
دولت به اصفهان لبخند زد
سامسونگ، سلطان 
فروش تلفن های همراه

+Mobile

با موافقت دولت با 40 طرح مهر ماندگار استان 

مردم اصفهان امسال سوار مترو می شوند

اجالس سران عدم تعهد، به 
میزبانی ایران برگزار می شود 2

سایت دروغین آی اس آی 
فریبتان ندهد 75

بستر حیات در ایران به 
10سرعت از دست می رود

اس��تاندار اصفهان در گفتگویی تلفنی با زاینده رود با اشاره به تصویب 40 طرح مهر ماندگار در  3
استان اصفهان، بیان داشت: در جلسه ای که در دولت برای تصویب طرح های مهر ماندگار استان اصفهان 
برگزار ش��د، 40 طرح که در اصفهان تعدادی از آنها مورد بازدید قرار گرفته ب��ود، تصویب و اعتبارات آن 

مشخص شد.

امامزاده سین تخریب شد 

بنای تاریخی امامزاده روستای سین با انگیزه توسعه حرم تخریب 
شد. این بنای بازمانده از دوره قاجار، متعلق به امامزاده سید کمال 
الدین، یکی از نوادگان امام صادق)ع( بود. روستای تاریخی سین، 
مرکز دهستان س��ین، از توابع بخش مرکزی شهرستان برخوار 
استان اصفهان است که به عنوان قدیمی ترین روستای شهرستان 
برخوار، هم مرز با شهرستان شاهین شهر و میمه است. سین، پس 
از شهر گز، قدیمی ترین روس��تا در شمال شهر اصفهان به شمار 
می رود که با حفظ بافت تاریخی و خانه های قدیمی، میراث دار 

سنت ها و آداب و رسوم گذشتگان خود بوده است. 

 زالو، جدیدترین 
دستگاه ردیابی

اولین حلقه طنز نصف جهان 
در سال 91 تشکیل شد 

آسمانخراش های ماهان 
در راند سوم

اجرای صحیح بانکداری 
اسالمی، محور اصلی طرح 

تحول بانکی

دامداری ها یکی پس از 
دیگری تعطیل می شوند

ر[
 مه

س:
عک

[

باران احساس، استاد جلیل شهناز
ازاو یاد می کنیم درحالی که زنده اس��ت، نه هنگام نبودنش؛ اس��تاد 
بی همتای تار ایران که با پنجه های س��حر آمیزش، نیم پرده هارا با 
انگشت چهار نیز می توانست بنوازد. درسال 1300 )به روایتی که خود 
استاد مطمئن نیست، روز آن هش��تم اردیبهشت است، اما درسالنامه 
موس��یقی، اول خرداد را تاریخ تولد او ذکر کرده اند( در شهر هنرپرور 

اصفهان، در خانواده ای هنردوست و هنرمند به دنیا آمد.

3دیگر هیچ دانش آموزی مردود نمی شود

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

چند می گیری زیبایم کنی؟
70 درصد جراحی های پالستیک ایران برای زیبایی است

یک خبر جدید از مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

چند سالی هست که بازار جراحی پالستیک و زیبایی داغ شده است. 
می گوییم بازار، زیرا در علم پزش��کی هر چیزی ک��ه از حالت درمان 
و بهداشت خارج ش��ود و تنها برای تأمین پول باش��د، نوعی تجارت 
و کاسبی محسوب می ش��ود.به گزارش زاینده رود، هرچند برخی از 
جراحان زیبایی کار خ��ود را این طور توجیه می کنن��د که خداوند 
زیباپسند است و دنیا را با زیبایی تمام آفریده و بنابراین اگر بشر هم 
به دنبال زیبایی برود امری عادی اس��ت و چون پول��ی از بیت المال 
نمی رود و با هزینه شخصی و خواست فرد انجام می گیرد، اشکالی بر 

آن وارد نیس��ت، باید از این جراحان پرسید اگر این زیبایی به قیمت 
عارض شدن مشکالتی بر فرد باشد و سالمتی فرد را هر چند کوچک 
به خطر بیندازد، باز هم زیبایی ارجحیت دارد؟ زیبایی مثل بسیاری 
از موضوعات دیگر تعریف مشخصی ندارد، زیرا  هر کس از دید خود به 
آن نگاه می کند و هیچ گاه یک فرد از نگاه تمام افراد دنیا زیبا و زشت 
به نظر نمی رسد. پس هر کس با هر ش��کل و شمایلی، از دید عده ای 

6زیبا و از دید عده ای دیگر زشت خوانده می شود.
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چهره روزيادداشت

 لزوم امنیت بومی برای منطقه
 مهمانپرس��ت در ابتدا در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر این که 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رزمایش نظامی مشترک 
برگزار کردن��د و هواپیماهای آمریکایی به تازگ��ی در امارات 
مستقر شدند ارزیابی و موضع شما در این باره چیست، پاسخ 
داد: درباره رزمایش نظامی که اعالم ش��د برخی کش��ورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس برگ��زار کردند، به نظر می رس��د 
اگر کش��ورهای منطقه به صورت بومی توانایی تأمین امنیت 
منطقه را با همکاری همه کشورهای منطقه داشته باشند، این 
 موضوع می تواند مفید باشد. وی گفت: البته تاکنون اقدامی که 
نش��ان دهن��ده تأمی��ن امنی��ت ب��ه وس��یله کش��ورهای 
منطق��ه ب��ه ص��ورت بوم��ی باش��د در ش��کل قاب��ل 
انتظ��ارش مش��اهده نم��ی ش��ود. س��خنگوی وزارت 
 ام��ور خارج��ه اف��زود: ه��ر ن��وع وابس��تگی به کش��ورهای 

فرامنطقه ای چه از نظر نی��رو و امکانات و چه از نظر تجهیزات 
، مغایر با تأمین امنیت منطقه خواه��د بود و دخالت نیروهای 
خارجی م��ی تواند امنیت منطقه اس��تراتژیک خلیج فارس را 

تهدید کند.

اجالس سران عدم تعهد، دهه اول شهريور
خبرنگاری درادامه جلس��ه پرس��ید: نشس��ت وزرای خارجی 
جنبش غیرمتعهدها قرار اس��ت در مصر برگزار ش��ود و در آن 
ریاست جنبش به ایران انتقال یابد، آیا ایران برای این مسئولیت 
آمادگی دارد؟ مهمانپرس��ت در پاس��خ به این پرسش،گفت: 
اجالس س��ران کش��ورهای عض��و جنب��ش غیرمتعهدها در 
ده��ه اول ش��هریور امس��ال در ته��ران برگزار خواهد ش��د و 
 ایران برای دوره ای س��ه ساله، ریاس��ت آن را برعهده خواهد 
گرفت.وی افزود: برای برگزاری نشست سران، اجالس وزرای 

 خارجه امری معمول است که این اجالس نیز در مصر تشکیل 
خواهد شد.

 مهمانپرس��ت گفت: فکر م��ی کنیم جنب��ش غیرمتعهدها با 
118 عضو، توانایی بس��یار باالیی برای تأثیرگذاری درعرصه 
بین الملل و رس��یدگی به بحران ه��ا دارد. وی اف��زود: باید از 
ظرفیت همه کش��ورهایی که به دنبال اس��تقالل خود و قطع 
وابستگی  به قدرت ها هستند و خود را متعهد به این قدرت ها 
 نمی دانند، استفاده کنیم.سخنگوی دستگاه سیاست خارجی 
خاطر نش��ان کرد: دنیای امروز دچار مش��کالت فراوانی شده 
که ریش��ه آنها طراحی های اشتباه چند کش��ور در غرب است 
که تصور می کنند به تنهایی می توانند جه��ان را اداره کنند، 
نسخه هایی برای جهان امروز بپیچند و متأسفانه بحران هایی 
جدی ایجاد کردند و لی اکنون دامن خود آنها را بیشتر از همه 

گرفته است.

1+5 با حسن نیت مذاکرات را دنبال کند
مهمانپرست در رابطه با مذاکرات آتی با گروه 1+5 اظهار کرد: 
 همانطور که بارها اعالم کرده ایم، ما با حسن نیت وارد مذاکرات 
ش��ده ای��م و انتظ��ار م��ا از ط��رف مذاک��ره ای��ن اس��ت که 
با حس��ن نیت و روحی��ه هم��کاری مذاکرات را دنب��ال کند. 
مهمانپرس��ت با اش��اره ب��ه مذاک��رات قبل��ی ایران ب��ا گروه 
5 در اس��تانبول گف��ت: خوش��بختانه در اس��تانبول  +1
 ش��اهد روحی��ه هم��کاری بودی��م و امیدواریم ای��ن روحیه 

حفظ شود تا نتایج مطلوبی به دست آید.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مذاکرات ایران با  5+1 
در  بغداد گفت: مذاکرات همان طور که توافق ش��ده در تاریخ 
س��وم خردادم��اه در بغداد تش��کیل خواهد ش��د و چارچوب 
مذاکرات نیز بر اس��اس آنچه در اس��تانبول به توافق رسیدند 
خواهد ب��ود. وی به نشس��ت وی��ن در 25 و 26 اردیبهش��ت 
ماه با آژانس نیز اش��اره کرد و اظهار داش��ت: این نشس��ت در 
 چارچوب هم��کاری های دوجانب��ه برای بهره مند ش��دن از 
 فعالیت ه��ای صلح آمیز هس��ته ای اس��ت؛ رف��ع ابهامات و 
 س��وء تفاهم ها می تواند روابط را به س��مت هم��کاری بهتر و 
کامل ت��ر هدایت  کن��د و حتم��ا در فضای مذاک��رات با 5+1 
تأثیرگذارخواهد بود. مهمانپرس��ت خاطر نشان کرد:  البته ما 
همواره برای همکاری با آژانس و رفع ابهامات آماده بوده ایم و 
همچنین طرح مدالیته قبلی نشان می دهد که فعالیت های ما 
شفاف است و هر اقدامی که کمک کند این فعالیت ها تقویت 

شود، در دستور کار ما خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد

اجالس سران عدم تعهد، به میزبانی ایران برگزار می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشس�ت هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل  گروه 
اين وزارت برگزار شد، روز پر مشغله ای را داشت، چرا که اخبار بین المللی و اتفاقاتی که اين سیاست

روز ها در منطقه می گذرد، اين قدر زياد ش�ده که مهمانپرس�ت برای اين که جواب منطقی و 
سیاس�تمدارانه به همه آنها بدهد بايد حساب شده حرف می زد تا در ش�رايط پیچیده ای که اين روز ها به منطقه 

حاکم است، سوء تفاهم جديدی به وجود نیايد.

 رهبران ايران متفکر 
و محاسبه گر هستند 

نخس��ت وزی��ر س��ابق رژی��م صهیونیس��تی ب��ا متفکر و 
محاس��به گر خواندن رهبران ایران، این رژی��م را از هرگونه 
 پیش��تازی در اق��دام نظام��ی علی��ه جمهوری اس��المی 
بر حذر داش��ت. ایهود اولمرت افزود: اگر تالش های جامعه 
جهانی در رابطه با توقف برنامه هس��ته ای ایران شکس��ت 
بخورد، آن وقت اسرائیل نباید پیشتاز در استفاده از ابراز نظامی 
علیه تهران باشد.اولمرت افزود: برخورد نظامی باید آخرین 
گزینه باشد و در صورتی که تمامی تالش ها شکست بخورد، 
من ترجیح می دهم که آمریکا با حمایت جامعه جهانی در 

این باره اقدام کند.

 طرح مجلس برای تشکیل 
استان خلیج فارس

ول��ی اس��ماعیلی، نماین��ده مجل��س  اظه��ار داش��ت: 
مباح��ث مقدمات��ی از جمل��ه تدوی��ن و ن��گارش طرح 
اولیه تش��کیل اس��تان خلیج فارس ،تقریبا انجام ش��ده و 
حدود 50 نماین��ده نیز این ط��رح را امض��ا کرده اند. وی 
خاطرنش��ان کرد: هم اکنون که مجلس در تعطیالت قرار 
دارد،  اگر کمیس��یون تلفیق بودج��ه را در روز اول کاری 
مجلس بع��د از تعطیالت ب��ه صحن علنی بی��اورد، اعالم 
وصول به تعوی��ق می افتد،  ام��ا اگر کمیس��یون تلفیق با 
چن��د روز تأخی��ر الیحه را به منظور بررس��ی در جلس��ه 
 علنی ارائه کند، فرص��ت برای اعالم وصول طرح اس��تان 
خلیج فارس فراهم خواهد ش��د. اس��ماعیلی تصریح کرد: 
این طرح،  طرحی یک فوریتی است که بعد از تصویب یک 
فوریت آن در مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

زمان برگزاری نهمین جلسه 
پرونده فساد مالی

قاض��ی ناصر س��راج گف��ت: در نهمین جلس��ه محاکمه 
متهمان پرونده فساد بزرگ مالی، به اتهام هفت نفر دیگر 
از متهمان این پرونده رس��یدگی خواهد ش��د. هشتمین 
 جلس��ه محاکمه متهم��ان پرونده فس��اد ب��زرگ مالی، 
10 اردیبهشت ماه جاری با حضور چهار متهم و دو مطلع 
در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد. در 
 این جلسه آخرین دفاعیات سه نفر از متهمان به نام های 
» م.ال��ف« مع��اون س��ابق وزی��ر راه و تراب��ری، » ا.گ« 
مدیرعامل شرکت خط و ابینه راه آهن و »ع.ر« سرپرست 

سابق حوزه ششم بانک صادرات خوزستان اخذ شد.
 

خبر ويژه

خبر کوتاه

شهید مطهری با قبیله گرايی 
مخالف بود

علی الریجانی/رییس مجلس
س��خنان مخرب در جامعه ب��رای چه چیزی مطرح می ش��ود؟ 
به ادبیات س��ال های اخیر نگاه کنیم؛ آیا این ادبیات ارتقابخش است؟ به 
جای آنکه بگویند مشکل مردم چیس��ت و از مشکالت مردم که اشتغال و 
گرانی است سخن به میان بیاورند، دائما بحث های دیگر را مطرح می کند؛ 
یعنی فتنه و انحراف را. تا کی قرار است این سخنان را مطرح کنید و ادامه 
دهید؟ چه چیزی عاید ش��ما می ش��ود؟ ش��ما چقدر به فکر جامعه اعتنا 
 می کنید؟ مگر آنکه دنبال قبیله گرایی هستید. فکر شهید مطهری با این 
قبیله گرایی ها مخالف بود. اگر 
قصد شما خیر است و هر کدام 
بلدید جامعه را اداره کنید، برای 
اداره کشور، کاردان می خواهیم 
نه ای��ن که با ای��ن تئوری ها که 
معلوم نیست از کدام کره نازل 
شده، دنبال آن هستید که یک 
 قبیل��ه ای را حاک��م کنید، ولی 

این طور نمی شود.
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پیام تبریك رهبرانقالب به تیم ملی وزنه برداري2
در پی موفقیت تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران در مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا  

رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی از هیأت اعزامی تقدیر و تشکر کردند. 

نامه آيت اهلل يزدی به ريیس جمهور

جلوی افزايش قیمت ها را بگیريد
جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم درنامه ای خطاب به دولت، بر ضرورت 
رسیدگی هرچه بیشتر به بحث اقتصادی و مسأله گرانی ها تأکید کرد. در 
متن این نامه که به امضای آیت اهلل محمد یزدی رسیده، آمده است:جناب 
آق��ای دکتر محمود احم��دی نژاد )زید عزه الش��ریف(، ریاس��ت محترم 
 جمهوری اسالمی ایران؛ با س��الم و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و همه

 خدمت گزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی، به اطالع می رساند؛ طبق 
اخبار و گزارش های واصله و شواهد موجود، طی چند ماهه اخیر موج نسبتاً 
عظیمی از گرانی متوجه کاالهای اصلی و مورد نیاز مردم شریف ایران شده 
و مشکالت و نارضایتی را در حد گسترده  به وجود آورده است، به طوری که 
مراجع معظم تقلید و علمای اعالم )دامت برکاتهم( نیز نسبت به این مسأله 
ابراز نگرانی فرموده اند. بدیهی است چنانچه این گرانی ها تداوم پیدا کند، 
 بیم آن می رود که اقشار آس��یب پذیر و مستضعف جامعه اسالمی ما - که 
همانا صاحبان اصلی این انقالبند - با معضالت جدی مواجه شوند. جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم براساس وظیفه اسالمی و اجتماعی در حمایت از 
اقشار محروم جامعه، ضمن تشکر از اقدامات اخیر دولت محترم در ارتباط 
با نظارت و مهار این گرانی ها و با نظر به تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی بر حل معضالت اقتصادی و توجه به مشکالت اقشار 
آس��یب پذیر، بر تداوم نظارت ها تأکید نموده و از دولت محترم می خواهد 
ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی و بهره گیری از مشاوره دلسوزان 
نظام و انقالب، جلوی گرانی ه��ا و افزایش قیمت های موجود را بگیرد تا به 
خواسته های مردم شریف جامه عمل پوشانده شود. پیشاپیش از بذل توجه 

و خدمات ارزنده جنابعالی و دولت محترم سپاسگزاریم.

     پدر از اس�اتید بنام تفس�یر قرآن ونهج البالغه است که هم 
دروس حوزوی خوانده بود و هم دروس دانشگاهی.اما همه ی 
اينها باعث نشده بود که کار فنی و ش�غل اش را کنار بگذارد؛ 
آهنگری وتراش�کاری. پدر اولی�ن معلمش بود و بعد اس�تاد 
پرورش که از يازده سالگی به محضرش رفت و اين رابطه تا حاال 

که پنجاه سالگی را پشت سر گذاشته است هنوز ادامه دارد.
   دوره دانش آموزی در کانون تربیتی فرهنگی جهان اس�الم 
فعال بود.دبیرس�تان جامع س�عدی که در آن زمان ، بحبوحه 
انقالب بود، جوی علمی و سیاس�ی مذهبی داشت. دبیرهای 
مبارزی آنجا درس میدادندو بودند کس�انی ک�ه حتی در راه 
مبارزه شهید شدند.س�ال پنجاه و هفت از چنین دبیرستانی 
ديپلم رياضی فیزيک گرفت.ترم اول تحصیلش در دانش�گاه 
عل�م وصنعت تهران مصادف ش�د ب�ا ماههايی ک�ه حکومت 
پهلوی آخرين نفس�هايش را م�ی کش�ید.مدام در تردد بین 
 اصفهان وتهران بود و هر کجا بود سر از جمع های مبارزاتی در
می آورد.از شرکت درراهپیمايیها و جلسات سخنرانی گرفته 

تا انتظامات مراسم استقبال از امام خمینی)ره(
بع�د از انق�الب دانش�گاهها ش�ده ب�ود مح�ل تاخ�ت وتاز 
 تش�کلهای سیاس�ی بیرون.جريانات مختل�ف خصوصا ضد 
انقالب در دانش�گاه دفتر داش�تند. در چنین فضايی کمتر به 
مس�ائل آموزش�ی توجه می ش�د.برای اصالح اين مشکالت 
ونیز تغییر نظام آموزش�ی، انقالب فرهنگی شد و دانشگاه ها 
تعطیل.بچه های انجمن اس�المی دانش�گاه علم وصنعت هر 
کدام در جايی مشغول ش�دند.حمید رضا فوالدگر به اصفهان 
برگشت.شد مدرس در دبیرس�تان وبعد مسئول امور تربیتی 
آموزش و پرورش ناحیه يک اصفهان  بعد از بازگشايی دانشگاه 
حمیدرضا فوالدگر لیسانسش را در رشته ی مهندسی مکانیک 
از دانشگاه علم وصنعت گرفت. در اين دوره از تحصیل باز هم 
در انجمن اسالمی فعال بود. بیشتر شخصیتهای مدافع خط امام 

آنجا دعوت  می شدند. 
دو دوره عض�و ش�ورای مرک�زی ب�ود ب�ه هم�راه خیل�ی از 
 کس�انی که ام�روز چهره ی سیاس�ی هس�تند از جمله آقای 
 احم�دی نژاد؛رئی�س جمه�ور و برخ�ی از وزرا و مس�ؤلین 
جهاد س�ازندگی،مرکز تحقیقات مهندس�ی جنگ،مهندس 
فوالدگر از دوره دانش�جويی و بالفاصله پس از اخذ مدرک در 
اين مرکز مشغول به کار شد.  به واسطه ی رشته اش که مکانیک 
سیاالت بود روی طرح عساکر کار می کرد که مربوط به پمپاژ 
شناور بود. از ديگر طرح های اين مرکز خودروهای  دوزيست 
بود و يک طرح ديگر در زمینه ی صنايع هوايی که منجر شد به 
طراحی و ساخت آزمايشی يک هلی کوپتر سبک.اين دوره تا 

سال 1371طول کشید.

    حاال باز هم ب�ه فکر ادامه تحصیل افتاده بود.فوق لیس�انس 
مهندس�ی صناي�ع را گرفت و عض�و هیئت  علمی دانش�گاه 
نجف آباد شد و از مسئولیتهايی که در شرکت های مهندسی 
خصوصی داشت استعفا داد چرا که معتقد است هرگز دو کار 
تمام وقت قابل جمع ب�ا هم نیس�ت. کارش از تدريس دروس 
مشترک مهندسی مکانیک و مهندس�ی صنايع  شروع شد و 
به  رياست دانشکده های فنی نجف آباد و خمینی شهر رسید. 
تاسیس دانشکده فنی دانشگاه خمینی شهر ودانشکده فنی 
ش�ماره 2 نجف آباد محصول اين دوره اس�ت.درادامه مدارج 
تحصیلی او ، دفاع از پايان نامه دکترا نیز به دلیل اش�تغاالت 

نمايندگی مجلس باقی مانده است. 
 اگرچه تخصص دانشگاهی اش در زمینه های فنی بود اما عاليق 
فرهنگی سیاسی اش که ازنوجوانی  با شرکت در محافل سطح

شهر در عمق وجودش ريش�ه دوانیده بود، رهايش نمی کرد. 
عاليقی که باعث شده بود به عضويت شاخه دانشجويی حزب 
جمهوری اسالمی در بیايد وبعد عضو موسس جامعه اسالمی 
مهندسین در اصفهان باشد.فعالیت درتشکل های سیاسی، 
ارتباط با کانونهای فرهنگی و جوانان ومديريت مسؤل نشريات 
جام و عطر سیب وسوابق علمی و فنی او باعث شد تا پیشنهاد 
 کانديدات�وری مجلس ش�ورای اس�المی را داش�ته باش�د . 
در اواخر سال 82 به دنبال مسائلی که در مجلس ششم  پیش 
آمد و لزوم حضورهرچه بیشترنیروهای معتقد به  انقالب و خط 
رهبری در صحنه پیشنهاد شورای هماهنگی نیروهای انقالب 
اس�المی را پذيرفت و به مجلس هفتم راه ياف�ت و همچنین 

مجلس هشتم. 
همان اواي�ل کارش درمجل�س هفتم در مرک�ز پژوهش های 
مجلس با پیش�نهاد او يک کار پژوهشی ش�روع کردند روی  
شناس�ايی موانع تولید اين پژوهش به طرحی منجر ش�د که 
با  پیگیری خ�ودش در کمیس�یون صنايع و مع�ادن صورت 
 قانون به خودش گرف�ت؛ با عنوان رفع موان�ع قانونی تولید و 

سرمايه گذاری. 
  در سالهای بعد در مجلس هشتم  باز هم برای رفع موانع تولید 

روی دو طرح ديگر کار کرد که نتیجه اش شد:
 1(طرح بهبود فضای کس�ب و کار در قانون برنامه پنجم و در 
قانون 29 ماده ای مس�تقل 2(طرح حداکثر اس�تفاده از توان 
تولید داخل�ی که ي�ک فوري�ت آن تصويب ش�ده و اآلن در  

کمیسیون و سحن علنی مجلس در حال بررسی است.
      مجلس شورای اسالمی برای مس�ائل مهم کمیسیون ويژه 
تش�کیل می دهد که اعضای آن برخالف کمیسیونهای ديگر 
مستقیما در صحن مجلس انتخاب می شوند. کمیسیون نظارت  
و پیگیری اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی يکی از 
اين کمیسیون های ويژه است.اجرای سیاستهای اصل44 در 
راستای کم شدن تصدی دولت است تا اقتصاد به دست مردم 

بیفتد.
 مهندس فوالدگر به عنوان رئیس اين کمیس�یون به ش�دت 
پیگیر پیاده شدن اين سیاس�ت هاست وتاکنون 8 گزارش به 

مجلس داده است؛ راه نیمه تمامی که بايد تمام شود.
مجلس طبق قانون اساسی دو وظیفه دارد قانونگذاری و نظارت 
برحسن اجرای امورکه مهندس ارتباط با موکلینش و اطالع از 

مشکالت آنها را در همین راستا سوق میدهد.
اما مهندس فوالدگر وظیفه ی نانوشته ای هم برای نمايندگان 
مجلس قائل است که اتفاقا بیشتر مراجعات مردم به همین مورد 
سوم برمی گردد. رسیدگی به مشکالت مردم با دستگاههای 

اجرايی،مشکل وامشان،مشکل اشتغالشان و...  
  س�ه روز در هفته جلس�ه ی علن�ی و کمیس�یونهای عادی 
وتخصصی مجلس است. مس�ئولیتهای کمیسیون ويژه اصل 
 44 و امور نظارتی ديگ�ر فرصتهای آزاد مهن�دس را کامل پر

می نمايد. 
همچنی�ن  پن�ج ش�نبه، جمعه و ش�نبه ه�م دراصفه�ان به 
مالقاتهای مردمی در دفتر و محالت شهر و مناطق شهرستان 
 و بازديد ازمراکزصنعتی و  کش�اورزی  و دستگاه های اجرايی

 می گذرد.
     مهن�دس فوالدگ�ر مس�ائل شهرس�تان خ�ودش را از ياد 
نمی برد و گواه اين ادعا کارهايی اس�ت که برای شهرس�تان 
اصفهان انجام داده مسائلی مثل پیگیری لغو مصوبه ی دولت 
 در م�ورد دادن اختی�ارات حاکمیت�ی زاينده رود به اس�تان 
چهار مح�ال و بختیاری و جلوگی�ری از تصويب پ�روژه های 
 جديد برداشت آب از باالدس�ت، انتقال ساخت سالن اجالس 
سران از کیش به اصفهان، تامین اعتبارو تعیین رديف بودجه 
 برای پ�روژه هايی چون مترو و ورزش�گاه نق�ش جهان، قطار 
سريع السیر و کمربندی های شهرو برگزاری جلسات متعدد 
با صنعتگران و کش�اورزان و ديگر اقش�ار با مسؤلین مربوطه 
 اعتدال در مس�ائل سیاس�ی، خ�ردورزی، خدم�ت بی منت، 
طرح هايی برای رفع فقر و فساد و تبعیض برنامه هايی است که 
ازتبلیغات دوره ی هفتم به ياد می آورد.به کارنامه کاری اش در 

اين هشت سال نگاه میکند.       
می پرسم از سالهای نمايندگی تان راضی بوده ايد؟ سری تکان 
می دهد و می گويد: خدا را شکر. بهتر از اين هم می توانستیم 
کار کنیم اما خوشحالم که وعده ای ندادم که عمل نکرده باشم 
و تمام فعالیتهايم در راستای ش�عارهای باال بوده است. همان 
کارهای نیمه تمامی که به خاطر به سرانجام رساندنشان باز هم 

داوطلب شده است.

به نام دوست که هر چه 
هست از اوست
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اصفهان تا آخر هفته بارانی است 
 میترا س��یدان، كارش��ناس اداره كل هواشناس��ی اصفه��ان گفت: 
بررسی نقش��ه های هواشناس��ی ادامه جوی ناپایدار بر روی استان 
 تا روز آینده را نش��ان می دهد. بر این اس��اس در چن��د روز آینده، 
 ب��ه تناوب ش��اهد ب��ارش ه��ای رگب��اری همراه ب��ا رع��د و برق و 

احتمال تگرگ در بیشتر نقاط استان اصفهان خواهیم بود. 

 تاكی از  راه آهن رفت، ماسوری آمد 
حسن ماسوری، با حكم مدیرعامل شركت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان مدیر كل جدید راه آهن استان اصفهان منصوب شد. 

پیش از او  بهروز تاكی عهده دار این مسئولیت بود.

ديگر نگران پارک  در صفه نباشید    
 حمی��د عص��ارزادگان، ش��هردار منطقه پن��ج اصفه��ان از احداث 
س��ه پاركینگ در محدوده كوه صفه در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: احداث این پاركینگ ها به منظور كاهش ترافیک در محدوده 

كوه صفه در دستور كار قرار گرفته است.

 آخرين اخبار تولید برق 
از زباله در اصفهان 

محسن رنجبر، معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان اعالم كرد: 
مباحث تكنولوژي نیروگاه برق كره جنوبي در حال بررس��ي است. 
ضایعات كارخانه كمپوس��ت اصفهان با حجم��ی معادل۴۰۰ تن در 
روز و با انرژی حرارتی مناس��ب، پتانس��یل قابل مالحظه ای جهت 
استحصال انرژی و احداث نیروگاه برقی با ظرفیت حدود ۱۰ مگاوات 

را داراست.

تگرگ  هفت هزار میلیارد ريال  
خسارت به استان زد

منصور شیش��ه فروش، مدیركل س��تاد مدیریت بحران استانداری 
 اصفهان می��زان خس��ارت های جاری ش��دن س��یل و تگ��رگ به 
بخش های مختلف این استان در س��ال جاری را هفت هزار میلیارد 

ریال اعالم كرد. 
به گفته وی، خسارت های سیل و تگرگ در شهرستان های كاشان، 
نطنز، آران و بیدگل و اردس��تان نس��بت به دیگر مناطق این استان 

بیشتر گزارش شده است. 

 اعتیاد، بزرگ ترين عامل  
مرگ ومیر شناخته شد

بزرگ ترين كبوترخانه 
جهان پاتوق معتادان شد 

حجت اهلل عالیی، استاد نوروفیزیولوژی دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان 
گفت: بر اساس یک گزارش، میزان مرگ و میر ناشی از اعتیاد در آمریكا 

۱۰ برابر تلفات ناشی از تصادفات است.
 براس��اس ای��ن گ��زارش، اعتی��اد بی��ش از ه��ر عام��ل دیگ��ری جان 
 انسان ها را می گیرد. نویس��نده كتاب »نوروفیزیولوژی اعتیاد« گفت: از 
دو میلیون مورد م��رگ در ایاالت متحده امری��كا ۱/۴ مربوط به مصرف 
 الكل، مواد مخدر و تنباكو اس��ت، ضمن این كه بیش از نیمی از قتل ها و 
جنایات خش��ونت آمیز مربوط به اس��تفاده از مواد مخدر است و به طور 
 تقریب��ی نیمی از اف��رادی كه اق��دام به خودكش��ی یا تج��اوز كرده اند، 

سابقه مصرف مواد مخدر داشته اند.

زنگ خط��ر برای تخری��ب »چهار ب��رج« ب��زرگ تری��ن كبوترخانه جهان 
 در فالورج��ان ب��ه صدا درآم��د. به گ��زارش ایرن��ا، كبوترخانه۴5۰ س��اله 
»چهار برج« یكی از بزرگ ترین و بی نظیرترین كبوترخانه های جهان است 
كه در توابع پیربكران شهرستان فالورجان واقع است. در كنار این كبوترخانه، 
یک كبوترخانه دیگر وجود داش��ت كه به دلیل عدم توجه مردم و مسئوالن 
در چند روز گذشته تخریب شد.حاال این اثر تاریخی به صورت متروكه رها 
ش��ده و تبدیل به محلی برای معتادان به مواد مخدر و حیوانات ولگرد شده 
است. به گفته مسئوالن هنوز بودجه ای برای مرمت این اثر تاریخی تخصیص 
داده نشده است. در صورت عدم رسیدگی به این كبوترخانه، این اثر تاریخی 

تخریب می شود و تنها باید در عكس ها نشان آن را پیدا كرد. 

گشتی در اخبار 

انتقال پزشکی قانونی از مركز 
شهر، در گرو اعتبار 8 میلیاردی 

مهردادستاره 
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان

برای تكمیل پروژه های پزشكی قانونی اس��تان به بیش از ۹ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است.س��اختمان جدید پزشكی قانونی اصفهان در 

محل گورت از سال ۸5 درحال ساخت است. 
تاكنون سه میلیارد تومان اعتبار برای پروژه ساختمان پزشكی قانونی 
اصفهان اختصاص یافته كه برای تكمیل و بهره برداری از این پروژه، 
عالوه بر هزینه  های پرداخت ش��ده، به هش��ت میلیارد تومان دیگر 

بودجه نیاز است.
 همچنین ساخت پنج  مركز 
پزش��كی قانون��ی ك��ه جزو 
مصوبات سفر رییس جمهور 
به اصفه��ان بوده اس��ت، در 
شهرس��تان های نجف آب��اد، 
زرین شهر، شهرضا و داران نیز 

هنوز به نتیجه نرسیده است.
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چهره روز
راه اندازی اورژانس برای رفع سریع آلودگی هسته ای  

محرابیان، دستیار ویژه رییس جمهور، از تأسیس و راه اندازی اولین اورژانس هسته ای كشور 
در اصفهان خبر داد. وظیفه اورژانس هسته ای، رسیدگی س��ریع و آلودگی زدایی از مباحث 

هسته ای است. 
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در شهر چه می گذرد

هشدار

 س��ید مجی��د عاملی��ان، مدی��ركل آم��وزش و پ��رورش 
اس��تان اصفهان در نشس��ت مطبوعاتی خود با خبرنگاران به 
مناسبت گرامیداش��ت روز معلم، نظام آموزش��ی استان را در  
جایگاهی ممتاز نسبت به كل كشور ارزیابی كرد و گفت:حركت 
در راستای صداقت، دلس��وزی و تعامالت انسانی و عاطفی به 
عنوان شعار آموزش و پرورش از مهم ترین دالیل برتری استان 
در زمینه آموزش اس��ت. به گفته مدی��ركل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات 
در میان دانش آموزان به عنوان مح��ور فعالیت های آموزش و 
 پرورش اس��تان اس��ت وآموزش و پرورش نباید تنها به دنبال 

القای مطالب و آموزه های درسی به دانش آموزان باشد.

بیمه طاليی اين ماه محقق می شود
عاملیان با بیان  این كه بیمه بازنشستگان آموزش و پرورش به 

عهده این سازمان نیست، افزود: با توجه به مفاد قانونی، بیمه 
بازنشستگان به عهده آموزش و پرورش نیست و برای این كه 
آنها از طریق آموزش و پرورش بیمه ش��وند، باید موانع قانونی 
را طی كنیم، ولی تالش آموزش و پرورش این است كه نسبت 
به بیمه ش��دن این افراد اقدام كند. وی همچنین تصریح كرد: 
در مورد بیم��ه طالیی هم باید یادآور ش��وم كه قرار اس��ت تا 
 پایان اردیبهشت ماه محقق شود و در مورد بیمه تكمیلی هم 
می توان گفت فعال بیمه آتیه سازان در این مقوله ادامه خواهد 
داشت، همچنین بیمه ش��اغالن نیز در این بیمه انجام خواهد 
شد، به طوری كه از اول خردادماه 32 هزار نفر توسط بیمه آتیه 

سازان بیمه خواهند شد.

ديگر هیچ دانش آموزی مردود نمی شود
وی در بخ��ش دیگرصحبت های خ��ود یادآور ش��د: در پایه 

 اول راهنمای��ی و اول دبیرس��تان نی��ز م��ردودی نخواهی��م 
داشت و كسانی كه نتوانس��تند با موفقیت سال تحصیلی را به 
پایان برسانند و نمره قبولی را دریافت كنند، طی سه مرحله به 
 ترتیب مرداد، ش��هریور و مهرماه از آنها آزمون گرفته می شود

  و اگر هم در این آزمون ها قبول نش��دند، م��ی توانند به یک 
كالس باالتر برون��د كه با در نظر گرفتن نظام س��الی واحدی، 
 كار خود را ش��روع می كنند و درس ه��ای باقیمانده را همراه 
 ب��ا درس ه��ای دوم راهنمای��ی و دبیرس��تان ب��ه پای��ان 

می رسانند.
وی با اشاره به این كه حركت های بزرگ قرآنی در نظام آموزشی 
در حال وقوع است، گفت:۴۰۰ مدرسه قرآنی در سطح استان 
وجود دارد و در سال جاری 2۴ درصد از دانش آموزان استان در 

طرح حفظ قرآن شركت كرده اند.
عاملیان اضافه ك��رد: انتخاب معلمان در م��دارس غیردولتی 

موجود در استان، بر اساس ضوابط گزینش است.
وی درباره حفظ اس��تقالل  آموزش و پرورش هم خاطرنشان 
كرد: با راه اندازی دانشگاه فرهنگیان افرادی متخصص، متعهد 

و عالقه مند به نظام آموزشی تربیت می شوند.

ششم ابتدايی، حلقه مفقوده آموزش 
در ادامه، نجمیه باج��الن، معاون آم��وزش ابتدایی آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان هم  با اش��اره به این كه مهر ماه سال 
جاری دانش آموزان پنجم ابتدایی به پایه ششم می روند، عنوان 
كرد: پایه ششم ابتدایی با هدف تكمیل، تعمیق و تثبیت اهداف 
مصوب دوره ابتدایی راه اندازی می شود. به گفته وی، پایه ششم 
به نوعی تكمیل كننده و حلقه مفقوده تربیت دوره ابتدایی تلقی 
می شود وتفكر، پژوهش، كار و مهارت از عناوین درسی در نظر 

گرفته شده برای این پایه از دوره ابتدایی است.

معلمان نمونه انتخاب شدند
حمیدرضا موتمر، معاون پژوهش��ی و برنامه ری��زی اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با اشاره به این كه آموزش 
و پرورش برای انتخ��اب معلمان نمونه ش��اخصه هایی دارد، 
اظهار داشت: ارزیابی معلمان نمونه در سه حوزه دانش، مسائل 
ارزشی و مسائل مهارتی انجام می شود. وی ادامه داد: در سال 
 جاری تعداد معلمان نمونه كش��وری اس��تان از چه��ار نفر به 
۱6 نفر، معلمان نمونه در س��طح استانی از 3۰ نفر به ۱55 نفر 
و معلمان نمونه در سطح منطقه نیز از ۴۸7 نفر به یک هزار و 

۸۱ نفر ارتقا یافته اند.

يک خبر جديد از مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان

دیگر هیچ دانش آموزی مردود نمی شود

آموزش و پرورش به عنوان نهادی آينده ساز به شمار می رود و معلمان بايد با هنرمندی تمام،   گروه 
دانش آموزانی توانمند و متخصص را برای آينده تربیت كنن�د. فرهنگیان بايد تمام هم و غم شهر 

خود را بر روی تولید محتوای بومی داخلی بگذارند و آموزش ه�ا بايد حول محور آموزه های 
ايرانی و اسالمی بچرخد. آموزش و پرورش همواره به دنبال افزايش تعداد افرادی بوده كه هر ساله به عنوان معلمان 
نمونه در سطح كشور شناخته می شوند و اين معلمان عالوه بر حفظ برتری خود، بايد استقالل نظام آموزشی كشور 

را حفظ كنند.

دس�تیار ويژه ريی�س جمهور بع�د از هفته ه�ا انتظار 
سمیه 
آخشی

 مس�ئوالن، ب�ه اصفه�ان آمد ت�ا اين ب�ار فرس�تاده
احمدی نژاد، فرشته ای باش�د برای باز كردن گره های  

حل نش�ده در اصفهان. محرابیان برای بازديد از طرح 
های تعیین ش�ده  مهر ماندگار به اصفهان س�فر كرد.تون�ل گالب يک و دو، 
آزادراه و كنارگ�ذر غ�رب اصفه�ان، تصفی�ه خان�ه گالب، كارخان�ه تولید 
سیلندرهای گاز CNG در اشترجان، سالن اجالس سران و آزادراه و كنارگذر 
شرق اصفهان از جمله آنها بود. 40 طرح استان اصفهان در لیست پروژه های 
مهر ماندگار قرار گرفته و دول�ت دهم حدود 800 پروژه بزرگ در كش�ور را 

شناسايی كرده است. 
1     ايجاد مركز پیشرفته قلب و عروق/توسعه بیمارستان قلب چمران 

آغاز عملیات اجرايی مركز قلب: سال 83
زمان افتتاح مركز قلب: دهه فجر91 

آغاز عملیات اجرايی مركز قلب چمران: سال 87
زمان پايان عملیات بیمارستان چمران: پايان 91

 يک�ی از طرح ه�ای بهداش�تی پ�روژه ه�ای مه�ر مان�دگار، ايج�اد مركز
 پیشرفته قلب و عروق است. علی اكبرمحرابیان در بازديد خود از اين طرح 
گفت: اين طرح كه در اصفهان اجرا خواهد شد، در خاورمیانه منحصر به فرد 
اس�ت.  وی روند اجرای طرح يادش�ده در اصفهان را خوب ارزيابی كرد.وی 

همچنین از روند توسعه بیمارستان چمران بازديد كرد.

4     قطار شهری اصفهان 
زمان آغاز طرح: سال 81

زمان افتتاح خط اول: سال 91
دستیار ويژه ريیس جمهور از پروژه متروی اصفهان  هم بازديد كرد. عملیات 
 اجرايی متروی اصفهان كه از س�ال 81آغاز شده،  قرار اس�ت امسال بعد از
سال ها كشمکش سرانجام با خريدواگن ها، 9 ايس�تگاه شامل   10 كیلومتر 
از خط يک مترو راه اندازی شود.پیشرفت فیزيکی خط يک متروی اصفهان 
52/9درصد است كه تاكنون0 63 میلیارد تومان برای آن، اعتبار هزينه شده 
است. حاال برای تکمیل متروی اصفهان به بیش از 600 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
به گفته صمصام شريعت، معاون عمرانی استانداری اصفهان 105 واگن جديد 

از كشور چین برای 21 رمپ قطارشهری اصفهان خريداری شده است.
محرابیان همچنین در اين  سفر از ورزشگاه نقش جهان هم به عنوان يکی از 

طرح های مهم دو دهه ای طلسم شده ديدن كرد.
با بازگش�ت محرابیان به پايتخت و تکمیل بازديد از همه استان ها، مشخص 
خواهد ش�دكه قرعه مهر ماندگار به  نام چه طرح هاي�ی خواهد افتاد و كدام 
طرح اصفهان بعد از س�ال ها انتظار به بار می نش�یند. محرابی�ان بعد از اين 
 س�فر به تهران رفت تا با ارائه گ�زارش خود وتصمیم برای تع�داد طرح های 
 مه�ر مان�دگار در اصفه�ان، سرنوش�ت اين اس�تان امس�ال با فال�ی نیک 

ورق  بخورد.

3     مركز همايش هاي بین المللي اصفهان
زمان آغاز طرح: سال 90

زمان افتتاح: سال 92
محرابیان در بازديد از اين طرح گفت: در اليحه بودجه سال 91 پیش بیني شده 
كه به بودجه اين طرح اضافه شود، همچنین با اعالم معاونت عمراني شهرداري 
اصفهان به عنوان مجري اين طرح، تا يک سال آينده مركز همايش بین المللي 
به بهره برداري می رسد. به گفته وی، اين مکان يکي از مهم ترين محل ها  براي 
برگزاري اين اجالس برگزيده خواهد شد و حتي اگر اصفهان هم انتخاب نشود، از 

قابلیت های اين مکان  كاسته نخواهد شد.

2     كنارگذر غرب و شرق اصفهان 
زمان افتتاح:هفته دولت 

پروژه های كنارگذر غرب و ش�رق اصفهان از  طرح های عمرانی مهر ماندگار 
در اصفهان اس�ت. به گفته محرابیان، در اين پروژه اختالفی بین وزارت راه و 
شهرسازی و سرمايه گذار طرح و پیمانکار وجود دارد و قرار است چنانچه اين 
اختالف حل ش�ود و وزارت راه و شهرسازی مس�ئولیت اتمام پروژه در زمان 
مقرر را بپذيرد، اين طرح در لیس�ت پروژه های مهر مان�دگار باقی بماند. وی 
ابراز امیدواری كرد كه اين طرح همچنان در لیس�ت پروژه های مهر ماندگار 

باقی بماند؛ زيرا بیشترين لطمه از حذف اين طرح، متوجه مردم می شود.

بهار امسال در اصفهان بركت داشت 

س: ايمنا- ايرنا[
]عک

به دنبال سفر علی اكبر محرابیان،   داوود
مش��اور ویژه ریی��س جمهور به شیخ  جبلی

 اس��تان اصفه��ان كه ب��ا بازدید 
طرح های عمرانی در حوزه آبرس��انی، جاده س��ازی و ... 
صورت گرفت، برآن ش��دیم تا از علیرضا ذاكر اصفهانی، 
استاندار اصفهان كه برای تصویب طرح های مهر ماندگار 
در تهران به سر می برد گفتگوی اختصاصی انجام دهیم. 
در بعد از ظهر روز گذشته استاندار اصفهان در گفتگویی 
 تلفن��ی ب��ا خبرن��گار م��ا ب��ا اش��اره ب��ه تصوی��ب 
۴۰ طرح مهر ماندگار در استان اصفهان بیان داشت: در 
 جلس��ه ای ك��ه در دول��ت ب��رای تصویب ط��رح های 
مهر ماندگار اس��تان اصفهان برگزار شد، ۴۰ طرح كه در 
اصفهان تعدادی از آن مورد بازدید قرار گرفته بود تصویب 
و اعتبارات آن مش��خص ش��د. ذاكر اصفهانی با اشاره به 
 س��اخت ورزش��گاه نقش جهان در اصفه��ان كه حدود

2۰ سال از س��اخت مراحل ابتدایی آن می گذرد، گفت: 
 ورزش��گاه نق��ش جه��ان ك��ه یك��ی از مه��م تری��ن و 
پرحاش��یه ترین طرح ها در ش��هر اصفهان ب��ود و دائما 
موجبات اخت��الف را به وجود م��ی آورد، جزو طرح مهر 
ماندگار قرار گرفت، ولی متأسفانه با وجود رایزنی هایی كه 
انجام ش��د و صحبت هایی ص��ورت گرفته، نتوانس��تیم 
ساخت و اجرای نهایی آن را از دس��ت سازمان توسعه و 
تجهیز اماكن ورزشی خارج كنیم و به استانداری تحویل 
 دهیم، ب��ا این تفاس��یر، قرار ش��د تا  ظرف یک س��ال و 
شش ماه این ورزش��گاه به طور كامل س��اخته و تحویل 
اصفهان ش��ود. در ابتدای امر، پیمانكار جدید قس��مت 
چمن، سكوها و سرویس بهداشتی را در ایام اهلل دهه فجر 
تحویل ده��د و ادامه كار یعنی محوطه س��ازی و تجهیز 

كامل ورزشگاه در مدت باقیمانده انجام گیرد.
در بخش دیگر گفتگو، استاندار اصفهان به اعتبارات قطار 
شهری اشاره كرد و بیان داشت: در بازدیدی كه محرابیان، 
مشاور ویژه رییس جمهور از قطار شهری اصفهان صورت 
 داد، با توجه به وضعیت قطار ش��هری اصفه��ان و دیگر

 استان ها از جمله قم، شیراز و تبریز مبلغ دو هزار میلیارد 
تومان به این استان ها اختصاص یافت كه تا كنون 22۰ 
میلیارد تومان آن به استان ها پرداخت شده است. ذاكر 
اصفهانی در ادامه به سالن اجالس اش��اره كرد و متذكر 
شد: سالن اجالس س��ران هم جزو ۴۰ طرح مصوب بود 
كه تا كنون از اعتبارات دول��ت،2۰ میلیارد تومان به آن 
اختصاص یافته و تنها ۸۰ میلیارد آن باقی مانده است كه 
طبق الیحه ارائه شده به دولت تا آینده ای نه چندان دور 

ما بقی آن پرداخت می شود . 

دولت به اصفهان لبخند زد
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 کدهای معامالتی فاقد شماره 
مسدود می شود

دبیر كمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از مسدود 
شدن كدهای معامالتی فاقد شماره یا شناسه ملی خبر داد.

روح اهلل نجفی گفت: پیرو ابالغ بخشنامه روز چهارم اسفند ماه سال 
90 سازمان بورس مبنی بر لزوم رعایت مفاد ماده 19 دستورالعمل 
شناسایی مشتریان در بازار س��رمایه، اشخاص تحت نظارت موظف 
هستند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ دستورالعمل مذكور، 
كلیه كدهای معامالتی فاقد ش��ماره یا شناسه ملی را مسدود كنند. 
دبیر كمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس تصریح كرد: البته كد 
اینگونه سهامداران بعد از ارائه شماره یا شناسه ملی، از كدهای مزبور 

رفع انسداد  می شود. 

 ايران ۲۰۰ هزار تن جو 
از  بازار جهانی خريداری کرد

رویترز اعالم ك��رد ایران به رغ��م محدودیت های بانک��ی غرب و با 
همکاری ی��ک بانک هندی، 200 ه��زار تن جو از ب��ازار بین المللی 

خریداری كرده است. 
تجار اروپایی گفتن��د، دولت ایران برای خری��د و واردات 200 هزار 
تن جو برای تغذی��ه دام در بازار بین المللی، اقدام كرده اس��ت. این 
تجار همچنین گفتند، پیش��نهادات در خصوص حمل مواد غذایی 
خریداری ش��ده به بندرعباس در این هفته دنبال شد.پرداخت وجه 
 این محموله ها از طریق یک بانک هندی صورت گرفته اس��ت. این 
تحری��م ه��ا ش��امل واردات م��واد غذای��ی نیس��ت، ام��ا اقدامات 
محدودیت زای مالی، هدف قطع ارتباط شركت های ایرانی با سیستم 

بانکی بین المللی را دنبال می كند.

تندر9۰ کیفی ترين خودروی کشور 
معرفی شد

براساس آخرین گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران از 
وضعیت كیفیت خودروها، تندر 90 ای��ران خودرو با كمترین امتیاز 
منفی، باالتر از س��ایر خودروهای موجود در بازار قرار گرفت. بر پایه 
آخرین گزارش هفتگی كه ازسوی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد 
ایران منتشر شده، تندر 90 ایران خودرو با 22/5 نمره منفی در صدر 

جدول رتبه بندی خودروهای تولید داخل قرار گرفته است. 
بنابراین گزارش، س��طح كیفیت تن��در90 ایران خودرو نس��بت به 
میانگین كیفیت سه هفته قبل از آن، نزدیک به 5 درصد بهبود یافته 
و در سطح خیلی خوب كه باالترین سطح كیفیت در شركت بازرسی 

كیفیت و استاندارد به شمار می رود، قرار دارد.

 ۲۵میلیارد دالر قرارداد نفتی 
در سال جاری

مدیرعامل شركت ملی نفت گفت: امسال بین 20 تا 25 میلیارد دالر 
قرارداد خواهیم بست كه بیشتر آنها در میادین مشترک خواهند بود، 
چنانکه امیدواریم قراردادهای همه میادین مشترک در سال جاری 

بسته شده و برای توسعه آن اقدام شود. 
احمد قلعه بانی در مراس��م امضای تفاهم نامه فاز دو توس��عه میدان 
منصوری با اشاره به بستن قراردادهای توسعه میادین در سال گذشته 
گفت: این فرآیند در س��ال جاری نیز ادامه خواهد داشت، در حالی 
كه سه شنبه هفته آینده و هفته بعد از آن قراردادهای دیگری امضا 
خواهد شد. وی افزود: سال گذشته 25 میلیارد دالر قرارداد بستیم و 
امسال نیز بین20 تا 25 میلیارد دالر قرارداد خواهیم بست كه بیشتر 
آنها در میادین مش��ترک خواهند بود، چنان كه امیدواریم حس��ب 
دستور وزیر محترم نفت، قراردادهای همه میادین مشترک در سال 

جاری بسته شده و برای توسعه آن اقدام شود.

 يارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت 
برای کاهش قیمت شیر

مدیرعامل ش��ركت صنایع شیر اس��تان تهران با بیان این كه دولت 
اراده ای به افزایش قیمت شیر خام ندارد،گفت: 500 میلیارد تومان 
یارانه سال های گذشته ش��یر از طریق شركتی برای دامداران جهت 

كاهش قیمت تمام شده شیر هزینه می شود.
محمد رفعتی، مدیر عامل شركت شیر پاستوریزه پگاه تهران با اشاره 
به تمایل دولت برای اعمال قیمت پایه630 تومان برای ش��یر خام، 
گفت: دولت درصدد است برای كاهش قیمت تمام شده شیر، بسته 
حمایتی تعریف و از طریق تأمین نهاده ارزان قیمت و ارائه تسهیالت 

و نیز تأمین ارز دولتی، قیمت تمام شده را پایین بیاورد.
وی ادامه داد: دولت همچنین باید به تعهدات خود در پرداخت سهم 
یارانه تولید قانون هدفمندی یارانه ها نی��ز عمل كند. رفعتی تأكید 
كرد: دامدار و فرآوری كننده تمایلی به افزایش قیمت ش��یر ندارند؛ 
زیرا مصرف كننده وقتی آس��یب پذیر ش��ود، به طور حتم در سرانه 

مصرف نیز تأثیرگذار خواهد بود.

 گرانی های امروز
 حاصل تصمیمات اشتباه ديروز

افس��ار قیمت ها رها شده اس��ت و كاالها هر روزگران تر 
می ش��وند؛ كاالیی به دلی��ل باال رفتن قیم��ت جهانی و 
وارداتی بودن ،كاالیی دیگر به دلیل دو نرخی بودن قیمت 
ارز و برخ��ی كاالها هم تحت تأثیر جو روانی قیمتش��ان 

افزایش یافته است.
سال90 با گرانی كاالها به پایان رس��ید و سال91 هم با 
گرانی تحویل شد و مس��ئوالن اقتصادی كشور تاكنون 
راهکاری عملی برای مهار گرانی ارائه نکرده اند و تنها به 

چند طرح تعزیراتی بسنده كرده اند. 
البته به گفته برخی از كارشناسان مس��أله گرانی امروز 
را نباید در عوامل امروز جس��تجو ك��رد. مهارگرانی های 
اخیر به راحتی امکان پذیر نیس��ت و گرانی های امروز را 

تصمیمات دیروز رقم زده است.
نرخ ارز به دلیل نبود مدیریت، به یکباره دو برابر افزایش 
یافت و دولت هم دس��ت روی دست گذاش��ت و اقدامی 
نکرد، به نحوی كه بازار تحت تأثیر این شوک قرار گرفت. 
در این مورد، رییس كمیس��یون ویژه جه��اد اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی به معایب دونرخی بودن ارز 
اش��اره كرد و گفت: اگر كاالها با ارز دولت��ی و ارزان وارد 
ش��ود، مطمئنا با نرخ آزاد قیمت گذاری می شود و این 
خود بر كااله��ای تولید داخل مؤثر خواه��د بود، چرا كه 
برخ��ی از تولیدات داخ��ل متکی به واردات اس��ت و آن 
بخش از واردات هم كه متکی به واردات نیست، به لحاظ 
روانی تحت تأثیر افزایش قیمت كاالهای وارداتی گران 

می شود. 
مصباحی مقدم گفت: س��ال ه��ا بر مدیریت ن��رخ ارز به 
نحوی كه هم عرضه و هم تقاضا مدیریت شود و شاهد این 
شوک ها نباشیم تأكید كردیم، اما مدیریت بانک مركزی 
ضعیف بود و ارز دونرخی شد. وی عامل دیگر گرانی ها را 
برداشت از حساب بانک مركزی بابت یارانه ها عنوان كرد 
وگفت: استقراض از بانک مركزی برای پرداخت یارانه ها 
موجب رشد نقدینگی در جامعه شد. این عضو كمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی در ادامه گفت: نباید 
تورم و عوامل آن را ایجاد كرد و بعد به عزای آن نشست و 

برای برگرداندن قیمت ها فکر كرد.
وی با تأكید بر این كه برگش��ت قیمت ها پس از افزایش 
سخت است، گفت: دولت باید كامال عالمانه و كارشناسانه 
تصمیمات اقتصادی خود را اتخ��اذ كند، نه این كه باری 
به هر جهت عمل كرده و بع��د از تزریق تورم به فکر مهار 

آن بیفتد.

 قیمت سوخت هواپیما
طبق هدفمندی يارانه ها

هرگونه افزايش تعرفه 
مکالمات،  غیرقانونی است

رییس كمیس��یون نظارت اصل ۴۴ قانون اساس��ی، گفت: هنوز فاز دوم اجرا 
نشده و دلیلی برای افزایش قیمت سوخت هواپیما وجود ندارد، در صورتی كه 
هر گونه افزایش باید در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها باش��د. حمیدرضا 
فوالدگر با اعالم این كه هنوز قیمت جدیدی از سوخت هواپیماها اعالم نشده 
است، اظهار كرد: قیمت و نرخ فرآورده های نفتی در قانون هدفمندی یارانه ها 
 دیده شده كه در مورد س��وخت هواپیماها نیز باید از همان قانون تبعیت شود.

وی افزود: اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، باید دید كه در چارچوب این قانون 
بوده یا نه. از سوی دیگر هنوز فاز دوم اجرا نش��ده و دلیلی برای افزایش قیمت 
سوخت وجود ندارد. این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با اشاره  
به وضعیت شركت های هواپیمایی پس از افزایش قیمت سوخت، تصریح كرد: 
باید وضعیت شركت ها را بررسی كرد تا بهره وری برخی از این شركت ها باال رود.

استاندار اصفهان در مراسم گرامیداشت 
گروه 
روز كارگر با اشاره به این كه با توجه به اقتصاد

تنش های موجود در بخش كار در سال 
گذشته طبق آمار ش��ورای تأمین اس��تان، كمترین اعتراضات 
كارگری را در استان داشته ایم،گفت: نیروی كارگری در استان 
اصفهان قطب صنعت محسوب می شود و این استان در مقایسه 
با سایر استان ها در بخش صنعت رتبه باالیی دارد و این ظرفیت 
شایسته دانش فنی نهفته و بالقوه در كارگران، قابل تقدیر است. 
علیرضا ذاكراصفهانی با اشاره به این كه موضوع تولید و اشتغال 
در كشور آسیب شناسی شده است، خاطرنشان كرد: اكنون در 
تغییر نظام بومی كشور، خیزی برای توسعه و پیشرفت را شاهد 
هستیم كه در طول این س��ال ها متناسب با فضا و شرایط كشور 
توس��ط الگوه��ای بومی توس��عه یافته ان��د. وی اج��رای طرح 
هدفمندی یارانه ها و ابهامات این طرح را از مهم ترین برنامه های 
دولت در این راستا برشمرد و گفت: امروزه نگاه كالن ما عالوه بر 

سرمایه گذاری، حمایت از كار كارگر و اشتغال است. 
اس��تاندار اصفهان به ایجاد 186 هزار فرصت ش��غلی در استان 
اش��اره كرد و اف��زود: در پرتو این ن��گاه با فرصت های اش��تغال 
 در بخش مس��کن مه��ر، 36 هزار فرص��ت ش��غلی در اصفهان 

ایجاد شد.

رشد 47 درصدی سرمايه گذاری در استان
وی به افزایش سرمایه گذاری و صادرات ۴7 درصدی اشاره كرد 
و گفت: این رقم در كل كشور 2۴ درصد بوده كه با نگاه ویژه ای 
كه به صنعت به خصوص صنایع دس��تی شده، تحرک بیشتری 
یافته است، البته در بخش صنایع دستی ورود كاالهای چینی، 
هندی و پاكس��تانی را داشتیم كه در راس��تای حمایت از كار با 
تصفیه و پاک سازی بازار، شرایط برای فروش هنر داخلی فراهم 
 شد. استاندار اصفهان در ادامه به استقبال 22 میلیون مسافر و 
پنج هزار ش��ب خواب در ایام نوروز اش��اره ك��رد و گفت: برای 
درآمدزای��ی و رونق بیش��تر اقتصاد اس��تان، بای��د جاذبه های 

گردشگری و فرصت های كاری جدید را ایجاد كرد.

اصالح س�اختار بخ�ش فرس�وده تولیدکنندگان 
در دستور کار

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در ادامه 
مهم ترین اقدامات س��ال جاری خود را در حوزه های س��ازش، 
رصد واحدهای تولیدی دانس��ت و گفت: هر چند دستگاه های 
مس��ئول به این امر توجه دارند، اما بای��د در واحدهای تولیدی 
كه نیاز ضروری و حیاتی جامعه اس��ت، نظارت بیشتری صورت 
گیرد. غالمعلی ق��ادری با بیان ای��ن كه برنامه ه��ای كلیدی و 
محوری كه امسال در دستور كار قرار دارد رصد تولید مایحتاج 
و ضروری مردم  و جلوگیری از خروج ارز از كارگاه های تولیدی  
و استراتژیک است، دیگر اولویت كاری را توجه به توسعه اصالح 
ساختار بخش فرس��وده و تأثیرگذاری بر كیفیت و قیمت تمام 
شده و بهره وری دانس��ت و افزود: اصالح س��اختار فرسوده در 
دستور كار قرار دارد. مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان با اشاره به سند س��ه جانبه تشکل كارگری، كارفرمایی 
و دولت تصریح كرد: این س��ند در پرتو اصالح قوانین كار در امر 
تجارت جهان��ی و نیز ارتباط كارفرمایی در س��ال گذش��ته، در 
مجموع عملکرد مثبتی داش��ت. وی نمونه اثرگذاری این تغییر 
در حوزه قانون كار در سال گذش��ته را تدوین 95 درصد از سند 
توسعه اشتغال و س��رمایه گذاری اس��تان به عنوان سند نهایی 
اشتغال و تمام مطالبات دانس��ت و بیان داشت: تا یک ماه دیگر 
این سند اشتغال در تمامی حوزه های كاری صنعت، كشاورزی 

و خدمات رونمایی می شود.

رییس انجمن حمایت از كشاورزان شهرستان اصفهان گفت: به 
دلیل گران بودن علوفه  و ارزانی شیر و گوشت، دامداری ها یکی 
پس از دیگری تعطیل می شوند و دوباره مانند اوایل انقالب وارد 

كننده تمام محصوالت لبنی می شویم.
حسین محمدرضایی در گفتگو با فارس در مورد گرانی علوفه  و 
ارزانی شیر اظهار داشت: ای كاش مسئوالنی كه در ارزان شدن 
شیر پافشاری می كنند، قبل از هر صحبت و هر تصمیم، با یک 
دامدار در هر استان صحبت و قیمت شیر را نسبت به مشکالت 

آن استان مشخص می كردند تا راهگشاتر باشد.
وی ادام��ه داد: اگر تصمیم گی��ران صحبت های دام��داران را 
قبول ندارن��د، می توانند به صورت آزمایش��ی ی��ک دامداری 
كوچ��ک را اح��داث و خ��رج و دخ��ل آن را حس��اب كنن��د 
تا این كه قیمت تمام ش��ده ش��یر برای آنها مش��خص شده و 
قیمت واقعی ش��یر را اع��الم كنند.رییس انجم��ن حمایت از 
كش��اورزان شهرس��تان اصفه��ان بی��ان داش��ت: در اوای��ل 
اردیبهش��ت  قیمت ش��یر خام در اس��تانداری تهران كیلویی 
 720 تومان تعیین شد، اما در كارگروه تنظیم بازار معاون اول 
رییس جمهور با این قیمت مخالفت ك��رد تا در كارگروهی به 
ریاس��ت معاون وزیر كشور، قیمت جدید ش��یر خام بررسی و 
تعیین شود.وی افزود: در 9 اردیبهشت سال جاری جلسه وزارت 
كشور برگزار شد، اما بدون حصول نتیجه به كار خود پایان داد.

محمدرضایی تأكید كرد: در همان جلسه اوایل اردیبهشت در 
استانداری تهران قیمت تمام شده شیر خام كیلویی 830 تومان 
محاسبه شد، در صورتی كه ما اعتقاد داریم در استان اصفهان 
به دلیل خشکسالی های پی در پی و كمبود علوفه  در این استان 
 و خرید آن از اس��تان های دیگر، قیمت تمام شده شیر باالتر از 

900 تومان است.

قیمت شیر، دوبرابر خوراک دام
وی گفت: در گذشته قیمت هر كیلو شیر برابر با دو كیلو خوراک 
دام بود، اما در حال حاضر قیمت هر كیلو شیر برابر با 700 گرم 
خوراک دام است و دامدار به امید بهبود و كاهش قیمت علوفه  با 

ورشکستگی دست و پنجه نرم می كند.
رییس انجمن حمایت از كشاورزان شهرستان اصفهان اضافه 
كرد: چرا باید یک لیتر نوشابه از یک لیتر شیر گران تر باشد، در 
حالی كه كارشناسان تغذیه بارها به مضر بودن مصرف نوشابه 
اذعان كرده اند.وی ارزانی ش��یر و گرانی علوف��ه  را علت ركود 
صنعت دامداری دانس��ت و گفت: واردات بی رویه شیر خشک 
سبب ارزانی ش��یر و افزایش قیمت علوفه  و كرایه حمل آن از 
استان های دیگر شده، همچنین خشکس��الی متوالی در این 
استان سبب گرانی علوفه  شده كه در نتیجه افزایش قیمت تمام 
شده  شیر را در بر دارد.محمدرضایی دامداران استان اصفهان را 
در تولید شیر كشور ركورد دار اعالم كرد و افزود: گرانی علوفه  
و قیمت پایین شیر، دامداران استان را از پای درآورده و اگر راه 
برگشتی وجود نداشته باشد، بسیاری از این قشر شغل خود را 
رها می كنند، البته اكثر این تولیدكنن��دگان با بردن گاو های 
شیری خود به كشتارگاه ها، این كار را انجام داده اند. وی ادامه 
داد: این در حالی است كه از سوی دیگر با وجود گرانی علوفه ، 
تولیدات دامی از قبیل شیر و گوشت ارزان شده و دامداران دیگر 
انگیزه ای برای ادامه فعالی��ت ندارند. رییس انجمن حمایت از 
كشاورزان شهرستان اصفهان با تأكید بر این كه تثبیت اشتغال 
مهم تر از ایجاد اشتغال است، بیان داش��ت: مسئوالن امر باید 

اشتغال ایجاد شده را تثبیت و آن را پایدار كنند.
وی اختصاص علوفه  یارانه ای، خرید تضمینی محصوالت دامی، 

تمدید از مهم ترین خواسته های دامداران عنوان كرد.

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت 
و همراه توجیه قانونی ندارد و اقدامی صد در صد غیر قانونی است و مجلس هرگز 
چنین مجوزی را صادر نکرده است. بهمن اخوان با غیرقانونی خواندن هرگونه 
 افزایش تعرفه مکالمات از سوی ش��ركت مخابرات بیان داش��ت: هیچ یک از 
قیمت گذاری های عجوالنه و غیركارشناس��انه دولت قانونی نیست و شركت 
مخابرات نیز مجوز افزایش قیمت مکالمات تلفن هم��راه و ثابت را ندارد. وی با 
اشاره به این كه شركت مخابرات بر اساس شرایط منفعت طلبانه، گاهی خود 
را دولتی، گاهی شبه دولتی و برخی مواقع خصوصی می داند، خاطرنشان كرد: 
ابتدا باید تکلیف خصوصی یا دولتی بودن شركت مخابرات مشخص شود، سپس 
نسبت به اقدامات این شركت اظهار نظر كرد. وی تأكید كرد: افزایش تعرفه تلفن 

ثابت به ثابت و همراه توجیه قانونی ندارد و اقدامی صد در صد غیر قانونی است.

دامداریکار و کارگر

دامداری ها يکی پس از ديگری تعطیل می شونداصالح ساختار بخش فرسوده تولیدکنندگان در دستور کار

اخبار 

ويژه
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بازار سکه دیگر سکه نیست

بازار سکه در ۴3 روز ابتدای سال جاری بر خالف سال گذشته روزهای آرامی را می گذارند و فعاالن بازار سکه 
عرضه های سکه  های پیش فروشی بانک مركزی را از دالیل اصلی آن اعالم می كنند.بررسی روند قیمت سکه از 

ابتدای سال تاكنون حاكی از كاهش قیمت انواع سکه ها در بازار است. 

10 میلیارد دالر از مصوب��ه واردات 2۴ میلیارد دالری مربوط ب��ه مواد غذایی و 
كاالهای اساسی است كه از مجموع این 2۴ میلیارد دالر، 10 میلیارد دالر مربوط 
به مواد غذایی و كاالهای اساسی، 12 میلیارد دالر مربوط به مواد اولیه صنایع مهم 
از جمله روغن نباتی، شوینده ها، فوالد و الستیک و دو میلیارد دالر نیز به واردات 
دارو و واكسن اختصاص خواهد یافت. بخش عمده ای از این واردات شامل واردات 
مواد اولیه كارخانجات تولیدی می شود، به طوری كه كارخانجات پودر شوینده، 
مواد شیمیایی، كارخانجات روغن نباتی 90 درصد از مواد خام و كارخانجات فوالد 
50 درصد ش��مش مورد نیاز خود 
را وارد و همچنی��ن كارخانج��ات 
الس��تیک نیز عمده م��واد اولیه 
خ��ود را از طری��ق واردات تأمین 
می كنن��د، بنابراین تخصیص این 
مبلغ از س��وی معاون اول ریاست 
 جمهوری در راس��تای حمایت از 

تولید ملی است. 

دستور واردات مواد غذايی و کاالی 
اساسی صادر شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

                              محمدعلی ضیغمی

تاریخچه بانک ملی ایران به پس از اس��تقرار مشروطیت، هنگامي 
 كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست 
برمی گردد؛ زمانی كه احساسات ملي كه از وام هاي گذشته و رفتار 
بانک هاي بیگانه جریحه دار شده بود، به هیجان آمد و نمایندگان 
مردم به منظور قطع نفوذ سیاس��ي و اقتصادي بانک هاي مذكور و 
ترمیم وضع مالي خزانه، ضمن مخالفت با استقراض خارجي، تأسیس 
بانک ملي را خواستار ش��دند و جمعي از بازرگانان و صرافان جهت 
مشاركت در این بانک  متعهد شدند. در آذرماه 1285 با اعالني كه 
مبین احساسات عمومي و عالقه مردم به تأسیس یک بانک اعتباري 

ملي در ایران بود، انتشار یافت.

بانکی با سرمايه اولیه 1۵ میلیون تومان
در روز 23 آبان 1285میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، وزیر مالیه وقت 
مظفرالدین شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان 
مالي كشور خبرداد و پیشنهاد داد كه دولت براي رفع این مشکل ، 
مبلغي از كشورهاي اروپایي وام دریافت كند كه با مخالفت شدید 

نمایندگان مواجه شد.
نمایندگان پس از ش��ور و پیگیري در روز 9 آذر ماه همان س��ال با 
تأسیس بانکي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم 
به نفع كشور و مردم كاركند، موافقت كردند. خبر تشکیل بانک ملي 
با سرمایه 15 میلیون ) 30 كرور( قابل افزایش به 50 میلیون تومان 

با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي دیگر، تغییرات ناگهاني در اوضاع سیاسي و انعقاد قرارداد 
1907 میالدي بین دولت هاي روس��یه و انگلیس و تقسیم ایران، 
همچنین آغاز جنگ جهاني اول و ورود نیروهاي اشغالگر به ایران، 
تمام كوشش ها و تالش هاي تشکیل بانک ملي را نقش بر آب كرد و 

این آرزوي بزرگ مردم، سال ها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام 
قانون تأسیس بانک ملي ایران در جلسه مورخ 1۴ اردیبهشت 1306 
به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 1۴ تیر ماه 1307 مورد 
تصویب كمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در 20 شهریور 1307 

بانک ملي ایران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

پیگیری مردم، بانک ملی را به سرانجام رساند
مجتبی دهاقین، رییس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان با 
اشاره به این كه پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار حاكمیت 
جمهوری اس��المی تغییرات عمده ای در بانک��داری به وجود آمد، 
خاطرنشان كرد: براساس نظرات فقها، سیس��تم بانکداری قبل از 
انقالب، بر مبنای ربا بود و برای حذف این امر و در راس��تای ایجاد 
بانکی بر مبنای تعالیم و احکام اسالمی، الیحه قانونی عملیات بانکی 
بدون ربا در سال 62 ابالغ شد و از ابتدای سال 1363 مبنای فعالیت 

تمامی بانک ها قرار گرفت.
وی اظهار داشت: معامالت بانکی در چارچوب قانون براساس عقود 
اسالمی صورت می گیرد و هر نوع تسهیالت، باید مطابق با یکی از 

این عقود باشد كه بسته به نوع 
فعالیت درخواس��ت كننده ها 
خواهد بود. دهاقین با اش��اره 
به این كه یک��ی از محورهای 
اصلی طرح تح��ول اقتصادی 
تح��ول نظ��ام بانکی اس��ت، 
گفت: تأمین مال��ی و نظارت، 
از مهم تری��ن محورهای طرح 
تحول بانکی است. وی در مورد 
طرح بانکداری اسالمی تصریح 
كرد: این قانون، با گذشت زمان، 
بازنگ��ری و با ش��رایط جدید 

تطبیق داده می شود.

اي�ران، تنها کش�ور 
بانک�داری  نظ�ام   دارای 

غیر ربوی
رییس اداره امور شعب بانک ملی اس��تان اصفهان ادامه داد: برای 
تس��هیل عملیات بانکی بر مبنای بانکداری اسالمی، طرح تحول 
بانکی مطرح است كه دولت در طرح تحول خود برای هدفمندسازی 
یارانه ها، در نظر دارد تا طرح تحول بانکی را به صورت ویژه و كامل 
به اجرا در بیاورد. وی گفت: عقود اس��المی ما در زمینه تسهیالت 
و بانکداری اس��المی تا حدی معتبر و كارشناس��ی شده است كه 
 مورد توجه بانک های خارجی قرار گرفته واگر ایرادی هم مشاهده 
می شود، در نحوه اجرا بوده است. وی در پایان با بیان این كه استفاده 
از ظرفیت های بانکداری اسالمی از محورهای طرح تحول نظام بانکی 
است، افزود: جمهوری اس��المی ایران تنها كشوری است كه نظام 

بانکداری آن غیر ربوی است.

ايران، تنها کشور دارای نظام بانکداری غیر ربوی

اجرای صحیح بانکداری اسالمی، محور اصلی طرح تحول بانکی

تشکیل بانک به شکل جديد نخستین بار در سال 1۲۵8 هجري شمسي) 1۲96 ه  - ق ( ده سال  زهرا 
قبل از به وجود آمدن بانک شاهي از سوي حاج محمد حسن امین دارالضرب، يکي از صرافان نوبخت

بزرگ تهران به ناصرالدين شاه قاجار پیشنهاد ش�د که متأسفانه اين پیشنهاد با دخالت هاي 
بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و به جاي آن، بانک شاهي در ايران مستقر شد.

عقود اسالمی ما در 
زمینه تسهیالت و 
بانکداری اسالمی 

تا حدی معتبر و 
کارشناسی شده 

است که مورد توجه 
بانک های خارجی 

قرار گرفته و اگر 
ايرادی هم مشاهده 

می شود، در نحوه 
اجرا بوده است



الله واژگون، شاخه ای 500 تومان!تصویربرداری از پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو

محیط بانان پارک ملی »بمو« موفق ش��دند در اقدامی به موقع و 
شجاعانه، از پلنگ ایرانی که در حال پرسه زدن در ارتفاعات این 
پارک ملی ب��ود، فیلمبرداری کنند. به گفت��ه مدیر کل حفاظت 
محیط زیست فارس، دو تن از محیط بانان تالشگر پارک ملی بمو 
حین گش��ت زنی در ارتفاعات پارک متوجه حضور پلنگ ایرانی 
 شده و موفق ش��دند از این پلنگ در نزدیک ترین فاصله ممکن 
تصویر برداری کنند. در ای��ن فیلم صدای غ��رش و رفتار قلمرو 
طلبی پلنگ واضح و شفاف است. حسینعلی ابراهیمی کارنامی 
افزود: پلنگ ایرانی ازجمله بزرگ ترین گربه س��انان دنیاست که 
در ارتفاعات بلند کوهس��تانی زندگی می کند. مش��اهده پلنگ 

در طبیعت خیلی به ندرت رخ می ده��د. این جانور زیرک اجازه 
مشاهده ش��دن را به کمتر کس��ی می دهد. بنابراین این تصویر 

برداری در نوع خود قابل توجه است. 
مدت این فیلم هفت دقیقه است و پلنگ ایرانی با دو بار خیره شدن 
به دوربین، گویی از حضور محیط بانان به خاطر امنیت پناهگاهش 
تقدیر کرده و سپس در نهایت آرامش در پشت بوته های ارتفاعات 
محو می شود. وی افزود: پلنگ ایرانی جثه  بزرگ و بدنی عضالنی 
و قابل انعطاف دارد و س��ر آن پهن و کشیده اس��ت. دست و پای 
پلنگ کوتاه است و به چهار انگشت در پا و پنج انگشت در دست 

ختم می شود. 
پلنگ ایرانی بزرگ ترین گربه خالدار آسیا و آفریقاست. طول سر و 
بدن 110 تا 180 سانتیمتر، طول دم 60 تا 100 سانتیمتر و ارتفاع 
بدن به 45 تا 70 سانتیمتر می رسد. نرها نیز از ماده ها بزرگ تر 
بوده و 30 تا 50 درصد سنگین ترند. بزرگ ترین نرها گاهی سه 
برابر کوچک ترین پلنگ ها هس��تند. هیچ دو پلنگی را نمی توان 
یافت که خال های روی بدن و یا صورتشان با هم یکسان باشد. در 
واقع یکی از راه های تشخیص پلنگ ها از یکدیگر، استفاده از همین 

خال هاست که برای هر فرد اختصاصی است.

 ش��هروندان تبری��زی از ف��روش »الل��ه واژگ��ون«، از گیاه��ان 
ثبت ش��ده در فهرس��ت آثار طبیعی ملی ایران در ورودی پارک 
»ال گلی« این ش��هر خبر دادند. چند تن از ش��هروندان تبریزی، 
 در تماس تلفنی با س��بزپرس اع��الم کردند: افرادی س��ودجو با 
ریشه کن کردن الله های واژگون، اقدام به فروش این گونه ارزشمند 
و نادر گیاهی کرده اند. این افراد ک��ه در ورودی پارک »ال گلی«، 
مشهورترین پارک شهر تبریز، اقدام به فروش این اثر طبیعی ملی 
 می کردند، هر شاخه الله واژگون را به قیمت 500 تومان به فروش

 می رس��انند. ش��هروندان تبریزی گفتند این افراد بیش از 300 
شاخه الله واژگون به رنگ های زرد و سرخ را به فروش گذاشته اند 

و در چند روز گذش��ته، چندین بار در این محل مشاهده شده اند. 
آنها می گویند گل ها، از پیاز ریشه کن ش��ده اند. فروشندگان به 
شهروندان گفته اند این گل ها از منطقه »آذرشهر« به تبریز منتقل 
 ش��ده اند. پیش از این نیز شهروندان ش��هرهای مختلف از فروش 
گل هایی چون »سوس��ن چلچ��راغ« و »الله واژگ��ون« که جزو 
آثار طبیعی ملی ایران محسوب می ش��وند، خبر داده بودند. این 
 گل ها عموما در برخ��ی میادین می��وه و تره ب��ار، میادین گل و 
گل فروشی های شهرهای نزدیک به رویشگاه های این گیاهان به 
فروش می رس��ند. نکته قابل توجه آن است که این گل ها پس از 
چیده شدن، عمری بسیار کوتاه دارند و به سرعت پژمرده می شوند. 
به این ترتیب فروش��ندگان تنها چند ساعت می توانند گل هایی 
نسبتا شاداب برای عرضه داشته باش��ند. این به آن معنا است که 
حضور چند روزه افراد فروش��نده، نش��ان دهنده چیدن گل های 
تازه از طبیعت است و از طرفی، گل های چیده شده در پایان روز 
دور ریخته می شوند. طبق قوانین سازمان حفاظت محیط زیست، 
چیدن گیاهانی که در فهرس��ت آثار طبیعی ملی کش��ور به ثبت 
رسیده اند، تحت هر شرایطی ممنوع است و متخلفان به پرداخت 

جریمه محکوم می شوند.

فرود و فراز
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در نشست مش��ترک جمعی از تشکل ها و کارشناسان 
محیط زیس��ت ب��ا مدی��ران بخ��ش آب وزارت نیرو، 
جدیدتری��ن راهکارهای عالج بخش��ی دریاچه ارومیه 

بررسی شد.
به گزارش س��بزپرس، در این نشست سه ساعته که در 
حوزه س��تادی وزارت نیرو برگزار ش��د، دانشمندان و 
کارشناسان محیط زیس��ت به بررسی راهکارهای مؤثر 

درباره حل مشکالت دریاچه ارومیه پرداختند. 
در این نشست، هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی 
کالن آب و آبف��ای وزارت نی��رو، با قدردان��ی از حضور 
نمایندگان تش��کل های مردم نهاد و دانشگاهی گفت: 
وزارت نیرو همواره پذیرای نظر کارشناسان و استادان 
فن برای حل مش��کالت بخش آب کش��ور بوده است. 
فهمی از تشکل های مختلف خواس��ت تا با ارایه نظر و 
پیشنهادهای خود، وزارت نیرو را درجهت حل مشکل 

دریاچه ارومیه کمک کنند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، نماین��دگان تش��کل های 
حاض��ر در این نشس��ت نی��ز تأکید کردند الزم اس��ت 
مسئوالن کشوری با پذیرش این مسأله که در کشور با 
محدودیت های جدی منابع آب و همچنین اس��تفاده 
نامناس��ب از مناب��ع آب موجود مواجه هس��تیم، برای 
تدوی��ن قوانی��ن، مق��ررات و ضوابط مح��دود کردن 
مصرف و بهره برداری بهین��ه از منابع آب تالش کنند. 
آن��ان همچنین تأکی��د کردند: سیاس��ت گذاری ها و 
برنامه ه��ای توس��عه کش��ور ب��ا محدودیت توس��عه 
 اراضی کش��اورزی اعمال ش��ده و حجم آب ناش��ی از 
صرفه جویی در این بخش، به س��ایر مصارف از جمله، 
تقویت آبخوان ها و احیای تاالب ها برسد. براساس این 
گزارش، استادان و کارشناسان خواستار برقراری ارتباط 
نزدیک تر می��ان NGO ها و مس��ئوالن وزارت نیرو 
شده و بر لزوم برگزاری نشست های مداوم و استفاده از 
نقطه نظر استادان و کارشناسان بخش های غیردولتی 
و تشکل ها تأکید کردند. انس��داد چاه های غیرمجاز، 
کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، باالبردن بازده 
آبیاری و مدیریت مصرف بهینه آب، از جمله راهکارهای 
مؤثر در حل بحران دریاچه ارومیه عنوان شد. هم چنین 
تخصیص حجم آبی ناش��ی از صرفه جوی��ی به احیای 
تاالب ها، تقویت مناب��ع آب زیرزمینی، تعیین و اعمال 
حق آبه زیست محیطی تاالب ها و تداوم جلوگیری از 
ساخت سدهای جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از 

دیگر راهکارهای مطرح شده کارشناسان بود. 

مردم نهادیادداشت

رویداد

یادداشت

 زیست بوم

سایت های فروش حیوانات؛ 
حیوان دوست یا پول دوست؟ 

سپهر سلیمی-سایت هایی که به خرید و فروش حیوانات می پردازند، 
»دوستدار حیوانات« هستند یا »دوستدار پول« ؟

بی مقدمه باید بگویم  این سؤال مدتی است ذهنم را مشغول کرده و به دنبال 
یافتن پاسخی برای آن هستم.دلیل اصلی نگارش این مطلب نیز استفاده 
از نظرات خوانندگان این مطلب است و امیدوارم آغازی باشد برای گفتگو 

در این مورد.
در تجارت، هدف، کسب بیشترین منفعت مادی است. در تجارت خواسته 
یا ناخواسته، گاهی اصول اخالقی مورد بی اعتنایی قرار می گیرد و فدای 
کسب سود بیشتر می شود. از طرف دیگر معموال رعایت استاندارهای الزم 
و پایبندی به اصول اخالقی با کسب سود بیشتر در تعارض قرار دارد. از این 
رو در صنایع مختلف ش��اهد قانون گریزی و دور زدن قانون و مقررات، به 

شکل های مختلف هستیم.
متأسفانه در مورد حیوانات و به ویژه حیوانات خانگی، قانون مشخصی در 
کشور وجود ندارد؛ پیش نویس قانون حمایت از حیوانات سال هاست که در 
بایگانی مجلس شورای اسالمی خاک می خورد. از طرفی، قانون مشخصی 
درباره خرید و فروش حیوانات خانگی وجود ندارد. حال در ش��رایطی که 
در صنایعی که قانون مشخص و تدوین شده دارند، شاهد قانون گریزی و 
بد اخالقی هستیم، در صنعت نوپای فروش حیوانات خانگی در ایران چه 

اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟
این مسأله عالوه بر قانون گریزی که در درجه اول به ضرر حیوانات و در درجه 
بعدی به ضرر کاربران سایت )شامل خریداران و فروشندگان حیوان( تمام 
می شود، می تواند زمینه تخلفاتی نظیر تجارت پنهان و زیر زمینی حیوانات 
خاص را نیز فراهم آورد. در کنار همه این مسائل نباید از شرایط نابسامان 
اقتصادی نیز غافل شد؛ فشار اقتصادی و تورم، از عوامل مستعد کننده برای 
تخلف و زیر پا گذاشتن اصول اخالقی در تجارت است. شرایط اقتصادی این 
روزهای کشورمان می تواند در ترازوی »حیوان دوستی« و »تجارت«، کفه 

را به نفع پول و تجارت سنگین کند.
الزم به ذکر است درباره خرید و فروش حیوانات و به ویژه حیوانات خانگی، 
دیدگاه های متفاوتی بین دوس��تداران و فعاالن حق��وق حیوانات وجود 
دارد و اصوال برخی از حامیان حیوانات مخال��ف هرگونه خرید و فروش و 
نگهداری حیوانات هستند، ولی نگارنده در ش��رایط فعلی، موافق حضور 
حیوانات خانگی در منازل ایرانیان هستم و آن را راهی برای افزایش حس 
حیوان دوستی و پلی برای پیوند انسان ها و حیوانات می دانم. با این حال 
درباره تجارت حیوانات خانگی نگرانی هایی وجود دارد که باید به آنها پاسخ 

داده شود.
هم چنین باید گفت نگرانی از صنعت فروش حیوانات خانگی، هم در محیط 
واقعی و هم در محیط مج��ازی وجود دارد، ول��ی از آنجایی که در محیط 
مجازی، امکان بروز تخلف به مراتب بیشتر از محیط حقیقی است، این عنوان 
را برای این نوشته برگزیدم. اصوال این پرسش اساسی درباره صنعت فروش 
حیوانات خانگی در ایران وجود دارد و سؤال حقیقی این است: صنعت خرید 

و فروش حیوانات، »دوستدار حیوانات« است یا »دوستدار پول«؟

چهار س��ازمان مردمی فعال در حوزه محیط زیست سه کشور ایران، 
ترکیه و عراق در بیانیه ای مشترک خطاب به کمیته میراث جهانی 
یونس��کو، اعالم نگرانی ش��دید خود را نسبت به سد س��ازی کشور 
ترکیه روی رودخانه دجل��ه و تهدید جدی تاالب ه��ای میانرودان 
)بین النهری��ن( اعالم کردن��د و از این نهاد بین المللی خواس��تند تا 
 اقدامی نس��بت به نجات این منطقه ارزش��مند طبیع��ی و فرهنگی

 انجام دهد.
»ابتکار برای نجات حس��ن کیف« از ترکیه، »مؤسسه توسعه پایدار 
و محیط زیس��ت« از ای��ران و »همبس��تگی جامعه مدن��ی عراق« 

 و »س��ازمان توس��عه مدنی«
 از ع��راق، چه��ار س��ازمان 
مردم��ی هس��تند ک��ه این 
بیانیه را منتش��ر ک��رده اند. 
عالوه بر این چهار س��ازمان، 
نام 49 س��ازمان دیگر نیز به 
 عن��وان حامیان ای��ن بیانیه

 به چشم می خورد.

 حقابه هامون اگر نرسد،
 تاالب زنده نمی شود

معاون طبیعی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از اقداماتی نظیر احیای 
حوضه  های آبی با حفر کان��ال و الیروبی سرش��اخه های ورودی آب برای 

احیای هامون خبرداد.
وی اعالم کرد: 100 میلیارد توم��ان اعتبار برای احیای تاالب ها اختصاص 
یافته که هامون در این میان اولویت دارد. همزمان با این گفته ها، مدیرکل 
محیط زیست استان سیستان و بلوچستان هم خبر از ایجاد هامون کوچک 
در اطراف کوه خواجه داده است، اما کارشناسان معتقدند بدون رهاسازی 
حقابه از سوی افغان ها، هیچ اقدامی برای احیای هامون نمی تواند مؤثر باشد.

دکتر اسماعیل کهرم، مدرس محیط زیست، در باره هامون و چگونگی احیای 
آن به همشهری گفت: اش��کال عمده هامون این است که ما نتوانسته ایم 
حقابه این تاالب را از افغان ها بگیریم ورایزنی های میان ایران و افغانستان 
در این زمینه هنوز نتیجه نداده است. وی با اشاره به این که مسأله تأمین 
حقابه هامون و اختالف با افغان ها پیشینه طوالنی دارد و قبل از انقالب هم 
یکی از مسائل مهم زیست محیطی بوده است، تصریح کرد: در رژیم سابق 
در مذاکراتی مقرر شده بود افغان ها 26 متر مکعب آب در ثانیه برای هامون 
اختصاص دهند، اما مانع این حقابه شدند. پس از انقالب هم این مسأله ادامه 
داشت و در پی خشکسالی های متوالی، آب به یکی از مسائل اصلی تبدیل 
شد و افغان ها هم آب را روی هامون بستند.کهرم افزود: خشک شدن هامون 
نه تنها زندگی هزاران هزار سیس��تانی را تحت الشعاع قرار داده که تبعات 
ناخوشایندی برای کشورهای همسایه هم داشته است، اما آن چه مسلم 
است، هم اکنون دریاچه ) تاالب( هامون که مساحتی بالغ بر 240 هزار هکتار 
دارد، کامال خشک شده است، به طوری که با ماشین می توان به راحتی از 
سطح هامون عبور کرد. آن طور که این استاد دانشگاه گفت، حاشیه نشینان 
هامون که تعداد آنها بال��غ بر 250 هزار نفر بود، هم اکن��ون ناگزیر به کوچ 

شده اند و معیشت این جماعت پرشمار به کلی دگرگون شده است.
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نماد طبیعی ایران در محاصره زباله های پلور
چند سالی اس��ت که مس��ئوالن ش��هر پلور، پس��ماندهای خانگی و تجاری این ش��هر را به 
کوهپایه های دماوند منتقل می کنند. این در حالی اس��ت که این منطقه یکی از مهم ترین 

رویشگاه های »شقایق البرزی«  است که در محدوده پارک ملی الر هم قرار دارد.

 اما حتی در همان همایش هم، که قاطبه مستمعان از دلمشغوالن 
جدی محیط زیس��ت ایران بودند، ظاهرا کس��ی چندان متوجه 
اهمیت این خبر نش��د؛ در فرصت پذیرای��ی مابین همایش، همه 
فنجان در دست از همه چیز می گفتند، جز خبر وحشتناکی که 
اعالم شده بود. جالب اس��ت که تیتر غالب گزارش های مرتبط با 
همایش که فردا در رسانه ها منتشر شد نیز نکاتی حاشیه ای بودند 
و موضوعی که ذکر شد، جایی بهتر از فراز های پایین مطالب چاپ 

شده پیدا نکرد. 
 اما، نه فقط در میان اخبار معمول محیط زیس��ت، بلکه می توان 
گفت حتی در مقایس��ه با  همه اخب��ار مورد توجه رس��انه ها در 
سال گذشته، - از کسب اولین اسکار سینمایی به وسیله ایرانیان 
تا حواش��ی معمول دنی��ای سیاس��ت و همه آن چه در س��احت 
 اقتصاد و فرهنگ و اجتماع رخ داد-، چیزی که آن مدیر س��ازمان 
فوق الذکر اعالم کرد، می توانست مهم تر تلقی شود و بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد.

تصور نگارنده این اس��ت که اگر قرار بود »دوران نامه«ای منتشر 
شود؛ یک گزارش ژورنالیس��تی که همه وقایع سیصد سال اخیر 
ایران را در بر بگیرد، به طور قطع س��رخط اخبار و تحلیل های آن 
می بایست همین یک خبر باشد؛ ایران سریع تر از هر جای دیگر در 
جهان دارد خاکش را از دست می دهد. بستر حیات در ایران دارد 

به سرعت از دست می رود.
این که متولیان حوزه های اقتصاد و سیاست و هنر و فرهنگ نگران 
فرسایش خاک نبوده و اهمیت خبر ارتقای ایران به صدر فهرست 
کشورهای مواجه با این فاجعه را ندانند، شاید چندان دور از انتظار 
نباشد- البته دور از توقع و منطق است - اما چنان که افتد و دانی، 

دور از انتظار نیست. 
شگفت انگیز و تأسف بار، کم توجهی متولیان محیط زیست و حتی 
بی اعتنایی محافل دانشگاهی و رس��انه های زیست محیطی به 
موضوع اس��ت. نکته ای که حکایت از همان وجه سانتی مانتال و 
احساسات گرایانه موضوع محیط زیست گرایی در ایران دارد؛ این 

که فقط موجودات زنده ترحم برانگیزند و بایسته توجهند. 
 برای مش��اهده الش��ه ی��ک توله ش��غال یا ش��نیدن خب��ر قطع 
تعدادی درخت »دست کاش��ت« از محوطه ساختمان شهرداری 
فالن شهرس��تان، ی��ک م��اه فری��اد وا اس��فا و دریغ و درد س��ر 
 می دهند، اما انگار نه انگار که پیامد زیس��ت بومی از دست رفتن 
فقط یک سانتی متر از رویه خاک ایران، سنگین تر و خطرناک تر از 

نابودی کل پوشش گیاهی و حیات جانوری کشور است.
شاید الزم باشد یک بار برای همیش��ه، دوستداران محیط زیست 
این نکت��ه را به خاطر بس��پارند که هرچند محی��ط بیولوژیک به 

اش��کال مختل��ف تقوی��ت 
 کنن��ده و گس��ترش دهنده

 زیس��ت کره )بخ��ش دارای 
حی��ات در ک��ره زمی��ن( 
اس��ت، ام��ا اساس��ا وج��ود 
 فعالی��ت بیولوژی��ک ب��رای 

کره زمین حیاتی نیست.
 یعن��ی زمین، حت��ی بدون 
هیچ کدام از موجودات زنده 
کنون��ی، اع��م از گیاه��ان و 
جان��وران، باز ه��م می تواند 
شرایط اقلیمی مناسبی برای 
تداوم زیست داش��ته باشد، 
ام��ا ب��دون خ��اک و ب��دون 
 آن چ��ه که اصطالح��ا به آن 
»سنگ کره« گفته می شود، 
زمین در قهقرای تبدیل شدن 
 به ش��رایط طبیعی مش��ابه 

 هر کدام از دیگر س��یارات غیر قابل س��کونت منظومه شمس��ی 
فرو م��ی رود.  این موضوع، مقدمه وجه تازه ای از فلس��فه اخالق، 
موس��وم به حق ذاتی بقا و حیات قائل شدن برای جمادات و خاک 
و سنگ و صخره است، فارغ از نقشی که در زندگی انسان دارند یا 

نه. موضوعی جذاب که در این جا مجال پرداختن به آن نیست. 
دیرزمانی، افقی که در پیش رو ترسیم می شد ژاپن بود. بعد گفته 
شد نه، ژاپن دور است، کره جنوبی مدل قابل دسترس تری است. 
بعد تخفیف دادند به مالزی و ترکیه. ح��اال باید گفت ژاپن و کره و 
مالزی و ترکیه فعال بماند، االن کابوس اردوگاه داداب و بیابان های 
تفتیده چاد و س��ومالی و جیبوتی نزدیک تر است! آنها هم قربانی 
گونه ای پس خورندگی و قهقرای زیست بوم هستند که مهم ترین 

ویژگی آن، از دست رفتن حاصلخیزی خاک است.   

از رؤیای ژاپن تا کابوس داداب

بستر حیات در ایران به سرعت از دست می رود

اوایل زمستان گذش�ته بود که یکی از مدیران س�ازمان جنگل ها و مراتع، در همایشی که به  دکتر ناصر
مناسبت بررسی پیامدهای احداث جاده در جنگل ابر برپا شده بود، خیلی راحت و خونسرد کرمی

)انگار دارد نتیجه یک  مسابقه فوتبال را می گوید(، خبر از رسیدن ایران به مقام اول فرسایش 
خاک در جهان داد.  چند سالی بود که ایران در رده دوم قرار داشت و رسیدن به رده اول نگران کننده ترین فاجعه 

زیست محیطی بود که می توانست خبر آن منتشر شود.

دربهار البته تلخ نوشتن خوب نیست.
 گروه

این تصویر.. این تصویر.. برای من بیش  محیط زیست 
از آن که فرحناک باشد، دردمندانه و 

حسرت آفرین است. 
ناگهان به یاد آوردم مطلبی را که دقیقا شانزده سال پیش برای 
کتاب سال 74 همشهری نوش��ته بودم. مطلب این طور شروع 
می شد: »حاال وقت آن است که از زاگرس حرف بزنیم. زاگرس 
 که س��ر خم کرده و رنجور، بر زانوی خود نشس��ته اس��ت...«. 
 حاال ش��انزده سال گذشته اس��ت؛ در این ش��انزده سال، رتبه 
ای��ران در رده بندی جهانی فرس��ایش خاک از شش��م به اول 

رسیده. 
ششمین بودیم و زاگرس، س��ر خم کرده بر زانو، ناله می کرد و 
حاال اول هستیم در فرسایش خاک. بی دلیل نیست که زاگرس 

حاال بی برگ و بارتر از همیشه است. 
بلوط ها ب��ه دوردس��ت ترین خط ال��رأس ها واپس نشس��ته 
 اند، دامنه ها بی ب��رگ و بارند، ش��غالی ه��م در دره ها باقی 
 نمانده اس��ت، آبکندها هم��ه ویرانند و بومیان ی��ک به یک به 
حاشیه ش��هرها رفته اند برای درآویختن به گوشه ای از سفره 

نفت.
  این ش��د سرنوش��ت زاگرس ما که ب��ا پارس��وماش و عیالم و 

هگمتانه اش نقطه آغاز شکل گیری تمدن بشر بود.
می گوید: »روزی حتی کوچک ترین فرزندان سرزمین من یقه 
روش��نفکران ابتر را می گیرند و از آنان می پرسند: وقتی ملت 

تنها و بی پناه داشت مثل شعله یک ش��مع فرو می مرد، شما 
کجا بودید؟« 

واقع��ا متعجب��م چ��را هی��چ ک��س متوجه نیس��ت ب��ا مرگ 
 طبیع��ت، ای��ن زادب��وم ماس��ت ک��ه تنه��ا و بی پن��اه دارد 

جان می سپارد. 
تلویزیون ها و س��ایت ها و نشریات حتی روش��نفکری و حتی 
مبارزه جو و حتی سیاسی، از هزار موضوعی حرف می زنند به 

جز این. واقعا به جز این! 
 وقت��ی این مج��الت مث��ال عمی��ق روش��نفکری و سیاس��ی 
 را ورق م��ی زنم، همیش��ه ب��ا خودم م��ی گویم واقعا مس��أله 
کش��ور ما این اس��ت که فرس��ایش خ��اک مثل خ��وره دارد 
 بس��تر حیات ما را می خورد یا این که بدانیم فالن ورزش��کار 
 چقدر دس��تمزد گرفته یا ف��الن بازیگر چه خان��ه ای خریده 
 اس��ت یا دعواهای عده ای س��ر میز ریاس��ت به کجا رس��یده 

است؟
سرانجام بگویم این تصویر، راست نیست. دیگر بختیاری شادکام 
و سرخوش��ی در زاگرس نمانده که این طور از ژرفای جان دور 

آتش برقصد.
 نقش آن دامنه ها هم با خوش خیالی ترس��یم ش��ده اس��ت؛ 
چنان برگ وباری متعلق به آلپ است نه زاگرس. یادمان باشد 
در سالی که گذش��ت، ما  به رتبه اول فرسایش خاک در جهان 
رسیدیم و برای یک کش��ور، بدبختی و بحرانی بزرگ تر از این 

قابل تصور نیست.

انگار نه انگار که 
پیامد زیست بومی 

از دست رفتن 
فقط یک سانتی 

متر از رویه خاک 
ایران، سنگین تر 

و خطرناک تر از 
نابودی کل پوشش 

گیاهی و حیات 
جانوری کشور 

است

بررسی جدیدترین راهکارهای 
عالج بخشی دریاچه ارومیه

 درخواست فعاالن محیط زیست 
از یونسکو برای نجات بین النهرین

 زاگرس.. زاگرس.. زاگرس از دست رفته ما



یادداشت
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 عالئم اضطراب چيست؟
دكتر صدر، روانپزشك و عضو هيأت علمی  دانشگاه شهيد بهشتی 
 اضطراب ام��روز تقریباً گرفتاری همه افراد جامعه اس��ت و بیش��تر 
مراجعان به روانپزش��ك ها، بیمارانی هس��تند ك��ه از اضطراب رنج 

می برند. اضطراب گاهی فرد را از زندگی سیر می كند.
ممكن است افراد به خاطر گرفتاری هایي كه در زندگی دارند، دچار 
اضطراب ش��وند كه این موضوع بیمارگونه نیس��ت، ام��ا اگر همین 
اضطراب منجر به اختالل در عملكرد انسان شود و مثال باعث اختالل 
در خواب و اشتها شود یا اگر فردی حوصله دیگران را نداشته باشد، 

این اضطراب بیماری است و نیازمند درمان است.
كسی كه دچار اضطراب می شود، به طور دائم دست هایش را به هم 
می مالد، در جایی كه نشسته آرام نیست، پایش را حركت می دهد، 
نسبت به آینده نگران اس��ت، خواب های آشفته می بیند و اعتماد به 
نفس كمی  دارد. اطرافیان با دیدن چهره فرد مضطرب متوجه بیماری 
او می ش��وند. اضطراب یكی از ناتوان كننده ترین اتفاقاتي است كه از 
نظر روحي براي یك فرد اتف��اق می افتد و باید ب��رای درمان آن راه 
تسكیني پیدا كرد. مراجعه به روانپزشك مي تواند در یافتن راه هاي 

تسكین كمك كند.

  تصميم به داشتن فرزند 
در بيماران ام اسی

آیا بيماران ام اسي مي توانند بچه دار شوند؟
دكت��ر قره گزلو، متخصص مغ��ز و اعصاب و اس��تاد دانش��گاه علوم 
پزشكی شهید بهشتی می گوید: یكی از سؤاالتی كه بیماران ام اسي 

می پرسند، درخصوص داشتن فرزند است. 
وی می افزاید: فرد جوانی كه مبتال به ام اس شده و تحت درمان است، 
تصمیم به ازدواج دارد و می خواهد بداند ك��ه آیا این بیماری مانعی 
برای بچه دارشدن نیست و این كه بیماری ام اس واگیر دارد یا خیر و 

آیا ممكن است كه فرزند یا همسرش مبتال شوند؟
 دكتر قره گزلو با بیان این كه بیماران ام اسی می توانند ازدواج كنند 
و ممانعتی در ای��ن كار وجود ندارد، م��ی گوید: اما ای��ن افراد قبل 
از ازدواج باید صادقانه این بیماری را به اطالع همس��ر آینده ش��ان 
 برس��انند. با وجود این كه ای��ن بیماری به راحتی كنترل می ش��ود، 
ولی گاهی اوقات ممكن اس��ت منجر به ناتوانی هم بش��ود. استرس 
 باید در ای��ن بیم��اری كنترل ش��ود، زی��را باعث بدترش��دن حال 

بیمار می شود.
 وی در پاس��خ ب��ه این ك��ه این بیم��اری ب��ه بچه س��رایت می كند 
یا خیر نیز تصریح می كند: باید گفت احتم��ال این كه این بیماری 
 به فرزند انتقال پیدا كند زیاد اس��ت. این متخص��ص مغز و اعصاب 
می افزاید: اگر بگویی��م از هر 100 هزار نفر یك نف��ر مبتال به ام اس 
 می ش��ود، فردی كه مبتال به ام اس اس��ت، احتمال این كه فرزندش 
 هم مبتال ش��ود5 درص��د اس��ت، بنابراین م��ا توصی��ه نمی كنیم 
 اف��راد ام اس��ی خیل��ی بچ��ه بیاورن��د و ی��ك ی��ا دو فرزن��د

 كافی است.
وی در خص��وص بیم��اری ام اس در دوران بارداری ه��م می گوید: 
بیماری طی حاملگی كنت��رل خوبی پیدا مي كن��د و خطر بیماری 
 ام اس كمتر می ش��ود. دكتر قره گزلو به زنان مبتال به بیماری ام اس 
 توصیه م��ی كند:  بهتر اس��ت خانم ها در س��نین پایین ت��ر بچه دار 
ش��وند و نكته بعدی این كه قبل از بچه دار ش��دن حتماً با پزش��ك 

مشورت كنند.

تغذیه مناسب بيماران قلبي
تغذیه مناسب چه نقشي در پيش�گيري از بيماري هاي 

قلبي دارد؟
دكتر قاس��مي، متخصص قلب و ع��روق گفت: درخص��وص تغذیه 
مناس��ب، اولین نكته این اس��ت كه بدانیم عوارض ناش��ي از تغذیه 
ناصحیح از زمان كودكي بر بدن تحمیل مي ش��ود و در بررسي هاي 
پاتوبیولوژیكي ثابت شده كه رسوب چربي در جداره هاي رگ ها حتي 

از سنین چهار و پنج سالگي به وجود مي آید. 
دكتر قاسمی با بیان این كه بچه ها تمایل به خوردن غذاهاي پرچرب 
دارند، به همین دلیل نباید غذاي نامناسب در اختیارشان قرار دهیم، 
ادامه داد: این تفكر كه فرزند ما در سنین نوجواني با ورزش و فعالیت 
این چربي ها را مي سوزاند و تعابیري از این دست، كامال اشتباه است.

بیماري رگ هاي بدن ناشي از عوامل متعددي است، اما یكي از عوامل 
قطعي و شناخته شده، تغذیه نامناسب از زمان كودكي است.

وی افزود: ش��ما حتي اگر هیچ گون��ه روغن یا ماده چرب��ي به ماده 
غذایي اضافه نكنید، از مواد غذایي درون آنها ب��ه اندازه همین نیاز، 
كالري ناش��ي از چربي ها را دریافت مي كنی��د. این متخصص قلب و 
عروق درباره نیاز بدن به كلس��ترول بیان كرد: گوشت قرمز یا حتي 
گوشت سفید به میزان قابل توجهي كلس��ترول دارد، اما این را هم 
باید بدانیم كه كلس��ترول یك ماده حیاتي براي بدن است، بنابراین 
به طور جدي باید از مصرف هر گونه روغن هاي جامد نباتي اجتناب 
كرد، چراكه مصرف آن براي سالمتي و عروق بدن بسیار مضر است. 
وی نیاز بدن به اس��تفاده از چربی ها و نمك را بس��یار كم دانست و 
توصیه كرد: در تغذیه خود از نمك كم اس��تفاده كنید و چربي ها نیز 

را به شدت كاهش دهید.

كتاب پزشکی

سالم دكتر

Society,Cultural Newspaper

85 درصد مردم اصفهان به یك ریزفاكتور بيماری 
مبتال  هستند

گروه س�المت- معاون توس��عه ورزش اداره كل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان گفت: 85 درصد از مردم اصفهان به 

نوعی از ریزفاكتورهای بیماری  مبتال هستند.
به گزارش روزنامه زاینده رود، افشین موالیی در مراسم افتتاح 
كنگره پزشكی ورزش��ی اظهار داشت: بر اساس پژوهشی كه 
در جوانان باالی 30 سال اصفهان انجام  گرفت، مشخص شد 
كه بیش از 85 درصد از مردم استان حداقل به یك ریزفاكتور 

بیماری مبتال هستند.
وی بیان داشت: میانگین س��كته در جهان به 60 سال به باال 
می رسد كه در ایران به 40 سال رسیده است، به گونه ای كه 

جوانان ایرانی زیر 40 سال دچار سكته می شوند.
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 
خطاب به حاضران در همایش گفت: از نظر شما اصلی ترین 
مسأله ورزش ایران در كشوری كه داعیه تمدن اسالمی دارد 
چیست؟ این را به ویژه از مسئوالن ارش��د و اهالی رسانه كه 
امكان سخن گفتن و تصمیم س��ازی را دارند، بهتر می توانند 

پاسخ دهند.
وی ادامه داد: متأس��فانه رسانه های گروهی بیشتر به سمتی 
رفته اند كه ورزش حرفه ای را به ش��كل خاص و ویژه فوتبال 

پوشش می دهند كه قابل تأمل و تدبر است.

ك�م تحرك�ی دلي�ل اصل�ی ب�روز 70 درص�د 
بيماری هاست

موالیی گفت: س��االنه دو میلیون انس��ان در دنی��ا به دلیل 
كم تحركی جان خ��ود را از دس��ت می دهند كه بر اس��اس 
ارزیابی مس��ئوالن ایران، 70 درصد از دالیل بروز بیماری ها، 

كم تحركی است.
وی با اش��اره به این كه 45 درصد از مردم ایران فقر حركتی 
 دارند، اظهار داش��ت: بیماران دیابتی هر 15 س��ال، در ایران 

سه برابر می شود.

پایتخت ام اس بودن اصفهان تکذیب شد
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 
همچنین از ابتالی 40 هزار بیمار مبتال ب��ه ام اس خبر داد و 
گفت: ایران از نظر بیماران ام اس در دنیا در صدر قرار گرفته و 
این در حالی كه آمار این بیماران 20 برابر كشورهای همسایه 

است.
به گزارش زاینده رود، وی در حالی طی سخنان خود به پایتخت 
بودن ام اس اصفهان در كشور اشاره كرد كه در نامه ای كه به 
ایشان داده شد، مجبورشد موضع خود را تغییر دهد و اعالم 
 كرد كه بر اس��اس این نامه، اصفهان بیش��ترین آمار بیماران 

ام اس در كشو را ندارد.

اخبار كوتاه
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سرطان ريه متهم به سكته شد

احتمال بروز سكته در افرادي كه به سرطان ریه مبتال هستند، بیشتر از آنهایي است كه این تومور را ندارند.كاظم 
آملي، فوق تخصص ریه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: احتمال بروز سكته در افرادي كه به بیماري ریه 

مبتال هستند، بیشتر از آنهایي است كه تومور ریه ندارند.
 در جستجوی درمانی 

برای بيماری ام اس
این كتاب كه به دنبال چگونگی دانش پزش��كی ب��رای حل كردن 
بیماری ام اس است، توسط دكتر هاوارد واینر، استاد بخش نورولوژی 
دانشكده پزشكی دانش��گاه هاروارد در بوستون ماساچوست تألیف 
شده اس��ت كه به همت مؤسسه انتشاراتی دانش��گاه علوم پزشكی 

دانشگاه اصفهان منتشر می شود.
این كتاب كه توسط دكتر علیرضا میناگر، دكتر مسعود اعتمادی فر و 
دكتر امیرهادی مغزی ترجمه 
از جالب تری��ن  ش��ده،یكی 
و پرمحتوا  تری��ن رمان ه��ای 
پزشكی جهان است. این رمان 
پزش��كی انباش��ته از واقعیات 
علمی، ماجرای بیماری ام اس 
و دانسته های ما در مورد آن  را 
به زبانی ساده برای خوانندگان 
و به ویژه بیماران مبتال به ام اس 

بیان می كند.
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ب��ه گ��زارش روزنام��ه زاین��ده رود، تقریبا هش��ت س��ال پیش 
بود كه ای��ن گفت��ه را از رییس انجم��ن بیم��اران ام اس اصفهان 
ش��نیدم كه با قاطعیت از ش��یوع ب��االی بیم��اران ام اس در این 
 استان در حالی خبر داد. به خاطر س��رو صدایی كه خبر پایتخت 
ام اس بودن اصفهان در كش��ور ایجاد كرد، این پزش��ك مسئول 
را برای همیش��ه از مصاحبت شفاف با رس��انه ها بر حذر داشت و 
به نوعی خود را ملزم دانس��ت كه بیشتر یك مس��ئول آرام بماند 
 تا یك مسئول رسانه ای. هر چند مس��عود اعتمادی فر سعی كرد 
به شدت این امر را تكذیب كند، اما روند پرسرعت بیماری ام اس در 
اصفهان، مردم و رسانه ها را هر روز از این كه لباس پایتختی به تن 

اصفهان كنند، مطمئن تر می ساخت.
چن��دی از این خبر نگذش��ته بود كه رس��انه ها به دنبال گش��تن 
عوامل پایتخت نش��ینی ام اس اصفهان، به این مس��أله رسیدند 
كه برن��ج لنج��ان در اصفهان به خاط��ر فلز كادمیمی ك��ه در آن 
وجود دارد، مصرف كنندگان را بیش��تر مس��تعد ابت��ال به ام اس 
می كند كه با رسانه ای شدن آن، باز ش��ور و غوغایی به پا شد. این  
اعضای گ��روه مغ��ز و اعصاب اصفه��ان را بر آن داش��ت تا در یك 
نشس��ت خبری، به  اطالع  عموم برس��انند كه  تمام این مس��ائل  

كذب محض اس��ت، غافل از این كه برخی از پزش��كان دانش��گاه 
علوم پزشكی اصفهان با پایین انداختن س��ر خود، تنها یك قصد 
 داش��تند و آن هم تأیید كردن ای��ن گفته بود و ن��ه بی اطالعی و

بی تفاوتی آنها.در نس��خه ش��ماره 2524 - 1389/9/27روزنامه 
م��ردم س��االری آورده ش��د ك��ه  ام اس در ش��هرهاي صنعت��ي 
و در كن��ار كارخانه ه��اي آلوده كننده هوا و آب ش��ایع تر اس��ت. 
 این مس��أله در بسیاري ازكش��ورها صادق اس��ت. در اصفهان كه 
آلوده ترین شهر صنعتي ایران است و از نظر غلظت مواد توكسیك 
و خطرناک در آب، خاک و هوا رتبه باالیي را در كش��ور دارد نیز به 
همین منوال است و بیماري در شهرهایي كه در حاشیه زاینده رود 
و مجاور كارخانجات آلوده كننده هستند، ش��یوع بیشتري دارد.

همچنین بیش��تر مبتالیان در شهر اصفهان س��كونت دارند و در 
شهرستان هایي چون نجف آباد، زرین ش��هر، مباركه و فوالدشهر 

آمار بیماران باالست.

ام اس، ملقب به بيماری دوران جوانی
بیماري ام اس، بیماري دوران جواني لقب گرفته اس��ت، زیرا اكثر 
مبتالیان س��نین   25-18 را درگیر می كند و بیشتر سنین ابتال 

در بین 35-18 سالگي مشاهده می ش��ود، این درحالی است كه 
 دكتر هاوارد واینر، نویسنده كتاب» در جس��تجوی درمانی برای 
بیماری ام اس« گفته اس��ت: از نظر من تالش برای كشف عالجی 
قطعی برای بیماری ام اس، تفاوت چندانی با فتح قله اورست ندارد. 
وی كه استاد بخش نورولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد در 
بوستون ماساچوست است، در این كتاب بر این موضوع تأكید كرده 
كه چگونه دانش بشری در حال رفع كردن معمای بیماری ام اس 
است. وی گفته: در مورد بیماری ام اس هیچ كس تا به حال قله نهایی 

را فتح نكرده و هدف غایی بسی با ارزش است.

  داستان بيماری مرموز و هزار چهره ای به نام ام اس
داستان بیماری ام اس در واقع 
داستان داستان هاست؛ داستان 
افرادی كه از این بیماری مزمن 
و پیش��رونده رن��ج می برن��د. 
داس��تان توان و استقامت آنها 
در مقابله با بیماری و داستان 
اثرات این بیم��اری مخرب بر 
خان��واده آنهاس��ت. ماجرای 
آنهایی اس��ت كه در مبارزه با 
ام اس پیروز ش��دند و آنهایی 
 كه مب��ارزه را باختند. بیماران 
ام اس��ی ترس فراوان و عقاید 
نادرستی در مورد بیماری دارند 
و باید به آنها امید داد. به عالوه، 
درمان های جدید را باید روی 
 این بیماران آزم��ود. ماجرای 
ام اس، ماجرای دستگاه ایمنی 
است. ماجرای چگونگی دفاع از 
بدن در برابر عفونت ها، به ویژه 

عفونت های ویروس��ی توس��ط دس��تگاه ایمنی و این كه چگونه 
ویروس ها بر دستگاه ایمنی بدن انسان اثرگذاری و روابط متقابل 
دارند. داستان بیماری ام اس نظیر داستان دانش بشری، ماجرای 
شكس��ت های متعدد اس��ت. اگرچه در 30 س��ال گذشته شاهد 
پیش��رفت های عظیمی در درک علمی مكانیس��م های بیماری زا 
و درمان ام اس بوده ایم، اما مس��یر ما بس��ی س��خت و پر از فراز و 
نشیب بوده است. واژه مالتیپل اسكلروزیس از نظر ادبی به معنای 
»زخم های متعدد« است و این واژه در واقع نمایانگر شكست های 
دانشمندانی است كه طی سال های گذش��ته، عمر خود را صرف 

شناخت این بیماری كرده اند.

اصفهان! از اين که پايتخت ام اس شده ای بیزارم

نخستين بار بود كه در یك ميهمانی چشمم به او افتاد، الغر و نحيف و البته چهره ای پراز غم  گروه 
داشت و لبانی كه سکوت را بيشتر ترجيح می داد. حرف از احساس نيست، حرف از بازی كردن سالمت

با احساسات نيست، حرف از یك واقعيت است؛ سخن از یك بيماری كه مدت هاست اصفهان 
را پایتخت نشين بيماران ام اسی كرده است.

بيماري ام اس، 
بيماري دوران 

جواني لقب گرفته 
است، زیرا اكثر 

مبتالیان سنين   
25-18 را درگير 
می كند و بيشتر 

سنين ابتال در بين 
35-18 سالگي 

مشاهده می شود

تحليلی بر بيماری ام اس

توصيه های ایمنی برای بيماران مبتال به ام اس
 هر وقت الزم بود اس��تراحت كن. خس��تگي یك مسأله در 
ام اس است، اما بیش از حد استراحت نكن، چون موجب افسردگي 

مي شود.
 اگر نیاز بود گریه ك��ن و خودت را خالي ك��ن، ولي بعدش 

كنترل خودت را به دست گیر، برخیز و مشغول كاري شو.
 تا جایي كه مي تواني ذهن و فكرت را ورزش بده؛ بازي هاي 
فكري، حل كردن جدول، شطرنج، حفظ شعر، جمالت انگلیسي، 

ضرب المثل ها، جوک ها و...
 اگر فرصتي پیش آمد، حتما مسافرت برو و با كنجكاوي یك 

كودک به اطرافت نگاه كن و از طبیعت لذت ببر.
از گرما، حمام داغ و زیر نور خورشید قرار گرفتن اجتناب كن، 
چون شدیدا خسته مي ش��وي. در چنین شرایطي قابلیت انتقال 

رشته هاي اعصاب كاهش مي یابد.
 پزشك متخصص اعصابي را انتخاب كن كه به راحتي بتواني 
او را ببیني و با او راحت باشي و صحبت هاي تو را گوش كند و پاسخ 

مناسب را بدهد.
شنا و ورزش هاي آبي روزانه بسیار عالي است.

با دوستانت ارتباط داش��ته باش، به خصوص دوستاني كه 

ام اس دارند و موفق هستند.
شغل مناسبي براي خودت انتخاب كن. رضایت شغلي كسب 

كن و در رشته تحصیلي مورد عالقه ات درس بخوان.
 هر كس احوالت را پرسید، فهرست و مجموعه مشكالت و 
دردها را ردیف نكن، بلكه با تمام انرژي بگو: عالیم، سالمم، سالمتم.

 ام اس واگیر و مسري نیست.
 از خوردن غذا لذت ببر.

روغن آفتابگران و روغن گل پامچال و ماهي ها براي بهبودي 
بسیار مؤثرند.

از غذاهاي بس��یار ش��یرین، كیك، بیس��كوئیت، شیریني، 
آبنبات، س��س مایونز پرچرب، انواع كوالها، سوسیس، همبرگر، 

كالباس، پیتزا، چیپس، پفك، الكل، چاي اجتناب كنید.
بهتر اس��ت از رژیم غذایي ب��ا چربي حیواني ك��م و داراي 
چربي هاي غیر اش��باع و روغن هاي گیاهي و رژیم حاوي اس��ید 

لینولئیك استفاده كنید.
خطر وقوع حمالت ام اس در 9 ماه حاملگي كمتر است، ولي 
میزان ابتال در س��ه ماه نخست پس از زایمان ش��ایع تر است. در 

صورتي كه از اینترفرون استفاده نكنید، شیردهي بالمانع است.

محققان انگلیسی هشدار دادند كه كودكان چاق بیشتر در 
معرض خطر ابتال به سرطان خون قرار دارند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، تحقیقات 
پزشكی جدید   محققان دانش��گاه آكسفورد انگلیس نشان 
داد: كودكانی كه از چاقی یا چاقی مفرط رنج می برند، بیشتر 
در معرض ابتال به سرطان خون و انواع معینی از سرطان در 
مرحله طفولیت خود در مقایسه با كودكان سالم قرار دارند.

این محققان دریافتند كودكانی كه بیش از چهار كیلوگرم 
 به هنگام تولد وزن دارند، نسبت به كودكانی كه سه كیلو یا 
3/5 كیلو وزن دارند، 16 درصد بیشتر با احتمال تشخیص 
سرطان در سن 14 سالگی قرار دارند. این محققان گفتند 
كه میانگین وزن متوس��ط ك��ودک به هن��گام تولد 2/3 
كیلوگرم است و وزن یك كودک از هر 10 كودک به هنگام 

تولد به چهار كیلوگرم می رسد.
خانم كای��ت اونیل، پژوهش��گر گروه تحقیقات س��رطان 
 كودكان آكس��فورد و همكارانش بع��د از تجزیه و تحلیل 
چهار هزار مورد سرطان كودكان در انگلیس و آمریكا نتایج 
خود را ارایه كردند. اونیل گفت: چاقی كودكان بزرگ ترین 
خطر در شكل گیری انواع مختلف سرطان است و سرطان 
خون لمفاوی حاد، شایع ترین سرطان در مرحله طفولیت 
به شمار می رود و خطر ابتال به آن در هر 500 كیلوگرم وزن 

اضافی به هنگام تولد 6 درصد افزایش می یابد. 
وی افزود: این تحقیقات نشان داد كه افزایش وزن كودكان 
به هنگام تولد یكی از عوامل خطرساز تقریبا بروز نیمی از 
س��رطان ها در مرحله طفولیت اس��ت. اونیل درعین حال 
خاطرنشان كرد كه چاقی بر سرطان شبكیه تأثیری ندارد 
و علت تومورهای بدخیم استخوان یا انواع معین دیگری از 
سرطان خون به ش��مار نمی رود. برپایه این گزارش، یك 
كودک از هر 500 كودک در انگلیس دچار بیماری سرطان 
می شود و وزن یك كودک از هر 420 كودک به هنگام تولد 

بیشتر از چهار كیلوگرم است.

 ی��ك ف��وق تخص��ص مغ��ز و اعص��اب ك��ودكان مركز 
 آموزش��ی درمان��ی تخصص��ی و ف��وق تخصص��ی 
آیت اهلل موسوی زنجان، گفت: یكی از دالیل سردردهای 
مزمن در كودكان و نوجوانان، زیاده روی در مصرف انواع 

مسكن هاست.
دكتر رضا شروین بدو در گفتگو با ایرنا، افزود: سردرد از 
مهم ترین ش��كایت های كودكان و نوجوانان و از عوامل 
تعدد مراجعه به كلینیك ها و درمانگاه های مغز و اعصاب 
اس��ت. وی با اش��اره به این كه بس��یاری از سردردهای 
ك��ودكان و نوجوان��ان ج��زو اخت��الالت غیرخطرناک 
همچون میگرن محسوب می ش��وند، اظهار كرد: برخی 
 از س��ردردهای این گروه س��نی بس��یار مهم هستند و 
 خان��واده ها باید نس��بت به ای��ن موض��وع توجه جدی 

داشته باشند.
این ف��وق تخصص مغ��ز و اعص��اب گفت: ك��ودكان و 
نوجوانانی كه سردردهای پیش رونده همراه با استفراغ 
دارند كه با اختالالتی در خواب و هرگونه اختالل عصبی 
 همچ��ون راه رفتن همراه اس��ت، باید برای تش��خیص 

دقیق تر به متخصص مربوطه مراجعه كنند.
وی بابیان این كه وقوع س��ردرد در كودكان و نوجوانان 
ماهیت مختلفی دارد، افزود: سردردهای متناوبی كه پس 

از چند روز قطع و دوباره تكرار می شود، میگرن است.

 دبیر علمی دهمین كنگره ارتوز و پروت��ز ایران گفت: حدود 
6 درصد جمعیت در س��نین نوجوانی دچار مش��كلی به نام 
انحراف ستون فقرات یا اسكولیوز می شوند كه این عارضه در 

دخترها چندین برابر پسرها اتفاق می افتد.
به گ��زارش انجم��ن علم��ی ارت��وز و پروت��ز ای��ران، دكتر  
اف��زود: ای��ن ن��وع از انح��راف س��تون فق��رات در ح��ال 
 حاض��ر بدون عل��ت مش��خص اتفاق م��ی افتد و ش��ناخته 
شده ترین راه پیشگیری از افزایش روند انحراف ستون فقرات، 
استفاده از وس��ایل كمكی ارتوپدی یا به اصطالح ارتوز است 
كه استفاده مداوم از این وس��ایل، می تواند مانع از پیشرفت 
زاویه انحراف و در نتیجه پیشگیری از عوارض انحراف و عمل 

جراحی سنگین شود. 
وی اظهار داشت:  بهترین راه پیشگیری از عوارض شدید این 
بیماری انجام معاینات اولیه توس��ط متخصصان مربوطه در 
سنین 8-10 س��الگی برای دختران و 10-12 سالگی برای 
پسران است تا در صورت مشاهده هر گونه انحراف در ستون 
 فقرات، فرد درمان و اس��تفاده از ارتوزهای مناس��ب هر چه 
سریع تر آغاز شود. كامیاب ادامه داد: اگر زاویه انحراف از حدود 
40 درجه بیشتر شود راهكار مناسب عمل جراحی بوده و در 
صورت افزایش درجه انحراف به 70 درجه، احتمال دچار شدن 
فرد به معلولیت وجود دارد پس الزم است به خصوص در آن 

دسته از كودكانی كه دارای انعطاف در مفاصل بدن هستند.

دبیر علم��ی پانزدهمین كنگره انجم��ن اورولوژی ایران 
گفت: از هر پنج مرد باالی 60 س��ال، یك نفر به سندرم 
كاهش تس��ترون دچار می شود كه این س��ندرم مردانه 
را  می توان معادل یائس��گی در زنان دانست. به گزارش 
سالمت نیوز، دكتر  سید محمد كاظمینی كه در آستانه 
برپایی پانزدهمین كنگره انجمن اورولوژی ایران كه 21 
 تا 24 اردیبهش��ت ماه در پژوهش��گاه نیروی تهران برپا 
می ش��ود، س��خن م��ی گف��ت ب��ا اع��الم ای��ن خبر، 
اف��زود: این س��ندرم ك��ه با ب��اال رفت��ن س��ن افزایش 
م��ی یاب��د،  ب��ه دلی��ل كاه��ش تس��ترون ایج��اد 
 ش��ده، س��بب اخت��الل در متابولیس��م چرب��ی ه��ا، 
 بیم��اری ه��ای س��ندرم متابولی��ك، بیم��اری ه��ای 
قلبی- عروقی، چاقی و دیگر مشكالت دخیل در سالمت 
جنس��ی می ش��ود.وی با اش��اره به این ك��ه در صورت 
تش��خیص به موقع و صحیح می توان از گس��ترش این 
بیماری جلوگیری كرد، اظهار داش��ت: سستی و كاهش 
انرژی، بدخلقی، خواب آلودگی پس از صرف شام و كاهش 
فعالیت جنسی از عالیم كاهش سطح تسترون در خون 
است. كاظمینی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، 
یكی از چه��ار محور اصل��ی پانزدهمین كنگ��ره انجمن 
اورولوژی ایران به س��ندرم كاهش تس��ترون در مردان 
اختصاص داده شده است. وی تصریح كرد: عالیم ادراری 
در مردان میانسال )باالی 50 سال( نیز بسیار شایع است 
كه بیشتر مبتالیان، آن را ناشی از بزرگی پروستات تلقی 
می كنند، این در حالی اس��ت كه عالیمی همچون تكرر 
ادرار در شب، كاهش جریان ادرار، مشكالت و اختالالت 
در رفع ادرار، همگی از عالیم مجاری ادراری تحتانی بود 
و نباید آن را صرفاً به بزرگی خوش خیم پروستات نسبت 
داد. دبیر علمی پانزدهمین كنگره انجمن اورولوژی ایران 
گفت: شناسایی عالیم ادراری در مردان از دیگر محورهای 

این كنگره را تشكیل می دهد.

؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

كودكان چاق بيشتر درمعرض 
ابتال به سرطان خون هستند

مصرف مسکن از دالیل بروز 
سردرد مزمن كودكان است

 انحراف ستون فقرات 
در نوجوانی عارض می شود

مردان هم دچار یائسگی 
می شوند

 آمار هشدار دهنده 
از وضعيت سالمتی مردم اصفهان



یادداشت

یک گاو، رکوردار گینس شد
یک گاو معمولی در طول حیاتش حدود 35 هزار گیلوگرم شیر، معادل 

حدود 34 هزار لیتر شیر تولید می کند.
یک گاو کانادایی توانسته است رکورد شیردهی جهانی را به دست آورد. 
براساس گفته صاحبش رکورد ثبت شده این گاو در 15 سال، 217 تن 

شیر تولید کرده است. 
اریک پتنود، صاحب او، که شش نسل است در کار تولید محصوالت لبنی 
در اوتاوای کانادا هستند، می گوید: این رقم برابر با بیش از یک میلیون 

بطری شیر است. 
این گاو برخالف سن باالیش هنوز به خوبی قبل شیردهی دارد. رکورد 
شیردهی او به وسیله روزنامه ای.اف.پی و کتاب ثبت رکوردهای گینس 

تأیید شده است. 
رک��ورد قبل��ی ای��ن مورد 
مربوط به یک گاو آمریکایی 
در میش��یگان بود. این گاو 
مش��هور، به نام اس��مورف، 
در سپتامبر آینده 16 ساله 
می ش��ود و ح��اال منتظر 
یازدهمی��ن گوس��اله خود 

است.

 آتش گرفتن ناگهانی 
خودروی سمند در پایتخت

یک خودروی سمند در خیابان 
ولیعصر دچ��ار آتش س��وزی و 
انفجار شد. حدود ساعت 11:20 
دقیقه روز گذشته، یک تاکسی 
س��مند در خیابان ولیعصر)عج( 
بعد از تقاطع زرتش��ت، ناگهان 
منفجر شد و در چند دقیقه از بین 
رفت. این انفجار که در قس��مت 
موتور سمند رخ داد، دو ماشین 

آتش نشانی و آتش بانان زیادی را به محل کشاند.
بالفاصله پس از آتش سوزی خودروی سمند، مس��افران آن سراسیمه  از 
خودرو خارج شدند و خود را از خطر دور کردند که خوشبختانه به هیچ یک 
از آنان آسیبی نرسید. این حادثه تا مدتی، حد فاصل میدان ولیعصر تا محل 
حادثه و نیز خیابان های منتهی به این محدوده را دچار راهبندان کرد. یکی 
از ش��اهدان عینی که از مغازه داران محل بود، در گفتگو با خبرنگار جهان 
گفت: هنگام آتش گرفتن خودروی سمند من و دوستم در پیاده رو بودیم و 
بالفاصله خود را با کپسول های آتش نشانی مغازه، به محل حادثه رساندیم 
و تالش کردیم آتش را مهار کنیم. البته تالش حاضران به تنهایی افاقه نکرد 
و مأموران آتش نشانی آتش سمند را فرو نشاندند. درباره علت انفجار این 
خودرو چیزی گفته نشد، اما برخی شاهدان، سیم پیچی خودرو را علت آتش 

گرفتن آن عنوان می کردند. 

ذره بین

دور دنیا

تخته گاز
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103 کشته ، قربانی واژگونی کشتی مسافربری هندی 
پلیس هند از واژگونی یک فروند کشتی مسافربری و کشته شدن دست کم 103 نفر از سرنشینان آن 
خبر داد. پلیس اعالم کرد: این کشتی اواخر روز گذشته در منطقه شمال شرقی این کشور بر اثر وزش 

طوفان سهمگین واژگون شده است و دست  کم 100 نفر از مسافران آن مفقود شده اند.
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 ایمیلی که درباره دسترسی 
به پلیس دروغ گفته است

این روزها اس��تفاده از تکنولوژی، 
گروه 
یعنی اس��تفاده از امکان��ات و در حوادث 

نهایت، قرار گرفتن در خطرهایی 
که این نوع امکانات را تهدید می کند. 

راه دور نروید، اینترنت یکی از عظیم ترین منابع  سرگرمی، 
 تج��ارت و ارتباطات اس��ت. منبع��ی ک��ه می تواند  همه 
آن چه شما به آن احتیاج دارید را در اختیارتان قرار دهد، 
اما نکته ای که نباید فراموش کنیم آن است که کسانی که 
پشت چهره های کاربران قرار گرفته اند، تنها افراد عادی 
نیس��تد. مجرمان و کالهبرداران باهوش نیز بخشی از این 
گروه را تشکیل می دهند و ش��اید تنها راه برای فرار از تله 
هایی که آنها پی��ش روی کاربران می گذارند، دانس��تن 

روش های ایمن ماندن باشد.
برخ��ی تص��ور می کنن��د ارای��ه ی��ک آدرس ایمیل به 
باش��گاه های اینترنتی نمی تواند هیچ خطری برای کاربر 
داشته باش��د، اما آنها غافل از این هستند که برخی از این 
آدرس های اینترنتی راهی می ش��ود که کالهبرداران با 
افراد پشت میز کارخانه یا اداره رابطه برقرار کنند و با انواع 
حیله ها، فریب کاری و سوء اس��تفاده، راه را برای ارتکاب 
جرم آماده کنند. شاید روزگاری اینترنت تنها یک فرصت 
برای کاربران بود، اما امروز اینترنت، دنیایی مجازی است 
که دستان سیاه مجرمان بر آن اشراف کامل دارد و تنها راه 
برای مصون ماندن از کالهبرداری های اینترنتی و س��ایر 

مصائب آن دانستن نکات ایمنی است.

ماجرای خبر دار ش�دن پلیس با برعکس زدن 
رمز عابر بانک 

مدتی اس��ت ایمیلی مبنی بر این که می ت��وان با برعکس 
ثبت کردن کد چهار رقمی کارت های بانکی هنگام حضور 
س��ارقان، پلی��س را از این موض��وع مطلع ک��رد، در میان 
مردم منتشر شده اس��ت. براس��اس محتویات این پست 
الکترونیکی، در صورتی که فرد هنگام دریافت وجه نقد از 
خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود، می تواند با ثبت 
کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابت��دا، پلیس را از حضور 
سارقان مطلع کند، اما پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 

عنوان کرد: این امکان کامال صفراست. 
معاونت اجتماع��ی پلیس فضای تولی��د وتبادل اطالعات 
نیروی انتظامی در گزارش��ی اع��الم کرد: در پی انتش��ار 
چنین خبرهایی با بررس��ی های انجام شده مشخص شد، 
ش��هروندان ایاالت متحده امریکا در س��ال های 2006 و 
2009 پست های الکترونیکی را با متن های نظیر »دیروز 
عده ای مرا مجبور کردند از حساب عابربانکم پول برداشت 
 کنم که با زیرکی رمز خ��ود را برعکس وارد ک��رده و این 
امر باعث ش��د تا پیام خطری برای پاس��گاه پلیس ارسال 
شود« یا »ش��ما با واردکردن رمز خود به صورت برعکس 
در هنگام خطر می توانید پلیس را آگاه س��ازید« دریافت 

می کردند. 
چنین تکنولوژی وجود دارد، اما هیچ گاه مورد اس��تفاده 
قرار نگرفته است و امکان این که شما با واردکردن برعکس 
رمز خود قادر به هشدار به پلیس باشید، کامال صفراست. 
براساس این گزارش، در س��ال 1994 برنامه نویسی به نام 
»ژوس��ف زینگر« این طرح را به دولت ایاالت متحده ارایه 
داد، اما هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت. در سال 2009 
زینگر با رشد و توسعه برنامه خود دوباره از دولت خواست 
این طرح برای حفاظت از ش��هروندان مورد استفاده قرار 
گیرد. دولت نیز به ایالت »ایلینوی« دس��تور داد این طرح 
را اجرا کند. اما بانک ها در آن زم��ان این امر را رد کردند و 
با بیان این که سیستم های حفاظتی آنها نیازی به چنین 

نرم افزاری ندارد، از این طرح استقبال نکردند. 
یکی از دالیلی که این طرح هیچ وقت مورد اس��تقبال قرار 
نگرفت، وج��ود ارقامی نظی��ر 8888 یا 3443 اس��ت که 
هنگام معکوس کردن باز همان رقم است و از این رو، چون 
احتمال خطر بیش��تری برای فرد م��ورد زورگیری پیش 
می آمد و او را بیش��تر در معرض خطر قرار می داد، پرونده 

این طرح بسته شد.
 

چه باید کرد؟
معاونت اجتماعی پلیس فتا با رد شایعاتی درباره برعکس 
زدن رمز عابربانک، از هموطنان خواست هنگام استفاده از 
سیستم های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی حتما موارد 

زیر را در نظر داشته باشند: 
1    هنگام خرید از فروشگاه ها رمز کارت را شخصا وارد 

کرده و هرگز آن را بیان نکنید. 
2     هیچ گاه رمز کارت خود را پش��ت کارت یادداشت 
نکنید. رم��زکارت را روی کاغذ و در کیف پ��ول خود قرار 

ندهید. 
3    هنگام استفاده از دستگاه های خودپرداز توجه الزم 
را به صفحه کلید داشته باشید و دقت کنید به صورت یک 
پوشش نصب نشده باش��د یا تجهیزاتی نظیر دوربین را در 

بخش سایه بان نصب نکرده باشند. 
4    از قرار دادن رمز کارت خود به دوستان و همکاران 

جدا خودداری کنید. 
5    رم��ز کارت خود را به ص��ورت دوره ای تغییر دهید 
و حتما س��عی کنید از ش��ماره هایی که قابل حدس زدن 
هستند، نظیر سال تولد، ازدواج یا شماره شناسنامه یا اول 

و آخر شماره تماس خودداری کنید. 
معاونت اجتماعی پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات 
 نیروی انتظام��ی اعالم ک��رد باوجود اعالم و آگاه س��ازی 
به هموطن��ان عزیز، متأس��فانه هنوز ش��اهد وقوع جرایم 
 مشابه در این مورد هستیم که روزانه به این پلیس گزارش 
داده می شود، بنابراین درخواست می کنیم به هشدارهای 
 پلیس فتا کام��ال توجه کنی��د و با رعایت مس��ائل ایمنی 

مانع از قرار گرفتن در معرض چنین جرایمی باشید. 

چرا دانشجویان به دنبال آی اس آی هستند؟
آیا می دانید داش��تن یک مقاله آی. اس. آی به عنوان شرط 
مهمی برای تأیید م��دارک دانش آموختگان دانش��گاه های 
 خارجی اس��ت؟ آی��ا می دانید با داش��تن یک یا چن��د مقاله 
آی. اس. آی می توانی��د به راحت��ی برای اخ��ذ فرصت های 
مطالعاتی در دوره دکتری اقدام کنید؟ آیا می دانید داش��تن 
مق��االت آی. اس. آی از ش��روط اصلی اعط��ای بورس های 
تحصیلی برای دوره های ارش��د و دکتری در دانش��گاه های 
معتبر خارجی است؟ آیا می دانید داشتن مقاله آی. اس. آی  
دو نمره به نمره نهایی پایان نامه ش��ما اضاف��ه می کند؟  آیا 
می دانید داشتن مقاله آی. اس. آی از شروط مهم پذیرش در 

دوره ارشد و دکتری در داخل کشور است؟ 
با وجود چنین ویژگی هایی، بسیاری از پژوهشگران و محققان 
برای کس��ب درجات علم��ی در دانش��گاه ها، تأیی��د مدارک 
دکتری و جذب شدن در هیأت های علمی یا ادامه تحصیل در 
دانش��گاه های داخلی یا خارجی، نیاز به چاپ مقاالت خود در 
یکی از مجالت گروه آی. اس. آی دارند و دنبال س��ایت هایی 

می گردند. هم چنین وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان 
کشور، ارزش های ویژه ای برای دارندگان مقاالت آی. اس. آی 
قایل ش��ده اند. مقاالت آی. اس. آی دارای یک ساختار علمی 
خاص اند که هر محقق و دانشجو باید آنها را رعایت کند. ممکن 
 است مقاله ای در مجالت داخلی چاپ ش��ود، ولی در مجالت 
آی. اس. آی مردود ش��ود. از این رو چاپ یک مقاله از اهمیت 

باالیی برای دانشجوبان برخورداراست.

دانش�جویان در مع�رض فری�ب کاری گروه های 
مختلف

اخیرا برخی از شرکت ها و مؤسسات داخلی اعالم می کنند به 
صورت تضمینی برای افراد،  مقاله آی. اس. آی تهیه می کنند 
و برای این کار مبالغ هنگفتی را از دانشجو مطالبه می کنند.

این کار اصوال یک ریسک اس��ت، چرا که  برخی دانشجویان با 
تحویل دادن حاصل تحقیقات به اف��راد بی صالحیت، نه تنها 
دارای مقاله آی. اس. آی نمی ش��وند، بلکه هزینه و وقت خود 
را نیز به هدر می  دهند و این در حالی اس��ت که ممکن است 

 کپی  تحقیقات فرد در اختی��ار دیگران ق��رار گرفته  یا حتی 
تأییدیه های جعلی  به فروش برسد.

سایت دروغینی که پلیس اصفهان کشف کرد
ندانس��تن روش ارایه مقاله به آی. اس. آی  س��بب شده است 
گروهی از مجرمان به فکر کالهب��رداری از  افرادی بیفتند که 
قصد ارایه مقاالت معتبر  خود را در سطح جهان دارند. سرهنگ 
حس��ین حس��ین زاده در این باره اعالم کرد: به تازگی فرد یا 
افرادی اقدام به راه اندازی وب س��ایت جعلی تحت عنوان یک 

نشریه بین امللی برای چاپ مقاالت آی. اس. آی کرده اند.
رییس پلی��س آگاه��ی اس��تان اصفه��ان اف��زود: زمانی که 
دانش��جویان، محققان و استادان دانش��گاهی در سایت های 
جس��تجو گر اینترنتی به دنبال س��ایت نش��ریات بین المللی 
  Texas general of هس��تند، با آدرس س��ایتی با عن��وان
science  مواجه می ش��وند که فرصت چ��اپ مقاله را برای 

دانشجویان مهیا کرده است.
حس��ین زاده افزود: افراد پس از ارسال مدارک به همراه مقاله 
مورد نظر، ایمیل��ی دریافت می کنند که از س��ایت مورد نظر 
ارسال شده است و براساس آن بنا به نوع مقاله باید مبلغی بین 
200 تا 600 دالر به مراکزی در برخی شهرستان ها پرداخت 
کنند، اما پ��س از پرداخت این مبالغ متوجه می ش��وند هیچ 
نش��ریه ای در کار نیس��ت و در واقع آنها در تله کالهبرداران 

افتاده اند.
به گ��زارش زاینده رود پیش از این، ش��ماری از دانش��جویان 
دکترای دانشگاه صنعتی شریف مقاله ای را که به وسیله یک 
نرم افزار ش��ناخته ش��ده به صورت خودکار تولید شده است 
 Applied Mathematics( برای یک مجله آی. اس. آی
 Elsevier که به وسیله ناشر معروف )& Computation
چاپ می شود، ارسال کردند. این مقاله که به وضوح بی معنا 
و مس��خره اس��ت )و این، فقط با خواندن چکیده کامال روشن 
اس��ت( پس از دو، س��ه هفته، ب��دون هیچ ای��رادی پذیرفته 
 ش��د و هم اکنون به صورت online قابل دسترس��ی اس��ت.

این نمونه ای اس��ت که نش��ان می ده��د حتی بس��یاری از 
مجله ه��ای علم��ی آی. اس. آی آن قدر ضعیف هس��تند که 
چاپ مطلب در آنها اعتبار محس��وب نمی شود. رییس پلیس 
آگاهی اس��تان اصفهان از  دانش��جویان، محققان و اس��تادان 
دانشگاهی تقاضا کرد برای چاپ مقاله آی. اس. آی تنها به سراغ 
سایت های معتبری که وزارت علوم معرفی می کند، بروند تا 

به دام کالهبرداران نیفتند.

هشدار  رییس پلیس آگاهی استان:

سایت دروغین آی اس آی فریبتان ندهد

کالهبرداران این بار با راه اندازی یک سایت دروغین به سراغ کالهبرداری از عالقه مندان به 
شهرزاد 
دانش و تحقیقات علمی رفته اند و به جای چاپ مقاله علمی، تنها به گرفتن پول از دانشجوبان باباعلی پور

بسنده کرده اند.
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کارگ��ر ایرانی که هفته گذش��ته مدارکی ب��ه ارزش 588 هزار 
دالر )10 میلی��ارد ریال ای��ران( را پیدا ک��رده و آن را بالفاصله 
به مافوق های خ��ود تحویل داده ب��ود، به نماد درس��تکاری و 

امانت داری تبدیل شده است.
این اقدام متعهدانه »احمد ربانی« که یک کارگر ساده شهرداری 
بجنورد است، با واکنش های گسترده ای در جامعه مواجه شده 
و شهرداری تهران نیز با تمجید از وظیفه شناسی همتایان خود 
در ش��هر بجنورد، با هدف تقدیر از این کارگر درستکار، او را به 
پایتخت دعوت کرد تا به عنوان یک شهروند بااخالق به رسانه ها 

معرفی شود.
ربانی 39 س��اله که با برادر و دو تن از مافوق های خود به تهران 
سفر کرده اس��ت،  گفت: »وقتی س��اعت 5 صبح کیف را داخل 
کوچه و روی زمین پیدا کردم، دو مرد رهگذر متوجه این اتفاق 
شدند. هنگامی که به س��مت من آمدند، از ترس آن که سارق 
باشند شروع به دویدن کردم و پنهان شدم تا ردم را گم کنند«.

این ش��هروند امانت دار هنگام��ی که در تهران ب��ه دعوت یک 

وب سایت و برای انجام یک گفتگوی ویدئویی سوار یک لیموزین 
کرایسلر اجاره ای ش��ده بود، صادقانه گفت تحت تأثیر لوکس و 
خاص بودن آن قرار نگرفته اس��ت. او همچنین در پاسخ به این 
پرسش که اگر تمام پول را از صاحب کیف هدیه می گرفت، چه 
اتومبیلی برای خود می خری��د، پاس��خ داد در آن صورت تنها 

خودرو پراید را انتخاب می کرد.
احمد ربانی با اشاره به این که تهران دورترین مقصدی بوده که 
تاکنون در زندگی خود به آن سفر کرده است، گفت: »نمی توانید 
انتظار داشته باشید اگر ثروتمند باشم، لیموزین بخرم، چون من 
پراید 10 میلیون تومانی را در حد خودم می دانم و نمی خواهم 
با خرج های هنگفت، ادای کس��ی را در بیاورم و تبدیل به احمد 
ربانی دیگری ش��وم که هرگز او را نمی شناس��م. م��ن اگر یک 
میلیارد تومان را هدیه می گرفتم، بالفاصله آن را خرج کس��انی 

می کردم که از خودم محتاج تر هستند و به کمک نیاز دارند.«
مردم و مسئوالن در شهرهای مختلف ایران درستکاری احمد 
ربانی را بی نظیر و قابل توجه دانس��ته اند و معتقدند کس��ی که 
توانسته اس��ت یک میلیارد تومان را نادیده بگیرد، از اعتقادات 
دینی مستحکم و احساس مسئولیت شهروندی باالیی برخوردار 

است. 
البته این رفتگر تنها یکی از هزاران شهروندی است که در نقاط 
مختلف کشور با رس��اندن آن چه بر زمین مانده، رفتاری قابل 
س��تایش به نمایش گذاش��تند. این فرهنگ آن چنان در میان 
ایرانیان رواج دارد که حتی بسیاری ش��رم می کنند به یابنده 
مدارک یا وجوه و وس��ایل مهم ش��ان که به هر دلیلی گم شده 

بود، مژدگانی بدهند.

لیموزین سواری رفتگر یک میلیاردی

 فیلیپین: سگی که باصاحبش
 موتور سواری می کند

 روسیه: فروش یک دستگاه پورشه
 با 44 پوند طالی اندود شده

 آمریکا: سواری گرفتن از گاو خشمگین 
در فستیوال کالیفرنیا

چه خبر، از کجا؟

ثبت دهم اردیبهش��ت به نام روز خلیج فارس از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی با هدف جلوگیری از تحریف نام تاریخی این پهنه آبی 
و جعل تاریخ به وسیله شیخ نشینان عرب، اولین ابتکار ایرانی ها برای 
مقابله با این دست از ادعاهای واهی مقامات عربی و هم پیمانانشان 
بود. اما بزرگداشت روز خلیج فارس  امسال با حال و هوایی دیگر همراه 
بود، چرا که بعد از سفر رییس جمهور به ابوموسی، باردیگر شاهد طرح 

ادعاهایی از سوی مقامات عربی درباره جزایر سه گانه بودیم. 
برگزاری جش��نواره ها و همایش ها و حضور چهره های سیاسی، 
فرهنگی و هنری در این منطقه، تنها بخشی از  برنامه های ویژه این 
روز بود. در اقدامی جالب و ابتکاری، غواص��ی حد فاصل بین جزایر 
»سوزا« و »هنگام« را شنا کرد تا تعصب ایرانی را در حفظ و پاسداشت 

هویت، تاریخ و فرهنگ ملت ایران  به دنیا نشان دهد. 
حسین اشتری، عضو تیم اعزامی ش��هرداری تهران به جزایر ایرانی 
خلیج فارس، روز گذش��ته فاصله بین جزایر س��وزا و هنگام را شنا 
 کرد. پی��ش از این قرار بود ای��ن غواص فاصله بی��ن  تنب کوچک و 
تنب بزرگ را ش��نا کند، ولی به خاطر نامناسب بودن شرایط جوی 
به حد فاصل بین جزیره سوزا و هنگام که 20 کیلو متر است، تغییر 

پیدا کرد. 
حسین حیدری، کمک مربی غواصی تیم اعزامی شهرداری تهران، 
با اشاره به سابقه و رکوردهای این شناگر، مهم ترین هدف از این کار  
را پشتیبانی از نام پرآوازه خلیج فارس دانست. وی به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر»تحصیل، تهذیب و ورزش« جوانان اشاره کرد 
 و افزود: زمانی که ناوهای آمریکایی ب��ا صدها هواپیما و جنگنده در 
خلیج فارس حضور دارند، این که یک جوان دانشگاهی غواص و شناگر 
با دس��تی خالی صلح طلبی ملت ایران را به رخ جهانیان می کشاند، 

افتخاری بزرگ است. کشورهای منطقه نیز باید بدانند ایران کشوری 
مقتدر و خواهان صلح و آرامش در منطقه اس��ت. وی با بیان این که 
بارها و بارها توانمندی جوانان ایرانی برای همه به اثبات رسیده است، 
خاطرنشان کرد: اشتری یکی از تحصیلکردگان این مملکت و فرزند 
ایثارگری با س��ابقه 85 ماه حضور در جبهه نبرد حق علیه باطل و از 
جانبازان گرانقدر انقالب اس��ت. باید گفت به راستی چنین جوانانی 

خواسته های رهبری را جامه عمل پوشانده اند.
کمک مربی تیم اعزامی ش��هرداری تهران در پایان گفت: مجموعه 
شهرداری تهران بر خود الزم می دانست تا به عنوان نماینده بخشی 
از مردم ایران اس��المی، برنامه های متنوع، حضوری میدانی و قابل 
لمس را نیز در خلیج فارس، با هدف صیانت معنوی و فرهنگی از نام 

این دریا داشته باشد. 
در کارنامه رکوردهای حس��ین اش��تری، غواص و ش��ناگر ایرانی، 
 رکوردهایی همانن��د طی دور کام��ل جزیره کی��ش و چند رکورد 
دیگر جهانی دیده می ش��ود که بعضا در نوع خود بسیار جالب توجه 

است.

ابتکارجوان ایرانی در پاسداشت هویت خلیج فارس 

 Texas general of scienceسایتی است که از تعدادی از محققان کالهبرداری کرده است   



چهره روزیادداشت

 وقف، نیازمند بازنگری واقفان
 در نیاتشان است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: امروز نیازهای 
جامعه تغییر کرده است، اما متأسفانه وقف همچنان در همان راستا انجام 

می گیرد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد طباطبایی با تأکید بر وقف اموال با 
توجه به نیازهای امروز جامعه، تصریح کرد: اگر افراد خیر اقدام به وقف اموال 
خود با عنوان امور خیر کنند، این اموال برای کمک به ایتام، دانشجویان و 
دانش آموزان بی بضاعت و بیماران خاص و دیگر نیازهای ضروری هزینه 
می شود که به طور قطع نتیجه ای بهتر از وقف برای موارد غیر ضروری 

دارد. 
حجت االس��الم والمس��لمین طباطبایی ادامه داد: خیرینی که دوست 
دارند اموالشان باقی بماند و هم چنان بعد از مرگ زنده باشند، تنها با وقف 

می توانند به این مهم دست یابند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خاطرنش��ان کرد: متأسفانه فرهنگ 
نادرست احداث بناهایی با عناوین، حس��ینیه، مهدیه، سجادیه و زینبیه 
به سرعت منتشر ش��ده اس��ت، به طوری که در کنار هر مسجد این بناها 
با عناوین مختلف س��اخته می ش��ود. وی با تأکید بر ضرورت حسینی و 
مسجدی تربیت کردن نسل ها به جای احداث حسینیه و مسجد، تصریح 
کرد: هرچند در برخی از روستاها و مکان ها ساخت مسجد واجب است، 
اغلب موارد در مکان هایی که نیاز نیست، با هزینه های میلیاردی مسجد و 
حسینیه ساخته می شود که اگر این اموال در راستای نیازهای روز هزینه 

شود، بسیاری از مشکالت جامعه اسالمی حل می شود.

گروه شهرستان - مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال و 
بختیاری از راه اندازی سامانه پیام کوتاه صدقات الکترونیک در 
استان خبرداد. ابوالقاسم رستگار افزود: با راه اندازی این سامانه، 
به مشترکان صدقات الکترونیک درباره مبلغ صدقه پرداختی از 
طریق دستگاه های خودپرداز به سراسر استان اطالع رسانی 
می شود. وی گفت شماره پیام کوتاه30008321 برای این 

کار درنظر گرفته شده است.

صدور پروانه ساخت مسکن 
مهر رشد دارد

گروه شهرستان - مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری گفت: صدور پروانه ساخت مسکن مهر در شهرهای 
باالی 25 هزار نفر جمعیت در این اس��تان 21 درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. علی علیخانی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
متقاضیان اح��داث 12 ه��زار و 174 واحد مس��کن مهر در 
این استان در مرحله تخصیص زمین هستند که این تعداد، 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل، 14 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. وی افزود: از این تعداد، 12 هزار و 700 واحد 
با برخورداری از 112 هزار و 382 مترمربع به صورت قرارداد 
زمین اجاره 99 ساله است که در مقایسه با تعداد قراردادهای 
ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد نشان 
می  دهد. علیخان��ی از صدور 12 هزار و 418 پروانه س��اخت 
مسکن مهر در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت در این 
استان خبر داد و گفت: این تعداد پروانه ساخت در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است. 

  40 میلیون بچه ماهی 
رها شد

گروه شهرس�تان - 40 میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع 
پرورش ماهی چهار محال و بختیاری رها سازی شد.

مدیر شیالت و آبزیان اس��تان گفت همه ساله کار رها سازی 
بچه ماهی در مزارع چهار محال و بختیاری از اوایل فروردین 
آغاز و تا اواسط اردیبهش��ت ادامه دارد. پیرعلی افزود: از این 
40 میلیون قطعه بچ��ه ماهی، 30 میلی��ون در کارگاه های 
تکثیر بچه ماهی در اس��تان تولید و مابقی از خارج از استان 
وارد می شود. 20 کارگاه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
کار تکثیر و تولی��د بچه ماه��ی را بر عه��ده دارد. وی گفت: 
 این تعداد بچه ماهی در بی��ش از 300 مزرعه پرورش ماهی 
رها سازی شده اس��ت و پیش بینی می شود امسال 18 هزار 

و 500 تن ماهی قزل آالی در استان تولید و روانه بازار شود.

خبرویژه 

اخبار کوتاه

8
چهارمحال و بختیاری به قطب  ورزشی کشور تبدیل شده است

غالمرضا جعفری در مجمع انتخاباتی رییس هیأت شنای استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:  امید می رود 
با هم افزایی و شایسته ساالری بتوانیم در راستای بالندگی و پویایی رشته ورزشی شنا که در آموزه های دینی ما 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گام مؤثری برداریم.
با طرح مهر ماندگار،  مشکالت 

استان رفع می شود 
دستیار ویژه رییس جمهور 

علی محرابیان 
س��د باباحیدر از جمله سدهای خوب کشور محس��وب می شود که در 
اردیبهشت 92 آبگیری می شود. س��الن دوومیدانی شهرستان بروجن 
از طرح های خوب وزارت ورزش و جوانان اس��ت که در دهه فجر سال 
جاری تکمیل و به بهره برداری می رس��د. فوالد چهارمحال و بختیاری 
یک طرح کلیدی برای این استان محسوب می شود که روند اجرایی آن 
باید با سرعت بیشتری انجام گیرد و تکمیل بیمارستان 220 تختخوابی 
بروجن تا اس��فند به اتمام می رس��د. یکی ازمهم ترین پروژه هایی که 
باعث رشد و تحرک اجتماعی 
و اقتص��ادی چهارمح��ال و 
بختی��اری می ش��ود، اتصال 
این استان به شبکه سراسری 
راه آهن است. هم چنین خط 
راه آهن مبارکه ، سفیددش��ت 
در دهه فجر س��ال جاری به 

بهره برداری می رسد.
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 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
452 عنوان برنامه در سال جاری خبر داد. 

حسین گنجی در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان 
با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه صدمین سفر هیأت 
دولت در استان اظهار داشت: سفرهای هیأت دولت به استان ها 
در دوره های نه��م و دهم، یک نوع تفک��ر مدیریتی جدید در 
ایران اسالمی است. براساس این نوع مدیریت به رسیدگی به 

امور مردم احترام گذاشته می شود.
وی آخرین مهلت ارس��ال آثار جش��نواره صدمین سفر هیأت 
دول��ت را 18 اردیبهش��ت م��اه دانس��ت و تصریح ک��رد: آثار 
هنرمندان باید در قالب عکاسی، مطبوعات، هنرهای تجسمی، 
موسیقی، شعر، نماهنگ و دل نوش��ته به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شود.
گنجی ادامه داد: از برگزیدگان، در اختتامیه جشنواره تجلیل و 

به بهترین آثار در هر بخش جوایزی اهدا می شود.

452برنامه اجرا می شود
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��تان با بیان این که 452 عنوان 
 برنامه در س��ال جاری به وس��یله ای��ن اداره در اس��تان اجرا 
می شود، به تغییر نگرش در اجرای برنامه های محوری امسال 
 اشاره کرد و اظهار داش��ت: س��ال 91 برنامه ها بر محورهای 
15 گانه و با نگاه به س��ند چشم انداز اس��تان، سیاست وزارت 

فرهنگ و ارشاد، برنامه پنجم توس��عه بخش فرهنگ و هنر و 
نیازهای استانی اجرا می شوند.

به گفته وی، توس��عه فرهنگ مکتوب در ح��وزه تألیف، چاپ 
و نش��ر و تدوین دانش نامه جام��ع فرهنگی، ترویج و اش��اعه 
 فرهنگ ایثار و ش��هادت و توس��عه هنر اس��المی و ایرانی، از 
مهم ترین اولویت های س��ال ج��اری در اداره کل فرهنگ و 

ارشاد استان است.
گنجی ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری، توسعه و ترویج 
فرهنگ قرآنی و نماز،تبیین اندیش��ه های ام��ام خمینی)ره( 
و رهب��ر فرزانه انقالب، توس��عه فرهنگ کار و تالش و نش��اط 
اجتماعی، معرفی مفاخر و مشاهیر استان، توسعه و گسترش 
فرهن��گ ف��ن آوری و اطالع��ات و راه ان��دازی مجتمع های 
 فرهنگی دیجیتال و ایج��اد خانه های فرهن��گ دیجیتال را 
از دیگر برنامه های اولویت دار این اداره در سال جاری معرفی 

کرد.

چهار خانه فرهنگ تأسیس می شود
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری از راه اندازی 
چهارخانه فرهنگ دیجیتال در استان تا پایان سال جاری خبر 
داد و تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان های شهرکرد، 
بروجن و فارس��ان زمینه ایجاد چهار خان��ه فرهنگ دیجیتال 
وجود دارد که تا پایان سال این مهم محقق می شود. در دیگر 

شهرستان ها نیز درصورت محقق شدن شرایط، خانه فرهنگ 
راه اندازی می شود.

 وی با اش��اره به این که هر اس��تان باید دارایی های فرهنگی 
خ��ود را در پایتخت ارای��ه کند، اف��زود: اصح��اب فرهنگ و 
 هنر اس��تان تمام داش��ته ها و توانمندی های خ��ود را برای 
ارایه آم��اده کنن��د، چراکه تا پایان ش��هریور امس��ال، برنامه 
فرهنگی اس��تان در پایتخت برای معرفی فرهنگ استان اجرا 

می شود.

حمایت از چاپ و انتشار در اولویت است
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد چهارمح��ال و بختیاری حمایت از 

چاپ و انتش��ار کتاب در سال 
 ج��اری را نی��ز از برنامه های 
اولویت دار امس��ال دانست و 
اظهار داش��ت: در س��ال های 
گذش��ته 10 میلی��ون تومان 
برای حمای��ت از خرید کتاب 
در اس��تان اختص��اص یافته 
ب��ود، ای��ن در حال��ی اس��ت 
 ک��ه س��ال 90 این می��زان به 

30 میلیون تومان رسید.
گنج��ی ادام��ه داد: اج��رای 
 برنام��ه آئینه ه��ای کاغذی،

به روز رسانی حمایت از بخش 
کتاب و تألیفات و سازماندهی 
نحوه اهدا کتاب در استان نیز 
از اقدام��ات مهم در راس��تای 

حمایت از خرید کتاب در سال جاری است.
 به گفته وی، اج��رای برنامه جش��نواره ادبی ام��ام رضا)ع( و 
برگ��زاری نمایش��گاه های کت��اب و رس��انه های جمع��ی 
 از برنامه ه��ای کش��وری، جش��نواره های فیل��م کوت��اه

 بام ایران، شعر سپید و موسیقی زاگرس نشینان، از برنامه های 
منطقه ای فرهنگ و ارشاد استان در سال جاری است.

گنجی افزود: برگزاری برنامه های بزرگداشت روز تئاتر، اعزام 
اصحاب فرهنگ و هنر به نمایشگاه بین المللی کتاب، برپایی 
نمایشگاه قرآنی، برگزاری همایش بصیرت و کاریکاتور بر علیه 
اعتیاد، همایش شورای فرهنگ عمومی، جشنواره فاطمه کوثر 
هس��تی نیز از مهم ترین برنامه های اجرایی استانی در سال 

جاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری خبر داد

تغییر نگرش در اجرای برنامه های محوری فرهنگ و ارشاد استان
پرداخت صدقه، الکترونیکی شد 

در حال حاضر در 
شهرستان های 

شهرکرد، بروجن 
و فارسان زمینه 
ایجاد چهار خانه 

فرهنگ دیجیتال 
وجود دارد که تا 

 پایان سال این
  مهم محقق 

می شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ
926 ش��ماره ابالغیه: 9110103633500305، ش��ماره پرونده: 9009983633500689، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900722، خواهان حانیه زمانی فروش��انی دادخواستی به طرفیت خوانده کمال 
حزینی پور تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر- بلوار 
دانش��جو- بلوار پاس��داران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به 
کالس��ه 9009983633500689 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/22 و ساعت 8:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 12237 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
927 ش��ماره دادنامه: 9109973633500053، ش��ماره پرونده: 9009983633501013، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901059، خواهان: آقای طالب سپاس گذاری با وکالت آقای محمدعلی عابدی به 
نشانی خمینی شهر میدان قدس جنب بانک ملت ساختمان امیر طبقه سوم واحد شش، خواندگان: 
1- خانم س��اجده س��پاس گذاری 2- آقای عارف س��پاس گذاری 3- آقای نوری سپاس گذاری 
4- خانم ناهده سپاس گذاری 5- خانم نبیهه حسن حسین 6- آقای شاکر سپاس گذاری 7- آقای 
سعید س��پاس گذاری همگی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: اثبات نسب، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای طالب سپاس��گذاری فرزند حمی��د با آقای محمدعلی عابدی به طرفیت 
خواندگان 1- خانم نبیهه حس��ن حس��ین فرزند حس��ن و آقایان و خانم ها 2- نوری 3- سعید 
4- عارف 5- ش��اکر 6- ناهده 7- ساجده شهرت همگی سپاس گذاری فرزندان حمید بخواسته 
صدور حکم بر اثبات نسب خواهان با این توضیح که خواهان اظهار داشته است حدود 60 سال 
پیش پدر و پدربزرگ من به عراق مهاجرت نموده اند و در عراق پدرم حمید با مادرم به نام نبیهه 
ازدواج نمود و من در س��ال 1334 در کاظمین متولد ش��ده ام در سال 1359 قبل از جنگ ایران و 
عراق رئیس جمهور وقت عراق صدام حسین به دلیل اینکه اصلیت ایرانی داشتیم ما را از کشور 
عراق اخراج نمود و به ایران منتقل نمود. اکنون جهت دریافت شناسنامه اداره ثبت احوال صدور 
شناسنامه را منوط به ارائه حکم اثبات نسب نموده است علیهذا دادگاه با توجه به مؤدای شهادت 
شهود و اینکه خواندگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند دعوی ایشان را وارد 
و ثابت دانس��ته مس��تنداً به ماده 258 قانون مدنی و مواد 229 و 230 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بنوت خواهان نسبت به آقای حمید سپاس گذاری فرزند سیفی صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی، در این شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد. حقیقی- رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

حصر وراثت
928 خانم س��ادات بیگم طیبا طیبا ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 254 به ش��رح 

و دادخواس��ت به کالس��ه 90/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
چنین توضیح داده که ش��ادروان سید عباس طباطبائی بشناس��نامه 231 در تاریخ 1390/8/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سادات 
بیگم طیبًا طیبا ورنوس��فادرانی فرزند س��یدعلی ش ش 254 )همسر دائمی متوفی(، 2- سید امیر 
طباطبائی فرزند س��ید عباس ش ش 8701 )فرزند(، 3- سید مسعود طباطبائی فرزند سید عباس 
ش ش 3306 )فرزند(، 4- سید ناصر طباطبائی فرزند سید عباس ش ش 16971 )فرزند(و ال غیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 1242 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

 
حصر وراثت

929 خانم منیژه مهدور دارای شناس��نامه شماره 210 به شرح دادخواست به کالسه 14/91 ش 
7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد 
مهدور بشناس��نامه 158 در تاریخ 1390/10/05 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ملوک کریمی داریحانی فرزند رحمت اله ش ش 38 
)همسر دائمی متوفی(، 2- منیژه مهدور فرزند مصطفی قلی ش ش 210 )همسر دائمی متوفی( 3- 
مسعود مهدور فرزند جواد ش ش 51692 )فرزند(، 4- مصطفی مهدور فرزند جواد ش ش 30763 
)فرزند(، 5- حمیدرض��ا مهدور فرزند ج��واد ش ش 1-059260-113 )فرزند(، 6- الهام مهدور 
فرزند جواد ش ش 1195 )فرزند(، 7- س��میه مهدور فرزن��د جواد ش ش 2695 )فرزند(، 8- لیال 
مهدور فرزند جواد ش ش 30764 )فرزند(، 8- سهیال مهدور فرزند جواد ش ش 113-047049-0 
)فرزند(، 10- س��ارا مهدور فرزند جواد ش ش 4-063619-113 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

 
حصر وراثت

930 آقای رضا فرهادی س��دهی دارای شناسنامه ش��ماره 8265 به شرح دادخواست به کالسه 
89/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پرویز فرهادی سدهی بشناسنامه 214 در تاریخ 1388/12/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معظمه علیرضائی ورنوسفادرانی فرزند 
اکب��ر ش ش 162 )همس��ر(، 2- رضا فرهادی س��دهی فرزند پروی��ز ش ش 8265 )فرزند(، 3- 
محمدرضا فرهادی س��دهی فرزندپرویز ش ش 10065 )فرزن��د(، 4- حمیدرضا فرهادی فرزند 
پروی��ز ش ش 3754 )فرزند(، 5- علیرضا فرهادی س��دهی فرزند پروی��ز ش ش 573 )فرزند(، 
6- زینب فرهادی سدهی فرزند پرویز ش ش ش 3048 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدمات��ی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 1240 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
940 در خصوص پرونده کالس��ه 687/90 خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر به مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس نصری نصرآبادی، محمدرضا 
پیرنجم الدین، فرهاد نصری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/11 ساعت 4/45 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرایدمنتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف/ 12247 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
941 در خصوص پرونده کالس��ه 685/90 خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر به مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید کریمی، قاس��م ذوالقرنین تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/11 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرایدمنتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 12244 شعبه 25 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
942 در خصوص پرونده کالس��ه 686/90 خواهان مؤسس��ه مالی و اعتب��اری مهر با مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهنام بهرامی، مصطفی طوفانی، فضل 
اله بهرامی، روح اله رفیعی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/11 ساعت 5/15 

عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف/ 12248 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
943 در خصوص پرونده کالس��ه 689/90 خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر به مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عیدی محمد بسحاق، مصطفی عامری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/11 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرایدمنتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 12245 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
944 در خصوص پرونده کالس��ه 688/90 خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر به مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت منصور محمدی، محمدامین مالک زاده 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/11 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرایدمنتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 12246 شعبه 25 
حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

945 کالسه پرونده: 1099/90 ش 2 ح، شماره دادنامه: 1531، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی 
ش��ورای حل اختالف شاهین ش��هر، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر اصفهان خ توحید 
جنب تاالر فرش��چیان، خواندگان: 1- رضوان عبدالهی ش��اهین شهر خ عطار ف 1 غربی پ 20، 
2- امیدرضا مزرعه شاهین شهر بنیاد ازدواج نیم فرعی 2 غربی حمزه پ 22، گردشکار: با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضای محترم شورا که به شماره- ثبت 
گردیده اس��ت مس��تنداً به ماده 26 و 11 قانون شوراها ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی مؤسسه مالی و 
اعتباری مهر به مدیریت مرادعلی نیکوپناه به نمایندگی خانم فاطمه جعفری به طرفیت خواندگان 
1- رضوان عبدالهی باغبهادرانی 2- امیدرضا مزرعه به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت اقساط وام و ضمانت اقساط 
وام با احتساب تأخیر تأدیه نظر به اینکه خواندگان با ابالغ اخطار و نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده اند و نس��بت به دعوی مطروحه و مس��تندات ابرازی خواهان هیچگونه ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده اند لذا ش��ورا مس��تنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامنًا محکوم به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت اصل 
خواسته و خس��ارت تأخیر تأدیه که محاسبه آن با دایره اجرای احکام دادگستری است در حق 
خواه��ان صادر و اعالم م��ی دارد. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 

شاهین شهر است. م الف/ 12255 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر
 

ابالغ رأی
946 کالس��ه پرونده: 645/90، ش��ماره دادنامه: 1045، مرجع رس��یدگی: شعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه نش��انی: 
اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه مهر بسیجیان، خواندگان: 1- مسعود 
اسماعیلی 2- اکبر راعی هر دو مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوای مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه به طرفیت 1- مسعود اسماعیلی 
2- اکبر راعی به خواسته مطالبه مبلغ 5/470/000 ریال وجه چک شماره 121155/105597/28 
م��ورخ 90/2/18 عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی ب��ا عنایت به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 12257 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
947 کالس��ه پرونده: 699/90 ش 16، شماره دادنامه: 1111، مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه نشانی: 
اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه مهر بسیجیان، وکیل: 1- سیدامین طه 
امامی 2- فاطمه جعفری نش��انی: اصفهان چهارباغ باال، روبروی شرکت زمزم، مجتمع پارسیان 
طبقه زیرزمین واحد 104، خواندگان: 1- علیرضا بهرامی 2- مجتبی صادقی 3- محمدرضا فتاحی 
4- حسین گیوه چیان همگی مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 23/190/000 ریال به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید لغایت مرحله اجرا 
به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و بدواً صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دادخواس��ت مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر با وکالت 1- امامی 2- جعفری به طرفیت 
1- علیرضا بهرامی 2- مجتبی صادقی 3- محمدرضا فتاحی 4- حس��ین گیوه چیان بخواس��ته 
مطالبه مبلغ 23/190/000 ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 90/3/22-8607677575-1، 
647/0253130-90/3/22، 3- 884676-90/3/22، 4- 347/077475-90/3/22 عهده بانک ملی-  2
صادرات- تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی )نشر آگهی در نشریه نصف 

جهان مورخ 90/10/26( وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 
519،  522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و یکصد و نود هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت پنجاه و چهار هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف/ 12250 شعبه 16 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
948 کالس��ه پرونده: 700/90 ش 16، شماره دادنامه: 1110، مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه نشانی: 
اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه مالی و اعتباری مهر ، وکیل: 1- فاطمه 
جعفری 2- س��یدامین طه امامی نش��انی: اصفهان چهارباغ باال، روبروی شرکت زمزم، مجتمع 
پارسیان طبقه زیرزمین واحد 104، خواندگان: 1- علی جان نثاری نشانی: خ قدس ک الدان جنب 
مسجد 12 امام، 2- محمد جان نثاری مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 8/860/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید لغایت مرحله 
اجرای حکم به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و بدواً صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: 
ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست مؤسسه مالی و اعتباری مهر به مدیریت علی نیکوپناه به وکالت 
فاطمه جعفری و سید امین طه امامی به طرفیت 1- علی جان نثاری 2- محمد جان نثاری بخواسته 
مطالبه مبل��غ 8/860/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 1- 90/3/22-12-8726/531474 
عهده بانک ملی شعبه کهندژ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی )نش��ر آگهی در 
روزنامه نصف جهان مورخ 90/10/26( وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198، 519،  522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشتصد و شصت 
هزار به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی وهشت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. م الف/ 12251 ش��عبه 16 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
949 کالس��ه پرونده: 702/90 ش 16، ش��ماره دادنامه: 1108، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت علی نیکوپناه 
نش��انی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرش��چیان سرپرستی مؤسس��ه مهر بسیجیان، وکیل: 
1- س��یدامین طه امامی 2- فاطمه جعفری نش��انی: اصفهان چهارباغ باال، روبروی ش��رکت 
زمزم، مجتمع پارس��یان طبقه زیرزمین واحد 104، خواندگان: 1- معصومه حسینی 2- فریبا 
نصراصفهانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 6/380/000 
ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید لغایت مرحله اجرای حکم به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و بدواً صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر به مدیریت مرادعلی نیکوپناه 
به نمایندگی س��ید امین طه امام��ی و فاطمه جعفری بطرفیت 1- معصومه حس��ینی 2- فریبا 
نصراصفهانی بخواس��ته مطالبه مبلغ ش��ش میلیون و سیصد و هش��تاد هزار ریال وجه چک 
ش��ماره 8726/148452-12و-90/4/25 عهده بانک ملی ایران ش��عبه بلوار آتش��گاه اصفهان 
ب��ه انضمام خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و ع��دم حضور و دفاع خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
)نش��ر آگهی در نش��ریه نصف جهان مورخ دوش��نبه 90/10/26( بر ش��ورا ثابت است لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 6/380/000 ریال بابت اصل خواسته و سی 
و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ صدور 
چک تا زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه های محترم عمومی و حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 12252 شعبه 16 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

ایران گردی
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اختالف نظر بر سر قدمت سکونت در خلیج فارس
اختالف نظر باستان شناسان بر سر قدمت سکونت انسان در خلیج فارس، درحالی شدت یافته است که برخی، 
سکونت انسان در این منطقه را مربوط به دوره ایالمی و هزاره سوم قبل از میالد می دانند، اما بعضی از دیرین 
ـ انسان شناسان با ارایه مستندات مدعی هستند سکونت در خلیج فارس به دوران پارینه سنگی برمی گردد.

9

دهخدا درقلعه ِدَزک متولد شد

 کسانی که تخت جمشید
 را ساختند

ــت،  ــکوه خاصی به آن داده اس ــه دزک که ش ــگفتی های قلع یکی از ش
ستون هایی است که پیکره قلعه به آن تکیه کرده: »برای این ستون ها چند 
معمار و چهار سنگ تراش از اصفهان به روستای دزک آمدند و مدت های 

زیادی را روی ستون ها وقت گذاشتند.
ــه در امورات مملکتی  ــاکن بوده اند؛ افرادی ک در این قلعه افراد مهمی س
نفوذ و قدرت زیادی داشتند. استادان و هنرمندان اصفهانی ماه ها و سال ها 
مشغول ساخت و تزئین بخش های مختلف آن بودند. اما نام قلعه دزک در 
چهارمحال و بختیاری زمانی بر سر زبان ها افتاد که پای بزرگانی همچون 
علی اکبر دهخدا و وحید دستگردی به آن باز شد؛ قلعه دزک پایگاهی بود 
ــتبداد صغیر علی اکبر دهخدا به آن پناه برد و از سیاست  که در دوران اس

فاصله گرفت.
شاید همین موضوع و دوری دهخدا از سیاست و سکونت در جایی دور از 
ــد او نگارش فرهنگ لغت  خود را در قلعه دزک شروع کند.  شهر باعث ش
دست تقدیر بود که پای دهخدا را به این قلعه باز کرد تا ما امروز فرهنگنامه 
دهخدا را که میراثی شایسته است، دست بگیریم و به دنبال معنی واژگان 

در البه الی برگ های این کتاب جستجو کنیم.
ــام »امیر مفخم  ــاری، همه با ن ــال و بختی ــه »دزک« را در چهارمح قلع
ــود و به کمک  ــال خان قلعه ب ــند؛ این مرد چند س بختیاری« می شناس
ــاخت  ــای دیگر این قلمرو،  این قلعه را بنا کرد. قلعه ای که کلنگ س رؤس
آن در سال 1285 قمری به دست امیر مفخم بختیاری زده شد، در ابتدا 
ــده بود که در مدت 40 سال، ساخت آن به پایان  از شش قلعه تشکیل ش

رسید و تکمیل شد.
امروز قسمت های زیادی از دزک تخریب شده است، اما هنوز بخش هایی 

از آن پا برجاست.

ــته های  کشف گل نوش
ــه شمال  ایالمی در گوش
ــرقی صفه که بخشی  ش
ــید  از باروی تخت جمش
ــت  ــت، توانس ــوده اس ب
پاسخ بسیاری از سؤاالت 
درباره سازندگان و نحوه 
استخدام و میزان حقوق 
ــیاری  ــتمزد و بس و دس
ــن  مطالب دیگر را روش
ــد  کند. ابتدا تصور می ش
ــتند، حاوی اطالعاتی  ــته ها که حدود 30هزار عدد هس این گل نوش
از سیاست ها و مجهوالت زندگی حکام و پادشاهان، یا متونی ادبی و 
علمی باشند؛ اما با مطالعه و ترجمه آنها مشخص شد آنها رسیدهای 
ــتمزدها و گزارشات مالی و  ــاب ها و میزان دس پرداخت، صورت حس

حسابداری هستند.
براساس همین گل نوشته ها بود که مشخص شد هیچ برده یا مزدوری 
برای کار در تخت جمشید به خدمت گرفته نشده است و تمام افراد، 
از معماران و ناظران و سرکارگران گرفته تا کارگران ساده همگی در 

مقابل کار خود حقوق دریافت می کرده اند. 
مدیر ارشد امور مالی تخت جمشید به نام »باراد کاما«، برای نظارت بر 
کار ساخت و ساز و امور مربوط به کارکنان به صورت دایمی در محل 
حضور داشته و خود شخصا بر تمام مصالح و کاالهای وارداتی و ضبط 

و ثبت امور مالی رسیدگی می کرده است.
ــرکارگران و ناظران زنانی بوده اند که   جالب است بدانید در میان س

تعداد زیادی کارگر تحت ریاست و نظارتشان کار می کردند.
مسأله مهمی که در مورد کار زنان در دوره هخامنشی وجود داشت و 
مشابه آن در سایر تمدن ها و حکومت های همزمان و حتی بعد از آنان 
و شاید حتی در عصر حاضر هم وجود نداشته باشد، این است که زنان، 
حقوقی بیشتر از مردان دریافت می کردند و حتی در دوره بارداری و 

پس از آن، از مرخصی و جیره و حقوق بیشتر برخوردار بودند.
 براساس این گل نوشته ها مشخص شده است در دوران داریوش کبیر 
نه تنها کارمندان دولتی و غیر دولتی از جیره و مواجب برخوردار بودند، 
ــگاه ها و اماکن مقدس،  ــافران، روحانیان، خدایان، پرستش بلکه مس
ــم آیینی و مذهبی  کوه ها، رودها، جنگل ها و پردیس ها و حتی مراس

جیره و مواجب خاص خود را داشتند.
ــاهی و  ــر قلمرو پادش  باید پذیرفت وجود امنیت و آرامش در سراس
هم چنین، وجود رفاه و امنیت شغلی و اجتماعی از مهم ترین علل به 

وجود آمدن آثار بدیع و شگفت آور در این دوره بوده است.
ــی  ــدون نگران ــران ب ــان و کارگ ــان و کارشناس ــن متخصص  ای
ــود و  ــی خ ــاره زندگ ــری درب ــفتگی فک ــه آش ــارغ از هرگون و ف
ــرف کار در مکانی کرده اند  ــان، تمام عالقه خود را ص خانواده هایش
ــان فاصله ــی زندگی ش ــل اصل ــر از مح ــا کیلومت ــاید صده  که ش

 داشته است.

جشن های آب
هاشم رضی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، در کتاب »جشن های 
ــن های ایران  ــنت ها و باورهای ایرانی را در جش ــم، س آب« مراس
ــیقی های نیک آهنگ،  ــی می کند. ایرانیان با سرودها و موس بررس
ــتقبال روزهای نو  ــترانده اند و به اس ــفره ای از مهربانی می گس س
ــیدن آب و هم چنین،  ــا پاش ــه های نو می رفته اند. آنها ب و اندیش
ــاران و روزی می کردند  ــب ب ــا طل ــه روده ــبزه ها ب ــپردن س با س
ــتانی  ــت. روایت داس ــج اس ــروز رای ــا ام ــم فرخنده ت ــن رس  که ای
ــوروز  ــی چون ن ــم های رس
خوانی، جشن عروسک های 
ــوروزی و بهار  ــر ن باران،می
جشن از بخش های خواندنی 
این کتاب است. زیبایی های 
جشن های نوروز از نیشابور 
تا هرات، از رسم آب پاشیدن 
ــم  ــن در هند تا رس بر زمی
سفره نوروزی در پاکستان، 
ــتگی اقوام  ــان از همبس نش
 آریایی در سراسر فالت ایران

 دارد.

بنای تاریخی امامزاده روستای سین با 
انگیزه توسعه حرم تخریب شد. 

ــده از دوره قاجار،  ــای بازمان ــن بن ای
ــید کمال الدین  متعلق به امامزاده س

یکی از نوادگان امام صادق)ع( بود.
ــین، از توابع  ــین،  مرکز دهستان س روستای تاریخی س
بخش مرکزی شهرستان بُرخوار استان اصفهان است که 
به عنوان قدیمی ترین روستای شهرستان بُرخوار، هم مرز 

با شهرستان شاهین شهر و میمه است. 
ــتا در  ــن روس ــز، قدیمی تری ــهر گ ــس از ش ــین، پ  س
ــمار می رود که با حفظ بافت  شمال شهر اصفهان به ش
ــنت ها و آداب  تاریخی و خانه های قدیمی، میراث دار س
ــتای سین  در  ــتگان خود بوده است. روس و رسوم گذش
اواخر سال 90 بنا به پیشنهاد وزارت کشور به شهر سین 

تبدیل شد. 
ــی از میراث فرهنگی روستای  ــال های پیش بخش درس
تاریخی سین مورد بی مهری و تخریب قرار گرفته است 
که می توان به مواردی همچون کاروانسرای کهن سین و 

گورستان گبرها )زرتشتیان( اشاره کرد.
ــزاده و 33 بقعه پیامبر  ــت هزار امام در حال حاضر، هش
ــازمان  ــور وجود دارد که اکثرا زیر نظر س ــطح کش در س
ــوند  اوقاف و امور خیریه و هیأت امنای محلی اداره می ش
و شمار زیادی از این بناها جدا از جنبه مذهبی، به خاطر 
ــی و جنبه های  ــینه تاریخ ویژگی های معماری و پیش
ــته حفظ و رسیدگی  ــی قابل توجه و شایس مردم شناس

هستند.
اما در حال حاضر روند تخریب این اماکن تاریخی با انگیزه 
ــدت یافته است.  توسعه حرم و ایجاد فضاهای جنبی ش
ــد سازمان اوقاف باید پیش از  حال آن که  به نظر می رس
بازسازی یا توسعه هر بنای تاریخی که متولی نگهداری از 
آن است، با هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی از تخریب 
ــن ارزش های معماری آنها  بناهای تاریخی و از میان رفت

پیشگیری کند.
ــرانه  ــی از تخریب خودس ــز گزارش های پیش از این نی
ــعه در  ــازی و توس بناهای مذهبی تاریخی به بهانه نوس
 استان اصفهان منتشر شده بود که از این موارد، می توان 
ــزاده یحیی زواره، تخریب  به تخریب گنبد ایلخانی امام
ــان، تخریب  ــاد کاش ــوش آب ــزاده محمد ن ــد امام گنب
ــان، مرمت غیر  ــرم اصفه ــاه ک بنای قدیمی امامزاده ش
ــت غیراصولی و  ــان، مرم ــزاده احمد اصفه  اصولی امام
ــت اصفهان،   ــارون والی ــرف در امامزاده ه ــل و تص دخ
ــهان اصفهان،  ــب بقعه شهش ــیدگی نکردن و تخری رس
امامزاده درب امام اصفهان و امامزاده اسماعیل اردستان 

اشاره کرد.

ــتحکمی بودکه در اوایل هزاره اول پیش از   حسنلو، شهر مس
میالد مسیح و کمی پس از ورود آریایی ها به ایران، در جنوب 

دریاچه ارومیه ساخته شد.
ــت که در اثر حمله قوم  ــهر کاخی وجود داش  در میان این ش
ویرانگری )احتماال اوراتورها و آشوریانی که آن زمان در شمال 
عراق و جنوب ترکیه امروزی ساکن بودند( به آتش کشیده و 

ویران شده بود.
ــی- به ترکی آذربایجانی  مردم نقده در کنار زبان ملی – فارس
ــخن می گویند. یکی از ایالت آذربایجان  ــورانی س و کردی س
 غربی، ایل ترک زبان قره پاپاق است که در زمان قاجار از قفقاز به 
ــان در نقده زندگی  ــتر آن ایران مهاجرت کردند و اکنون بیش

می کنند.

تپه  حسنلو
تپه   حسنلو، از تپه های باستانی ایران، در هفت کیلومتری نقده 

است که نامش را از روستای مجاورش وام گرفته است.

این تپه از سال 1313 خورشیدی از سوی گروه های گوناگون 
ــی و کاوش شده است.  باستان شناسی ایرانی و خارجی بررس
در این بررسی ها 10 دوره  متمایز سکونت مشخص شده است 
ــکونت در تپه  حسنلو به  که دوره  دهم که کهن ترین دوران س
ــوم پیش از  ــمار می آید، دیرینگی اش به هزاره  ششم تا س ش

میالد می رسد.
ــت، جام زرینی  ــیئی که از حسنلو یافت شده اس مهم ترین ش
ــیدی گروه باستان شناسی ایران  است که سال 133۷ خورش
وآمریکا به سرپرستی »پروفسور رابرت دایسون« کشف کردند. 
جام زرین حسنلو مربوط به دوره  چهارم این تپه است. این دوره 

بیانگر تمدن مانایی است.
ــکوه و بزرگی این تمدن  ــده از ماناییان، بیانگر ش  آثار یافت ش

درخشان ایران باستان است.

جام حسنلو
جام زرین حسنلو در آغوش انسانی که از پشت خنجر خورده 

بود، یافت شد. 

این جام950 گرمی که اکنون در موزه  ایران باستان نگه داری 
می شود، نقش های بسیار خیره کننده و اسطوره ای دارد. 

ــطوره  ــگران، نقوش این جام، راوی »اس به باور برخی پژوهش
ــوار بر گردونه ای به همراه یارانش به نبرد  ــت که س مهر« اس
ــاه  ــکنان می رود.هم چنین راوی پیروزی فریدون ش پیمان ش

پیشدادی بر ضحاک ماردوش است.

شکوهی بی نظیر از هنر باستانی ایران
روی بدنه این جام معروف، نقش های بسیاری حک شده است 
که احتماال داستانی حماسی را روایت می کنند؛ در ردیف 

باالیی، اسطوره ای بالدار، 
ــه ای که  ــوار بر گردون س
یک گاو نر آن را می کشد، 
به سوی کاهنی در حرکت 
ــت که جامی در دست  اس
ــال از  ــن ح دارد و در ای
ــان گاو، رودی جاری  ده
ــاال نماد  ــت که احتم اس
حیات و باروری محسوب 

می شود.
ــر  ــی و زی ــف پایین   در ردی
ــات، پهلوانی در  گردونه حی
ــا موجودی نیمه  حال نبرد ب

انسان و نیمه اژدها است.
ــده آن  از تصاویر قلمزنی ش
ــوان به  ــام می ت ــوی ج س
ــوار بر  ــاخدار س ایزدهای ش
ــه در حال  ارابه، کاهنانی ک
ــی  ــای قربان ــل قوچ ه حم
ــتند، پهلوانی که گرز و  هس

کمان در دست دارد، مردی که در حال رام کردن شیر است و 
پدر و مادری که در حال بازی با کودک خردسالشان هستند، 
 اشاره کرد.در سال 1328 شمسی، باستان شناسان آمریکایی 
ــام زرین را در  ــنلو، ج هنگام حفاری در خرابه های کاخ حس
حالی کشف کردند که اسکلت سه مرد در اطراف آن به زمین 
 افتاده بود. به نظر می رسد این مردان هنگام بروز آتش سوزی 
ــتند که موفق نشدند و  در کاخ، قصد بیرون بردن جام را داش

همگی زیر آوار جان دادند.
ــیا یافت شده از تپه   ــهر نقده، موزه ای برای نگه داری اش در ش
ــاخته اند که اکنون  ــیدی س ــال 13۷8 خورش ــنلو در س حس
ــی از این تپه  ــیار زیبای ــفالین بس  دربردارنده  آثار مفرغی و س

 باستانی است.

تاریخ حسنلو در نقده گم شده است

تاریخ ناگفته در جام زرین حسنلو

 گروه   »نقده« در جنوب دریاچه  ارومیه و در دشت گسترده ای 
به همین نام قرار دارد. نام نقده برآمده از »نقی ده« به معنای روستای نقی است. البته گروهی میراث

به نقده، »سولدوز« که نام فرماندهی مغولی است، می گویند، اما از آن جایی که این نام غیرایرانی، 
یادآور تاخت وتازها و وحشی گری های مغوالن در ایران زمین است، نمی تواند درخور شهر باستانی ای چون نقده 

باشد.
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شاهین 
سپنتا

آواهای کاِر اقوام و همبستگی ملی 
ــخصی خوانده  ــا  اهداف مش ــگام کار و ب ــت که هن ــالت و صداهای آهنگینی اس ــعار، جم ــای کار«، اش  گ�روه میراث: »آواه
می شود. این آواها با وجود تأثیرپذیری از جغرافیا و فرهنگ اقوام مختلف، گاه از مضامین نسبتایکسان برخوردارند. این مضامین 

در کنار عوامل متعدد دیگر، همواره به عنوان عاملی مؤثر در حفظ هویت ملی ایرانیان عمل کرده است.
این اشعار که با اهداف خاصی چون تشویق به انجام کار بیشتر، توصیف نوع کار، ایجاد محیطی فرح بخش در کار، تشویق خریدار 
به خرید محصول و توصیف آالم و دردهای کارگران، کشاورزان، دامداران و دستفروشان خوانده می شود، بخشی از ادبیات عامه 
محسوب شده و در مناطق مختلف با شیوه های متنوعی ادا می شود، اما با وجود تأثیرپذیری از جغرافیا و فرهنگ اقوام مختلف، 
گاه از مضامین نسبتا یکسانی برخوردارند.در مناطقی که دامداری اساس تأمین معاش مردم محسوب می شود، معموال آواهایی 

رواج دارد که در ارتباط با دام و مسائل پیرامون آن است.
 در مناطقی هم که شغل غالب مردم کشاورزی است، آواهای کار، رنگ و بوی کاشت، داشت و برداشت می گیرد. »نوغان داران« 
ــار از  ــاحل می دهد. آواهای کار قالیبافان سرش ــان بوی دریا، ماهی و س آواهای خاص خود را دارند، ماهیگیران نیز نغمه هایش
ــت. رنگ ها و ترتیب به کارگیری هریک از آنها در نقش های مختلف و ارایه این همه در قالبی  ــغل اس اصطالحات خاص این ش
ــت. نغمه های چوپانان نیز مضمون و آهنگ خاص خود را  هنری، برگرفته از رنج و صبر و پشتکار انسان های غوطه ور در کار اس
ــق، حرمان و سگ و گله معموال با نوایی محزون روایت می  دارد و بر گرفته از خصوصیات چوپانی است. در این آواها تنهایی، عش
ــتند؛ نغمه های آهنگین کار ایشان نیز، شرح محصول و کار و دعوت  شود. صاحبان مشاغل سنتی نیز از این قاعده مستثنی نیس

خریداران به خرید بیشتر است.

عکس یادگاری

 چهارباغ فرح بخش دیروز
امروز باغ ندارد
  از  تصویری  که »فالندن وکست« ازچهارباغ ما درسال های دور، 
- نه بیشتر از300 سال پیش- ترسیم کرده است، چیزی جز نامش 
باقی نمانده؛ دیگر نه ازباغ خبری هست و نه ازسردرهای باشکوه و 
مناظر بی بدیل که چشم رهگذران را بنوازد. روزگاری که رهگذران  
 می توانسته اند فضای  پر درخت و با طراوت  و پرگل  باغ ها، 
حوض ها، فواره  ها، آبشارها و کوشک  مرکزی  آنها را  به  شکلی  مبهم ، 
برانگیزاننده  و دعوت  کننده  ببیند. اکنون دیگرباغ های اطراف 
خیابان چهارباغ فروریخته وبه جای آنها مغازه ها و آپارتمان های 
بی قواره  برخاسته اند.

در سال 1328 
 شمسی، 

باستان شناسان 
آمریکایی هنگام 

حفاری در 
خرابه های کاخ 

حسنلو، جام زرین 
را در حالی کشف 
کردند که اسکلت 
سه مرد در اطراف 
آن به زمین افتاده 

بود 

تخریبی دیگر  با برچسب توسعه

امامزاده سین تخریب شد 
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مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 

114/4*64/6*10/7
وزن )گرم( : 120

 256 ،TFT :نوع صفحه نمایش
هزار رنگ، صفحه نمایش 

لمسی
اندازه صفحه نمایش: 
2/6اینچ، 320*480 

پیکسل
کیفیت عکاسی:5مگاپیکسل
زمان مکالمه/استند بای:7 
ساعت و 30 دقیقه/430 

ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 12/1*65*126

وزن )گرم( : 170
 ،3DLCD :نوع صفحه نمایش

16میلیون رنگ، صفحه نمایش لمسی
اندازه صفحه نمایش : 4/3 اینچ، 

960*540 پیکسل
کیفیت عکاسی:5 مگاپیکسل )در 

حالت دو بعدی( و 2 مگاپیکسل )در 
حالت سه بعدی(

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( 

117/5*59*15/5
وزن )گرم( : 185

نوع صفحه 
نمایش:  صفحه 

نمایش لمسی
اندازه صفحه 
نمایش : 3/6 

اینچ، 800*480 
پیکسل

کیفیت عکاسی:5 مگاپیکسل
زمان مکالمه/استند بای:5 ساعت و 30 دقیقه/360 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 13/4*59*107

وزن )گرم( : 118
نوع صفحه نمایش: TFT، 16 میلیون رنگ، 

صفحه نمایش لمسی
اندازه صفحه نمایش : 3/7اینچ، 

854*480 پیکسل
کیفیت عکاسی:5مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:7 ساعت و 
10 دقیقه/384 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 
102*59*12/8
وزن )گرم( : 87

  ،TFT :نوع صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی

اندازه صفحه نمایش : 2.4 اینچ، 
220*176 پیکسل

کیفیت عکاسی:3/2 مگاپیکسل
زمان مکالمه/استند بای:8 
ساعت و 20 دقیقه/680 

ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 11/7*62*119/5

وزن )گرم( : 113
نوع صفحه نمایش: TFT، 16 میلیون رنگ، 

صفحه نمایش لمسی
اندازه صفحه نمایش : 3/1اینچ، 480*640 

پیکسل
کیفیت عکاسی:5 مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:8 ساعت/312 
ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( 9/9*64/2*112/4

وزن )گرم( : 119
 SUPER :نوع صفحه نمایش

AMOLED، 16 میلیون رنگ لمسی
اندازه صفحه نمایش : 4 اینچ، 

800*480 پیکسل
کیفیت عکاسی:5 مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:7 
ساعت/430 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد)میلیمتر( : 

115/5*59/8*11/5
وزن )گرم( : 114/4

نوع صفحه نمایش: TFT، 16 میلیون 
رنگ، صفحه نمایش لمسی

اندازه صفحه نمایش : 3/7 اینچ، 
800*480 پیکسل

کیفیت عکاسی:5 مگاپیکسل
زمان مکالمه/استند بای:17 ساعت و 50 

دقیقه/570 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 12/2*56*109/5

وزن )گرم( : 100
نوع صفحه نمایش: TFT، 256 هزار 

رنگ لمسی
اندازه صفحه نمایش : 3.2 اینچ، 

400*240 پیکسل
کیفیت عکاسی:3/2 مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:10 
ساعت/550 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 11/5*63/5*110/8

وزن )گرم( : 108.6
نوع صفحه نمایش: TFT، 256 هزار رنگ، 

صفحه نمایش لمسی
اندازه صفحه نمایش : 2/6 اینچ، 240*320 

پیکسل
کیفیت عکاسی:3/2 مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:17 ساعت /800 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد )میلیمتر( : 9/7*83*146/9

وزن )گرم( : 178
 SUPER :نوع صفحه نمایش

AMOLED، 16 میلیون رنگ، صفحه 
نمایش لمسی

اندازه صفحه نمایش : 5/3 اینچ، 
1280*800 پیکسل

کیفیت عکاسی:8 مگاپیکسل
زمان مکالمه/استند بای:26 ساعت و 10 

دقیقه/960 ساعت

مشخصات کلی 
ابعاد)میلیمتر( : 10/5*56/8*117/3

وزن)گرم( : 130
 16 ،AMOLED :نوع صفحه نمایش

میلیون رنگ، صفحه نمایش لمسی
اندازه صفحه نمایش : 3/5اینچ، 

640*360 پیکسل
کیفیت عکاسی:8 مگاپیکسل

زمان مکالمه/استند بای:9 ساعت و 30 
دقیقه/552 ساعت
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MOTOROLA   DEFY PLUS

فوجیتسو این هفته اعالم کرد توانسته است به تکنولوژی دست پیدا کند که 
با استفاده از آن، دوربین های دوبعدی گوش��ی های موبایل را به دوربین های 

سه بعدی تبدیل می کند. این کمپانی با استفاده از ترفند آینه و با به کارگیری 
یک نرم افزار پردازش ویدئو به این تکنولوژی دسته یافته است. 

فوجیتسو در این تکنولوژی از دو تکه آینه که به تلفن هوشمند متصل می شوند 
بهره می برد. عالوه بر این، برای اس��تفاده از این تکنولوژی، نیاز به نرم افزاری 
است که وظیفه تبدیل محتوا به حالت مورد نظر را دارد. این نرم افزار می تواند 
 ویدئو ی��ا برنامه مورد نظرت��ان را به ش��کلی تبدیل کند ک��ه آن را به صورت 

سه بعدی مشاهده کنید.
فوجیستو ادعا کرده برای تولید این تکنولوژی از نرم افزار پردازش ویدئو بهره 
برده است.جالب است بدانید فوجیتس��و در نظر دارد این نرم افزار مبدل را در 
فضای ابری تعبیه کند تا هر محتوایی پس از ارسال به آن، به صورت سه بعدی 
تبدیل شده و مجدد به کاربر ارسال ش��ود. فوجیتسو هنوز اطالعاتی در مورد 
قیمت و زمان ارایه این تکنولوژی مشخص نکرده است، ولی احتماال آن را در 

4 جوالی عرضه می کند. 

فناوری تصویرب��رداری PureView Pro نوکیا ترکیبی از حس��گر بزرگ 
 و باکیفی��ت41 مگاپیکس��ل ب��ا اپتی��ک کارل زایسیاس��ت ک��ه عملکردی 

عالی دارد.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات برس��ام، این حس��گر 

ب��زرگ از فن��اوری »بی��ش نمونه ب��رداری 
 Pixel Oversampling پیس��کل« یا
برخوردار اس��ت که در ادامه به جزییات 
آن پرداخت��ه می ش��ود، ام��ا در ی��ک 
کالم ای��ن فن��اوری به معن��ی ترکیب 
پیکس��ل های بس��یار در یک پیکس��ل 

کامل است.
 PureView فن��اوری تصویرب��رداری
Pro نتیجه س��ال ها تحقیق و توس��عه 
اس��ت که ثم��ره ملم��وس آن، کیفیت 
ش��گفت انگیز تصویر، بزرگ نمایی بدون 
افت کیفیت و عملکرد عالی در ش��رایط 

کم نور است.

نوکیا، تحولی در تصویربرداری
 PureView فناوری تصویرب��رداری
Proگام��ی تغییردهن��ده در دوربی��ن  

گوشی های هوش��مند نیست، بلکه 
جهش کوچکی به پیش است.

PureViewNokia ۸۰۸ اولین گوشی مجهز به این فناوری است که امکان 
ثبت تصاویر و ویدیوهای بهتر را برای مردم فراهم می کند.

فن��اوری تصویرب��رداری PureView Pro نوکیا، مدل 
تناس��ب و مقیاس بندی معمول در بزرگ نمایی 
دیجیتال مجازی در گوش��ی های هوشمند و 
بزرگ نمایی اپتیکال در دوربین های عکاسی 
دیجیتال را -که یک سری اجزای لنز را برای 
بزرگ سازی و ایجاد میدان دید متفاوت به جلو 
و عقب می راند- کنار گذاش��ته و به مس��یری 

کامال جدید وارد شده است.

نتیجه؟
کنت��رل بی نظیر دوربین و تن��وع امکانات آن 
ب��ا تصاوی��ر و ویدیوهایی تماش��ایی ترکیب 

می شود. 
PureViewNokia ۸۰۸ اس��تانداردهای 
جدی��دی در صنع��ت ایجاد می کن��د؛ یعنی 
س��ه برابر بزرگ نمایی، بدون افت کیفیت در 
 full-HD تصاویر، چهار برابر بزرگ نمایی در
با 1۰۸۰p، شش برابر بزرگ نمایی بدون افت 
 کیفی��ت در ویدیو HD ب��ا ۷۲۰p و 1۲ برابر

 بزرگ نمای��ی  در nHD با ۶4۰×۳۶۰ 
پیکسل!

ش��رکت JCB Toughphone گوش��ی هوش��مندی طراحی کرده که از 
استانداردهایی برای مقاومت برابر رطوبت و وزن یک تن برخوردار است. 

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام،  این گوشی هوشمند مقاوم 
JCB Toughphone Pro- مبتنی بر سیس��تم عامل آندرویید اس��ت و

Smart نام دارد.
 trans.1x1 مقاوم ترین گوشی هوشمند،با امکان مقاومت برابر وزن یک تن 
قابلیت مقاومت برابر ضربه و سقوط را دارد و می توان به مدت دو ساعت در آب 
 JCB Toughphone Pro-Smart ،از آن استفاده کرد.گفته می ش��ود
یکی از مقاوم ترین گوشی های هوشمندی است که تاکنون طراحی و تولید 

شده است.
این گوش��ی از پردازن��ده ی��ک هس��ته ای ۸۰۰ مگاهرتزی به��ره می برد و 
 دارای صفحه نمای��ش ۳/۲ اینچی HVGA اس��ت و از اتصاالت HSPA و 

Wi-Fi، دوربی��ن 
پنج مگاپیگس��لی و 
GPS برخوردار است.

از دیگ��ر ویژگی ه��ای 
این گوش��ی می ت��وان به 

 ۲ پش��تیبانی از نس��خه ۳/
Gingerbread سیس���تم 

عام��ل آن�درویی����د و بات��ری دو 
هزار میلی آمپری با قابلیت نگه داشتن 

شارژ به مدت ۵۵۰ دقیقه، حین مکالمه 
اشاره کرد. این گوشی از استاندارد IP۶۷ بهره می برد که امکان مقاومت در 

عمق دو متر و وزن یک تن را دارد.

تصاویر و مش��خصات یکی از مدل های جدید تلفن همراه هوش��مند شرکت 
 س��ونی که قصد رونمایی از آن را در ماه های آینده دارد، در اینترنت منتش��ر 
شده است. به گزارش پایگاه خبری فارنت، این مدل تلفن همراه هوشمند که 
مدل آن LT۲9i و فعال از آن با نام Hayabusa )هایابوسا: نام یک فضاپیمای 
بدون سرنشین ژاپنی و  در زبان ژاپنی به معنی بَحری است که نوعی  است( یاد 
می شود. آن طور که گزارش شده است، این محصول دوربین 1۳ مگاپیکسلی 
دارد. سونی با استفاده از این محصول قصد وارد کردن فناوری یا قابلیت تصاویر 

ویدیوئی HDR را به تلفن های همراه هوشمند خود دارد.
 این گوش��ی با ضخامت ۷ میلیمتر از یک صفحه نمایش 4/۵۵ اینچی از نوع 
HD Reality Display، ی��ک پردازن��ده دوهس��ته ای 1/۵ گیگاهرتزی 

اسنپ دراگون با چی پس��ت S4 و یک باطری با توان ۲۲۰۰mAh برخوردار 
است.

 در همین حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که این تلفن همراه بهترین 
تلفن همراه عرضه شده شرکت س��ونی تا زمان عرضه آن اس��ت. تنها تصویر 
منتشر ش��ده از این گوش��ی که از پروتایپ این مدل تهیه ش��ده است، نشان 
می دهد قاب جلویی این گوش��ی را تنها صفحه نمایش گوش��ی پ��ر کرده و با 
توجه به سیستم عامل اندروید 4، باید از دکمه های لمسی موجود روی صفحه 

نمایش استفاده کرد.
 به نظر می رسد این گوشی در خرداد ماه رونمایی شده و در ابتدای تابستان به 

بازار عرضه شود. ما هم مانند شما منتظر می مانیم.

تازه ترین آمارهای اقتصادی نشان می دهد شرکت سامسونگ کره جنوبی با 
پیشی گرفتن از نوکیا، به بزرگ ترین تولید کننده گوشی های تلفن همراه 

تبدیل شده است.
به گزارش فارس، شرکت سامسونگ کره جنوبی در ماه های گذشته با پیشی 
گرفتن از ش��رکت نوکیا به بزرگ ترین فروش��نده و تولید کننده گوشی تلفن 

همراه در جهان تبدیل شده است.
براساس این گزارش سامسونگ هم اکنون بیشترین س��هم بازار تلفن همراه 

جهان را به خود اختصاص داده است.
 ش��رکت نوکی��ای فنالن��د در 14 س��ال گذش��ته ب��ا در اختی��ار داش��تن
  4۰ درصد بازار تلفن هم��راه جهان، ب��زرگ ترین فروش��نده و تولید کننده

  این محص��ول به ش��مار می رف��ت، اما ب��ا کاهش فروش و س��ود ش��رکت 
 نوکی��ا در م��اه ه��ای اخی��ر، ای��ن ش��رکت جای��گاه خ��ود را ب��ه عن��وان 
 ب��زرگ ترین تولی��د کننده گوش��ی تلف��ن هم��راه در جهان از دس��ت داده 

است.
این گزارش حاکی است شرکت سامس��ونگ و شرکت اپل با ارایه گوشی های 

جدید و هوشمند که با استقبال چشمگیر جهانی رو به رو شده اند، توانسته اند 
از شرکت نوکیا پیشی بگیرند.

همکاری نوکیا با شرکت مایکروسافت نیز مانع از تنزل جایگاه بین المللی این 
شرکت نشده است.

 فوجیتسو انجام می دهد
تبدیل دوربین تلفن هوشمند به دوربین سه بعدی 

بررسی فناوری جدید تصویربرداری PureView Pro نوکیا

 مقاوم ترین گوشی هوشمند یک تن وزن 
را تحمل می کند

شاهین بزرگ، بهترین تلفن همراه هوشمند شرکت سونی

سامسونگ، سلطان فروش تلفن های همراه



یادداشت

30006255 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 774 | May 2 ,2012  | 16 Pages 

سخت

متوسط

آسان ی
رم

رگ
ی  س

ما
هن

را

Tiny Tower یا برج کوچک، یک بازی آنالین جذاب و خیلی قشنگ است. شما در این بازی مسئول یک ساختمان 
به نام برج کوچک هستید که با ساختن مراکز  مسکونی، تجاری، هنری، اداری و... آن ساختمان را می گردانید. شما 
مسئول استخدام کارکنان این مراکز نیز هستید و باید با ساختن مراکز مسکونی، این کارکنان را جذب کنید و آنها را 

براساس ویژگی ها و توانایی هایشان، در مرکز مناسب بگذارید.
 هر یک از اینها ش�غل رؤیایی خود را نیز دارند و اگر آنها را در ش�غل رؤیایی خود قرار دهید، امتیاز بیش�تری کسب 
می کنید. ولی این کار به این آسانی ها نیست چون ش�ما فقط نوع مرکز را انتخاب می کنید )رستوران، هنری، اداره 

و...( و کامپیوتر مدل آن را انتخاب می کند. 
 هر مرکز س�ه محصول دارد و اگر این محصوالت تمام ش�وند، آن مرکز بس�ته می ش�ود و بای�د محصوالت جدیدی 
 وارد کنی�د. اگر هر س�ه محصول هم زم�ان موجود باش�ند، امتیاز باالت�ری می گیری�د. همه اینها برای ش�ما پول 
تولید می کنند و با پول می توانید طبقات و مراکز بیشتری بسازید تا برج کوچک خود را به یک آسمان خراش تبدیل 

کنید. 
ناگفته نماند تمام زمینه این بازی به صورت پیکس�ل اس�ت که ب�ازی را زیباتر می کند. این ب�ازی حتی یک صفحه 
فیس�بوک به نام »بیت بوک« دارد که کارکنانتان در آن نظرات خود را می نویسند؛ این که از کار خود راضی اند یا نه 

یا درباره هم اتاقی تازه واردشان چه فکر می کنند و این چیزها. برج کوچک، یک بازی آنالین بسیار جالب است.
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11 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 

معمای خارجی مطالعه نکردن  و فعالیت های جایگزین
%64/84 %51/28

%8/82 %2/24

%8/82 %19/29

%20/41 %64/67

بی مطالعه ها و موسیقی بی مطالعه ها و ورزش

بی مطالعه ها  و رسانه های دیجیتال)اینترنت( بی مطالعه ها و تئاتر

بی مطالعه ها و سینما )dvd، cd(بی مطالعه ها و استفاده از امکانات پخش تصویر

بی مطالعه ها و ماهواره بی مطالعه ها و بازی غیر ورزشی

بازی »ماز« یا »البیرن��ت« از بازی های پر 
طرفداری  اس��ت ک��ه بازیک��ن می تواند با 
استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه 
پالستیکی به ش��کل دو بعدی و سه بعدی، 
راه های متعدد و پر پی��چ و خمی که پیش 
روی اوس��ت را از یک نقطه آغاز ک��رده و با 
انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از 
بعضی مسیرهای غلط و استفاده از تجربیات 

به دست آمده، به پایان برساند. 

  MAZE 9

معماهای کبریتی

الف ( با جابجا کردن فقط سه چوب کبریت، دو چهارضلعی کامال  مساوی 
درست کنید که روی هم قرار نگرفته باشند.

ب( با جابجا کردن فقط چهارچوب کبریت، سه چهارضلعی کامال مساوی 
درست کنید که روی هم قرار نگرفته باشند.

قوانین: چوب کبریتی را نصف نکنید)نشکانید(- چوب کبریت ها را روی 
هم نگذارید - بعد از اتمام بازی در شکل چوب کبریت اضافه نیاورید.

یک بازی آنالین مهیج 

Tiny Tower

- دیو فانتوس از ریاضیدانان یونان باستان بوده که به ویژه روی مسأله های مربوط به عدد صحیح کار می کرده 
است.پس ازدرگذشت فانتوس، شاگردانش نوشته زیر را روی سنگ گور او حک کردند:

»اینجا آرامگاه دیو فانتوس است. او عمری طوالنی داشت یک ششم سال های عمرش را درکودکی گذراند، پس 
از آن، یک دوازدهم سال های عمرش را درجوانی سپری کرد.آن گاه پس از آن که یک هفتم از سال های عمرش 
 هم گذشت، ازدواج کرد. پنج س�ال پس ازآن که ازدواج کرد، همسرش برای او یک پسرآورد. سرنوشت چنین 
بود که این پسر پیش از او درگذرد، در حالی که تعداد س�ال های عمرش نصف تعداد سال هایی بود که پدرش 

پاسخ:زندگی کرد«. دیو فانتوس چندسال عمرکرد و مرگ او چند سال پس از درگذشت پسرش رویداد؟
 اگر  طول عمر دی�و فانتوس یک فرض ش�ود،تعداد س�ال هایی ک�ه پی�ش از ازدواج گذرانده، 
یک ششم، به عالوه یک دوازدهم، به عالوه یک هفتم سال می شود و وقتی عدد صحیح است که 
فرض برابر با مضربی از کوچک ترین مضرب مشترک عددهای 6,12 و 7 یعنی مضربی از 84 باشد.

اما ازمضرب های صحیح 84، تنهاخود 84 پذیرفتنی است. 
بنابراین: دیوفانتوس 84س�ال و پس�رش 42 س�ال عمر کرده است و با محاس�به کسرهایی از 
 عمرش که یاد ش�ده اند ،به دست می آیدکه پس�رش وقتی زاده ش�ده که او 38 سال داشته و

4=)42+38(-84 سال پس از مرگ پسرش درگذشته است.
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فرصت طلبی همه جا 
جواب نمی دهد

موفقی��ت امروزس��پاهان ب��رای 
هم��ه اس��ت.  ای��ن جمل��ه گویا 
همه چی��ز هس��ت و خط��اب به 
 کس��انی اس��ت که از هم اکنون به فکر تمام کردن تمام 
موفقیت ها و روزهای طالیی تیم فوتبال س��پاهان به نام 
خود هس��تند؛ روزهای طالیی که آرام آرام به س��پاهان  
نزدیک می ش��ود  و اگر س��پاهانی ها زمان را از دس��ت 
 ندهند، س��ومین قهرمانی پیاپ��ی را برایش ب��ه ارمغان 
می آورد. با نزدیک شدن به این ایام، کسانی که به نوعی 
در گذش��ته س��همی در موفقیت های قبلی داشته اند،  
کسانی که با تزلزلی که تیم فوتبال س��پاهان در ابتدای 
لیگ یازدهم از خود نش��ان داد خیلی سریع  منتقد این 
تیم شدند، به تازگی  دست به کار شده اند. از شانس خوب  
 علیرضا رحیمی، مدیرعام��ل کنونی س��پاهان بود یا از 
 خ��وش شانس��ی و دع��ای ه��واداران ای��ن تی��م،  ام��ا  
رفته رفته تی��م فوتبال س��پاهان قهرم��ان فصل پیش 
 لی��گ برت��ر، ب��دون س��تاره های س��ال های گذش��ته 
گام به گام خود را در کورس قهرمانی قرار داد و تا لمس 
جام قهرمانی، چهار امتی��از دیگر بیش��تر فاصله ندارد. 
اما خواهش��ی که انتظار می رود از س��وی  دوس��تان و 
 دلس��وزان س��پاهان اجاب��ت ش��ود، ای��ن اس��ت ک��ه 
موفقیت های ام��روز این تی��م   را به پ��ای  دیگرانی که 
کوچک ترین س��همی در این موفقیت ندارند  ننویسند. 
این باش��گاه با تالش��ی ک��ه رحیم��ی و بازیکن��ان تیم 
فوتب��ال س��پاهان از خ��ود نش��ان داد، دوب��اره احی��ا 
ش��د و ب��ه نوع��ی، تدبی��ر و مدیری��ت بح��ران علیرضا 
رحیم��ی و دس��ت ان��درکاران کنون��ی ای��ن مجموعه 
 زمین��ه آرام��ش ام��روز س��پاهان را رق��م زده اس��ت.

ح��ال  از گوش��ه و کن��ار خب��ر می رس��د ک��ه بعضی 
دوس��تان با بها دادن به یک س��ری اف��راد، قصد مطرح 
ک��ردن خ��ود  را دارن��د ک��ه ای��ن نوش��تار هش��داری 
اس��ت برای ای��ن حرکت ک��ه نقط��ه مقاب��ل زحمات 
ش��بانه روزی مس��ئوالن ام��روز ای��ن باش��گاه اس��ت.

 افرادی ک��ه عادت به خ��وردن نان ب��ه ن��رخ روز دارند، 
 بی مهابا در راه رس��یدن این افراد به هدفشان سر و جان 
می دهند  و به واسطه تریبونی که در اختیار دارند، سنگ 
کسانی را به س��ینه می زنند که کوچک ترین نقشی در 
احیای دوباره این تیم و باشگاه آن ندارند. فرصت طلبی و 
جاه طلبی دوستان در زمان خود مورد ستایش قرار گفت، 
اما امروز فرصت خوبی برای تکرار این خصیصه نیست و 

باید گفت فرصت طلبی همه جا جواب نمی دهد.
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12
بکن باوئر: پپ برای یادگرفتن زبان آلمانی یک سال فرصت دارد

 با کناره گیری  گواردیوال  ازتیم بارسا، بکن باوئر به این فکر افتاده که  برای جانشینی هاینکس 
روی گواردیوال تمرکز کند. او گفته پپ یک سال برای یادگیری زبان آلمانی وقت خواهد داشت. ايبرا، بمب خبري مورينيو 

نخس��تین بمب خبري ژوزه مورینیو در فصل نقل و انتقاالت تابستاني، 
انتقال زالتان ابراهیموویچ از میالن به مادرید است. این سرمربی پرتغالی 
قصد دارد در فصل نقل و انتقاالت تابستانی زاالتان ابراهیموویچ، مهاجم 
س��وئدی میالن ایتالیا را به خدمت بگیرد. مورینیو و زالتان در سال های 
گذشته و در زمانی که آقای خاص هدایت اینتر میالن را بر عهده داشت، 
با هم کار کرده بودند و مهاجم س��ابق بارسلونا زیر نظر این مربی پرتغالی 

فعالیت کرده بود. 

قهرمانی به دست من سيتی افتاد
همسایه های پرسروصدا خواب را از چشمان منچستریونایتد ربودند. آنها 
با برد یک بر صفر مقابل یونایتد در فاصله تنها دو هفته مانده به پایان این 
فصل لیگ برتر، به صدر جدول رس��یدند و اکنون با پیروزی در دو دیدار 
پیش رو با نتایجی مشابه منچستریونایتد، می توانند فاتح لیگ برتر شوند.

ساخت كليپ المپيك
 با بازي بكام و دنيس لوييس 

با نزدیک شدن به زمان آغاز بازي هاي المپیک، تالش میزبان براي برگزاري 
هر چه بهتر این رقابت ها ش��دت گرفته است. در یکي از آخرین تالش ها 
لندن براي ساخت کلیپ المپیک 2012، از س��تارگان ورزشي و هنري 
همچون دیوید بکام، میتو پینس��ت، دنیز لوییس کمک گرفته تا فیلمي 
را براي پخش در طول این بازي ها آماده کند. فیلمس��ازان براي ساخت 
این کلیپ به بنگالدش، اتیوپي و مصر رفتند و هدف از ساخت این کلیپ 
ارائه دورنماي کلي از این مسابقات و ترغیب مردم براي تماشاي بازي هاي 
لندن است. این کلیپ با همکاري یونیسف و شوراي ورزشي بریتانیا ساخته 
مي شود. آغاز این دوره از بازي هاي المپیک با سالروز تولد نویسنده و شاعر 
بزرگ انگلیس، شکسپیر همراه ش��ده و بریتانیایي ها مي  خواهند از این 
موقعیت استفاده کرده و در ابتداي المپیک براي سالروز تولد این نویسنده 

و شاعر بزرگ، جشني بگیرند. 

مورينيو در فكر بيرون كردن زيدان
ژوزه مورینیو، مرب��ی پرتغالی رئال مادرید این روزه��ا برای بیرون کردن 
زین الدین زیدان از کادر مدیریتی تیمش در پایان این فصل از رقابت های 
اللیگا تالش می کند. این اسطوره فرانسوی، سه سال پیش و با روی کار 
آمدن فلورنتینو پرس در رئال مادرید، به عنوان مشاور به باشگاه مادریدی 
بازگش��ت، ولی چند ماه بعد از روی کار آمدن مورینیو در رئال در ماه می 
سال 2010، مربی پرتغالی، از این اسطوره فرانسوی خواست تا در امور تیم 

اصلی با او همکاری کند.

پورتو، قهرمان زودهنگام ليگ پرتغال 
پورتو برای بیست و ششمین بار درتاریخ این باشگاه، قهرمان لیگ پرتغال 
شد. این اتفاق درحالی رخ داد که هنوز رقابت های لیگ پرتغال به اتمام 
نرسیده، ولی با تساوی 2-2 بنفیکا مقابل ریو آوه در بازی های این هفته 
لیگ پرتغال، قهرمانی پورتو از نظر محاسبات ریاضی مسجل شد. پورتو 
که سال گذشته هم قهرمان لیگ پرتغال ش��ده بود، امسال توانست این 
قهرمانی را تکرار کند. این بیست و ششمین قهرمانی پورتو در تاریخ 118 
ساله این باش��گاه بود که چهاردهمین قهرمانی آنها از سال 1991 به بعد 

هم محسوب می شود. 

باشگاه هيگوس دی 
آكوسفينكوسكه از 

باشگاه های دسته دوم 
كشور پرو، در اقدامی بی 

 سابقه يك زن را 
به عنوان مربی اين تيم 

انتخاب كرد. خانم »نيلوی 
ايبانيز« 43 ساله كه از 

اهالی كشور بوليوی است 
به عنوان اولين زنی كه 

مربی تيم فوتبال مردان 
می شود، برای  اين سمت  

انتخاب شده است.

يك تيم هندی با پيشنهاد 
1/5ميليون دالری، كريمی 

را می خواهد.
فوتبال هند در راستای 

تغيير و تحوالت اساسی 
است و در اين راستا يك 
تيم هندی در پی جذب 

يكی از بهترين بازيكنان 
 فوتبال آسياست. 
 البته هنوز كريمی 

پاسخی به اين پيشنهاد 
نداده است.

 جديدترين 
گزينه ای كه اين روزها 

به عنوان مديرعامل 
آينده باشگاه استقالل 
مطرح شده، محمدرضا 

ساكت،مديرعامل كنونی 
 باشگاه فوالدماهان 

است.خبری كه تا اين 
لحظه هيچ كس نه  آن را 

 تأييد و نه تكذيب 
كرده است.

زنی كه مربی تيم فوتبال مردان شد 

گزينه جديد مديرعاملی استقاللساكت، 

علی كريمی هندی می شود

عکس نوشت

فوتبال 

تني چند از بازیکنان مشهور در فوتبال اروپا، س��ابقه بیش از 100 بازي در این رقابت ها را 
دارند؛ به همین منظور قصد داریم با سابقه ترین بازیکنان تاریخ این رقابت ها را مورد بررسي 

قرار دهیم.
1      رائول گونزالس اسپانیایي با 144 بازي از سال 1995 با تیم هاي رئال مادرید و شالکه 
04، با سابقه ترین بازیکن تاریخ این رقابت هاست. پسر طالیي سانتیاگو برنابئو در این رقابت 

ها 71 گل یعني 49 صدم گل در هر بازي به ثمر رسانده است. 
2    رایان گیگز ولزي فقط با منچستریونایتد از سال 1993، 139 بازي سابقه حضور 

در این رقابت ها را دارد و 29 گل یعني 21 صدم گل در هر بازي را به ثمر رسانده است.
3    پائولو مالدیني ایتالیایي از آث میالن از س��ال 1985 تا 2009، 139 بازي با 

روسونري ها، سابقه درخش��انی را ثبت کرده و با وجود پست تخصصي تدافعي، 
سه گل هم به ثبت رسانده است.

4   کالرنس س��یدورف هلن��دي با تیم ه��اي آژاکس، رئ��ال مادرید، 
اینترمیالن و آث_ میالن از س��ال 1992، سابقه 130 بازي در این رقابت 

ها را دارد و 12 گل در این بازي ها یعن��ي  حدود10 درصد گل در هر بازي 
را به ثمر رسانده است. 

5    روبرت��و کارلوس از س��ال 1996 تا 2010 با تیم ه��اي اینترمیالن، رئ��ال مادرید و 
فنرباغچه سابقه 128 بازي در این رقابت ها و به ثمر رساندن 17 گل را دارد.

6    پل اسکولز نیز سابقه 128 بازي از س��ال 1994 فقط با منچستریونایتد تاکنون و به 
ثمر رساندن 25 گل را دارد.

7    ژاوي سابقه 124 بازي با بارس��لونا از سال 1998 و به ثمر رس��اندن 9 گل در این 
رقابت ها را دارد.

8    ایکر کاسیاس، دروازه بان اسپانیایي رئال مادرید از سال 1999 سابقه 123 بازي 
در این رقابت ها را دارد.

9    کارلوس پویول، مدافع باتجربه بارسلونا، از سال 1999 سابقه 123 بازي و به 
ثمر رساندن دو گل را در کارنامه دارد.

10    آندره ش��وچنکو، مهاجم سرش��ناس اوکرایني از س��ال 1994 با تیم هاي 
دیناموکیف، آث_ میالن و چلسي، سابقه 116 بازي و 58 گل در کارنامه دارد.

کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادرید درها را به روی انتقال احتمالی 
اش به رقابت های سری آ نمی بندد. او درمورد احتمال حضورش در فوتبال ایتالیا 
گفته:» هرگز نگو هرگز« این ستاره پرتغالی در س��ال 2009 از منچستریونایتد به 
رئال منتقل ش��د و از آن زمان به بعد در 141 بازی برای رئال به میدان رفته و 143 

گل برای این تیم به ثمر رسانده است.
رونالدوی 27 س��اله در صحبت هایی اعالم کرد که از حضور در فوتبال اس��پانیا 

راضی است، ولی احتمال انتقالش به فوتبال سری آ را رد نکرده و به تمجید 
از سه تیم بزرگ سری آ پرداخته است.

  رونالدو در صحبت های خود به مدیاست، گفت: من احترام زیادی برای 
لیگ ایتالیا قائلم، ول��ی این لیگ االن بع��د از اللیگای اس��پانیا و لیگ برتر 
 انگلیس، در رده س��وم ق��رار دارد. البته هرگز نبای��د گفت هرگز. روزی ش��اید به 
 ایتالیا ب��روم. ایتالی��ا تیم های ف��وق الع��اده ای مثل اینت��ر، می��الن و یوونتوس 

را دارد.
 او درمورد حض��ورش در رئ��ال گفت: م��ن افتخار می کن��م که برای رئ��ال بازی 
 می کنم؛چ��ون دراینجا لذت م��ی برم. چ��ون زمانی ک��ه از فوتبال ل��ذت نبری، 
دیگر زمان جدای��ی فرا رس��یده. در ح��ال حاضر م��ن در اینجا، در ب��زرگ ترین 
باش��گاه دنیا،راض��ی و خوش��حالم. او همچنی��ن از ژوزه مورینیو، مرب��ی پرتغالی 
 تیم��ش تعریف کرد و ب��ه این نکته اش��اره کرد که ای��ن مربی 49 س��اله، بهترین 
مربی دنیاس��ت: مورینیو مرب��ی فوق العاده ای اس��ت و ج��ام ه��ای قهرمانی او، 
 خودش��ان حرف می زنن��د. او در پرتغ��ال، انگلی��س و ایتالیا به قهرمانی رس��یده 
 و ای��ن او را مب��دل به بهتری��ن مرب��ی دنیا می کن��د. رونال��دو در بخ��ش پایانی 
 صحب��ت های��ش گف��ت: از نظ��ر م��ن، بهتری��ن ب��ودن، ب��دان معناس��ت 

ک��ه توانای��ی ات را درکش��ورهای مختل��ف و رقاب��ت ه��ای مختل��ف ثاب��ت 
 ک��رده باش��ی. برعک��س بقی��ه، مورینی��و ای��ن کار را انج��ام داده. ای��ن 

خیلی ساده است.

ستاره های ابدی 
 

با سابقه ترین بازیکنان ليگ  قهرمانان 
رونالدو: 

 

انتقال به ایتاليا؟هرگز نگو هرگز 

 به هرحال ش��رایط جدول رده بن��دی به گونه ای رق��م خورده که 
س��ه امتیاز  این بازی می تواند قهرمانی س��پاهان در لیگ یازدهم 
را تضمین کند و از طرف دیگر ذوب آهن از لحاظ عملی، ش��انس 
 زیادی برای رسیدن به سهمیه آسیا نخواهد داشت و به همین خاطر 
 نمی ت��وان انتظار داش��ت ک��ه بر خالف س��ال های گذش��ته که 
ذوبی ها در کورس قهرمانی حضور داشتند، این بازی یک بازی شش 
امتیازی محسوب شود. اما مس��أله زمانی مهم می شود که بدانیم 
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر با منافع تیم های پرطرفدار تهرانی 
متضاد اس��ت و به همین خاطر هواداران این دو تیم هرگز دوست 
 ندارند که آقایی فوتبال اصفهان توس��ط سپاهان و ذوب آهن ادامه 
داشته باشد. اگر اهل مطالعه روزانه سایت های خبری و روزنامه های 
سراسری باشید، به طور حتم متوجه این مسأله شده اید که هنوز 
س��وت بازی های هفته 32 لیگ برتر و پیروزی سپاهان در مقابل 
ش��اهین به صدا درنیامده، حاشیه س��ازی برای شهرآورد اصفهان 
آغاز شده و مطرح کردن صحبت هایی مثل تبانی دو تیم همشهری 
یا دس��تور وزارت صنایع برای شکست ذوب آهن به طرق مختلف، 
در روزنامه و سایت ها مورد بررسی قرار گرفته تا شاید از این طریق 
بتوانند حساسیت این بازی را افزایش داده و به نوعی ذوب آهن را در 

کالم خودمانی برای این مسابقه »شیر« کنند. حتی داستان اعتصاب 
 بازیکن��ان ذوب آهن در روز یکش��نبه به عنوان دس��تاویزی برای 
ش��لوغ کاری مطبوعات قرار گرفته تا از ای��ن طریق ثابت کنند که 
بازیکنان ذوب آهن قصد ندارند در مقابل سپاهان با آمادگی کامل 
حاضر شوند، در حالی که این مسأله اتفاق جدیدی نیست و شاید 
ذوبی ها در طول این فصل به تعداد انگشتان یک دست وارد اعتصاب 
کوتاه مدت شده اند که البته با توجه به ش��رایط مدیریت باشگاه، 
 هیچ نتیجه ای برایش��ان در بر نداش��ته اس��ت. حاال این اعتصاب 
 بهانه ای ش��ده ت��ا ش��اید نح��وه برگ��زاری ش��هرآورد اصفهان 
توس��ط دوس��تان مغرض زیر س��ؤال برود. حتی امی��ر قلعه نویی 
هم با وجود حض��ور در تبریز، یک تی��م کامل رس��انه ای در بین 
هم��کاران مطبوعات��ی دارد ک��ه وظیف��ه اصل��ی ش��ان حمایت 
از افکار سرمربی س��ابق اس��تقالل اس��ت و به همین خاطر تمام 
تالش ها ب��ر این مبنا صورت م��ی گیرد که س��پاهان در کورس با 
 تبریزی ها عق��ب بیفتد. به هر ح��ال قهرمانی ب��رای تبریزی ها و 
 امیرقلعه نوی��ی آنق��در ارزش دارد که حت��ی در ای��ن راه از هیچ 
هزینه ای هم فروگذار نباش��ند تا ش��اید با تزریق انگیزه بادکنکی 
به ذوب آهن، باعث شوند ش��هرآورد اصفهان از یک بازی معمولی، 

تبدیل به رقابتی گالدیاتور گونه و رو کم کنی برای دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن ش��ود. س��ابقه نش��ان داده بازی ش��هر آورد اصفهان 
 بر خالف بقیه ب��ازی های درون اس��تانی لیگ برتر، همیش��ه در 
طی ده دوره گذشته لیگ برتر از جذابیت های خاصی برخوردار بوده 
و هرگاه دو تیم دچار حاشیه های خود ساخته نبوده اند، تماشاگران 
این بازی از دیدن آن لذت برده اند و برعکس هرگاه حساسیت های 
کاذب به این بازی تزریق ش��ده، نتیجه ای برعکس از خود نش��ان 

داده است. 
اما در ای��ن بی��ن نبای��د از نقش رس��انه ه��ای محل��ی اصفهان 
 و ه��واداران ه��ر دو تی��م ه��م گذش��ت ک��ه در کاه��ش تنش و 
 حاش��یه های موج��ود نقش��ی تأثیرگذار ایف��ا می کنن��د. چاپ 
مصاحبه های رنگارن��گ از جان��ب بازیکنان و کادر فن��ی دو تیم 

چاش��نی  کم��ی  ب��ا  ک��ه 
ش��یطنت و حاش��یه هم��راه 
 باش��د، باع��ث ایج��اد تفک��ر 
کری خوان��ی در بین بازیکنان 
 دو تیم می شود و همین مسأله 
ای  لطم��ه  توان��د   م��ی 
جبران ناپذیر به ش��رایط فنی 
ای��ن مس��ابقه وارد کند، چون 
بازیکنان در ش��رایط طبیعی 
هرگز دوس��ت ندارند که دچار 
ح��س ک��م آوردن در مقاب��ل 
 حریف شوند و به قول قدیمی ها

 همانط��ور ک��ه ح��رف، حرف 
می آورد، ای��ن مصاحبه های 
جنجالی هم نه تنها گره گش��ا 
نخواهد ش��د، بلکه گ��ره این 
بازی را کورتر هم خواهد کرد. 
اصل س��خن اینجاست که بعد 
از اتم��ام این ب��ازی فرصت به 

اندازه کافی برای پرداختن به این مس��ابقه و شرایط کمی و کیفی 
آن وجود خواهد داش��ت و چه بهتر که رس��انه های محلی هم در 
این زمینه مددرسان فوتبال اصفهان باش��ند. اما هواداران سپاهان 
 و ذوب آه��ن هم به عن��وان یار دوازدهم تیمش��ان باید دس��ت از 
کری خوانی های بیش از حد تا روز یکش��نبه بردارن��د و حتی در 
روز بازی هم س��کوهای آرام و بدون حاش��یه که هر طرف فقط به 
فکر موفقیت تیم خودش و عدم تخریب تیم حریف باش��د، نقشی 
 مهم در بهتر برگزار ش��دن این بازی خواهد داشت و اینجاست که 
 می توان امیدوار بود که شاهد ش��هرآوردی زیبا و منطقی از جانب 
دو تیم سپاهان و ذوب آهن باش��یم تا در نهایت هر کدام از دو تیم 
 که از لحاظ فنی نس��بت به تیم حریف برتری داشته باشد به حق 

خودش در این مسابقه برسد. 

الكی شلوغش می كنند

این بازی خيلی هم حساس نيست!

مسعود هنوز چهار روز تا آغاز شهرآورد اصفهان بين دو تيم سپاهان و ذوب آهن زمان باقی است. از 
ابتدای همين هفته فعاليت های زير پوس�تی رسانه های پايتخت نش�ين منتسب به  دو تيم افشاری

پرسپوليس و استقالل آغاز شده تا شايد با حاشيه سازی های مرسوم، مانع از رسيدن سپاهان 
به چهارمين عنوان قهرمانی اش در ليگ برتر شوند.

 چاپ مصاحبه های
رنگارنگ از جانب 

بازيكنان و كادر 
فنی دو تيم كه 
با كمی چاشنی 

شيطنت و حاشيه 
همراه باشد، باعث 

 ايجاد تفكر 
كری خوانی در بين 

بازيكنان دو تيم 
می شود

گروه 
ورزش



یادداشتیادداشت

تیم فوالدماهان که در دو دی��دار قبلی بر حریف 
خود غلبه کرده اس��ت، به امید تکرار برد در خانه 
حریف، پا به ماهشهر گذاشته و این درحالی است 
که این تیم برای این ب��ازی جواد داوری، بازیکن 
با تجربه و تأثیرگ��ذار خود را به دلی��ل دریافت 
تکنیکال و محرومی��ت در اختیار ندارد. از طرفی 
مصدومیت ایجاد ش��ده برای راش��اد اندرس��ون 

 در ب��ازی دوم، ش��رایط ن��ه چندان 
ایده آلی را برای تی��م صادق زاده 
فراهم کرده اس��ت، ب��ه گونه ای 
 که خود ص��ادق زاده در این باره 
می گوی��د: بای��د تدابی��ر ما به 

 گون�����ه ای
 باشد که 

بتوانیم جای خالی داوری را ب��ا حضور بازیکنان 
دیگر پرکنیم، اما غیبت او در بازی واقعا تأثیرگذار 

است.
صادق زاده که بیش از همه می خواهد کار صعود 
تیمش به فینال را در بازی امروز یکسره کند و به 
 اما و اگر نکشاند، می گوید: اگر بازیکنانم همانند 

دو بازی اول با تمام توان بازی کنند، شکست پترو 
در خانه دور از دسترس نیست. پتروشیمی حریف 
قدرتمند و با تجربه ای است و نباید با اشتباهات 
فرصت ها را از دس��ت داد، البت��ه نگرانی او بحق 
اس��ت. محرومیت جواد داوری، س��رماخوردگی 
بابک نظافت و نامساعد بودن وضعیت اندرسون 
ش��رایط س��ختی را برای صادق زاده و بازیکنان 
جوانش رقم زده و آنه��ا را وادار به مصافی نابرابر 
می کند که غول هایی مثل آیدین کبیر، محمد 
جمشیدی، س��عید داورپناه،جوزف فورته،جلیه 
آکنده له، مهراد آتش��ی که به غیر از خارجی ها 

بقیه در سطوح مختلف ملی توپ می زنند. 

آتشی: باید فرصت طلب و کم اشتباه 
باشیم

مهراد آتش��ی، گاردراس دوم تیم پتروشیمی 
دراین باره می گوی��د: تیم ما باید از حداقل 
ش��انس موجود به س��ود خود استفاده 
کند. ی��ک هفت��ه فرص��ت خوبی 
بود ت��ا روی نقط ضع��ف خود و 
نقاط ق��وت حری��ف کار کنیم 
و ب��ا ارائه ی��ک ب��ازی خوب، 
از حداقل ش��انس خ��ود برای 
صعود به فینال اس��تفاده کنیم، 
به خصوص که از امتیاز میزبانی 
ه��م برخورداریم و ش��رایط 
برای رسیدن به این هدف 
فراه��م اس��ت.ماهانی ها 
معتقدند هر چقدر نیمکت  
پتروشیمی از وجود بازیکنان 
بزرگ و ملی غنی است، تیم آنها 
به لحاظ مه��ره ای با ضعف 
روبروست و مقایسه این 
دو تی��م ب��ا یکدیگر، 
ای  مق���ایس���ه 

ناعادالنه اس��ت. 

اما آتش��ی این موضوع را قبول ندارد و می افزاید: 
این تیم بازیکنان ب��ا تجربه و مل��ی پوش خیلی 
خوبی دارد و با وج��ود دو بازیکن خارجی خیلی 
خوب، به لحاظ مهره ای در شرایط خوبی هستند. 
اگر تیمش��ان به دلیل حضور در لی��گ تازه وارد 
محسوب می ش��ود، اما از مدیریت باشگاه ماهان 
گرفته ت��ا س��رمربی و بازیکن همه با راه و رس��م 
تیمداری و مربیگری در س��طح ملی و حضور در 
میادین بین المللی و حض��ور در فینال به خوبی 
آشنا هستند و تجربه دارند. به نظر من هر تیمی 
که از فرصت ها بهتر اس��تفاده کن��د، برنده بازی 
است. تیم پتروشیمی در دوبازی قبلی خود خیلی 
پرنوسان ظاهر ش��د، به گونه ای که در دقایقی از 
بازی با وجود برتری نسبت به حریف، در گرفتن 
 نتیجه پایانی ناکام  می ماند. آتش��ی در این باره 
می گوی��د: در ای��ن دیدارها بازیکن��ان ماهان به 
واسطه تجربه ای که داشتند، در دقایق و لحظات 
پایانی بهتر از تیم ما عمل کردند و بالطبع نتیجه 
بهتری هم گرفتند.آتشی بازی امروز را مثل بقیه 
بازی های می داند و تفاوتی برای آن قائل نیست: 
اگر این دیدار حساس��یتی هم داشته باشد، برای 
تیم ماست. ما اگر دراین دیدار فرصت طلب و کم 
اش��تباه تر عمل کنیم، می توانیم نتیجه دلخواه 

خود را  به دست بیاوریم.

داوری: تیم پترو حکم تیم زخم خورده 
را دارد

جواد داوری، بازیکن با تجربه ماهان به واس��طه 
تکنیکالی که در بازی های حفاری و پتروشیمی 

دریافت ک��رد، غایب بزرگ ماه��ان در این دیدار 
محسوب می شود. 

وی در رابطه با ب��ازی امروز تیمش می گوید: تیم 
پترو به خاطر دو باختی که در اصفهان داش��ت، 
حکم تی��م زخم خ��ورده ای را دارد ک��ه به قصد 
 انتقام و تالفی پا میدان م��ی گذارد.امیدوارم که 
بچه های م��ا مغرور این دو برد نش��وند و با همان 
انگیزه و ت��وان قبلی در بازی حاضر ش��وند و کار 

صعود را یکسره کنند. 
تی��م پتروش��یمی از 12بازیکن باتجرب��ه مانند 
 آیدین کبیر، مهراد آتشی، داورپناه و جمشیدی و 
دو بازیک��ن خارج��ی خیلی خوب اس��تفاده می 
کند، اما این که چرا با این داش��ته ها در کس��ب 
نتیجه ناموفق بوده، به بحث های درون تیم برمی 
گردد. ماهان به غی��ر از چهارپن��ج بازیکن، بقیه 
 بازیکنانش بازی در س��طح س��وپرلیگ را تجربه 

نکرده اند.
داوری با این توضیح، به این نکته اش��اره می کند 
که اگر چه به لح��اظ مهره ای تیم پت��رو برتری 
زیادی نس��بت به ما دارد، ام��ا انگیزه،تالش،کار 
تیمی، همدلی و انسجام تیمی ما باعث شده که تا 

این لحظه مغلوب نشویم. 
عدم هماهنگ��ی لیدرترن��س با س��ایر بازیکنان 
ماهان، نگرانی های��ی را برای این تی��م به وجود 
 آورده، ب��ه گونه ای ک��ه داوری ه��م در این باره 
می گوید: ترنس بازیکن قابل و توانمندی اس��ت، 
ولی هنوز به ش��رایط تیم ما عادت نکرده اس��ت. 
امیدوارم که در بازی امروز بیشتر از قبل به کمک 

تیم بیاید و مؤثرتر عمل کند.

نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال

آسمانخراش های ماهان در راند سوم
نجمه  راند سوم از بازی های پنج گانه مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال بعد از تأخیر یک هفته ای، از امروز 

پیگیری می شود و تیم فوالدماهان به عنوان نماینده اصفهان در این مرحله، به مصاف پتروشیمی بندرامام می رود.کرمی

خبر کوتاه

هدیه 2میلیون تومانی به مرادی
س��هراب مرادی، وزنه بردار اصفهانی و بهترین وزنه بردار مسابقات 
قهرمانی آسیا به پاس موفقیتش در رقابت های چهل و سومین دوره 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی، دو میلیون تومان 

از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان پاداش می گیرد. 
 در پایان این رقابت ها س��هراب مرادی، ملی پوش اصفهانی دس��ته 
۸۵ کیلوگرم کشورمان به عنوان بهترین وزنه بردار مسابقات معرفی 
شد. مالیی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان  به سهراب مرادی 
این قول را داد که در صورت کسب نشان طالی المپیک، از جیب خود 

به او پاداش ۳۰ میلیون تومانی می دهد. 
با نتایجی که مرادی در کره کسب کرد، به دست آوردن نشان طالی 
المپیک هم دور از انتظار نیس��ت. پس پ��اداش ۳۰ میلیون تومانی 

مرادی کم کم باید آماده شود! 

 دلیل حرف های استاندار را 
از خودشان بپرسید

استاندار اصفهان روز گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها اعالم 
کرد که باشگاه ذوب آهن باید زیر س��ایه یک مدیریت قوی تر به کار 
خود ادامه دهد؛ مصاحبه ای که مدیرعامل کنونی باشگاه ذوب آهن 

ترجیح داد در مورد آن حرفی به زبان نیاورد.
خس��رو ابراهیمی که معموال در ش��رایط حس��اس ترجیح می دهد 
س��کوت اختیار کند، در گفتگو با ایمنا پیرامون اظهارات اس��تاندار 
اصفهان و اعالم این که باشگاه باید زیر سایه یک مدیریت قوی تر به 
کار خود ادامه دهد، اظهار داشت: باید از خودشان به صورت واضح تر 

سؤال کنید. 

شهاب گردان در لیست 
استقالل 91

دروازه بان تیم فوتبال 
ذوب آهن

  با این که  گفته می شود  قلعه نویی در صورت 
بازگشت به تیم استقالل وحید طالب لو را به 
 این تیم باز می گرداند، اما ش��نیده می شود 
نیم نگاهی هم به شهاب گردان، دروازه بان 

کنونی ذو ب آه��ن  دارد؛ خبری که  در صورت 
قطعی شدن جدایی مهدی رحمتی از استقالل و 
احتمال حضور گردان در این تیم، قوت می گیرد. در 
حالی که وحید طالب لو از آمادگی چند سال پیش 
خود بهره مند نیست، وضعیت برای حضور شهاب 
گردان مهیاست و این دروازه بان جزو کاندیداهای 
اول حضور در بین سه دروازه بان آبی هاست. البته خود 
شهاب هم تمایل زیادی دارد در پایان فصل از ذوب آهن 

جدا شده و به یکی از تیم های پایتخت بپیوندد.
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ایمون زاید در میان بهترین گلزنان سال جهان 

ایمون زاید، مهاجم پرسپولیس، سی و چهارمین گلزن برتر فوتبال دنیا در سال 2۰12 است. فدراسیون جهانی آمار 
و تاریخ فوتبال، رده بندی برترین گلزنان سال 2۰12 جهان در مسابقات بین المللی تا پایان ماه چهارم میالدی را 

اعالم کرد که در آن لیونل مسی، بازیکن بارسلونا با 11 گل در صدر جدول قرار دارد. 

جدول نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال

 - 
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 - 
- -

 - 
- -

 - 
- -

 - 
- -

 - 
- -

 - 
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 - 
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دانشگاه آزاد
صفر

مهرام
2

فوالد ماهان
2

پتروشیمی 
صفر
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مزایده
959 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 5679/90 ش ح دوم له جواد حس��ینیان علیه حس��ین رمضانی 
پوزانی به آدرس اصفهان خیابان عالمه امینی خ ش��هید س��لمانی مجتمع مسکونی پردیس 
خیابان س��رو بن بست الله پ 174 بخواسته مطالبه مبلغ 46/500/000 ریال مطالبه بخشی 
از مبلغ محکوم به جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/3/6 ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول 
مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران 
به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که جمعًا توس��ط کارشناس رسمی دادگستری 
اصفهان مبلغ 46/500/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگ��زار نماید و طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارش��ناس را به شماره حساب 
2171350205001 مل��ی دادگس��تری اصفه��ان واریز نمایند و در ص��ورت بازدید و حین 
ش��رکت از قیمت پایه شروع شده و اموال به ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که 
باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند. و مشخصات اموال با خصوصیات کامل در آگهی نظریه 
کارش��ناس به ش��رح پیوست می باش��د. نامه ش��ماره 5679/90 / ش ح 2 باستحضار می 
رس��اند حسب االمر آن مقام محترم در مورخه 90/12/17 پس از مطالعه پرونده با مراجعه 
به آدرس: خ عالمه امینی، خ شهید سلمانی مجتمع مسکونی پردیس – خ سرو- کوچه الله از 
وسائل و اموال توقیف شده و موجود در محل بازدید بعمل آمده و گزارش کارشناسی پس 
از بررسی الزم با در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع زمانی و سایر عوامل مؤثر 
در تعیین قیمت گذاری بش��رح ذیل برآورد و اعالم می گردد. 1- یکدس��ت میز ناهارخوری 
صفحه شیش��ه ای و پایه چوبی و تعداد 8 عدد صندلی مبلی پشت بلند کرم رنگ و یکدست 
مبلمان چوبی پش��ت بلند دس��ته دار فندقی با رویه پارچه ای کرم شامل 6 عدد تکنفره- یک 
عدد کاناپه- 4 عدد عس��لی صفحه شیش��ه ای با پایه چوبی و یک عدد میز شیش��ه ای پایه 
چوبی جلومبلی مستعمل که کلیه مبل و صندلی ها دارای کاور مخصوص است. 2- ویترین 
قفس��ه ای با شیشه خور بازش��و )حدود 2 متری( با قابلیت جای تلویزیون و ضبط صوت 
در حد مس��تعمل، 3- ویترین چوبی طرح دکور MDF س��اده، ق��اب عکس به ابعاد تقریبی 
150×200 س��انتی متر در حد مس��تعمل، 4- دو عدد اکواریوم بهمراه پمپ و سایر متعلقات 
دارای ابعاد تقریبی 60×100×130 و 40×60×110 سانتی متر که یکی از اکواریوم ها بروی 
دکور چوبی نئوپانی قرار دارد و هر دو مس��تعمل می باش��د. 5- تلویزیون 29 اینچ کنترل 
 CD RAM مس��تعمل، 6- یک عدد گرامافون ب��ا بلندگوی بوتی و دارای رادیو و JVC دار
با پایه مربوطه در حد مس��تعمل، 7- یک عدد یخچال سای بای ساید مدل سامسونگ )30( 
)دو درب یخچال، فریزر( رنگ مشکی و دارای یخ ساز و آبسردکن در حد مستعمل، 8- یک 
جفت لوس��تر کنار سالنی کره ای شکل و شاخه ای کارکرده و مستعمل، 9- یک جفت فرش 
ماشینی ستاره کویر یزد هر یک به ابعاد دوازده متری رنگ کرم سرمه ای )500 شانه- پلی 
اس��تر پنبه( رنگ زمینه و مس��تعمل که ارزش تقریبی 9 قلم اموال فوق جمعًا معادل چهل و 
ش��ش میلیون و پانصد هزار ریال )46/500/000 ریال( معادل چهار میلیون و شش��صد و 
پنجاه هزار تومان برآورد و تخمین زده می ش��ود. ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
960 شماره: 113/90 ش 39 به موجب رأی شماره 256 تاریخ 90/4/14 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مهدی آهنگرزاده نام 
پدر: علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال 
رس��می موتورسیکلت به شماره انتظامی 3165-اصفهان 79 بنام خواهان رسول عقیلی نام 
پدر: حسین شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آتشگاه خ نبوی منش خ شهید تیموری بن شقایق 
پالک 60. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
961 در خص��وص پرونده کالس��ه 991/90 خواهان کامران بهین آیین دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه ضرر و زیان وارده به مبلغ هفده میلی��ون و هفتصد هزار ریال بانضمام میزان 
خسارت تأخیر تأدیه از زمان طرح دعوی لغایت اجرای حکم به طرفیت جمیله محسنی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/22 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 

ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2152 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
 

اخطار اجرایی
962 ش��ماره: 938/90 ش 5 به موجب رأی ش��ماره 178 تاریخ 90/10/3 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- شرکت مرکز امداد 
ش��بانه روزی ساختمان و تأسیسات سروش سمنان 2- حبیب اله محمودی هر دو مجهول 
الم��کان محکومند به: پرداخت تضامنی مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و 218/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک های 452863-90/4/15 . 572448-90/4/10 عهده بانک صادرات 
در حق محکوم له محمدعلی جوانی با وکالت محس��ن نس��اجی نشانی محل اقامت اصفهان 
خ وحی��د نبش خ حس��ین آباد مجتمع عس��گری طبقه دوم واحد 5. م��اده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را 

ق��ادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را 
 به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
963 آقای محس��ن افخمی خیرآبادی دارای شناسنامه ش��ماره 44 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 607/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جهاندار افخمی خیرآبادی بشناسنامه 15 در تاریخ 1390/12/25 اقامتگاه 
دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر 
و همس��ر: 1- محس��ن افخمی خیر آبادی ب��ه ش ش 44 فرزند متوفی، 2- حس��ین افخمی 
خیرآب��ادی ب��ه ش ش 34 فرزند متوفی، 3- کاظم افخمی خیرآب��ادی به ش ش 196 فرزند 
متوفی، 4- پروانه عظیمی سرتش��نیزی به ش ش 14 همس��ر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 2214 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
964 ش��ماره پرونده: 16307، ش��ماره دادنامه: 2098، مرجع رس��یدگی: شعبه 13 شورای 
حل اخت��الف اصفهان، خواهان: خانم زینب جمالی گندمانی نش��انی: اصفهان خیابان خیام 
کوچه فرقدانی فروجانی س��مت چپ پالک 37، خوانده: 1- علی عس��گری نشانی: اصفهان 
خیابان رباط دوم مقابل پارک کدپس��تی 7666853، 2- شرکت ضیاپخش به مدیریت متین 

دل زنده نشانی: اصفهان شهرک صنعتی دولت آباد خیابان سیزده فرعی اول سمت راست 
مقابل ش��رکت س��یما، خواس��ته: تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبل��غ 21/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه و صدور قرار 
تأمی��ن خواس��ته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم زینب جمالی گندمانی به طرفیت 1- آقای علی عس��گری 2- ش��رکت 
ضیاپخش به مدیریت آقای متین دل زنده به خواس��ته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره 481143 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 

علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچ گونه دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز 
ننموده لذا دعوی خواهان، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 40/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 
90/9/4 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 2211 شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
965 کالس��ه پرونده: 90/1682، ش��ماره دادنامه: 90، مرجع رسیدگی: شعبه 3 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ریحانه صدریان، نشانی: اصفهان خ قائمیه کوچه هشت بهشت پ 
206، وکیل: 1- مهدی ریاضیات 2- تابنده فتاحی نشانی: اصفهان سه راه سیمین روبروی 
رس��توران یلدا دفتر وکالت، خوانده: کریم دهنوی مجهول المکان، خواسته: نفقه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم ریحانه صدریان با وکالت آقای 
مهدی ریاضیات و خانم تابنده فتاحی به طرفیت آقای کریم دهنوی به خواس��ته مطالبه نفقه 
معوقه از تاریخ 88/7/18 تا زمان اجرای حکم و نفقه بصورت مستمر مقوم به بیست میلیون 
ریال وکلیه خسارت و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به دادخواست تقدیمی و 
صورتجلسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه رسیدگی 
حاضرنش��ده و دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه و یا نش��وز زوجه ارائه ننموده اس��ت 
لذا ش��ورا با اس��تناد به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی و نظریه کارشناسی مضبوط در 
پرونده که مصون از اعتراض مانده اس��ت خوانده را بابت نفقه خواهان از تاریخ 88/7/18 
لغایت 91/1/15 )صدور حکم( به پرداخت مبلغ س��ی و هفت میلیون و ششصد و نود و پنج 
هزار ریال به انضمام مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد هزار ریال هزینه 
کارشناس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
966 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 8/91 خواهان اکبر غ��الم نژاد دادخواس��تی مبنی بر 
واخواهی به طرفیت علی رضایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/3/17 س��اعت 4 عص��ر تعیین گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ش��عبه 28 حقوقی مجتمع ش��ماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
967 کالسه پرونده: 1680/90، شماره دادنامه: 2051، مرجع رسیدگی: شعبه 3 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ریحانه صدریان، نشانی: اصفهان خ قائمیه کوچه هشت بهشت پ 
206، وکیل: 1- مهدی ریاضیات 2- تابنده فتاحی نشانی: اصفهان سه راه سیمین روبروی 
رس��توران یلدا دفتر وکالت، خوانده: کریم دهنوی مجهول المکان، خواسته: بخشی از مهریه 
مقوم به ده میلیون ریال، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: خواهان با تقدیم دادخواست به طرفیت 
خوانده باال تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت بخشی از مهریه ما فی القباله سند نکاحیه 
ش��ماره 8784 مورخه 1388/7/18 صادره از دفتر ازدواج 133- اصفهان را نموده است با 
توجه به اظهارات خواهان و مندرجات سند نکاحیه و احراز رابطه زوجیت طرفین و این که 
خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده 
است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1082 قانون مدنی و 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه خواهان 
عین تعداد هش��تصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی به انضمام مبلغ سی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه. در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
968 آقای محمدتقی کمالی اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 3087 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 94/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان سلطان بیگم طاهری اندانی بشناس��نامه 415 در تاریخ 1391/1/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمدعلی 
کمالی اندانی فرزند بخش��علی ش ش 115 ان��دان )فرزند(، 2- محمدتقی کمالی اندانی فرزند 
بخشعلی ش ش 3087 )فرزند(، 3- صدیقه کمالی اندانی فرزند بخشعلی ش ش 74 )فرزند(، 

4- بتول کمالی اندانی فرزند بخش��علی ش ش 134 )فرزن��د(، 5- ربابه کمالی اندانی فرزند 
بخش��علی ش ش 96 )فرزن��د(، 6- هاجیه بیگم کمالی اندانی فرزند بخش��علی ش ش 3011 
)فرزند(، 7- طاهره کمالی اندانی فرزند بخش��علی ش ش 68 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

مزایده اموال غیرمنقول
969 به موجب اجرائیه کالسه 545-21/90 علیه شرکت تعاونی کشاورزی، گاوداری، اصیل 
پ��روار بادرود و آقای حمیدرضا دبیرزاده ک��ه مبلغ 425/447/560 ریال بابت اصل و مبلغ 
121/275/700 ریال س��ود و جریمه تأخیر ت��ا تاریخ 1390/05/02 که منبعد روزانه مبلغ 
1/5 ریال به ازاء هر س��ه هزار ریال به آن اضافه می گردد. به بانک ملی ش��عبه بادرود و 
حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باش��ند و بنا به درخواست بانک بستانکار شش 
دانگ یک باب خانه بمس��احت 293/50 مترمربع بشماره پالک 6927 فرعی از 159- اصلی 
واقع در بادرود خیابان ش��هید رجایی که س��ند مالکیت آن ذیل ثبت 752 صفحه 298 دفتر 
5- امالک به نام آقای حمیدرضا دبیرزاده فرزند ولی اله صادر و تس��لیم گردیده و حدود 
اربعه ملک عبارتند از: ش��مااًل اول بص��ورت پخی بطول 2/10 متر و دوم بطول 26/60 متر 
دیواریس��ت بکوچه ش��رقًا بطول 10/75 متر جای پی اس��ت به جای پی پالک 6928 فرعی 
جنوبًا اول بطول 17/10 متر و دوم که غربی اس��ت بطول 0/80 متر و س��وم بطول 10 متر 
بدیوار پالک 5088 فرعی غربًا بطول 8/60 متر درب و دیواریس��ت به شارع حقوق ارتفاقی 
ن��دارد و برابر نامه ش��ماره 59-91/01/27 بانک ملی ش��عبه بادرود و بیمه نامه ش��ماره 
90/3310/156/520124 ش��رکت بیمه ایران از تاریخ 90/12/27 لغایت 91/12/27 بیمه می 
باش��د با جمیع متعلقات و منضمات عرصتًا و اعیانًا بدون استثناء منافع و هر گونه عرصه 
واعیانی و تأسیسات ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل که به مورد رهن اضافه و 
الحاق ش��ود و کلیه امتیازات آب و برق و گاز که برابر اسناد رهنی شماره های 10750-
84/11/15 و 14360-87/3/30 در رهن می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 
91/3/1 در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک بادرود از طریق مزایده از مبلغ 826/000/000 
ریال ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. 
ضمنًا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و حقوق دولتی 
و سایر هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد. م الف: 110/19 طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

حصر وراثت
972 خانم صدیقه آقائی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 186 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 85/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان قمر حاجی باقری بشناسنامه 224 در تاریخ 1390/4/3 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- محمدعلی آقائی 
فروش��انی فرزن��د محمد مه��دی ش ش 64 )فرزن��د(، 2- صدیقه آقائی فروش��انی فرزند 
محم��د مه��دی ش ش 186 )فرزند(، 3- رضوان آقائی فروش��انی فرزن��د محمد مهدی ش 
ش 11851 )فرزن��د(، 4- زهرا آقائی فروش��انی فرزند محمد مهدی ش ش 13320 )فرزند(، 
5- رقیه آقائی فروش��انی فرزند محمد مه��دی ش ش 1981 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12239 ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف

خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
974 در خصوص پرونده کالس��ه 2048/90 خواهان اصغر بهارزاده با وکالت آقای یزدانی 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال امتیاز یک قطعه زمین واقع در ضلع شرقی پایگاه هوانیروز به 
طرفیت ش��رکت عمران آبشار اس��پادانا و علیرضا آزما تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز س��ه ش��نبه مورخ 91/3/16 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

برای خالق لبخند  جاودانه 
میثم کیان - امروزچهارصد و نود و سومین سالروزدرگذشت »لئوناردو 
داوینچی«، بزرگ ترین نقاش دوره  رنسانس است؛ مردی که سال 1452 

در روستای توسکانی متولد شد. 
درباره  دوران کودکی این نقاش و مخترع بزرگ، اطالعات زیادی در دست 
نیست، ولی عده ای از محققان ایتالیایی با تحقیق روی بازسازی اثرانگشت 
داوینچی، او را دارای ریشه عربی و اهل خاورمیانه برشمرده اند. او نظریات 
خود را در یک سلسله یادداشت هایی که هزاران صفحه هستند، ثبت کرد 
و طرح های مبتکرانه ای را برای س��اخت سالح هایی مانند توپ های بخار، 
ماش��ین های پرنده و ادوات زرهی  ارایه کرد، هرچند بسیاری از آنها هرگز 

ساخته نشدند. 
او  طراح اولیه  صدها اثر معماری و طراح اولیه  هواپیما به شمار می رود. یکی 
از طرح های ابتکاری او لباس غواصی و زیردریایی جنگی است.  داوینچی 
هم چنین، مسلسل، تانک نظامی، ساعتی که به »ساعت داوینچی« معروف 
است، کیلومترشمار و چیزهای دیگر را طراحی یا اختراع کرد. جالب این 
که  داوینچی برای طرح های خود با خط معکوس یادداشت هایی را نوشته 
است که فقط در آیینه می توان خواند. بیشتر ش��هرت جهانی او به خاطر 
نقاشی های »شام آخر« و »مونالیزا« است.  زمانی که  او در قرن شانزدهم، 
تابلوی »مونالیزا« را روی تابلو از چوب درخت سپیدار و با رنگ روغن خلق 
می کرد، هرگز تصور نمی کرد این اثر بی نظیر روزی به یکی از ارزشمندترین 

میراث هنری دنیا تبدیل شود. 
این تابلو که به دلیل چهره  خاص زنی که به تصویر کشیده به »لبخند ژکوند« 
نیز معروف است، در دوره  رنسانس در فلورانس به وسیله »داوینچی« کشیده 

شده و هم اکنون در موزه  »لوور« پاریس نگهداری می شود. 

ردیف موسیقی مکتب اصفهان 
جاودانه شد

 ردیف موسیقی ایرانی که شامل هفت 
گروه 
دستگاه و پنج آواز است و هر کدام از فرهنگ

این دستگاه ها و آوازها شامل درآمد 
گوشه های آوازی، تحریرها، چهارمضراب، ضربی و فروداست، 
برای قرن های متمادی به صورت س��ینه به سینه از نسلی به 
نس��ل دیگر منتقل ش��ده و حتی روش تدریس نیز براساس 
آموزش گوشی بوده اس��ت؛ استاد، گوش��ه موردنظر را برای 
هنرجو می نواخته و هنرجو باید با دقت آن را به خاطر می سپرد 
و تکرار می کرد. این روش آم��وزش، در قرون اخیر و تا همین 

االن رایج است.
اما در این روش، بعضی گوشه ها در طول زمان فراموش شده یا 
از بین رفته اند و از برخی از آنها فقط نامی باقی مانده است که 

کسی نحوه اجرای آنها را هم نمی داند.
در سالیان اخیر برخی استادان برجسته چون  مرحوم فرامرز 
پایور نیاز به ثبت شدن دستگاه ها و آوازها برای مصون ماندن 
از خطر فراموشی را احساس کردند و بارها گفتند: باید ردیف 
موس��یقی ایران مورد توجه قرار گرفته و ثبت و ضبط شود تا 
از خطرات احتمالی فراموشی و تغییر در امان بماند. البته به 
وسیله اس��تاد میرزا عبداهلل، عبداهلل دوامی و محمود کریمی 
ردیف آوازی ضبط شد و به صورت کاست و CD به بازار آمد، 

اما این آثارکامل نیست. 
در پی احساس نیاز به ثبت ردیف موسیقی »مکتب اصفهان« 
که حال و هوای خ��اص و کمی متفاوت از ردیف موس��یقی 
 تهران دارد، اس��تاد حس��ن منصوری س��ال ها پیش به فکر 
ضبط استودیویی دانسته های خود از ردیف مکتب اصفهان 
افتاد. اس��تاد منصوری که از محضر استادانی چون: هنرمند، 
عباس کاظمی و عباس غازی بهره برده و نیز از شیوه نوازندگی 
استاد کسایی تأثیر گرفته است، با وجود مخالفت ها و موانعی 

که سر راه بود، مجدانه درصدد انجام این کار برآمد.
 حاصل سال ها زحمت ایش��ان باالخره بهار 89 در غالب یک 
آلبوم که شامل هیجده CD است، منتشر شد. این مجموعه 
به صورت سازی، آوازی با صدای خود استاد و نوای نی ایشان 
اجرا شده  و اثری بس��یار ارزنده و قابل تحسین است که هم 
 مجموعه ای اس��ت برای کمک به آموزش بهت��ر هنرجویان 
نی نواز و  هم ردیف س��ازی آوازی مکتب اصفه��ان  را برای 

همیشه حفظ کرده است. 
این اثر به همت دکت��ر قبادی و به مدد حوزه هنری اس��تان 

اصفهان  منتشر و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
امیدواریم موس��یقی ایران گام های بلندتری برای پیشرفت 

بردارد  و باز هم شاهد کارهایی از این قبیل باشیم.

یادبود

یادداشت
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یادمان تا سپیده، به افتخار سپیده کاشانی است 

رضا عبداللهی،  دبیر یادمان »تا سپیده«، از برگزاری مراسم پایانی یادمان سپیده کاشانی در خرداد امسال خبر داد 
و گفت: با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه یادمان، بیش از دو هزار اثر در زمینه شعر و مقاله به دبیرخانه جشنواره 

رسید. بیشتر آثار در زمینه مقاله و حوزه پژوهشی است و کیفیت قابل قبولی  دارد. 
با تخم مرغ مهربان باش 

کتاب »با تخم مرغ مهربان باش« نوشته شهرام شفیعی، از مجموعه 
قصه های غرب وحش��ی اس��ت که در 80 صفحه و به قیمت 1900 

تومان به بازار آمده است. 
داس��تان بین چند ش��خصیت اتف��اق می افتد: کالنتر بازنشس��ته، 
مادربزرگ کالنتر، کالنتر، فرماندار ش��هر، فرفره، قوز بزرگ و خانم 
قوری گلدار. شخصیت ها گربه هس��تند و ماجرا از این قرار است که 
غریبه ای کالنتر را تعقیب می کند و در کافه ش��هر به هم می رسند. 
غریبه برای خان��م قوری کار می کن��د و خانم قوری مدت هاس��ت 
 دنب��ال خواهر دوقل��وی خود 

می گردد.
 از طرفی کالنتر خیلی ش��بیه 
خانم قوری است و غریبه سعی 
می کند کالنتر را راضی کند که 
برای مدتی نق��ش خواهر خانم 
قوری را بازی کند. خانم قوری 

خیلی ثروتمند است و...
کتاب با تخم مرغ مهربان باش 
 در 2500 نس��خه وارد ب��ازار 

شده است. 

تمام خاندان او در رش��ته های تار، س��ه تار، کمانچه، س��نتور و 
ویولون نوازنده بودند. پدرش مردی بس��یار هنردوس��ت و خانه 
آنها محل تردد دوس��تداران موس��یقی بود. دوس��تی پدر استاد 
حسن کسایی و پدر استاد جلیل ش��هناز اتفاق بزرگی در زندگی 
هردوی آنها بود که باعث ش��د این دو نوجوان از ابتدای راه کنار 
 هم قرار بگیرند و حدود شش دهه، یکه سواران عرصه تکنوازی و 
بداهه نوازی و دونوازی باش��ند و با س��از خود مکتب اصفهان را 
 به اوج ش��کوفایی برس��انند. این در زمانی بود که مکتب تهران 
طالیه دار موسیقی بود. سال 1324 به تهران رفت و با رادیو تهران 
ش��روع به همکاری کرد. ش��هناز در برنامه »گل ها« به مدیریت 

داوود پیرنیا خوش درخشید.
س��از او در میان آوازها و گوشه ها و تحریرها بیش��تر به معجزه 
ش��بیه بود. نغمه هایی که او می نواخت، ریشه در تاریخ عرفان و 
ادبیات ایران دارد و به همین دلیل با شنوندگان به راحتی رابطه 

برقرار می کند.

او در کنار اس��تادان ش��هیر آواز چ��ون تاج، ادیب خوانس��اری، 
عبدالوهاب شهیدی آثار بسیار ارزنده ای را خلق کرد.

بیش��تر صاحب نظران موسیقی، س��از ش��هناز را با اولین طنین 
مضراب هایش به خوبی می شناس��ند؛ پرده بندی و کوک دقیق 
که صدا را با وضوح بسیار تمیز به گوش می رساند، از شلوغ زنی 
و ناخوانا زدن پرهی��ز می کند، پرتنوع می ن��وازد، به طوری که 
شنونده احساس خس��تگی نمی کند و ده ها فوت و فن دیگر که 
مخصوص خود استاد است و در لحظه ساز زدن به شکل بداهه و 
بسیار استادانه بروز می کند؛ بداهه هایی که قابل آموزش نیست 
چرا که با تأثرات قلبی استاد آمیخته ش��ده است و مجموعه ای 
را می س��ازد که نوازندگی تار را به ش��کل انحصاری در تملک او 

می آورد.
وقتی جلیل شهناز می نوازد، ش��نونده در زیر بارشی از احساس 
قرار می گیرد ک��ه او را در فضایی ورای مادی��ات قرار می دهد. 
تا لحظه ای که اس��تاد می نوازد، ش��نونده میخکوب و سراپای 

شنیدن ساز اوست. 
وقتی صدای ساز شهناز به گوش می رسد، گویی موسیقی ایرانی 
با تمام ظرائف��ش از البه الی مضراب های اس��تاد به گوش جان 
می رسد و از آنجا رکن اساسی موسیقی ایرانی بداهه نوازی است، 

پس شهناز رکن اساسی موسیقی ایرانی است.
بسیاری از آوازدانان، از تاج تا شجریان، او را بهترین جواب دهنده 
آواز می دانند. ن��ه فقط در جواب آواز، بلک��ه چهارمضرابی های 

استاد هم از گیرایی، تنوع و خالقیت خاصی برخوردار است.
شجریان در مورد او گفته است: ساز شهناز در من زندگی می کند 
و من با ساز شهناز زندگی می کنم. من تنها خواننده ای هستم 

که خود را شاگرد او می دانم.
اس��تاد   1387 س��ال  در 
ش��جریان گروهی را که با آن 
کار می کرد به افتخار استاد، 

گروه شهناز نام گذاشت. 
ش��هناز ش��اگردان بس��یاری 
تربیت کرده اس��ت که بیشتر 
آنها از شیوه نوازندگی او تأثیر 
گرفته اند. در دهه 60 همراه با 
اس��تادانی چون پایور، محمد 
موس��وی، علی اصغ��ر بهاری 
و محم��د اس��ماعیلی گ��روه 
اس��اتید را تش��کیل دادند و 
به کش��ورهای مختلفی برای 
اجرای موس��یقی ایرانی سفر 
کردند. او در س��ال 1383، در 
مراس��م چهره های ماندگار، 
به عنوان یکی از مفاخر ایرانی 

مورد تجلیل قرار گرفت. 
استاد ش��هناز کارها و اجراهای بسیاری داش��ته که از میان آنها 
زبان تار، نوید بهاری، یاران زنده رود، ترمه و تار و چهارمضراب ها 
منتشر شده اس��ت. بس��یاری از آثار ارزشمند اس��تاد در آرشیو 

خصوصی او باقی مانده و هنوز منتشر نشده است.
اکنون پس از 80 سال عمر پربار هنری، در آغاز سال نوی شمسی،  
بیماری و کهولت  در 91 سالگی دست به دست هم داده تا استاد 

در بستر بیماری بماند. 
استاد کسایی نیز حدود دو ماه اس��ت که در کما به سر می برد؛ 
گویی این دو یار همنواز در بیماری هم با هم همنوایی دارند. برای 

هر دوی ایشان آرزوی سالمتی  می کنیم. 

به مناسبت سالروز تولد استاد تار ایران

باران احساس، استاد جلیل شهناز

ازاو یاد می کنیم درحالی که زنده اس�ت، نه هنگام نبودنش؛ استاد بی همتای تار ایران که با  زهرا 
پنجه های سحر آمیزش، نیم پرده هارا با انگشت چهار نیز می توانست بنوازد.رجایی 

درسال  1300 )به روایتی که خود استاد مطمئن نیس�ت، روز آن هشتم اردیبهشت است، اما 
درسالنامه موسیقی، اول خرداد را تاریخ تولد او ذکر کرده اند( در شهر هنرپرور اصفهان، در خانواده ای هنردوست 

و هنرمند به دنیا آمد.

ساز او در میان 
آوازها و گوشه ها و 
تحریرها بیشتر به 
معجزه شبیه بود. 

نغمه هایی که او 
می نواخت ریشه 
در تاریخ عرفان 

و ادبیات ایران 
داشته و به همین 

دلیل با شنوندگان 
به راحتی رابطه 
برقرار می کند

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
950 ش��ماره پرون��ده: 588/90 ش 4 ح، ش��ماره دادنامه: 745، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
چهارم ش��ورای حل اختالف ش��اهین ش��هر، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتب��اری مهر به 
مدیری��ت مرادعلی نیکوپناه، اصفهان خ توحید با نمایندگی امین طه امامی و فاطمه جعفری، 
خواندگان: فرش��ته عبداله فریدنی شاهین شهر بن بست 4 غربی 1، 2- مشایخ پایدار نجف 
آباد ویالش��هر خ ولی عصر ک دستغیب پ 24، خواس��ته: محکومیت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 8/440/000 ریال بابت ضمانت به 1 فقره چک ش��ماره 889574 و خس��ارت قانونی. 
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی 
امضاءکنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر بطرفیت خواندگان 1- فرش��ته 
عبداله فریدنی 2- مش��ایخ پایدار به خواسته مطالبه مبلغ 8/440/000 ریال خسارت وارده 
به اس��تناد یک فقره چک تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی شامل 
ی��ک فقره چک و گواهی عدم پرداخت که همگی حکایت از اش��تغال ذمه خوانده نس��بت به 
خواهان می نماید دعوی خواهان را ثابت تش��خیص و مس��تنداً به م��واد 522-519-198 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8/440/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا 
از تاریخ تقدیم دادخواست 90/3/23 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم 
می دارد. رأی صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظردر محاکم حقوقی شاهین شهر می باشد. م الف/ 

12254 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

ابالغ رأی
951 کالس��ه پرونده: 701/90 ش 16، ش��ماره دادنامه: 1109، مرجع رس��یدگی: شعبه 16 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی 
نیکوپناه نشانی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه مالی و اعتباری 
مه��ر، نماینده: 1- فاطمه جعفری 2- س��یدامین طه امامی نش��انی: اصفه��ان چهارباغ باال، 
روبروی شرکت زمزم، مجتمع پارس��یان طبقه زیرزمین واحد 104، خواندگان: 1- رسول 
امینی قهدریجانی 2- اس��داله رجبی دش��تچی نش��انی مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
تضامن��ی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 7/520/000 ریال به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه 
از زمان سررس��ید لغایت مرحله اجرای حکم به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و بدواً 
صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست مؤسسه مالی 
و اعتباری مه��ر به مدیریت مرادعلی نیکوپناه به طرفیت 1- رس��ول امینی قهدریجانی 2- 
اسداله رجبی دشتچی بخواسته مطالبه مبلغ 7/520/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
ه��ای 131/860581-90/3/22، 2- 8718/769711-12-90/3/22 عهده بانک 1- صادرات 
2- ملی به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و 
مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی )نش��ر آگهی در نشریه 
نصف جهان مورخ 90/10/26( وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به استناد موادن 198، 519،  522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 7/520/000 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. م الف/ 12253 ش��عبه 16 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
952 کالس��ه پرونده: 654/90، ش��ماره دادنامه: 29، مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با مدیری��ت مرادعلی نیکوپناه 
نش��انی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرش��چیان سرپرس��تی مؤسس��ه مهر بس��یجیان، 
خواندگان: 1- حس��ین کاکائی 2- علیرضا ایوبی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
وجه چ��ک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا، 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با 

مدیریت مرادعلی نیکوپناه به طرفیت 1- حسین کاکائی 2- علیرضا ایوبی به خواسته مطالبه 
مبلغ 14/420/000 ریال وجه چک ش��ماره 527699 ک 84/25 عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خواندگان در جلس��ه رس��یدگی و 
مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دع��وای مطروحه را وارد و 
ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و چهارصد و بیس��ت هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و سی و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 12249 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
953 کالس��ه پرونده: 787/90، مرجع رس��یدگی: شعبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
ش��ماره دادنام��ه: 1145، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتب��اری مهر به نش��انی اصفهان خ 
توحید جنب تاالر فرش��چیان مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بس��یجیان، خواندگان: 1- خانم 
کب��ری رحمان��ی مجهول الم��کان 2- حس��ین نظریان به نش��انی: اصفهان ش��هرک کاوه 
خ حکیم نظامی کوی نس��ترن 3 پالک 247، خواس��ته: مطالبه، به تاریخ 90/11/24 ش��عبه 
ش��ورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تش��کیل پرونده کالس��ه 787/90 مفتوح 
اس��ت با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر 
بس��یجیان به طرفیت 1- خانم کبری رحمانی 2- حس��ین نظریان به خواس��ته مطالبه مبلغ 
5/530/000 ریال بابت قس��متی از چک شماره 821726-90/2/10 به انضمام تأخیر تأدیه 
و خس��ارات دادرس��ی نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار 
دین و اش��تغال ذم��ه خواندگان دارد و اینکه خواندگان هیچ گون��ه ایراد و دفاع موجهی در 
خص��وص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دی��ن و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده 
اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خیص داده و به اس��تناد مواد 198، 519، 515، 
522 ق.آ.د.م و م��واد 313 و 310 قانون تجارت رأی ب��ر محکومیت خواندگان به پرداخت 
تضامنی مبلغ 5/530/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه براساس ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/2/10 تا زمان 
وص��ول در ح��ق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز 
از تاری��خ اب��الغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قاب��ل تجدیدنظر 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 12258 ش��عبه 27 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
954 کالس��ه پرونده: 656/90، ش��ماره دادنامه: 1046، مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه 
نش��انی: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرش��چیان سرپرستی مؤسس��ه قرض الحسنه مهر 
بس��یجیان، خوان��دگان: 1- مرتض��ی ملکی 2- رمضانعل��ی ملکی هر دو مجه��ول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای مؤسسه مالی و اعتباری 
مهر ب��ا مدیریت مرادعلی نیکوپناه ب��ه طرفیت 1- مرتضی ملک��ی 2- رمضانعلی ملکی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 12/980/000 ریال وجه چک ش��ماره 349509 عه��ده بانک ملی به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خواندگان در جلس��ه رس��یدگی و 
مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوان��دگان متضامنًا به پرداخت مبل��غ دوازده میلیون و نهصد و هش��تاد هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 

به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 12256 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
955 کالس��ه پرونده: 1958/90، شماره دادنامه: 58، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: عباس خواجه فرزند آیت نش��انی خ احمدآباد مقابل بیمارستان 
امیرالمؤمنین قطعات یخچال فروش��ی، خوانده: ابوالقاس��م معتمدی نام پدر: محمد مجهول 
المکان، خواس��ته: تقاضای الزام خوانده به مطالبه وجه چ��ک به مبلغ 1/000/000 ریال به 
انضمام کلیه هزینه دادرسی و خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
عباس خواجه به طرفیت ابوالقاسم معتمدی بخواسته مطالبه مبلغ 1/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 113042 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علیهذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون ری��ال 1/000/000 به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت س��ی و چهار هزار ریال 34/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
956 در خص��وص پرونده کالس��ه 200/91 خواهان مجید کرمانی- محمدحس��ین آذری 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال رس��می میزان 215 مترمربع مش��اع از پالک ثبتی 11549/8 
واق��ع در منطقه جی ش��یر اصفهان مقوم به پنج��اه میلیون ریالبه طرفی��ت اصغر حیدری 
فارس��انی- حش��مت اله ریاحی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/12 
س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در خیابان آتش��گاه- دادس��رای مجتمع 2 – مجتمع ش��ماره 2 اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
957 ش��ماره: 1853/90 ش 14 ح به موجب رأی ش��ماره 2174 تاریخ 90/12/20 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای سهراب 
چیانی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون ریال )16/000/000 
ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد هزار ریال )500/000 ریال( بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ س��ی هزار ریال )30/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له آقای تقی 
نظری نام پدر: حس��ین نشانی محل اقامت: اصفهان یزدآباد شهر ابریشم بلوار غدیر کوچه 
ش احمدرضا جعفری. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
958 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرونده های اجرایی به شماره های 3075/90 و 3074/90 شعبه اول اجرایی له میثم غالمی 
با وکالت آقای س��ید مسیح مصطفوی و علیه محسن زرگر )زهری( به آدرس: اصفهان پل 
وحید به طرف باغ پرندگان مس��جد امام حس��ین اول کوچه جنب سوپری دایتی پالک دوم 
منزل علی ترکی بخواس��ته مطالبه کل دو پرونده اجرایی که در پرونده اجرای به ش��ماره 
3075/90 مبلغ 59/957/407 ریال و در پرونده اجرایی به شماره 3074/90 ش ح اول مبلغ 
59/957/407 ریال و مبلغ 70/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال نشر آگهی 
که جمعًا مبلغ 120/694/814 ریال می باش��د را جلس��ه مزای��ده ای را در تاریخ 91/2/31 

س��اعت 10/30-9/30 در طبقه اول اجرای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال منقول توقیفی محکوم علیه 
که جمعًا توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری اصفهان مبلغ 12/691/300 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت برگ��زار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قب��ل از تاریخ مزایده مبلغ 10 
درصد از هزینه کارشناس��ی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفهان واریز نموده و از اموال بازدید نمایند و قیمت مزایده از پایه ش��روع شده و اموال 
به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات 
اموال توقیفی به ش��رح کامل مندرج در نظریه کارشناس پیوست می باشد. پرونده شماره 
1/3075/90-1/3074/90 در مورد ش��کایت آقای محمد غالمی علیه آقای محس��ن زهری 
زرگر بخواسته تأمین دلیل اموال اینجانب در وقت مقرر در معیت نامبرده به محل اصفهان 
جاده دولت آباد فلکه تاکسیرانی روبروی ایران خودرو کوی نهر هاشم صنایع چوب فدک 
مراجعه و نسبت به بازدید از اموال مشروحه زیر با توجه به صورت جلسه های 89/12/8 
توسط نیروی انتظامی که توقیف شده و در اختیار حافظ اموال قرار گرفته بود دیدن نموده 
و ب��ا توجه به خرید و فروش به قیم��ت روز جمعًا بالغ بر 12/691/300 ریال بعنوان قیمت 
پایه برآورد تا طبق مقررات مربوط اقدام الزم معمول گردد. 1- شرح و مشخصات: پروفیل 
ام دی اف 121 افرا س��ه ش��اخه، تعداد: 3، قیمت واحد ریال: 30/000، قیمت کل پایه ریال: 
90/000،  2- ش��رح و مش��خصات: پروفیل ام دی اف 1032 ارموت ده ش��اخه، تعداد: 10، 
قیمت واحد ریال: 40/000، قیمت کل پایه ریال: 400/000، 3- شرح و مشخصات: پروفیل ام 
دی اف 2022 ارموت 42 ش��اخه، تعداد: 42، قیمت واحد ریال: 25/000، قیمت کل پایه ریال: 
1/050/000، 4- ش��رح و مشخصات: پروفیل ام دی اف 121 ارموت 10 شاخه، تعداد: 10، 
قیمت واحد ریال: 30/000، قیمت کل پایه ریال: 300/000، 5- ش��رح و مشخصات: پروفیل 
ام دی اف 121 ارموت 7 ش��اخه، تعداد: 7، قیمت واحد ریال: 30/000، قیمت کل پایه ریال: 
210/000، 6- ش��رح و مش��خصات: جک پمپی 18 کارتن کوچک هر کارتن 10 عدد، تعداد: 
180، قیمت واحد ریال: 7/000، قیمت کل پایه ریال: 1/260/000، 7- ش��رح و مش��خصات: 
لوال درب شیش��ه ای 250 عدد، تعداد: 250، قیمت واح��د ریال: 2/500، قیمت کل پایه ریال: 
625/000، 8- شرح و مشخصات: تعداد 60 عدد پایه 12 سانتیمتری، تعداد: 60، قیمت واحد 
ریال: 7/000، قیمت کل پایه ریال: 420/000، 9- شرح و مشخصات: تعداد 40 عدد پایه 15 
س��انتیمتری، تعداد: 40، قیمت واحد ریال: 8/000، قیمت کل پایه ریال: 320/000، 10- شرح 
و مشخصات: تعداد 30 عدد پایه 10 سانتیمتری، تعداد: 30، قیمت واحد ریال: 6/000، قیمت 
کل پایه ریال: 180/000، 11- ش��رح و مشخصات: تعداد 25 عدد پایه 8 سانتیمتری، تعداد: 
25، قیم��ت واحد ریال: 5/000، قیمت کل پایه ریال: 125/000، 12- ش��رح و مش��خصات: 
تعداد 41 عدد آبچکان اس��تیل، تعداد: 41، قیمت واحد ری��ال: 45/000، قیمت کل پایه ریال: 
1/845/000، 13- شرح و مش��خصات: تعداد 5 عدد آبچکان معمولی، تعداد: 5، قیمت واحد 
ری��ال: 20/000، قیمت کل پایه ریال: 100/000، 14- ش��رح و مش��خصات: تعداد 275 عدد 
لوال گازر، تعداد: 275، قیمت واحد ریال: 1/800، قیمت کل پایه ریال: 495/000، 15- ش��رح 
و مش��خصات: تعداد 21 عدد چس��ب یک دو س��ه 400 میلی، تعداد: 21، قیمت واحد ریال: 
28/000، قیمت کل پایه ریال: 588/000، 16- ش��رح و مش��خصات: یکعدد اجاق گاز شیشه 
ای چهارش��عله، تعداد: 1، قیمت واحد ریال: 800/000، قیمت کل پایه ریال: 800/000، 17- 
شرح و مشخصات: تعداد 42 عدد ریل 30 سانتیمتری، تعداد: 42، قیمت واحد ریال: 5/000، 
قیمت کل پایه ریال: 210/000، 18- شرح و مشخصات: تعداد 44 عدد ریل 35 سانتیمتری، 
تعداد: 44، قیمت واحد ریال: 6/000، قیمت کل پایه ریال: 264/000، 19- شرح و مشخصات: 
تعداد 21 عدد ریل 45 سانتیمتری، تعداد: 21، قیمت واحد ریال: 8/000، قیمت کل پایه ریال: 
168/000، 20- ش��رح و مشخصات: تعداد 22 کارتن 800 عددی پیچ 1*6، تعداد: 17/600، 
قیمت واحد ریال: 3، قیمت کل پایه ریال: 52/800، 21- شرح و مشخصات: تعداد 26 کارتن 
1000 ع��ددی پیچ 1*6، تع��داد: 26/000، قیمت واحد ریال: 3، قیمت کل پایه ریال: 78/000، 
22- ش��رح و مش��خصات: تعداد 14 کارتن 1000 عددی پیچ 4، 1*6، تعداد: 14/000، قیمت 
واحد ریال: 5، قیمت کل پایه ریال: 70/000، 23- ش��رح و مشخصات: تعداد 6 کارتن 1000 
ع��ددی پیچ 2، 1*6، تعداد: 6/000، قیمت واح��د ریال: 4، قیمت کل پایه ریال: 24/000، 24- 
ش��رح و مشخصات: تعداد 500 عدد پیچ چهارس��انتیمتر، تعداد: 500، قیمت واحد ریال: 5، 
قیمت کل پایه ریال: 2/500، 25- ش��رح و مش��خصات: تعداد 160 عدد چسب اکواریم 280 
میلی، تعداد: 160، قیمت واحد ریال:7/000، قیمت کل پایه ریال: 1/200/000، 26- ش��رح و 
مش��خصات: تعداد 91 کارتن 1000 عددی پیچ 16 میل، تع��داد: 91/000، قیمت واحد ریال: 
2، قیمت کل پایه ریال: 182/000، 27- ش��رح و مش��خصات: تعداد 68 عدد دس��تگیره 15 
س��انتیمتری، تعداد: 68، قیمت واحد ریال: 4/000، قیمت کل پایه ریال: 272/000، 28- شرح 
و مش��خصات: تع��داد 180 عدد قفل 808، تعداد: 180، قیمت واح��د ریال: 2/000، قیمت کل 
پایه ریال: 360/000، 29- ش��رح و مش��خصات: تعداد 60 عدد تقاطع 65 سانتی، تعداد: 60، 
قیمت واحد ریال: 2/000، قیمت کل پایه ریال: 120/000، 30- ش��رح و مشخصات: تعداد 8 
عدد برچسب 50 عددی، تعداد: 400، قیمت واحد ریال: 400، قیمت کل پایه ریال: 160/000، 
31- شرح و مشخصات: تعداد 8 جعبه 250 عددی درپوش، تعداد: 2/000، قیمت واحد ریال: 
400، قیمت کل پایه ریال: 800/000،  جمع کل: 12/691/300 ریال. شعبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

باید دیدگاه های نویی در سینما 
پی ریزی کرد 

 رییس سازمان بسیج هنرمندان استان 
اصفهان 

هوشنگ جمشیدیان 

 گروه فرهنگ - س��ازمان بس��یج هنرمندان ب��ا توجه به اندیش��ه ها و 
دیدگاه هایی که در تشکیل آن سهم داش��تند، وظیفه دارد تا هنرمندانی 
 را با تفکر و نگرش بس��یجی شناس��ایی و تربیت کند و به همین دلیل در 
 گام ه��ای محک��م تر به س��راغ مقول��ه س��ینما رفت��ه و این رش��ته را با 
دیدگاه هایی نو، پی ریزی کرده است. این رس��الت در سازمان ما را بر آن 
داشت تا در خصوص شاخه های کارگردانی و فیلمنامه نویسی هنرجو جذب 

کنیم و بدین ترتیب با تأسیس 
س��ازمان س��ینمایی کشور که 
اق��دام مهم��ی در رویکردهای 
 فرهنگ��ی دول��ت محس��وب 
می ش��ود، نیروهایی متعهدتر 
 ب��ا تفک��رات و اندیش��ه ه��ای 
عمیق تر برای آینده درخش��ان 

سینمای ایران تربیت کنیم. 

روبان قرمز

چهره روز

هفت
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اولین حلقه طنز نصف جهان در سال 91 تشکیل شد 
شصت و سومین حلقه طنز نصف جهان ساعت 17بعدازظهر امروز در خانه هنرمندان با حضور 
اعضای دفتر طنز برگزارمی شود و رویکرد جدید دفتر طنز که برگزاری جلسات تخصصی، نقد و 
بررسی بیشتر آثار و همچنین انتخاب شاعران جلسات طنز خنداخند است، مطرح خواهد شد. 
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 کارگر، شخصیت کمرنگ
 در تولیدات سینمایی

 گ�روه فرهن�گ - یک��ی از مه��م تری��ن عناص��ری ک��ه س��ینما را به 
جذاب تری��ن هنرها از می��ان هنرهای هف��ت گانه تبدیل ک��رد، نمایش 
زندگ��ی م��ردم از طبق��ات مختلف ب��ر روی پ��رده نق��ره ای ب��ود که با 
تخی��ات س��ازنده آن ترکیب ش��ده اس��ت. در س��ینمای ای��ران نیز به 
 طبقات گوناگون در س��ال های مختلف توجه ش��ده و بخ��ش عمده ای از 
فیلم های سینمای ایران را شامل می شود. پس از پیروزی انقاب اسامی، 
توجه بیشتری به کارگران شد و بخش مهمی از فیلم های سال های اولیه 

انقاب را به خود اختصاص داد. 
اغلب آثار یاد شده به سطحی ترین ش��کل ممکن به کارگران و ظلم بسیار 
نسبت به آنها توسط ارباب های شاهنشاهی و طاغوتی می پرداختند که از 
مهم ترینشان می توان به »پرونده« س��اخته مهدی صباغ زاده اشاره کرد. 
نظام فئودالی، بهانه خوبی برای فیلمس��ازان ابتدای دهه 60 بود که پس از 
مدتی از فرط تکرار، مخاطب را دلزده کرده و به مرور کمرنگ تر از پیش شد. 
با آغ��از جنگ تحمیل��ی، توجه به این گ��روه از جامعه کمتر از گذش��ته 
شد و کاما در حاش��یه قرار گرفت. در واقع ش��ناخت اندك سینماگران 
از کارگران، نق��ش مهمی در حضور کمرنگ آنان در س��ینمای کش��ور 
 داش��ت و بیش از پیش آنان را به س��مت طبقه مرفه جامعه با قالب های 
کلیشه ای سوق می داد. پس از پایان جنگ تحمیلی و عزم جمعی برای 
ساختن دوباره خرابی های حاصل از آن، این قشر در سینما وضعیت بدتری 
پیدا کرد و سینماگران به سمت فضاهای لوکس و چهره های خوش رنگ و 

لعاب رفتند که آغازگر آن»عروس« ساخته بهروز افخمی بود. 
در دهه 70، برخی س��ینماگران کش��ور از جمله مجی��د مجیدی توجه 
ویژه ای به کارگ��ران کرده و از آن��ان به عنوان محور داس��تان خود بهره 
گرفتند. برای مثال می توان به فیلم ستایش ش��ده »بچه های آسمان« 
که نخستین نامزدی اس��کار را نیز برای س��ینمای ایران به ارمغان آورد، 
اش��اره کرد که خانواده ای از طبقه کارگر جامعه را محور ق��رار داده و در 
باورپذیری داس��تان به خصوص ش��خصیت ها، نقش��ی کلیدی داشته 
و به ش��کلی کاما مس��تند از آنها برای روای��ت قصه خود به��ره گرفته 
اس��ت. این امر در باورپذیری قصه و ب ه ویژه شخصیت ها، نقشی کلیدی 
دارد و مجیدی در مقام خالق اثر، اش��راف کامل��ی روی پایگاه اجتماعی 
 قهرمان فیلمش داشته اس��ت. مجیدی در فیلم های دیگر خود از جمله 
»رنگ خدا« و »باران« نیز به ش��کلی جدی تر به کارگ��ران پرداخته که 
این امر ب��ه ویژه در »ب��اران« بیش از دیگری به چش��م می آی��د. در این 
فیلم لطیف، کارگر س��اختمانی اس��ت که طی ماجراهای��ی به دختری 
 افغان که در جامع��ه ای مردانه به کار در کارگاه س��اختمانی می پردازد، 
عاقه مند می ش��ود. روابط میان کارگ��ران اعم از ایرانی و افغان بس��یار 
خوب و باورپذیر از کار درآمده و تن��ش های موجود میان آنها نیز با توجه 
به فاصله های عمیق فرهنگی، باورپذیری کار را به ش��دت افزایش داده 
است. اما دیگر فیلمسازان ایرانی توجه چندانی به این طبقه نشان نداده 
و در ارائه تصویری واقعی و مس��تند از این قش��ر زحمتکش، با مشکات 
بس��یار مواجه بودند. توجه به گیشه نیز نقش بس��زایی در این امر داشته 
و در بورس قرار گرفتن فیلم های کمدی و جوان پس��ند نیز در به حاشیه 
 رفتن کام��ل فیلم های��ی از جنس »باران« بس��یار مؤثر بوده اس��ت. در 
س��ال های اخی��ر فیل��م های»چهارش��نبه س��وری« و »جدای��ی نادر 
 از س��یمین« از س��اخته ه��ای اصغ��ر فره��ادی، تصویر درس��ت و فکر

 ش��ده ای از کارگران ارائه کرده ک��ه با وجود همه مش��کات اقتصادی، 
 حاضر به گذشتن از شرافت و وجدانشان نیس��تند. شخصیت روحی در 
»چهارشنبه سوری« و راضیه در »جدایی نادر از سیمین« هرکدام بخشی 
از این طبقه هس��تند که اصولی انس��انی این دو را به یکدیگر پیوند داده 
و آنان را از دیگر شخصیت ها متمایز ساخته اس��ت.  حال در روز جهانی 
کارگر، سینمای ایران نیز باید به این طبقه توجه بیشتری نشان دهد و در 
پرداختن به موضوعات مختلف مربوط به این قشر، به فیلم های خود تنوع 

بیشتری ببخشد.

تلویزیون معلم ندارد 
گروه    وقتی آثار نمایشی تلویزیون یکی 

دو دهه پیش را با سریال های امروز فرهنگ
مقایس��ه می کنیم، به این نتیجه 
می رسیم که شاید از لحاظ قصه در این مجموعه ها پیشرفت 
حاصل شده باشد، ولی شخصیت معلم که روزی به عنوان 
یک نقش اصلی در آثار نمایشی حرفی برای گفتن داشت، 

امروز دیگر حضور کمرنگی دارد. 
کافی است نگاهی به مجموعه های تلویزیونی، برنامه های 
ترکیبی نمایشی، انیمیشن، عروسکی و ... که سال ها قبل 
تهیه و پخش شدند، داشته باش��یم. در این آثار تلویزیونی 
معلم به عنوان یک شخصیت اصلی حرف های زیادی برای 
گفتن داشت. در واقع صدا و سیما با تهیه این آثار نه تنها به 
جایگاه و ارزش نقش معلم می پرداخت، بلکه طبق فرموده 
حضرت امام )ره( که معلمی شغل انبیاء است، به زیبایی در 

آثار مختلف این نقش را به تصویر می کشید.
در گذش��ته مجموعه ها و برنامه هایی همچون مبصر پنج 
ساله، مدرس��ه موش ها، بچه های مدرس��ه همت، سیمای 
مدرسه، خاله سارا، دبیرستان خضرا و ... پخش شد که نقش 
معلم و مشکات بچه ها به ش��کل جدی مطرح می شد، اما 
به مرور زمان نقش معلم در آث��اری که در تلویزیون تهیه و 
پخش می شود کمرنگ شد، به گونه ای که در بیشتر مواقع 

مورد غفلت قرار گرفته است.
البته گاهی پیش آمده که برخی نقش ها در آثار نمایش��ی 
حرفه شان معلمی است، اما این شخصیت ها آنقدر در قصه 
نقشی ندارند تا تأثیرگذار باش��ند. به عنوان مثال مجموعه 
»سیر و سرکه« که در ایام نوروز از شبکه دو پخش می شد، 
یا سریال  تلویزیونی »چک برگشتی« نقش معلم و ناظم را 
به ترتیب هومن برق نورد و یوسف صیادی بازی می کردند 
و یا مجموعه تلویزیونی »آس��مان همیشه ابری نیست« به 
مشکات بچه ها بیش��تر در خانواده هایشان می پرداخت تا 
در مدرس��ه.  در مجموع  اگربه آثاری که در تلویزیون تهیه 
می ش��ود نگاهی  داش��ته باشیم متوجه می ش��ویم در این 
سال ها به نقش معلم آن طور که باید و شاید پرداخت نشده 
است. گرچه با تخصصی شدن مأموریت شبکه ها برنامه های 
آموزشی و تربیتی به ش��بکه های دو و آموزش محول شده 
است، اما بهتر است شبکه های مختلف س��یما هم در این 
باره آثاری داشته باشند که نقش معلم در آنها پررنگ باشد. 
البته مدیران گروه ه��ای مختلف تلویزیون اعام کردند که 
امسال قرار است آثاری که نقش معلم در آن پررنگ باشد و 
به مشکات بچه ها بپردازد، بیشتر شود. امید است این اتفاق 
بیفتد و بیشتر ش��اهد مجموعه هایی باشیم که معلم نقش 

محوری داشته باشد.

بازگشت مل گیبسون به سینمای اکشنجوئل کوئن، بهترین کارگردان تمام ادوار کن

شصت وپنجمین جش��نواره  فیلم کن درحالي از هفته آینده 
آغاز مي شود که »جوئل کوئن« با کسب س��ه جایزه بهترین 
کارگرداني، همچنان بهترین کارگردان تمام ادوار جش��نواره  

کن محسوب مي شود. 
تاکنون تنه��ا دوبار فیل��م برنده  نخ��ل طا، جای��زه  بهترین 
کارگرداني را نیز براي س��ازنده  آن به همراه آورده است؛ ابتدا 
در سال 1991 جوئل کوئن با فیلم »بارتون فینک« هم نخل 
طا و هم بهترین کارگرداني را کس��ب کرد و سپس در سال 
2003 گاس ون سنت با فیلم »فیل« به این دو جایزه  ارزشمند 

دست یافت. 
اما چهار کارگردان نیز هستند که تاکنون دوبار جایزه  بهترین 
کارگرداني جش��نواره ک��ن را تجربه کرده اند. رن��ه کلمن در 

س��ال هاي 1946 و 1949، س��رگئي یوتکویچ در سال هاي 
1956 و 1966، روبر برس��ون در س��ال هاي 1957 و 1983 
و همچنین جان بورمن در س��ال هاي 1970 و 1998 به این 

افتخار دست یافته اند. 
از میان تمام فیلم سازاني که تاکنون جایزه بهترین کارگرداني 
جش��نواره کن را کس��ب کرده اند، جوئل کوئن با س��ه جایزه 
 پیش��تاز اس��ت. این کارگردان سرشناس در س��ال 1991 با 
 فیل��م »بارتون فین��ک«، در س��ال 1996 با فیل��م »فارگو« 
 و در س��ال 2001 ب��ا فیل��م »مردي ک��ه آنجا نبود« س��ه بار 
 این عنوان را به دس��ت آورد که این رکورد تاکنون شکس��ته 
 نش��ده اس��ت. وي تاکنون هفت ب��ار نامزد نخ��ل طاي کن 

بوده است.

به نقل از توتال فیلم، با اکران فیلم »چطور تعطیات تابستانم را 
گذراندم« مل گیبسون، بازیگر و کارگردان صاحب نام آمریکایی 

به سینمای اکشن بازگشت.
فیلم جدید مل گیبس��ون با ن��ام »چطور تعطیات تابس��تانم را 
گذراندم« از 11 ماه می به روی پرده سینما خواهد رفت. به عقیده 
بسیاری از صاحب نظران سینما این فیلم در واقع بازگشت گیبسون 
به سینمای اکشن می تواند باشد. داستان فیلم درباره یک مرد از 
ارتش آمریکاست که با یک پسر جوان مکزیکی آشنا می شود و با 
او در مورد عدم موفقیت در زندگی اش صحبت می کند و به مرور 

گذشته سخت خود را در ارتش آمریکا آشکار می سازد.
شایان ذکر است پس از وقفه ای که مدتی در بازیگری مل گیبسون 
پیش آمد، فیلم »چطور تعطیات تابستانم را گذراندم« می تواند 

جهش قابل ماحظه ای در نقش آفرینی های این بازیگر باشد.
بسیاری از کارشناسان سینما عقیده دارند که مل گیبسون با این 
فیلم می تواند پس از مدت ها اثری گرم و مورد قبول عام داشته باشد 

و البته بازگشت موفقی به سینمای اکشن.
گفتنی اس��ت فیلم »چطور تعطی��ات تابس��تانم را گذراندم« 
 در زن��دان وراک��روز مکزیک فیلمبرداری ش��ده ک��ه همزمان با 
فیلمب��رداری اش با اعتراضات��ی همراه بوده اس��ت، زی��را برای 
فیلمبرداری این فیلم تمامی زندانیان وراک��روز به مکان دیگری 

منتقل شدند و این باعث اعتراض زندانیان و خانواده هایشان شد.
»چطور تعطیات تابستانم را گذراندم« توسط آدریان گرونبرگ 
کارگردانی شده اس��ت. فیلمنامه این فیلم توسط مل گیبسون و 

گرونبرگ نوشته شده است.
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پشت کوه های بلند 
روتین شبانه جدید تلویزیون که هر شب مخاطبان زیادی را پای گیرنده های خانگی می نشاند، »پشت کوه های بلند است«؛ مجموعه ای به کارگردانی امراله احمدجو.

گزارش تصویری

پرس��پولیس فیلم خوبی نیس��ت .در این فیام تصویر بدی از 
ایران نشان داده می شود. س��اتراپی فیلمساز ایرانی این فیلم 
که ساکن فرانس��ه اس��ت اما جدیدا در باره ی این فیلم حرف 
های تازه ای زده است. حرف هایی که نشان می دهد فیلمساز 
تحت فشار این فیلم را ساخته اس��ت. خود این حرف ها شاید 
به نحوی گوشه ای از آنچه در جریان و پروسه تولید  فیلم های 
ضد ایرانی در صنعت سینما در طول این سال ها شکل گرفته 
اس��ت را نمایان س��ازد .به گزارش خبرگزاری سینمای ایران 
مرجانه س��اتراپی، س��ازنده فیلم های پرحاش��یه وضد ایرانی 
»پرسپولیس« و »خورش آلو با مرغ« درکاس درس مهارت 
جش��نواره فیلم اس��تانبول، حرف هایی از تعل��ق خاطرش به 
 ایران زده است؛ حرف هایی که تاکنون از او منتشر نشده بود. 
به طورکل��ی س��اتراپي بس��یار راحت ح��رف مي زن��د و در 
کام او هی��چ نش��انه اي از ب��ازي ب��ا کلمات و دلب��ري هاي 
روش��نفکرانه نیس��ت. حتی ابای��ی ن��دارد که بگوی��د فیلم 
پرس��پولیس را تحت فشار س��اخته اس��ت.به عنوان مثال او 

درای��ن کاس گفته: ای��ران مادر من اس��ت. اگر م��رد بودم، 
ای��ران م��ادرم و فرانس��ه ه��م همس��رم می ش��د. انس��ان 
 ممکن اس��ت همس��رش را طاق بده��د و ترك کن��د. االن 
نمی خواهم طاقش بدهم؛ این موضوع دیگری است، اما آدم 
تنها یک مادر دارد و او را نمی تواند ترك کند. البته او گرچه در 
برخی محافل به خاطر دیدگاه سیاسی که مطرح کرد شناخته 
شد و در بعضی فستیوال ها مورد تقدیر قرار گرفت، اما تضاد آرا 
واندیش��ه هایش درفیلم ها وحرف هایش کاما مشهود است؛ 
نمونه های واضحی از این تردید و تضاد را می توان در گزارش 

زیرخواند.
  

 االن از ساخته شدن پرسپولیس خوشحال نیستم 
س��اتراپی دردومین جلس��ه درس مه��ارت جش��نواره فیلم 
استانبول دربخش دیگری ازصحبت های خود گفته که اصا به 
فکرساختن فیلم »پرسپولیس« نبوده، ولی چگونگی پذیرفتن 
پروژه را اینگونه توضیح می دهد: وقتی آن را به من پش��نهاد 

کردند، به نظرم فکربس��یار بدی آمد.خیلی پافشاری کردند، 
مجبورش��دم قبول کنم و گفتم که در نهایت فیلم بسیار بدی 
ازآب در می آید و این هم اولین و آخرین فیلم من می شود. االن 

از ساخته شدن آن خوشحال نیستم. 

مردم از تکان  خوردن دوربین حالشان به هم می خورد!
 در ای��ن نشس��ت، س��اتراپی ک��ه س��ینمای آمری��کا را بس��یار 
محافظ��ه کار توصیف ک��رده بود، رفت��ار و واکنش ه��ا در مقابل 
فیل��م اولش را م��ورد انتق��اد ق��رار داد و گف��ت: می خواهند که 
 مس��لما در فیل��م پیام��ی وج��ود داش��ته باش��د. هنگامی که

 تهیه کننده ها س��ناریو را دیدند، گفتند که این فیلم چه پیامی 
 دارد؟ چیزی را درباره زندگی بیان می کنیم، آیا این کافی است؟ و 
همین شد که فیلم من را آن طور که می خواستند ساختند.وی 
همچنین گفت: سینما روایت داستان نیست، بلکه یک زبان است.

فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه افزود: دربعضی از فیلم ها دوربین تکان 
می خورد. وظیفه دوربین این نیست که جای تماشاگر را بگیرد، 
هرکس در هر لحظه ت��کان نمی خورد. مردم وقت��ی این تکان ها 
را تماش��ا می کنند، فقط حالش��ان به هم می خورد، ولی هستند 
فیلمسازانی که این اداها و اطوارها را دوست دارند و آنها را تجربه 

گرایی یا هر چیز دیگری می دانند. 
مرجانه ساتراپی موفقیت را مانند سگی دانس��ت و به آنهایی که 
درابتدای راه فیلمس��ازی و کارگردانی س��ینما هس��تند هشدار 
داد: هر نوع موفقیتی را که به دس��ت آورده ای��د، فراموش کنید، 
چرا که موفقیت مانند س��گی است که گلوی ش��ما را چسبیده و 
مانع پیشرفتتان می شود. دست به کار شوید، به شکلی که گویی 
قبا کاری انجام نداده اید، فیلم بس��ازید؛ با رعای��ت آنچه اصل و 

اساس است.

فیلمسازی برای جشنواره ها مد شده 
ساتراپی در جواب سؤال هایی که در مورد سینمای ایران بود، 
فقط به توضیح این ک��ه »دوران کودکیم در ایران گذش��ت، 
زندگی کاری ام هم در فرانس��ه. فقط در مورد ایران فیلمی به 
تصویر کش��یدم که احس��اس نیاز می کردم« بسنده کرد.وی 
همچنین گفت که ازس��ینمای ایران نش��اط می گیرد؛ هم از 

سینمای قبل ازانقاب، هم سینمای ایران بعد ازانقاب. 

من عاشق سینمای کیارستمی هستم 
وی در بخشی از این کارگاه به س��ینماگران ایرانی پرداخت و 
اضافه کرد: وی شیفته سینماگران درجه یک ایرانی و در صدر 

آنها عباس کیارستمی است .

اظهارات جدید کارگردان ضد ایرانی 

پرسپولیس را تحت فشار ساختم 

  ایران مادر من 
است.

اگر مرد بودم، ایران 
مادرم و فرانسه هم 

 همسرم 
می شد.

 انسان ممکن است 
همسرش را طالق 
بدهد و ترک کند. 
االن نمی خواهم 

طالقش بدهم؛ این 
موضوع دیگری 

است، اما آدم تنها 
یک مادر دارد و او 
را نمی تواند ترک 

کند

سینمای جهانجشنواره



کیبوردهای تبل��ت، پردازنده جدی��د اینتل، خان��ه هایی برای 
اس��تفاده بهینه از انرژی، خن��ک کننده های زیب��ا و ... از جمله 
 مهم ترین وسایلی اس��ت که در هفته گذش��ته از آنها رونمایی 
شده است. در هفته گذشته چند فناوری جدید وارد بازار شده که 

در اینجا تعدادی از آنها را به شما معرفی می کنیم.

Ivy Bridge پردازشگر
 ش��اید در دنیای کامپیوتر هیچ چیز مانند یک پردازشگر بسیار 
عالی از طرف ش��رکت اینتل جالب نباش��د، چرا که این شرکت 
همیشه طرفدارانش را شگفت زده می کند. این بار این شرکت 
یک پردازش��گر چهار هس��ته ای با نام Ivy Bridge را به بازار 
ارائه کرده اس��ت. مهم ترین نکته آن، سرعت و کیفیت باالست. 
این پردازش��گر این روزها در کامپیوترهای نسل جدید استفاده  

می شود.

خانه های آینده
 این طرح در مسابقه خانه های کم مصرف به عنوان بهترین طرح 
انتخاب شد. طرح اصلی از یک شرکت بلغاری است و بسیار جالب 

کار می کند.
 تنها کافی است تا شما صفحات خورش��یدی را باالی پشت بام 
بگذارید؛ آنها انرژی خورشید را جمع می کنند و سیستم تهویه 

آن نیز خانه شما را خنک نگه می دارد.

هنر خنک کردن: یکی از مش��کالتی که با کامپیوترها 
داریم، صدای بیش از اندازه فن های پردازشگر آن است. به تازگی 
یک کمپانی، فن هایی را تولید کرده است که در نهایت سکوت کار 
خودشان را انجام می دهند و همچنین بسیار زیبا نیز هستند که 
باعث می شوند کامپیوتر شما از حالت مکانیکی خارج شود و جلوه 

بهتری بگیرد.

پونزهای چراغ دار
 در بیشتر مواقع تکنولوژی تنها برای پیشرفت در زندگی  است، اما 
افرادی هم هستند که به کمک تکنولوژی وسایل بامزه تولید می 
کنند. این بار یک شرکت اقدام به تولید پونز های چراغ دار کرده 
است. البته این سوزن ها باعث می شود تا در تاریکی نیز بتوانید 

اعالمیه روی دیوار را یخوانید.

ایمن ترین فلش مموری
 یکی از نکاتی که همیش��ه برای دارندگان فلش مموری دردسر 
ایجاد می کند، نگه داش��تن آن و جلوگیری از گم ش��دن است. 
اما به تازگی فلش مموری هایی تولید  شده اند که این مشکل را 
برطرف می کنند.  این مموری ها به شکل سنجاق قفلی هستند 
و شما  می توانید آنها را به لباستان متصل کنید و هیچوقت نیز 

گمشان  نمی کنید.
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 امام علی  )علیه السالم(:
هر کس برای نفس خود احترام قائل باش��دآن را با معصیت 

خوار نمی کند.

دو نوع نگاه به انقالب
در مورد انقالب ما می توانیم دو نوع نگاه داش��ته باش��یم. ن��گاه اول نگاه 

تاریخی است و نگاه دوم نگاه تمدنی.
رویکرد اول، این است که به آمار و ارقام روی آوریم و به وضعیت ادبیات در 
پیش و پس از انقالب بپردازیم. بسیاری از ما با این نگاه آشنا هستیم و این 
دیدگاهی است که دولت و وزارت ارشاد در مورد انقالب و ادبیات داستانی 
دارند و در این زمینه به ذکر آمار انتش��ار کتاب در قب��ل و بعد از انقالب 
می پردازند. در صورت پرداختن به ماهیت انقالب از این دیدگاه، مشکالتی 
پیش می آید؛ زیرا اگر با این عینک به انقالب نگاه کنیم، خواهیم دید که 
چیز چندان دندان گیری در پس از انقالب نداشته ایم. مدیران فرهنگی ما 
در عرصه فرهنگ فقط از تعداد انتشار کتاب صحبت می کنند و به مسائلی 
چون تیراژ و گردش مالی کتاب اشاره ای ندارند. حال اگر از دیدگاه تمدنی 
به مقوله انقالب نظر کنیم، اوضاع متفاوت خواهد شد و خط جدیدی در 
افق نگاه ما به وجود خواهد آمد. ما در حوزه شعر، پیشینه تاریخی خوبی 
داشتیم و می توانیم خط این جریان را از گذشته تا امروز مورد بررسی قرار 
دهیم. اما در حوزه ادبیات داستانی و سینما به دلیل تازه بودن این پدیده ها، 
ما در اول راه هستیم. پیش از انقالب ادبیات ما به دو شاخه تقسیم می شد؛  
اول: ادبیات داستانی تحت تأثیر غرب که این ادبیات ملهم از ادبیات راست 
جهانی بود و در فضای غیر آرمانی قرار داشت. دوم: ادبیات آرمانی ما که به 
طور مستقیم تحت ادبیات روسیه بود. اگر ما بتوانیم از این ادبیات خارج 
شویم، مطمئنا کتاب هایی تولید خواهد ش��د که با آنها دستاورد تمدنی 
خواهیم داش��ت. ابراهیم حاتمی کیا و مجید مجیدی در فیلم  هایشان به 
سمت این فضا حرکت کرده اند. این تغییر اگر در ادبیات داستانی رخ دهد 
و ادامه پیدا کند، مطمئنا دستاورد تمدنی خواهد داشت و من نسبت به آن 
بسیار خوش بین هستم. ما در بهترین دوره ادبیات داستانی و شعر زندگی 
می کنیم. تا سال  68-1367 کتابی در راستای انقالب پیدا نمی شد که با  
»بسم اهلل الرحمن الرحیم« یا  »به نام خدا« آغاز شود. ما باید از این نعمت 
استفاده کنیم.کس��انی که امروز در این عرصه همکاری می کنند کسانی 
هستند که تالش دارند سیمای انسان مسلمان در جامعه امروزی را تصویر 
کنند. این عرصه مدیون انقالب امام خمینی)ره( و تالش فردی این افراد 
است که راه گش��ایی هایی انجام داده اند و به هیچ وجه به دولت و وزارت 

ارشاد مربوط نمی شود.

مادر  حقیقي
 بامداد یکي از روزهاي ماه نوامبر س��ال 1717 میالدي ناله کودك از 
درون بسته اي در کنار کلیساي سن ژان لورن فرانسه توجه زني نیکوکار 
را جلب کرد. این زن که همسر یک شیشه بر فقیر بود، به بسته نزدیک 
شد و فوراً دریافت که در آن بسته کودکي قرار دارد که سر راه گذاشته 
ش��ده است. زن که قلبي رئوف داش��ت، کودك را به خانه برد، او را به 
فرزندي قبول کرد. این زن نیکوکار عالقه عجیبي به پس��رك داشت و 
از او منتهاي مراقبت را مي کرد و کودك هم چون بزرگ ش��د، نهایت 
حق شناسي را نسبت به او ابراز مي داشت. مدتي بعد معلوم شد که آن 
پسر سرراهي، فرزند نامشروع ژنرال رتوش و خانم تنس است. آن پسر با 
فداکاري هاي زن نیکوکار و پشتکار و تالش خود، دانشمندي شهیر در 
ریاضي شد. این دانشمند شهیر ژان داالمبر بود.یک روز مادام تنس به 
نزد داالمبر رفت و خواست که او را به خانه اش ببرد. داالمبر با صراحت 
به وي گفت: نه، من به نزد شما نمي آیم. شما فقط نامادري من هستید؛ 

مادر حقیقي من همان زن شیشه بر است.

یکی از بزرگ ترین ترس ها برای بیان نظرات توس��ط 
برخی افراد، این است که دیگران چطور حرف هایشان 

را بپذیرند. 
نبای��د بگذاری��د بدبینی فکرت��ان را مش��غول کند. آیا 
همیش��ه برای بیان افکار و نظراتتان مش��کل دارید؟ 
 این روزها همه دوست دارند فقط حرف بزنند و گوش 
نمی دهند. در عصر امروز هیچکس دوست ندارد مثل 
س��ایه ای در اجتماع زندگی کند و بیان افکار و عقاید 

برای هرکس یک اولویت است.
این که بتوانید حرف هایتان را بزنید و مهم تر این که 
کسی باشد که به حرف هایتان گوش دهد، حسی عالی 
است، اما چطور می توانید به روشنی نظراتتان را بیان 

کنید و مطمئن باشید که به شما گوش می دهند؟
در زیر به چند عامل مهم برای کمک به شنیده شدن 

افکار و ایده هایتان اشاره می کنیم:

بدانید چه هدفی در سر دارید
مطمئن ش��وید که قبل از این که دهانتان باز ش��ود و 
کلمات از آن بیرون بیایند،  ایده هایتان به طور کامل و 

صددرصد برای خودتان روشن شده باشد.
  این ک��ه بدانی��د از آن مکالم��ه چه هدف��ی دارید و

 می خواهید به کجا برس��ید، به ش��ما اعتمادبه نفس 
بیشتری خواهد داد.وقتی شنونده هایتان ببینند که 
از خودتان مطمئن هستید، هوشیارتر به حرف هایتان 

گوش خواهند داد.

تعریف کمال را نادیده بگیرید
بنش��ینید و از خودتان س��ؤال کنید چه چیزی واقعاً 
کامل است؟ آیا کسی هست که صددرصد کامل باشد؟ 
واقعیت این است که ما انس��ان هستیم و هیچ انسانی 
بدون اشتباه نیست. یک اشتباه و خطای کوچک قابل 
قبول است، اما نیازی نیس��ت که اینقدر تند و دقیق 
باش��ید که برای بیان نظراتتان وارد مش��اجره شوید. 
تازمانی که اهمیت موضوع مورد بح��ث را می دانید، 

یک خطای کوچک را می توان نادیده گرفت.

ساده و مستقیم بگویید
 به ای��ن فک��ر کنید ک��ه چرا وقت��ی یکی نظ��رش را 
می گوید، ش��ما حرف او را قطع می کنی��د. روزهای 
مدرسه و دانشگاه را به یاد بیاورید که معلم ها جلوی 
کالس درس می دادند. این که یک نفر بخواهد برایتان 

سخنرانی کند واقعا خسته کننده است.
نیازی به اس��تفاده از کلمات س��نگین نیست. گفتن 
واقعیت ها با زبانی ساده و هیجان انگیز، بهتر می تواند 
شنونده را هوشیار نگه دارد. بسیار آزاردهنده است که 
یک نفر بخواهد30 دقیقه تمام برایتان سخنرانی کند، 
درحالی که همان حرف ها را می توانست در کمتر از 

نصف آن زمان بگوید.
پس حرفتان را راست و مستقیم بگویید و به آن شاخ 
و برگ اضافی ندهید. کاری نکنید که شنونده هایتان 

خوابشان ببرد!

وانمود کنید تنهایید
یکی از بزرگ ترین ترس ها برخی برای بیان نظراتشان 
این است که دیگران چطور حرف هایشان را بپذیرند. 

نباید بگذارید بدبینی فکرتان را مشغول کند.
تصور کنید که تنهایید و م��ی خواهید برای خودتان 
حرف بزنید و نظراتتان را بگویید! با این روش اعصابتان 
آرام می مان��د و تمرکزتان را روی موضوع از دس��ت     
نمی دهید.ب��رای این کار روبروی آیینه بایس��تید وبا 
خودتان حرف بزنید . به این ش��کل می توانید مهارت 
بدنی خود را در ارائه مطلب هم کنترل کرده و تسلط 

بیشتری بر روی زبان بدن خود به دست آورید.

قبل از حرف زدن فکر کنید
قبل از این که کلمات را بر زب��ان بیاورید، آنها را مرور 
کنید تا روی آنها تس��لط پیدا کنید. ای��ن که بدانید 
 درمورد چه حرف می زنید، اعتمادبه نفس��تان را باال 
می برد. وقتی اف��رادی که برای آنها ح��رف می زنید 
بدانند که به حرف های خود مطمئن هستید، آنها هم 

به شما ایمان پیدا می کنند. 
به سؤاالت احتمالی که ممکن است از شما بپرسند هم 
فکر کنید و از قبل، پاسخ آماده برای آنها داشته باشید.

یاد گرفتن بیان نظ��رات و اعتقاداتتان کاری س��اده 
است. همه ما انسانیم و نگرانی ها و ترس هایی داریم. 
حرف زدن باید کاری مفرح باشد نه آزاردهنده؛ باید به 

خودتان اطمینان داشته باشید.
 اگر م��ی دانید که موضوع��ی که درم��ورد آن حرف          
می زنید مرتبط اس��ت، دیگر نباید بترسید. بگذارید 
کلمات راه خود را پیدا کرده و از دهانتان بیرون بریزند.

یکی از راه های افزایش این مهارت به این گونه است 
که آنچه می خواهید به زب��ان بیاورید را به روی کاغذ 
بیاورید.  سرفصل مطالبی که قصد ارائه آن را دارید را 
روی کاغذ نوشته و درباره آن ها فکر کنید .سعی کنید 
به ارتباط آن ه��ا فکر کنید و روابطآ نه��ا را برای خود 

مشخص کنید. 
با نوش��تن آ ن ها روی کاغذ ذهن نظ��م پیدا می کند 
و طبقه بن��دی کردن اطالعات راحت تر  می ش��ود.با 
خواندن نکات باال و تمرین کردن آنها، خواهید توانست 
اعتماد بیشتری به خود و افکارتان پیدا کرده و بسیار 

راحت تر نظراتتان را بیان کنید.
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خواندنی

هزار و یک شب

اخبار ویژه

عکس نوشت

یک گروه از محققان بریتانیایی و دانمارکی 
 DNA به کشف این مسأله رسیده اند که
 موج��ود در خون��ی ک��ه زالوه��ا مصرف 
کرده ان��د، وجود پس��تاندارانی را تصدیق 
می کند که شاید یافتن آنها دشوار و حتی 

بسیار نادر باشد.
کشف DNA موجود در خون مصرف شده 
در زالوها، ابزاری کم هزین��ه و جایگزینی 
ساده برای س��ایر ابزارهای سنتی ردیابی 
پستانداران و چون حس��گرهای مجهز به 

دوربین خواهد بود.
برخالف پستانداران گریزانی که محققان همواره به دنبال آنها هستند، زالوها به امید یافتن 

یک وعده غذایی مناسب به انسان ها نزدیک می شوند.
محققان در مرحله اول20 زالو را بررسی کردند که از خون بزهای باغ وحش کپنهاگ تغذیه 

کرده بودند.
 در این زالوها ردی از DNA بزهایی بود که چهارماه از تغذیه آنها توسط زالوها گذشته بود.

این اثر ژنتیکی، برای محققان این امکان را فراهم می کند که پستاندارانی را شناسایی کنند 
که زالوها با آنها در ارتباط بوده اند.

براساس گزارش دیسکاوری، در مرحله بعدی دانشمندان 25 زالو را در جنگل های بارانی 
ویتنام بررسی کردند و در آنها DNA پستانداران محلی چون نوعی خرگوش را یافته اند 

که از سال 1996 در این منطقه رؤیت نشده است.
 تیم گیلبرت، اس��تاد مرک��ز جئوژنتیک دانش��گاه کپنه��اگ اظهار داش��ت: این تکنیک 
 نه تنها در آسیای جنوب شرقی، بلکه در س��ایر مناطقی که زالوها زندگی می کنند کاربرد

 خواهد داشت.

احیای فکر دینی در جریان مهندس��ی فرهنگی، مهم ترین 
رسالت مشترك حوزه و دانشگاه است.

اردیبهشت ماه امس��ال دانش��گاه علم فرهنگ و پژوهشکده 
فرهنگ، هن��ر و معماری جهاد دانش��گاهی تح��ت نظارت 
دبیرخانه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، نخستین همایش 

فرهنگ دانشجویی و مهندسی فرهنگی را برگزار می کند.
حسن بنیانیان، مدیر عامل مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی 
و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره ضرورت برگزاری 
اینگونه همایش ها در کش��ور، معتقد اس��ت که بسیاری از 
مسئوالن و مدیران ما هنوز به این موضوع اعتقادی ندارند و 

بنابراین این همایش ها باید به گونه ای برنامه ریزی شود که 
بتواند به صورت عملیاتی شیوه های کارآمدی را برای اجرای 

این موضوع فراهم کند. 
عضو برگزاری این همایش ادامه داد: در مهندس��ی فرهنگی 
دین مدارانه، مهم ترین نقشی را که دانش��گاه می تواند ایفا 
کند، در تعامل با حوزه اس��ت. احیای فک��ر دینی در جریان 
مهندس��ی فرهنگی، مهم ترین رس��الت مش��ترك حوزه و 
دانشگاه است. این رس��الت در جهان جدید که منشور غرب 
از نظر فکری و فرهنگی موجب جابه جای��ی و تزلزل و از هم 
گسیختگی های فرهنگی و فکری می شود، اهمیت بیشتری 

می یابد. 
وی معتقد است که ش��اید این تعبیر شایس��ته ای باشد که 
بگوییم مهندسی فرهنگی در بعضی از بخش ها و بنیادهای 
فرهنگی باید فیلس��وفانه و در بعضی از روبناها، س��اختارها، 
روش ها و نمودها باید پیامبرانه و در بعضی از س��احت های 
مدیریتی و سیاست گذاری های کالن باید اقتداگرایانه باشد 
و دانشگاه ها با اقسام تحقیقات بنیادی و کاربردی و... نه تنها 
در بخش تئوری و نظری، بلکه حتی در بخش نظارت و اجرا 
می توانند فیلسوفانه و پیامبرانه و اقتداگرایانه به ایفای نقش 

بپردازند.

زالو، جدیدترین دستگاه ردیابی

مدیران اعتقادی به مهندسی فرهنگی ندارند 

شعار نویسی زنان بحرینی علیه حکومت آل خلیفه
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آقا حام��د نامی از رفق��ای قدیمی و 
صمیمی ماس��ت. چند روز پیش که 
به مناسبتی دیدمش، حسابی شاکی 
 بود و کالفه. در حالی که پراید مشکی اش را با آستری تمیز 

می کرد و صدای غرغرش بلند بود، ازش پرسیدم: 
- حیف نیست توی بهار به این قشنگی، توی اردیبهشت 
اصفهان که رش��ک بهش��ته، هنوزم نک و نال می کنی و 
 گرفتار حرص و جوش خوردنی؟ دوباره قسط وام یخچال 
 س��اید بای س��ایدت عقب افت��اده ی��ا پرای��د نازنینت به 

روغن سوزی؟!
- نه قسط وامه و نه روغن سوزی ماشین. همین خود بهاره 
که واسه ما دردسر ش��ده. یادش به خیر! یادت می یاد اون 

موقع ها رو که اصفهان سال تا سال بارون نمی اومد؟ 
- مرد حسابی تو دیگه چه جور موجودی هستی؟! تو مگه 

مدیر کل سازمان گسترش بیابان های ایرانی؟ یا نکنه توی 
حیاط خونه ات قند و شکر انبار کردی که از بارون اینقدر 

بدت می یاد؟!
- نه، راستش��و بخوای خود من حتی چند ب��ار نماز بارون 
خوندم تا بلکه گیر و گرفتاری های کش��اورزا حل بش��ه و 

زاینده رود جون تازه ای بگیره...
- پس تو هم باید االن خوش باشی از این همه بارون بهاری. 
اقال اگه ذوقش رو نداری که »چترها را ببندی و زیر بارون 

بری«، دیگه فحش زیر لبی هم نده!
- واال به خ��دا هر چیزی حدی داره! م��ن نمی دونم اینجا 
اصفهانه یا رش��ت؟ هر روز صبح پا میشی می بینی دوباره 

بارون اومده! 
- خوب چه عیبی داره مگه؟!

- وقت��ی ه��ر روز جل��وی در خون��ه ات ی��ه دریاچ��ه 

 درس��ت بش��ه و بخوای مثل فیلم��ای ماجراجویانه و به 
 روش��ای محی��ر العق��ول یک��ی یک��ی خودت��و، زنت��و، 
بچه ات��و  از دریاچ��ه رد کنی و به س��احل امن برس��ونی، 
می فهمی چ��ه عیب��ی داره. تو ای��ن دو هفته پن��ج روز 
دیر رفتم س��ر کار، اون��م از کمر به پایین خی��س! پریروز 
بچه های ش��رکت واس��ه ش��وخی یه پوش��ک بزرگسال 
 گذاش��تن روی می��زم. خ��دا م��ی دون��ه پش��ت س��ر  
زن و بچ��ه ام چ��ی م��ی گ��ن! صحب��ت ب��ه اینج��ا 
 ک��ه کش��ید، دی��دم ای��ن آق��ا حام��د هم پ��ر ب��ی راه 
 نمی گ��ه. فلذا حقی��ر به نوب��ه خود ضمن سپاس��گزاری 
بی کران از مسئوالن، خواهشمندم به مسأله آب گرفتگی 
معابر، عنایت بیشتری مبذول شود تا بلکه بهار برای همه 
شادی بخش باشد و جلوی بسیاری از آبروریزی ها گرفته 

شود. 

بهارانه دست انداز
مجید 
کافی

تازه های فناوری در هفته گذشته

ایمن ترین فلش مموری دنیا و ... 

چهره

رضا امیرخانی
نویسنده

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی مناقصه عمومی
شماره های 91-1-43

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد انجام امور نگهبانی اداره مرکزی و ادارات تابعه 
به  مناقصه عمومی  از طریق  اعتبارات جاری  از محل  به شرح ذیل  را  شهر اصفهان و شهرستان ها 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ برآورد 

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(

انجام امور نگهبانی اداره مرکزی و ادارات تابعه شهر اصفهان 91-1-43
23/068/107/072720/000/000جاریو شهرستان ها

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/2/24

 ،WWW.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030
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