گرفتن 
در معرض يک رنگ برای مدتی طوالنی، و تأثیر ترجیحات و تجربیات شخصی را ناديده گرفته اند.

برای مثال، رنگ قرمز ممکن است در يک محیط، شادی آفرين و در محیطی ديگر، ناراحت كننده باشد.
همچنین، تعدادی از پژوهشگران به تفاوت های تأثیر رنگ در افراد بر حسب فرهنگ، سن و جنسیت 
آن ها پی برده اند. برای مثال، مردها بیش�تر از زن ها از رنگ های روش�ن خوشش�ان می آيد، در حالی 
كه زنان اغلب بیش�تر رنگ های ماليم و نرم را می پس�ندند. بدين دلیل، روان شناسی رنگ ها به هیچ 

عنوان يک علم دقیق نیست.
فراموش نکنید كه استفاده از رنگ به تنهايی برای وضعیت های جّدی مثل افسردگی توصیه نمی شود 

و افرادی كه مالحظات سالمت جسمی و روانی دارند بايد  با يک متخصص مشورت كنند. 


