
 دادسللتان عمومللی و انقللاب 
اصفهللان گفت: مسللئول یکی 
از شللعب بانکللی در یکللی از 
شهرسللتان های اصفهان بیش از 
۱۰۰ میلیللارد تومللان اختاس 
کرده اسللت. محمدرضا حبیبی 

 در نشسللت خبری خود با تکذیب خبر پیدا شللدن رگه های اختاس
۳۰۰۰ میلیاردی در اصفهان اظهار داشت...

پس از تمرین روز جمعه سپاهان، 
برخی لیدرهللای این تیم بعد از 
شنیدن حرف های محسن بنگر 
برآشفته شدند و بر زمین و زمان 
تاختند. به گزارش ایمنا، آخرین 
تمرین سللپاهان پیش از بازی با 

مس کرمان با آرامش به پایان رسید اما برخی...

معاون عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: بافت های فرسوده هر روز 
در حال گسللترش هستند و این 
در حالی است که نقاط روستایی 
با جمعیت سلله هزار و 5۰۰ نفر 
تبدیل به شللهر می شللوند و با 

 توجه به این که فاقد امکانات شهری هستند، سریع تر فرسوده می شوند. 
سید جمال الدین صمصام شریعت...

سومین اختالس میلیاردی در اصفهان؛
سریال اختالس ها ادامه دارد

معاون عمرانی استاندار:
بافت های فرسوده اصفهان 

در حال گسترش است

صفـحهصفـحه
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رئیس مجلس شورای اسالمی: 
دوم خردادی ها با »عالیجناب 
سرخ پوش« رفیق شده اند
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 اقتصاد    صفحه 3

بنگر: 
جلوی قلعه نوعی ایستادم؛ 

جلوی لوکا هم می ایستم

 اقتصاد    صفحه 3

در صورت تصویب مجلس؛ 
شنبه ها به جای پنج شنبه ها 
تعطیل می شوند

 ورزش    صفحه 7

مدیرعامل ایران خودرو: 
وضع ما از بانک ها 

بهتر نیست
نشسللت مدیرعامللل ایران خللودرو و قائللم مقام 
سللایپا با نمایندگان دو کمیسللیون اتللاق تهران که 
پشللت درهای بسللته و بدون حضور خبرنگاران 
 برگللزار شللد خیلللی بیشللتر از آن چلله تصللور 
 مللی شللد جنجالللی و پرحاشللیه از کار درآمللد 
به گونه ای که نماینده دولت این نشست را خیلی 

زودتر از پایان آن ترک کرد.
در ابتدای این جلسلله مسللعود خوانساری رئیس 
کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران به افزایش قیمت 
خودروهللای تجاری و کیفیللت پایین خودروهای 
سواری اشاره داشت. خوانساری به افزایش قیمت 
ماشین های ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: 
در حللال حاضر یک اتوبوس سلله محور با قیمتی 
بیش از ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود. 
کامیون و کامیونت ها نیز قیمت های باالیی دارند. 
قطعات یدکی و السللتیک نیز دچار افزایش قیمت 
شللده اند که این امر بیش از پیش صنعت حمل و 

نقل را تحت تأثیر قرار داده است.
محمدرضللا نجفی منش که با ارائه گزارش خود به 
نوعی مسبب برگزاری این کمیسیون مشترک شده بود 
گفت: متأسفانه حمله به صنعت خودروسازی برای 
بعضی ها فضیلت شللده است و هر روز صبح کار 
 خود را با هجمه به شرکت های خودروسازی آغاز 
می کنند. نجفی منش با ابراز خرسللندی از حضور 
مدیران شرکت های خودروسازی و فعاالن بخش 
خصوصی در جلسه، خواستار این شد که پیشنهادها 
و انتقادها رو در رو مطرح شود تا مدیران نیز بتوانند از 
عملکرد خود دفاع کرده و پاسخ دهند. احمد نعمت 
بخش که بلله نمایندگی از انجمن خودرو سللازان 
در این جلسلله حضور یافته بود در آغاز سخنانش، 
وضعیت خودرو سللازی کشللور را با بزرگان این 
صنعت در جهان مقایسلله کرد و البته به این نتیجه 
 رسللید که این صنعت در ایران دچارعقب ماندگی
 اسللت. نعمت بخللش دریافت یارانلله از دولت را 
منکر شد...                                     صفحه3

مدیر دفتر نگهداري از سدها و تأسیسات آبي:

سد زاینده رود، اصفهان را از 
قحطي نجات داد

اگر سللد زاینده رود ساخته نشده بود، 
دو دوره خشکسالی در ۱2 سال گذشته 

اصفهللان را دچار قحطی 
و گرسللنگی می کرد. در 
حاشیه بازدید خبرنگاران 
از سللد زاینده رود، مدیر 
دفتللر بهللره بللرداري و 
و  از سللدها  نگهللداري 
اسللتان  آبي  تأسیسللات 
کویري  اصفهان، حللوزه 
 ایللران را خشللک ترین
حوزه آبریز کشور توصیف 
کرد و گفت: این حوزه 5۰ 
درصد مساحت کشور را 

در بر مي گیللرد و رودخانه زاینده رود 
وظیفه آبرساني به این حوزه را به عهده  

دارد. علللي بصیر پور با تأکید بر این که 
بروز خشکسالي از دیرباز با زاینده رود 
همللراه بوده و در بیشللتر 
دوره هللاي تاریخي این 
پدیده گزارش شده گفت: 
اتفاقاتي که سال هاي اخیر 
در این حوزه افتاد بي سابقه 
نبود و در ۱2 سال گذشته 
دو دوره خشکسللالي در 
حوزه زاینده رود گزارش 
شللده یکي از سال 77 تا 
8۰ و دومی از سللال آبي 

86 تاکنون. 
وي بر اساس آمارهایي که 
از زمان احداث سللد زاینده رود تاکنون 
ثبت شده...                         صفحه3

کنایه تلخ قنبری به دزدگیر 88:

بدون حمایت مقامات عالی سیاسی
 چنین اختالسی امکان تحقق نداشت

استقرار صنایع در 
اصفهان با تصمیم 
مسئوالن ملی و به 

دالیل مختلفی صورت 
گرفته و مسئوالن 

استانی نقشی در آن 
ندارند

صفحه 2

دولتللی که با شللعار مبللارزه بللا دزدی آمللد و در تبلیغات 
انتخاباتللی طرفدارانللش می گفتنللد کلله دزد گیللر آمده و 
عنللوان دزدگیللر 88 پیللدا کللرده بللود حال بلله وضعیتی 
 دچللار شللده کلله خللود مللورد اتهللام دزدی اسللت و 

سرنخ هایی که به دست آمده و اخبار و اطاعات حکایت از 
مشللارکت  برخی از اشخاص دولتی در این جریان اختاس 

بزرگ دارد. 
داریوش قنبری ضمن بیان این مطلب در گفتگو با تابناک گفت: 

دامنه این اختاس آنقدر وسیع است که بدون حمایت مقامات 
عالی رتبه سیاسی چنین اختاسی امکان تحقق نداشت. هر 
 چند مکاتباتی نیز داشته اند که در رسانه ها منتشر شده و نشان 

می دهد که برخی از اقدامات خاص...
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اوباما و استراتژي تغيير در دولت آمریكا

آغاز به کار ستاد انتخابات مجلس نهم در تهران

با اسللتعفاي آدام فرانکل دسللتیار ارشللد 
 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، به نظر 
مي رسللد تغییرات مللداوم در دولت این 
کشور تبدیل به رویه اي فراگیر شده باشد.

کناره گیري ه��ا، روند دائمي دولت 
اوباما 

به گزارش ایرنا، در ادامه اختاف و بحران 
در دسللتگاه دیپلماسي کاخ سللفید، آدام 
فرانکل دستیار ارشللد باراک اوباما رئیس 
جمهللور آمریکا روز جمعلله 9 مهر پس 
از چهار سللال از سللمت خود استعفا داد. 
وي که از زمان انتخابات گذشللته ریاست 
جمهوري آمریکا همواره اوباما را همراهي 
 مللي کرد، با اعللام اسللتعفا از مقام خود 
کناره گیري کرد. او یکي از تهیه کنندگان 
اصلي متن سخنراني هاي چهار سال گذشته 
اوباما بود، به همین دلیل برخي رسانه هاي 
آمریکایللي از فرانکل به عنوان مغز متفکر 

سخنراني هاي اوباما نام برده اند. 
براساس گزارش منابع خبري، مشکات 
دولت اوباما رو به افزایش و محبوبیت او 
هللر روز در حال کاهش اسللت. پیش از 
استعفاي فرانکل، جیمز اشتاینبرگ معاون 
ارشد هیاري کلینتون وزیر خارجه آمریکا 
در فروردین ۱۳9۰، جورج میچل نماینده 
ویژه باراک اوباما در امور صلح خاورمیانه 
در اردیبهشللت ۱۳9۰، جودیت مک هیل 
معللاون وزیللر خارجه آمریللکا در بخش 
دیپلماسللي عمومي و روابللط عمومي در 
خرداد۱۳9۰، جیمز جونز مشللاور امنیت 
ملي کاخ سفید در مهر۱۳89و مارک لیپرت 
مشاور امنیت داخلي اوباما در مهر ۱۳88 از 

سمت هاي خود استعفا داده بودند. 
در یک سال اخیر اگرچه بسیاري از مقامات 
دولت اوباما به دالیل مختلف استعفا دادند، 
اما بسللیاري از کارشناسان معتقدند دلیل 
اصلللي این اسللتعفاها، فقللدان مدیریت 
سیاسللي، تغییر اسللترات ژي و وخیم شدن 

اوضاع اقتصادي آمریکا بوده است. 
مسیر پرتالطم تغییرات دولت اوباما 
اگرچه تغییرات در سللاختار تشکیاتي و 
مسئولیتي دولت ها همواره امري معمول به 
 حساب مي آید، اما تغییرات در دولت ها

همواره به افزایش گستره تحرک آن دولت 
نمي انجامد. تغییر مسللئولیت هللا و افراد 
 از جمللله نمونه تغییراتي اسللت که حتي 
مي تواند به تغییر در استراتژي و سیاست 
هللاي آن کشللور منجللر شللود و چنین 
دگرگوني هایي مي تواند بازتاب تاطم ها 

و اختافات داخلي باشد. 
 بر این مبنللا، کابینه اوباما یکللي از نمونه 
دولت هاي آمریکا اسللت که بیشللترین 
تغییرات را از زمان تشللکیل خود تجربه 
کرده است. پس از تشدید بحران اقتصادي 
در آمریکا و نبود مدیریت مناسب از سوي 
دولللت این کشللور، هربرت آلیسللون از 
مسئوالن ارشد وزارت خزانه داري آمریکا، 
الورنس سامرز برجسته ترین مشاور ویژه 
اقتصادي رئیللس جمهور، پیتللر اورزاک 
مدیر برنامه و بودجه کاخ سللفید و پیش 
از او نیز کریستینا رومر سرپرست انجمن 

 مشللاوران اقتصادي اوباما از سللمت هاي
خود کناره گیري کردند. 

اگرچه فقدان مدیریت مناسللب و تاش 
براي مهار بحللران اقتصادي آمریکا باعث 
ایجاد تغییرات گسترده اي در تیم اقتصادي 
دولت اوباما شد، اما این طیف تغییرات در 
حوزه هاي امنیتي و سیاسي نیز تداوم یافت، 
 به نحوي که دگرگوني هاي گسللترده اي
در تیم امنیتي آمریکا از رئیس شوراي امنیت 
ملي تا وزیر دفاع و رئیس سللتاد مشترک 

آمریکا را در بر گرفت. 
را  اقتصللادي  بحللران  تللداوم   اگرچلله 
مي توان دلیل بنیادین خروج همکاران اوباما 
از تیم اقتصادي وي دانست، اما به نظر مي 
رسد در حوزه تغییرات امنیتي و سیاست 
خارجي نشللانه هاي اختافي دیرپا خود 

نمایي مي کند. 
در این زمینه بحران افغانستان و استراتژي 
جدید اوباما در قبال این کشور، شاید اصلي 
ترین عامل تغییرات باشد، به گونه اي که 
اوباما با اعام اسللتراتژي خروج در آذرماه 
۱۳88در واقع ترکیب مسللئوالن اجرایي 
این استراتژي را نیز تغییر داد. اولین قرباني 
این استراتژي، ژنرال مک کریستال فرمانده 
نیروهاي ائتاف در افغانستان بود که ژنرال 
دیوید پترائوس در تیر ۱۳89 جانشین وي 
شد. برآیند تمامي این تغییرات را مي توان 
نشانه هایي از فقدان اجماع در حوزه هاي 
رفتار استراتژیکي آمریکا دانست. به نظر مي 
رسد این فقدان اجماع در یک سال آینده با 
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوري 
آمریکا شامل سکوت در رفتار استراتژیکي 

خواهد بود. 
سللکوت در رفتار استراتژیکي در ساختار 
سیاسي آمریکا به ویژه در سیاست خارجي 
این کشور، به طور معمول پیش از انتخابات 
ریاسللت جمهوري و از سللوي تیم هاي 
مختلف عملیاتي از جمله تیم سیاسللت 
خارجي، امنیتي و نظامي به دالیل رقابت 

هاي انتخاباتي صورت مي گیرد. 
احتماالت آتي تغییرات 

در نهایت در مورد احتماالت آتي تغییرات 
پیاپي دولت اوباما مي توان به دو موضوع 
مهم اشاره کرد: اول، تداوم بحران اقتصادي 
آمریللکا و فقللدان مدیریت راهبللردي از 
سللوي دولت اوباما که منجر به تغییرات 
در تیم اقتصللادي وي شللد و دوم تداوم 
بحران امنیتي در حوزه هاي عملیاتي این 
کشور نظیر افغانستان و عراق که منجربه 
تغییر اسللتراتژي و به دنبللال آن تغییر در 
تیم امنیتي- نظامي این کشللور شد. اما در 
بستر آینده پژوهي، به نظر مي رسد فراي 
انتخاب مجدد اوباما در دوره بعدي ریاست 
جمهوري آمریللکا، روند مدیریت بحران 
اقتصادي و معضات امنیتي نشان از فقدان 
اجمللاع از روندهاي حرکتي این کشللور 
 دارد کلله اوباما را به عنوان رئیس جمهور
این کشللور مللي تواند وادار بلله تغییرات 
بیشتر در بافت کارگزاران آمریکا براساس 
اسللتراتژي و حتي تاکتیک هللاي جدید 

سازد. 

اسللتاندار تهران گفت: به طللور حتم به 
این تذکر مقام معظم رهبری که فرمودند 
دشمن باز تاش می کند صحنه انتخابات 
مجلس نهم را به عنوان نقطه ای برای فتنه ها 
و توطئه های خود قرار دهد، توجه کرده و 

در جهت دفع آن اقدام خواهیم کرد.
 به گزارش فارس، مرتضی تمدن استاندار 
تهران در مراسم آغاز به کار ستاد انتخابات 
نهمین دوره مجلس شورای اسامی استان 
تهران که با حضور سیدصولت مرتضوی 
معاون سیاسی وزیر کشور در استانداری 
تهران برگزار شللد، طی سللخنانی ضمن 
تبریک میاد امام رضا)ع( اظهار داشللت: 
موضوع انتخابللات در مجموعه وزارت 
کشللور از مدت ها پیش کلیللد خورد و 
نشست های متعدد فرمانداران با موضوع 
انتخابات بحث مهمی بود که در اسللتان 
تهران آغاز شللد. اسللتاندار تهران با بیان 
این که جلسللات متعددی با بخشداران و 
نشست هایی با معاونان، فرمانداران و سایر 
دست اندرکاران موضوع انتخابات برگزار 
شللده اسللت، تصریح کرد: دلیل اهمیت 
مسأله انتخابات بسیار مهم است و ما به آن 
وقللوف کامل داریم، چرا که ملت و نظام 
جمهوری اسللامی ایران آزمایش بسیار 
مهمللی را در پیش رو دارنللد. وی یادآور 
شللد: همکاران ما باید 6 هزار شعبه اخذ 
رأی را در اسللتان تهللران مدیریت کنند. 
انتخابات  مجموعه دست اندرکاران ستاد 
در اسللتان تهران همه افرادی کارآزموده، 

توانمند و باتجربه هستند. 
تمدن با بیللان این که این افراد مهم ترین 
کارهای انتخاباتی را چند بار انجام داده اند، 
اضافلله کرد: این توانایی در بین همکاران 
ما وجللود دارد که انتخابات را به بهترین 
شللکل برگزار کنند و این سرمایه بسیار 
 خوبی اسللت. اسللتاندار تهران ادامه داد:  
پیللش بینی ما این اسللت کلله انتخابات 

مجلس نهم را بتوانیم با سللامت، متانت 
و دقت برگزار کنیم و موجب خوشحالی 
مقام معظم رهبری، اعتماد و اطمینان ملت 
ایران و سرافرازی نظام جمهوری اسامی 
شللود. وی بر همیللن اسللاس برگزاری 
انتخابات را کار ساده ای ندانست و یادآور 
شللد: انتخابات  در سایر کشللورهای دنیا 
ماالمللال از تنش، بی اعتمادی، درگیری و 
هزاران مسأله حاشیه ای است اما انتخابات 
کشور ما با این که وسعت بسیاری دارد، 

بدون حاشیه و مسأله برگزار می شود. 
تمدن تصریح کرد: در انتخابات ریاست 
جمهوری دشمن برای این که می خواست 
مطامع شللوم خود را به بهانه انتخابات به 
کرسللی بنشللاند، اما در طول تاریخ ایران 
انتخابات همواره برای کشور و ملت نقطه 
افتخار بوده است. استاندار تهران با تأکید بر 
این که جریان منحوس فتنه تاش می کرد 
تا انتخابات را مخدوش کند غافل از این که 
این یک آزمایش الهی بود، افزود: انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته آزمایشی بود که 
خداوند آن را به نفع ملت ایران ثبت کرد 
و امروز جز بدنامی و ندامت از فتنه گران 
چیزی باقی نمانده و ملت ایران سللربلند 
شللد. وی ادامه داد: به طللور حتم به این 
تذکر مقام معظم رهبری در عید فطر توجه 
داریم که دشمن باز تاش می کند صحنه 
انتخابات مجلس نهم را به عنوان نقطه ای 
برای فتنه ها و توطئه های خود قرار دهد؛ 
از ایللن رو انتخابات مجلس نهم با توجه 
به این دغدغه مقام معظم رهبری است و 
از جنبه های مختلف تاش می کنیم برابر 
قانون امانتدار رأی مردم و مشارکت آنها 
در اسللتان تهران باشللیم. تمدن همچنین 
اظهار داشللت: ما افرادی را که در شللیوه 
برگزاری سللالم انتخابللات صاحب نظر 
هستند به کار گرفته ایم چرا که این مسیر 

باید با علم، بصیرت و بینش باشد. 

رئیس مجلس با تأکید بللر این که یک زمانی دوم 
 خردادی هللا به »عالیجنللاب سللرخ پوش« انتقاد 
می کردند اما امروز با او رفاقت پیدا کردند، نسبت 
به برخی افراد که سوابق روشنی هم ندارند، انتقاد 
کرد و گفت: این افراد امروز ناصح الملوک توپچی 

شده اند.
به گزارش فللارس، علی الریجانی رئیس مجلس 
شللورای اسامی در سللخنانی در دومین همایش 
بزرگ فرهنگ یاران ترافیک با اشاره به روند بررسی 
طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان که چندی 
پیش جزئیات آن در صحن علنی به تصویب رسید، 
به انتقاد از اقدام برخی رسانه ها درباره برخی اخبار 
منتشره از سوی آنان پرداخت و اظهار داشت: باید 
زمانی که یک تکنولوژی وارد کشللور می شللود، 
فرهنگ استفاده از آن و آداب آن هم از سوی افراد 
رعایت شللود. وی افزود: یک سایت که مربوط به 
دولت اسللت و از بیت المال استفاده می کند، گویا 

آداب خبری را ندارد و آن را رعایت نمی کند.
رئیس مجلس خطاب به مسئوالن آن سایت دولتی 
 گفت: شما نمی توانید در یک سایت دولتی دیگران 
را تخریب کنید چرا که شللما مجوز چنین کاری 
را نداریللد. الریجانی همچنین گفت: چندی پیش 
نظامات نظارتی غیر از آنچلله در آئین نامه داخلی 
مجلس وجود دارد مورد بحث و بررسی نمایندگان 
مجلس قرار گرفت که اگر این نظامات نظارتی در 
سایر دستگاه ها هم ایجاد شود، می تواند برای کشور 
مفید باشللد؛ در پروسلله تقنینی حدود 7 الی 8 ماه 
طول می کشللد که یک قانون از مجلس تصویب 
شللده و بیرون آید. چرا که باید طرح ها و لوایح در 
کمیسیون های مجلس و نیز در صحن علنی مورد 

رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
وی اداملله داد: ملت نمایندگان را انتخاب کرده اند 
تا نمایندگان بخشی از افکار عمومی را بیان کنند. 
اما بنده شللاهد بللودم زمانی که طللرح نظارت در 
حال بررسی در کمیسیون مربوطه بود، پیشنهادات 
مختلف مورد بررسی قرار گرفت و طرح نظارت 
تغییراتی پیدا کرد تا این که تصویب شد اما از مدتی 
که این طرح در کمیسللیون مطللرح بود، می گفتند 
مشاهده کردید که مجلس نمی خواهد این طرح را 
تصویللب کند، بعد از آن کلله این طرح در صحن 
علنی به تصویب رسللید، باز هم می گفتند باألخره 
مجلس بعد از گذشللت یک سال طرح نظارت را 
تصویب کرد، بنابراین معلوم می شود که این رسانه، 
آداب یک رسانه را بلد نیست. در حالی که رسانه ها 

باید افکار عمومی را روشللن کنند. رئیس مجلس 
گفت: این اقدام به معنای آن است که تکنولوژی به 

کشور وارد شده اما آداب آن رعایت نمی شود. 
ماجرای دفتری که بنی صدر راه انداخت

الریجانی گفت: بنی صدر زمانی که رئیس جمهور 
بود،  دفاتری را در کشور برای هماهنگی با رئیس 
جمهللور ایجاد کرده بللود و کار حزبی می کرد اما 
توپخانه سیاسللی خللود را روی حزب جمهوری 
اسامی که رهبران جمهوری اسامی در آن حضور 
داشتند، قرار داده بود و در دوران دوم خرداد باز ما 

یک مدل دیگری از این موضوع را شاهد بودیم.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: 
در دوران دوم خللرداد قیللل و قالی در کشللور به 
راه انداختلله بودند و هللر روز موضوع جدیدی را 
مطرح می کردند. به گفته وی، در دوران دوم خرداد 
یللک روز می گفتند والیت فقیه با مردم سللاالری 
در تضاد اسللت، یک روز به شورای نگهبان انتقاد 
می کردند و یک روز به مجلس خبرگارن رهبری. 
یک مرتبه عالیجناب سرخ پوش درست می کردند، 
تهدید می کردند، اگر شللما به واقع پای این سخن 
بودیللد، پس چرا امروز با عالیجناب رفاقت دارید، 
پس مشللخص است که صادق نیستید، بر حسب 
هر زمانی توپخانه تان را از نظر سیاسی سوار جامعه 

می کنید و افراد را تخریب می کنید.
رئیس مجلس ادامه داد:  امروز هم همین طور است، 
گاهی می بینم وقتی نسللیم انتخابات وارد کشللور 

می شللود، به جای آن که احللزاب بیایند و بگویند 
که نظراتشان چیسللت و خودشان را معرفی کنند 
و بگویند که تاکنون چه کارهایی انجام داده اند، اما 
کارنامه آنها مملو از تخریب و توپخانه است، آنها 
توپچی هستند؛ متوجه نیستند که جایگاه سیاست در 
حزب نظم بخشی به فکر سیاسی است، حرف های 
عجیبی هم بیان می کنند؛ برخی که خیلی سللوابق 
روشللنی قبل از انقاب نداشتند اما امروز در نقش 
ناصح الملوک،  افراد را نصیحت می کنند در حالی 
که به خودشان توجه نمی کنند. البته در همان حالت 
ناصح الملوکی نقش توپخانه را هم ایفا می کنند و 
در واقع باید به آنان گفت »ناصح الملوک توپچی«. 
الریجانی ادامه داد: این افراد در صحنه سیاسللی به 
جای آن که از ابزار حزب و تشللکیات اسللتفاده 
کنند برای نظم بخشی به افکار سیاسی جامعه، اما 
دیگران را تخریب می کنند و گویا صحنه و ساحت 
را عوضی گرفته اند؛ برخی هم که انضباط اخاقی 
درستی ندارند، چنان از مقدسات صحبت می کنند 
کلله گویی تازه نازل شللده اند.  در حالی که چنین 
چیزی وجود ندارد و اگر شما رفتار منظمی داشته 
باشللید، دیگران هم نسبت به شللما نظم خواهند 
داشللت و باید به ظرفیت افراد توجه شللود و باید 
احزاب و تشللکیات افراد را به سمت باال بکشند 
نه این که تخریبشان کنند. وی همچنین گفت: در 
حوزه سیاست هم همین طور است و باید احزاب 

راهنما باشند نه این که تخریب کنند. 

جهان نما

دولتی که با شعار مبارزه با دزدی آمد و در تبلیغات 
انتخاباتی طرفدارانش می گفتند که دزد گیر آمده و 
عنوان دزدگیر 88 پیللدا کرده بود حال به وضعیتی 
 دچار شللده که خود مللورد اتهام دزدی اسللت و 
سللرنخ هایی که به دست آمده و اخبار و اطاعات 
حکایت از مشللارکت  برخی از اشخاص دولتی در 

این جریان اختاس بزرگ دارد. 
داریوش قنبری ضمن بیان این مطلب در گفتگو با 
تابناک گفت: دامنه این اختاس آنقدر وسیع است 
که بدون حمایت مقامات عالی رتبه سیاسی چنین 
اختاسی امکان تحقق نداشت. هر چند مکاتباتی 
 نیز داشللته اند که در رسانه ها منتشر شده و نشان 
می دهد کلله برخی از اقدامات خاص به دسللتور 
شخص احمدی نژاد بوده و این که این اقدامات را 
به چه طریقی انجام داده اند و واسطه ها چه کسانی 
بوده اند، سئواالتی است که مقامات قضایی در آینده 

به آنها پاسخ خواهند داد.
این عضو فراکسیون اصاح طلبان مجلس در ادامه 
خاطرنشان کرد: حلقه های میانی نیز وجود داشته 
که این دستورات را گرفته اند. این که این حلقه ها 
چه کسانی بوده اند مشخص نیست. باندی در این 
اختاس دخیل است و بایستی شناسایی و معرفی 
شللوند. این که چه افللرادی از درون دولت اینها را 
حمایت کرده اند، باید مشللخص شود. بسیاری از 
مسائل دیگر نیز می تواند در این میان روشن شود. 

نماینده مردم ایام در مجلس شورای اسامی با بیان 
این که حمایت های صورت گرفته بی شک در قبال 
انجام کارهایی بوده است که حمایت های انتخاباتی 
گوشه ای از این اقدامات است، گفت:  بررسی این 

اختاس می تواند مسائلی در ارتباط با انتخابات را 
مشللخص کند. این که آیا ایللن افراد حمایت های 
خاصی از نظر مالی داشته اند یا خیر که باید بررسی 
شللود و این که در انتخابات مجلس قللرار بوده از 
کاندیداهای خاصی حمایت کنند. این موضوع بسیار 
پیچیده است و نیاز به کادر کارشناسی قوی دارد تا 
بتوانند ابعاد مختلف این جریان را شناسایی کنند و 

نباید به سادگی از کنار آن گذشت. 
وی با اشللاره به ایللن که در تاریللخ بانکداری این 
اختاس بی سابقه است، اظهار داشت: بزرگ ترین 
اختاس در سال 74 اتفاق افتاد که ۱2۳میلیارد تومان 
بود و عامل اختاس نیز اعدام شللد اما در مقایسه 
با آن، این اختاس بسللیار بیشللتر است و از طرف 
دیگر آن اختاس در طول سه سال اتفاق افتاده بود 
و در عمل پولی از سیسللتم بانکی خارج نمی شد 
اما در این اختللاس مبالغ هنگفتی از بانک خارج 
شده و مبلغ آنقدر زیاد است که از کل سرمایه بانک 
صادرات که دو هزار میلیارد تومان است بیشتر است. 
این اختاس حتی در تاریخ اختاس های جهان نیز 
بی سابقه است. سللئوال این است که بزرگ ترین 
اختللاس تاریخ ایللران در دولتی اتفاق می افتد که 
مسئوالن آن ادعا می کنند پاک ترین مسئوالن تاریخ 
ایران هسللتند. آیا این توهین به دولت های گذشته 
نیست؟ آیا شایسته است چنین دولتی این سخنان 

را به زبان بیاورد؟!
قنبری در اداملله افزود: اگر آمللار مراجع داخلی و 
خارجی را مدنظر قرار دهیم، از نظر رتبه فساد، این 
دولت به مراتب رتبه باالتری در فساد دارد. در دولت 
آقای خاتمی رتبه شللفافیت مالی  9۳ بود و در این 

دولت ۱46 از میان ۱8۰ کشللور. این نشان می دهد 
که این دولت از نظر شفافیت در انتهای جدول قرار 
دارد و جزو کشورهای دارای فساد باال هستیم و این 

فساد بیشتر را در این دولت نشان می دهد.
این عضو فراکسللیون دانشللگاهیان مجلس با بیان 
ایللن که این تنها اختاسللی نیسللت کلله در این 
 دولت اتفاق افتاده اسللت، گفللت: احتمال می رود 
اختاس های مشابهی نیز وجود داشته باشد. گزارشاتی 
از تخلفات دولت دریافت کرده ایم که بایستی به آنها 
نیز رسیدگی شود. مسائل شبهه برانگیزی در ارتباط 
با بانک تات گزارش شده، همچنین نحوه تشکیل 
این بانک و سللرمایه گذار آن باید مشللخص شود. 
در برابللر دولتی که اینگونه ادعای اصولگرایی دارد 
و چنین عملکردی دارد، نهادهای نظارتی از جمله 
مجلس اقدام شایسته ای انجام نداده اند. پای مجلس 
و نهادهای نظارتی نیز در این موضوع درگیر است 
که چرا از ابزارهای نظارتی اسللتفاده نکرده اند. چرا 
به بهانه اصولگرا بودن این دولت نهادهای نظارتی، 
ابزارهای نظارتی را تعطیل کرده اند و از آنها استفاده 
 نکللرده اند؟ چرا به ایللن دولت بیش از حد اعتماد 

کرده اند که نشان داد شایسته این اعتماد نبود؟
قنبری با بیان این که در مجلس هفتم در صدد  اقداماتی 
برآمدیم که اگر اجازه می دادند و مجلس همراهی می 
کرد شاید شاهد چنین اختاس هایی نبودیم، خاطر 
نشان کرد: زمانی که به اتفاق سایر نمایندگان به دنبال 
تعیین تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومانی که بدون سند در 
شهرداری زمان آقای احمدی نژاد هزینه شد، بودیم 
و اگر نمایندگان مجلس به آن رأی می دادند امروز 

شاهد این اختاس ها در کشور نبودیم.

در صورت تصویب مجلس؛ 
شنبه ها به جای پنج شنبه ها 

تعطيل می شوند
عضو فراکسیون اکثریت مجلس تصریح کرد: گزینه تعطیلی  شنبه ها به جای 
پنج  شللنبه ها در ادارات دولتی بیشللتر مورد توجلله دولت مردان و مجلس 
اسللت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، عضو فراکسیون اکثریت مجلس از 
احتمال تعطیلی شنبه ها به جای پنج  شنبه ها خبر داد. علی بروغنی در حاشیه 
جلسه اعضای کادر اداری آموزش  و  پرورش شهر داورزن سبزوار اظهار 
داشللت: با توجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر، تعطیلی 
پنج  شنبه ها تعطیات چهار روزه جهانی را به دنبال دارد. عضو فراکسیون 
اکثریت مجلس تصریح کرد: گزینه تعطیلی  شللنبه ها به جای پنج  شللنبه ها 
در ادارات دولتی بیشللتر مورد توجه دولت مردان و مجلس است. نماینده 
مردم شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب در مجلس شورای 
اسللامی در ادامه با توجه به تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه اظهار 
داشللت: نیروهای سللتادی در آموزش  و  پرورش زحمات فراوانی برای 
ایجاد بستر مناسب برای آموزش بهتر فرهنگیان فراهم آورند. وی تصریح 
کرد: بی شک تاش و کوشش توامان این نیروها سبب ترقی و پیشرفت 

دانش آموزان می شود. 

عضو کمیسیون قضایی:
تخلفات مالی، نتيجه دور زدن قانون است

عضو کمیسللیون قضایی و حقوقی مجلس بللا تأکید بر این که خألیی در 
قوانین مالی و بانکی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: مشکل اساسی در 

تخلف های مالی انجام شده، نتیجه دور زدن قانون است.
سید سلمان ذاکر در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از نبود نظارت دقیق بر 
اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: مشکل ما در قوانین 

بانکی کشور نیست بلکه مشکل اساسی در اجرای قانون است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: در صورتی 
که در زمینه قوانین بانکی کشللور خألیی هم وجود داشته باشد قابل رفع 

است و مجلس نیز می تواند در این زمینه همکاری کند.
وی بللا بیان این که دولت با ارائه الیحه ای به مجلس نواقص احتمالی را 
باید رفع کند، افزود: اگر مسللئوالن و مجریان قانون، قانون را به درسللتی 
اجرا کنند و آن را دور نزنند چنین تخلف های بزرگ مالی اتفاق نخواهد 

افتاد.
عضو کمیسللیون قضایی و حقوقی یادآور شللد: فساد مالی به دلیل آن که 
تمامللی آحاد جامعه را درگیر می کند مسللأله بسللیار مهم و قابل توجهی 
است، بنابراین مجلس و قوه مجریه باید تمام تاش خود را برای تدوین 

قوانین و اجرای درست آن به کار گیرند. 

کنایه تلخ قنبری به دزدگیر 88
بدون حمایت مقامات عالی سياسی، چنين اختالسی امكان تحقق نداشت

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

روزنامه واشنگتن پست مطرح کرد:
اوباما پيشنهاد هسته ای ایران را بپذیرد

روزنامه »واشنگتن پست« به باراک اوباما توصیه کرده است که درباره موضوع 
هسته ای ایران، مانند آنچه ریگان درباره اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام داد، 
رفتار کند. نویسنده روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از رئیس جمهور این کشور 
درخواسللت کرده است که با پذیرش پیشللنهاد هسته ای محمود احمدی نژاد، 

رئیس جمهور ایران، این پیشنهاد و عملیاتی شدن آن را محک بزند.
به گزارش تابناک، روزنامه واشنگتن پست خبری را منتشر کرده که بنا بر آن، به 
باراک اوباما توصیه شده است که درباره موضوع هسته ای ایران، مانند آنچه ریگان 

درباره اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام داد، رفتار کند.
بنا بر این گزارش، ریگان در سال های پایانی جنگ سرد و در زمان اصاحات 
»گاسنوست میخائیل گورباچف«، رئیس جمهور وقت شوروی سابق، در برلین 
با وی دیدار کرد و از وی خواست، موافقت کند که دیوار برلین از میان برداشته 
شود. در آن هنگام، برداشتن دیوار برلین راهکاری برای پایان دادن به جنگ سرد 
نبود، ولی موضوع این بود که با برداشتن دیوار برلین، احتمال پایان یافتن جنگ 
سرد، بسیار بیشتر از زمانی بود که این دیوار شرق و غرب را از هم جدا می کرد.

بنابراین، پذیرش پیشنهاد ایران نیز راهکار قطعی موضوع هسته ای ایران نیست، 
اما پذیرش این پیشنهاد، بی شک بهتر از نپذیرفتن آن است؛ البته اگر قصدی برای 
حل شللدن این موضوع وجود داشته باشد. این روزنامه همچنین افزوده است، 
اوباما سه سال پس از به قدرت رسیدن، هنوز در حال اجرا کردن سیاست های 
بوش در قبال ایران است. البته او یک گزینه دیگر هم به سیاست های بوش افزوده 
و آن مذاکره با ایران است؛ موضوعی که پس از گذشت سه سال، هنوز عملیاتی 
نشده است. اکنون زمان آن است که اوباما پیشنهاد هسته ای محمود احمدی نژاد، 
را محک بزند. ادعا های مقامات و رسانه های آمریکایی برای محک زدن پیشنهاد 
ایران، در حالی اسللت که ایران پیشتر از این و در توافق به ترکیه و برزیل حتی 
پذیرفته بود که اورانیوم کمتر غنی شده خود را واگذار کند و در عوض، اورانیوم 
2۰ درصد برای اسللتفاده در راکتور های اتمی خود را تحویل بگیرد، اما تمایل 
آمریکا و غرب برای تحریم بیشتر ایران و به گفته خود آنان از پا در آوردن ایران، 
مانع این کار شد. اکنون اما پیشنهاد ایران با آن زمان متفاوت است و نه تنها اورانیوم 
کمتر غنی شده خود را حفظ خواهد کرد، بلکه با تهیه اورانیوم 2۰ درصد غنی 

شده از خارج کشور، صرفه اقتصادی آن را هم رعایت می کند. 
در عین حال، توانایی غنی سازی ایران در حد 2۰ درصد هم تضمینی است برای 
این که در صورت خلف وعده غرب )که احتمال آن بسیار است( ایران خود به 

تولید اورانیوم مورد نیازش بپردازد.  

تشدید اختالفات آمریكا و چين
چین با اصاح آیین نامه تعیین نرخ ارز، نرخ »یوآن« را از سللال گذشته تاکنون 
هفت درصد رشللد داده اسللت و طرح این موضوع به روابط پکن با واشنگتن 
آسیب می زند. موضوع ثابت نگه داشتن نرخ ارز در چین با مصوبه اخیر کنگره 
آمریکا در این زمینه که مجازات هایی از جمله افزایش تعرفه کاالهای وارداتی از 
چین به آمریکا در نظر گرفته وارد مرحله حساس تری شده است. »ماجائوشو« 
سخنگوی وزارت امورخارجه چین بار دیگر تأکید کرد: چین با اصاح آیین نامه 
تعیین نرخ ارز، نرخ »یوآن« را از سال گذشته تاکنون هفت درصد رشد داده است 

و طرح این موضوع به روابط پکن با واشنگتن آسیب می زند. 
آمریکا ادعا می کند اقدامات چین در ده سللال اخیر نزدیک به سلله میلیون نفر 
آمریکایی را بیکار کرده اما مقامات چین معتقدند که در حقیقت اقدامات ناکارآمد 
دولت آمریکا برای فرار از بحران مالی کنونی از جمله نرخ بیکاری 9 درصدی 
سبب شده است واشنگتن دیگر کشورها نظیر چین را مقصر قلمداد کند. برخی 
اقتصاددانان تصمیم کنگره آمریللکا را برای مجازات چین نوعی »جنگ ارز« و 
خطری برای اقتصاد جهانی خوانده اند و پیش بینی می کنند اوباما این مصوبه را 
وتو کند. از سوی دیگر وتو کردن پیش نویس قطعنامه درخواستی آمریکا و اروپا 
بر ضد سوریه از جانب چین و روسیه دامنه اختافات چین را با شرکای اقتصادی 

غربی تشدید کرده است. 

فلسطين، عضو دائم یونسكو شد
ریاد منصور نماینده فلسللطین در سازمان ملل گفت: موضوع فلسطین باید در 
داخل سیستم سازمان ملل حل شود. یونسکو محلی است که ما می توانیم جایگاه 

به حق خود را در میان سایر کشورها به عنوان عضو دائم به دست آوریم.
با وجود مخالفت شدید آمریکا و اروپا، فلسطین برای عضویت دائم در سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو موافقت مورد نیاز را دریافت کرد، این درحالی 
است که واشنگتن بر سر این اقدام تهدید به قطع بودجه این نهاد سازمان ملل 
کرده است. به گزارش مهر به نقل از منابع اینترنتی، ریاد منصور نماینده فلسطین 
در سازمان ملل گفت: موضوع فلسطین باید در داخل سیستم سازمان ملل حل 
شود. یونسکو محلی است که ما می توانیم جایگاه به حق خود را در میان سایر 
کشورها به عنوان عضو دائم به دست آوریم. کمیته اجرایی یونسکو با درخواست 
فلسطین برای عضویت دائم این سازمان موافقت کرد، این تصمیم مورد حمایت 
4۰ کشللور و مخالفت چهار کشور عضو آمریکا، آلمان، رومانی و لیتوانی قرار 
گرفت. عضویت فلسطین در سازمان یونسکو موجب می شود مقامات فلسطینی 
بتوانند حفظ اماکن تاریخی فلسطین را در چارچوب این سازمان فرهنگی دنبال 
کنند. این عضویت همچنین شرایط درخواست طبقه بندی بناهای فلسطین را به 
عنوان اماکنی که در فهرست میراث جهانی قرار دارد را فراهم می کند. سازمان 
ملل درحال حاضر درخواست فلسطین را برای عضویت دائم بررسی می کند. 

قحطي شدید در کره شمالي
به دنبال بارش باران هاي شللدید سللیابي در کره شمالي، این کشور با قحطي 
شدیدي روبه رو شده است. به گزارش پرس تي وي، سیل شدید در ماه جوالي 
سال جاري میادي منجر به ویراني هزاران خانه و ده ها هزار هکتار از محصوالت 
زراعي در استان هوانگهاي جنوبي که از پیش از کمبود مواد غذایي رنج مي برد، 
شده است. این در حالي است که استان هوانگهاي جنوبي از آن جا که یک سوم 
غات کره شمالي در آن تولید مي شود، از اهمیت بسزایي در این کشور برخوردار 
است. بر پایه این گزارش، کره شمالي با وجود تحریم هاي بین المللي و قیمت 
باالي مواد غذایي، در زمستان سخت سال جاري میادي نیز دو سوم محصوالت 
گندم و سللیب زمیني این کشور در اسللتان هوانگهاي جنوبي را از دست داده 
است. چنین باران هاي سیابي تابستاني، سیل و دو طوفان که به گفته دولت کره 
شمالي 8۰ درصد محصوالت ذرت استان هوانگهاي را از بین برد، در این کشور 
به وقوع پیوست. مقامات شهر هائجو مرکز استان هوانگهاي جنوبي مي گویند 
که خسللارات ناشللي از سیل، 4۰ درصد از جمعیت شهر را از دسترسي به آب 
آشامیدني محروم کرده است. این امر باعث شده است سوء تغذیه در بین مردم 
منطقه به ویژه کودکان کم سن و سال به شدت گسترش پیدا کند. با وجود این که 
کسي منکر وجود سوء تغذیه در این شهر نیست، عده اي از کارشناسان مي گویند، 
بیشتر محصوالت هوانگهاي جنوبي به دلیل نزدیکي به پیونگ یانگ پایتخت کره 
شمالي براي خوراک ارتش این کشور استفاده مي شوند. عده اي نیز بر این باورند 
که به منظور مراسللم صد سالگي زاد روز کیم ایل سونگ، بنیانگذار کشور کره 
شمالي در سال آینده میادي، مواد غذایي در این کشور ذخیره مي شوند. آمریکا 
و کره جنوبي دو کشور اصلي کمک کننده به کره شمالي به شمار مي رفتند اما 
در سال 2۰۰8 این دو کشور کمک هاي خود را متوقف کردند. همچنین سئول 
در هفته جاري از پیشنهاد خود مبني بر دادن کمک هاي ضروري به کره شمالي 
به دلیل وقوع سیل در این کشور عقب نشیني کرد. یو وو ایک، وزیر اتحاد کره 
جنوبي پنج شنبه ) ۱4 آذر، 6 اکتبر( خطاب به پارلمان این کشور اظهار داشت که 

بحران غذایي در کره شمالي آن چنان جدي نیست. 

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

دوم خردادی ها 
با »عالیجناب سرخ پوش« رفیق شده اند
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 ناهید شفیعی
اگر سد زاینده رود ساخته نشده بود، دو دوره خشکسالی 
در ۱2 سال گذشللته اصفهان را دچار قحطی و گرسنگی 

می کرد.
در حاشیه بازدید خبرنگاران از سد زاینده رود، مدیر دفتر 
بهره برداري و نگهداري از سللدها و تأسیسات آبي استان 
اصفهان، حوزه کویري ایران را خشللک ترین حوزه آبریز 
کشور توصیف کرد و گفت: این حوزه 5۰ درصد مساحت 
کشللور را در بللر مي گیرد و رودخانه زاینللده رود وظیفه 

آبرساني به این حوزه را به عهده  دارد.
علي بصیر پور با تأکید بر این که بروز خشکسالي از دیرباز 
با زاینده رود همراه بوده و در بیشتر دوره هاي تاریخي این 
پدیده گزارش شللده گفت: اتفاقاتي که سال هاي اخیر در 
این حوزه افتاد بي سابقه نبود و در ۱2 سال گذشته دو دوره 
خشکسالي در حوزه زاینده رود گزارش شده یکي از سال 

77 تا 8۰ و دومی از سال آبي 86 تاکنون.
 اف��ت 700 میلی��ون مت��ر مكعب��ي آب در حوزه 

زاینده رود
وي بر اساس آمارهایي که از زمان احداث سد زاینده رود 
تاکنون ثبت شللده، میانگین آورد آب در حوزه زاینده رود 
را ۱/5 میلیارد متر مکعب آب در سال اعام کرد و گفت: 
این رقم پس از احداث تونل دوم کوهرنگ در سال ۱۳87 
به ۱/7 میلیارد متر مکعب نیز رسید. اما همین آمار و ارقام 
نشان مي دهد در ۱2 سال گذشته، حوزه آبریز زاینده رود 
هفت سال گرفتار خشکسالي بوده و میانگین آورد آب در 
ایللن حوزه تا کمتللر از ۱ میلیارد متر مکعب در هفته هاي 

اخیر نیز کاهش یافته است.
بصیرپور با اشاره به شاخص هاي نشان دهنده بارش در دو 
ایستگاه شاخص استان یعني اصفهان و چلگرد گفت: سال 
گذشته در شهر اصفهان 5۳ میلي متر بارندگي ثبت شده که 
عددي بي سابقه در تمامي سال هاي آماري بوده و بیانگر 
کاهش 55 درصدي بارندگي در شللهر اصفهان نسبت به 

میانگین بلند مدت است.
مدیر دفتر بهره برداري و نگهداري از سللدها و تأسیسات 
آبي استان همچنین از کاهش ۳2 درصدي بارش در دومین 
ایستگاه شللاخص خبر داد و گفت: این افت بارندگي در 
غرب اسللتان اصفهان 25، قسللمت هاي میاني 44، شمال 
48 و جنوب و شللرق حوزه آبریللز زاینده رود ۳8 درصد 

گزارش شده است.
کاهش 36 درصدي ورود آب به سد زاینده رود

وي وضعیللت نللزوالت جوي در سللال آبي گذشللته را 
 مطلوب ندانست و گفت: سال گذشته ورودي آب به سد 
زاینللده رود از 9۱۰ میلیون متر مکعب فراتر نرفت که در 

مقایسه با متوسط 4۰ ساله ۳6 درصد کاهش یافته است.
بصیللر پور درباره روند برنامه ریزي بللراي توزیع آب در 
حوزه زاینده رود گفت: هر سللال برناملله اولیه اي در این 

 زمینلله تهیه و به شللرکت مدیریت منابع آب ایللران ارائه 
مي شود، این شرکت هم با توجه به شاخص هایي که براي 
کل کشور در نظر گرفته شده، برنامه اي را اباغ مي کند که 
در طول فصول مختلف سال چندین بار مورد بازنگري قرار 
مي گیرد. این کارشناس بهره برداري و نگهداري از سدها و 
 تأسیسات آبي مي گوید: امیدوار بودیم سال گذشته وضعیت 
 بارندگي ها بهبود یابد اما سللپري شللدن فصل زمستان با 
کم ترین بارندگي ممکن، نشللان داد سال آبي بسیار بدي 
پیش رو خواهیم داشت، بنابراین مدیریت منابع آب کشور 
 ما را تنها موظف به تأمین آب شللرب و همچنین کاهش
2۰ درصللدي تحویللل آب بلله صنایع کللرد. براي بخش 
کشاورزي نیز قرار بر این شد که فقط آب مورد نیاز باغات 

تأمین شود. 
 کش��ت و کار در اصفه��ان، آبي براي ش��رب باقي 

نمي گذاشت
وي اجللراي این قانون در شللرایط اسللتمرار چهار دوره 
خشکسللالي و ضرر و زیان هاي هنگفت کشللاورزان را 
موجب اعتراض آنها دانست و گفت: کشاورزان خواستار 
تحویل آب براي کشت بهاره بودند اما این پیشنهاد، تأمین 
آب شرب اصفهان و جمعیتي که از زاینده رود آب برداشت 

مي کنند را با اختال روبه رو مي کرد.
به گفته بصیرپور، شکل مخزن سد زاینده رود به گونه اي 
طراحي شللده که وقتي 22۰ میلیون مترمکعب آب در آن 
وجود دارد تخلیلله آب از دریچه هاي باالي نیروگاه برق 
صورت مي گیرد اما هنگامي که حجم آب از این رقم کمتر 
باشللد تأمین آب شرب باید از طریق دریچه هاي تحتاني 
سد انجام شود. وي نتیجه این کار را تخلیه رسوبات کف 
مخزن همراه با آبي که به تصفیه خانه ها تحویل مي شود 

بیللان کللرد و گفت: 
عاوه بر افت کیفیت 
مللردم،  آب شللرب 
بللراي  آب  تأمیللن 
باعللث   کشللاورزي 
مللي شللد از مهرماه 
قللادر بلله تأمین آب 
اصفهللان  شللرب 
بنابرایللن  نباشللیم، 

گرچه پذیرفتن موضوع براي کشللاورزان آسان نبود اما به 
ناچار از خیر کشللت بهاره گذشتند و قرار شد از آبان ماه، 

نیاز کشت پاییزه شان را تأمین کنیم.
70 میلیون متر مكعب از برنامه جلو افتادیم

مدیر دفتر بهره برداري و نگهداري از سللدها و تأسیسات 
 آبي اسللتان اصفهان با اشللاره به تاش جدي شرکت آب 
منطقلله اي بللراي صرفه جویي در مصرف آب شللرب و 
صنعت گفت: این اقدامات موجب شد حجم آب موجود 
در سد زاینده رود را افزایش دهیم و 7۰ میلیون مترمکعب 
از برنامه جلو باشیم، آبي که امیدواریم نیاز کشت پاییزه را 

تأمین کند.
 وي اظهللار امیللدواري کللرد پللس از پایللان ایللن دوره، 
بارندگي هاي سللال آبي جدید شللروع شود و گفت: این 
برنامه نیز با توجه به ذخیره کنوني سد قابل اطمینان نیست 
و امیدواریللم مجبور به تأمین آب شللرب از دریچه هاي 

نیروگاه برق نشویم.
زاینده رود آسیب پذیر، زیر بار تأمین آب شهرها 

و صنایع بزرگ
بصیرپور حوزه زاینده رود را بسللیار آسیب پذیر خواند و 

گفت: این رود در منطقه مرکزي ایران یک اسللتثناء است، 
بنابرایللن نه فقط به اصفهان و چهارمحال و بختیاري بلکه 
به تمام شهرهاي مرکزي تعلق دارد که به دلیل خشکسالي 

براي تأمین آب شرب خود با مشکل روبه رو شده اند.
به گفته وي، عاوه بر این که تأمین نیاز مصرفي بخشللي 
از شللهرهاي مجاور به زاینده رود محول شده، تعدادي از 
بللزرگ ترین صنایع ملي نیز در اصفهان قرار دارند و باید 

نیازشان از طریق این رودخانه برطرف شود.
این مسئول اثرات خشکي زاینده رود در سال هاي گذشته 
بر محیط زیسللت اصفهان و گردشگري آن را پذیرفت و 
گفللت: راهکارهایي کلله براي برون رفت از این شللرایط 
پیشللنهاد  مي شود در سلله بخش قابل دسته بندي است 
نخست راهکارهایي که منجر به صرفه جویي در مصرف 
آب در تمام بخش ها مي شود، دوم انتقال آب از حوزه هاي 
مجاور به مرکز کشور است و 
سوم مدیریت یکپارجه حوزه 
و مسایلي که به مدیریت منابع 

آب حوزه بر مي گردد.
اگر سد زاینده رود نبود 
 اصفه��ان دچ��ار قحط��ی 

می شد
وی در پاسللخ به خبرنگاران 
دربللاره سللد زاینللده رود و 
در  آن  احللداث  پیامدهللای 
اصفهان گفللت: این موضوع 
به موقعیت و شللرایط منطقه 
بسللتگی دارد و نمللی تللوان 
سدسازی را به طور کلی تأیید 
یا رد کرد اما درباره سد زاینده رود باید پذیرفت که مظلوم 
واقع شده، در حالی که یکی از بهترین سدهای ساخته شده 

در کشور به شمار می آید.
بصیرپور معتقد اسللت اگر این سد سللاخته نشده بود در 
دوره های خشکسللالی های اخیر، اصفهان گرفتار قحطی 
و گرسنگی می شد و اگر در چند سال گذشته و با حجم 
بسیار کم نزوالت آسمانی خللی در تأمین آب شرب مردم 

ایجاد نشده به دلیل ساخت سد زاینده رود بوده است.
وی در پاسخ به پرسللش های خبرنگاران درباره مصرف 
 آب صنایللع گفت: مصرف بخش صنعت به طور میانگین
  8 درصللد آب موجود در حوزه زاینده رود اسللت که در 
دوره های خشکسللالی این رقم بلله ۱۰ درصد حجم آب 
توزیعی نیز می رسللد. مدیر دفتر بهره برداري و نگهداري 
از سدها و تاسیسات آبي استان اصفهان ادامه داد: استقرار 
صنایللع در اصفهان با تصمیم مسللئوالن ملللی و به دالیل 
سیاسللی، امنیتللی و اقتصادی صورت گرفته و مسللئوالن 
اسللتانی نقش و دخالتی در آن ندارند، گرچه درباره مکان 
اسللتقرار صنایع ملی در اصفهان بحث های زیادی وجود 

دارد و نمی توان از موقعیت کنونی آنها دفاع کرد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: در صورتی که مشترکان 
خانگی تا 2۰ درصد در مصرف برق 
خللود صرفه جویی کنند، می توانند از 
4۰ درصد تخفیف در هزینه های برق 

خود بهره مند شوند.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به این که 
در پنج ماه نخسللت سال  جاری بیش 
از 27هزار انشللعاب جدید در سطح 
شللرکت توزیع برق اسللتان اصفهان 
برق دار شللدند، افللزود: پنللج نقطه 

روستایی در این مدت به شبکه سراسری پیوست.
وی بیان داشت: در این راستا 55۱ دستگاه انواع ترانسفورماتور 
تجهیز، هفت هزار و 899 دسللتگاه انواع چراغ الک پشتی 
 پربللازده کللم  مصرف نصللب و 2۱ فیدر و شللبکه جدید 
2۰ کیلوولت در مدار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اسللتان اصفهان، تصریح کرد: در این مدت همچنین 
پنج نقطه روسللتایی در اسللتان اصفهان بللرق دار و بدین 
ترتیب تمامی روستاهای باالی ۱۰ خانوار استان برق دار و 

بهره برداری از این شبکه روستایی آغاز شده است.
وی گفت: در پنج ماهه نخست امسال 546 کیلومتر شبکه 

فشللار متوسللط و ضعیف در سطح 
شللرکت توزیع برق اسللتان اصفهان 
احللداث و 27هللزار و ۱9 انشللعاب 
جدید برق دار شدند. پیرپیران در ادامه 
با اشاره به تعرفه های مصرف برق در 
بخش خانگی در سال 9۰ تصریح کرد: 
متوسط هر کیلووات ساعت مصرف 
ماهانه حداکثر هزار و ۳۰۰ ریال است. 
وی با اشاره به این که مالیات بر ارزش 
افزوده در تمام دوره های مصرف برق 
مشللترکان در سللال  جاری محاسبه 
 شللده و می شود، گفت: در صورتی که مشترکان خانگی تا 
2۰ درصد در مصرف برق خود صرفه جویی کنند، می توانند 
از 4۰ درصد تخفیف در هزینه های برق خود بهره مند شوند.

مدیرعامل شللرکت توزیع برق استان اصفهان افزود: برای 
مشترکانی که دارای لوازم اندازه گیری دو یا سه زمانه باشند 
هزینه مصارف اوج بار با ضرب کل مصرف اوج بار دوره 

در ۳۰۰ ریال حساب می شود.
به گفته وی،  برای مشللترکانی که دارای لوازم اندازه گیری 
سه زمانه باشند، کل مصرف کم باری در دوره در ۱5۰ ریال 

ضرب و هزینه برق محاسبه می شود.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

سومین اختالس میلیاردی در اصفهان؛

سریال اختالس ها ادامه دارد
 دادسللتان عمومی و انقاب اصفهان گفت: مسللئول یکی از شللعب بانکی در یکی از 
شهرستان های اصفهان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اختاس کرده است. محمدرضا حبیبی 
در نشست خبری خود با تکذیب خبر پیدا شدن رگه های اختاس ۳۰۰۰ میلیاردی در 
اصفهان اظهار داشت: پرونده ای در خصوص اختاس در یکی از شعب بانکی در یکی از 
شهرستان های اصفهان گزارش شده است که این پرونده هیچ ارتباطی با اختاس ۳۰۰۰ 
میلیاردی اخیر ندارد. وی با بیان این که پرونده این اختاس در حال حاضر در دادسرای 
اصفهان در حال بررسی است، افزود: متهم اصلی این پرونده که مسئول شعبه می باشد در 
حال حاضر در بازداشت به سر می برد. دادستان عمومی و انقاب اصفهان ادامه داد: البته 
جسارت متهم این پرونده خیلی بیشتر از متهمان اختاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی بوده چرا 
که این متهم بیشتر این مبلغ را به حساب شخصی خود و افراد خانواده اش واریز کرده بود. 
وی با بیان این که به علت گردش های مختلف صورتحساب مبلغ واقعی این اختاس 
هنوز مشخص نشده است، افزود: تاکنون حداقل میزان اختاس صورت گرفته در این 

شعبه ۱۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

طال، فكرش را هم نمی کرد 
تخم مرغ رقيبش شود

افزایش ناگهانی قیمت تخم مرغ در روزهای گذشته آنقدر با سرعت و به روز بود که طا که 
مدت ها بود گوی سبقت را در گرانی از دیگر کاالها ربوده بود، فکرش را هم نمی کرد این 
کاال رقیب گرانی اش در ایران شود. در ماه های اخیر، هیچ رسانه و روزنامه ای در کشور نبود 
که در مورد افزایش روز به روز نرخ طا در بازارهای ایران نپردازد، نوساناتی که به گفته 

مسئوالن کشور ناشی از افزایش های ناگهانی این زرد گرانبها در تمام دنیا بوده است.
جوالن روز افزون قیمت های سکه و طا در بازارهای داخلی هم سبب نشد تا از عطش 
ایرانی ها برای خرید این کاال کم شود و همچنان که نرخ ها سر به فلک می کشید، شلوغی 
بازارهای طا هم نشللان از افزایش سرسللام آور آن در میان مردم نمی داد، انگار مردم ما 
عادت کرده اند به گرانی روی خوش نشان دهند و با استقبال از آن بازارش را داغ و داغ تر 
کنند تا جایی که کار به دیگر کاالهای مصرفی مردم هم برسد. در این هیاهوی داغ نوسان 
بازار که هیچ کاالیی خود را از رساندن به این قافله عقب نمی اندازد نوبت به جلوه گری 
تخم مرغ در سبد کاالی مردم و بازار رسید تا جایی که دیگر مردم یادشان رفت ظرف یک 
ماه گذشته نرخ طا با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی هم روبه رو شد و همه توجه ها به سمت 
نرخ تخم مرغ و چرا و چگونه های معمول رسانه ای برای جهش ناگهانی آن معطوف شد. 
نرخ  تخم مرغ در روزهای اخیر چنان خود را باال کشیده بود که دست مسئوالن هم به آن 
نمی رسید و تا می خواستند نرخ امروز را با برنامه های تنظیم بازاری تعدیل کنند، زمان به 

روز دیگر می رسید و تخم مرغ ترقی قیمتی خود را کرده بود.
صحبللت کلله از چرایی افزایش نرخ تخم مرغ در بازار به میان آمد این بار که مسللئوالن 
نتوانستند مانند طا همه تقصیرها را به گردن بازارهای بین المللی بیندازند، حرف از ورود 
پرندگان مهاجر به ایران و سوغات آنفلوآنزای مرغی آنها برای مرغداری ها به میان آمد و 
به اتفاق گفتند یکی از دالیل کلیدی افزایش قیمت تخم مرغ در ایران این پرندگان بیمار 
مهاجر بودند که بال هایشان در فرودگاه ایران زمین گیر شده است و حاال مرغ های ایرانی 

را هم به درد خود مبتا کرده اند.

رانت هزار میلیارد تومانی بازار خودرو 
به جیب  چه کسانی می رود؟

مدیرعامل ایران خودرو: 
وضع ما از بانک ها بهتر نيست

نشست مدیرعامل ایران خودرو و قائم مقام سایپا با نمایندگان دو کمیسیون اتاق تهران که 
 پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد خیلی بیشتر از آن چه تصور 
می شد جنجالی و پرحاشیه از کار درآمد به گونه ای که نماینده دولت این نشست را خیلی 

زودتر از پایان آن ترک کرد.
در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران به افزایش 
قیمت خودروهای تجاری و کیفیت پایین خودروهای سواری اشاره داشت. خوانساری 
به افزایش قیمت ماشین های ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک 
اتوبوس سه محور با قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود. کامیون و 
کامیونت ها نیز قیمت های باالیی دارند. قطعات یدکی و الستیک نیز دچار افزایش قیمت 

شده اند که این امر بیش از پیش صنعت حمل و نقل را تحت تأثیر قرار داده است.
محمدرضا نجفی منش که با ارائه گزارش خود به نوعی مسبب برگزاری این کمیسیون 
مشترک شده بود گفت: متأسفانه حمله به صنعت خودروسازی برای بعضی ها فضیلت 
 شللده اسللت و هر روز صبح کار خود را با هجمه به شللرکت های خودروسازی آغاز 
می کنند. نجفی منش با ابراز خرسللندی از حضور مدیران شرکت های خودروسازی و 
فعاالن بخش خصوصی در جلسلله، خواستار این شد که پیشنهادها و انتقادها رو در رو 

مطرح شود تا مدیران نیز بتوانند از عملکرد خود دفاع کرده و پاسخ دهند.
صنعت خودرو سازی سربلند است

احمد نعمت بخش که به نمایندگی از انجمن خودرو سازان در این جلسه حضور یافته 
بود در آغاز سخنانش، وضعیت خودرو سازی کشور را با بزرگان این صنعت در جهان 
مقایسه کرد و البته به این نتیجه رسید که این صنعت در ایران دچارعقب ماندگی است. 
نعمت بخش دریافت یارانه از دولت را منکر شللد و گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد 
در سال 7۳، قیمت خودرو باید بر اساس قیمت حاشیه بازار تعیین می شد؛ این روند تا 
سال 76 ادامه داشت و در سال 76 در این خصوص خودروسازان با سازمان حمایت به 
 اختاف برخوردند و موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد. در آن سال مقرر شد که تعیین 
مابه التفاوت و قیمت گذاری در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شود. وی اضافه کرد: 

این اختاف، موجب شکل گیری رانت و فساد در زمینه قیمت گذاری خودرو شد.
اجازه دهید مردم حق انتخاب داشته باشند

در ادامه این جلسه جواد سمساریلر رئیس انجمن های بین المللی حمل و نقل نیز گفت: 
آنچه در این جلسلله به حوزه حمل و نقل تجاری کشللور مربوط می شود، عدم ارتقای 
کیفیت قطعات و وسایل حمل و نقل تجاری است. خودرو هایی که به گفته سمساریلر 
اکنون با عمر بیش از 25 سال در حال تردد در جاده ها هستند. او با اشاره به حذف تعرفه 
واردات خودرو در سایر کشور ها، خطاب به مدیران این دو شرکت گفت: اجازه دهید، 

مردم حق انتخاب داشته باشند. 
یک هزار میلیارد تومان پول به جیب چه کسانی می رود؟

مسعود خوانساری نیز پس از این که بحث به خوبی شکل گرفته بود دوباره وارد بحث 
شد و به سخنان احمد نعمت بخش در مورد برنامه پنج ساله برای کاهش تعرفه اشاره 
 کللرد و بلله او یادآوری کللرد که پیش از این نیز در سللال 8۳ و در وزارت صنایع چنین 
برناملله ای برای کاهش تعرفه خللودرو از ۱7۰ درصد تا 5۰ درصد به صورت تدریجی 
طراحی و اجرای آن شروع شد که در سال 84 و با تغییر دولت برنامه اجرا نشد و تعرفه 
در همان 9۰ درصد باقی ماند. خوانساری به فرآیند کنونی واردات خودرو اشاره کرد و 
گفت: اکنون زمینه فساد در عرصه واردات خودرو شکل گرفته و زد و بندهایی صورت 

می گیرد که نتایج آن دامن تولیدکنندگان را نیز خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در مورد وضع آیین نامه و الزامی کردن گارانتی 
پنج ساله برای خودروی خارجی که باعث می شود بین 8 تا ۳۰ میلیون اضافه پرداخت 
صورت بگیرد گفت: این پول ها معلوم نیست به جیب چه کسی می رود. تعرفه را باال 
ببرید حداقل می دانیم که پول را به دولت پرداخت می کنیم اما اکنون هزینه گارانتی که تا 
پایان سال به رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید مشخص نیست به کجا واریز 
می شود. خوانساری همچنین به خودروهای تجاری و ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و 
گفت: ناوگان حمل و نقل هم باید بتواند در بازار رقابت کند. اما اکنون با این بازار خودرو 
چگونه می توانیم رقابت داشته باشیم؟ نتیجه این می شود که کشورهای همسایه ما در 

منطقه پیشرفت کرده اند اما ما عقبگرد می کنیم. 

 مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: براساس 
برنامه پنجم، سللاالنه دو هزار هکتار 
توسعه باغات در دستور کار مدیریت 
باغبانی اسللتان قرار دارد. حمیدرضا 
منصوری اظهار داشت: در سال جاری 
بللرای افزایللش کیفیللت و کمیللت 
محصللول بادام، گلخانلله تولید نهال 
عاری از ویروس در مرکز تحقیقات 
 منابللع طبیعی و کشللاورزی اسللتان 

راه اندازی شد.
وی افزود: تولید اندام رویشللی عاری از ویروس، سالم 
سللازی و تکثیر نهال و ارسال آن به تولیدکنندگان نهال 
بللادام از مهم تریللن اهداف راه اندازی این مرکز اسللت. 
منصللوری با اشللاره به اهمیللت فراوری بللادام، گفت: 
فراوری بادام نیازمند وارد شدن بخش خصوصی به این 
مقوله اسللت که پیشنهاد می شود تولید کنندگان بادام در 
قالب تشللکیل شللرکت تعاونی اقدام به احداث کارگاه 
فراوری بادام کنند. مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به بروز سرمازدگی بهاره 
 و خشکسللالی به عنوان مشللکات بادام کاران اسللتان، 

خاطر نشان کرد: با بروز سرمازدگی 
و خشکسالی بادام کاران استان دچار 

خسارت شدند.
وی بیان داشللت: سللطح زیر کشت 
بادام در شهرسللتان شهرکرد بیش از 
هشللت هزار هکتار است که از این 
سطح بیش از شللش هزار هکتار آن 
در حاشللیه زاینده رود واقع است و 
از آب رودخانه مشللروب می شوند 
و خشکسللالی تاثیری بر این باغات 

نداشته است.
منصللوری ادامه داد: باغات بادامی که از آب چشللمه ها و 
قنوات آبیاری می شوند دچار خسارت خشکسالی شدند 
و به دلیل این که سطح کمی از باغات بادام استان را شامل 

می شود خسارت وارده محسوس نیست.
مدیللر باغبانی اداره کل جهللاد کشللاورزی چهارمحال و 
بختیاری سرمازدگی بهاره را از مشکات عمده بادام کاران 
استان برشمرد و گفت: برهمین اساس کشت ارقام دیرگل 
شللاهرود در این مناطق و اسللتفاده از عملیات به زراعی و 
تغذیه مناسللب در کنار آن موجب خواهد شد تا مقاومت 

درخت افزایش یابد. 

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: بافت های فرسوده هر روز در حال گسترش 
هسللتند و این در حالی اسللت که نقاط روستایی با جمعیت سه هزار و 5۰۰ نفر 
تبدیل به شهر می شوند و با توجه به این که فاقد امکانات شهری هستند، سریع 

تر فرسوده می شوند.
  سللید جمللال الدین صمصام شللریعت در همایللش بزرگ متولیللان و مدیران 
بافت های فرسوده شهری استان اصفهان با اشاره به این که مساحت بافت فرسوده 
در سطح استان هفت هزارهکتار و در شهر اصفهان چهار هزار هکتار است، اظهار 
داشت: دو هزار و 5۰۰ هکتار از این میزان مصوب شهرسازی و معماری است که 

صدور پروانه ساخت این مناطق با 5۰ درصد تخفیف اعمال شده است.
وی بللا اعام این که عمر سللاختمان های ما نسللبت به برخی کشللورها که تا 
 صد سللال قدمت دارند از 2۰ الی ۳۰ سللال تجاوز نمی کند، بیان داشللت: این 
ساختمان ها بعد از این سال ها فرسوده می شوند و تبدیل به بافت های فرسوده ای 

می شوند که نیازمند نظارت و بهبود هستند.
 کیفی��ت نامطل��وب خدم��ات ش��هری، آلودگ��ی ه��ای محیط��ی به جا 

می گذارد
معاون عمرانی اسللتاندار اصفهللان افزود: کیفیت نامطلوب خدمات شللهری در 
 برخی نقاط به خصوص نقاط روسللتایی فرسللودگی و کمبود تأسیسات و انواع 

آلودگی های محیطی را به جا می گذارد.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه ویژه بافت فرسوده این فرصت را ایجاد می کند که 
بافت های فرسوده با خرد جمعی و کار کارشناسانه در یک پروسه زمانبندی شده 
رو به کاهش بگذارند، زیرا در حال حاضر مشکات فرهنگی ناشی از اسکان در 
این بافت ها بیش از پیش مشهود است. معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره 
به اهمیت بازیابی بافت فرسوده اظهار داشت: برخی از این بافت ها با جنبه های 
تاریخی که دارند قابلیت جذب گردشللگر و درآمدزایی را دارند و همین مسللأله 
هزینه کردن و برنامه ریزی در خصوص احیا بافت فرسوده را به امری ارزشمند 

تبدیل می کند.
اصفهان شبیه خیابان های کابل شده است

اسللتاندار اصفهان گفت: اصفهان در آینده بسللیار بدتر از تهران خواهد شللد و 
 با اندکی تامل در بافت های فرسللوده می بینیم که اصفهان شللبیه افغانستان    و 
خیابان های کابل شده است. علیرضا ذاکر اصفهانی نیز در این همایش با اشاره به 
این که باید در خصوص بافت فرسوده تمهیدات خاصی در نظرگرفت تا وضیعت 
ناراحت کننده ای که وجود دارد یک فاجعه را رقم نزند، افزود: این شللکل بافت 

فرسوده و در این ابعاد در شأن اصفهان نیست.
وی با اشللاره به این که هر اندازه هم که در این بخش توجه شللود هنوز هم راه 
زیادی در پیش داریم بیان داشللت: مشللکات اساسللی در بافت فرسوده امروزه 
 شناسللایی شللده و الزم اسللت با برنامه های تئوری و عملیاتی خیلی سللریع از 
بحران های جاری در بافت های فرسللوده گذرکنیم. ذاکر اصفهانی در خصوص 

اهمیت احیای بافت های فرسوده گفت: هر متر و هر سانتیمتر این شهر یک موزه و 
یک تاریخ گران بهاست که باید با اهمیت بیشتری نگریسته شود.

رشد بی رویه ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر
وی با انتقاد از رشد بی رویه ساخت و سازهای غیرقانونی در برخی مناطق شهری 
ادامه داد: الزم است بیش از این نسبت به اقدامات بهسازی اهتمام بشود زیرا اصفهان 

با این پیشینه کهن تاریخی و فرهنگی باید اصالت شهری خود را حفظ کند.
استاندار اصفهان همچنین تصریح کرد: در بافت فرسوده اصفهان باید با آمیختن 
مؤلفه های اسامی و اسللتانداردهای جهانی نوعی از شهرسازی را ایجاد کرد تا 
بافت فرسللوده در اصفهان به عنوان الگوی معماری اسللامی ایرانی برای جهان 
معرفی بشللود، نه این که یک پا در خیمه مدرنیسم و یک پا در خیمه فرسودگی 
داشللته باشیم. ذاکر اصفهانی با اشاره به این که متأسفانه ما فاقد پشتوانه تئوریک 
 مناسب در رابطه با بافت فرسوده هستیم اظهار داشت: ما دچار انتقاد زدگی در زمینه 
ساختمان سازی شده ایم به طوری که ساختمان های ما نه به گذشته تعلق دارند و 

نه با شرایط امروز وفق پیدا کرده اند.
اصفهان، گرفتار حاشیه نشینی

ذاکر اصفهانی با اظهار تأسف از این که عدم توجه به پیش فرض های اصفهان، این 
شهر را دچار حاشیه نشینی کرده گفت: بافت فرسوده اصفهان اکنون در خدمت 
ساکنانی است که اصالت اصفهانی ندارند و حتی هویتشان در برخی مواقع مشخص 
نیست و بخش شمال اصفهان یا مسجد جامع که زمانی از ساکنان اصیل اصفهانی 

بود اکنون از هویت های مختلف پر شده است.
وی افزود: هم اکنون در این مناطق که نام بافت فرسللوده را یدک می کشللند پر 
شللده از عوامل و افراد مجرم و این مسأله جای بسی تأسف دارد. ذاکر اصفهانی 
 یللادآور شللد: اگر بخواهیللم اصفهان امروز را با ۱۰سللال پیش مقایسلله کنیم به 
تفاوت های فاحشللی پی خواهیم برد و معلوم نیست اصفهان 2۰ سال دیگر چه 

سرنوشتی داشته باشد و چه بسا بدتر از شرایط امروز را برای آن رقم بزنیم.

معاون عمرانی استاندار:
بافت های فرسوده اصفهان در حال گسترش است

مدیر دفتر بهره برداري و نگهداري از سدها و تأسیسات آبي استان اصفهان:

سد زاینده رود، اصفهان را از قحطي نجات داد

متوسط هر کيلووات ساعت مصرف برق، هزار و 300 ریال ایجاد ساالنه دو هزار هكتار باغ در چهارمحال و بختياری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخبار

حوادث

جامعه

قانون گریزی و ترافيک شهری
همزمان با چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی؛

زنگ انضباط اجتماعی در مدارس اصفهان 
طنين انداز شد

زنگ نمادین انضباط اجتماعي همزمان با سراسر کشور در دبیرستان شهید مطهری 
اصفهان نواخته شللد.  به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش اسللتان اصفهان، 
مسئوالن فرماندهی انتظامی سراسر کشور با حضور در مدارس استان خود مسائل 
امنیتی، انضباطی، اجتماعی و پلیسی را با دانش آموزان مطرح می کنند. شایان ذکر 
اسللت: امنیت به مفهوم کلی برآیند تعامل مردم، پلیس و حاکمیت اسللت و منظور 
از من در شللعار امسللال مردم، پلیس و بخشللی از حاکمیت در تولید امنیت اعام 
شده است. گفتني است: چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی به نام روز خانواده، 
مدرسلله، نهادهای اجتماعی، امنیت و آرامش نامگذاری شده است و زنگ انضباط 
اجتماعي با هدف آشنایي دانش آموزان و چگونگي پایبندي و التزام آنها به قوانین و 

مقررات اجتماعي در سراسر کشور نواخته شد.

رئیس شوراي اسالمي شهر قم:
شرایط زاینده رود از رودخانه قم بدتر است

رئیس شوراي اسامي شهر قم گفت: شرایط زاینده رود از رودخانه قم بدتر است 
چرا که در رودخانه قم یک بند انگشللت آب جریان دارد. سللید محمد آتش زر با 
بیان این مطلب افزود: اصفهان گل سرسبد شهرهای کشور می باشد و از 4۰۰ سال 
پیش با احداث محور تاریخی چهارباغ این شهر به سمت و سوی توسعه و آبادانی 
با رعایت اصول شهرسازی رفته و تاکنون با ثبات مدیریت شهری و با ابقا شهردار 
اصفهان رشللد آبادانی آن دوچندان شللده است به طوری که هربار به اصفهان سفر 
کنید تغییر و تحوالت بسیار چشمگیری در این شهر مشاهده می کنید. وی با بیان 
این که خشللکی زاینده رود برای اصفهان که به عنوان گل سرسبد شهرهای کشور 
محسللوب می شود فاجعه است اذعان داشللت: در زاینده رود که از دیرباز تاکنون 
آب در آن جریان داشللته خشللکی این رودخانه فاجعه است. وی با ابراز تأسف از 
خشکی زاینده رود اظهار داشت: این رودخانه از رودخانه قم در شرایط بدتری به 
سر می برد چرا که در رودخانه قم یک بند انگشت آب با حفر دوحلقه چاه جریان 
دارد. رئیس شللوراي اسامي شهر قم تصریح کرد: خشللکی رودخانه زاینده رود، 
آثللار زیانبار روحي و رواني برای مردم به همراه دارد و باعث نگراني مردم و حتی 
گردشللگران شللده اسللت. به نقل از ایمنا وی با تأکید بر این که الزم است مدیران 
اصفهان فکر اساسللی برای رودخانه زاینده رود انجللام دهند اضافه کرد: مدیران و 
مردم اصفهان زرنگ و با درایت هستند بنابراین بایستی هرچه سریع تر برای حیات 

دوباره زاینده رود چاره ای بیندیشند.

در برخورد با عوامل فساد بزرگ
به »خطوط قرمز توهمی« توجه نمی کنيم

رئیس قوه قضائیه رسللیدگی قاطع دسللتگاه قضایی به پرونده فساد عظیم بانکی را 
بازدارنده، موجب جلب اعتماد افکار عمومی و نشللانه ای از قاطعیت نظام اسامی 
در برخورد با عوامل فسللاد، بدون توجه به »خطوط قرمز توهمی« دانست و گفت: 
قوه قضائیه اسللتقال و قاطعیت خود را در برخورد با این مفسللده عظیم مالی در 

عمل نشان خواهد داد.
 بلله گزارش فارس بلله نقللل از اداره کل روابط عمومی و تشللریفات قوه قضائیه،
آیت ا... آملی الریجانی در جلسلله مسللئوالن عالی قضایی کاهش اعتماد مردم به 
نظام اقتصادی و بانکی کشور را یکی از جنبه های تخریبی فساد عظیم بانکی اخیر 
دانست و گفت: همه مسئوالن موظفند صرف نظر از جنبه های مخرب پرونده فساد 
بزرگ مالی، به این مسللئله رسیدگی و اعتماد عمومی را به نظام بانکی و اقتصادی 
بازگردانند. رئیس قوه قضائیه با تبریک میاد مسللعود امام هشتم حضرت علی  بن 
موسللی الرضا )ع(، به توجه همگانی نسبت به فساد مالی اخیر اشاره کرد و گفت: 
این روزها بحث فسللاد کان بانکی مورد توجه همه مردم و مسللئوالن قرار گرفته 
اسللت و دسللتگاه قضایی نیز به صورت کامًا جدی و قاطعانلله پیگیر این پرونده 
است. وی توجه مردم، رسانه ها و مسئوالن به این پرونده را »توجهی بسیار صحیح« 
دانست و گفت: انتظار این است که مکانیزم  پرداخت تسهیات و گشودن اعتبارات 
بانکی همراه با نظارت دقیق مسللئوالن و دستگاه های نظارتی اجازه ارتکاب چنین 
اموری را ندهند. رئیس قوه قضائیه به نقش تخریبی این مفسللده در کاهش اعتماد 
عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشللور اشللاره کرد و افزود: وضعیتی که در این 
فسللاد کان پدید آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کشور 
شده و امیدواریم همانطور که همه مسئوالن اعام کرده اند با عزمی راسخ به وظیفه 
خود در قبال این مسللأله عمل کنند و اعتمللاد عمومی را برگردانند. وی ظرفیت و 
اقتدار نظام اسامی و دستگاه قضایی را در برخورد با چنین پرونده هایی بسیار باال 
توصیللف کللرد و گفت: با وجود مخرب بودن این حادثلله در کاهش اعتماد افکار 
عمومی، مطمئن هسللتیم که نظام اسللامی ما از چنان اقتداری برخوردار است که 
بتواند با این گونه مسائل برخورد کند و از خود نظارت و قاطعیتی نشان بدهد که 
اعتماد عمومی ترمیم شللود. آملی الریجانی گفت: دستگاه قضایی ان شاءا... با دقت 
و قاطعیت به این مسأله رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئنیم قضات ما این قاطعیت 

را در عمل نشان خواهند داد.

سارقي که به منزل خواهرش 
نيز رحم نكرد

سارقي که اقدام به سرقت منزل خواهرش کرده بود دستگیر شد.
به نقل از پایگاه اطاع رسللاني پلیس، مأموران کانتري حین گشت زني  به فردي که 
حرکات مشکوک داشت، مظنون شدند. یک مقام ارشد انتظامي ادامه داد: متهم به محض 
مشاهده مأموران اقدام به فرار کرده و قصد وارد شدن به منزل مسکوني در آن خیابان را 
داشت که طي یک عملیات ضربتي دستگیر شد. سرهنگ کاهه افزود: در بازرسي بدني 
از متهم به نام میثم یک عدد انگشتر کشف و ضبط شد. وي بیان داشت: در تحقیقات 
به عمل آمده مشخص شد منزلي که متهم قصد پناه گرفتن در آن را داشت، متعلق به 
خواهرش بوده و آن انگشتر سرقتي نیز متعلق به وي مي باشد. وي در خاتمه از تحویل 
متهم به مراجع ذي صاح خبر داد و گفت: تحقیقات تکمیلي در این ارتباط ادامه دارد.

۲۸۵ تصادف 
و یک کشته در روز بدون حادثه

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان اصفهان از بروز 285 مورد تصادف در روز بدون 
حادثه که همراه با یک کشته بوده است، خبر داد.

حسین غامی با بیان این که امسال روز ۱۳ مهر به نام روز بدون حادثه نامگذاری شده 
بود، اظهار داشت: سال گذشته در چنین روزی چهار نفر کشته و 29 نفر مجروح شدند. 
وی به کاهش 44 درصدی حوادث در ۱۳ مهر امسال اشاره کرد و بیان داشت: در این 
روز تنها یک نفر در حوادث رانندگی کشته شد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی رانندگی 
استان اصفهان امسال در این روز 285 مورد تصادف صورت گرفته است. غامی با بیان 
این که خیابان آتشللگاه پرحادثه ترین خیابان شهر در ۱۳ مهر سال گذشته بود تصریح 
کرد: امسال با کنترل صورت گرفته پنج تصادف خسارتی و جرحی در این خیابان رخ 

داده است.

زنی 
در دادگاه خانللواده گفت: شللوهرم 
می خواهد برای زندگی مرا به استرالیا 
ببرد ولی من حاضر به قبول این امر 
نیستم و با وجود گذشت تنها یک 

ماه 
عقللدمللللان،  از 
خواهان جدایی هسللتم. زن و مللردی جوان با 
مراجعلله به دادگاه خانواده دادخواسللت طاق 

توافقی خود را به قاضی حسن عموزادی، رئیس 
 شعبه 268 این مجتمع قضایی خانواده ارائه 
کردند.  زن در مقابل قاضی این شعبه با بیان 
این که باید از یکدیگر جدا شویم، گفت: 
من در ایران کار مستقل دارم و حاضر به 
ترک این کشور نیسللتم ولی شوهرم، از 
من زندگی در اسللترالیا را می خواهد. وی 
با اشللاره به این که شوهرم خودخواه است و 
حاضر نیست به خاطر من در ایران بماند، ادامه 
داد: می خواهم از شوهرم جدا شده و مهریه ام که 
2۰7 سللکه بهار آزادی است را به او می بخشم. 
مرد در دادگاه خانواده حضور داشللت و با بیان 

این که من در استرالیا زندگی می کنم، گفت: وقتی 
همسرم تمایلی برای آمدن به استرالیا ندارد من 
اصراری نکرده و خواهان جدایی هستم.  وی با 
اشاره به این که من و همسرم با یکدیگر تفاهم 
اخاقی نداریم، افزود: من و همسللرم تنها دو 
ماه با یکدیگر آشللنایی داشللته و بعد با اصرار 
خانواده ها عقد کردیم. مرد بار دیگر در حضور 
قاضی عموزادی گفت: وقتی همسرم تمایل به 
جدایللی دارد من حرفی نللدارم و کوتاه آمده و 
خواهان طاق هستم، در حقیقت ما عقد هستیم 
و هنوز که به سللر زندگی مشترکمان نرفته ایم، 
این همه مشللکل داریم؛ چه برسد به این که به 

زیر یک سقف برویم. زن که کارمند بانک است، 
با بیان این که می خواهم بدون معطلی از شوهرم 
جدا شوم، اظهار داشت: من و شوهرم هر وقت 
که کنار یکدیگر هستیم با هم دعوا داشته و هیچ  
خوشی با هم نداشته ایم. مرد در انتها با بیان این که 
همسللرم از ابتدا می دانست که قرار است برای 
زندگی به استرالیا برویم، عنوان کرد: همسرم زیر 
تمام قول و قرارهایش زده است و من اصراری 
برای ادامه زندگی ندارم. قاضی عموزادی بعد از 
شنیدن اظهارات زن و مرد، حکم طاق را صادر 
کرد و در صورت جلسه اعام شد که مهریه زن 

به مرد بذل شده است.

حکم اعدام پیرمرد شیطان صفت در زندان مرکزی اصفهان 
اجرا شللد. محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقاب 
اصفهان در حاشیه مراسم اعدام پیرمرد شیطان صفت که 
به بیش از ۳7 زن و دختر تجاوز کرده بود، اظهار داشللت: 
پرونده این متهم طی چهار سللال در دادگستری اصفهان 
بررسللی و حکم اعدام برای وی صادر شد که با توجه به 
اعتراض متهم بر رای صادر شللده پرونده به دیوان عالی 
کشللور ارسللال و بعد از تأیید نهایی حکم اعدام به اجرا 
درآمد. وی با اشللاره به ایللن که این متهم در اتاق فوقانی 
منزل مسکونی خود با نصب دوربین مدار بسته از اعمال 
خود فیلم می گرفته و آن را ابزاری برای سوءاستفاده های 
بعدی قرار می داده، افزود: دستگاه قضایی به زنان و دختران 
هشدار می دهد که مواظب باشند به دام افراد شیادی که به 
دنبال اغفال آنها و سوء استفاده های جنسی هستند، گرفتار 
نشوند. به نقل از ایمنا، دادستان عمومی و انقاب اصفهان به 
برخی از مجازات های قانونی در ارتباط با تهیه و نگهداری 
آثار مستهجن اشاره کرد و بیان داشت: چنانچه فردی آثار 
مستهجن را تولید و از آن برای مقاصد پلید خود استفاده 
ابزاری کند، برابر با قانون به اتهام تجاوز به عنف محکوم 
خواهد شد. وی همچنین در ارتباط با جرم کسانی که آثار 
مستهجن را توزیع و یا نگهداری می کنند، افزود: کسانی که 
در تهیه و توزیع آثار مستهجن نقش دارند مصداق مفسد 
فی االرض را دارند و با عنوان مفسللد فی االرض مجازات 
خواهند شد. حبیبی ادامه داد: در گذشته و قبل از سال 86 
مجازاتی برای نگهداری آثار مسللتهجن در قانون تعریف 
نشده بود ولی در حال حاضر با پیش بینی های قانونگذار 

مجازاتی برای این مورد نیز تعیین شده است.

اجرای حد شرعی برای چهار سارق سابقه دار
همچنیللن در ادامه این مراسللم حکم شللرعی و قانونی 
در خصوص چهار نفر از سللارقان سللابقه دار اصفهان و 
شهرسللتان های اطراف نیز اجرا شللد. دادستان عمومی و 
انقللاب اصفهان در ارتباط با این چهار سللارق نیز اظهار 
داشت: یک نفر از این سارقان در اصفهان و سه نفر دیگر 
در شهرسللتان های بادرود، تیران و کرون و نجف آباد در 
دفعات مختلف اقدام به سرقت کردند. وی ادامه داد: سارق 
بادرود به علت انجام بیش از ۱۰۰ فقره سللرقت احشام، 
سللارق تیران و کرون به علت انجام چندین فقره سرقت 
احشام و بیش از ۱۰ مورد سابقه کیفری، سارق نجف آباد 
به علت ۳۰ فقره سللرقت که یک مورد از این سللرقت ها 
همراه با آزار بوده و سارق اصفهان نیز به علت انجام ۱۰۰ 
فقره سرقت از منزل به مجازات حد شرعی سرقت و در 

کنار آن به مجازات حبس و شاق محکوم شدند.

زاینده رود
عدم توجه به قوانین راهنمایي و رانندگي 
و اعمال رفتارهاي غلط ترافیکي توسط رانندگان 
 در کشللور، یکللي از بزرگ تریللن معضات

مي باشد...
نمود واقعي این موضوع را همه روزه به وضوح 

مشللاهده مي کنیم، حجم انبوه تخلفات از عدم 
انتخاب صحیح مسیر گرفته تا انحراف ناگهاني در 
مسیر، تخلفات موتور سواران، عدم رعایت حق 
تقدم، بي توجهي به تابلوها و قوانین رانندگي، 
توقف در راستگردها، سبقت و سرعت هاي غیر 
مجاز، توقف دوبله در معابر، عدم استفاده از پل 
توسللط عابران پیاده در بزرگراه ها و... مصادیق 
فوق همواره منجر به استنتاجي مبني بر قانون 
گریزي گروهي از شهروندان و افراد جامعه که 
در نگاه اول اگر چه صحیح به نظر مي رسللد 
اما استنباطي همراه با تساهل و سطحي نگري 
اسللت، براي بررسي جدي تر و عمیق تر بروز 
تخلفات رانندگي از سوي افراد باید این مشکل 
را ریشه یابي کرد. یعني مي توانیم سئوال را به 
گونه اي دیگر مطرح کنیم و بپرسیم چرا قوانین 
راهنمایي و رانندگي توسللط مللردم به خوبي 
رعایت نمي شللود؟ براي پاسخ به این سئوال 

باید به این نکته اشاره کنیم که ترافیک، مفهومي 
است شامل چند عامل تأثیرگذار که انسان تنها 
یکي از آنها است و عامل انساني اگر چه سهم 
عمده اي در ترافیک دارد اما تنها علت و عامل 
اثرگذار نمي باشد. عامل انساني فاکتوري متأثر 
از چند مؤلفه دیگر از جمله آموزش، عوامل زیر 

بنایي و مهندسي راه و خودرو است. 
به تعبیر دیگر و آسانتر ترافیک را مي توان به دو 
بخش سخت افزاري که همان رویکرد مهندسي 
ترافیک است و بخش نرم افزاري که در بر گیرنده 
تأثیر رفتار انسان ها مي باشد ارزیابي کرد. در واقع 
انسللان به عنوان یک شهروند جامعه، مصرف 
کننده امکاناتي است که براي او فراهم مي شود. 
به عبارت دیگر افراد هر جامعه رفتار ترافیکي 
را از خللود بروز مي دهند کلله به آنها آموزش 
 داده شللده و از اتومبیل هایي اسللتفاده مي کنند
که بر ایشان عرضه شده و در جاده هایي رانندگي 

مي کنند که در اختیارشان قرار گرفته است، حال 
اگللر راننده اي در جاده اي که بیش از نیم قرن 
پیش براي جمعیتي معادل ربع جمعیت فعلي 
ساخته شللده و امروزه گنجایش این جمعیت 
انبوه و حجم فزاینده خللودرو را ندارد مجبور 
است رانندگي کند، آیا بروز مشکل غیر موجه 
است؟ آیا اگر راه ها و جاده ها اشکاالتي بنیادي 
و مهندسي دارند وقوع تصادفات و تلفات دور 
از انتظار اسللت؟ آیا اگر خودروهاي ما داراي 
اشکاالت فني و مهندسي هستند بروز تصادفات 

غیر ممکن است؟ 
متأسللفانه پاسخ تمام این سئواالت منفي است 
اگر خودرو نقص فني دارد چطور انتظار داریم 
آلودگللي ایجاد نکنللد، راهبندان پدیللد نیاورد 
و موجللب تصللادف نگردد. اگللر جاده نقص 
مهندسللي دارد و درست طراحي نشده است، 
اگر ظرفیتش مناسللب جمعیت کنوني نیست، 

اگر نللاوگان حمل و نقل عمومي به قدر کافي 
در اختیللار نیسللت و هزاران هللزار اگر دیگر، 
چگونه انتظار داریم مشکل ترافیک حل شود، 
قوانین رعایت و تصادفات کم شود؟ این ادعا 
که مللردم قانون را رعایت نمللي کنند عبارت 
صحیحي اسللت و نمي توان منکر آن شد ولي 
هیللچ به علت آن اندیشللیده ایم که علت عدم 
این رعایت چیست آیا آموزش درستي در این 
زمینه ارائه شللده که تجلي آن مثبت باشد. طي 
سللال هاي اخیر اقدام جدي و مسئوالنه اي در 
قبال حل مشکل ترافیک به عمل آمده و اطاع 
و آمللوزش کافي در خصوص آن به مردم داده 
شده که بسیار مثمر ثمر بوده است، برنامه ریزي 
عملي، احساس مسئولیت و ارتقاي آموزش و 
فعالیت متعهدانه، سللبب حل بخش عمده اي 
از مشکات ترافیکي آینده و خروج از بحران 

فعلي خواهد شد. 

 الدن سلطانی
یکللي از مللواردي کلله باعللث نارضایتي و 
بروز مشللکات و معضات زیادي در شهر 
شللده و آسایش شللهروندان را برهم زده سد 
 معبر نمایشللگاه هاي اتومبیل در سللطح شهر

مي باشد.
در زندگي شللهري انسان ها در حال تعامل با 
یکدیگر بللوده و الزمه زندگي سللالم و توأم 
بللا آرامش رعایت حقوق دیگران مي باشللد. 

برطبق روایات اسللامي اعمال 
انسللان از دید پروردگار پنهان 
نخواهللد ماند بنابراین اگر افراد 
حتللي ذره اي کوچک از حقوق 
دیگللران را از بین ببرند باید در 
پیشللگاه خدا پاسللخگو باشند 
و فرقللي نمي کنللد این تضییع 
حقوق مادي باشللد یا معنوي، 
حرف باشللد یا عمل و... بیشتر 
اوقات فکر مي کنیم که ما خیلي 
بي آزاریللم و کاري بلله دیگران 
نداریللم در حالللي کلله متوجه 
نیسللتیم با رعایت نکردن حق 
و حقوق افراد و زیرپا گذاشتن 
قوانین چقدر باعث رنجش آنها 

و بروز مشللکات و معضات عدیده شهري 
مي شویم. 

یکي از این موارد سللد معبر نمایشللگاه هاي 
اتومبیل در سطح شهر مي باشد. اگر گذرتان 
به سمت بزرگراه چمران بیفتد نمایشگاه هاي 

اتومبیل فراواني در این قسللمت شهر وجود 
دارد که چنللد اتومبیل را در کنار هم در پیاده 
رو به معللرض فروش گذاشللته اند و گاهی 
دیده مي شللود کلله چندین نفر بر سللر یک 
اتومبیللل گرد هم مي آینللد و در مورد مزایا و 
یللا نقایص آن نظر مي دهند و بر سللر قیمت 
چانلله مي زنند. بیچاره عابراني که باید از این 
بازار شام نمایشگاه هاي اتومبیل عبور کنند. در 
این فاصله هللم از قیمت خودروها مطلع مي 
شوند و هم از مزایا و یا نقایص 
آنها اطاعاتي کسللب مي کنند 
با این تفللاوت که این اطاعات 
به زور به آنها تزریق مي شللود. 
دیگر به این مکان نمي توان پیاده 
رو گفت بلکه پارکینگ خودرو 

است. 
اي کلللاش هلملان طلللور کله 
 بلللراي برخي ملللواد پروتئیني
بازارچه هایي درنظر گرفته شده، 
هم  نمایشگاه هاي خودرو  براي 
یک مکان مشخص و دایمي در 
نظر گرفته مي شد تا پیاده رو هم 

تسخیر نشود. 
آغ��از طرح رفع تخلف س��د 
معبر نمایش��گاه هاي اتومبیل در سطح 

شهر
به نقل از روابط عمومي شللهرداري اصفهان 
مدیللر پیشللگیري و رفللع تخلفات شللهري 
شللهرداري اصفهان اعام کللرد که طرح رفع 
تخلف سللد معبر نمایشللگاه هاي اتومبیل در 

سطح شللهر به ویژه در بزرگراه چمران آغاز 
گردید. احمدرضا شللفیعي در این خصوص 
گفت: متأسللفانه نمایشللگاه ها بدون توجه به 
اباغ هللا و اخطارهاي مکرر قانوني همچنان 
بللر تخلف خود اصرار داشللته و با قرار دادن 
خودروهاي خللود در پیاده روها باعث ایجاد 
مزاحمت و مانع تردد مردم شده و مشکات 
ترافیکي و خطرات جاني و مالي فراواني را به 

همشهریان تحمیل مي نمایند. 
وي با تأکید بر این که سد معبر نمایشگاه هاي 
اتومبیل عللاوه بر آن که باعللث بي نظمي و 
 نازیبایي در سطح شهر مي شود خسارت هاي
زیللادي را نیز به فضاي سللبز و تأسیسللات 
شهري وارد کرده است، تصریح کرد: مدیریت 
پیشگیري و رفع تخلفات شهري با همکاري 
پلیس راهور و نیروي انتظامي تاکنون در سه 
مرحله نسللبت به برخورد قانوني با متخلفین 
و توقیللف و انتقال این خودروها به پارکینگ 

اقدام نموده است. 
شفیعي خاطرنشان کرد: با حضور فعال پلیس 
راهور و اقدام مأموران رفع تخلفات شللهري 
نیز مرحله چهارم رفع تخلف این واحدهاي 
صنفي در سطح شهر به ویژه در بزرگراه چمران 
آغاز شده است. وي با اشاره به وظیفه نظارتي 
اتحادیه ها و مجمللع امور صنفي و ابزارهاي 
قانوني موجود اظهار داشللت: در صورتي که 
همللکاري و تعامل سللایر نهادهاي مربوط از 
جمله اتحادیه ها و مجمع امور صنفي باشللد 
بی شک دستیابي به نقطه مطلوب و رفع این 

پدیده ناپسند اجتماعي تسریع خواهد شد.

زاینده رود
با ذوق و شوق لباس سفید عروسي را پوشیدم و 
سللر سفره عقد بله گفتم، اما افسوس که گل لبخند در 
کمتر از چند روز روي چهره ام خشللک شد و فهمیدم 
عجللب غلط بزرگي کرده ام. مللن همان روزهاي اول 
زندگي مشللترکمان متوجه شدم شللوهرم به کریستال 
اعتیللاد دارد و مي خواسللتم موضوع را بلله خانواده ام 
اطللاع دهللم ولي از ترس پللدرم و برادرم که بسللیار 
مغرور و خودخواه هسللتند صدایم در نیامد و سوختم 

و ساختم. 
سلله سللال از زندگي سللرد و بي روح ما گذشللت و 
مادرشللوهرم مللي گفت: اگر یک بچه داشللته باشللید 
شللوهرت به خودش خواهد آمد. امللا تولد فرزندمان 
نیللز هیچ تغییري در زندگي ما بلله وجود نیاورد و من 
که خیلی خسته و بي حوصله شده بودم فریب محبت 

هللاي دروغین پسللرخاله ام را خللوردم. غامعلي مي 
گفت: تو حیف هستي و چرا باید سرنوشت خودت را 
در خانه مردي معتاد و بي عاطفه تباه کني؟ پسللرخاله 
ام بللا این حرف هللا و خرید کادو و هدیه توانسللت 
مرا خام کند. زن جوان افزود: متأسفانه ارتباط مخفیانه 
من و پسللرخاله ام حدود یک سللال ادامه یافت تا این 
که او تشللویقم کرد طاق بگیرم و به پشللتوانه قول و 
قرارهایي که گذاشللته بودیم و بللا آرزوهاي واهي که 
داشتم مسئولیت فرزندم را برعهده گرفتم و از شوهرم 

جدا شدم. 
پس از گذشللت هفت ماه بللا غامعلي ازدواج کردم و 
زندگي مشترک ما به شادماني آغاز شد. اآلن سه سال از 
 آن موقع مي گذرد و ما صاحب یک پسر هم شده ایم
اما افسللوس که شللک و تردید مثللل موریانه روح و 
روانش را ویران کرده اسللت. او مللدام با تهمت هاي 
ناروا و زشت مرا تحقیر مي  کند و مي گوید: تو همان 
کسللي هسللتي که به راحتي تعهدات زناشویي ات را 
زیرپا گذاشللتي و یک سال با من رابطه مخفیانه داشتي 
حللاال از کجا معلوم که به این زندگللي وفادار بماني؟ 
شوهرم مرا در خانه زنداني مي کند و صبح تا ظهر که 
به سر کار مي رود باید با در و دیوار حرف بزنم و بدتر 
از همه این که پسللرخاله ام مي خواهد دوباره ازدواج 
کند. زن جللوان در پایان گفت: اگللر در زمان ازدواج 
اولم خانوده ام تحقیقات درسللتي انجام داده بودند من 
گرفتار مردي معتاد نمي شللدم و اگللر براي رهایي از 
مشکات نیز تصمیم منطقي و درستي مي گرفتم به این 

حال و روز نمي افتادم.

نگویید پیاده رو، بگویید بازار شام خودرو 

سرانجام خيانت به همسرپيرمرد شيطان صفت به دار آویخته شد

یک ماه بعد از عقد
زن به استراليا نرفت، مرد طالقش داد

 متأسفانه نمایشگاه ها 
 بدون توجه به 

ابالغ ها و اخطارهاي 
مكرر قانوني همچنان 
بر تخلف خود اصرار 

داشته و با قرار دادن 
خودروهاي خود در 

پیاده روها باعث ایجاد 
مزاحمت و مانع تردد 

مردم می شوند
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رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفت: براي بازنگري و تدوین 
5۳ رشللته هنري با وزارت علوم قرارداد بسته ایم. فرهنگ 
مظفر در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: بازنگري ۳6 رشته 
شروع شللده، قراردادهاي آن را منعقد کرده ایم و استادان 
دانشگاه هاي هنر اصفهان و تهران و استادان دیگر مشغول 
تبیین و بازنگري تمامی دروس هستند. وي افزود: بازنگري 
براساس سه محور مرتبط شدن دانش رشته هاي هنري با 
دانش روز جهان، مرتبط شدن آنها با مباني اعتقادي و دیني 
و اهمیت دادن به کارآفریني و اقتصاد و مدیریت صورت 
مي گیرد. مظفر بیان داشللت: براي اولین بار است که لزوم 
وجود دروس کارآفریني با وجه کسب و کار و اقتصاد و 
مدیریت در تمام رشته هاي هنري در نظر گرفته مي شود 
تا دانشللجو بدون داشتن ایده براي کارآفریني و اشتغال و 
خاقیت، فارغ التحصیل نشللود. وي اضافه کرد: مشغول 
تدوین دروس هسللتیم و بازنگري و تدوین بخشللي از 

رشته هاي هنري آموزش عالي کشور به ما واگذار 
شده است. رئیس دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان 
کرد: در گروه پژوهش هنر با سه گرایش هنرهاي 
تجسمي، هنر در فلسفه و مفاهیم ارزشي و صنایع 
دسللتي، در سال جاري دانشللجوي دکترا جذب 
کرده ایم و با چند دانشللگاه آزاد و دانشللگاه هنر 
تهران براي تربیت نیروي انساني در زمینه کسب 
رتبه PHD همکاري هایللي داریم که از مهر ماه 
سال جاري شروع شده اسللت. وي ادامه داد: در 
سللال جاري، چاپ سه مجله علمي و پژوهشي 
به کارنامه ما اضافه شللده و از اول مهر ماه در سه 
زمینه پژوهش هنر، هنرهاي تصویري و مرمت و 
معماري، مجله علمي منتشر خواهیم کرد. مظفر 
گفت: اسللتادان دانشللگاه هاي تهران، دانشگاه هنر تهران، 
دانشگاه کاشان و دانشگاه علم و صنعت در بازنگري برخي 
رشته هاي هنري که به عهده دانشگاه هنر اصفهان گذاشته 
شده، با ما همکاري مي کنند. وي افزود: بازنگري بخشي 
از رشته هاي هنري شامل موسیقي، سینما، کارگرداني و...
توسط دانشگاه هنر تهران انجام مي شود و بر روي برخي 
رشللته ها نیز به صورت سللنگین در هر دو دانشگاه کار 
مي شود. رئیس دانشگاه هنر اصفهان اظهار کرد: کل نظام 
هنر در کشور مورد بازنگري قرار مي گیرد و در دانشگاه هنر 
اصفهان نیز رشته هایي که در این دانشگاه تدریس مي شود، 
در این بازنگري مورد بررسي قرار مي گیرد. وي اضافه کرد: 
در حال تدوین برخي رشللته هاي میان رشته اي مانند هنر 
کودکان، انسان شناسي هنر، فلسفه هنر و فقه هنر براي نظام 

آموزشي کشور هستیم.

معللاون حمایت و سللامت خانواده 
کمیتلله امللداد امام خمینللی )ره( 

استان اصفهان گفت: فقر زدایی 
نیازمنللدان  و  از محرومللان 
موجللود در سللطح جامعه 
از مهم ترین اهداف کمیته 
امداد اصفهان محسللوب 
با  بهرامیان  رضا  می شود. 
اشللاره به این که افراد زیر 
باید  امداد  پوشللش کمیته 

در راسللتای توانمندی خود 
تللاش کننللد، اظهار داشللت: 

توانمندی خانواده ها و مددجویان 
کمیتلله امللداد از مهم تریللن برنامه ها و 

اهداف این مجموعه در سللال جاری محسللوب 
می شود. وی اضافه کرد: امروزه بیشتر افراد زیر پوشش 
امداد مدد جو هس تند و این افراد از توانایی های کافی 
برخوردار هستند و کمیته امداد در راستای بارور شدن 
توانمندی های این قشر از جامعه گام برمی دارد. معاون 
حمایت و سللامت خانواده کمیته امللداد امام خمینی 
)ره( اسللتان اصفهان به هدف و برنامه های اصلی این 
مجموعه در سللطح جامعه اشللاره کرد و بیان داشت: 
در حال حاضر کمیته امداد با نیت فقر زدایی در سللطح 

جامعه حرکت می کند و این مجموعه 
با تمام توان خود برای کاهش و 
برطرف کردن فقر محرومان 
جامعه تاش می کند. وی 
با اشاره به اجرای طرح 
امداد  کمیته  در  پاالیش 
اصفهان تصریح کرد: در 
این طللرح خانواده های 
نیازمنللد  و  محللروم 
موجود در جامعه با نگاه 
علمی شناسایی و نیاز های 
این قشر از جامعه طبقه بندی 
می شود. وی با اشللاره به میزان 
پرونده هایی که طرح پاالیش نسبت 
به آنها اجرا شده اسللت، ادامه داد: در طرح 
پاالیش خدمات کمیته امداد با توجه به نیاز خانواده ها 
به آنها ارائه می شللود و در حللال حاضر 5۰ درصد از 
پرونده های موجود در کمیته امداد اصفهان زیر پوشش 
این طرح قرار گرفته اند. بهرامیان با اشاره زمان اجرای 
این طرح در اصفهان تأکید کرد: طرح پاالیش از ابتدای 
سللال جاری در کمیتلله امداد اصفهان اجرا شللده و با 
اجرای این طللرح ارائه خدمات کمیته امللداد به افراد 

ساماندهی شده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان:

فقر زدایی هدف اصلی
کمیته امداد اصفهان است

فرهنگ و هنر
رادیو و تلویزیون

مصادف با میالد امام رضا)ع( و به زبان عربی؛
آغاز به کار  شبكه جهانی »امام رضا)ع(«

شبکه جهانی »امام رضا )ع(« با هدف نشر نام، 
اخللاق و عقاید رضللوی، از ۱7 مهرماه روی 
ماهواره نایل سللت آغاز بلله کار خواهد کرد. به 
گزارش روابط عمومی شللبکه جهانی »ثامن«، 

شبکه »امام رضا )ع(«که برنامه های خود را به به زبان عربی ارائه می کند، دومین شبکه 
از مجموعه شبکه جهانی ثامن )از اعضاء اتحادیه رادیو و تلویریون های اسامی( است 
که همزمان با میاد علی ابن موسللی الرضا )ع( افتتاح می شللود. شبکه جهانی و عرب 
زبللان »امام رضا )ع(« با فرکانس ۱۰72۰-275۰۰-4/۳ پخش آزمایشللی خود را آغاز 
می کند. هدف اصلی از ایجاد شبکه جهانی »امام رضا )ع(« نشر و پخش مفاهیم تربیتی، 
اخاق اسللامی و گسترش فرهنگ علی بن موسی الرضا )ع( است. شیوه برنامه های 
شللبکه جهانی امام رضللا )ع( در تمام تولیدات و طراحی های علمی و هنری، شللیوه 
تبینی و اثباتی اسللت. همچنین برنامه های تولیدی در چهار رویکرد اخاق اسللامی، 
معارف شللیعی، نگرش های ادیانی و مباحث اجتماعی خواهد بود. شبکه جهانی ثامن 
)Saamen Tv( نیز از دیگر شبکه های خصوصی و مستقل است که به نشر معارف 
رضوی به زبان فارسللی و انگلیسللی می پردازند. این شللبکه بر روی ماهواره هات برد 

فرکانس ۱۰72۳ قرار دارد.

جلوه های ویژه »لبه آتش« ساخته می شود
مجموعه تلویزیونی »لبه آتش« به کارگردانی »جواد افشللار« مرحله ساخت جلوه های 

ویژه را می گذراند. 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »لبه آتش« در روزهای پایانی سال 89 به پایان رسید 
و مراحل پایانی تدوین خود را توسط مریم جالی و مجید حسنی می گذراند. سریال 
لبه آتش به تهیه کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جالی ساخته شده و فرودگاه پیام و 
وزارت امورخارجه از جمله لوکیشن هایی هستند که تصویربرداری در آنها انجام شده 
است. مجموعه تلویزیونی »لبه آتش« درباره توطئه ای است که در روزهای بحرانی پیش 
از پیروزی انقاب اسامی در سال ۱۳57 سه نظامی را درگیر می کند. حمید آخوندی 
و علیرضا جالی )تهیه کننده(، جواد افشللار )کارگردان(، مهدی سجاده چی )نویسنده 
فیلمنامه(، مهدی مجدوزیری )مدیر تصویربرداری(، مهری شیرازی)طراح گریم(، هادی 
افشللار)صدابردار(، شللهرام دانش پور )مدیر تولید(، فرهاد عزیزی فرد)طراح صحنه و 
لباس(، هوشنگ قنواتی زاده )دستیار کارگردان(، مریم جالی و مجید حسنی)تدوین(، 
مهدی حیدری)عکاس(، فرشته طالب زاده)روابط عمومی( و حمید رسولیان)جلوه های 

ویژه میدانی( عوامل اصلی مجموعه تلویزیونی »لبه آتش« هستند.

مدیللرکل کتابخانه هللای عمومی اسللتان اصفهان گفللت: تعداد 
کتابخانه های عمومی شهرستان فاورجان از 8 باب در سال 88 

اکنون به ۱9 باب افزایش یافته است. 
غام رضا یاوری اظهار داشللت: خیرین اسللتان اصفهان تاکنون 
دربللاره ایجاد کتابخانه اقدامات مؤثری انجللام داده اند که افتتاح 
کتابخانه حسللینیه و فرهنگ سللرای بزرگ فاورجللان نمونه ای 

شاخص و کم نظیر از رویکرد خیرین به ایجاد فضاهای فرهنگی 
و کتابخانه سازی است. 

وی ادامه داد: همچنین حمایت ها و تاش های حجت االسللام 
موسللوی نماینده محترم این شهرستان، مومنی فرماندار محترم، 
شفیعی مدیرعامل انجمن دانشجویان و دانش آموختگان شهرستان 
و کیانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فاورجان در 

به ثمر رسیدن این حسینیه و فرهنگ سرا قابل تقدیر است. 
وی به رشللد شللاخص  کتابخانه ها و کتاب خوانی در شهرستان 
اشللاره و تصریح کرد: تعداد کتابخانه های عمومی شهرسللتان از 
هشللت باب در سللال 88 اکنون به ۱9 بللاب و  تعداد اعضا نیز 
از هفللت هزار به ۱4 هزار نفللر عضو ثابت و فعال افزایش یافته 

است. 
الزم به ذکر اسللت، حسینیه و فرهنگ سرای بزرگ فاورجان با 
زیربنای سه هزار متر مربع شامل حسینیه، کاس های آموزشی، 
سالن اجتماعات، مخزن کتابخانه و سالن های مطالعه مجزا توسط 
حاج حسللن کیانی احداث و حق انتفاع آن به نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور واگذار شده است.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان:

در حال بازنگري و تدوین ۵3 رشته هنري هستيم

در باغ نور اصفهان؛
امشب دختر پادشاه می خندد 

زاینده رود
نمایش کمدی امشب دختر پادشاه می خندد به کارگردانی و نویسندگي امید نیاز در باغ نور 

از ۱5 مهرماه به روي صحنه رفت و تا دوم آبان ماه برگزار خواهد شد. 
این نمایش کمدی به همت مدیریت تفریحی سللازمان فرهنگی تفریحی شللهرداری اصفهان با 
هدف افزایش برنامه های متناسللب با نیازهای تفریحی شهروندان و با رویکرد نشاط اجتماعی، 
همزمللان با روز جهانی کودک به مدت ۱5 شللب ویژه خانواده هللای اصفهانی در محل باغ نور 
از سللاعت ۱8 الی 2۰:۳۰ برگزار می شللود. امید نیاز در مورد محتوای برگزاری این نمایش بیان 
داشللت: این نمایش روایتی طنز از دخترک پادشاه سرزمین دوری است که مدتی دچار بیماری 
افسللردگی شللده و همه طبیبان از عاج او عاجز شللده اند و تنها راه شفای او را خنده می دانند، 

پادشاه نیز دستوری را برای شفای او صادر می کند. 
این کارگردان اصفهانی ادامه داد: در این نمایش 68 بازیگر اصفهانی دور هم جمع شللده اند تا 
اجرای یک نمایش انتقادی در مورد خشللک شدن زاینده رود را روی صحنه ببرند. الزم به ذکر 
اسللت چندی پیش امید نیاز نمایش »هی تو« که داسللتان پنج سرباز را روایت می کرد، بر روی 
صحنه برد که به دلیل اسللتقبال بی نظیر اصفهانی ها تمدید شللد، امید نیاز همچنین تنها نماینده 

ایران در سمینار بین المللی مدیران و کارگردانان استیج سال 2۰۱۱ بود.

افزایش کتابخانه های فالورجان به 19 باب 

اباغ رأي
7/۳۳۰ شماره دادنامه: 9۰۰997۰۳5۱5۰۰864

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳5۱5۰۰۱57
شماره بایگانی شعبه: 9۰۰۱59

خواهان: موسسلله قرض الحسنه مهر بسیجیان به نمایندگی مرادعلی نیکوپناه با وکالت 
امیللر قاسللمیان به نشللانی خیابان آپادانا دوم – بعد از مسللجد کاظمیلله – پاک 47- 
موسسلله حقوقی دادپویان اسپادانا. خواندگان: ۱- آقای کریم نصوحی به نشانی خیابان 
امیرکبیر – خیابان پرتو – تعمیرگاه کشور تور. 2- آقای محمدصادق نصوحی به نشانی 
مجهول المکان. خواسللته: مطالبه طلب. گردشللکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی اعام و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت آقای امیر قاسمیان به 
طرفیت آقایان کریم و محمدصادق نصوحی به خواسللته مطالبه مبلغ نود و دو میلیون و 
سیصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت و یک ریال )پس از کاهش خواسته( به 
استناد چک شماره 89۳92 مورخ 89/9/۱8 که خوانده ردیف اول صادر نموده و خوانده 
دیگللر به عنوان ضامن ظهر آن را امضاء نموده اسللت نظر به اینکه وجود چک مسللتند 
دعوی در نزد خواهان داللت بر اسللتحقاق وی در مطالبه و اشللتغال ذمه خواندگان دارد 
و خوانللدگان دفاعی که برائت ذمه خود را ثابت سللازد ارائه ننموده اند دعوی خواهان 
ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
متضامناً به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل مبلغ خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می گردند. در زمان اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ صدور 
چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه 
و از محکللوم علیهم وصول و به محکوم له ایصال خواهد شللد رأی صادره نسللبت به 
آقای کریم نصوحی حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی 
و نسللبت به خوانده دیگر غیابی و ظرف بیسللت روز پس از اباغ قابل اعتراض در این 

دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است. م الف: ۱۰۱7۱
سراج – رئیس شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اباغ 
7/۳۳2 شماره دادنامه: 9۰۱۰۱۰۰۳5۰4۰۳4۰۱

شماره پرونده: 89۰998۰۳5۰4۰۱۱۱7
شماره بایگانی شعبه: 89۱۱26

تجدیدنظر خواه سللید محمد میرلوحی فاورجانی به طرفیللت تجدید نظر خواندگان 
پیام شللمس قهفرخی و پروین جاوید و موسسلله مالی قوامین ثبت شللده به شللماره 
75۱7 و اداره ثبت اسللناد و اماک اصفهان )واحد اجرای مفاد اسناد رسمی( نسبت به 
دادنامه شللماره 25۳-9۰/۳/۱۰ در پرونده کاسه 89۱۱26 شعبه چهارم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان شللهید 
نیکبخت – سللاختمان دادگسللتری کل اسللتان اصفهان – طبقه ۳ – اتاق شللماره ۳۰8 
اقللدام به تجدید نظر خواهی نموده که به موجب آن حکم بر بطان دعوی خواهان به 
خواسللته های ابطال وکالت نامه جعلی و عملیات اجرایی و سند رهنی به شماره های 
۱24974 -84/۱۱/24 دفتر یک اصفهان و ۱42۱۳۳-84/۱۱/2۳ دفتر ۱4 اصفهان صادر 
گردیده است لذا به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده خانم پروین جاوید 
و درخواسللت خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و 
آگهی می شللود تا تجدید نظر خوانده ده روز از تاریخ نشللر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم به این شعبه ارائه نماید. م الف: ۱۰۱68

مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان 
 

اباغ رأي
7/۳۳۳ شماره دادنامه: 9۰۰997۰۳542۰۱2۱6

شماره پرونده: 89۰998۰۳58۱۰۰858
شماره بایگانی شعبه: 9۰۰464

شللاکی: آقای محمود اسحاقیان به نشانی درچه – خیابان شریعتی – کوچه ولیعصر – 

جنب مسللجد ولیعصر. متهمین: ۱- آقای محسن اسحاقیان با وکالت آقای ایرج حقانی 
به نشللانی خیابان نیکبخت – کوی گلسللتان – پاک 4۰- دفتر وکالت. 2- آقای علی 
اسللحاقیان. ۳- آقای رضا اسحاقیان همگی به نشانی مجهول المکان. اتهام: ایراد جرح 
عمدی با چاقو. گردشللکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصللوص اتهام آقای علی اسللحاقیان فرزنللد محمد دائر بر ایللراد جرح عمدی با 
چاقو و آقایان رضا اسللحاقیان فرزند محمد و محسللن اسللحاقیان فرزند حسللین دائر 
بر معاونت در ایراد جرح عمدی با چاقو. موضوع شللکایت آقای محمود اسللحاقیان، 
دادگاه با بررسللی اوراق و محتویات پرونده، گواهی پزشللکی قانونی، شهادت شهود و 
کیفرخواسللت صادره و توجها به اینکه متهمین ردیف اول و دوم علیرغم اباغ قانونی 
و نشللر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در هیچ یک از جلسات دادسرا و دادگاه حضور 
نیافته و یا از طریق ارسال الیحه، دفاع موجهی از خود به عمل نیاورده اند اتهام انتسابی 
به متهمین را محرز و مسلللم تشخیص و مسللتنداً به ماده 6۱4 قانون مجازات اسامی 
متهم ردیف اول را به تحمل 5 سال حبس تعزیزی با توجه به قطع عضو ایجاد شده و 
پرداخت یک دهم از دیه کامل به نسللبت قطع شست دست راست 4% دیه کامل بابت 
ارش آسیب نسج استخوانی درشت نی راست و 4% درصد دیه کامل بابت آسیب نسج 
اسللتخوانی ناحیه فوقانی ساعد دسللت چپ و ۳% دیه کامل بابت ارش مجموع آسیب 
عصبی ناحیه بازوی چپ و ۱% دیه کامل بابت ارش جرح شانه چپ و همچنین %۱4 
دیه کامل بابت ارش نقص عضوی حاصل از آسللیب عملکرد به دنبال قطع انگشللت 
دسللت راست و محدویت حرکت انگشتان شللاکی محکوم می نماید و همچنین متهم 
ردیف اول و دوم را بابت بزه معاونت به تحمل 2 سللال حبس محکوم می نماید. رای 
صادره نسللبت بلله متهم ردیللف اول و دوم غیابی و ظرف ده روز پللس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شللعبه و پس از ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر اسللتان اصفهان می باشللد همچنین نسبت به متهم ردیف سوم حضوری و 
ظللرف 2۰ روز از تاریللخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اسللتان 

می باشد. م الف: ۱۰۱56
 وطن خواهان اصفهانی – رئیس شعبه ۱۱6 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

تصمیمات   
7/۳۳5 شماره: ۱2726/ث-۱۳9۰/7/6 آگهی تصمیمات در شرکت کیمیای نقش جهان 
مهر. سللهامی خاص، ثبت شده بشماره 28۰8۱ و شناسلله ملی ۱۰26۰487879. برابر 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۳9۰/7/4 تصمیمات زیر در 
شللرکت اتخاذ گردید: ۱- آقای همایون زمانی فر به کدملی ۱2876۱8۳8۳ و کدپستی 
8۱7۳954۳57 به سمت رئیس هیات مدیره و گلناز زمانی فر به کدملی ۱288۱972۳۳ 
و کدپسللتی 8۱6666474۱ به سللمت نایب رئیس هیات مدیره و امیر مسعود امینی به 
کدملی ۱29۱۳64۳2۳ و کدپسللتی 8۱6666474۱ به سللمت مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و با مهر شللرکت معتبر اسللت؛ ضمنللًا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیللات مدیره می باشللد. 2- آقای محمد سللعید بخردی به کدملللی ۱285525884 و 
کدپسللتی 8۱6466۳49۱ و خانللم مهناز پهلللوان صادق به کدملللی ۱284886859 و 
کدپسللتی 8۱8568۳۳4۱ به ترتیب بسمت بازرسللان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یکسللال و روزناملله زاینده رود جهت درج آگهی های شللرکت انتخاب گردید. 

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳9۰/7/6 تکمیل گردید. م الف: ۱۰۰96/۱
آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تأسیس
7/۳۳6 شللماره: 27۳7/ث 9۰/۱۰۳ آگهی تأسیس شللرکت برنا موتور سپاهان سهامی 
خاص. شللرکت فللوق در تاریخ ۱۳9۰/۰7/۰5 تحت شللماره 45426 و شناسلله ملی 
۱۰26۰6۳۳894 در ایللن اداره بلله ثبللت رسللیده و در تاریللخ ۱۳9۰/۰7/۰5 از لحاظ 
امضللاء ذیل دفاتر تکمیللل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شللرح زیر جهت اطاع 
عموم در روزنامه های رسللمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. ۱ – موضوع 
شللرکت: فعالیت در زمینه تهیه و توزیللع – تولید – مونتاژ و تعمیر کلیه موتورآالت و 
الکتروپمپ هللای صنعتی – کشللاورزی و دامپروری – تأسیسللاتی و لوازم جانبی آنها 
– صللادرات – واردات – خریللد و فروش – تولید – توزیع کلیلله کاالها و مواد مجاز 

بازرگانللی – انعقللاد قرارداد با کلیه ارگانها – ادارات – اشللخاص حقیقی و حقوقی – 
شللرکت در مناقصللات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخللذ وام و اعتبار از بانکهای 
دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای 
داخلی و خارجی و هرگونه اموری که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳- مرکز اصلی شللرکت: ۱-۳- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان بی سللیم – بعد از چهارراه دوم – جنب مسللجد 
امام محمدباقر )ع( – تلفن 264988۰-۰۳۱۱. 4- سللرمایه شللرکت: مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ 
ریال منقسللم به یکصد و ده سللهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد و ده سهم با نام می 
باشللد که مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال توسط موسسللین طی گواهی بانکی شماره 262۰/6 
مورخ ۱۳9۰/۰6/2۱ نزد بانک صادرات شللعبه شهید ابراهیم جعفری پرداخت گردیده 
است. 5- اولین مدیران شرکت: ۱-5- آقای سعید سنمار به سمت رئیس هیأت مدیره. 
2-5- خانم سللکینه کاکولکی به سللمت نائب رئیس هیأت مدیللره. ۳-5- خانم اکرم 
سادات قلمزن به سمت عضو هیأت مدیره. 4-5- آقای محمدرضا عارفی پور به سمت 
عضو هیأت مدیره. 5-5- آقای محمدرضا عارفی پور به سللمت مدیرعامل به مدت 2 
سللال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسللناد بهادار و مالی و 
تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر و اوراق عادی 
و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصلللی و علی البدل: ۱-8- آقای مجتبی علیپور به عنللوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 

رقیه خوش خبر به عنوان بازرس علی البدل. م الف: ۱۰۰96/2
آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
 

تغییرات 
7/۳۳7 شللماره: ۱628/ت 9۰/۱۰۳ آگهی تغییرات شللرکت مهندسین مشاور نگین آب 
اسللپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 45269 و شناسه ملی ۱۰26۰6۳225۱ به استناد 
صورتجلسلله مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳9۰/۰7/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
۱ – محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان هشت بهشت 
غربی – حد واسط خیابانهای ملک و گلزار – ساختمان محمدباقر – طبقه زیر )اول( – 
کدپستی 8۱54764546 – تلفن ۰9۱۳2۰82۳۳۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشللرح فوق اصاح گردید. در تاریخ ۱۳9۰/۰7/۰6 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: ۱۰۰96/۳ 
آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تأسیس
7/۳49 شللماره: 2762/ ث 9۰/۱۰۳ آگهي تأسللیس شللرکت پاژن صنعت نقش جهان 
سهامي خاص. شرکت فوق در تاریخ ۱۳9۰/۰7/۰7 تحت شماره 45446 و شناسه ملي 
۱۰26۰6۳4۰97 در این اداره به ثبت رسللیده و در تاریخ ۱۳9۰/۰7/۰7 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شللرح زیر جهت اطاع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. ۱- موضوع شرکت: انجام 
کلیه فعالیت هاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه 
و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیات از بانک هاي دولتي و خصوصي 
صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات 
کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- مشارکت و سرمایه گذاري 
در شللرکت هاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از شللرکت هاي دولتي و 
خصوصي- انجام امور خدماتي از قبیل طراحي- نظارت- اجراء- نقشه کشي در زمینه 
امور ساختماني- صنعتي و راه سازي- طراحي و احیاي فضاي سبز و خدمات مربوط به 
درخت کاري و طرح هاي فضاي سبز- جدول بندي- آذین بندي میادین و خیابان ها- 
تهیه وطبخ و توزیع غذا- طراحي تأسیسللات صنعتي و سللاختماني- تولید مواد غذایي 
و خوراکي، 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، ۳- مرکز اصلي شرکت : 
۱-۳- اسللتان اصفهان- شللهر اصفهان شاهین شللهر- خیابان طالقاني- خیابان بعثت- 
خیابان شللهید بابایي- فرعي ۳ غربي- پاک ۱۰- تلفن ۰۳۱2525۱648، 4- سللرمایه 
شللرکت: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰/۰۰۰ ریالي که تعداد یکصد 
سللهم با نام مي باشد که مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 
92۳79/۱8۳ مورخ ۱۳9۰/۰6/26 نزد بانک ملت شللعبه خانه اصفهان پرداخت گردیده 
اسللت و الباقي سللرمایه در تعهد صاحبان سللهام مي باشللد. 5- اولین مدیران شرکت: 

۱-5- آقللاي آرش آذریان به سللمت رئیللس هیئت مدیره، 2-5- خانللم مریم آذریان 
به سللمت نائب رئیس هیئت مدیره، ۳-5- خانم نوشللین آذریان به سمت عضو هیئت 
مدیره، 4-5- خانم سحر آذریان به سمت عضو هیئت مدیره، 5-5- آقاي آرش آذریان 
به سللمت مدیرعامل به مدت 2 سللال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالي تعهدات شرکت با امضاي آرش آذریان )مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره( همراه با مهر شللرکت معتبر مي باشللد و اوراق عادي و اداري به امضاي آرش 
آذریان همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باشد، 8- بازرس اصلي و علي البدل: ۱-8- آقاي داود وحید 
دسللتجردي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي امیرحسین عبیده گل خطمي به عنوان 

بازرس علي البدل. م الف: ۱۰224/۱
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري اصفهان
 

تغییرات
7/۳5۰ شللماره: ۱6۰8/ت 9۰/۱۰۳ آگهي تغییرات شللرکت یاقوت کبود سپاهان سهامي 
خاص به شماره ثبت 44882 و شناسه ملي ۱۰26۰628۰24. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ ۱۳9۰/۰6/۰5 تصمیمات ذیل اتخاذ شللد: ۱- محل شرکت در 
واحللد ثبتي اصفهان به آدرس شللهر تهران- خیابان اشللرفي اصفهانللي- باالتر از میدان 
پونک- نبش بهار یک- پاک ۱ کدپسللتي ۱477754557 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسللنامه بشرح فوق اصاح گردید. در تاریخ ۱۳9۰/۰7/۰7 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: ۱۰224/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

اباغ نظریه کارشناس
7/۳52 نظر به اینکه آقاي علي پیشللقدم فرزند سیف اله دادخواستي به طرفیت صدیقه 
امامي کروني علیهما حکیم زاده- امیرحسللین حکیم زاده- فرشته و معصومه و مرضیه 
و نرگس حکیم زاده به خواسته الزام به انتقال رسمي 2۰۰ متر از پاک 4۰/298 بخش 
۱4 اصفهان تقدیم نموده و ارجاع به امر کارشناسللي شللده است بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان یک نوبت آگهي مي گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ آگهي نسللبت به 
حضور در دادگاه و ماحظه نظریه کارشناسللي اقدام نمایند. و چنانچه اعتراض دارند 

ظرف یک هفته اعام نمایند. م الف/ ۱۰24۳
صابري- مدیر دفتر شعبه ۱4 حقوقي اصفهان

اباغ رأي
7/۳5۳ شماره دادنامه: 9۰۰997۰۳5۳2۰۰842

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳594۰۰۰65
شماره بایگاني شعبه: 9۰۰۱69

 b4 شاکي: آقاي یادگار گودرزي به نشاني فوالدشهر محله هویزه مجتمع فرهنگ محله
بلوک a۳ ط 2۳، متهمین: ۱. آقاي محمد پارسا، 2. آقاي علیرضا پارسا همگي به نشاني 
متواري، اتهام: جعل، گردشللکار: دادگاه ختم رسللیدگي را اعام و بشرح زیر مبادرت 

بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصللوص شللکایت آقاي یللادگار گودرزي فرزنللد یداله علیه آقایللان ۱- علیرضا 
پارسللا و 2- محمد پارسللا دایر بر ۱- جعل در سند غیررسللمي و 2- استفاده از سند 
مجعول، موضوع کیفرخواسللت صادره از دادسراي عمومي و انقاب اصفهان، با توجه 
بلله محتویات و مندرجللات پرونده،  تحقیقات بعمل آمده،  نظریه کارشللناس رسللمي 
دادگسللتري در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و سایر قرائن و امارات موجود و 
منعکس در پرونده وقوع و انتسللاب بزه هاي معنونه به متهمین مذکور محرز و مسلللم 
مي باشللد فلذا به اسللتناد مواد 47 و 5۳6 قانون مجازات اسللامي هر یک از آنها را در 
خصوص ارتکاب بزه ردیف اول به تحمل شش ماه حبس و در خصوص ارتکاب بزه 
ردیف دوم به تحمل هشللت ماه حبس تعزیري محکوم مي نماید. سللند مجعول نیز در 
راستاي اعمال و اجراي ماده ۱۰ قانون مرقوم معدوم گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 
۱۰ روز از تاریللخ اباغ واقعي قابل واخواهي در همین دادگاه و پس از انقضاي مهلت 
واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان مي باشد. م الف/ ۱۰248
خدابنده- رئیس شعبه ۱۰6 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تاکید  به  اشاره  با  پزشکي  نظام  رئیس کل سازمان 
برنامه پنجم توسعه بر تشکیل سازمان بیمه سامت 
براي  گفت:  زمینه،  این  در  شده  انجام  اقدامات  و 
تصمیم گیري در مورد جایگاه سازمان بیمه سامت 

حدود دو، سه ماه وقت باقي است.
سید شهاب الدین صدر در همایش بیمه سامت، 
چالش ها و چشم اندازها با اشاره به قوانین تعیین 
شده براي حوزه سامت و چشم انداز 2۰ ساله کشور 
در این حوزه گفت: بند ۱9 سیاست هاي کلي کشور 
بر رویکرد انسان سالم و سامت همه جانبه تاکید 
دارد. این بند قانوني بر یکپارچگي در سیاستگذاري، 
منابع  تخصیص  و  نظارت  ارزشیابي،  برنامه ریزي، 
غذا،  امنیت  هوا،  سامت  شاخص هاي  عمومي، 
کاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهدید کننده سامت، 
اصاح الگوي تغذیه، توسعه کمي و کیفي بیمه هاي 
سامت و کاهش سهم مردم از هزینه هاي سامت به 
زیر ۳۰ درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه تاکید دارند. 
همچنین بند 25 این سیاست ها در ایجاد بازار رقابتي 

براي ارائه خدمات بیمه درماني تاکید مي کند.
وي با اشاره به سابقه بیش از 7۰ ساله بیمه در کشور 
ادامه داد: اصل ۳، 29 و 4۳ قانون اساسي تاکید دارد 
که حاکمیت باید خدمات حوزه سامت را به نحو 
مناسب براي آحاد جامعه تامین کند. سال ۱۳74 و قبل 
از تصویب قانون بیمه همگاني، پوشش بیمه اي افراد 
حقوق بگیر و مزدبگیر مشخص شده بود. پس از سال 
74 و با تصویب قانون بیمه همگاني وضعیت بیمه اي 

روستائیان و خویش فرمایان نیز مشخص شد.
صدر با تأکید بر آن که براساس قانون بیمه همگاني 
و از سال 74 باید طي پنج سال پوشش صددرصدي 
بیمه در کشور فراهم مي شد، گفت: این قانون متأسفانه 
عملیاتي نشد. در حال حاضر نیز برخي دستگاه ها با 
ارائه آمارهایي از وضعیت پوشش بیمه اي در کشور 
طوري عنوان مي کنند که پوشش بیمه اي در کشور از 
صد در صد باالتر مي رود. این در حالي است که در 
حال حاضر بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور یعني 
بیش از هفت میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه اي 
قرار ندارند. آنچه که سازمان نظام پزشکي و مجلس 
شوراي اسامي دنبال مي کنند آن است که تمام آحاد 

جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
افزایش  و  بیمارستان ها  خودگرداني  طرح 

هزینه هاي مردم در امور سالمت
رئیس کل سازمان نظام پزشکي با اشاره به مشکات 

به وجود آمده در پي طرح خودگرداني بیمارستان ها و 
افزایش هزینه هاي مردم در امر سامت ادامه داد: بحث 
خودگرداني بیمارستان ها مشکات زیادي را ایجاد 
کرده است و مردم مجبورند حتي در بیمارستان هاي 
دولتي و دانشگاهي هزینه بپردازند. با اجراي قانون 
یارانه ها و واقعي شدن قیمت خدمات،  هدفمندي 

بحث هزینه هاي درمان جدي تر شده است.
وي افزود: گاهي افزایش هزینه هاي درمان را متوجه 
ارائه دهندگان خدمات مي دانند؛ این بحث انحرافي 
است. در هیچ جاي دنیا هزینه هاي تمام شده خدمات 
نمي کند.  پرداخت  خدمت  دهنده  ارائه  را  پزشکي 

قیمت تمام شده خدمات در حوزه سالمت 
روز به روز در حال افزایش است

صدر تاکید کرد: براساس قانون بیمه همگاني دولت 
از سال 74 مکلف شده بود که قیمت واقعي خدمات 
حوزه سامت را تعیین کند. اما از آن سال تاکنون 
هیچ دولتي به این امر اقدام نکرده است. شاید علت 
آن باشد که قیمت تمام شده خدمات پزشکي بسیار 
باالست. به دنبال آن نیز بحث سرانه درمان و تعرفه ها 
مطرح مي شود. براین اساس است که تاکنون قیمت 

واقعي خدمات در حوزه سامت تعیین نشده است. 
تعیین قیمت واقعي خدمات تکلیف قانوني است و 
باید انجام شود؛ به ویژه امروز که قانون هدفمندي 

یارانه ها در حال اجراست.
مردم  را  سالمت  هزینه هاي  درصد   58

مي پردازند
بیان این که اکنون حدود 57 تا 58 درصد  با  صدر 
هزینه هاي درمان به مردم تحمیل مي شود، ادامه داد: 
سیاست مقام معظم رهبري آن است که تا پایان برنامه 
پنجم توسعه بار هزینه هاي سامت که به مردم تحمیل 
مي شود به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. براین اساس 

باید شیب اعتبارات حوزه سامت به نحوي باشد که 
ساالنه حدود شش درصد از بار هزینه هاي تحمیلي 
زمان سامت خود  در  مردم  یابد.  کاهش  مردم  به 
سرمایه گذاري مي کنند تا در زمان نیاز و خطر بتوانند 

از حمایت بیمه بهره مند شوند.
تنوع  به  اشاره  با  پزشکي  نظام  سازمان  کل  رئیس 
بیمه هاي درماني در کشور ادامه داد: براساس برنامه 
در  واحد سامت  بیمه  سازمان  باید  توسعه  پنجم 
کشور تشکیل شود. کمیته اي بحث ادغام وزارتخانه ها 

را پیگیري مي کرد. پس از مشخص شدن وضعیت 
ادغام ها و با تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
در مورد جایگاه سازمان بیمه سامت دو دیدگاه مطرح 
بود؛ این که بیمه ها در وزارتخانه جدید باقي بمانند و 
یا به وزارت بهداشت بازگردند. این موضوع بحثي 
است که اکنون مطرح است و تصمیم گیري درباره آن 
موکول شده به زماني که شرح وظایف وزارتخانه ها 
روشن شود. در مجموع اکنون براي تصمیم گیري در 
مورد جایگاه سازمان بیمه سامت حدود دو، سه ماه 

وقت باقي است.
جهاني  بهداشت  سازمان  تعاریف  به  اشاره  با  وي 
در مورد چهار کارکرد اصلي نظام سامت، گفت: 
براساس اعام سازمان بهداشت جهاني، ارائه خدمت، 
تولید منابع، تامین منابع و تولیت چهار کارکرد اصلي 
در نظام سامت است. همچنین براساس دستورالعمل 
سازمان بهداشت جهاني، ارتقاي سامت، مشارکت 
عادالنه ملي و پاسخگویي به انتظارات مردم سه هدف 

اصلي براي نظام سامت است.
 - بهداشتي  خدمات  ارائه  فعلي  وضعیت 

درماني قابل دفاع نیست
صدر افزود: در حال حاضر هم مردم و هم جامعه 
پزشکي از وضعیت ارائه خدمات بهداشتي - درماني 
اظهار  زمینه  این  در  هم  مسئوالن  هستند.  ناراضي 
نارضایتي مي کنند. مجموعه این عوامل نشان مي دهد 
که وضع فعلي خدمات بهداشت درمان در کشور قابل 
دفاع نیست. براي ساماندهي این موضوع و براساس 
برنامه پنجم توسعه باید سازمان بیمه سامت تشکیل 
بیمه  سازمان  این  که  است  آن  بحث  اکنون  شود. 
سامت در کدام دستگاه اجرایي قرار گیرد. براساس 
قانون برنامه پنجم توسعه، تولیت حوزه سامت با 
وزارت بهداشت است. اما بیمه سامت به طور کامل 

با حوزه سامت تلفیق ندارد.
به  مربوط  برنامه  احکام  برشمردن  با  ادامه  در  وي 
قلمرو نظام سامت، گفت: در حال حاضر در ترکیب 
شوراي عالي بیمه یک نفر از وزارت بهداشت و یک 
نفر از سازمان نظام پزشکي قرار دارند. 9 عضو دیگر 
در این شورا را اعضاي سازمان هاي بیمه گر تشکیل 
مي دهند. ترکیب این شورا باید اصاح شود. همچنین 
براساس  است.  واقعي  غیر  کشور  در  درمان  سرانه 
کارشناسي هاي انجام شده سرانه درمان باید بین ۱5 تا 
2۰ هزار تومان باشد این در حالي است که رقم هشت 
هزار و 5۰۰ توماني براي سرانه درمان اعمال مي شود.

آیین تندرستی

یک دندانپزشک با بیان این که افراد براي زیباتر کردن 
چهره خود از کاشت نگین استفاده مي کنند، گفت: 
کاشت نگین به بافت دندان آسیبي نمي رساند اما به 

مرور زمان باعث پوسیدگي دندان مي شود.
محمدرضا خامي در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که 
نگین هایي که روي دندان کار گذاشته مي شوند، انواع 
و اقسام گوناگوني دارند، افزود: جنس نگین ها بستگي 
به انتخاب و سلیقه افراد دارد که در دسترس زنان و 
از  استفاده  این که  بیان  با  قرار مي گیرد. وي  دختران 
ژل اسید فسفوریک از عوارض کاشت نگین بر روي 
رساندن  آسیب  باعث  اسید  این  افزود:  دندان هاست، 

رنگ  تغییر  باعث  تدریج  به  و  دندان شده  میناي  به 
دندان مي شود. این عضو هیأت علمي دانشگاه علوم 
پزشکي تهران، نازک شدن میناي دندان را یکي دیگر 
از عوارض کاشت نگین عنوان کرد و گفت: کاشت 
نگین در بعضي موارد ترک هاي میکروسکوپي را ایجاد 

مي کند که باعث شکستگي دندان مي شود.
غیرمجاز  را  آرایشگران  توسط  نگین  کاشت  خامي 
دانست و تأکید کرد: نگین کاشته شده روي دندان با 
مسواک زدن از بین نمي رود و باید توسط دندانپزشک 
برداشته شود در غیر این صورت ممکن است باعث 

شکستگي دندان شود.

نارضایتی ها اوج می گیرد 

بیش از 7 میلیون نفر درکشورتحت پوشش 
هیچ بیمه اي نیستند

کاشت نگين، باعث پوسيدگي دندان مي شود

پزشکان در یک مطالعه جدید دریافته اند بیماراني که 
را روزانه مصرف  فشارخون  داروهاي  معمول  انواع 
مي کنند، اگر دارو را در ساعت خواب بخورند از تاثیر 
کنترل کننده آن بیشتر و بهتر بهره مند خواهند شد. 
پینگ شائو، متخصص لیبریایي در دانشگاه »سیچائوم« 
افزایش  کرد:  تشریح  مطلب،  این  بیان  با  چین  در 
شناخته  عامل  عنوان  به  صبح  هنگام  در  فشارخون 
شده خطر بروز مشکات ناشي از فشارخون باال مثل 
حمات قلبي یا سکته مغزي را پس از برخاستن از 

خواب در اولین ساعت روز تشدید مي کند. به این 
ترتیب وقتي داروهاي فشارخون صبح خورده شوند، 
بیشترین تاثیر را در اواسط روز اعمال خواهند کرد 
و در نتیجه تاثیر کنترل کننده آنها در شب و اوایل 
داروها  این  اگر  که  حالي  در  مي یابد.  کاهش  صبح 
هنگام خواب مصرف شوند، بیشترین تاثیر را در طول 
شب و صبح زود خواهند داشت و در نتیجه خطر 
افزایش ناگهاني فشارخون به هنگام صبح تا حد قابل 

ماحظه اي کاهش پیدا مي کند.

مصرف قرص فشارخون در ساعت خواب موثرتر است

پزشکان تأکید کردند: آلودگي هاي ناشي از ترافیک در 
 شهرها احتمال زایمان زودرس را در زنان باردار تا 

۳۰ درصد افزایش مي دهند.
مطالعه روي ۱۰۰ هزار مورد تولد نشان داد که مواد 
شیمیایي سمي حاصل از ترافیک شهري به سامت 
نوزادي که در راه است و همچنین به مادر، آسیب 

مي رساند.
بیت رتیز از دانشگاه کالیفرنیا که سرپرستي این مطالعه 
را برعهده داشته خاطرنشان کرد: آلودگي هوا با تولد 
نوزادان زیر وزن طبیعي و نیز زایمان زودرس و پیش 

از موعد مرتبط است.
مشخص  مطالعات  این  بیواسکوالر،  گزارش  بر  بنا 
پلي ساکلیک  هوایي  هیدروکربن هاي  که  است  کرده 
زایمان  با  که  هستند  اصلي  آالینده هاي   ،)PAH(

زودرس ارتباط دارند.
روزنامه تلگراف نیز با انتشار گزارش مجله سامت 
محیط زیست در همین ارتباط نوشت: افزایش خطر 
نیترات  ذرات  تأثیر  تحت  زایمان زودرس همچنین 
تأثیر  با  آالینده  دومین  عنوان  به  که  است  آمونیوم 

نامطلوب روي سامت جنین شناخته شده است.
این بررسي ها همچنین تأیید مي کند که قرار گرفتن 

در معرض آالینده هاي اصلي مثل PAH که از اگزوز 
اتومبیل ها خارج مي شود، احتمال زایمان پیش از موعد 

را تا ۳۰ درصد افزایش مي دهد.

آلودگي هوای ناشي از ترافيک برای زنان باردار 
دردسر آفرین است  
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شماره پرونده: 89۰998۰۳596۰۰۰68
شماره بایگاني شعبه: 89۱۰27

شللکات: ۱. آقاي حیات اللله مرادي افغاني، 2. آقاي رحمت اله مللرادي افغاني، ۳. آقاي 
نبللي کریمي افغاني، 4. آقاي تاج محمد مللرادي افغاني، 5- آقاي محمد رحماني افغاني 
همگي به نشللاني اصفهان- ملک شهر- خ مطهري- بعد از سه راه مهدیه- مقابل کوچه 
آسیاب- منزل دوم، 6. آقاي خان محمد جباري افغاني، 7- آقاي حسین عطائي 8- آقاي 
حیات اله حسللیني همگي به نشللاني اصفهللان، 9- آقاي اکرام جاران افغاني به نشللاني 
اصفهان- سلله راه ملک شهر- روبروي شللهرک قدس، ۱۰- آقاي حکیم کریمي افغاني 
به نشللاني اصفهان- ملک شهر- خ مطهري- نرسللیده به آزادگان، ۱۱- آقاي سعید مراد 
احمدي افغاني، ۱2- آقاي صحبت اله سللعیدي افغاني همگي به نشللاني اصفهان- ملک 
شهر- نبش بانک ملت- کوچه سلمان، ۱۳- آقاي دوست محمد اختري افغاني به نشاني 
اصفهان- ملک شهر- مفتح روبروي پاسگاه پشت مسجد، ۱4- آقاي فیض اله ماعوض 
افغاني به نشاني اصفهان- سه راه ملک شهر- ساختمان گلشن- کوچه سلماني، ۱5- آقاي 
باباخان قاسم افغاني به نشاني اصفهان- ملک شهر- کوچه سلمان، متهمین: ۱. آقاي طارق 
ممتاز 2. آقاي علي اسللامي رضایي همگي به نشللاني نامعلوم، ۳. آقاي سعید سواري به 
نشاني اهواز- آسیابان الین ششم- پ 2۳- جنب آژانس خروس طایي، 4- آقاي شهاب 
ممتاز، 5- آقاي عبدالخالق ممتاز با وکالت آقاي حسین قجاوند به نشاني اصفهان خ امام 
خمیني جنب اداره تأمین اجتماعي شللماره 2 مجتمع الماس طبقه 7 واحد 7۰8، اتهام ها: 
مشللارکت در سللرقت مقرون به آزار، 2- معاونت در سللرقت، ۳- غصب عنوان دولتي 
مأمورین انتظامي، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و 

بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهامات آقایان ۱- سعید سواري فرزند عبود 25 ساله باسواد شغل آزاد اهل 
و سللاکن اهواز داراي سللابقه کیفري 2- طارق ممتاز فرزند سعید فعًا متواري ۳- علي 
اسللامي فرزند منصور فعًا متواري دائر بر سرقت مقرون به آزار و اذیت و معرفي خود 
به عنوان مأمور نیروي انتظامي به این شرح که متهمین با همراه داشتن اسپري و شوکر و 
پوشیدن لباس مأمورین انتظامي وارد محل اقامت اتباع افغاني شده و با آزار و اذیت آنها 
و معرفي خود به عنوان مأمور نیروي انتظامي اقدام به سللرقت اموال شکات نموده اند که 
اموال مسروقه عبارت است از: سي هزار تومان وجه نقد و گوشي موبایل از خان محمد 
جباري و دو عدد گوشللي موبایل از یارمحمد مرادي و گوشي موبایل و نود هزار تومان 
وجه نقد از رحمت اله مرادي و گوشي موبایل از شاکر کرمي و موبایل و دویست هزار 
تومان وجه نقد از محمد رحماني و گوشي موبایل و دویست و سي هزار تومان وجه نقد 
از سللعید مراداحمدي و گوشي موبایل و سي هزار تومان وجه نقد از حجت اله سعیدي 
و گوشللي موبایل و پنجاه و پنج هزار تومان وجه نقد از باباخان قاسللم و گوشي موبایل 
و ششللصد و پانزده هزار تومان از حکیم کریمي و گوشللي موبایل ششصد و پنجاه هزار 
تومان از تاج محمد مرادي و گوشي موبایل از فیض اله ماعوض و پنجاه هزار تومان از 
حیات اله مرادي و گوشي موبایل و ششصد و چهل و شش هزار تومان از حسین عطایي 
و گوشللي موبایل از حیات امیرحسللیني و دو عدد گوشي و بیست و هشت هزار تومان 
از دوسللت محمد اختري و دو عدد گوشللي موبایل از اکرام جاران که متهم ردیف سوم 
فقط در سللرقت از حسین عطایي و حیات اله حسللیني بادو متهم دیگر مشارکت داشته 
علیهذا نظر به شللکایت هاي مطروحه و کیفرخواست صادره و گزارش مأمورین انتظامي 
و اظهارات تعدادي از متهمین در دادسللرا و دادگاه شناسایي سعید سواري توسط بعضي 
از شکات و متواري بودن متهمین ردیف دوم و سوم اظهارات انتسابي را محرز و مسلم 
دانسته و در خصوص معرفي خود به عنوان مأمورین انتظامي مستنداً به ماده 555 قانون 
مجازات اسامي حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیري 
صادر و اعام مي نماید و در خصوص سرقت مستنداً به ماده 652 قانون مجازات اسامي 
حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیري 
و رد اموال مسللروقه در حق شللکات صادر و اعام مي نماید. در خصوص اتهام آقایان 
۱- شهاب ممتاز فرزند سعید اهل و ساکن اصفهان 2۰ ساله شغل آزاد مجرد داراي سابقه 
کیفري 2- عبدالخالق ممتاز فرزند سللعید اهل و سللاکن اصفهان باسواد شغل آزاد بدون 
سابقه کیفري هر دو با وکالت آقاي حسین قجاوند دائر بر معاونت در سرقت مقرون به 
آزار و اذیت نظر به مراتب فوق و دفاعیات غیرمؤثر متهمین و وکیل آنها اتهام انتسللابي 
را محرز و مسلللم دانسته و مسللتنداً به مواد 652 و 726 قانون مجازات اسامي و لحاظ 

بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین حکم 
بر محکومیت هر یک از متهمین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزاي نقدي 
در حق صندوق دولت و تحمل یک ضربه شللاق تعزیري صادر و اعام مي نماید. رأي 
صادره در خصوص متهمین سعید سواري و علي اسامي و طارق ممتاز غیابي و ظرف 
ده روز پس از اباغ قابل واخوهي در همین دادگاه و در خصوص بقیه متهمین حضوري 
و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر محترم استان 

اصفهان مي باشد. م الف/۱۰244
توانگر- رئیس شعبه ۱۱2 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

اباغ
7/۳55 شماره اباغیه: 9۰۱۰۱۰۰۳5۳4۰2467

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳594۰۰478
شماره بایگاني شعبه: 9۰۰8۱6

شللاکي آقاي حسینعلي خلیلي شکایتي علیه محمد مرادي فرزند عبداله تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرسللتان اصفهللان- اصفهان نموده که جهت رسللیدگی به شللعبه ۱۰8 دادگاه 
عمومی )کیفري( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید 
نیکبخت- سللاختمان دادگسللتری کل اسللتان اصفهان- طبقه همکف ارجاع و به کاسه 
9۰۰998۰۳594۰۰478 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۰/۰8/2۳ و ساعت ۱۱:۳۰ 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي و به تجویز ماده 
۱8۰ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می شللود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ ۱۰246
سمیع عادل- منشي شعبه ۱۰8 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ
7/۳58 شماره اباغیه: 9۰۱۰۱۰۰۳5۳4۰2484

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳656۰۰74۳
شماره بایگاني شعبه: 9۰۰826

شاکي: آقاي بهمن وکیلي شکایتي علیه خانم مریم موسوي محمدي فرزند مرتضي تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسللیدگي به شللعبه ۱۰8 دادگاه 
عمومي )کیفري( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید 
نیکبخت- سللاختمان دادگسللتري کل اسللتان اصفهان- طبقه همکف ارجاع و به کاسه 
9۰۰998۰۳656۰۰74۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن ۱۳9۰/۰8/25 و ساعت ۱۰/۳۰ 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي و به تجویز ماده 
۱8۰ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطاع 
از مفللاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللاني کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد. م الف/ ۱۰247
سمیع عادل- منشي شعبه ۱۰8 دادگاه عمومي )جزایي( شهرستان اصفهان
 

اباغ 
7/۳59 شماره اباغیه: 9۰۱۰۱۰۰۳529۰۱794

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳529۰۰۰۱۰
شماره بایگاني شعبه: 9۰۰8۰8

خواهان هللا اقللدس قزویني زاده اصفهاني و حسللام قزویني زاده و حامللد قزویني زاده و 
فخرالملوک مرائي دادخواستي به طرفیت خوانده حمید میرزاخاني تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي )کیفري( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳7 ارجاع و به کاسه 9۰۰998۰۳529۰۰۰۱۰ ثبت 
گردیده که وقت رسللیدگي آن ۱۳9۰/۰7/24 و سللاعت ۱۰:۱5 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني و دسللتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ ۱۰۱7۳
سلیماني- مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

  
اباغ
7/۳76 شماره اباغیه: 9۰۱۰۱۰۰۳54۰۰۱922

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳656۰۰6۰2
شماره بایگاني شعبه: 9۰۰9۰9

شاکي: خانم مریم جالي زفره فرزند غامرضا شکایتي علیه آقاي جواد کریمي مبني سبداني 
مبنللي بر احتراق عمدي و تهدید مطرح نموده که جهت رسللیدگي به شللعبه ۱۱4 دادگاه 
عمومي )کیفري( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شللهید نیکبخت 
سللاختمان دادگسللتري کل اسللتان اصفهان طبقه ۳ اتاق شللماره ۳47 ارجاع و به کاسه 
9۰۰998۰۳656۰۰6۰2 ثبت گردیده که وقت رسللیدگي آن ۱۳9۰/۰8/۳۰ و ساعت 9:۳۰ 
تعیین شللده اسللت. به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱8۰ قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور کیفري و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشللار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به جهت 
رسللیدگي در وقت مقرر حاضر شود. در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي و 

دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ ۱۰۳۱۳
مرتضایي- مدیر دفتر شعبه ۱۱4 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اخطار اجرایي
7/۳82 شماره: 89-۱572 ش 8 به موجب رأي شماره 5۳2 تاریخ 9۰/۳/29 حوزه 8 شوراي 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اصغر کشاورز مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیون ریال( بابت خسارات 
وارده و مبلغ 2۱7/۰۰۰ ریال هزینه پارکینگ و مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال هزینه جرثقیل و سللي 
هزار ریال بابت هزینه دادرسللي و 5۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسللي در حق محکوم 
له پرویز باقرزاده نشاني محل اقامت: اصفهان- زرین شهر- بلوار بسیج- خ سجاد- کوچه 
ثارا... کوچه شهید امیني پ 2 منزل شخصي. ماده ۳4 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگللذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالللي معرفي کند که اجراي حکم و 
اسللتیفاء محکوم به از آن میسر باشللد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحاً اعام نماید. هرگاه ظرف سلله سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد. م الف/ ۱۰۳۳7
شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

حصر وراثت
7/۳8۳ آقاي داود درخشاني داراي شناسنامه شماره ۳-۱۰6696-۱27 به شرح دادخواست به 
کاسه 9۰-۳۰2۰ ح/ ۱۰ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان امراله درخشاني بشناسنامه ۱7۱6 در تاریخ ۱۳9۰/5/۱8 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسللت به: ۳ پسر و ۳ دختر و یک 
عیال به نام هاي ذیل: ۱- داود درخشللاني ش ش ۳-۱۰6696-۱27 پسر متوفي، 2- محمد 
مهدي درخشللاني ش ش 2۳۱7 پسر متوفي، ۳- عبدالحمید درخشاني ش ش 2۰۰۰ پسر 
متوفي، 4- زهرا درخشاني ش ش ۱8۰۳ دختر متوفي، 5- لیا درخشاني ش ش 2962 دختر 
متوفي، 6- کبري درخشاني ش ش 64۰ دختر متوفي، 7- شهرت مکارمي اسفرجاني ش ش 
56 عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یکمرتبه آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ ۱۰۳79
رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
7/۳87 بدینوسیله به آقایان یزدانبخش پناهپوری فرزند خنجربه شماره شناسنامه 26۱ صادره 
ازسمیرم به شماره ملی ۱2۰95۰۱49۱ به آدرس: دهاقان خیابان ولیعصرکوچه چهارم پاک 

۳ که برابراعام اداره ثبت اسناد واماک دهاقان در آدرس مندرجه دراجرائیه مورد شناسائی 
واقع نگردیده ورضا قلی شاهین پورفرزند مظفربه شماره شناسنامه ۱4 صادره ازدهاقان به 
شللماره ملی 5۱294۰۱7۳5 به آدرس : شللهرضا اسام آباد منزل شخصی که برابرگزارش 
ماموراباغ درآدرس مذکورمورد شناسائی واقع نگردیده اباغ میگردد طبق مقررات ماده 74 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نظربه اینکه به موجب پرونده اجرائی کاسه29/2۰56/
ش/85 آقای بهرام شاهین پور به تعهد شما مبلغ هشتاد میلیون وهشتاد هزاروهفتادوشش 
ریال )8۰,۰8۰,۰76(ریال بابت اصل بدهی وخسللارت تاخیرتللا تاریخ 85/5/۱۰ که ازاین 
تاریخ به بعد روزانه مبلغ ۳7,9۰6 ریال بابت تاخیرروزانه به آن اضافه میگردد به مدیریت 
شللعب بانک سپه منطقه اصفهان ومبلغ چهارمیلیون وچهارهزاروچهار ریال)4,۰۰4,۰۰4 (
ریال بانضمام 5% جریمه تاخیربه صندوق دولت بدهکارمیباشید وامتناع ازتادیه دین نموده 
اسللت که بنا به درخواست بستانکار موجودی حساب شللماره ۰۳۱۰5۰6468۰۰۳ متعلق 
به آقای یزدانبخش پناهپوری وحسللابهای شللماره ۰2۰2۰۰25۳5۰۰۱ وحسللاب شماره 
۰۳۰669278۰۰8 نزد بانک صادرات شللعبه دهاقان متعلق به آقای رضا قلی شللاهین پور 
بازداشت گردیده است.که مراتب جهت اطاع شما وعدم برداشت ازحساب جهت اباغ به 

شما درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج میگردد.
میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرضا

مزایده مال غیر منقول
7/۳88 بر اسللاس پرونده اجرائی کاسه 54/2574/الف/89 تمامت ششدانگ قطعه زمین 
موات شماره 2/6887 واقع درفضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 297 متر مربع 
مورد ثبت صفحه ۱8۱ دفتر۳۰4 با حدود اربعه ذیل:شللماالً به طول ۱۱ مترپی اشللتراکی با 
زمین 2/6848 شرقاً به طول بیست وهفت مترپی اشتراکی با زمین 2/67۳5 جنوباً به طول ۱۱ 
مترپی اشتراکی است با زمین 2/6888 غرباً اول به طول ۱9 مترپی اشتراکی با زمین 2/6886 
دوم به طول هفت ونیم متر پی است به کوچه ۱5 متری مسنده حقوق ارتفاقی ندارد به نام 
نجیم سللهرابی تله بازلو ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 8442 
مورخ 84/۱/22 دفتر ۱45 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک ملی شعبه بوستان شهرضا 
قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بسللتانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از اباغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصاح ماده ۳4 اصاحی قانون 
ثبللت و آئین نامه اصاحی مربوطه پاک مذکور مللورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصیف وارزیابی گردید. پاک مذکوردرمحل به صورت یکباب خانه مسللکونی با 297 
مترمربع عرصه و299 مترمربع اعیانی شامل زیرزمین مسکونی وطبقات همکف ونیم طبق 
نیزمسللکونی با سللقف های تیرچه وبلوک ودیوارهای آجری وسطوح رنگ آمیزی نمای 
خارجی آجری ودربهای داخلی چوبی ودربهای خارجی پروفیل آهنی ودارای سللرویس 
بهداشللتی وآشللپزخانه کامل و دارای اشللتراکات آب وبرق وگازمی باشد ودرضلع شرقی 
پاک فوق عرصه ای به مسللاحت حدود 6۰ مترمربللع به عنوان راهروی ورودی به پاک 
فوق اضافه گردیده که درسللند مالکیت قید نشللده وجزء مورد مزایده نیزنمی باشللد و با 
توجه به موقعیت محل وشرایط روزحاکم برعرصه وتقاضا وجمیع عوامل موثردیگردرقضیه 
به مبلغ نهصدوشصت میلیون ریال ریال)96۰,۰۰۰,۰۰۰(ریال ارزیابی گردیده است.ومورد 
مزایده تا تاریخ 9۰/8/۳۰ بیمه می باشللد.در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی ۱2 روز 
یکشنبه مورخ 9۰/8/22 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرسللد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسلله مزایده تشکیل میگردد.مزایده ازمبلغ کارشناسی نهصد وشصت میلیون ریال 
)96۰,۰۰۰,۰۰۰(ریال شللروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد 
فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا خیابان 
پاسداران امیرآباد فاز2 کوچه مسجد سلمان روبروی بن بست شقایق پاک 2۰۳ بازدید به 
عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در 
دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب 
وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی 

یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 9۰/7/۱7 چاپ ومنتشر میشود.
میر محمدی - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا
 

اعام مفقودي
7/۳84 کارت پایان خدمت اینجانب محمد پورنگ بروجني فرزند مرتضي قلي به شماره 

ملي 6-98862۱-5۱2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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 گ��ود ندارد ام��ا میل می اندازند و س��نگ
 می گیرند و کباده می کشند 

جوانان محله دسللت به کار شللدند. فضای اطراف 
 قبرستان، امامزاده سیدین و تکیه حضرت زهرا )س(
جای مناسللبی اسللت و آماده می شود. زیر آسمان 
خللدا. گود ندارد اما میل می اندازند و سللنگ می 

گیرند و کباده می کشند. 
ورزشکاران محل راضی نیستند و دلخوری خود از 
مسللئوالن را بارها اعام کرده اند. اما می خواهند 

بگویند ما می توانیم. 
تصمی��م گرفتی��م خودمان دس��ت ب��ه کار 

شویم 
کاظللم زاده یکی از اهالی محل مللی گوید: مدتی 
است ورزش زورخانه ای در اصفهان به خصوص 
در کوجان که از محله های قدیمی این شهر است 
طرفللدار زیادی پیدا کللرده اسللت. در این منطقه 
زورخانه ای نبوده و سللاخته هم نشللده است. به 
همیللن دلیل بچه های محللل تصمیم گرفتند خود 

دست به کار شوند. 
وی اداملله می دهد: مدتی پیش درخواسللت زمین 

داشتیم اما پاسخی نگرفتیم البته معتمدان محل قول 
رایزنی با مسللئوالن ورزشی اسللتان را داده اند اما 
هنوز که خبری نیست. البته مدتی پیش یک سالن 
ورزشللی چند منظوره در این منطقه ساخته شد اما 

سالن ورزش زورخانه ای ندارد.
خ��اک و خ��ول قبرس��تان ک��ه ج��ای تمرین 

نیست 
رضایللی از دیگللر اهالی محل اسللت کلله در این 
زورخانلله سللرباز تمرین می کنللد. وی می گوید: 
اصفهان پایتخت ورزش زورخانه ای ایران اسللت 
امللا در هملله مناطق اصفهللان زورخانه نیسللت. 
مسللئوالن بیاینللد و ببیننللد بچه هللای اینجا کجا 
تمرین و ورزش می کنند. خاک و خول قبرسللتان 
 که جای تمرین نیسللت. پللس وعده ها کی عملی

می شود؟ 
تفاهم نامه ای که فراموش شد 

ورزش باستانی ایران حاال دیگر فدراسیون جهانی 
دارد. یونسللکو آن را بلله ثبت رسللانده و قرار بود 
جشن سللالگرد این اتفاق بزرگ شللهریور ماه در 
اصفهان، پایتخللت ورزش پهلوانی و زورخانه ای 

ایران و جهان برگزار شللود. البته قرار بود پیش از 
این که نللام پایتختی ورزش باسللتانی ایران به نام 
اصفهان ثبت شللود، ۱4 زورخانه به زورخانه های 
 این شهر اضافه شود. دو سال از امضای موافقت نامه
فدراسیون و استانداری اصفهان می گذرد اما جالب 
اسللت بدانید در این مدت حتی یک زورخانه هم 

ساخته نشده است. 
تغییرات مدیریتی کارها را عقب انداخت 

دبیللر هیللأت ورزش پهلوانللی و زورخانلله ای 
اصفهللان می گوید: این تفاهللم نامه به قوت خود 
باقی اسللت. اما به خاطللر تغییللر مدیریتی که در 
اسللتانداری اصفهان رخ داد کارها متوقف شد. اما 
بی شک بعد از مراسم 25 آبان که روز ثبت جهانی 
 ورزش باستانی است دوباره این مسأله را پیگیری

می کنیم. 
وی اداملله مللی دهد: به زودی نشسللتی با حضور 

اسللتاندار، مدیللرکل ورزش و جوانللان، رئیللس 
فدراسللیون و مسللئوالن هیأت انجام می شود که 
بحث ساخت و تجهیز زورخانه های شهر اصفهان 

به صورت جدی مورد بررسی قرار می گیرد.
برون��د حاض��ر  ح��ال  در  ه��ا   کوجان��ی 

خمینی شهر 
میرواحدی گفت: برای حل مشکل عاقه مندان به 
ورزش پهلوانللی در منطقه کوجان هم برنامه هایی 
خواهیم داشللت. قرار اسللت با همکاری اداره کل 
ورزش و جوانللان در ایللن منطقلله و مناطق دیگر 
شللهر اصفهللان مربللی، امکانات و تجهیللزات در 
اختیارحسللینیه ها و مساجد قرار گیرد تا از فضای 
مناسللب این مکان ها برای انجام ورزش پهلوانی 
استفاده شود. دبیر هیأت گفت: البته در حال حاضر 
می توانند از زورخانه خمینی شللهر بعد از امامزاده 
سللید محمللد و زورخانه ذوالفقار شللاهین شللهر 

استفاده کنند! 
وی ادامه داد: هنللوز تفاهم نامه همکاری هیأت و 
اداره کل انجام نشللده اما سللعی می کنیم در اولین 
فرصت محل مناسللب تللر و امکانات و تجهیزات 
ورزش زورخانلله ای را در اختیارجوانان کوجانی 

قرار دهیم. 
زورخان��ه مرک��زی اس��تان در نق��ش جهان 

ساخته می شود 
میرواحللدی در ارتبللاط بللا سللاخت زورخانلله 
مرکللزی اصفهان در ورزشللگاه نقللش جهان هم 
گفت: بللا توجه به واگذاری پللروژه به اصفهان به 
 سللاخت زورخانه مرکزی اسللتان بسللیار امیدوار

هستیم.
ساخت این زورخانه در تفاهم نامه ای با استانداری 
اصفهان به امضا رسیده است و منتظر قطعی شدن 

و آغاز مراحل ساخت هستیم.

 پژمان سلطانی 
تیم فوتبال سللپاهان اصفهان در  دیداری معوقه از 
هفته هشللتم لیگ برتر فوتبال کشو عصر امروز در 
ورزشللگاه شللهید باهنر کرمان به مصاف تیم مس 

می رود.
سللپاهان پس از حذف ناباورانلله از لیگ قهرمانان 
قاره کهن، در هفته نهم به ورزشللگاه انقاب کرج 
رفت و با یک بازی برتر توانست میزبان خود را با 
چهار گل شکست دهد. اما آن چیزی که در باشگاه 
طایی پوشللان اصفهان می گذرد به نوعی آرامش 

این باشگاه را زیر سئوال برده.
صحبت های سللاکت، حسینی و پورسینا در برنامه 
پر بیننده 9۰ باعث شللد تا هواداران این تیم نسبت 
به آینده تیم فوتبال سللپاهان نا امید شللوند که باید 
اسللتعفای علیرضا رحیمی را به بحث های ساکت، 
حسینی و پورسللینا اضافه کرد اما وی کمتر از 24 

ساعت از این استعفا منصرف شد.
 رحیمی مدیر ورزشللی با ۳۰ سال سابقه می تواند 
این تیم را به روزهای اوج دهه هشللتاد برساند به 
شللرطی که هواداران متعصب سپاهانی صبر پیشه 
کننللد و رئیس هیأت مدیره نیز همکاری تنگاتنگی 

با این مدیر داشته باشد. 
صمللد مرفللاوی که با تیللم مس کرمللان در فصل 
گذشللته نتایللج قابل قبولی کسللب کللرد؛ در این 
فصللل بیللش از پنج هفته دوام نیاورد و از سللمت 

خللود اسللتعفا و یا اخراج شللد، هر چنللد که در 
 فوتبللال ما کلمه اخراج بلله واژه ای نامفهوم تبدیل

شده است.
صمللد مرفاوی تا پایان هفتلله پنجم تنها یک امتیاز 
بللرای کرمانی ها به ارمغللان آورد، صبر کرمانی ها 
کم بود و باژویچ مربی کهنسللال کروات به جای 

او نشست.
باژویچی که همدمش سللیگار می باشد و هنوز با 

این سن و سال رعایت احوال خود را نمی کند. او 
هم در این سلله هفته نتوانسللته پیروزی را به جمع 
کرمانللی ها بیاورد و تیم مس بللا دو امتیاز در قعر 

جدول دست و پا می زند.
شللاگردان باژویچ قصد دارند برای حداکثر امتیاز 
به بازی بیایند و به تاکتیک دفاعی روی نمی آورند 
 چرا که جلوی چشمان هواداران خود بازی مي کنند
در مقابل این فرصت مناسللبی برای شاگردان لوکا 

بوناچیللچ خواهد بود که از هللر دو جناح چپ و 
راسللت توسط حسن اشللجاری و هاشم بیگ زاده 

دروازه مسی ها را مورد حمله قرار دهند.
 سپاهانی ها نیز می توانند از پاس های توی عمق 
نویدکیا و احمد جمشللیدیان بهللره الزم را ببرند، 
هر چند که بیشللتر تفکر لوکا بازی سللازی از خط 
دفاعی و ارسللال توپ های مستقیم به پشت دفاع 
حریف می باشد تا مهاجمان این تیم به ویژه عماد 
محمدرضا که موتور گلزنی اش اسللتارت خورده، 

دروازه تیم مس را باز کند.
تقابل دو مربللی کروات در لیگ برتر خیلی جالب 
می باشللد و باید منتظر ماند و دید  که کدام مربی 
با دسللت پللر از زمین مسللابقه خارج می شللود، 
مربی سللپاهان و یللا باژویچ مربی کهنسللال مس 
 کرمان که پس از هیاهللوی فراوان به این تیم آمد.
لوکا بوناچیچ قبل از مرفاوی، سللرمربی کرمانی ها 
بود و در این تیم خاطرات خوشللی را تجربه کرده 
و در لیگ قهرمانان آسللیا از گللروه خود صعود و 
در نهایللت بللا قرعه بدی روبه رو شللد چرا که در 
مرحللله یک چهارم نهایی بلله ذوب آهن خورد و 
شاگردان ابراهیم زاده تیم مس کرمان را با شکست 
بدرقه کردند تا لوکا سللیگار برگ معروف خود را 

به ابراهیم زاده هدیه دهد.
گفتنللی اسللت کلله ذوب آهللن بلله مقللام نایب 
 قهرمانللی جللام باشللگاه هللای آسللیا در فصللل

گذشته رسید.

لیدرهای  از تمرین روز جمعه سپاهان، برخی  پس 
این تیم بعد از شنیدن حرف های محسن بنگر برآشفته 
شدند و بر زمین و زمان تاختند. به گزارش ایمنا، آخرین 
تمرین سپاهان پیش از بازی با مس کرمان با آرامش به 
پایان رسید اما برخی لیدرهای این تیم در پارکینگ محل 
تمرین پس از شنیدن حرف های محسن بنگر برآشفته 
شدند و بر زمین و زمان تاختند. محسن بنگر که توسط 

لوکا از تمرین کردن منع شده بود هنگام تمرین روی 
نیمکت کنار رحمان احمدی نشسته بود و در پایان 
تمرین در حالی که از چهره اش مشخص بود از وضع 
موجود راضی نیست به سمت پارکینگ رفت تا محل 
تمرین را ترک کند اما لیدرها و تماشاگران حاضر در 
تمرین جلوی او را گرفتند تا علت تمرین نکردنش را 
جویا شوند؛ بنگر با بیان این که از وضع موجود راضی 

نبوده وبا گفتن این که گویا بقیه از من سپاهانی ترند از 
کادر فنی تیم به شدت گایه کرد و به سمت خودروی 
خود رفت؛ ماجرا اینجا تمام نشد و وی هنگام سوار 
شدن به خودرو خود در جواب لیدرها که خواستار 
توضیح بیشتر او شدند گفت: مسأله پول نیست؛ من نیاز 
به پول ندارم و تا اینجای فصل هم فقط 9 میلیون پول 
گرفته ام مسأله چیز دیگری است؛ من جلوی قلعه نوعی 

هم ایستادم و گفتم تیم را استقالی بستی، جلوی لوکا 
هم می ایستم، این اخاق من است و من با این وضع 

نمی توانم کنار بیایم و نیم فصل از سپاهان می روم.
ها  حرف  این  شنیدن  با  سپاهان  لیدرهای  از  یکی 
برآشفت و به زمین و زمان تاخت؛ آنها معتقد بودند 
حق با بنگر است و کادر فنی تیم نباید به این شکل 
با بازیکنان قدیمی تیم برخورد کند؛ لیدر خشمگین 
سپاهان همچنین هنگامی که لوکا قصد داشت مجموعه 
باغ فردوس را ترک کند به او گفت: مستر لوکا فقط 

باید قهرمان شی!

بنگر: جلوی قلعه نوعی ایستادم؛ جلوی لوکا هم می ایستم

ورزش

خاطرات خوش لوکا زنده می شود

کروات هاي ایراني تبار به مصاف هم مي روند

گزارش

یادداشت

صرامی: در انتخابات هيأت شمشيربازی استان 
شرکت می کنم

رئیس سابق هیأت شمشیربازی استان اصفهان گفت: دوره 
ریاست من بر هیأت شمشیربازی استان اصفهان تمام شده 
اما می خواهم در انتخابات جدید هیأت شرکت کرده و در 

صورت انتخاب بار دیگر در این هیأت حضور پیدا کنم.
احسان صرامی در گفتگو با ایمنا در مورد انتخاب بابا احمدی 
دوره  گفت:  استان  شمشیربازی  هیأت  سرپرست  عنوان  به 
ریاست من بر هیأت شمشیربازی استان اصفهان تمام شده 

اما می خواهم در انتخابات جدید هیأت شرکت کرده و در صورت انتخاب بار دیگر 
ارتقای جایگاه ورزش شمشیربازی  به دنبال  پیدا کنم چراکه  این هیأت حضور  در 
استان هستم. رئیس سابق هیأت شمشیربازی استان بیان داشت: مطمئن باشید حتی اگر 
کاندیداهای دیگری هم برای انتخابات هیأت ثبت نام کنند، به آنها کمک کرده و در 
صورت عدم انتخاب هم در کنار آنها خواهم بود. وی در مورد اظهارات معاون امور 
ورزش مدیرکل تربیت بدنی استان که گفته بود صرامی تمایلی به حضور مجدد در 
هیأت نداشت، اضافه کرد: آقای مایی با من صحبت کرد و قرار شد در هیأت حضور 

داشته باشم و با اداره کل همکاری کنم و نمی دانم از چه حرف می زنید.

صرامی عالقه ای به کاندیداتوری در هيأت 
شمشيربازی نداشت
اصفهان  استان  بدنی  تربیت  مدیرکل  ورزش  امور  معاون 
سرپرست  عنوان  به  احمدی  بابا  تیمور  انتخاب  مورد  در 
رئیس  دوره  گفت:  اصفهان  استان  شمشیربازی  هیأت 
به  توجه  با  و  بود  رسیده  پایان  به  شمشیربازی  هیأت 
در  مجدد  کاندیداتوری  به  عاقه ای  صرامی  که  این 
هیأت سرپرست  عنوان  به  را  احمدی  بابا  نداشت،   هیأت 

معرفی کردیم.
افشین مایی در گفتگو با ایمنا پیرامون حضور تیمور بابا احمدی، قائم مقام باشگاه 
سپاهان به عنوان سرپرست هیأت شمشیربازی استان اصفهان اظهار داشت: دوره رئیس 
هیأت شمشیربازی به پایان رسیده بود و با توجه به این که احسان صرامی، رئیس هیأت 
عاقه ای به کاندیداتوری مجدد در هیأت نداشت، بابا احمدی را به عنوان سرپرست 

هیأت معرفی کردیم. 
معاون امور ورزش مدیرکل تربیت بدنی استان در مورد دالیل حضور بابا احمدی در 
این سمت تصریح کرد: بابا احمدی پتانسیل خوبی برای کمک به ورزش استان دارد و 

عاقه مند است این رشته را در اصفهان اعتا بخشد. 

حاشیه

برخورد قاطع مدیرعامل سپاهان با مدافع پرحاشیه؛
رحيمي خطاب به بنگر: پولت را پس بده و برو

تیم  سرمربي  به  نسبت  بنگر  رفتار  از  رحیمي  علیرضا 
درباره  لیدرها  به  را خطاب  او  و جمات  شده  خشمگین 
جدایي از باشگاه شنیده و به او گفته است: »دریافتي امسالت 

را به باشگاه پس بده و برو«.
حاضر  حال  در  که  سپاهان  مدیرعامل  رحیمي  علیرضا 
روزهاي سختي را در این باشگاه اصفهاني مي گذراند یکي 

از ناظران حاشیه هاي تمرین روز جمعه سپاهان بود. 
این مدیرعامل با تجربه که به شدت از بابت رفتار اخیر کاپیتان تیمش ناراحت است 
تصمیم گرفته تا برخوردی قاطع در مقابل او داشته باشد. گفته می شود رحیمي از رفتار 
بنگر نسبت به سرمربي تیم خشمگین شده و جمات این مدافع شمالي را خطاب به 
لیدرها درباره جدایي از باشگاه شنیده و به او گفته است: »دریافتي امسالت را به باشگاه 

پس بده و بعد هر جا که خواستي برو.« 
با وجود این که بعید به نظر نمي رسد بحران سپاهان و بنگر با پا درمیاني اطرافیان به 
پایان برسد اما در حال حاضر با توجه به اخاق خاص لوکا بعید است که بنگر از 

تنبیه قسر در برود. 

نگاهی به تغییرات در لیگ برتر
  برکناری چهار مربی

و شش مدیرعامل در 9 هفته
دیدارهای  از  چهارم  یک  فقط  که  شرایطی  در 
برتر  لیگ  فوتبال  مسابقات  دوره  یازدهمین 
باشگاه های کشور برگزار شده است، 6 مدیر عامل و 

چهار سرمربی شغل خود را از دست داده اند.
به گزارش مهر، نهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ 
برتر باشگاه های کشور یکشنبه هفته گذشته به اتمام 
رسید و از پنجشنبه هفته پیش رو دیدارهای هفته 
دهم آغاز می شود. با برگزاری بیش از یک چهارم 
از دیدارهای لیگ برتر، تعدادی از باشگاه ها دست به 
تغییر و تحول زده و چاره برون رفت از بحران را در 

برکناری مربی دیده اند.
چیزی  مربیانش  شغلی  امنیت  که  ایران  فوتبال  در 
آستانه  و  است  عربی  کشورهای  لیگ  به  نزدیک 
تحمل مدیرانش پایین تر از حد  معمول، در 9 هفته 
میانگین  به صورت  که  شده اند  برکنار  مربی  چهار 
برای هر دو هفته یک مربی صندلی خود را از دست 

داده و با لیگ برتر وداع کرده  است.
این  بود.  مرفاوی  یازدهم صمد  لیگ  قربانی  اولین 
مربی جوان در هفته های ابتدایی لیگ برتر آنقدر بد 
کار کرد که تا پیش از آغاز هفته ششم جای خود را 
به میروساو باژویچ 76 ساله داد. مدیران همتای 
سرچشمه ای تیم مس نیز برای فرار از قعر جدول 
چاره را در برکناری احمد سنجری دیده و نیمکت 
این تیم را به اصغر شرفی سپردند. با آمدن شرفی و 
باژویچ به لیگ برتر، زنگ آغاز تغییر و تحوالت 
از همان هفته پنجم به صدا درآمد و میانگین سنی 

مربیان لیگ برتری هم افزایش یافت.
فتح اله نژادزمانی نیز به همراه صمد مرفاوی از مس 
کرمان رفت. شروع ناامیدکننده مس کرمان در لیگ 
برتر گریبان این مدیر را هم گرفت تا او جای خود 
را به حمید حاج اسماعیل زاده بدهد. این مدیر نیز 
پیش از برگزاری دیدارهای هفته نهم لیگ برتر از 
مس کرمان رفت و مسند مدیرعاملی این باشگاه را 

به سید نصراله گنجعلی خانی سپرد.
برتر  لیگ  آن که هفته سوم  از  قبل  و  این  از  پیش 
آغاز شود، محمدرضا ساکت از مدیرعاملی باشگاه 
سپاهان کناره گیری کرده و جای خود را به علیرضا 
رحیمی داده بود، در اصل ساکت اولین مدیری بود 
که با لیگ یازدهم وداع کرد و پرافتخارترین تیم لیگ 

برتر را به رحیمی سپرد.
در نخستین روز شهریورماه و پیش از آن که هفته 
پنجم لیگ برتر آغاز شود، اصغر دلیلی هم به صورت 
ناگهانی از مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن کنار گذاشته 
این  داد.  ابراهیمی  خسرو  به  را  خود  جای  و  شد 
تغییر و تحول مدیریتی که دومین جابه جایی و البته 
تیم  بود،  برتر  لیگ  جنجالی ترین عزل و نصب در 
حیات  دوران  از  تازه ای  دوران  وارد  را  آهن  ذوب 

خود کرد.
پس از برگزاری دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر دو 
باشگاه  دو  فنی  و  مدیریتی  رده های  در  جابه جایی 
باشگاه  سرپرست  کاشانی  حبیب  گرفت.  صورت 
پرسپولیس تاوان شکست در دربی را داد و از این 
جانشین  نیز  قاسمپور  ابراهیم  و  کرد  وداع  باشگاه 
مهدی دینورزاده شد که داماش با او به رده شانزدهم 

جدول سقوط کرده بود.
این پایان تغییر و تحوالت در تیم های لیگ برتر نبود 
و در روز چهارشنبه هفته گذشته حمید درخشان به 
صورت توافقی به همکاری خود با باشگاه شاهین 
بوشهر پایان داد تا فیروز کریمی باز هم به لیگ برتر 
بازگردد. در تغییر و تحوالت مدیریتی باشگاه شاهین 
این  مدیرعاملی  مسند  بر  دادگر  علی  نیز  بوشهر 
باشگاه تکیه زد که در هفته های اخیر بارها جابه جا 
شده بود تا این که باألخره به این مدیر تازه وارد در 

فوتبال رسید.
در فوتبال دنیا تا حدودی بی سابقه است که امنیت 
شغلی مدیران کمتر از مربیان باشد اما در فوتبال ما 
این اتفاق رخ داده و صندلی های مدیریتی، لرزان تر 

از نیمکت های داغ مربیگری است.

اینجا اصفهان است؛ پایتخت ورزش پهلوانی و زورخانه ای جهان

 نوای مرشد از قبرستان
به گوش می رسد

شاید عجیب باشد اما باور کنید. در گوشه ای از اصفهان، پایتخت ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای جهان، نوای مرش��د نه از گود زورخانه بلكه از گورستان شنیده می شود. 
زمینی خاکی در محله کوجان اصفهان، فاصله تا نزدیک ترین زورخانه ۱0 کیلومتر! قرار 

بود زورخانه ورزشگاه بزرگ نقش جهان سال پیش افتتاح شود اما... 

زاینده رود
هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور با صدرنشینی 
گیتی پسند اصفهان ادامه یافت و فوالد ماهان تیم 
دوم جدول در شللیراز با حسللاب هشت بر چهار 
تیللم ارژن را درهللم کوبید و دیگللر تیم اصفهانی 
فیروز صفه با حساب چهار به یک بر میثاق تهران 
غلبلله کرد تا ایللن تیم بدون امتیللاز اصفهان را به 

سوی پایتخت ترک کند.
در سللالن پیللروزی اصفهان گیتی پسللند با نتیجه 
پللر گل 9 بر چهللار تیم ملی حفللاری اهواز را با 

شکست بدرقه کرد.
نماینده اهواز که بیشللتر کارشناسان معتقد بودند 
حریفی آسللان برای تیم های لیگ برتری نخواهد 
بللود هنللوز یک دقیقلله از بازی نگذشللته بود که 
دروازه خود را توسللط محمد کشللاورز باز شده 
دید کلله در ادامه تا دقیقه پانزده، پنج گل دیگر از 
احسللان زحمتکش )سه گل(، سجادبندی سعدی 
و وحید شمسللایی دریافت نمللود و بازیکنان این 
تیم که از نظر تکنیکی زبانزد فوتسللال دوسللتان 
هسللتند نتوانسللتند کارهای تکنیکللی و تاکتیکی 
را در زمیللن پیللاده کنند اما در پنللج دقیقه پایانی 
بازی، ورق برگشللت و تیم اهوازی توانست سه 
گل خورده خود را توسللط مهدی حسللن زاده و 
حمید احمدی )دو گل( جبللران کند تا امیدها به 

این تیم بازگردد.
افضللل بلله همللراه شللاگردانش با تفاضل سلله 

گل برتللری بلله رختکللن رفتنللد. در نیملله دوم 
تیللم حفللاری بر حمللات خللود افزود تللا این 
 کلله گل چهارم رسللید ایللن گل توسللط مجتبی
مریللدی زاده بلله ثمر رسللید و باعث شللد گیتی 
پسللند احسللاس خطر کند و بازی را در دسللت 
بگیللرد. گیتی پسللندی ها چندیللن فرصت برای 
گلزنللی داشللتند تا این کلله گل شللاپای برزیلی 
شللیرازه میهمللان را از هم پاشللید و دو گل دیگر 
 نیز توسللط محمد وزیر زاده و سجادبندی سعدی

دریافت کردند.
در دیگللر بازی که در سللالن پیروزی انجام شللد 
تیم فیروزصفه در نیمه نخسللت با برتری کامل و 
درخشللش قدرت بهادری با سلله گل به رختکن 

رفت و میثاق حرفی برای گفتن نداشت.
مصطفللی طیبی و قدرت بهللادری )دو گل( برای 
فیللروز صفه گلزنللی کردند که در ایللن بین نباید 
از بازی خوب حسللن لوالکللی و فرهاد فخیم به 

سادگی گذشت.
در نیملله دوم هر دو تیم با حفظ توپ و یارگیری 
قصد داشللتند مانللع از گلزنی حریف شللوند که 
قدرت بهللادری  در دقیقه ۳2 هت تریک کرد اما 
پنج دقیقه از گل بهادری نگذشللته بود که مجتبی 
حسن نژاد یکی از گل های خورده را جبران کرد 
و بازی با نتیجه چهار بر یک به سللود شللاگردان 
باغبانباشی به پایان رسللید تا این تیم ۱9 امتیازی 

شود. 

هفته هفتم، هفته اصفهانی ها 

جشنواره گل اصفهاني ها در فوتسال

تحلیل



قبل از هر چیز این باور را که سفر باید حتمًا در مسافت های 
و  خود  ذهن  در  شود  انجام  طوالنی  مدت  به  و  دراز  و  دور 

خانواده تغییر دهید.
یا  بزنید  را  سفر  قید  کلی  به  یا  شود  می  باعث  باوری  چنین 
دیدن  برای  کیلومترها  و  شوید  متقبل  را  زیادی  های  هزینه 
دریاچه  فان  از  بازدید  یا  باستانی  آثار  فان  تماشای  دریا، 
در  که  هایی  جاذبه  از  بسیاری  از  و  کنید  سفر  جنگل  و 
مواقع از  بسیاری  در  بمانید.  غافل  شماست  نزدیکی   همین 
می توان با طی مسافت بسیار کوتاه به یک منطقه طبیعی جالب 
مانند یک آبگرم طبیعی و یا یک اثر تاریخی مسافرت کرد. این 
ذات سفر است که می تواند در بهبود روحیه و کسب تجارب 
جذاب و جدید برای شما و خانواده تان موثر باشد، نه مقاصد 

دور و سفرهای پرهزینه!
گروهی سفر کنید

و  ها  هزینه  کردن  قسمت  معنای  به  کردن  سفر  جمعی  دسته 
مسئولیت های سفر هم هست و این چیزی است که در نوروز 

احتماالً خیلی به کارتان خواهد آمد!
چند  با  را  موضوع  توانید  می  گروهی  سفر  این  برای 
بگذارید  میان  در  نیز  خود  نزدیک  بستگان  از  نفر 
زیادی حد  تا  هم  کار  این  شوید.  همسفر  آنها  با   و 
هزینه ها را کاهش خواهد داد و هم لذت سفر را دو چندان 
زمینه  در  مفیدی  بسیار  تجربه  که  این  بر  عاوه  کرد،  خواهد 

تعامات اجتماعی برای فرزندانتان خواهد بود.
بی گدار به آب نزنید

بدون برنامه و به امید آنچه پیش آید، راهی سفر نشوید. قبل 
از سفر اطاعاتی در زمینه اماکن اقامتی، قیمت ها و امکانات 
به  گدار  بی  است  بهتر  آورید.  دست  به  خود  انتخابی  مقصد 

آب نزنید. حتی ممکن است تورهای گروهی یک یا دو روزه 
ارزان قیمت را پیدا کنید که سفر خاطره انگیزی را برای شما 
رقم بزند. بعد از انتخاب مقصد مورد نظر خود برای سفر باید 
هزینه های سفر را ارزیابی و برای آن برنامه ریزی کنید. باید 
ببینید چقدر پول دارید و چقدر می توانید برای این سفر کنار 
بگذارید. تا حد ممکن هزینه های اضافی را حذف کنید. برای 
اقامت، خورد و خوراک و هزینه های پیش بینی نشده مبلغی 

را در نظر بگیرید. 
ممکن  چه  اگر  باکیفیت،  و  مناسب  مسافرتی  چادر  یک  تهیه 
هزینه  در  جویی  صرفه  با  ولی  آید،  نظر  به  گران  است 
کرد. خواهد  جبران  را  شما  هزینه  زود  خیلی  اقامت   محل 
ضمن این که اقامت در چادر و در طبیعت، برای بسیاری لذت 
بخش تر از ماندن در زیر سقف هتل ها و ویاهای گرانقیمت 
در  اما  ببرید  لذت  تجربه  این  از  است  خوب  هوا  اگر  است، 
صورت نامساعد بودن هوا در خیلی جاها می توانید در منازل 
مصاحبت  از  و  دمخور شوید  آنها  با  کنید،  اقامت  محل  اهالی 
ببرید.  لذت  آنها  محلی  غذاهای  و  رسومشان  و  آداب  آنها،  با 
را  خود  غذای  سفر  در  تا  ببرید  همراه  هم  را  غذا  اولیه  مواد 

تهیه کنید.
سفر یک روزه هم سفر است

دارید در  نمی پسندید و دوست  را  نوع مسافرت  این  اگر  اما 
مسافرت آب از آب تکان نخورد و ترجیح می دهید در هتل 
اقامت کنید، یک سفر یکروزه می تواند برای شما مناسب باشد. 
می توان اتاقی را برای یک شب در یکی از شهرهای توریستی و 
یا زیارتی رزرو کرد و برای صرفه جویی در هزینه ها با اتوبوس 
یا قطار مسافرت کرد. یک یا دو مورد از دیدنی های شهر را 
انتخاب و از آن بازدید کنید. مدتی را به استراحت و گشت و 

گذار در فضای هتل اختصاص دهید. 
دور شدن از فضای روزمره زندگی حتی برای همین چند ساعت 

تأثیر زیادی بر روحیه و نشاط مسافران خواهد گذاشت.
از جاده لذت ببرید

سفر  طول  در  سفر  لذت  و  ها  دیدنی  از  توجهی  قابل  درصد 
اتفاق می افتد، نه در مقصد. در طول سفر می توانید اطاعات 
باعث می شود  کنید. همان اطاعاتی که  مختلفی جمع آوری 
به نظر  باتجربه تر  پایان سفر پخته تر و  شما و فرزندانتان در 
برسید. برای بازدید از مسیر، جاده ها و روستاهای اطراف وقت 
بگذارید و سعی کنید سفر را در راه تعریف کنید نه در مقصد.

در شهر سفر کنید
ارزان ترین نوع سفر، سفرهای درون شهری است. می توانید 
شهر  های  دیدنی  به  سری  و  بگیرید  را  تان  خانواده  دست 
خودتان بزنید. سفرهای یک روزه و نیم روزه به اطراف شهر را 
هم از دست ندهید. کمی وقت برای تحقیق بگذارید و ببینید 
که مناطق دیدنی اطراف شهرتان کدامند؟ کدام یک از مناطق یا 

اماکن را تا به حال ندیده اید؟
این  در  را  متفاوت  روز  یک  و  بگیرید  را  خانواده  دست  بعد 
مناطق بگذرانید. این طور نه هزینه حمل و نقل شهر به  شهر را 

می پردازید و نه هزینه اقامتگاه و خورد و خوراک.

ارزان سفر کنید

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 23 °26 ° 9 °2 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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خرید و فروش شپش و ادرار شتر بين زنان 
عربستانی!

در بازارهای روستایی استان عسیر عربستان خرید و فروش شپش بین زنان گسترش 
عکاظ  روزنامه  می کنند.  استفاده  خود  موهای  بهبود  برای  آنها  از  که  است  یافته 
عربستان با انتشار این مطلب از اقدامات طبیبان سنتی در جنوب شرق عربستان ابراز 
 نگرانی نمود که در آنجا شپش به عنوان وسیله ای در مقابله با ریزش مو محبوبیت

یافته است.
 عاوه بر این، چنین تصوری وجود دارد که این جانوران خونخوار می توانند سبب 
پرپشت شدن، رشد و براق شدن موها شوند. روزنامه عکاظ ابراز تحیر می کند که 
قیمت یک شپش در بازارهای این شهر تا ۳5 ریال )حدود 9/5 دالر( نیز می رسد. 
محمد العسیری یکی از متخصصین پزشکی سنتی به این روزنامه 
زنان  به  و  است  انگل  شپش،  که  داد  توضیح 
و  تقویت  برای  که  کرد  توصیه  عربستان 
براق شدن موهای خود از ادرار شتر جوان 
متمادی  زمان های  طی  که  کنند  استفاده 

آزمایش شده است.
در این راستا، روزنامه ابراز تاسف کرد که یک 
شیشه کوچک حاوی ادرار شتر بسیار گرانتر از یک 

شپش است.

 مجردها بيشتر ورزش
می کنند

داد  نشان  انگلیس  در  اخیر  سنجی  نظر  یک  نتایج 
که: افراد متاهل کمتر از مجرد ها ورزش می کنند و 

بیشتر چاق می شوند.
این نظر سنجی از سوی کارشناسان دانشگاه لوف برا در 
دپارتمان سامت انگلیس انجام شده است و نتایج آن 
 تأیید می کند که متأهل ها خیلی کمتر  به توصیه » انجام

 ۱5۰ دقیقه فعالیت های بدنی و ورزش در طول هفته« 
عمل می کنند.

در میان افرادی که در این نظرسنجی حضور داشته اند، 
متأهل  زنان  و 6۳ درصد  متأهل  مردان  76 درصد 
شده  توصیه  زمان  مدت  از  کمتر  که  کردند  اظهار 
به فعالیت هایی مانند شنا، دوچرخه سواری، دو و یا 
سایر فعالیت های ورزشی می پردازند. لین آلموند از 
متخصصان کالج دانشگاه »سنت ماری« در این باره 
می گوید:  از آنجا که افراد متأهل اغلب سن بیشتری 
دارند و برای نگهداری از فرزندان و سایر عوامل، 
مسئولیت های بیشتری بر عهده آن ها است پس در 
 نتیجله شیلوه فعلالیتلی  آن هللا تحللت تأثیلر قرار

می گیلرد.

چرا خميازه می کشيم؟
خمیازه  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعات  نتیجه 
بیشتر برای کنترل حرارت مغز ایجاد می شود تا فرد 
به راحتی فکر کند.خمیازه می تواند فراتر از نشانه 

خواب و یا خستگی باشد.
تعداد  در  فصلی  تغییرات  که  دریافتند  محققان 
افراد در زمستان  تاثیرگذار هستند.  دفعات خمیازه 
پس از سپری کردن ساعات متوالی در هوای سرد، 
بیش از گرمای تابستان خمیازه می کشند. وقتی که 
هوای اطراف گرم تر از دمای بدن انسان باشد، کم تر 
از  گرم تر  هوای  استنشاق  زیرا  می کشیم  خمیازه 
مغز  یا  و  بدن  به خنک شدن  منجر  بدن،  حرارت 

نمی شود.
گاهی  می کشند؛  خمیازه  دلیل  دو  به  عموماً  افراد 
بی اختیار به خاطر خستگی، استرس، ایجاد تغییراتی 
ساعت  همچنین  و  ذهنی  یا  فیزیکی  فعالیت  در 
اثر دیدن، شنیدن،  نیز در  بیولوژیکی بدن و گاهی 

خواندن و یا حتی فکر کردن باشد. 
تثبیت  با  باشد.  مسری  می تواند  خمیازه  واقع  در 
دمای مغز، خمیازه میزان دقت و کارکرد ذهنی را 

بهبود می بخشد.

 عجيب ترین معماری
 صخره ای ایران

ترین  پیشرفته  ترین و  از عجیب  یکی  غار کوگان 
آید که در  به حساب می  این دوره  معماری های 
کرده  خوش  جا  لرستان  سبز  استان  از  ای  گوشه 
است. غار »کوگان« یکی از معدود غارهای مصنوعی 
 لرستان است که به دست انسان در دل کوهستان های 

این استان ساخته شده است.
این غار در 52 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد 
در روستای خوش آب و هوایی به همین نام قرار 
دارد و جزو غارهای چند طبقه محسوب می شود 

که دسترسی به آنها بسیار سخت است.
در واقع اگر آماتور باشید یا بدون تجهیزات حرفه 
سری  غار  این  به  نوردی  کوه  و  غارنوردی  ای 
بزنید عمًا حرکت در این غار برایتان غیر ممکن 
خواهد بود. غار کوگان در نگاه اول ظاهری شبیه 
دقیقی  های  حجاری  با  آن  سر  تا  سر  و  دارد  دژ 
فرسا آنها در حقیقت طاقت   ساخته شده که حفر 

بوده است.
به  غار کوگان  اطراف  در  که  هایی  استناد سکه  به 
به  غار  این  عمر  که  فهمید  توان  می  آمده،  دست 
دوره اشکانیان می رسد و در قرون متمادی به عنوان 
یک محل سکونت دائمی مورد استفاده قرار گرفته 

است.
و  شده  حفر  گوش  چهار  به صورت  غار  ورودی 
ابعادی معادل 2/5 در 2/2۰ متر دارد. این ورودی به 
سمت شمال باز می شود و بعد از آن شما وارد فضای 
دو طبقه غاری می شوید که طبقه اول آن چهار اتاق 
 دارد و این چهار اتاق با فضاهای مرتبطی به هم وصل

هستند.
کف  از  باالتر  متر   ۳/4 حدوداً  هم  غار  دوم  طبقه 
اتاق  هم  آن  در  و  شده  ساخته  غار  اول  قسمت 
هایی به چشم می خورد. جالب ترین ویژگی این 
اتاق ها آن است که در همه آنها مخازن آب تعبیه 
شده است! غار کوگان در واقع یک نمونه برجسته، 
که  است  ای  معماری صخره  از  دیدنی  و  پیشرفته 
مساحت کلی فضاهای تعبیه شده در آن به حدود 

28۱ متر مربع می رسد.
این غار با شماره 266۰ در فهرست آثار ملی ایران 
کوگان  غار  به  رسیدن  برای  است.  رسیده  ثبت  به 
آباد-  جاده خرم  کیلومتر هشت  و  لرستان  به  باید 
کرمانشاه سفر کنید و کوه کوگان را در سمت چپ 

جاده ببینید.
مسیر دسترسی دیگر شما، از شهرستان پلدختر در 
جنوب شرقی شهرستان خرم آباد می گذرد. از این 
جا باید به منطقه معموالن بروید و روستای کوگان 
راهی  دوم  نشانی  از  اگر  ببینید.  بخش  این  در  را 
خواهید  فاصله  کیلومتر   52 استان  مرکز  تا  شوید، 
داشت که همه این مسیر آسفالت است و احتماالً 
مشکلی در تردد پیش نخواهد آمد. وضعیت آب و 

هوایی منطقه هم معتدل کوهستانی است.
بنابراین در این فصل از سال به تجهیزات گرمایشی 

و لباس های گرم احتیاج پیدا می کنید.

مردی که در قوطی چيپس دفن شد
فردریک باوئر همیشه رویای این را داشت که چیپس ها در یک قوطی جای بگیرند. 
او در سال ۱966 برای شرکت پروتکتر و گمبل کار می کرد و راهی مناسب برای 
 یکسان کردن اندازه چیپس های این شرکت پیدا کرد به این ترتیب چیپس های پرینگلز

 به بازارآمد. 
باوئر از این ابتکارش خیلی راضی بود و همیشه به آن افتخار می کرد تا جایی که 
از سال ها قبل دوست داشت همراه با آن از این دنیا خداحافظی کند.به همین خاطر 
زمانی که باوئر در ماه گذشته مرد، فرزندانش خاکستر این مهندس مبتکر را در داخل 
یکی از قوطی های چیپس پرینگلز ریختند.  لری پسر بزرگ خانواده که 49 سال دارد 
درمورد مرگ پدر و اجرای خواست او گفت: زمانی که برای اولین بار مسأله مرگ 
او در دهه ۱98۰مطرح شد او مدتی درباره اش فکر کرد و بعد گفت که می خواهد 
خاکسترش در یکی از این قوطی ها دفن شود و ما خندیدیم و آن را به عنوان یک 
شوخی خانوادگی برای هم تعریف می کردیم اما او جدی بود. به همین خاطر زمانی که 
پس از چند سال مبارزه با بیماری آلزایمر درگذشت، برادران من به فکر این افتادند که 
چطور باید به این وصیت او عمل کرد. اما من از قبل ترتیب همه مراحل را داده بودم 
و حتی یک بسته چیپس پرینگلز معمولی هم خریده بودم تا خاکسترش را داخل آن 
بریزم.«  ابداع باوئر در تولید این چیپس با اندازه یکسان هم اکنون نام پرینگلز را در کنار 
 کوکا کوال و یا شکات تابلرون به عنوان یکی از مشهورترین برندهای تجاری خوراکی 

مطرح کرده است.

کردن  هزینه  اهداف  ترین  مهم  از  یکی  اگرچه 
کان در راه ساختن برندهای ماندگار و تاثیرگذار، 
اما  است،  مشتری  برای  وفاداری  حس  ایجاد 
درصد کمی از مشتریان هستند که فقط به خاطر 
را محصوالتش  شرکت،  یک  تجاری  نام  و   برند 
اما همین درصد کم هم برای شرکت  می خرند. 
ها غنیمت است، چراکه این شرکت ها با استفاده 

از همین مشتریان می توانند تبلیغات تاثیرگذاری 
بهتری هم به فروش  نتیجه  باشند و در   را داشته 

می رسند. 
که  شوید  می  آشنا  برندهایی  با  گزارش  این  در 
مشتریانشان با وجود باال رفتن قیمت ها همچنان 
 وفادار به آنها مانده اند و برگ برنده این شرکت ها

به حساب می آیند.

آمازون
و  نو  اجناس  که  الکترونیک  تجارت  این شرکت 
اینترنتی می رساند، رده  به فروش  را  دست دوم 
به خاطر  این شرکت  دارد.  اختیار  در  را  نخست 
برند و با استفاده از نرخ پایینی که برای رساندن 
اجناس به مشتری دریافت می کند، در تاش برای 

حفظ مشتریان خود بوده است.

اپل )گوشی های هوشمند(
اپل که این روزها جای خود را در رده نخست به 
آمازون داده و خود به رده دوم قناعت کرده، در 
هوشمند  همراه  های  تلفن  بازار  در  حاضر  حال 
هم  وفاداری  مشتریان  و  زند  می  را  اول  حرف 

دارد.
فیس بوک

مارک زاکربرگ و شبکه اجتماعی محبوبش یعنی 
از جمله  کاربر  میلیون   75۰ با جذب  بوک  فیس 
پدیده هایی هستند که تقریبًا در تمام دنیا طرفدار 
دارند. بسیاری از مردم در سراسر دنیا، این روزها 
فیس بوک را به عنوان خانه مجازی خود انتخاب 
کرده اند و با وفاداری نسبت به آن قصد ترک خانه 

و کاشانه خود را نیز ندارند.
سامسونگ )تلفن همراه(

جایگاهی  فهرست  این  در  هم  ها  سامسونگی 
این  همراه  های  تلفن  خریداران  که  چرا  دارند، 
شرکت کره ای وفاداری خود را به این برند موفق 

تجاری در دنیا ثابت کرده اند.
اپل )کامپیوتر(

های  گوشی  مثل  هم  اپل  کامپیوترهای  وضع 
هوشمند خوب است، چرا که مشتریان این نوع از 
محصوالت اپل نیز به خوبی به برند خود وفادار 

مانده اند.

هیوندای
هیوندا تنها برند در صنعت خودروسازی است که 
جایی در بین برندهای دارای مشتریان وفادار دارد. 
رتبه این شرکت نسبت به سال گذشته تنها یک پله 

نزول کرده و همچنان در میان برترین هاست.
گوگل

و  محبوبترین  که  ندارد  توضیح  به  نیاز  دیگر 
پرقدرت ترین موتور جستجوی دنیا گوگل است 
که امسال سیزدهمین سال فعالیت خود را جشن 
گرفت. برای گوگل، این روزها پشت سر گذاشتن 
کار  بینگ  و  یاهو  چون  جستجویی  موتورهای 

چندان سختی به نظر نمی رسد!
ال جی )تلفن همراه(

این شرکت کره ای هم یکی از سه برند برتر در 
دنیا  در  بسیاری  طرفداران  که  است  همراه  تلفن 
باعث  هواداران  و  طرفداران  این  وفاداری  دارد. 
قرار گرفتن این شرکت در جمع برترین ها شده 

است.
توئیتر

همتایش  دیگر  مانند  هم  توئیتر  اجتماعی  شبکه 
یعنی فیس بوک جایگاهی در میان بهترین ها دارد. 
های  توئیت  با  هم  اجتماعی  شبکه  این  کاربران 
خود توئیتر را تنها نگذاشته اند و وفادار به عهد 

خود با این شبکه اجتماعی باقی مانده اند.

برندهای پرآوازه و مشتریان وفادار!

عکس روز

باور نكردني

روزنه

گوناگون

فروش بستنی با طعم گاو ...!!
عمراً اگر شما بستنی خورده باشید با طعم هواپیمای انگلیس! یا به عنوان نمونه بستنی با 
طعم گوشت گاو! اما اگر یک سری به ونزوئا بزنید می بینید که تنها حرف های عجیب و 
غریب هوگو چاوز نیست که این کشور را خبرساز کرده است. شاید شما تصور کنید که 
بستنی فروشی ای که بیشترین تنوع طعم را در دنیا دارد در ایتالیا و یا شاید آمریکا باشد، 

اما در حقیقت در شهر مریدای ونزوئا قرار دارد.
به نوشته بی.بی.سی در بین بستنی فروشی هایی که حداکثر دو طعم وانیلی و توت فرنگی 
داشتند، فروشگاهی به نام »کوروموتو« در کنار کلیسایی در شهر مریدا، توجه خبرنگار 
بی. بی. سی را جذب کرد. در سر در آن تابلویی با نوشته صورتی رنگ کتاب رکوردهای 

گینس نصب شده بود البته با مراجعه به داخل آن دلیل این تابلو مشخص شد.
در نگاه اول، همه چیز عادی به نظر می رسد اما با دقت بیشتر متوجه می شوید که طعم های 
ترکیبی بستنی عجیبی دارد: فلفلی، گوجه فرنگی، خیارترشی، پیاز، قارچ! کوروموتو در 
سال ۱98۰ توسط مهاجری از پرتغال به نام مانوئل دا سیلوا اولیویرا تاسیس شد.  با توجه 
به تنوع میوه ای مناطق استوایی همچون مانگو، گوآوا، پاپایا و مامایا، بستنی هایی که در 

آنجا پیدا می شود، خاص تر هستند.
اولین نوعی که مورد آزمایش قرار گرفت، از آواکادو تهیه شده  بود. روی دیوار، فهرستی 
از طعم ها روی تخته چوبی کنده کاری شده  است. طعم های عجیبی همچون تخم مرغ، 

ماکارونی، پنیر، ماهی ساردین و حتی گوشت گاو در این بین دیده می شود. 
اسامی نامتعارف هم مانند بستنی با طعم هواپیمای انگلیس نیز به چشم می خورد!


