
فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

کار خوب در میدان جواب می دهد نه  پشت میز

 آیا طرح سؤال از رییس جمهور
 یک بار دیگر اجرا می شود؟

 اگر خسته هستيد، 
اين مطلب را 
بخوانيد!

در جلسه شورای شهر اصفهان عنوان شد
ديگر در انتخابات 

کانديدا نخواهم شد 2
قيمت سکه در بازار اصفهان 

۲۵۳ هزار تومان سقوط کرد 46
 تماس ذوبی ها 

8با فرهاد کاظمی

فرهنگ عذرخواهی 
در کشور ما وجود ندارد

کالسکه ها ی شادی در اصفهان 

نماینده تهران با بیان این که احمدی نژاد س��عه صدر الزم برای ریاس��ت 
جمهوری را ندارد، گفت: آقای رییس جمهور درباره انتقاد رهبر انقالب از 
وضعیت فرهنگی کشور مغالطه کرد. قدرت اجرایی در دست دولت است و 

سایر نهادها قدرت اجرایی ندارند و صرفا قدرت تبلیغی دارند.

 سپاهان 
جای ناز کردن نيست

داستان اعتراض بازیکنان نیمکت نشین سپاهان نسبت 
به بازی نکردنشان در ترکیب ثابت این تیم در حال تبدیل 
شدن به یک اپیدمی خطرناک است که اگر با واکنش به 
موقعی از سوی مدیریت باش��گاه و کادر فنی زردها روبه 
رو نشود بدون ش��ک در طی هفته های آینده مشکالت 
فراوانی را برای این تیم ایجاد خواهد کرد.حذف ناباورانه 
س��پاهان از لیگ قهرمانان آس��یا آن قدر همه را ناراحت 
 کرده که دیگر کس��ی حوصله ش��نیدن این حرف های

 غیرمنطقی را ندارد. 

س: حميدرضا نيکومرام/ زاينده رود[
]عک
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انتقادشدیدبانکیمون
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ازتحریمایران

مقایسه  دو مجموعه  که به ظاهر مشابهند 
آرته، آپادانا و آبرنگ 5

مجلس اصولگرای نهم هم  مانند مجلس اصولگرای هشتم در تالش 
اس��ت تا با جمع آوری امضاهای الزم، ریی��س اصولگرای دولت را 
برای طرح سؤال نمایندگان به بهارستان فرا بخواند تا از جمع شش 
رییس جمهوری که در جمهوری اسالمی هدایت دولت ها را بر عهده 
داشتند، محمود احمدی نژاد تنها رییس جمهوری باشد که مورد 
نه تنها سؤال نماینده ها قرار گرفته بلکه در طول کمتر از یک سال 
دو بار با این اتفاق نادر مواجه شده است. این شرایط کافی است تا 
اذهان عمومی سؤالی را با این مضمون مطرح کنند که »چه شرایطی 
موجب شده تا دولت با چنین وضعیتی مواجه شود؟« به هر حال هم 
دولت و هم مجلس ، برآمده از جریان اصولگرایی هستند و به همین 
دلیل هجمه انتقاداتی که چهره های اصولگرایی به دولت اصولگرا 
وارد می کند موجب شده تا احمدی نژاد و دولتمردانش دشواری های 

زیادی را متحمل شوند، اگر چه در ظاهر، اهمیت چندانی به مسائل 
مطرح شده نشان نمی دهند، اما واضح است که انتقادات »دوستان 
نزدیک دیروز« که به »مخالفان سرس��خت امروز« بدل گشته اند، 

می تواند چهره هر مجموعه ای را مخدوش کند.

مطهری طراح طرح سؤال
علی مطهری به واسطه این که پسر شهید مطهری است و البته به 
این دلیل که صراحت لهجه دارد و اعتقادش این است که گفتنی ها 
را باید گفت، به عنوان یک��ی از چهره های ویژه مجلس به ش��مار 
می رود و معموال در اتفاق های مهم ق��وه مقننه می توان رد پایی از 

او را مشاهده کرد. 
2

بازیکنانی که سر 
نخواستنشان دعواست

 طبابت صلواتی
 در جامعه نهادینه شود

 کتاب من از تو
کتاب تو از من 

کسب و کاری نو در 
اصفهان جان می گیرد

 توصیه های جدید
آیت  اهلل  سیستانی 
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دومین دوره از مسابقات مهارت های ش��غلی در میان 48 نفر از کارکنان شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با هدف اس��تفاده از سیستم های رایج آموزشی و 
طراحی سیستم هایی برای شرکت کارکنان این شرکت در فعالیت های گروهی 
برگزار شد.ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان در راس��تای تحول نیروی 
انسانی و اس��تفاده از نیرو های جوان متخصص خود نسبت به برگزاری مسابقات 
مهارت های شغلی در میان کارکنان خود اقدام کرده است و برگزاری این مسابقات 
سبب می شود که آموزش های به روز و با روش های جدید و نوین به یادگیری در 
میان این افراد تبدیل شود.همچنین این مسابقات سبب می شود که کارکنان و 
نیرو های فعال در این ش��رکت بتوانند در زمان های بحرانی به سرعت بحران ها و 

خاموشی های برق را در مناطق مدیریت کنند.

مرکز آموزش اجرايی در ش�رکت توزيع برق اصفه�ان راه اندازی 
می شود

حمید عالقه مندان، مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اصفه��ان درآیین برگزاری 
دومین دوره از مسابقات مهارت های شغلی می گوید: شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در نظر دارد به منظور افزایش توانمندی ه��ای نیرو های فعال خود یک 

مرکز آموزش اجرایی را راه اندازی کند.
وی با بیان اینکه درصدد راه اندازی این شرکت تا پایان سال جاری هستیم، ادامه 
می دهد: در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در دو زمینه بر روی آموزش های 
مجازی و توس��عه این آموزش ها در این مجموعه اقداماتی صورت گرفته و ارائه 
مباحث آموزش های مجازی و یا ایلرنینگ برای مش��ترکان این ش��رکت از این 
اقدامات تلقی می شود.به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان آموزش با 
استفاده از اتوماسیون اداری و غیرحضوری شدن استفاده مشترکان شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان از خدمات این شرکت از دیگر اقدامات صورت گرفته در 

این حوزه تلقی می شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات مهارت های شغلی از حرکت های جدید 
ش��رکت توزیع برق بوده که به تدریج به تمام واحد های این شرکت تسری پیدا 
کرده است، معتقد است: تمام واحد های فعال شرکت توزیع برق اصفهان می توانند 

در قالب مسابقات شغلی فعالیت ها و مهارت های خود را آموزش بدهند.
عالقه مندان کامل تر ش��دن این آموزش ها را از مهم ترین برنامه های این شرکت 
دانست و افزود: رتبه بندی این مس��ابقات عالوه بر برخورداری از نتایج آموزشی 
بسیار از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و توجه به سطح بندی و امتیازات آموزش 

این مسابقات امری مهم و ضروری تلقی می شود.
به اعتقاد وی ارتقای مهارت و به روز بودن ویژگی های آموزشی کارکنان شرکت 
توزیع برق باید محور اصلی برگزاری این مسابقات باشد و تغییر روش آموزشی از 

مهم ترین ویژگی های مسابقات مهارت های شغلی است.

مهارت های شغلی سبب ارتقای توانمندی های کارکنان شرکت برق 
می شود

مهرداد دادخواه، معاون منابع انس��انی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز 
در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یک ه��زار و 400 نفر در بخش های مختلف 
این شرکت فعالیت می کنند، گفت: مس��ابقات مهارت های شغلی سبب ارتقای 

توانمندی های کارکنان شرکت توزیع برق می شود.
به گفته وی از حدود یک س��ال گذشته مس��ابقات مهارت های شغلی در سطح 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار می شود که نشان دادن توانایی های 
افراد در واحد های مختلف شرکت به صورت یک ویترین از عملیات های اجرایی 

افراد فعال در این شرکت از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
س��طح این ش��رکت هش��ت واحد اجرایی وجود دارد که حدود 400 نفر در این 
واحد ها مش��غول به فعالیت هس��تند، ادامه داد: از میان این 400 نفر 48 نفر از 
بهترین های فعال در حوزه های اجرایی این شرکت برای رقابت در این مسابقات 

انتخاب شدند و توانایی ها و مهارت های خود را به منصه ظهور می گذارند.
 به اعتقاد دادخواه برگزاری این مسابقات در راستای ارتقای توانمندی های این 
افراد نقش موثری دارد و همیشه رقابت ها سبب رشد افراد در هر صحنه ای می شود 
و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مسابقات مهارت های شغلی را برای تمام 

بخش های فعال خود برگزار می کند.

دومين دوره مسابقات مهارت های شغلی در اصفهان برگزار شد

شرکت توزيع 
برق شهرستان 

اصفهان در 
نظر دارد به 

منظور افزايش 
توانمندی های 
نيرو های فعال 
خود يک مرکز 

آموزش اجرايی را 
راه اندازی کند



چهره روزيادداشت

گزينه اصالح طلبان کیست؟
در حالی که موسوی خوئینی ها، عبداهلل نوری و طیف تندرو جبهه دوم 
خرداد به دنب��ال معرفی محمد علی نجفی به عنوان کاندیدای ریاس��ت 
جمهوری هستند، اما افرادی همچون خاتمی و حزب کارگزاران سازندگی 

اصرار به معرفی اسحاق جهانگیری دارند.

6 نفر اول انتخابات
 ب��ر اس��اس نتای��ج ی��ک نظرس��نجی در ته��ران و مراکز اس��تان ها، 
به ترتیب آقایان غالمعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف ، سید حسن 
خمینی، سعید جلیلی، علی الریجانی و علی اکبر والیتی بیشترین آراء را به 
خود اختصاص داده اند. نمونه آماری  این نظرسنجی که در شهریور ماه 

انجام شده 16 هزار نفر بوده است.

ترديد عارف برای اعالم کانديداتوری
مرتضی سجادیان عضو برجس��ته حزب کارگزاران به مهر گفته که اگر 
عارف و نجفی قصد کاندیداتوری داشته باش��ند باید برنامه هایشان را  
ارایه دهند و اگر برنامه های آن��ان مورد قبول کارگ��زاران بود، از آنان 
حمای��ت خواهد کرد، ام��ا تا کنون کس��ی از آنها اع��الم کاندیداتوری 

نکرده است.
 وی تأکید کرده، هنوز آقای عارف در تردید است که در انتخابات شرکت 
کند. محمدرضا عارف هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی است و پیش از آن، هشت سال معاون 
اول رییس جمهوری ایران بوده است. بنیاد باران هم اکنون یکی از اصلی ترین 
محافلی اس��ت که آقای عارف در آن فعالیت سیاسی نزدیک به اصالح 

طلبان دارد. وی در این بنیاد رییس هیأت مدیره است.

تشکیل کمیته اجرايی 
جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات

کمیته اجرایی جامعه روحانیت مبارز متشکل از حجج االسالم سید رضا 
تقوی، مصطفی پورمحمدی، س��ید ابراهیم رئیسی، سید محمد حسن 
ابوترابی و عبدالمقیم ناصحی جلس��اتی را برای انتخابات یازدهم ریاست 
جمهوری برگزار کرده است. مباحث این کمیته هنوز برای ارایه به جلسات 

جامعه روحانیت آماده نشده است.

طرح گفتگو با آمريکا 
دارای اهداف سیاسی و انتخاباتی است

ریی��س دفتر آیت اهلل مصب��اح یزدی ط��رح موضوع مذاکره ب��ا آمریکا 
را دارای اهداف سیاس��ی و انتخاباتی دانس��ت و گف��ت: تصمیم گیری 
درباره این موضوع ب��ر عهده مقام عالی رتبه کش��وری بوده و س��خن 
 گفتن رییس جمهور در این زمینه اش��تباهی است که باید انگیزه طرح 
این گونه مباحث را برای مردم روشن کند. حجت االسالم حسین جاللی 
با اشاره به این که مردم ایران از کودکی با شعار»مرگ بر آمریکا« بزرگ 
ش��ده اند، اظهار کرد: خرد جمعی ملت ایران به این نتیجه رس��یده که 
آمریکا نه تنها در موفقیت ایران نقشی نخواهد داشت، بلکه مانع پیشرفت 

ایران اسالمی خواهد بود.

حل مشکل ارز ظرف دو هفته
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ریی��س جمهور اطمینان 
داده ظرف دو هفته در عمل اقدامي براي ارز انجام دهد. محسن رضایي 
درباره حل مشکل نرخ ارز در کشور افزود: از رییس جمهور سؤال کردم 
که شما چه کاري با ارز مي خواهید انجام دهید که وي اطمینان داد طي 
همین دو هفته در عمل اقدامي ب��راي ارز انجام دهد و تغییراتي در این 
باره رخ دهد. وي ادامه داد: حاال منتظر مي مانی��م تا ببینیم در این دو 

هفته چه اتفاقي مي افتد.

رفتار هاشمی 
پس از بازداشت مهدی و فائزه

شنیده شده است که  خانواده هاش��می رفسنجانی از نحوه برخورد قوه 
قضاییه با مهدی و فائزه هاشمی ابراز رضایت کرده اند. مهدی هاشمی 
در هفته گذشته تلفنی با خانواده خود صحبت کرده است. آقای هاشمی 
رفس��نجانی پس از بازداشت فرزندانش س��عی در آرام کردن اطرافیان 
داشته و برنامه های عادی خود را طبق روال دنبال کرده تا مبادا شائبه 

قهر و نارضایتی در افکار عمومی به وجود آید.

استعفای قالیباف شوخی رسانه ای
مدیر کل روابط عمومی ش��هرداری تهران تأکید کرد ک��ه محمد باقر 
قالیباف شهردار تهران استعفا نمی دهد. نامدار صداقت  در پاسخ به این 
پرسش که گفته شده قالیباف شهردار تهران در آبان ماه استعفا می دهد، 
گفت: این خبر کذب است و یک شوخی رس��انه ای است.وی در پاسخ 
به این پرسش که گفته شده  ش��هردار تهران برای حضور در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اس��تعفا می دهد، گفت: خبر اس��تعفای محمدباقر 

قالیباف از شهرداری تهران کذب است.

مجلس اصولگرای نهم هم  مانند مجلس اصولگرای هشتم در تالش 
اس��ت تا با جمع آوری امضاهای الزم، ریی��س اصولگرای دولت را 
برای طرح سؤال نمایندگان به بهارستان فرا بخواند تا از جمع شش 
رییس جمهوری که در جمهوری اسالمی هدایت دولت ها را بر عهده 
داشتند، محمود احمدی نژاد تنها رییس جمهوری باشد که مورد 
نه تنها سؤال نماینده ها قرار گرفته بلکه در طول کمتر از یک سال 
دو بار با این اتفاق نادر مواجه شده است. این شرایط کافی است تا 
اذهان عمومی سؤالی را با این مضمون مطرح کنند که »چه شرایطی 
موجب شده تا دولت با چنین وضعیتی مواجه شود؟« به هر حال هم 
دولت و هم مجلس ، برآمده از جریان اصولگرایی هستند و به همین 
دلیل هجمه انتقاداتی که چهره های اصولگرایی به دولت اصولگرا 
وارد می کند موجب شده تا احمدی نژاد و دولتمردانش دشواری های 
زیادی را متحمل شوند، اگر چه در ظاهر، اهمیت چندانی به مسائل 
مطرح شده نشان نمی دهند، اما واضح است که انتقادات »دوستان 
نزدیک دیروز« که به »مخالفان سرس��خت امروز« بدل گشته اند، 

می تواند چهره هر مجموعه ای را مخدوش کند.

مطهری طراح طرح سؤال
علی مطهری به واسطه این که پسر ش��هید مطهری است و البته 
به این دلیل ک��ه صراحت لهج��ه دارد و اعتقادش این اس��ت که 
گفتنی ها را باید گفت، به عنوان یک��ی از چهره های ویژه مجلس 
به ش��مار می رود و معموال در اتفاق های مهم ق��وه مقننه می توان 

رد پایی از او را مش��اهده ک��رد. این نماینده اصولگ��را که به دلیل 
 مش��ی انتخاب��ی اش جای��ی در فراکس��یون اصولگرای��ان ندارد 
همان طور که در سال 1۳۹۰ برای اولین بار مقدمات سؤال از رییس 
جمهوری را مهیا کرد، این بار هم به عنوان طراح دومین س��ؤال از 
رییس جمهوری در حال تالش است تا تعداد الزم امضاهایی را که 
برای این کار الزم است، جمع کند،  آن هم در شرایطی که برخی از 
اصولگرایان این طور عنوان می کنند که »صالح در تحمل یک سال 
باقی مانده دولت است«. البته باید منتظر ماند و دید این تحرکات 
آیا به سرانجام خواهد رسید و مسئله دیگر این که این تالش ها چه 

تبعاتی برای شخص مطهری خواهد داشت؟!

طرح سؤال؛ خوب يا بد؟
تأکید قانون اساس��ی این اس��ت که نمایندگان مجلس به عنوان 
نماینده های مردم این حق را دارند که با نظارت دقیق بر امور سایر 
دستگاه ها هر زمان که صالح دیدند، از مسئوالن سؤال کنند، حتی 
اگر قرار باشد،سؤال ش��ونده نفر اول اجرایی کشور باشداما در این 
میان برخی این طور عنوان می کنند که س��ؤال از رییس جمهور 
ابهت دولت را زیر سؤال می برد و در نتیجه تأثیر منفی در عملکرد 

رییس جمهور و همچنین دولت خواهد گذاشت.
صاحبان این نظر همچنین در س��ال گذش��ته عن��وان می کردند 
چون پن��ج  رییس قبلی دولت هیچ گاه مورد س��ؤال واقع نش��ده 
اند، بهتر اس��ت که احمدی نژاد هم از این قاعده مستثنی نباشد، 

اما در مقابل این نظر، چهره هایی هم بودند که مجدانه خواس��تار 
 اج��رای ط��رح س��ؤال بودن��د و عملک��رد احمدی ن��ژاد را چنان 
مش��کل دار تلقی می کردند ک��ه طرح س��ؤال را کمترین واکنش 

مجلس به کارنامه دولت می دانستند.

طرح سؤال مثل طالق است
نایب ریی��س مجلس که اتفاقا خ��ود از منتقدین دولت به ش��مار 
می رود، در این باره معتقد است قانونی بودن طرح نمی تواند دلیل 

خوبی برای اجرای آن باشد.
محمدرضا باهنر در ای��ن خصوص اظهار م��ی دارد: ببینید! طرح 
 س��ؤال مثل قان��ون طالق اس��ت و هیچ عذر ش��رعی ن��دارد، اما 
همان طور که اتفاقی به نام طالق همه را ناراحت می کند و س��عی 
می شود که حتی المقدور کسی به آن سمت نرود، سؤال از رییس 
جمهوری هم همین طور است و به دلیل مصلحت نظام بهتر است 

که این اتفاق نیفتد.

مخالفان طرح سؤال،  مخالفان قانون هستند
نماینده سابق مردم ایالم در مجلس، نظری کامال متفاوت با باهنر 
دارد و معتقد است که مخالفان طرح سؤال، در اصل مخالفت خود را 

با یکی از اصول قانون اساسی مطرح می کنند.
داریوش قنبری می گوید: دولت طوری عملکرد داش��ته است که 
مشکالت به همه الیه های جامعه رسوخ کرده و به همین دلیل این 
حق طبیعی نمایندگان ملت است که از حق قانونی خود استفاده 
کرده و به عنوان ناظران قانونی، از رییس دولت سؤاالتی را بپرسند. 
این که عنوان می شود سؤال از رییس جمهور  برخالف منافع ملی 

است، تحت هیچ شرایطی نمی تواند منطقی باشد.

سرانجام سؤال
محمود احمدی نژاد که اس��فند س��ال ۹۰ برای پاس��خ به سؤال 
مجلسی ها راهی بهارستان شد ، جلسه سؤال را به مراسم شوخی و 
کنایه گویی تبدیل کرد و گفت که دورهم هستیم تا خوش باشیم. 
او به هیچ کدام از سؤاالت پاسخ نداد و در عین حال خود مجلسی 
ها را مورد خط��اب و عتاب قرار داد و بعد ، ب��دون این که این عدم 
پاسخگویی ، برایش هزینه ای داشته باش��د ، خوشحال و خندان 
، مجلسی ها را به حال خود گذاش��ت و راهی پاستور شد! سؤال از 
رییس جمهور ، کارت زردی است که اگر جدی گرفته نشود ، باید 
به کارت قرمز منجر شود و االاّ خود س��ؤال که فی نفسه ، ضمانت 

اجرایی ندارد.

سؤال دوم مجلسی ها از ريیس جمهور ؛ »واکنش جدی« يا »طرحی برای خالی نبودن عريضه«؟!

افشاگری آیا طرح سؤال از رییس جمهور یک بار دیگر اجرا می شود؟
خبرنگار اخراج شده سی ان ان

یک خبرنگار آمریکای��ی در گفتگو با کان��ال تلویزیونی 
راشاتودی افشا کرد: رسانه های خبری آمریکایی حقایق 
ایران، سوریه و کشورهای دیگر را وارونه جلوه می دهند.

 امبر الیون خبرنگار س��ابق کان��ال تلویزیونی آمریکایی 
سی ان ان که به دلیل مخالفت با سیاست های تبلیغاتی این 
کانال، از آن اخراج شده اس��ت، روز جمعه به راشا تودی 
گفت: رس��انه های خبری آمریکا معموال به سیاه نمایی 
کشورهایی همچون ایران و س��وریه می پردازند. وی با 
بیان این که رسانه های آمریکایی از جنایات ضدانسانی 
رژیم های عربستان سعودی و بحرین چشم پوشی می کنند، 
گفت: رسانه های پیشروی آمریکایی به طور کورکورانه از 

مواضع دولت آمریکا پیروی می کنند.

برنامه منافقین 
برای حضور در سوريه

 گروه��ک تروریس��تی منافقی��ن درصدد پیوس��تن به 
شورش��یان س��وریه برای جنگیدن با دولت این کش��ور 
است. سرکرده منافقین به شورش��یان سوریه پیشنهاد 
پیوستن این گروهک به شورش��یان و انتقال سالح های 
خود به س��وریه را داده اس��ت. این اقدام منافقین، نوعی 
سپاسگزاری از دولت آمریکاس��ت که هفته گذشته نام 
گروهک تروریس��تی منافقین را از فهرس��ت گروه های 

تروریستی خارج کرد.

سلطانیه خواستار پیوستن 
رژيم صهیونیستی به ان پی تی

نماینده دائم ایران در ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
 انرژی اتمی خواس��تار پیوس��تن رژیم صهیونیستی به 
ان پی تی شد و تأکید کرد: رژیم تل آویو با تولید سالح های 
هسته ای و خودداری از امضای معاهده منع و گسترش 
سالح های هس��ته ای، مش��روعیت معاهده بین المللی 
ان پی تی را زیر س��ؤال می برد. س��لطانیه که در نشست 
مقدماتی »خاورمیانه، منطقه عاری از سالح هسته ای« 
در مسکو سخن می گفت، همچنین افزود : رژیم تل آویو 
با تولید س��الح های هس��ته ای و خ��ودداری از امضای 
معاهده منع و گسترش سالح های هسته ای، مشروعیت 

معاهده بین المللی ان پی تی را زیر سؤال می برد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

مديران اجرايی بايد 
پايبند به قانون باشند

احمدی نژاد 
مجریان باید پایبند و مؤمن به قانون باشند وگرنه آن قانون 

به جایی نمی رسد.
 از عوامل اصلی س��عادت یک ملت، حاکمیت قانون است و هر اتفاق 
مثبتی در حاکمیت قانون امکان پذیر اس��ت. اگر در کش��وری قانون 
نباش��د تمامی زحمات آن کشور به نتیجه نخواهد رسید البته برای 
حاکمیت قانون سه عامل الزم است؛ اولین عامل آن است که قانون 
خ��وب و عادالنه باش��د و نیازه��ای جامعه را پاس��خ دهد.عامل دوم 
اجرای درس��ت قانون اس��ت. قانون باید درس��ت اجرا شود و مجری 
نیز باید قانون را به درس��تی 
اجرا کند.  مجری باید مؤمن و 
پایبند به قانون باشد. سومین 
عام��ل در حاکمی��ت قانون، 
قان��ون پذی��ری و همراه��ی 
عم��وم م��ردم اس��ت. اگر در 
کشور، بهترین قانون تصویب 
ش��ود، اما توده های مردم به 
آن قانون باور نداش��ته باشند 

قانون اجرا نخواهد شد.
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نهادهای بین المللی، آزادی زائران ایرانی درسوریه را پیگیری کنند2
مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان ضمن تقبیح تداوم عدم آزادی زائرین ایرانی 
در سوریه ، مس��ئولیت جانی آنان را متوجه ربایندگان که گروهی شناخته ش��ده اند و نیز حامیان 

آنان دانست.

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: سؤال من و دو نفر دیگر از نمایندگان از وزیر 
اطالعات در ارتباط با شناسایی و دس��تگیری عوامل بی ثباتی در بازار ارز در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی مطرح می شود. قاس��م جعفری نماینده مردم بجنورد در 
مجلس شورای اسالمی گفت: سؤال من و آقایان محمد دهقانی و علیرضا سلیمی از 
وزیر اطاالعات در ارتباط با شناسایی و دستگیری اخاللگران بازار ارز است که این سؤال 
در جلسه این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر مطرح 
خواهد شد.وی افزود: نوسانات پیش آمده در بازار ارز نشان می دهد که این نوسانات 
طبیعی نبوده و متأثر از مسائل اقتصادی نیس��ت، بلکه تعدادی از افراد با ایجاد 
اخالل سعی در ایجاد بی ثباتی در بازار ارز دارند.جعفری اظهار داشت: دستگیری 
16 نفر از اخاللگران در یکی دو روز اخیر و کاهش هزار تومانی قیمت دالر، خود 
نشان می دهدکه این نوسانات طبیعی نبوده و عواملی در این ماجرا دخیل بوده اند.

 یکی از روحانیون کشورمان که اخیرا در نجف اشرف دیداری با آیت اهلل العظمی 
سیستانی داشته اس��ت، توصیه هایی را به نقل از ایش��ان در یکی از جلسات 
روحانیون بازگو کرده است. بخشی از توصیه های این مرجع تقلید به این شرح 
بوده است: »1-آقایان علما باید جلس��ات و دیدارهایشان را با یکدیگر افزایش 
بدهند. 2-روحانیون باید برای تبلیغ و ترویج آموزه های اسالمی به همدلی و 
همکاری بیشتر با یکدیگر اهتمام داش��ته و خدای نکرده نباید شاهد اقدامات 
تخریبی علیه یکدیگر باشیم. ۳- از طرف بنده از روحانیون گالیه کنید که چرا 
به صورت گسترده و یکپارچه در نمازهای جمعه شرکت نمی کنند. من در عراق 
خطبه های نماز جمعه تهران را به صورت مستمر گوش می دهم. 4-هرقانونی 
که در مجلس شورای اسالمی ایران تصویب و به تأیید شورای نگهبان می رسد 

برای همه به ویژه روحانیون، شرعا واجب االتباع و الزم االجراست.

نماینده تهران با بیان این که احمدی نژاد س��عه صدر الزم 
برای ریاست جمهوری را ندارد، گفت: آقای رییس جمهور 
درباره انتقاد رهبر انقالب از وضعیت فرهنگی کشور مغالطه 
کرد. قدرت اجرایی در دس��ت دولت اس��ت و سایر نهادها 
قدرت اجرایی ندارند و صرفا قدرت تبلیغی دارند، درحالی 
که بیش��تر انتقادات فرهنگی به حوزه اج��را برمی گردد. 
علی مطه��ری در ارزیابی خود از اظه��ارات رییس جمهور 
در نشست خبری روز سه شنبه گذش��ته و توضیحات وی 
درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: رییس جمهور درباره 
نابس��امانی بازار ارز که اواخر سال ۹۰ آغاز ش��د و تا امروز 
ادامه دارد، به عنوان تصمیم گیر اصلی در این موضوع، هیچ 
مسئولیتی را برعهده نگرفت و همه مس��ئولیت را متوجه 
فشارهای خارجی و اخاللگران داخلی کرد، در حالی که این 
درست نیست. وی ادامه داد: محال است که در اینجا دولت 
که ابزارهای مختلفی در اختیار دارد هیچ قصور یا تقصیری 
نداشته باشد. بهتر بود آقای رییس جمهور یک عذرخواهی 
می کرد و می گفت البته فش��ارهای خارجی و داخلی هم 
مؤثر بوده اس��ت.نماینده تهران تصریح کرد: متأسفانه در 
کشور ما فرهنگ عذرخواهی وجود ندارد و مخصوصا در این 
دولت، دائم می گویند ما مدیرترین و پاک ترین و بهترین 

هستیم و همه اشکاالت در خارج از دولت است.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری که سابقه وزارت ، 
معاونت رییس جمهور و س��ه دوره نمایندگی مجلس را 
در کارنامه دارد با بیان این که دیگ��ر در هیچ انتخاباتی 
کاندیدا نخواهد شد، گفت: تشکیل دولت وحدت ملی در 
جریان اصولگرایی عملی خواهد بود. حسن غفوری فرد در 
پاسخ به این سؤال که آیا برای انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا کاندیدا می شوید، گفت: من دیگر برای هیچ 
سمتی کاندیدا نخواهم ش��د. عضو هیأت علمی دانشگاه 
امیر کبیر افزود: کارهای علمی زیادی که مدت هاست عقب 
مانده، دارم و فکر می کنم در ای��ن زمینه برای مملکتم 
مفیدتر خواهم بود. وی همچنین درباره  آشفتگی های 
بازار ارز، این موضوع را برگرفته از چند عامل دانس��ت و 
گفت: سوءمدیریت ، سوءاس��تفاده برخی از گروه ها در 
خرید سکه و ارز برای رس��یدن به منافع شخصی شان و 
همچنین تحریم ها از ابعاد ش��کل گیری این مشکالت 

ارزی هستند.
 عضو جبه��ه پیروان خط امام و رهبری، ب��ا بیان این که 
ضعف مدیریت بر مش��کالت اقتصادی دامن زده است، 
تأکید کرد: البته سهم تحریم ها نسبت به دو عامل دیگر 
کمتر اس��ت، چرا که اگر ضعف مدیریتی وجود نداشت 

تحریم ها هرگز اثرگذار نبود.

رییس مجلس با تأکید بر این که حاضرم به جاسبی بگویم 
از عضویت در شورای اسالمی کردن دانشگاه ها کنار برود، 
تأکید کرد: بنده اصال  اصراری برای عضویت آقای جاسبی 
در این شورا نداشتم. علی الریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر این که با توجه به انتخاب آقای جاسبی در شورای اسالمی 
کردن دانشگاه ها و تأکید افرادی بر تالش شما مبنی بر وارد 
کردن آقای جاسبی به این شورا، چرا این موضوع را تکذیب 
کردید، اظهار داشت: برخی در این ترازها رفتار هایی دارند که 
خیلی اخالقی نیست. وی با بیان این که بنده معموال خیلی 
در کارهای شورایعالی انقالب فرهنگی دخالت نمی کنم که 
دالیل خاص خودش را دارد، گفت: آن روز بنده جلسه را اداره 
می کردم. شورای اس��المی کردن دانشگاه ها زیرمجموعه 
شورایعالی انقالب فرهنگی است و چون آقای جاسبی رییس 
دانشگاه آزاد بود، در این شورا عضو بود، اما از وقتی که ریاست 
این دانشگاه به شخص دیگری واگذار شد، دیگر در آن شورا 
عضو نبود.رییس مجلس ادامه داد: مش��کلی در این زمینه 
وجود ندارد، اما در آن جلسه بنده به چند نفر از آقایان که هم 
روحانی و هم غیر روحانی دانشگاهی بودند، پیشنهاد عضویت 
در شورای اس��المی کردن دانش��گاه ها را دادم، ولی قبول 
نکردند و گفتند که وقت نمی کنند و نمی توانند عضو شوند.

در حالی که اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم های جدید 
علیه جمهوری اس��المی ایران تالش می کند، دبیرکل 
سازمان ملل متحد در گزارشی ادعای کشورهای غربی 
در این زمینه که تحریم ها به ملت ایران آسیب نمی زند را رد 
کرد. به گزارش الجزیره، بان کی مون دبیرکل س��ازمان 
ملل، روز گذشته در گزارشی اعالم کرد: تحریم ها علیه 
ایران در راه رس��یدن کمک های دارویی ب��ه ویژه برای 
بیماران س��رطانی، دس��تگاه تنفس��ی و قلبی در ایران، 
مشکل ایجاد کرده است. وی در ادامه این گزارش تأکید 
کرد: این تحریم ها باعث افزایش ت��ورم، افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی و انرژی، باال رفت��ن میانگین بیکاری 
 و فقدان مواد ض��روری و به ویژه دارویی ش��ده اس��ت. 
بان کی مون خاطرنش��ان کرد: حتی ش��رکت ها  برای انجام 
صادرات م��واد غذای��ی و دارویی به ایران از یک کش��ور 
سوم، دچار مش��کل در مبادالت بانکی خود هستند. به 
گزارش الجزی��ره انتقادات بان کی م��ون از تحریم های 
کشورهای غربی علیه جمهوری اسالمی ایران در حالی 
مطرح شده که کشورهای اروپایی در طی روزهای اخیر 
رایزنی برای تش��دید تحری��م ها علیه ایران که ش��امل 
 بخ��ش صنعت، ان��رژی، بان��ک و حتی گاز می ش��ودرا 

آغاز کرده اند.

انتخابات مجلسانتقاد سازمان ملل

فرهنگ عذرخواهی 
در کشور ما وجود ندارد

ديگر در انتخابات 
کانديدا نخواهم شد 

در انتصاب جاسبی 
نقشی ندا شتم

انتقاد شديد بان کی مون 
از تحريم ايران 
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سرمايه های اجتماعی را دريابید 
گروه شهر - رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فرماندهی 
انتظامی استان، توجه ویژه ای به سرمایه های اجتماعی )مردم، تشکل 

ها، شوراها و قانون اساسی(داشته باشد.
عباس حاج رسولیها روز ش��نبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود:شعار پلیس این اس��تان »لباس ما کفن ماست« است 
که در این راستا برای تأمین امنیت اس��تان، اقدامات خوبی را انجام 
داده اند. وی با بیان این که پلیس ارتب��اط خوبی با مردم دارد،گفت: 
ارتباط بین ش��هرداری، ش��ورا و فرماندهی انتظامی باید نس��بت به 
گذش��ته قوی تر ش��ود زیرا اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی است. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد:تأمین 
نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان، کمک شایانی به فرماندهی 

انتظامی می کند.
حاج رسولیها افزود: برنامه های سال آینده مدیریت شهری اصفهان، 

برآورده کردن این نیازهاست.

3900 نفر از پايگاه های بسیج محالت 
به اردوهای جهادی اعزام شدند

مسئول بسیج س��ازندگی اس��تان اصفهان گفت: برای نخستین بار، 
تابس��تان امسال از بس��یج محالت س��ه هزار و 900 نفر به اردوهای 

جهادی هجرت اعزام شدند.
سید حسین انوری که با فارس سخن می گفت،ادامه داد: امسال برای 
نخستین بار بسیج سازندگی از محالت اصفهان نیرو به مناطق محروم 
اعزام کرده است. وی با بیان این که این طرح با استقبال خوبی از سوی 
بسیجیان محالت روبه رو بوده است، افزود: 164 گروه جهادی خواهر و 
برادر از ابتدای تابستان تاکنون به مناطق محروم اعزام شدند. مسئول 
بسیج سازندگی استان اصفهان تصریح کرد: حدود سه هزار و 900 نفر 

از پایگاه بسیج محالت به اردوهای هجرت اعزام شدند.
وی در ادامه به اعزام بس��یج ورزش��کاران در قالب گروه های جهادی 
اشاره کرد و گفت: تعداد 100 نفر از بس��یجیان ورزشکار به محالت 
محروم استان خدمت رسانی کردند. انوری اضافه کرد: این بسیجیان 
با هدف ترویج فرهنگ ورزش بومی محالت و تست سالمت جسمانی 

اعزام شدند.

بیش از 2 هزار تماس 
با اورژانس گرفته شده است

کارشناس امور آس��یب دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: از ابتدای س��ال جاری، دو هزار و 771 مورد تماس با 

اورژانس اجتماعی اصفهان برقرار شده است.
افس��انه میرزاییان با اش��اره به این که اورژانس اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان پاسخگوی نیازهای مردم و کاهش مشکالت اجتماعی 
اس��ت، به ایس��نا اظهار کرد: این اورژانس با ه��دف کنترل و کاهش 
بحران های فردی، خانوادگ��ی، اجتماعی، انج��ام مداخالت روانی- 
اجتماعی قبل از مداخالت قضایی- انتظامی و در دسترس قرار دادن 
خدمات اجتماعی تخصصی و اورژانسی س��ازمان بهزیستی به آحاد 
مردم تشکیل شده است. وی با اشاره به این که اورژانس اجتماعی از 
سال 1386 در استان اصفهان آغاز به کار کرده است، ادامه داد: زنان و 
دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که 
قصد خودکشی دارند، همسران و کودکان آزار دیده، کودکان خیابانی و کار، 
دختران و پس��ران فراری از منزل، افراد با شرایط بحرانی و مشکالت 

خانوادگی از گروه های هدف در اورژانس اجتماعی می باشند.
کارشناس امور آس��یب دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان افزود: فعالیت اورژانس اجتماعی ش��امل چهار بخش مرکز 
مداخله در بحران ف��ردی، خانوادگی و اجتماع��ی، خط تلفن 123، 

اورژانس اجتماعی سیار و پایگاه اورژانس اجتماعی است.

داروهای تولید شده در اصفهان 
به 18 کشور صادر می شود

مدیرعامل ش��رکت داروس��ازی فاراب��ی اصفهان گفت: ه��م اکنون 
محصوالت این شرکت به 18 کش��ور خارجی از جمله تاجیکستان، 

سریالنکا، بالروس، عراق ،کامرون و یمن صادر می شود.
علیرضا تحسیری که با ایرنا سخن می گفت، افزود: این شرکت ساالنه 
یک میلیارد و 200 میلیون کپس��ول تولید می کند. وی با اش��اره به 
موفقیت شرکت داروسازی فارابی در سطح کشور گفت: این شرکت 
در شش سال گذشته، چهار بار موفق به کس��ب عنوان صادر کننده 
نمونه ملی شد.مدیر شرکت داروسازی فارابی افزود: ارزش صادرات 
این شرکت در سال گذشته 10 درصد از فروش داخلی معادل 11/6 
میلیون دالر بوده است. وی میانگین سهم این شرکت را از کل فروش 
داروهای تولیدی داخ��ل معادل 5/1 درصد ذکر ک��رد و گفت: بازده 

سرمایه گذاری این شرکت 165/3 درصد بوده است.
تحس��یری گفت: 192 نوع داروی مختلف در ایران تولید ش��ده که 

نمونه های مشابه آن در کشورهای قدرتمند دنیا نیز تولید می شود.

تلفات راه های روستايی 
کاهش يافته است

برگزاری ششمین 
جشنواره انار بادرود 

ازبروزتنبلی فکر  در 
کودکان جلوگیری  شود

تقدير از رؤسای  
کالنتری های  اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با رفع مشکل تابلوهای عالئم درراه ها، شاهد 
کاهش هفت درصدی تلفات ناش��ی از حوادث رانندگی در راه های روستایی 

هستیم. 
سردارعبدالرضا آقاخانی در سومین همایش راهوران محله، از همکاری اداره کل 
راه و شهرسازی اصفهان با پلیس راه در رفع نقاط پرحادثه تقدیر کرد و گفت: 
درصد بیشتر آمار تلفات و تصادفات در روستاهای کشور، به دلیل نبود عالئم و 

هشدارها از مسیر اصلی به فرعی بوده است.
وی مهم ترین هدف از تشکیل راهوران محله را کاهش تلفات جانی و مالی در راه های 
روستایی، برقراری تردد ایمن و روان در جاده های روستایی، تجهیزات عالئم راه های 

روستایی و رسیدگی به تصادفات روستایی ذکر کرد. 

شهردار بخش بادرود از برگزاری ششمین جش��نواره انار بادرود با شعار 
»همه انارها خوبند ولی انار نادری ب��ادرود یه چیز دیگه اس« در آبان ماه 

خبر داد.
رضا نقدی در بادرود گفت: جش��نواره انار در بادرود با هدف رشد کمی و 

کیفی این محصول و توسعه گردشگری در این شهر برگزار می شود.
وي اظهار کرد: این جشنواره در بوستان گردشگری تخت پادشاه بادرود 
در ایام بی��ن دو عید قربان و غدی��ر و با اجرای برنامه های س��نتی برگزار 
می شود. ش��هردار بادرود درمورد هدف برگزاری این جشنواره بیان کرد: 
از اهداف برگزاری جش��نواره، معرفی ظرفیت های گردشگری و توسعه 

زیرساخت های آن است.

کارشناس مس��ئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان با اشاره به تفاوت دنیای کودکان امروز با گذشته گفت: اولیای تربیتی 

باید از بروزتنبلی فکر در کودکان امروزی جلوگیری کنند.
پروین بصیرپور افزود: یکی ازعوامل به وجود آمدن تنبلی فکر در کودکان، دنیای 
مجازی گسترده ای اس��ت که آنها را روز به روز احاطه می کند. وی اظهار کرد: 
دنیای کودکان امروز ازکودکان حتی یک دهه قبل که تنها سرگرمی آنها کتاب، 
تلویزیون و اسباب بازی های محدود بود نیز بسیار متفاوت تر شده است. وی این 
دنیا را شامل انواع بازی های رایانه ای، اینترنت، ماهواره و سی دی های مختلف 
عنوان کرد و گفت: اولیای تربیتی باید این مهم را مدنظر داشته باشند که بحث 

تفکر در کودکان در سنین کودکی شکل می گیرد.

شهرداری اصفهان از 20 کالنتری فعال سطح شهر اصفهان تقدیر کرد. سید مرتضی 
سقائیان نژاد پیش  از ظهر دیروز در حاشیه جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به همکاری شهرداری با کالنتری های سطح شهر اظهار کرد: امنیه و بلدیه 
دو مورد از ادارات تأثیرگذار و بسیار قدیمی است که از قدیم االیام مورد توجه 

مردم بوده است.
وی افزود: ما باید قدردان زحمات اعضای نیروی انتظامی در راستای ایجاد نظم 
در شهر باشیم، چرا که در بس��یاری از موارد، نظم و امنیت مکمل هم هستند. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: در بخشی از آیات قرآنی به مستکبران بر هم زننده  
امنیت شهر اشاره شده است که باید در این مورد گفت در مملکتی که از انبیا و 

اولیای الهی پیروی می کنند بر هم زدن نظم و آرامش پوچ و بی معناست.

هشدار

گشتی در اخبار

فقر  فرهنگی 
از عوامل مهم  مصرف مواد مخدر است 

سرهنگ حسين رضایی
ریيس پليس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 

 
از ابتدای سال جاری، اطالعات محالت و نقاط آلوده به مواد مخدر در استان 
اصفهان جمع آوری و تاکنون نزدیک به176  محله آلوده در سطح استان 
شناسایی شده است و در این مسیرخرده فروشانی که با مواد مخدر دستگیر 
و جرمشان ثابت شود، به مقامات قضایی معرفی و بر اساس قانون با آنها رفتار 

خواهد شد.  
اما نباید فرام��وش کرد که فقر 
فرهنگی یکی از عوامل مهم روی 
آوردن ب��ه مصرف م��واد مخدر 
است و به همین دلیل شهروندان 
باید حساسیتی کافی در کنترل 
رفت و آمد فرزندان خود داشته 
باش��ند، چراکه نبای��د از خطر 

اعتیاد غافل شد.
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چهره روز
1000 کلینیک گیاه پزشکی در کشور فعالیت دارند 

محسن موحدیان عطار رییس سازمان نظام مهندس��ی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: یک هزار 
کلینیک گیاه پزشکی در کشور فعالیت دارند که سبب اشتغالزایی برای چهار هزار نفر شده است و 

امروز سازمان جهادکشاورزی در سطح کشور نقش برجسته ای در این زمینه دارد.
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جلس��ه ش��ورای اسالمی 
راضیه 
شهر در این هفته میزبان دادخواه

رؤس��ای کالنتری ه��ا و 
معاونان نیروی انتظامی بود که در ابتدای آن، عبد 
الرضا آقاخاني فرمانده انتظامي استان اصفهان، به 
تعریف و تمجید از عملکرد شورا پرداخت و نمره 
نخس��ت را به این پارلمان در بین شوراهای شهر 
سراسر کشور داد و تصریح کرد: مباحث خدماتی 
با مسائل اجتماعی گره خورده و مدیریت شهری 
با گسترش پارک ها و فضاي سبز و ایجاد محیطي 
ش��اداب و سالم توانس��ته از انحرافات اجتماعی 

جلوگیری کند.
وی اصل مش��ارکت، اعتماد و ارتباط با مجموعه 
ش��هرداری و ش��ورا را پش��توانه نیروی انتظامی 
برشمرد و افزود: تفرقه افکنی در بین مسئوالن در 
دستور کار دش��منان قراردارد، اما تاکنون به این 
نقشه شوم خود دس��ت نیافته اند، به گونه ای که 
اصفهان زبانزد تمام شهرها در این خصوص است.

آقاخاني،با تأکید بر این که س��رعت بخشیدن به 
خدمات مردمی نیازمند همکاری بین دستگاه هاست 
است، گفت: مسئوالن باید توجه داشته باشند که 
کار در میدان جواب می دهد و نه در پشت میز و 

این به معنای پلیس جامعه محور است.
وی با اش��اره به این که س��فره خدمتگزاری برای 
مردم پهن شده و آینده خوبی در انتظار اصفهان 
فرداست، گفت: مردم مستحق خدمت هستند و 

لباس ما اربابی نیست بلکه لباس خدمت است.

اعتبار 3 هزار میلیارد تومانی 
برای پروژه های شهری 

عباس حاج رسولیها رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان ای��ن که تأمی��ن امنیت اصفهان 
مس��تلزم نگاه ویژه ای به آن است، گفت: اصفهان 
یکی از شهرهای گردشگری است که در پرتو سنگر 

امنیت باید محله محوری را در آن گسترش داد.
وی افزود: پلیس پشتوانه بسیار خوبی برای اجرای 

پروژه های شهری است و شورای اسالمی شهر با 
نیروی انتظامی در مباحث امنیتی تعامل بس��یار 
خوب��ی دارد. حاج رس��ولیها همچنی��ن به نقش 
ش��وراهای ش��هر اش��اره کرد و ادامه داد: باید در 
قانون اساسی اداره کردن شهر توسط خود مردم 
و شوراهای شهری دنبال شود، چرا که در غیر این 
صورت  دولت بار سنگینی را باید تحمل کند که 
این امر بر تأخیر پروژه های عمرانی تأثیر می گذارد. 
وی با اشاره به این که وضعیت بودجه ای شهرداری 
اصفهان با 14 سال پیش قابل قیاس نیست، اضافه 
کرد: شهرداری اصفهان با محوریت شهردار ونیز 
شهرداران مناطق و معاونت های خود، نزدیک به 
سه هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی در 

نظر گرفته است.

پلیس بايد در شورای شهر عضو داشته 
باشد

 غالمرضا ش��یران دیگر عضو ش��ورای اس��المی 

ش��هر اصفهان که همیش��ه صحبت های جالب 
را در نطق های پیش از دس��تور ش��ورای ش��هر 
بیان می کند، این بار نیز به ن��کات ریز اما مهمی 
 اش��اره کرد و ارتباط مؤثر پلیس و مردم را یکی از 
نشانه های پیشرفتگی  ش��هرها در دنیا دانست و 
افزود: اما متخلفان باید از پلیس بترسند و پلیس با 
هر لباسی باید خاصیت بازدارندگی برای متخلف 
داشته باشد، اما آنها نیز در هر رده ای باید از قوانین 

با خبر باشند.
وی تصریح کرد: اگر در جایی از نیرو های انتظامی 
انتقاد می شود، نش��انه نداش��تن عملکرد خوب 
 نیس��ت اما اگر واکنش س��ریع نداش��ته باشند، 
در محاس��بات مختل��ف مج��رم مرتک��ب جرم 

می شوند.
شیران مصداق هایی از بی توجهی  و سهل انگاری 
نیروی انتظامی در انجام وظایفش درحوزه راهور 
و پیک موتوری های رس��توران ها برشمرد و ادامه 
 داد: این موتوری ها با داش��تن ی��ک جعبه بزرگ 
غیر استاندارد از بین خودروها و برخی مواقع هم 
با برخورد با سایر خودروها در ترافیک عبور کرده 

و موجب تخلف می شوند.
وی تأکید کرد:پیک های موت��وری برای این کار 
اس��تاندارد الزم را ندارند و پالکشان نیز مشخص 
نیست که باید پلیس به این موتورسواران نظارت 

بیشتری داشته باشد.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان وضعیت 
موتورس��واری موتورس��واران در پیاده روها و رد 
کردن چراغ قرمز و تخلفات آنها را از دیگر مواردی 
دانس��ت که اگر نظارت بیش��تری توسط پلیس 
داشت، متخلف اشتباه خود را دیگر تکرار نمی کرد.

وی زن��ان راننده س��رویس مدارس ب��ه ویژه در 
مدارس غیر انتفاعی را نمون��ه دیگری از تخلفات 
و کوتاهی پلیس برش��مرد و بیان ک��رد: این زنان 
 منبع تخلف هستند،چنان که در نقاطی همچون 
ملک شهر و خانه اصفهان رانندگان خانم بیشترین 
 تخلف را ب��ا وج��ود حض��ور بچه ه��ا در خودرو 

دارند.
حضور ی��ک پلی��س در ترکیب اعضای ش��ورای 
شهر آینده، پیشنهاد ش��یران برای رفع مشکالت 

شهر بود.

خشکسالی و آلودگی هوا
 جرائم اجتماعی را افزايش می دهد

مصطفی بهبهانی عضو ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان در ای��ن جلس��ه با اش��اره ب��ه این که 
توس��عه اصفهان نیاز به وجود امنی��ت و ارتقای 
آن دارد، گفت: عوامل مختلف��ی در ایجاد امنیت 
تأثیرگذار اس��ت که همکاری همه دس��تگاه ها را 

می طلبد.
وی با اش��اره به وق��وع جرائم اجتماعی در ش��هر 
اظهار کرد: خش��کی زاین��ده رود ونی��ز آلودگی 
هوا، این حوادث را افزایش م��ی دهد و مأموریت 
پلیس را پیچیده تر می کند که در این راستا سایر 
دستگاه های مرتبط با ش��هرداری باید همکاری 

کنند. 
بهبهانی تش��کیل کمیت��ه ای به منظور بررس��ی 
جزئیات قضای��ای امنیتی متش��کل از نیروهای 

انتظامی و اعضای شورای شهر را پیشنهاد داد.

محله های دارک، زينبیه و حصه 
نیاز به امنیت دارند

کریم نصراصفهانی رییس کمیس��یون فرهنگی- 
اجتماعی این ش��ورا نیز به معض��الت فرهنگی و 
اجتماعی برخی از محالت ش��هر اصفهان اش��اره 
و تأکی��د کرد: ضروری اس��ت که ای��ن معضالت 
و مشکالت از س��وی مس��ئوالن نیروی انتظامی 

اصفهان حل شود.
وی گفت: محالتی مانن��د دارک، زینبیه و حصه 
اصفهان از جمله مناطق نیازمند به امنیت بیشتر 

هستند.
نصر اصفهانی ارتباط و مشارکت نیروی انتظامی با 
دیگر مسئوالن را برگرفته از پیام های هشت سال 
دفاع مقدس دانس��ت و افزود: شهرداری اصفهان 
یک مجموعه خدماتی و اجتماعی اس��ت که باید 
از طریق محله محوری و نیز در رأس قرار گرفتن 

کانون مساجد مدنظر باشد.
 وی در ادامه با اش��اره به 130 مجموعه فرهنگی، 
ورزش��ی وتفریحی در اصفه��ان تصریح کرد: این 
مراکز تا پایان سال به 137 مرکز و در اختیار مردم 
قرار می گیرند که باید امنیت آن از سوی دستگاه 

نظامی تأمین شود.

در جلسه شورای شهر اصفهان عنوان شد 

کار خوب در میدان جواب می دهد نه پشت میز

SMS

  حجت االس��الم محمود ش��یرازیان 
پروين 
متخصص طب سنتی و اسالمی ایران احمدی

گف��ت: ط��ب س��نتی در درم��ان 

بیماری های صعب العالج به مراتب بس��یار بهتر از طب رایج 
موجود در دنیاس��ت و افراد فعال در این ح��وزه نباید از افراد 
هزین��ه ای دریافت کنند و طباب��ت صلواتی بای��د در جامعه 

نهادینه شود.
به گفته وی طب س��نتی و اس��المی ایران باید در تمام دنیا 
ترویج داده شود و این طب در درمان بسیاری از بیماری  های 

صعب العالج نقش مؤثری دارد.
متخصص طب س��نتی و اس��المی ایران افزود: در گذش��ته 
طبابت سنتی و اسالمی در کشور جرم بوده است، اما در حال 
حاضر بس��یاری از محدودیت ها در این زمینه برطرف شده و 
طبابت اس��المی به این معناس��ت که هزینه ای نباید از افراد 

دریافت شود.
به اعتقاد وی در زمان انقالب اسالمی ایران در تمام سازمان ها 
و وزارتخانه ها یک شکل انقالبی ایجاد شد، اما طب و طبابت 
مورد غفلت قرار گرفت و طب س��نتی در درمان بیماری های 
صعب الع��الج به مراتب بس��یار بهتر از طب رای��ج موجود در 

دنیاست.
شیرازیان با تأکید بر این که با وجود گذشت 33 سال از عمر 

انقالب در حال حاضر فعالیت های گسترده ای در زمینه طب 
سنتی و اسالمی در کشور صورت می گیرد، گفت: برای طب 
س��نتی و اس��المی در دنیا حرف های بس��یاری داریم و طب 

سنتی و اسالمی ایران می تواند در دنیا مطرح شود.

34مکتب طب سنتی در دنیا وجود دارد
متخصص طب سنتی و اسالمی ایران، حسین خیر اندیش با 
بیان این که تمام مردم باید با طب س��نتی و اسالمی و فواید 
ناش��ی از این طب آشنا ش��وند، گفت: در مجموع در دنیا 34 
مکتب طب سنتی گزارش ش��ده که طب چینی، طب سنتی 

هند و طب سنتی ایران از رایج ترین آنهاست.
به گفته وی طب س��نتی ایران از نظر پوش��ش های درمانی، 
گستره جغرافیایی وسیع و سایر ویژگی های آن، بزرگ ترین 
طب سنتی در دنیاست اما به دلیل بی تعصبی و بی توجهی به 

ثروت ملی، این طب را در دنیا آشکار نکرده ایم.
متخصص طب سنتی و اسالمی ایران معتقد است: در کشور 
چین براس��اس قانون اساسی، نیمی از س��هم طب را به طب 
سنتی و نیمه دیگر آن نیز به طب رایج و شیمیایی این کشور 

اختصاص داده می شود.
وی با بیان این که طب سنتی ایران ضمیمه دینی دارد و تفکر 
انبیای الهی )ع( در این طب متبلور است، افزود: در طول تاریخ 
تغییراتی در طب س��نتی ایران ایجاد ش��ده که براساس این 
موضوع در برخی از زمان ها طب سنتی ایران بسیار پر رنگ و 
پر رونق و در برخی از زمان ها نیز این طب در جامعه کمرنگ 

بوده است.
به اعتقادخیر اندیش، باال ترین توان درمانگری به طب سنتی 
ایران اختصاص دارد که این جزئی از س��رمایه های ملی برای 
جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود و یک هزار و 440 
عنوان کتاب با تیتر طب س��نتی در کش��ور های شیعه وجود 
دارد. وی بزرگ ترین پش��توانه تئوریک را از آن طب س��نتی 
دانست و گفت: طب سنتی ایران باید سهم و جایگاه خود را در 
عرصه طبابت و درمان بیماری ها پیدا کند و این نوع طب باید 
در سطح کشور از حقوق، بیمه و جایگاه دانشگاهی برخوردار 
باشد. متخصص طب سنتی و اسالمی ایران افزود: هر کشوری 
که ادعای اس��تقالل دارد اما در زمینه طب استقالل نداشته 

باشد ادعای آن، یک شعار سیاسی بیش نیست.

در مراسم افتتاح مرکز درمانی طب الرضا مطرح شد 

طبابت صلواتی در جامعه نهادينه شود



چهره روزيادداشت

کاهش قیمت و صف فروش سنگین 
برای سهام ذوب آهن

درپی عدم بازگش��ایی بلوک53درصدی ذوب آهن و نامعلوم بودن زمان 
عرضه مجدد ، روز گذشته این شرکت فرابورسی با کاهش پنج درصدی و 
صف فروش سنگین سهام مواجه شد. حاشیه های قبل و بعد از واگذاری 
ش��رکت مش��مول اصل 44 ذوب آهن همچنان ادامه دارد و این شرکت 
فرابورسی هفته گذش��ته یکی از بی س��ابقه ترین وقایع تاریخ بورس را 
ناخواسته به خود اختصاص داد تا روز گذشته س��هامداران آن، واکنش 
منفی نشان دهند. این اتفاق بی سابقه، عدم بازگشایی بلوک 53 درصدی 
ذوب آهن، آن هم در س��ومین روز رقابت دو متقاضی خرید در بازار سوم 
فرابورس بود که به دلیل مصوبه دوشنبه شب شورای عالی بورس مبنی بر 
تغییر فرآیند معامالت عمده و لزوم بررسی صالحیت خریداران، آن هم 
بعد از اعالم دس��تورالعمل در آینده رخ داد، اما باز شدن نماد بلوک های 
عمده کاسپین خزر و باغمیشه در همان روز، شائبه ها و شایعاتی را رقم 
زد. به هرحال این رویداد درحالی با تعجب، اعتراض، انتقاد و گاه حمایت 
فعاالن بازار روبه رو ش��د که سهامداران این ش��رکت بعد از قطعی شدن 
واگذاری بلوک 53 درصدی و حضور دو مشتری و رقابت تنگاتنگ آنها، 
تصور می کردند این بلوک با قیمت های مناسب به فروش خواهد رفت  اما 
با لغو ادامه این رقابت و نامعلوم بودن زمان عرضه مجدد، حداقل تا چند 
وقت دیگر و همچنین جو روانی منفی بازار، دیروز س��هام این شرکت نه 
تنها با کاهش پنج  درصدی قیمت معامله شد، بلکه تا به این لحظه بیش از 7/4 

میلیون سهم برای فروش گذاشته شده است.

 اتصال شعب ارزی بانک ها
 به مرکز مبادالت

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اتصال شعب ارزی تمام 
بانک ها به سیستم مرکز مبادالت گفت: قرار بود بانک های 
استان ها یک ماه پس از راه اندازی مرکز به آن متصل شوند 
که این اقدام از روز گذش��ته انجام ش��د. مینو کیانی راد با 
ارزیابی عملکرد فعالیت 14 روزه مرکز مبادالت ارزی اظهار 
داش��ت: اس��تقبالی که از این مرکز برای تأمین نیاز ارزی 
متقاضیان صورت گرفته، بس��یار فراتر از حد انتظار بوده، 
به نحوی که طبق برنامه ریزی های اولیه قرار بود بانک های 
استان ها یک ماه پس از راه اندازی مرکز به آن متصل شوند 
که با توجه به اس��تقبال صورت گرفته، این اقدام از دیروز 
انجام شد.  وی افزود: بر این اساس  نیاز ارزی شهرستان ها 
برای دریافت ارز به نرخ غیرمرجع برای اولویت های 3 تا 6 
توسط تمامی شعب ارزی بانک ها پاسخ داده می شود و دیگر 

نیازی به مراجعه به تهران نیست. 

 طرح شکرانه بانک دی
 آغاز شد

طرح شکرانه بانک دی با هدف ارایه خدمات ارزش آفرین به 
هموطنان، از هفتم مهرماه مقارن ب��ا میالد ثامن االئمه)ع(، 

ارایه تسهیالت ویژه به مشتریان خود را آغاز کرد.
براس��اس این طرح که ت��ا 15آبان ماه ادامه خواهد داش��ت 
مشتریان بانک دی می توانند با س��پرده گذاری از 9ماهه تا 
پنج ساله از نرخ س��ود 15 تا 20درصد بهره مند شوند. بانک 
دی برای کس��انی که در این مدت اقدام به افتتاح حس��اب 
 با حداقل مانده 50میلیون ریال به باال نمایندس��ودهایی با 

نرخ های متنوع )طرح پاداش( در نظرگرفته است. 

 انجام امور منابع طبیعی 
در دفاتر پیشخوان دولت

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور خدمت بیشتر 
درقالب دولت اکترونیک، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان و انجمن دفاتر 
پیشخوان دولت به امضا رسید. عبدالرضا مهاجری معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این 
باره گفت: با توجه به این که دامداران و بهره برداران عرصه منابع 
طبیعی غالبا در شهرس��تان های دور اسکان دارند لذا  انجام 

امور ممیزی مراتع در این دفاتر در دستور کار قرار گرفت. 

خبر ويژه

اخبار کوتاه

4
قیمت سکه در بازار اصفهان ۲۵۳ هزار تومان سقوط کرد

    با سپری شدن سه  روز از عدم اعالم قیمت انواع سکه، روز شنبه نرخ سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار اصفهان 253 هزار تومان کاهش یافت. بر این اس��اس اختالف سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار طال و جواهر اصفهان به یک هزار تومان رسید.  ذخاير ارزی کشور 

کفاف 10سال را می دهد
 عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه

عباسعلی نورا 
دولت بعد از این که اقتصاددانان نسبت به تورم هدفمندی یارانه ها به 
روش پرداخت نقدی انتقاد کردند، آنها را مسخره کرد.  از همان ابتدا 
اقتصاددانان پیش بینی کردند، تورم  20 تا  40درصدی ایجاد می شود، 
اما دولت، سال اول به اقتصاددانان می خندید. افزایش نقدینگی مانند 
سیل در جامعه ویرانگر است، چون پول، ذائقه مردم را عوض می کند و 
تالطم در بازار ایجاد می شود.

اگر دولت از نظ��ر اقتصادی 
درس��ت عمل کند، می توان 
7 تا 10 س��ال مقاومت کرد 
و اگر 10 سال هم نفت ایران 
را نخرند، با توج��ه به ذخایر 
ارزی مطمئنی که در کشور 
وجود دارد، می توان مملکت 

را اداره کرد.
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بر اساس این گزارش، محمد بهزاد ، درآمد ارزی حاصل از صادرات 
برق کشور از ابتدای سال جاری تاکنون را بیش از یک میلیارد دالر 
اعالم کرد و افزود: حجم صادرات برق کشور در این دوره حدود 50 
درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته که این رقم 
ناشی از صرفه جویی در صنعت برق کشور است. معاون وزیر نیرو 
درامور برق وانرژی همچنین خاطرنشان کرد: از این رقم دو میلیارد 
دالر در ارزش برق، شش میلیارد دالر عدم سرمایه گذاری در پروژه 
های جدید و دو میلیارد دالر از بابت سوخت نیروگاه ها صرفه جویی 
شد. به گفته وی در ازای یک درصد کاهش مصرف برق، یک میلیارد 

دالر به اقتصاد کالن کشور کمک می شود.
به گزارش زاینده رود،این روزها کشور ما درگیر یک تحول مهم و 
چالش بزرگ می باشد؛ از یکسو تحریم های کمرشکن که ورود مواد 
اولیه و تکنولوژی های جدید را برای ما بس��یار مشکل و پر هزینه 
کرده است و  از سوی دیگر واردات بی رویه محصوالت ، سبب شده 
که تولید کنندگان در یک رقابت نابرابر قرار گیرند.  نبود منابع مالی 

و هزینه بسیار باال، جذب س��رمایه را برای تولید کنندگان سخت 
کرده است و در حالی که حداکثر نرخ بهره در پر ریسک ترین کارها 
در اروپا حداکثر شش درصد است این میزان در کشورمان حداقل 
13 درصد می باش��د. در نهایت این که حذف یاران��ه های انرژی ، 
هزینه بسیار باالیی را به واحدهای صنعتی تحمیل کرده، به طوری 
که هزینه تولید را در بعضی موارد تا 20 درصد افزایش  داده است. 
این مسئله باعث ش��د که بحث بهره وری انرژی و استفاده بهینه 
از انرژی در سازمان ها حدود 40 س��ال بعد از طرح آن، به وسیله 
کشورهای پیشرفته، در ایران  نیز مطرح شود، اما آنچه به تازگی در 
اصفهان رخ داده است ، راه اندازی نخستین شبکه مدیریت انرژی به 

عنوان گامی نو در حوزه کسب و کار است. 

مديريت انرژی با يک تحول از راه رسید
به گزارش زاینده رود ، قیمت هر بش��که نفت به عنوان مهم ترین 
حامل انرژی تا کنفرانس 1973  و بعد از اولین تحریم نفتی باعث شد 

تا قیمت نفت در کمتر از یک سال حدود چهار برابر شود و از بشکه 
ای حدود 4/5 دالر به 16 دالر برسد، به طوری که بحرانی که غرب 
را فرا گرفت آنها را به چاره اندیشی واداشت. این کشورها در اقدامی 
هدفمند با راه اندازی آژانس بین المللی انرژی سعی کردند با مقابله 
در برابر کش��ورهایی که مایل به افزایش قیمت نفت بودند- که در 
رأس آنها ایران وجود داشت- قدرت آنها را تضعیف کرده و از سوی 
دیگر با استفاده از سیستم های مدیریت انرژی و بهبود بهره وری 
انرژی و استفاده از سوخت های جانشین با این مشکل مقابله کنند. 
در این کارزار بیشترین بهره را کشور ژاپن برد. آنها با درک اثر این 
اقدام بر روی کشورهای جهان با ارایه محصوالت بسیار کم مصرف، 
کارا،  ارزان قیمت و با کیفیت توانس��تند به یکب��اره خود را به یک 
 غول اقتصادی تبدیل کنند.در کشور ایران بعد از آزاد سازی قیمت 
حامل های انرژی و اثر آن بر قیمت تمام شده محصوالت تولیدی از 
یکسو و هزینه سازمان ها برای ارایه خدمات ، بحث مدیریت انرژی 

به عنوان بحث روز مطرح شد.      

کسب وکاری نو از راه رسید 
در حال حاضر بیش از 65 درصد واحدهاي صنعتي بزرگ کشور در 
اس��تان اصفهان وجود دارد و این میزان صنایع سبب شده است با 
وجود همه تالش ها برای صرفه جویی در مصرف، بازهم  در استان 
اصفهان 15 درصد تلفات برق داشته باشیم و مصرف برق در استان، 
متجاوز از 8/27 درصد رشد داشته باشد . شاید همین اوضاع سبب 
 ش��ده اس��ت که این بار گروهی از کارشناس��ان اصفهان در قالب 
سامانه های هوشمند اقتصادی ، ابتکاری نو به خرج داده و این بار با 
تشکیل نخستین شبکه اجتماعی مدیریت انرژی در اصفهان، گامی 
نو در ایجاد کس��ب و کار بردارند.  این گروه از کارشناسان اصفهان 
که با همت ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان این اقدام را صورت 
داده اند به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه می توان 
هزینه  انرژی را در جهت افزای��ش بهره وری مدیریت کرد؟ تالش 
برای پاسخ دادن به این سؤال زمینه ای برای گسترش یک کسب 
و کار بزرگ است. در این راس��تا یک شرکت اصفهانی با راه اندازی 
شبکه اجتماعی مدیریت انرژی که یک انجمن مجازی متشکل از 
متخصصین و عالقه مندان به مبحث مدیریت انرژی است، تالش 
دارد در کن��ار آموزش مفاهیم و تکنیک ه��ای مربوط به مدیریت 
انرژی و افزایش مهارت های اعضا نسبت به توسعه کسب و کارهای 
مربوط ب��ه مدیریت انرژی اق��دام کند و با آم��وزش عالقه مندان، 
فرصت اشتغالی نو در زمینه مشاوره انرژی برای صنایع و سازمان ها 
 در این حوزه  فراهم کند.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به آدرس knowgift.com مراجعه نمایند.

با راه اندازی نخستین شبکه مديريت انرژی 

کسب و کاری نو در اصفهان جان می گیرد

آيا می دانید ارزش بین المللی هر کیلووات ساعت انرژی، 17 سنت )حدود 500 تومان ( است  شهرزاد 
و ساالنه 250 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولید می شود که اگر فرهنگ صرفه جويی باباعلی پور

در کشور نهادينه شود، به سرعت نتايج مطلوب آن بر اقتصاد کشور نمايانگر خواهد شد؟آيا 
خبر داريد که بر اس�اس اظهارات اخیر معاون وزير نیرو درامور برق وانرژی، با اج�رای قانون هدفمندی يارانه ها، 

مصرف برق کشور 10 درصد کاهش يافته و با اين رقم، 10 میلیارد دالر به اقتصاد کالن کشور کمک شده است.
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ابالغ وقت رسیدگی
4724 نظ��ر به اینک��ه آقای حمید عاب��دی فرزندعبدالصمد دادخواس��تی ب��ه طرفیت آقای 
احمدرضا نجاروندی فرزند علیرضا به خواس��ته مطالبه تقدیم که به ش��ورای حل اختالف 
ش��عبه 2 فالورجان ارجاع و به کالس��ه 877/91 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 91/8/14 
س��اعت 16 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. خوانده 1 مجهول المکان معرفی نموده است 
به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج و آگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با 
مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق 
خود و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف 
ش��عبه 2 فالورجان جهت رس��یدگی حاضر ش��وید در غیر این صورت این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب و شورا/ دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف فالورجان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4725 نظر به اینکه آقای حمید عابدی فرزند عبدالصمد دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی 
کریمی فرزند رجبعلی به خواسته مطالبه تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان 
ارجاع و به کالس��ه 878/91 ثبت و برای روز یکش��نبه مورخه 91/8/14 س��اعت 16 وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت. خوانده 1 مجهول المکان معرفی نموده اس��ت به تقاضای 
خواهان و دس��تور ش��ورا/ دادگاه به اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار رسمی درج و آگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با مراجعه 
به دبیرخانه ش��ورای حل اختالف 2 حقوقی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقیق خود 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 
2 فالورجان جهت رس��یدگی حاضر ش��وید در غیر این صورت این آگه��ی به منزله ابالغ 
محس��وب و ش��ورا/ دادگاه غیابًا رس��یدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف فالورجان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4726 در خص��وص پرونده کالس��ه 955/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالب��ه 25/000/000 ریال وجه چک 522210-89/4/25 بانک صادرات و مطلق خس��ارات 
دادرسی و تأخیر در تأدیه به طرفیت رحیم محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 91/8/17 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
4728 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 

9 اجرایی 73/91 اجرایی ح 8 جلس��ه مزایده ای روز چهارشنبه مورخ 1391/8/3 ساعت 8 تا 
صبح برگزار نماید. پرونده له آقای علیرضا طباطبایی فرزند اکبر به نشانی خ شهید نیکبخت، 
کوچ��ه امین، پ 2 علیه بهزاد ابوطالبی فرزند اکبر به نش��انی اصفهان، خ میر، کوچه ش��هید 
کهنس��ال، پ 33، کوچه ای که نبش آن فروشگاه حایر و سوپر مارکت آتاآنا است. 2- مهدی 
باطنی به نش��انی خ جی، خ کاخ، کوچه ش��هیدان مجلسی، بن بس��ت فرهاد، پ 28 می باشد. 
محکوم علیها محکوم به پرداخت متضامنًا مبلغ 68/400/000 ریال بابت اصل خواس��ته مبلغ 
1/420/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی، مبلغ 1/100/000 ریال بابت هزینه کارشناسی مبلغ 
80/000 ریال بابت نش��ر آگهی و مبل��غ 3/420/000 ریال بابت حق االج��رای دولتی درحق 
دولت اس��ت. طالبی��ن خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضم��ن هماهنگی با این اجرا از 
ام��وال بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع گردیده و برنده مزایده ش��خص 
یا اش��خاصی می باش��ند که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناس 
را نقداً همراه داش��ته باش��ند. مزایده در ساختمان کل دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان 
چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 315، دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه حقوقی 
اصفهان برگزار می گردد. اموال در محل س��پاهان ش��هر، بلوار شاهد، خ الوند، مجتمع مهر، 
طبقه دوم می باش��د. مشخصات اموال طبق نظریه کارشناس بدین شرح می باشد: 1- فاکس 
پاناس��ونیک، س��اخت مال��زی Panasonic kx fl 612 قیمت: 800/000 ریال، 2- دس��تگاه 
 نقش تمبر مدل IJ 35 )NEOPOST( س��اخت فرانسه س��ال ساخت 2006 با شماره سریال

IJ 401052، دس��ت دوم با وضعیت ظاهری خوب و آماده به کار و با توجه به اینکه احتیاج 
به تعویض کارتریج دارد مبلغ 22/000/000 ریال برآورد می گردد. مقدار ش��ارژ موجود در 
دس��تگاه مذکور مبلغ 9/220/445 ریال اس��ت. قیم��ت: 31/220/445 ریال، 3- بارکد زن مدل 
TLP2844 قیمت: 300/000 ریال، 4- پرینتر اچ پی س��اخت چین HP 1320 قیمت: 900/000 

ری��ال، 5- اس��کنر اچ پ��ی HP SCAJET 3800 قیمت: 600/000 ری��ال، 6- کامپیوتر کامل 
ش��امل موس و کیبورد و مانیتور سامسونگ ال سی دی 1740 قیمت: 2/500/000 ریال، 7- 
ترازوی دیجیتال مارک پند مدل 600 قیمت: 1/800/000 ریال، 8- دستگاه فتوکپی افیشو 401 

 HP LASER JET 2015 قیم��ت: 4/500/000 ریال، 9- پرینتر لیزر جت )AFICIO 401(
 LNL DELONG 1500 TPLINE+ TD 8811 2015 قیمت: 800/000 ری��ال، 10- مودم 
+ م��ودم زیمنس م��دل ROUTER CISCO + مودم فالپ��س 8110TELLABS + مودم 
زیمن��س C110 قیمت: 1/600/000 ریال، 11- تلویزیون ایکس ویژن مدل XLCD 32 قیمت: 
 3/500/000 ری��ال، 12- مانیت��ور ال س��ی دی مدل AOC 177SA قیم��ت: 900/000 ریال.

م الف/ 11543 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4729 نظ��ر به اینکه آقای حمیدرضا صالحی فرزن��د عباس به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و 
توهین حس��ب شکایت خانم فاطمه رضایی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 901755 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 29  دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت 

عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 
10552 پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان
 

ابالغ رأی
4730  ش��ماره دادنامه: 9109970354200878، ش��ماره پرونده: 8909980363200894، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900366، شاکی: آقای رسول مهدی نژاد به نشانی خ بزرگمهر جنب 
کالنتری 18 ک شهرس��تانی مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اس��المی کارگران واحد 
اصفهان، متهم: آقای عباس منتظری سفیددش��تی به نش��انی مجه��ول المکان، اتهام: خیانت 
در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص شکایت آقای رسول مهدی 
نژاد علیه آقای عباس منتظری س��فید دش��تی به اتهام خیانت در امانت و سرقت بدین شرح 
که وی پس از اش��تغال به عنوان نگهبان و سریداری مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه 
اس��المی کارگران واحد اصفهان نس��بت به سرقت س��ؤاالت امتحانی اقدام نموده و سپس 
سؤاالت مذکور را به فروش می رسانده است دادگاه با تعیین عنوان کیفرخواست از خیانت 
در امانت و س��رقت به تحصیل مال نامشروع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً 
به ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس و ارتش��اء و کالهبرداری مصوب 1367 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام متهم را عالوه بر رد اموال به ش��اکی به تحمل 6 ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین ش��عبه می باشد. م الف/ 10561 وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 116 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4732 نظ��ر به اینک��ه آقای خش��ایار خلیفی فرزند فضل ال��ه به اتهام ف��روش مال غیر و 
کالهبرداری حس��ب ش��کایت آقای محمدعلی کاموسیان و حس��ین لبخندان فرزند حسن، 
نعمت اله از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900415 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 10554 ش��عبه 32 دادیاری 
مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 
ابالغ

4733 نظ��ر به اینکه آق��ای علیرضا یادگاری فرزند حس��ین به اتهام ب��ی احتیاطی در امر 
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی حس��ب ش��کایت آقایان امید عسگری فرزند 
عباس، محمدحس��ن رفیعی فرزند مهدی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910032 د/ 
34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 10557 

شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
4734 نظر به اینکه آقای امید زمانی فرزند س��عید به اتهام تصادف جرحی حس��ب شکایت 
آقای فردین قوی فرزند احس��ان از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 911091 د/ 34 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 10556 

شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

حصر وراثت
4735 آقای محمدرضا اخوان ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 542 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 532/91 ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدباقر اخوان ورنوس��فادرانی بشناسنامه 2837 در 
تاری��خ 1391/4/22 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1( مهدی اخوان فرزند محمدباقر ش ش 6 )فرزند(، 2( محمدرضا اخوان 
ورنوس��فادرانی فرزند محمدباق��ر ش ش 542 )فرزند(، 3( فتحعلی اخوان ورنوس��فادرانی 
فرزن��د محمدباق��ر ش ش 238 )فرزند(، 4( ابوالفضل اخوان فرزن��د محمدباقر ش ش 138 
)فرزن��د(، 5( صدیق��ه اخوان فرزن��د محمدباقر ش ش 155 )فرزند( و الغی��ر. 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

حصر وراثت
4736 آقای محمدرضا اخوان ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 542 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 531/91 ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عصمت اخوان ورنوسفادرانی بشناسنامه 526 در تاریخ 
1389/6/16 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1( محمدباقر اخوان ورنوسفادرانی فرزند فتحعلی ش ش 2837 )همسر متوفی(، 2( 
ابوالفضل اخوان فرزند محمدباقر ش ش 138 )فرزند(، 3( مهدی اخوان فرزند محمدباقر ش 
ش 6 )فرزند(، 4( محمدرضا اخوان ورنوسفادرانی فرزند محمدباقر ش ش 542 )فرزند(، 5( 
فتحعلی اخوان ورنوسفادرانی فرزند محمدباقر ش ش 238 )فرزند(، 6( صدیقه اخوان فرزند 
محمدباقر ش ش 155 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 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 هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4737 آق��ای محمدتقی حاجی ابراهیمی فروش��انی با وکالت علی ملکی دارای شناس��نامه 
شماره 1752 به شرح دادخواست به کالسه 524/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان آرزو س��یم چی صحنه بشناسنامه 1248 
در تاریخ 1387/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- محمدتقی حاجی ابراهیمی فروشانی بشماره شناسنامه 1752 )فرزند 
مجتبی(، 2- فرهنگ س��یم چی صحنه فرزند حاجی اس��ماعیل و بشماره شناسنامه 72، 3- 
صدیقه نجفی فرزند علی محمد و بش��ماره شناس��نامه 6، 4- امیرعب��اس حاجی ابراهیمی 
فروش��انی فرزند محمدتقی بش��ماره شناس��نامه 2-084813-113 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

حصر وراثت
4738 آقای محمدتقی حاجی ابراهیمی فروش��انی با وکالت آقای علی ملکی دارای شناسنامه 
شماره 1752 به شرح دادخواست به کالسه 525/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امیرعباس حاجی ابراهیمی فروشانی 
بشناسنامه 2-084813-113 در تاریخ 1388/2/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( محمدتقی حاجی ابراهیمی فروشانی فرزند مجتبی 
ش ش 1752 )پدر متوفی( 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
4739 آقای مهدی حسن زاده احمدآبادی دارای شناسنامه شماره 217 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 515/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان فاطمه رضایی آدریانی بشناس��نامه 118 در تاریخ 1382/6/28 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( 
حس��ن حس��ن زاده احمدآبادی فرزند حسین ش ش 2 )همس��ر متوفی(، 2- ابراهیم حسن 
زاده احمدآب��ادی فرزند حس��ن ش ش 16792 )فرزند(، 3- مهدی حس��ن زاده احمدآبادی 
فرزن��د حس��ن ش ش 217 )فرزند(، 4- مرضیه حس��ن زاده احمدآبادی فرزند حس��ن ش 
ش 4069 )فرزند(، 5- س��میه حس��ن زاده احمدآبادی فرزند حس��ن ش ش 3647 )فرزند(، 
6- منور حس��ن زاده احمدآبادی فرزند حس��ن ش ش 468 )فرزند(، 7- جمیله حس��ن زاده 
احمدآب��ادی فرزن��د حس��ن ش ش 169 )فرزند(، 8- رقیه حس��ن زاده فرزند حس��ن ش 
ش 65 )فرزن��د(، 9- مهین حس��ن زاده احمدآب��ادی فرزند حس��ن ش ش 3050 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراض��ی 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. ش��عبه هفتم ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4740 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 72/91 ش ح 35 خواه��ان احم��د قدی��ری با وکالت 
آس��یه غالم��ی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالب��ه مبل��غ 45/500/000 ریال باب��ت وجه یک 
فق��ره چ��ک ب��ه ش��ماره 431050-84/1/3 بانک مل��ی ب��ه مبل��غ 9/500/000 و دو فقره 
حوال��ه ب��ه ش��ماره 363298-81/7/2 ب��ه مبل��غ 6/900/000 ری��ال و 86/8/2-403285 
 ب��ه مبل��غ 30/000/000 ری��ال ب��ه انضم��ام خس��ارت تأخیر تأدی��ه و مطلق خس��ارات 
وارده از جمل��ه ح��ق الوکال��ه وکی��ل و هزین��ه دادرس��ی به طرفی��ت مهدی ش��ب انگیز 
تقدی��م نم��وده اس��ت. وق��ت رس��یدگی ب��رای روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1391/8/16 
س��اعت 3/30 بعدازظه��ر تعیی��ن گردی��ده، با توج��ه به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده 
 حس��ب تقاض��ای خواه��ان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان خوراسگان، انتهای خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام 
نور 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 شود. شعبه 35 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4741 در خصوص پرونده کالس��ه 71/91 ش ح 35 خواهان احمد قدیری با وکالت آس��یه 
غالمی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه یک فقره س��فته به 
شماره خزانه داری 699349 بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و مطلق خسارات وارده از جمله 
حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به طرفیت اکبر قاضی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز سه ش��نبه مورخ 91/8/16 ساعت 3/45 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 خوراس��گان، انتهای خیابان مسجد علی روبروی 
دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 35 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4758 در خصوص پرونده کالس��ه 960/91 ش/ نهم خواهان محس��ن زاهدی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه وج��ه 20/000/000 ری��ال و مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه 
ب��ه طرفی��ت مریم اس��فندپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه 
م��ورخ 91/8/23 س��اعت 10/45 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی
4727 برگ س��بز خودروی س��واری ش��خصی به شماره شاس��ی S1412286178351 و 
ش��ماره موتور 2089303 و ش��ماره پالک 346 ط 95 ایران 13 مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 



لباس هایی که به نام صاحبانشان کالت شدند

از عینک جان لنون تا کاپشن رییس جمهور احمدی نژاد
جان لنون یکی از شخصیت های تأثیرگذار فرهنگ عامه در قرن 
بیستم است؛ موسیقیدانی که شروع کارش در دهه60 میالدی با 
گروه بازاری و جوان پسند »بیتلز« بود، اما بعد از جدا شدن از آنها در 
اواخر دهه 70 میالدی و برگزیدن مسیری متفاوت، به نماد اعتراض 
به جنگ و سرمایه داری بدل شد. »بیتلز« با مدل موی خاصشان 
تأثیر زیادی بر سلیقه پیرایش��ی جوانان زمانه  خودگذاشتند، اما 
»مدل موی بیتلی« تب تندی بود که زود ع��رق کرد و جایش را 
به مدل های دیگری داد و عمال  فراموش ش��د، ولی حکایت جان 

لنون ادامه پیدا کرد.
اساسا پوشش ها به دو شیوه به کالت تبدیل می شوند؛ پوشش  هایی 
که از خرده فرهنگ جوانان و خیابان های شهرها نشأت گرفته اند 
 )STREET CULT  FASHION( و پوش��ش هایی ک��ه 
 CELEBRITY( .به واسطه صاحبان نامدارشان معروف شده اند

)CULT  FASHION
در نوع اول، جوانان با انتخاب پوششی خاص، تمایز خودشان را از 
فرهنگ غالبی که پدرانشان به جامعه تحمیل کرده اند به شکلی 
نمادین نش��ان می دهند. این پوشش ها از نش��انه هایی که دارای 
انرژی، ش��ور و هیجان، بی اعتنایی و... است،آکنده اند و به شکلی 
پنهان نشان از اتحاد سلیقه ای و هم فکری جوانان یک نسل داشته و 
آنها را به افراد یک قبیله بدل می کنند. ویژگی نسلی این پوشش ها 
با گذر زمان و »بزرگ« شدن نوجوانان و جوانان یک نسل، کمرنگ 
می شود و جایش را به الگوی دیگری می دهد که نماد نسل بعدی 
خواهد بود. از نمونه های بارز این نوع پوش��ش کالت، ش��لوار لی 
 FLIGHT( وایز 501 و کفش کانورس اس��ت. کاپش��ن پرواز
JACKET( که در ایران به کاپشن خلبانی معروف بود نیز یکی 
دیگر از انواع پوشش است که در دو سوی اقیانوس اطلس به یک 
کالت بدل شد. دلیل محبوبیت این لباس در بین جوانان، احساس 

غرور، ماجراجویی و س��بک منحصر به فردی بود که به صاحبش 
می داد. با اکران فیلم »اس��لحه برتر« در سال 1986 میالدی که 
روایتی پرهیجان از زندگی خلبانان جوان نیروی دریایی آمریکا بود، 
فروش مدل »جی- وان« از این نوع کاپشن به شکل حیرت انگیزی 
افزایش پیدا کرد و به یکی از نمادهای فرهنگ جوانان بدل ش��د. 
بعدها خوانندگان سبک »هیپ هاپ« نیز از آن به عنوان پوشش 
نمادین خود اس��تفاده کردند. اما نوع دوم با تأسی از خصوصیات 
فردی که آن نوع پوشش را انتخاب کرده به کالت مبدل می شود. 
مردان و زنان فعال درحوزه های ورزش، سیاست، سینما، موسیقی، 
ادبیات و از این دست، همواره در دید عموم قرار می گیرند و خواسته 

یا ناخواسته، مشهور می شوند و الجرم جامعه درباره هرچه که آنها 
بگویند و بپوشند قضاوت خواهد کرد. این خصوصیت مشهور بودن 
به این افراد امکان ویژه ای می دهد که برای متمایز شدن حرف ها و 
عقایدشان، از نمادهای پوششی خاص استفاده کنند. پپ گواردیوال 
در ورزش، جیمز دین در سینما، صادق هدایت در ادبیات و جان 
لنون در موسیقی از زمره این افراد هس��تند.  حتی در حوزه های 
بی روح و کسل کننده همچون علم و تکنولوژی نیز می توان ردی 
از پوشش کالت س��لبریتی ها یافت. نمونه متأخر و بارز آن، استیو 
جابز است که با انتخاب لباسی معمولی یعنی یک تی شرت ساده 
س��یاه رنگ و یک شلوار جین گش��اد و یک جفت کفش ورزشی، 

نسبت به هم قطارانش که کت و ش��لوار، لباس کار شان محسوب 
می شود، متمایز شد و این انتخاب هوشمندانه به شکل گیری تصویر 
او و کمپانی اش اپل به عنوان نمادهای خالقیت و ساختارشکنی 
کمک فراوان کرد و مدیران جوان ش��رکت های آی تی به تقلید از 
 )CASUAL( او در محیط های کاری از لباس های آزاد و راحت
استفاده می کنند. پوشش ارنستو چه گوارا، انقالبی آرژانتینی که 
عقاید و فعالیت هایش بر انقالبیون آمریکای جنوبی تأثیر فراوان 
داشت نیز یک کالت محسوب می شود. کاله، لباس نظامی و حتی 
س��یگار برگی که چه گوارا در همه جا بر لب داشت، به نمادهای 
انقالبیون سرتاسر جهان بدل شده اند. اما کالت شدن لباس یک 
سیاستمدار به ندرت اتفاق می افتد. کاپشن محمود احمدی نژاد 
نمونه ای از این کالت اس��ت. احمدی نژاد پس از آن که بر کرسی 
ریاست جمهوری ایران تکیه زد، بالفاصله در معرض دوربین های 
رسانه ها قرار گرفت و این فرصت مناسبی بود تا با انتخاب پوششی 
)کاپشنی س��اده و به رنگ خنثی( هم ذات با عقاید و شعارهایش 
)هم شکلی با طبقه اقتصادی ضعیف جامعه، بازگشت به آرمان های 
اولیه انقالب و...( تصویر یک رییس جمهور برخاسته از طبقات پایین 
را به نمایش بگذارد و طرفدارانش نیز به پیروی از او و برای نشان 
دادن هم سویی با این نظریات همان پوشش را انتخاب کردند، اما 
کاپشن احمدی نژاد کارکردی فراتر از یک بیانیه سیاسی پیدا کرد 
و سیل تحلیل ها و نظراتی که پیرامون این کاپشن در رسانه های 
غربی به راه افتاد، نش��ان از همان خصوصیت کالت شدنش دارد. 
اگر چه احمدی نژاد این روزها با کت و شلوارهای خوش دوخت و 
عینکی ظریف در رسانه ها ظاهر می شود، اما چه این تغییر پوشش 
را به حساب تغییر سیاست بگذاریم و چه به حساب تغییر سلیقه، 
تا سال ها طرفداران این لباس به فروشنده خواهند گفت: »کاپشن 
مدل احمدی نژادی دارین؟«                                منبع : مجله چلچراغ 

یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

هفت

رضا داودنژاد دوباره بستری شد
رضا داود نژاد به دلیل عوارض پس زدگی کبد، دوباره در شیراز تحت نظر قرار گرفت. 
این بازیگر که 16 تیر ماه پس از عمل موفقیت آمیز پیوند کبد به تهران بازگشته بود، 

بار دیگر در بیمارستان نمازی شیراز تحت درمان قرار گرفت.
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داوران یونیسف جشنواره فیلم 
کودک معرفی شدند

اسامی داوران یونیسف در بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان اعالم شد.
برای نخس��تین ب��ار یونیس��ف )صندوق 
کودکان سازمان ملل متحد( در جشنواره 
حضور دارد و چهار داور این سازمان، فیلم 
های جش��نواره را بررس��ی ک��رده و به اثر 

برگزیده از نگاه یونیسف جوایزی اهدا می کنند.
بر پایه این گزارش، منصور مقاره عابد از مرجع ملی حقوق کودک، جعفر 
گودرزی نماینده بنیاد سینمایی فارابی، مانلی آقا خان از بخش حمایت از 
کودک یونیسف و بهاره یگانه فر از بخش ارتباطات یونیسف، داوران این 

بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.
این داوران از س��وی محمد المنیر صفی الدین نماینده یونیسف در ایران 

معرفی شده اند.

سینمای کودک باید 
به دوران طالیی خود بازگردد

یک انیماتور اصفهانی گفت: سینمای کودک 
نباید تنها منحصر به جشنواره فیلم کودک 
باشد، بلکه این سینما باید به دوران طالیی 

خود بازگردد.
میترا واسعی به فارس اظهار کرد: سینمای 
کودک از دوران پر بار خ��ود فاصله گرفته 
اس��ت و در مهجوریت به س��ر می برد، اما 
جش��نواره فیلم کودک و نوج��وان، عرصه 
مناس��بی برای اوج س��ینمای کودک اس��ت که باید پیگیری ش��ود تا با 
اس��تفاده از قابلیت های موجود، س��ینمای کودک و نوجوان را به دوران 

طالیی بازگرداند.
این انیماتور و پژوهشگر اصفهانی در ادامه بیان داشت: موضوع سینمای 
کودک نباید منحصر به جش��نواره فیلم کودک و نوجوان شود و هر سال 
پس از برگزاری جشنواره  فیلم های کودکان و نوجوانان موضوع سینمای 

کودک موضوع روز می شود.
وی اضافه کرد: سینمای کودک باید یک متولی با پشتکار داشته و تیمی 
قوی داشته باشد تا بتواند روزهای طالیی خود را بازیابد، اما سینماگران به 

علت مسائل اقتصادی، کمتر وارد این حوزه می شوند.

کالسکه های  شادی در اصفهان 
مدیراموربرنامه های جانبی ستاد برگزاری بیس��ت و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان گفت: در ط��ول ایام برگزاری 
جشنواره کالسکه شادمانه و قطار شادی شور و نشاط جشنواره را به سطح 

شهر خواهند برد. 
حسین ستوده فر با ستاد خبری بیس��ت و ششمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان بیان داشت: از ساعت 14  روز پانزدهم مهر 
کالسکه ش��ادی از میدان امام)ره( حرکت خود را آغاز می کند. کالسکه 
ش��ادی با گذر از میدان امام حس��ین)ع(، میدان انقالب، خیابان کمال 
اس��ماعیل، میدان خواجو، چهارب��اغ خواجو، چهارراه نقاش��ی، خیابان 
 فلسطین و خیابان اس��تانداری س��اعت 18 مجدداً به میدان امام)ره( باز

می گردد. 
وی افزود: کالس��که شادی همچنین در روز ش��انزدهم مهر از ساعت 14 
حرکت خود را بار دیگر از میدان امام)ره( آغاز می کند و با گذر از خیابان 
استانداری، پل فردوس��ی، هتل پل، چهارباغ باال، خیابان آزادی، خیابان 
سعادت آباد، خیابان شیخ صدوق و خیابان فردوسی ساعت 18 به میدان 

امام بازخواهد گشت. 

»ندارها« با HD آمدند 
فیلم س��ینمایی »ندارها« س��اخته محمدرضا عرب برای اولین بار با 

کیفیت HD در شبکه نمایش خانگی پخش می شود.
در فیلم »ندارها« که تاکن��ون منتخب جش��نواره هایی چون فجر، 
زنگبار، تورین و بغداد بوده، بازیگرانی چون محس��ن تنابنده، هانیه 

توسلی و پژمان بازغی نقش آفرینی می کنند.
این فیلم که بزهکاری متفاوت س��ه جوان را به تصویر می کش��د، در 
جشنواره بیست و نهم فیلم فجر نامزد دریافت شش سیمرغ بلورین 

شد.
»نداره��ا« همچنی��ن جایزه 
ن��ی را از  بهتری��ن کارگردا
پلی��س  فیل��م  جش��نواره 
دریافت کرده و فیلم برگزیده 
جشنواره بیس��ت و نهم فیلم 
فجر در اس��تان گلستان بوده 

است.
»نداره��ا« پ��س از »آخرین 
ملکه زمین« دومین س��اخته 
سینمایی محمدرضا عرب به 

شمار می رود.

 کتاب من از تو
کتاب تو از من 

اهدای کتاب، یک رسم پسندیده 
 ناهید
است که اگر در جامعه رواج پیدا محمدطاهری

کند، می تواند در پویایی فرهنگ 
تأثیر بس��زایی داشته باش��د. در همین راس��تا کتابخانه 
مرکزی اصفهان طرحی را پایه گذاری کرده که طی مدت 
یک س��ال توانس��ته حدود 180 نفر عضو دائم را به خود 

جذب کند.
این طرح که باش��گاه اهدای کتاب نام دارد، قانون خیلی  
س��ختی ندارد، فقط این که با پر کردن یک فرم س��اده و 
اهدای چند جلد کتاب م��ی توانی از کتاب های جدیدی 
بهره مند شوی؛ کتاب هایی که می توانی آنها را نزد خود 
نگاه داری و یا دوباره به باشگاه برگردانی. تاکنون چیزی 
حدود 1900 عنوان جلد کتاب به این باش��گاه اهدا شده 
اس��ت که طبق گفته مسئول باشگاه بیش��تر کتاب های 
کمک درسی و مذهبی اس��ت، اما کتاب های دیگری هم 

آنجا پیدا می شود.
هر ف��رد متقاضی م��ی تواند چهارش��نبه ها ب��ا مراجعه 
به کتابخانه مرک��زی از امکانات این باش��گاه اس��تفاده 
کند. تعداد کت��اب هایی که هرکس می تواند از باش��گاه 
بگیرد بس��تگی به تعداد کت��اب هایی که اه��دا می کند 
و کیفیت آنها دارد. مس��ئول باش��گاه امیدوار اس��ت که 
با ش��ناخته تر ش��دن این طرح و  اس��تقبال بیش��تر از 
آن، بتوانند هم م��کان بهت��ری را در کتابخان��ه به خود 
 اختصاص دهند و هم تم��ام روزهای هفته در آنجا حاضر

 باشند.
 چنی��ن ط��رح ه��ا و برنام��ه هایی ک��ه ن��ه بگی��ر و ببند
 بروکراسی دارند و نه هزینه برای کسی  می تراشند به خوبی

 می توانند در مسیر ارتقای سطح مطالعاتی مردم کشورمان 
نقش  ایفا کنند تا این همه از سرانه پایین مطالعاتی در کشور 

ننالیم و به مشکل چه کنم،چه کنم، دچار نشویم. 
از طرفی رسانه ها باید در این مسیر با معرفی چنین برنامه هایی 
گام های اساسی بردارند تا سهمی هرچند اندک در مسیر 

کتابخوان کردن مردم داشته باشند. 
این انتظارات در حالی است که کتابخانه های سطح شهر 
که مبدع چنین طرح هایی هستند باید با درایت و دقت 
بیشتری تبلیغات کنند و این همه از وادی اطالع رسانی 
دور نباشند، چرا که هرگونه هزینه در مسیر ارتقای سطح 
کتابخوانی نوعی سرمایه گذاری ابدی است که باقیات و 

صالحات خواهد بود.

مجموع��ه عرضه ش��ده درگال��ری آپادان��ا متعلق ب��ه جاوید 
طباطبایی، محمود س��مندریان و بهروزوالیانی اس��ت. جاوید 
طباطبایی دیپل��م گرافیک دارد، در هفت نمایش��گاه انفرادی 
درتهران و اصفهان و هش��ت نمایش��گاه گروهی شرکت کرده 
است،  برگزیده چهره های نام آشنای هنر ایران است و نقاشی هایش در 
کتاب آثار نقاشان معاصر اصفهان به چاپ رسیده است. محمود 
سمندریان متولد 1۳4۲ اصفهان است. او دیپلم نقاشی خود را 
از هنرستان هنرهای زیبا اصفهان دریافت کرده. دوره لیسانس 
را در دانشکده هنرهای زیبای دانش��گاه تهران گذرانده و فوق 
لیس��انس تصویرس��ازی دارد. جایزه دوم بینال تهران 1۳7۲، 
جایزه اول نمایشگاه گل ش��هرداری تهران 1۳7۳ و جایزه دوم 
افتتاح موزه فلس��طین 1۳87 را از آن خود کرده اس��ت. بهروز 
والیانی متولد 1۳58 است و رش��ته هنری او نقاشی است، در 
نمایش��گاه گروهی در داخل و خارج از کش��ور و آرت اکسپوی 

تهران شرکت کرده است.
 مجموعه ای که در این نمایش��گاه ش��اهدش هستیم از لحاظ 
تکنیک و اجرا، سه هنرمند با دید مش��ابه و قلم قوی را معرفی 

م��ی کند؛هنرمندانی ک��ه ازهمه توانای��ی ه��ا و امکاناتی که 
آبرنگ در اختیارش��ان می گذارد اس��تفاده کرده و در بهترین 
 شرایط از آن کار کشیده اند.  مناظر طبیعی کوچه و خیابان، بناها و 
سازه ها، هریک برحسب موقعیت و نگاه هنرمند به نقش درآمده 
و رنگ فرار و گریزپا را در چارچوب بوم به حصار کشیده است.

وجود الیه های مختل��ف و تاش های گوناگون قلم درس��طح 
کارازهنرمندانی حکایت می کند که درهر موقعیتی به شکلی 
متفاوت از ابزار خود کار می کش��ند و به توانای��ی های خود و 
امکانات رنگ واقفند. تماش��ای این آثار شاید همان نوستالژی 
 آثار آبرنگی گذش��ته را به همراه داش��ته باشد و ش��اید اتفاق 
خارق العاده و مکاش��فه منحصر به فردی در آن رخ نداده باشد 
ولی همین ایجاد فضاهای دلنش��ین و تأثیرگذاری اثر در یک 
نگاه بر بیننده به خودی خود، آن قدر کافی هست که بتوان به 
هنرمندگفت دست مریزاد و خسته نباشی. درمجموعه گالری 
ارته بازهم آثاربا تکنیک آبرنگ اجرا شده، ولی آنجا ما با اجرایی 

مدرن مواجهیم.
جرجانی هنرمند این مجموعه، خود تحصیلکرده درهنرستان 

هنرهای زیبای اصفهان و مؤسس گالری جرجانی تهران است. 
آثار او بیش��تر از فضا س��ازی هایی مبتنی بر ف��رم های درهم 
پیچیده کالف گونه در کنار کره ها و نقوش ساده تزئینی است. 
به گفته جرجانی، این فرم های پیچیده کالف زندگی و جهان 
هس��تی را با همه بی ثباتی ه��ا و دگرگونی های��ش به تصویر 
درآورده و با نگاهی ش��رقی به پیچیدگی های درونی انسان و 
تکامل او در حرکت روز به روز و عدم توقف تأکید می کند. اضافه 
کردن نقوش اسلیمی در بعضی از آثار نشان از ادای دین هنرمند 

به هنر ایرانی اسالمی است.
 رنگ ه��ای زن��ده و متنوع، 
فضایی پر انرژی را به نمایش 
درم��ی آورد ک��ه ب��ا توجیه 
عارفانه جرجانی از مفهوم آثار 
خود بس��یار فاصله می گیرد 
ودرتناقض با منظ��ور اصلی 
هنرمند واقع می ش��ود. نکته 
دیگر این که جرجانی گویی 
بی توجه به توانایی های ابزار 
کار و تکنی��ک منتخب خود 
تنها ب��ه جنبه پوش��انندگی 
رنگ توجه کرده و از امکانات 
رن��گ در فضاس��ازی و ارایه 
مفهوم هیچ به��ره ای نبرده 

است.
برخورد خش��ک و جس��می 
هنرمند با رنگی که خاصیتش 

گریختن است و به رنگ روحی شهرت دارد، این سؤال را برای 
مخاطب پیش می آورد که خوب چرا آبرن��گ؟ این اتفاق با هر 
رنگ جسمی دیگری مثل اکرلیک و رنگ روغن هم می توانست 
بیفتد و انتخ��اب هنرمند نمی تواند همین طوری دم دس��تی 
وازس��ر بی ذوقی پیش بیاید. جرجان��ی درزندگی هنری خود 
موفقیت های زیادی داشته و مایل اس��ت درون خود را جوان 
و به روز ن��گاه دارد، ولی جناب جرجانی بهتر نیس��ت به جای 
رفتارهای نیم بند مدرن، خود را و درون خود را به بهترین شکل 
و صادقانه ترین حالتش به قالب هن��ر درآوریم حتی اگر کمی 
بوی کهنگی و قدمت بدهد؟ هیچ هم بد نیست و می ارزد به آن 
که مخاطب حس کند هنرمند با او روراس��ت بوده و... .راستش 
متقاعد کردن جوانان این روزگار کار چندان ساده ای نیست . 

مقایسه  دو مجموعه  که به ظاهر مشابهند 

آرته، آپادانا و آبرنگ 

نسترن  این هفته گالری های آرته وآپادانا هر دو میزبان مجموعه هایی از هنرمندان آبرنگ کاربودند؛ هنرمندانی 
که گرچه دربرخی موارد خودشان یا آثارشان شباهت هایی به هم داشت، ولی در الیه های عمیق تر وضع مکارمی

جور دیگری بود که در ادامه می خوانید. 
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سفر به ماهلومیر در مدرسه فیلم سازی اشو سینما متولد شد 
الماس ها ابدی اند 

کیوسک

گروه فرهنگ - لویی لومیر کارگردان و تهیه کننده معروف فرانسوي 
در چهارم اکتبر سال 1864م، در بزانسون فرانس��ه به دنیا آمد. وي 
از جواني وارد عرصه تئاتر شد و از آن پس، با کمک برادرانش، دنباله 
تجارب مخترعاني همچون ادیسون، در زمینه ساخت تصاویر متحرک 
را گرفت و پس از مدت ها تالش، اولین برنامه نمایش سینماتوگراف 

را در سال 1894م در پاریس ترتیب داد.
 لومیر پس از آن، تالش خود را بر روي س��اخت دستگاه فیلمبرداري 
متمرکز  و درنهایت در سیزدهم فوریه 1895م این دستگاه را اختراع 
کرد و به این ترتیب هنر هفتم جهان به وجود آمد. وي س��پس با این 
دستگاه ساده، چند صحنه از وقایع روزمره و نمایش هاي کوتاه کمدي 
را فیلمبرداري کرد و در روز ۲8 دسامبر 1895م دریک سالن کوچک 

زیرزمیني در پاریس به معرض نمایش گذاشت. این نمایش با استقبال 
گسترده مردم مواجه شد و از این زمان، زمینه ایجاد سینما در اروپا و 
آمریکا فراهم گردید. لومیر در س��ال هاي بعد ده ها فیلم کوتاه و بلند 
ساخت که »بشقاب هاي چرخنده«، »ش��ترمرغ ها«، »ناهار گربه«، 

»دریاي توفاني« و »غذاي کودک« از آن جمله است. 
آثار عمده لومیر، بیشتر مربوط به ضبط وقایع مستند و شوخي هاي 
ساده است. همچنین اولین فیلم او، »خروج کارگران از کارخانه هاي 
لومیر« ن��ام دارد. لوی��ي لومیر س��رانجام در س��ال 1948م در 84 
س��الگي درگذش��ت، در حالي که در هنگام مرگ، صنعت س��ینما و 
 فیلمبرداري، نس��بت به آغاز قرن بیس��تم پیش��رفتي خیره کننده 

یافته بود.

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural NewspaperSMS No. 896   |  October 7 ,2012  |  8 Pages 

وجود الیه های 
 مختلف و 

تاش های گوناگون 
قلم درسطح 

کارازهنرمندانی 
حکایت می کند که 

درهر موقعیتی به 
شکلی متفاوت از 

 ابزار خود کار 
می کشند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 هاشم زاده 
به نیمکت گیتی پسند اضافه شد

هاش��م زاده که یکی از بازیکنان س��ال های نه چن��دان دور تیم ملی 
فوتسال بود و در تیم های مختلف باشگاهی اصفهان نیز به میدان رفته 
است، بنا به درخواست علیرضا افضل سرمربی تیم گیتی پسند به جمع 
مربیان این فصل گیتی پسند اضافه شد. هاشم زاده برای نخستین بار 
بر روی نیمکت کادر فنی تیم گیتی پسند در دیدار برابر حفاری اهواز 

نشست تا از این پس افضل را در کار هدایت تیم کمک کند.  

دانشگاه آزاد از سد سپاهان گذشت
مهم ترین دیدار هفته اول س��وپر لی��گ کاراته بان��وان بین تیم های 
دانش��گاه آزاد اسالمی و س��پاهان، به نفع تیم دانش��گاه آزاد اسالمی 

خاتمه یافت.
در هفته اول از دور رفت رقابت ها روز جمعه در سالن شهید کبکانیان 
تهران برگزار ش��د، در مرحله اول دانشگاه آزاد اس��المی موفق شد با 
نتیجه ۲۱ بر ۷ از سد سپاهان بگذرد. در این دیدار برای تیم دانشگاه، 
نازنین دوستی، فاطمه چاالکی، پگاه زنگنه و حمیده عباسعلی پیروز 
میدان شدند، بازی الهه رضا زاده و زهرا میرزاخانیان به تساوی انجامید 
و شادی مرادی و سمیرا ملکی پور هم از تیم سپاهان به پیروزی دست 
یافتند. در جدول رده بندی تا پایان هفته نخس��ت، علمدار کربال با ۲ 
بردی که به دس��ت آورد با تفاضل برد انفرادی بهتر در صدر ایس��تاد، 
دانشگاه آزاد اسالمی هم با ۲ برد در مکان دوم قرار گرفت و سپاهان با 

یک برد و یک باخت سوم شد.  

حفاری 
نمی تواند مدعی قهرمانی باشد

سرمربی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان گفت: تیم حفاری هیچ 
برنامه  ای برای بازی با ما نداش��ت و به نظرم این تیم نمی تواند مدعی 
قهرمانی باش��د. علیرضا افضل پس از پیروزی برابر حفاری اظهارکرد: 
بازیکنانم توانستند نسبت به بازی های گذشته بهتر ظاهر شوند و سه 

امتیاز این مسابقه که بسیار هم حائز اهمیت بود را به دست آورند.
وی درخصوص تعطیالت 40 روزه لیگ نیز گفت: برای این تعطیالت 
هیچ برنامه ای نداریم، چراکه پنج  بازیک��ن ما به جام جهانی می روند 
و مابقی نیز راهی تیم ملی دانشجویی می شوند. فکر کنم در اصفهان 
فقط من و سایر کادر فنی بمانیم و اگر هم برنامه ای داشته باشم برای 
کادر فنی است نه تیم گیتی پسند. افضل درخصوص اخراجش از زمین 
مسابقه نیز گفت: در آن لحظه من هیچ توهینی به داور نکردم و کنار 
زمین داش��تم با بازیکنانم صحبت می کردم که داور آمد و اظهارکرد 
از س��الن مس��ابقه بیرون بروم، همچنان از این اقدام داور مسابقه در 

تعجب هستم.

والسکو تا 2014با ایران است
س��رمربي تیم ملي والیبال ایران قراردادش با فدراس��یون را تا پایان 
بازي هاي آس��یایي کره جنوبي تمدید کرد. پس از ای��ن که تیم ملي 
والیبال ایران با هدایت خولیو والسکو جواز حضور در رقابت هاي لیگ 
جهاني را به دست آورد، قرارداد فدراسیون والیبال ایران با این سرمربي 
سرشناس به پایان رسید که محمدرضا داورزني از تمدید قرارداد این 
مربي با فدراسیون خبر داد. رییس فدراسیون والیبال ایران در جریان 
رقابت هاي والیبال قهرماني جوانان آس��یا در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: توافق هاي نهایي با والسکو انجام و قراردادمان نیز تا پایان بازي 
هاي آسیایي کره جنوبي در سال ۲0۱4 تمدید شده است. ۲0 درصد 

دستمزد این مربي نیز به قرارداد جدیدش اضافه شده است. 

فوالد ماهان 
همچنان در واترپلو می تازد

ش��اگردان حمید ش��ب انگیز با ارایه یک بازی منطق��ي میهمان خود 
انقالب ف��ارس را با نتیجه  ۱0 ب��ر ۷ مغلوب کردند. حمیدش��ب انگیز 
س��رمربی تیم واترپلوی فوالد ماهان درخصوص این دیدار گفت: تیم 
فارس تیمی جوان، با قدرت و با انگیزه است و از چند بازیکن ملی پوش 
بهره می برد. در این دیدار در یک بازی زیبا، تیم ماهان توانست انقالب 
فارس را شکست دهد. متأسفانه بازیکنان ما برای کسب نتیجه، عجوالنه 
رفتار کردند که همین امر دلیل نزدیک بودن نتیجه ش��د، امیدوارم در 
بازی های آتی بتوانیم نتیجه قاطع تری را کسب کنیم. تیم فوالد ماهان 
سپاهان با کسب این پیروزی همچنان صدر نشین رقابت های لیگ برتر 

واترپلوی کشور است. 

فرهاد مجیدی 
به استقالل برمی گردد!

مدیر عامل باشگاه اس��تقالل ضمن اعالم مذاکره جدی با باشگاه های 
هانوفر و کلن برای انتقال مدافع تیم فوتبال این باش��گاه،گفت: فرهاد 
مجیدی از تصمیمش برای خداحافظی منصرف نشده و ما هم قصد داریم 

پس از حضور در کالس مربیگری، از وی در استقالل استفاده کنیم.

سپاهان به اشتباهات خودش 
باخت نه داوری

محمدغالمی/بازیکن سپاهان
به نظرم عملکرد خوبم در بازی دوس��تانه با موزامبیک باعث ش��ده در ذهن 
کی روش بمانم و دوباره به تیم ملی دعوتم کنند.  داش��تن رابطه دوس��تانه 
با کادر فنی تیم ملی جرم نیس��ت، اما با توجه  به اخالق و شخصیت و حرفه 

ای گری کی روش، هیچ بازیکنی نم��ی تواند با رابطه، ملی پوش 
ش��ود. کی روش تا نخواهد، کسی دعوت نمی ش��ود.  کرانچار 

مرا خواس��ت و من هم به س��پاهان رفتم، اما ظاهرا از نوع 
بازی من خوش��ش نیامده که دیگر ب��ازی ام نمی 

دهد. کرانچار اولین مربی اس��ت که از نوع بازی 
من خوشش نمی آید.  اگر بپذیریم اشتباهات 
 داوری جزئی از فوتبال است، نمی توانیم باخت 
را به داوری ربط دهیم. نمی توانیم با علم کردن 
اش��تباهات داوری شکست و اش��تباهاتمان را 
توجیه کنیم. ما خودمان مقصریم چون خوب 

بازی نکردیم.

6
مخالفت فراکسیون ورزش با استیضاح عباسی

هادی حسینی سخنگوی فراکس��یون ورزش مجلس گفت: اس��تیضاح وزیر ورزش تنها 
وقت مجلس را می گیرد، چرا که نمایندگان به آن رأی نمی دهند،چون صعود دو تیم ملی 
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 تماس ذوبی ها 
با فرهاد کاظمی

نکونام 
دست نیافتنی تر شد 

در شرایطی که نام های مختلفی برای تصدی س��رمربیگری تیم فوتبال 
ذوب آهن شنیده می شود، مسئوالن این باشگاه  با فرهاد کاظمی سرمربی 
سابق تیم س��پاهان برای تصدی س��رمربیگری این تیم اصفهانی تماس 
گرفته اند. گفته می ش��ود ذوبی ها در زمینه انتخاب س��رمربی با یکدیگر 
اختالف نظر دارند و همین مسئله موجب شده سرمربی این تیم اصفهانی 
هنوز نامشخص باش��د. اما روز گذش��ته ذوبی ها با فرهاد کاظمی تماس 
گرفتند و از او خواستند برنامه های خود را به مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
ارایه کند.  گفتنی است ذوبی ها از فدراس��یون نیز استعالم های الزم را 
جهت همکاری با کاظمی گرفته اند تا او که زمانی جزء مربیان منشوری 

محسوب می شد مشکلی برای همکاری با ذوب آهن نداشته باشد.

نکونام ابتدای فصل جاری با دس��تمزدی در حدود یک و نیم میلیون یورو به 
جمع آبی پوشان تهرانی پیوست. در شرایط فعلی او از نظر دریافت دستمزد، 
برترین و البته دست نیافتنی ترین فوتبالیس��ت تاریخ ایران است. البته گفته 
مي شود کاپیتان تیم ملي پیش از این بحران بی س��ابقه، عمده مبلغ قرارداد 
خود را گرفته است که این خود جای بسی امیدواری برای مسئوالن استقالل و 
شخص فتح اهلل زاده است. نکته جالب آن است که اگر قیمت لحظه به لحظه  یورو 
را دنبال کنیم و مبلغ قرارداد نکونام را به ریال یا تومان محاسبه کنیم، متوجه 
مي شویم که دستمزد جواد با رقم دالر و یوروي فعلی تقریبا چندبرابر بودجه  کل 
مجموعه  استقالل است! براي سهولت در مقایسه، در همین حد اشاره کنیم که 

بودجه استقالل ساالنه چیزی در حدود کمتر از ۲0 میلیارد است.

زمان پخش الکالسیکو اعالم شد
دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید یک شنبه شب ساعت 
۲۱:۲0 به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. 
بارس��لونا در حال حاضر با ۱8 امتیاز در ص��در جدول رقابت های 

اللیگا قرار دارد و رئال با ۱0 امتیاز در جایگاه ششم است.

پاسخ رد»روی کین« به ترک ها
»روی کین« پیش��نهاد 5/4 میلیون پوندی تیم 
فوتبال »کاسیمپاسا«ی ترکیه را برای پذیرفتن 
سمت مربیگری این تیم رد کرد. احتمال دارد وی 

جایگزین »استیو کین« در »اوود پارک« شود. 

کاهش شش ماهه محرومیت کونته
قاض��ي دادگاه کمیته ملي المپی��ک ایتالیا محرومیت 
سرمربي یووه را از ۱0 ماه به چهار ماه کاهش داد. به این 
ترتیب کونته مي تواند از بازي براب��ر پالرمو دوباره روي 

نیمکت مربیگري پرافتخارترین باشگاه ایتالیا بنشیند.

بارسلونا - رئال مادرید؛ یک شنبه داغ طوالنی  برکناری کربکندی اشتباه محض بود

کارش��ناس فوتبال کشورمان  معتقد اس��ت که در فوتبال 
اصفهان همیشه مرغ همسایه غاز اس��ت؛ وقتی فیرات در 
سپاهان از ۱4 بازی، ۱۱ امتیاز گرفت کسي حرفي نزد، ولی 
وقتي من از 8 بازی ۱5 امتیاز گرفتم، آن هم در نبود عقیلی، 

بنگر و نویدکیا،  به راحتی بنده را کنار گذاشتند.
حس��ین چرخابی که با کنارگذاشتن کربکندی فیلش یاد 
گذش��ته ها کرده و از ای��ن موضوع ب��رای واکاوی اتفاقات 
زمان خود استفاده کرده اس��ت، درباره تغییرات جدید در 
تیم فوتبال ذوب آهن می گوید: در فوتبال ما بسیار راحت 
برکنار می کنند و توپ را در مواقع شکست به زمین مربی 
می اندازند و باید بگویم که این برکناری در این موقع اصال 
درست نبود. وی با بیان این که  من کاری به نام کربکندی 
ندارم و به اس��م ها دقتی نمی کنم، گفت: ۱۱ هفته گذشته 

است و ذوب آهن در 5 بازی اول هیچ امتیازی را کسب نکرد 
و صحبت از این بود که هنوز پولی پرداخت نشده و بازیکنان 
به هماهنگی الزم نرسیده اند و در 5 بازی بعدی این تیم 9 
امتیاز آورد و در بازی آخر نیز که خارج از اصفهان برگزار شد 
یک امتیاز را کسب کرد. چرخابی با بیان این که ذوب آهن 
در حال رش��د بود ادامه داد: من در بازي با گهر از کادرفنی 
انتقاد کردم، چرا که گهر تیم ب��ه مراتب ضعیف تری بود و 
مشکالت بیشتری نسبت به ذوب آهن داشت، در بقیه نتایج 
از کادرفنی ذوب آهن حمایت کردم و اگر مسئوالن ذوب آهن 
در همان 5 بازی اول، کربکندی را برکنار می کردند قابل قبول 
 بود، اما اکنون ارقام واعداد و نمودار مسابقات بر این امر صحه 

می گذارند که برکناری کربکندی اشتباه محض بود.
کارشناس فوتبال کشورمان  در پاسخ به این اظهار نظر که 
پرسپولیس نیز نتایجی ضعیف با آن همه امکانات به دست 
آورده، ولی هنوز هم از ژوزه حمایت می ش��ود، عنوان کرد: 
یادمان باشد در فوتبال اصفهان مرغ همسایه  همیشه غاز 
است. من خودم هنوز رفتار سپاهانی ها از دلم بیرون نرفته 
اس��ت. وقتی فیرات از ۱4 بازی ۱۱ امتیاز گرفت، آن هم با 
آن قرارداد، کس��ي حرفي نزد، ولی من از 8 بازی ۱5 امتیاز 
گرفتم، آن هم در نبود عقیلی، بنگر و نویدکیا، ولی به راحتی 
من را کنار گذاشتند و به هرحال این داستان ها در اصفهان 

طبیعی است.

دیدار سنتی رئال مادرید و بارس��لونا اسپانیا )ال کالسیکو( 
در هفته هفتم رقابت های اللیگا، امشب در نیوکمپ برگزار 

خواهد شد.
با وجود این که تنها 6 هفته از ش��روع فص��ل جدید اللیگا 
می گذرد، دیدار سنتی رئال مادرید با بارسلونا که یک شنبه 
شب ساعت ۱9:50 به وقت محلی )۲۱:۲0 به وقت تهران(

برگزار می ش��ود یک مسابقه بس��یار حیاتی برای مدافعان 
عنوان قهرمانی محسوب می شود که با 8 امتیاز اختالف با 
بارسلونای صدرنشین به نیوکمپ خواهند رفت. بارسلونا در 
6 مسابقه اول خود ۱8 امتیاز کامل را به دست آورده و مردان 
تیتو ویالنووا با پیروزی مقابل حریف س��فیدپوش خود این 
فرصت را دارند تا بهترین شروع باشگاه در تاریخ رقابت های 
لیگ را رقم بزنند. مادرید پس از شروع نا امیدکننده خود، در 

س��ه بازی اخیر خود از جمله برد 4 بر یک مقابل آژاکس در 
لیگ قهرمانان اروپا بار دیگر به روند پیروزی بازگشته است.

کریستیانو رونالدو با هت تریک های پی در پی و ۱۲ گلی که 
در این فصل به ثمر رسانده اس��ت، در شرایط بسیار خوبی 
به س��ر می برد. مهاجم پرتغالی که در 5 رویارویی پیش��ین 
با بارسلونا گلزنی کرده است، نش��ان داده که می تواند برای 
رئال مادرید در این مسابقه نیز تأثیرگذار باشد. بارسلونا نیز 
بر روی لیونل مسی حساب خواهد کرد با وجود این که در دو 
بازی  اخیر گلی نزده است. مسی که با به ثمر رساندن 50 گل 
در فصل گذشته اللیگا رکوردزنی کرده، در این فصل ۱0 گل 

برای آبی و اناری پوشان به ثمر رسانده است.
مادرید و بارسلونا در این فصل دو بار در رقابت های سوپرجام 
اس��پانیا دیدار کرده اند، رئال در نیوکمپ ب��ا نتیجه 3 بر ۲ 
شکس��ت خورد،  اما در مادرید، این تیم را شکس��ت داد تا 
به لطف گل زده بیش��تر در خانه حریف قهرمان سوپرجام 
شود. سهم رئال، 88 پیروزی و بارسلونا 8۷ پیروزی در تمام 
رویارویی های میان دو تیم بوده است. دفاع متزلزل بارسلونا 
یک شنبه ش��ب نیز پویول را به دلیل در رفتگی آرنج دست 
در اختیار ندارد. این در حالی است که احتمال غیبت جرارد 
پیکه دیگر مدافع کاتاالن ها نیز به دلیل کشیدگی عضله وجود 
دارد. این به آن معناست که ویالنووا باید به خاویر ماسکرانو و 

الکس سانگ در مرکز خط دفاعی روی بیاورد.

دیداری برای انتقام کاتاالن ها و یا کاهش اختالف در نیوکمپحسین چرخابی:
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لیگ برتر بسکتبال کمتر از یک ماه دیگر 
گروه 
ب��ا حض��ور ۱0 تی��م  آغ��از می ش��ود؛ ورزش

رقابت هایی که بیش از فصل های گذشته 
دچار حاشیه شده است. نقل و انتقال بازیکنان به تیم های رقیب و 

سهمیه بندی صورت گرفته مشکالت آغاز این لیگ است.
در نخستین جلسه لیگ برتر برای فصل جدید بود که فدراسیون 
بسکتبال با تهیه کردن فهرستی از بازیکنان ملی، ۱۲ نفر را به عنوان 
سهمیه ملی قرار داده بود و به مربیان حاضر در جلسه اعالم شد که 
روی این نفرات بحث و بررسی کنند و اگر نیاز به کم یا زیاد شدن 

این اسامی بود، در جلسه دوم نظرات خود را اعالم کنند.
در جلس��ه دوم، مربیان لیگ برتر پس از بحث و بررس��ی، ۱۲ نفر 
سهمیه ملی با رأی موافق مربیان به ۲4 نفر افزایش یافت و دلیل 
مربیانی هم که به این افزایش رأی دادن��د این بود که تمام تیم ها 
باید از قدرت تقریبا یکسانی برخوردار باشند. از سوی دیگر برخی 
مربیان هم مخالف این موضع بودند و دلیل آنه��ا هم این بود که 
تعداد کمی از تیم ها توان جذب بازیکنان سهمیه ملی را دارند و این 
موضوع باعث می شود که تعداد زیادی از بازیکنان،  بیرون بمانند و 

در حال حاضر همین اتفاق افتاده است.

خانه نشینی اجباری!
حدود نیمی از بازیکنان س��همیه ملی، یا پیش��نهادی ندارند یا با 
پیشنهادی مواجه شده اند که به گفته خودشان درحد همان فصل 

گذشته یا کمتر بوده است.

در آخرین جلسه لیگ نیز محمود مشحون نامه هفت بازیکن مبنی 
بر این که این بازیکنان خواستار تغییر در سهمیه بازیکنان هستند 
را  به اعضای جلسه نشان داد تا ش��اید راهکاری برای این موضوع 
در نظر گرفته ش��ود و حتی خود او هم پیش��نهادی داد  که مورد 

موافقت قرار نگرفت.
حامد سهراب نژاد، ایمان زندی، مهراد آتش��ی، مجید قاسم زاده، 
بابک نظافت، یونس الله زاده و تع��داد دیگری از بازیکنان نفراتی 
هستند که هنوز تکلیفشان برای فصل آینده مشخص نشده است 
و با شرایطی که به وجود آمده است باید یک فصل »خانه نشینی 

اجباری« را تجربه کنند.
در حال حاضر کمتر از شش تیم توان جذب بازیکنان ملی را دارند 
و توانسته اند سه س��همیه خود را جذب کنند و سایر تیم ها اعالم 
می کنند با تیم جوان و بومی در لیگ یک شرکت می کنند. تیم هایی 
مانند صنایع پتروشیمی، ش��هرداری گرگان، البدر و حفاری اهواز 
اعالم کرده اند به دلیل مشکل مالی که  دارند، نمی توانند بازیکن 
ملی جذب کنند، اما سؤال مهم اینجاست که چرا در جلسه لیگ 
رأی به افزایش سهمیه ها می دهند؟ آیا غیر از این است که اولویت 
اول باید بسکتبال ایران باشد و پس از آن منافع شخصی و باشگاهی 

را در نظر گرفت؟
به هرحال با ش��رایطی که پیش آمده اس��ت، باید دید راه حلی از 
سوی مسئوالن فدراسیون و مربیان لیگ برتری برای این موضوع تا 
پیش از آغاز، پیدا می شود یا بازیکنان باید با موضوع »خانه نشینی 

اجباری«  ارتباط بیشتری برقرار کنند.

داستان اعتراض بازیکنان نیمکت نشین 
مسعود 
سپاهان نس��بت به بازی نکردنشان در افشاری

ترکی��ب ثابت این تی��م در حال تبدیل 
شدن به یک اپیدمی خطرناک است که اگر با واکنش به موقعی از 
سوی مدیریت باشگاه و کادر فنی زردها روبه رو نشود بدون شک 
در طی هفته های آینده مشکالت فراوانی را برای این تیم ایجاد 
خواهد کرد.حذف ناباورانه سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا آن قدر 
همه را ناراحت کرده که دیگر کسی حوصله شنیدن این حرف های 
غیرمنطقی را ن��دارد. بع��د از اعت��راض بازیکنان��ی مثل احمد 
جمشیدیان، محمدباقر صادقی و میالد زنیدپور نوبت به محمد 
غالمی رسیده تا در مصاحبه ای عجیب و غریب بازی نکردنش را 
دستاویزی برای حمله به کادر فنی سپاهان قرار دهد. به هرحال 
صدرنشینی سپاهان در لیگ دوازدهم با وجود انجام یک بازی کمتر 
نسبت به بقیه مدعیان، نش��ان می دهد که کرانچار و مرزبان در 
استفاده بجا و به موقع از بازیکنانش��ان موفق عمل کرده اند و اگر 
مشکلی در کار آنها بود بدون شک سپاهان امروز در این جایگاه قرار 
نداشت، اما این که چرا بازیکنان نیمکت نشین سپاهان این طور 
راحت به خودشان اجازه می دهند که حاشیه را به تیم تزریق کنند 
بحث دیگریست که احتیاج به بررسی بیشتری دارد. نسبت دادن 
نیمکت نشینی این چهار بازیکن به سلیقه سرمربی سپاهان و فنی 
نبودن این بازی نکردن ها از آن دست موارد عجیبی بوده که حتی 
افراد عادی را هم به خنده وا می دارد. دروازه بانی مثل باقر صادقی 
که با حضورش در سپاهان جای رحمان احمدی را تنگ کرد بعد از 

نمایش نه چندان موفقش در ابتدای فصل، گلی عجیب و غریب از 
ایمان مبعلی دریافت کرد که نزدیک بود سپاهان را وارد بحران کند 
و بعد از آن بود که درخشش رضا محمدی او را تبدیل به دروازه بان 
فیکس سپاهان کرد و صادقی هم بعد از چند هفته نیمکت نشینی 
در بازی با االهلی نشان داد که کرانچار بی خود و بی جهت او را بر 
روی نیمکت ننشانده است! داستان غالمی و زنیدپور هم که به عنوان 
سوگلی های مرزبان به سپاهان پیوستند واضح تر از مورد قبلی 
اس��ت و این دو بازیکن که چه در اس��تیل آذین و چه در داماش 
روزهای تاریکی را سپری کردند، امروز انتظار این را دارند که کادر 
فنی سپاهان، جالوویچ و خلعتبری را نیمکت نشین کند و سکان 
خط حمله اش را به دست این دو بازیکن پرمدعا بسپارد. مسئله 
جمشیدیان هم که چیز تازه ای نیست و از اواسط فصل گذشته که 
هافبک همدانی س��پاهان مصدومیتش به پایان رسید، سلسله 
مصاحبه های اعتراضی او تبدیل به یک عادت برای این بازیکن شده 
اس��ت. رحیمی و کرانچار اگر می خواهند تیمشان مانند سال های 
گذش��ته همچنان بی حاش��یه بماند باید با این ناز کردن ها فورا 
برخورد کنند وگرنه از فردا بازیکنانی مثل تأمینی وایران نژاد هم به 
این جمع همیشه معترض خواهند پیوست. مدیرعامل سپاهان 
باید به بازیکنانش گوشزد کند که اینجا اصفهان است و تیمی مثل 
 س��پاهان به عنوان پرافتخار ترین تیم ایرانی در تاریخ لیگ برتر 
آن قدر اعتب��ار دارد که حتی بزرگ ترین س��تاره های فوتبال 
ایران هم نمی توانند نحوه کارکرد این باش��گاه و کادر فنی تیم 

فوتبالش را زیر سؤال ببرند.

رحیمی و کرانچار اگر 
می خواهند تیمشان 
مانند سال های 
 گذشته   همچنان 
بی حاشیه بماند باید 
 با این ناز 
کردن ها فورا برخورد 
کنند وگرنه از فردا 
بازیکنانی مثل تأمینی 
 وایران نژاد هم به
  این جمع
  همیشه معترض 
 خواهند 
پیوست

حامد سهراب نژاد، 
ایمان زندی، 
مهراد آتشی، 
مجید قاسم زاده، 
بابک نظافت و... 
نفراتی هستند که 
هنوز تکلیفشان 
مشخص نشده و با 
 شرایطی که 
به وجود آمده است 
باید یک فصل 
»خانه نشینی 
 اجباری« را 
تجربه کنند

ما را به خیر و شما را به سالمت!خانه نشینی اجباری

سپاهان جای ناز کردن نیستبازیکنانی که سر نخواستنشان دعواست



یادداشت

ارتقای سالمت آب شرب
اليروبي، شستش��و، گندزداي��ي و کلرزنی آب های ش��رب از جمله 
فعالیت هايي است که سطح سالمت آب آش��امیدني روستايیان را 

باال مي برد. 
مديرامورآب و فاضالب روستايي شهرستان کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاري ازتالش درجهت ارتقای سالمت آب شرب روستايیان اين 

شهرستان خبر داد .
 پرويزحس��ن زاده اطمین��ان از مص��رف آب س��الم و اراي��ه خدم��ات 
مطل��وب ت��ر ب��ه مص��رف کنن��دگان آب ش��رب در روس��تاها را 
منوط ب��ه تمی��زي وعاري ب��ودن مخ��ازن و خطوط انتق��ال آب از 
میكروب هاي بیماري زا دانس��ت و اف��زود : در اين راس��تا امور آب 
و فاضالب روس��تايي شهرس��تان کوهرن��گ با هماهنگ��ي مردم و 
حض��ور کارشناس��ان مراک��ز بهداش��تي وبه��ورزان خان��ه ه��اي 
بهداش��ت توس��ط آبداران روس��تايي، اق��دام به اليروب��ي مخازن 
بخش بازفت با حجم��ي بالغ ب��ر ۸۵۰ متر مكعب نم��ود که عالوه 
بر اليروبي و شستش��و، عملیات س��وپر کلريناس��یون نیز انجام شد 
 که پس از آبگیري مخ��ازن، ذخیره س��ازي آب مج��ددا وارد مدار

بهره برداري قرار گرفتند.
 وی گفت : ضمنا آب شرب اين مجتمع ۱۰ روستايي با 3۰هزار و۶۴ 
نفر جمعیت س��اکن در روس��تاهاي تبرك، چمن گلي، تبرك علیا،  
فريك ، تبرك سفلي، چم قلعه، قلعه تبرك، شهرك تلورد و حسین 
آباد از چشمه پرآب و صعب العبور تبرك،  تأمین مي شود و به صورت 

مستمر توسط يك دستگاه کلرزن گازي گندزدايي مي شود.

بانک زمین هزینه کشاورزی را 
تأمین می کند

مديرعام��ل و نايب ريیس هیأت مديره ش��رکت توس��عه و 
 عم��ران اراضی)بانك زمین( کش��ور گف��ت:  هرطرحی که 
۵۰ درصد هزينه آن از محل خودياری م��ردم و يا اعتبارات 
دولتی تأمین ش��ود،۵۰ درصدهزينه باقی مانده آن ازطرف 

بانك زمین تأمین خواهدشد.
سیروس صفائی فرد در نشست با فرماندار شهرستان شهرکرد 
افزود: کل سهام بانك زمین متعلق به بانك کشاورزی است 
و هزينه طرح ها ازمناب��ع داخلی بانك پرداخت می ش��ود. 
صفائی فرد ادام��ه داد: بانك زمین برای اج��رای طرح های 
بزرگ کشاورزی درسراسرکشور ازتوان فنی واجرايی بااليی 
برخورداراست. در اين نشست درخصوص چگونگی اجرای 
طرح های کشاورزی حاشیه زاينده رود وهمچنین مسائل و 
مشكالت کشاورزان اين شهرستان مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. صفائی فرد به طرح انتقال آب سودجان اشاره کرد و 
گفت: طرح انتقال آب اراضی 22۰۰ هكتاری س��ودجان که 
توسط بانك زمین درحال اجراست تاکنون در بخش تأمین 
آب، ۸۵ درصد و اجرای شبكه آبیاری تحت فشار 3۵ درصد 

پیشرفت داشته است .
    زمین خورده های سیاسی فعالیت خود را دوباره 

آغاز کرده اند
مديرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم اسالمی گفت: 
زمین خورده های سیاس��ی دوب��اره فعالیت خ��ود را برای 

انتخابات ريیس جمهوری آغاز کرده اند.
حج��ت االس��الم سیدمحس��ن دعاي��ی ک��ه درجم��ع 
نمازگزاران ش��هرکرد در مصالی بزرگ ام��ام خمینی)ره( 
 اين شهرس��خن می گفت، افزود: پادوهای سیاس��ی، فعال 
شده اند و مستقیم و غیر مستقیم در حال انتخاب گزينه ها 
برای انتخابات ريیس جمهوری هستند. به گفته وی، مردم در 
انتخابات آتی کسی را انتخاب کنند که به دنبال تحقق جامعه 
اسالمی باشد و با فتنه ها مقابله کند. وی، با تقدير از فعالیت های 
دولت های نهم و دهم در راستای تحقق شعاردولت اسالمی 
 گفت: اين دولت ها پرچمدار تحقق ش��عار دولت اس��المی

 بوده اند. مديرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم اسالمی 
گفت: همان گون��ه که رهبر معظم انق��الب فرمودند جهان 
بشريت اکنون در يك پیچ تاريخی سرنوشت ساز قرار دارد و 
تاريخ بشريت در آستانه يك تحول بزرگ است. دعايی يادآور 
 شد: اين تحول بزرگ به جهان توحیدی و توحید جهانی ختم 
می شود و نظام ايران اسالم به رهبری رهبر معظم انقالب يك 

الگوی موفق برای ملت های آزاده جهان اسالم است.

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
دکتر رضا ایمانی 

گر چه  تا رس��یدن به نقطه مطلوب فاصله زيادی را بايد پیمود و طی اين 
مسیر نیازمند همكاری فرابخشی و مساعدت همه دستگاه های اجرايی 
است، ولی متأسفانه هنوز ديد س��المت محوری آن گونه که بايد در همه 
س��طوح جامعه حاکم نشده اس��ت و مقوله سالمت، س��طحی انگاشته 
می شود در حالی که در تمامی کشورهای پیش��رفته، سالمت به عنوان 
يك هدف در سطح کالن مطرح است. سرمايه گذاری در بخش سالمت 
بازده ۱۰ برابری خواهد داشت 
ولی بايد با آموزش همراه باشد. 
رس��یدن به جامعه ای سالمت 
و تربی��ت افرادی س��الم و پويا 
نیازمند همكاری فرابخش��ی 
همه دس��تگاه در کشور است 
و با اين شیوه می توان راه های 

سالمت را در جامعه پیمود. 

 سرمایه گذاری در سالمت
 مهم است 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
سردرجدید دانشگاه پیام نور شهرکرد افتتاح شد

سردر دانشگاه پیام نور ش��هرکرد با حضور فرماندار ش��هرکرد، ريیس دانشگاه پیام نور 
شهرکرد و دانشجويان اين دانشگاه افتتاح شد. برای ساخت س��ردر  اين دانشگاه 2۰۰ 

میلیون تومان هزينه شده است.
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وی به آي��ات ۱2 و ۱3 س��وره مبارکه حجرات اش��اره کرد و 
افزود: خداوند در اين آيات شريفه مؤمنان را از اعمال زشت و 
ناپسندی چون غیبت، سوء ظن و تجسس در امور ديگران نهی 
کرده و آنها را عامل انحطاط و انحراف جامعه اسالمی می داند.

نكونام تصريح کرد: سوره مبارکه حجرات دستورالعملی مهم و 
اساسی برای زندگی اجتماعی مسلمانان است که بايد آيات آن 

را به خوبی درك و در جامعه اجرا کرد.
امام جمعه ش��هرکرد در ادامه با اش��اره به س��فر رهبر معظم 
انقالب به اين استان در س��ال 7۱، اظهار داشت: ايشان منشأ 
خیر و برکت هستند و به هر کجا که سفر می کنند با خود برکات 

همه جانبه می برند.
نكونام با بیان اين که س��فر رهبر معظم انقالب به اين اس��تان 
منشأ تحوالت مهمی شده است، گفت: در حالی که 2۱ سال از 
سفر ايشان به استان می گذرد، آثار و برکات اين سفر در ارکان 

مختلف به وضوح ديده می شود.
وی افزود: خاطرات به يادماندنی و ارشاد گونه ايشان هنوز برای 

مردم اين استان تازگی دارد و تصمیمات اثرگذارشان سرآغاز 
تحوالت بسیار مهمی در استان شده است.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به نقش ولی فقیه 
در رهبری جهان اسالم اشاره کرد و گفت: امت اسالمی افتخار 
آن را دارد که از وجود رهبری حكیم، وارس��ته، اهل بصیرت، 
دشمن ش��ناس، راهگش��ا و هدايتگر بهره مند باش��د و از آن، 
به عن��وان بهترين فرصت ب��رای زمینه س��ازی ظهور حضرت 

مهدی)ع( استفاده کند.
نكونام بر ضرورت تبیین و بررس��ی دس��تاوردهای سفر رهبر 
معظم انقالب  به اين استان تأکید کرد و افزود: با توجه به اين 
که در سالگرد س��فر رهبر معظم انقالب  به استان قرار داريم 
شايسته است تا با تشكیل کمیته ای در شورای فرهنگ عمومی 
استان، دس��تاوردهای اين س��فر به نحو مطلوب و شايسته ای 

تبیین و بررسی شود. 
وی تصريح کرد: هرچند اي��ن اقدام بايد خیل��ی زودتر انجام 
می گرفت و متولیان ذی ربط در شورای فرهنگ عمومی بايد 

سريع تر نسبت به انجام آن اقدام می کردند، اما امید می رود در 
سال جاری اين مهم محقق شود.

نكونام در ادامه با اش��اره به هفته کودك، ب��ر ضرورت تربیت 
فرزندانی صالح و فرهیخت��ه تأکید کرد و گف��ت: والدين بايد 
فرزندان خود را تحت آموزه های دينی تربیت کنند تا بتوانند 
انسان های بزرگ و تأثیرگذاری به جامعه اسالمی تحويل دهند.

امام جمعه شهرکرد با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بیان 
داش��ت: نیروی انتظامی عامل مهمی در برق��راری امنیت در 
جامعه است و ضروری است تا از زحمات و خدمات فعاالن اين 

عرصه به نحو شايسته ای قدردانی شود.
نكونام همچنین در ادامه، روز دامپزش��كی، روز جهانی پست، 
روز کاهش اثرات باليای طبیع��ی و 23 ذی القعده روز زيارتی 

امام رضا)ع( را گرامی داشت.
وی در ادامه با قدردانی از حضور حماس��ی مردم اين اس��تان 
در راهپیماي��ی علیه توهین به س��احت مق��دس پیامبر اکرم 
اس��الم)ص( اظهار داش��ت: مردم اس��تان با حضور حماسی 

و دشمن ش��كن خود در اين 
صحنه ها نش��ان داده اند که 
همواره در صحنه های دفاع 
از اس��الم و انق��الب حاض��ر 

هستند.
نكونام با بیان اين که دشمن 
با اقدامات موهن خود به دنبال 
قداس��ت زدايی از ارزش های 
اسالمی اس��ت، تصريح کرد: 
دشمن سعی داش��ت با اين 
اق��دام خود، چهره اس��الم و 
پیامبر اکرم)ص( را مخدوش 
کند، اما اين امر نتیجه عكس 
داد و اذه��ان عمومی جهان 
بیش از پیش متوجه اس��الم 

و پیامبر)ص( شد.
نماين��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به 
تحريم های اخیر دش��من، گفت: تحمل اين تحريم ها اگر چه 
سختی خاص خود را دارد، اما با اتخاذ اقتصاد مقاومتی می توان 

اين تحريم ها را بی اثر کرد.
نكونام با بیان اين که مردم به دلیل مشكالت اقتصادی هیچ گاه 
تسلیم نمی شوند، افزود: مردم اين کشور پرورش يافته مكتب 
قرآن و اهل بیت)ع( هس��تند و هیچ گاه در برابر اين مشكالت 

تسلیم نمی شوند.
وی با اش��اره به انتخابات آتی کش��ور، اظهار داش��ت: دشمن 
از همین حاال ب��رای انتخاب��ات آتی خیز برداش��ته و درصدد 
کارش��كنی اس��ت که مردم بايد بصیرت و هوش��یاری خود را 

افزايش داده تا در برابر اين فتنه ها هم سربلند بیرون آيند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی خنثی کننده تحریم هاست

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: تحقق اقتص�اد مقاومتی می تواند به خوبی  گروه 
تحریم های دشمن را بی اثر و خنثی کند.حجت االسالم محمدعلی نکونام در خطبه های نمازجمعه شهرستان

این هفته ش�هرکرد که در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( این ش�هر برگزار ش�د، با سفارش 
نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: بکوشیم تا با کسب تقوا، خود را برای رسیدن به مقام قرب الهی آماده کنیم.

دشمن از همین 
حاال برای انتخابات 
آتی خیز برداشته و 
درصدد کارشکنی 
است که مردم باید 

بصیرت خود را 
 افزایش داده تا 

در برابر این فتنه ها 
 هم سربلند 
بیرون آیند
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ابالغ وقت دادرسی
4104 آقای حبیب اله قاسمی فرزند محمود به نشانی اصفهان دادخواستی به خواسته مطالبه 
بطرفیت حس��ین فضیلتی فرزند محمدعلی تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 910540 
ح/ 14 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است براساس دادخواست 
خواهان و حس��ب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 
91/8/23 س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در دادگاه ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 
واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 
شده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9520 مرتضایی- مدیر 

دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4701 کالس��ه پرونده: 574/91، ش��ماره دادنامه: 949، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ش��مس نش��انی: خمینی شهر خ کهن دژ مقابل بانک 
ملی کوچه 31 پالک 3، وکیل: لیال مختاری فرد نش��انی س��ه راه حکی��م نظامی، خ ارتش بن 
بس��ت فریده پالک 177 واحد 7، خوانده: محمد ناظمی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
مرتضی ش��مس به وکالت لیال مختاری فرد به طرفیت آقای محمد ناظمی به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 932581-90/6/30 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/6/30( تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4702 شماره: 71/91 ش 9 بموجب رأی غیابی شماره 606 تاریخ 91/3/31 حوزه شعبه نهم 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه غفور محمود 
صالحی نام پدر: منصور مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون 
)27/000/000( ریال بابت اصل خواسته و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ش��ماره 12081918/177435 مورخ 90/11/20 عهده 

بانک ملی تا تاریخ وصول طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له مرتضی شمس 
نشانی محل اقامت: اصفهان خ کهندژ مقابل بانک ملی شهید اشرفی کوچه 31، پ 3. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از 
وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4703 کالسه پرونده: 686/91، شماره دادنامه: 1100، مرجع رسیدگی: شعبه هشت شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ش��مس فرزند محمدعلی با وکالت لیال مختاری فرد 
آدرس: اصفهان س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بس��ت فریده پالک 177 واحد 7، خوانده: 
علی یار ش��یری موسی آبادی فرزند علی یار مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به ش��ماره 671100-91/3/1 به مبل��غ 25/000/000 ریال بانک صادرات ایران و مطلق 
خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی مرتضی 
ش��مس با وکالت لیال مختاری فرد بطرفیت علی یار شیری موسی آبادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک شماره 671100 مورخ 91/3/1 عهده بانک صادرات ایران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه 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 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته 
و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به 
استناد مواد 310 و 313  قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله 
وکی��ل طب��ق تعرفه قانونی و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه های نش��ر آگهی 
همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 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 به این مرجع 
خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4704 کالس��ه پرونده: 508/91، ش��ماره دادنامه: 757، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 
کوچه 31 پالک 3، خوانده: محمد یاس��ری نس��ب مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی 
ش��مس به طرفیت آقای محمد یاس��ری نسب به خواس��ته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه 
چک به ش��ماره 183202-91/2/20 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 

پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالب��ه وج��ه آن دارد و این که خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
ب��ه مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/12/20( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4705 کالس��ه پرونده: 427/91، ش��ماره دادنامه: 1028، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 
کوچه 31 پ 3، خوانده: محمدحسین نظریان مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی مرتضی شمس به طرفیت محمدحسین نظریان به خواسته 
مطالبه مبلغ 32/900/000 ریال وجه چک شماره 83/10/30-242547، 83/12/27-242548 
و 972830-83/12/30 عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه ارائه ننموده، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313  قانون تجارت و 198 

و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و 
دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می 

باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4706 کالس��ه پرونده: 512/91، شماره دادنامه: 929، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 
کوچ��ه 31 پالک 3، خوانده: مریم مرادپور زنگی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی 
ش��مس به طرفیت خانم مریم مرادپور زنگی به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
وجه چک به شماره 86/8/15-230044، 86/5/20-230029، 86/8/25-230039، 230040-
86/9/25، 230041-86/10/25، 230046-86/6/20 ب��ه عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خس��ارت قانونی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
ص��دور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خ��ود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای 
موص��وف )86/8/15، 86/5/20، 86/8/25، 86/9/25، 86/10/25، 86/6/20( ت��ا تاریخ اجرای 
حک��م در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4707 کالس��ه پرونده: 572/91، ش��ماره دادنامه: 954، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 
کوچه 31 پالک 3، وکیل: لیال مختاری فرد نش��انی: س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست 
فری��ده پالک 177 واحد 7، خوانده: محمد ناظمی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی 
ش��مس به وکالت لیال مخت��اری فرد به طرفیت آقای محمد ناظمی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال وجه چک به ش��ماره 932583-90/8/10 به عهده بانک س��په به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/8/10( تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4708 کالسه پرونده: 511/91، ش��ماره دادنامه: 759، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 
کوچه 31، پالک 3، خوانده: اصغر حیدری ارانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی 
شمس به طرفیت آقای اصغر حیدری ارانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
چک به شماره 575179-86/11/20 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
ب��ا توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالب��ه وج��ه آن دارد و این که خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
ب��ه مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و دویس��ت هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )86/11/20( تا 
تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ رأی
4709 کالس��ه پرونده: 573/91، ش��ماره دادنامه: 943، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ش��مس، نش��انی: خمینی ش��هر کهن دژ مقابل بانک 
ملی کوچه 31 پالک 3، وکیل: لیال مختاری فرد نش��انی: س��ه راه حیک��م نظامی خ ارتش بن 
بس��ت فریده پالک 177 واحد 7، خوانده: محمد ناظمی مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی ش��مس با 
وکالت لیال مختاری فرد به طرفیت آقای محمد ناظمی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال وجه چک به ش��ماره 932594-90/8/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالب��ه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
ب��ه مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )90/8/30( تا تاریخ اجرای حکم 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. شعبه 

پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4710 کالسه پرونده: 510/91، شماره دادنامه: 758، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس، نشانی: خمینی شهر کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 
31، پ��الک 3، خوانده: مهدی مهری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی شمس به طرفیت 
آقای مهدی مهری به خواس��ته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک به ش��ماره 910247-
86/9/20، 910246-86/9/4 به عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه 
ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 
و 313 قان��ون تج��ارت و 198، 515، 519 و 522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )86/9/20، 86/9/4( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4722 کالس��ه پرونده: 454/91، ش��ماره دادنامه: 1109، مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان، خواهان: قدرت اله قائدی، نش��انی: اصفهان قائمی��ه روبروی بانک 
صادرات کوی شهید امیر حاجیلو، خوانده: جعفر احمدی جوزدانی مجهول المکان، خواسته: 
چهارمیلیون تومان بابت اجرت کارگری و س��ایر هزینه های دادرس��ی- تأخیر تأدیه و بدواً 
صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی 
قدرت اله قائدی بطرفیت جعفر احمدی جوزدانی به خواسته چهارمیلیون تومان معادل چهل 
میلیون ریال بابت اجرت کارگری به انضمام س��ایر هزینه های دادرسی تأخیر تأدیه و بدواً 
قرار تأمین خواس��ته با التفات به دادخواس��ت تقدیمی خواهان - ضمائم پرونده مخصوصًا 
ق��رارداد فی مابین خواهان و خوانده که برابر با اصل ش��ده و گواه��ی های ارائه از طرف 
ش��رکت طرف قرارداد خواهان و خوان��ده که به صراحت کارکرد خواه��ان را تأیید نموده 
مضاف��ًا اینکه متراژ کارکرد خواهان را دقیق تعیین نموده اس��ت و با توجه به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز 
در جهت رد ادعای خواهان ارس��ال ننموده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 198 ق.آ.د.م خوانده محکوم به 
پرداخ��ت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل بدهی و 40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
تأخیر تأدیه از 91/3/9 در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی می 

باشد. م الف/ 11749  شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4723 در خص��وص پرونده کالس��ه 1212/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت هوش��نگ مهدی پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 91/8/14 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی )ع( :
 ترسناک ترین تنهایی، خودپسندی

 است.

 اگر خسته هستيد، 
اين مطلب را بخوانيد!

رخوت )درماندگي(، خستگي روحي، ذهني و جسمي مفرط، ناشي 
از استرس شديد و درازمدت است. وقتي فرد بيش از توان، از خود کار 
مي کشد و قادر نيست نيازهاي دائمي ديگران را برآورده کند، در واقع 

دچار درماندگي مي شود.
تحقيقات نش��ان مي دهد که اس��ترس دائمي مي تواند انسان را از پا 
درآورد. اين استرس در درازمدت باعث مي شود مشکالت، غيرقابل 
حل به نظر برسند، همه چيز تيره و تار ش��ود و انرژي فرد به سرعت 

تحليل برود.
سايت »ميگنا« نوش��ت: ناخش��نودي و گرفتاري ناش��ي از عارضه 
خستگي مفرط به حدي که به درماندگي منجر شود، مي تواند سالمت 
رواني و جس��مي فرد و توانايي فعاليت هاي حرف��ه اي اش را به خطر 
اندازد. اما اين درماندگي را مي توان ب��ا تعيين و تجديد اولويت ها در 
عرصه فعاليت هاي فردي و اجتماعي، جلب حمايت و وقت گذاشتن 

براي خود از بين برد.
خستگي مفرط چيست؟

رخوت )درماندگي(، خستگي روحي، ذهني و جسمي مفرط، ناشي 
از استرس شديد و درازمدت است. وقتي فرد بيش از توان، از خود کار 
مي کشد و قادر نيست نيازهاي دائمي ديگران را برآورده کند، در واقع 

دچار درماندگي مي شود.
وقتي اس��ترس ادامه پيدا مي کند، فرد عالقه و انگي��زه خود را براي 
ايفاي نق��ش در حوزه ه��اي ف��ردي و اجتماعي از دس��ت مي دهد، 
درماندگي باعث کاهش بهره وري و تخليه انرژي فرد مي ش��ود و وي 
به شدت احس��اس نااميدي، درماندگي، بدبيني و نداشتن اعتماد به 
نفس مي کند. در نهايت فرد احساس مي کند که قادر نيست کاري نه 

براي خود و نه براي ديگران انجام دهد.
بس��ياري از افراد بعضي روزها احس��اس کس��الت و خستگي مفرط 
مي کنند. عالئم زير نش��ان دهنده شروع ابتال به درماندگي يا رخوت 

ناشي از خستگي مفرط در افراد است:
    اگر هر روز براي شما روز بدي است.

     کار روزانه در من��زل يا محيط کار به نظرت��ان تلف کردن وقت 
است.

     در تمام ساعات روز خسته و کوفته هستيد.
    بيش��تر اوقات روز از نظر ذهني دچار رخوت و کسالت و يا تحت 

فشار هستيد.
     احساس مي کنيد هر کاري که انجام مي دهيد، ارزش ندارد.

به خاطر داشته باشيد که درماندگي تمام ابعاد زندگي را تحت تأثير 
قرار مي دهد.

عوارض جس��مي به حدي اس��ت ک��ه ف��رد را در مع��رض ابتال به 
سرماخوردگي و آنفلوآنزا قرار مي دهد، بنابراين الزم است در صورت 

ابتال به آن، به فکر درمان باشيد.
 سه گام براي مبارزه با درماندگي ناشي از خستگي مفرط

تشخيص و شناسايي عالئم اوليه درماندگي، معکوس کردن عارضه با 
مديريت و کنترل عارضه و ترميم صدمات وارده به روان و جسم، سه 
گام اصلي براي مبارزه با اين عارضه است. اما شايد بهتر باشد در اين 

مرحله به تفاوت هاي آن و استرس اشاره کنيم.
درماندگي ناشي از خس��تگي مفرط نتيجه استرس بي وقفه و شديد 
است. استرس شديد، ناشي از فش��ار روحي و رواني به ذهن و جسم 
فرد اس��ت که مي توان پاياني ب��راي آن تصور کرد و هن��وز کنترل و 
مديريت امور از دست فرد خارج نشده است. در صورتي که در اختالل 
درماندگي، فرد احساس خأل بسيار شديدي مي کند و انگيزه اي براي 
کار و تحمل استرس ندارد و نمي تواند تصور کند چه زماني قرار است 
تحولي در زندگي و کارش اتفاق بيفتد و اگر اس��ترس ش��ديد باعث 
مي ش��ود فرد در کارها و مش��غله هاي فراوان مفيد يا غيرمفيد غرق 
ش��ود، درماندگي توان ادامه کار و مبارزه را به کلي از فرد مي گيرد. 
به طور کلي مي توان گفت که نشانه هاي استرس، مشغله کاري فراوان، 
واکنش افراطي به هيجان��ات، کاهش انرژي، اخت��الالت اضطرابي، 

صدمه فيزيکي اوليه و بيش فعالي است.
در صورتي که در عارضه درماندگي با عقب نش��يني روحي و رواني، 
احساس��ات منفي عيان و بي پرده، احس��اس ناامي��دي و ناتواني در 
مش��ارکت اجتماعي، فقدان انگيزه و اميد، بي عالقگي و افسردگي  و 

افکار مأيوس کننده و يأس مطلق رو به رو هستيم.
علل بروز عارضه

در بروز درماندگي ناشي از خس��تگي مفرط، عوامل بسياري دخيل 
هستند و بيش��تر افرادي که بيش از حد، از خود کار مي کشند و يا با 
قدرناشناسي ديگران رو به رو مي شوند، در معرض خطر ابتال به اين 
عارضه قرار دارند. از کارمندي که دو س��ال اس��ت درخواست اضافه 
حقوقش توسط رئيس رد مي شود تا مادري که وظيفه نگهداري سه 
فرزند را با تمام مشغله هاي خانه داري به دوش مي کشد، هر دو ممکن 

است در معرض ابتال به اين عارضه قرار بگيرند.
اما عوامل مهم ديگري نيز در ابتال ب��ه اين عارضه نقش دارند. بعضي 
از اين عوامل با محيط کار، بعضي با س��بک زندگ��ي و برخي ديگر با 
ويژگي هاي ش��خصيتي مرتبط است. نداش��تن کنترل و يا داشتن 
کنترل ناچيز ب��ر کارهاي محوله در محيط اداره، نبود مش��وق براي 
انجام کارهاي مفيد، انتظارات غيرش��فاف، بي ج��ا و فراوان از جانب 
ديگران، انجام کارهاي ش��اق بدون حمايت و کمک ديگران و کار در 
محيط پرتنش و استرس زا از عوامل شغلي ابتال به اين عارضه است. 

کار زي��اد، بدون فرصت کافي براي اس��تراحت و خ��واب، ناتواني در 
برآورده کردن انتظ��ارات ديگران، داش��تن مس��ئوليت هاي زياد و 
س��نگين، نبود حمايت و کمک از س��وي ديگران و نداش��تن روابط 
دوس��تانه و صميمانه با ديگران از عوامل مرتبط با سبک زندگي در 

ابتال به اين عارضه است.
همچنين برخي ويژگي هاي شخصيتي مانند تمايالت کمال گرايانه 
در زندگي، نگرش بدبينانه به زندگ��ي، نياز دائمي به کنترل ديگران 
و تمايل به احراز نمايندگي از جانب ديگران و داش��تن اهداف بلند و 

جاه طلبانه مي تواند در درازمدت زمينه ابتال به اين عارضه را فراهم کند.

اين روزها در بس��ياری از خانه ها می توانيد تلويزيون های 
LCD را پيدا کنيد و البته نحوه استفاده از آن را بلديم 
اما نکات محافظتی درمورد اين وس��يله الکتريکی را 

کمتر می دانيم.
 LCD بسياری از خانواده ها اين روزها از تلوزيون های
استفاده می کنند، ولی برخی از آنها نحوه تميز کردن 
و به طور کلی نگهداری از اين وسيله را نمی دانند. در 
اين مطلب نگاهی خواهيم داش��ت به تعدادی از مهم 
ترين نکاتی که برای سالم ماندنLCD ها بايد بدانيد.

    اولين نکته در مورد LCD ها که می توان به آن 
اشاره کرد هنگام وصل کردن دستگاه است. بسياری از 
شرکت ها همراه خدمات، نصب رايگان را نيز پيشنهاد 
می دهند که بهتر اس��ت از آن اس��تفاده کنيد. گاهی 
اوقات در هنگام نصب، ممکن است به اشتباه کاری را 

انجام دهيد که منجر به سوختن کامل دستگاه شود.
    سعی کنيد دس��تگاه را در محلی قرار دهيد که 
گرد و خاک زي��ادی در آنجا وجود ن��دارد، چرا که با 
 وارد شدن گرد و خاک به داخل دستگاه ممکن است 
سيستم های داخیLCD شما خراب شود و يا به طور 

کامل تلويزيون را از کار بيندازد.
    هميشه به شکاف هاي باالي LCD توجه کافي 
داش��ته باش��يد تا گرماي اضافي به راحتي دفع شود. 
اگر اين گرما دفع نش��ود، گرماي اضاف��ي به قطعات 
الکترونيکي سرايت کرده و نتيجه آن به هم ريختگي 
رنگ، لرزش تصوير و مش��کالت ديگر براي تلويزيون 

است.
    مهم ترين بخش از هر تلويزيونی صفحه نمايش 
آن اس��ت، پس بايد دقت ويژه ای به آن داشته باشيد. 
از برخ��ورد هرگونه جس��م تيزی با صفح��ه نمايش 
جلوگيری کنيد، چرا ک��ه اين کار باعث س��وختگی 
پيکس های LCD شده و شما روی صفحه، لکه های 

سياه مشاهده خواهيد کرد.
    ب��رای محافظت از پن��ل LCD، از زدن هرگونه 
ضربه به آن به ويژه با هر وسيله نوک تيز به طور جدی 
خودداری کنيد. خراب شدن قابی که دور آن قرار دارد 
باعث نفوذ گرد و خاک به داخل دس��تگاه می شود و 

درنتيجه تلويزيون شما از کار می افتد.

LCD نحوه پاک کردن
    برای پاک کردن ذرات غبار، مناس��ب ترين راه، 
 اس��تفاده از فش��ار هوا يا جارو برقی ه��ای مخصوص 

غبار روبی کامپيوتر است.
    نکته مهم در پاک کردن اثر انگش��ت و لکه های 
چرب، اين اس��ت که هي��چ گاه از دس��تمال کاغذی 
اس��تفاده نش��ود، چون به تدريج باعث خراش��يدگی 
صفحه تصوير می شود. همچنين به کار بردن هرگونه 
مواد ش��يميايی که در ترکيب آنها از آمونياک يا الکل 
استفاده شده باشد باعث زردش��دن تدريجی صفحه 

تصوير می شود.
    بهتري��ن وس��يله ب��رای پ��اک ک��ردن س��طح

LCDها اس��تفاده از پارچه های بس��يار نرم و لطيف 
مانند دس��تمال های عينک اس��ت. همچنين توجه 
داشته باشيد نيازی به اس��تفاده از هيچ ماده ای حتی 
آب نيست و تنها اين دستمال را به آرامی روی صفحه 

نمايش بکشيد تا لکه ها پاک شوند.

بلندترين و سريع ترين 
سقوط آزاد

يک خلبان اتريشی برای ثبت رکورد بلندترين پرش آزاد از 
هواپيما در روز سه شنبه اقدام می کند.

فليک��س بامگارتنر قرار ب��ود روز دوش��نبه 17 مهر ماه با 
شکستن مانع صوتی از يک بالن در ارتفاع 37 کيلومتری 
باالی جنوب ش��رقی نيومکزيکو به زمين پرش آزاد داشته 
باشد.اين درحالی است که نزديک شدن يک جبهه سرد که 
انتظار می رود دمای سردتر هوا و بادهای شديد و اندکی باران 
را در نيومکزيکو به همراه داشته باشد، مأموريت وی را به تعويق 
انداخته است.در اين صورت در زمان طلوع خورشيد، يک 
بالن بزرگ که با هيليوم پر شده اس��ت از شهر راسول در 
جنوب ش��رق نيومکزيکو باال می رود و بامگارتنر، لباس و 
يک کپسلول 1315 کيلوگرمی را با خود به ارتفاع 36 هزار و 
576 متری می برد. گروه علمی تصديق کرده که کپسولی که 
اين ورزشکار را به لبه فضا می برد برای مأموريت آماده است.اين 
خلبان 43 ساله قرار است با قدم گذاشتن روی آسمان، رکورد 
چتربازی 50 ساله را بشکند. درحال حاضر اين رکورد متعلق به 
پرش آزاد کاپيتان جو کيتينگر از نيروی هوايی آمريکاست که 

سال 1960 از ارتفاع 31 هزار و 333 متری به زمين پريد.

 به داد اين مظلوم
 رنگی برسيد
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

فناوری

مهرزاد دانش

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

در يک تبليغ هوشمندانه که از تمايل 
انس��ان برای آگاهی از آنچ��ه که برای 
او حتی در زمانی که هوش��يار نيست،  
نش��أت می گيرد، از مردم دعوت شده 
است در پروژه ای موسوم به »تجربه هنر 
خواب«  شرکت کنند. خواب همانطور 
که از اسمش پيداست تالشی برای خلق 
هنر از الگوهای خواب است. در اين پروژه 
که در پنج هتل از اين مجموعه در سه 
کشور طی يک دوره شش هفته ای انجام 
خواهد شد، 40 نفر انتخاب می شدند 
تا خواب يک شبش��ان ب��ه هنر تبديل 
 ش��ود. محققان می گويند با استفاده از 
فناوری های پيش��رفته، ثبت هنر خواب امکان پذير اس��ت. آنها  درون يک تشک، 80 حسگر و 
سنجنده نصب کرده اند که قلب، فش��ار و صدا را اندازه گيری می کند. اين داده ها از طريق يک 

حسگر جمع آوری و با استفاده از WI-FI به يک استوديوی هنری در پاريس فرستاده می شود.
 در آنجا يک الگوريتم، اين اطالعات را به يک سری نقاشی تبديل می کند، سپس اين نقاشی توسط 
يک بازوی روباتيک بر روی يک بوم سياه اعمال می شود.  نتيجه اين کار »هنر خواب« و در واقع يک 

ارايه منحصر به فرد از فعاليت های شبانه افراد خواهد بود.

يک دختر 12 س��اله انگليس��ی با ضريب هوش��ی 162، در 
باهوش��ی از آلبرت انيش��تين و اس��تفان هاوکينگ سبقت 
گرفت. اوليويا منينيگ ساکن ليورپول پس از آن که در يک 
آزمايش هوش، امتياز 162 را به دست آورد، در انجمن منسا 
که بزرگ ترين و قديمی ترين انجمن ضريب هوشی جهان 

است، پذيرفته شده است.
 نمره وی نه تنها دو نمره بهتر از آلبرت انيشتين نابغه آلمانی 

و هاوکينگ بزرگ ترين فيزيکدان معاصر اس��ت، بلکه او را 
در باالی يک درصد افراد با هوش جه��ان قرار می دهد. اين 
افتخار که او توانس��ته به منسا وارد ش��ود يعنی او به شبکه 

مغزهای سراسر جهان خواهد پيوست.
  اوليويا اذع��ان می کند به س��رعت اطالعات جدي��د را ياد 
می گيرد و به خاطر می آورد، اما م��ی گويد پس از آن که از 

نمره هوش خود مطلع شد، »الل« شده بود.

 برنده ش��دن ي��ک جاي��زه ميليونی 
 ب��رای ي��ک ب��ار در تم��ام عم��ر، 
 خ��ود ش��انس بزرگی اس��ت، حاال 
تص��ور کنيد ي��ک نفر دو ب��ار برنده 
چنين جايزه ای باش��د و آن هم در 

يک روز. 
اين خانم خ��وش ش��انس دو بليت 
بخت آزمايی خري��د که هردوی آنها 
در يک روز برنده جايزه يک ميليون 

دالری شد.
وی در اي��ن رابطه م��ی گويد: هنوز 
 هم در ش��وک به س��ر می برم. وی 
 هن��گام خريد بليت ها ش��ماره ها را 

 ب��ا ش��ماره س��الگرد ازدواج پ��در و مادرش و س��ن آنه��ا انتخاب م��ی کن��د و روزی که 
متوجه می شود هر دو بليت برنده ش��ده است، از خوشحالی اش��ک از چشمانش سرازير 

می شود.
در ايالت های مختلف آمريکا هر ماه بين دو تا چهار بليت برنده اعالم می ش��ود. اين خانم 
اهل ويرجينياست  که در اين منطقه هر ماه دو برنده اعالم می شود و اين ماه هر دو بليت 

متعلق به اين خانم بوده است.

پژوهشگران کشور، خانه های هوشمندی را طراحی و پياده سازی 
کرده اند که می تواند محيط منزل را به طور دائم کنترل و ضمن 
ارسال پيامک به سرور سيستم، فرامين مورد نياز را اجرايی کند.

حس��ام موس��وی از اعضای تيم اجرايی اين پروژه تحقيقاتی در 
گفتگو با مهر، با اشاره به پروژه سيس��تم )Smart Home( يا 
اتوماسيون خانه، افزود:  اين سيستم از طريق يک سرور می تواند 
کليه تجهيزات الکترونيکی موجود در منزل را کنترل کند.وی کنترل 
دما، نور و آبياری گياهان را از ديگر قابليت های اين سيستم نام برد 
و اظهار داشت: با امکاناتی که برای اين سيستم در نظر گرفته شد 
حتی زمانی که فرد در منزل نيست قادر خواهد بود سيستم را از 
طريق اينترنت منزل کنترل کند، ضمن آن که می تواند تجهيزاتی 
که به WI-FI مجهز باش��ند را نيز کنترل کند. موسوی، يادآور 

شد: اين سيستم می تواند با کنترل دائمی دمای محيط، در صورت 
اختالل، آن را به دمای مطلوب برساند. همچنين با کم شدن نور محيط 
با باز کردن پرده ها و يا روش��ن کردن المپ ها نور محيط را کنترل 
 کند. وی ارس��ال فرامين مورد نظر برای س��رور اين سيستم را از 
قابليت های اين سيستم عنوان و خاطرنشان کرد: امکان ويژه ای 
در نظر گرفته ش��د به اين ترتيب که بتوان فرامين و دستورهای 
خاصی را با ارسال SMS به سرور ارسال کرد. اين محقق با تأکيد 
بر اين که اجرايی کردن اين سيستم نيازی به سيم کشی جداگانه 
ندارد،  اضافه کرد: اين سيس��تم به صورت موازی طراحی ش��ده 
است، از اين رو کليدهای روش��ن و خاموش کردن المپ ها نيز 
عملکرد خود را دارند، به اين ترتيب می توان هم از طريق کليدها 

و هم از طريق سرور، برق ها را روشن و خاموش کرد.

وقتی خواب به هنر تبديل می شود 

دختر 12ساله ای که از انيشتين سبقت گرفت!

خوش شانس ترين زن دنيا 

کنترل منزل از طريق پيامک  و اينترنت!

جنگ ه��ا و نبرده��ا در تمام تاري��خ وجود 
 داش��ته اند و در تم��ام آنها انس��ان های 
بی شماری جان خودشان را از دست داده 
اند، اما برخ��ی از اين نبردها کش��ته های 

بسياری داشته اند.
جبهه های جنگ، محل هايی هس��تند که 
در آن، افراد بس��يار زيادی کشته می شوند 
و جايی ب��رای تفريح کردن نيس��ت. در اين 
مطلب نگاهی خواهيم داشت به تعدادی از 

بزرگ ترين و خونين ترين نبردهای تاريخ:

  جنگ های ناپلئون
 ناپلئون يکی از مستبدترين و خونخوارترين 
فرمانده��ان دنيا بود که در طی س��ال های 
حکومتش نبردهای بسيار زيادی انجام داد. 

او به عنوان اولين زمام��دار حکومتی بعد از 
دوره پادشاهی فرانسه شناخته می شد و در 
سال 1799 زمام حکومت را به دست گرفت. 
ناپلئون در جنگ هايی که برای نگهداشتن 
حکومتش انجام داد، نزديک به پنج ميليون 
نفر را قربانی کرد ت��ا در آخرين نبردش در 
واترلو شکست خورد. اين جنگ ها در سال های 

1804 تا 1815 انجام شد.

  نبردهای تيمور لنگ
 تيمور يک��ی از حاکمانی اس��ت که در طی 
 فتوحات خود به کش��ور ما نيز حمله و افراد 
بی گناه بس��ياری را قتل عام کرده است. او 
تشنه قدرت بود و اين در حالی است که هنر 
را نيز بسيار دوست داش��ت. در طی زندگی 

خود بارها به کش��ورهای آس��يای مرکزی 
حمله ک��رد و نزديک به 17 ميلي��ون نفر را 
از بين برد و همچنين برخی از نسل ها را به 
کلی نابود کرد. او در بين سال های 1369 تا 

1405 اين نبردها را انجام داد.

  فتوحات چنگيزخان مغول
  ش��ايد هي��چ چي��ز ب��ه ان��دازه حم��الت 
چنگيزخان به کش��ور ما دردناک نباش��د؛ 
فردی که با ورودش به کش��ورهای مختلف 
آثار هن��ری و همچنين مردمان آن کش��ور 
را از بين می برد، در ايران نيز نس��ل کشی های 
 بس��ياری انج��ام داد. خان��دان او در بي��ن 
س��ال ه��ای 1207 ت��ا 1472 ب��ر منطقه 
 وس��يعی )20 درصد از کره زمين( حکومت 

کردند. چنگيز برای فتح اين منطقه بس��يار 
بزرگ، نزدي��ک به 45 ميليون نف��ر را نابود 

کرد.

 جنگ جهانی دوم
 هيچ نبردی خونين تر از جنگ جهانی دوم 
در تاريخ نبوده است؛ نبردی که باعث کشته 

شدن بيش از 56 ميليون نفر شد.
 اين نبرد که در س��ال های 1939 تا 1945 
انجام شد با حمله آلمان به لهستان آغاز شد 
و هيتلر آتش اين جنگ افروزی را آغاز کرد. 
 در اين جنگ، افراد بسيار زيادی مجروح شدند، 
به گون��ه ای که حت��ی اين روزها ني��ز اثرات 
مخرب آن نب��رد در برخی از مناطق محروم 

کشورهای مختلف ديده می شود. 

خونين ترين جنگ های تاريخ

 پارکينگ متفاوت در 
سال 1936

از روزی که ماشين ها به خيابان آمدند، 
مشکل ترافيک و جای پارک هم با آنها 
به خيابان آمد و از همان ابتدا هم کمبود 
جا ايده های خالقانه ای را برای حل اين 
مشکل پديد آورد.تصوير زير مربوط 
به يک پارکينگ طبقاتی آسانسوری 
است که در سال 1936 از آن در شيکاگو 
استفاده می شد.

خوب،بد،زشت
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