
در حالی که با فرا رس��یدن فصل 
س��رما، نگرانی ها ب��رای کاهش 
س��همیه گاز صنای��ع، رو آوردن 
آنها به س��وخت های فسیلی و 
در نتیجه افزایش آلودگی هوای 
اصفهان افزای��ش می یابد؛ مدیر 

عامل شرکت گاز استان اصفهان اولویت را با تأمین نیاز مشترکان خانگی 
دانست و گفت: اگر صنایع از سیستم های ...

امروز  بحرین  و  ایران  تیم های 
سومین دیدار خود از مرحله اول 
جهانی  جام  مقدماتی  گروهی 
که  دیداری  می کنند.  برگزار  را 
می تواند به قیمت مشخص شدن 
تیم صعود کننده از گروه پنجم نیز 

تمام شود.
تیم ملی ایران پس از پیروزی خانگی مقابل ...

شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
چهارمحال  صنعتی  شهرک های 
پیش بینی  گفت:  بختیاری  و 
می شود میزان صادرات گز از این 
 استان در آینده ای نزدیک حدود

40 برابر افزایش یابد.
مریم کریمی در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار داشت: شناسایی 
ظرفیت  های موجود در هر استان زمینه را برای سرمایه گذاری و رشد 

و توسعه فراهم می کند ...

به زور گاز نمی توان آلودگی صنایع 
فرسوده اصفهان را کم کرد

 صادرات گز از چهارمحال  و  بختیاری
 40 برابر افزایش می یابد
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سراسري    صفحه 2

هواداران رقص شمشیر را فراموش 
نکرده اند

اقتصاد    صفحه 3

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:

290 نفر از اوباش اصفهان 
دستگیر شدند

 ورزش    صفحه7

ذاکر اصفهانی:

فروپاشی نظام های سیاسی،  ریشه در نا امنی اجتماعی دارد
استاندار اصفهان گفت: فروپاشی نظام های سیاسی  ریشه در 

ناامنی اجتماعی دارد.
در  اصفهانی  ذاکر  علیرضا  اصفهان،  از  فارس  به گزارش 

همایش سالمت اداری و جهاد اقتصادی که با حضور رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی و اداری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: 

استان  در  فنون  و  علوم  در عرصه  بی کرانی  ظرفیت های 
اصفهان وجود دارد که الزمه استان استفاده هرچه بیشتر و 

بهتر از این توان ها است.

وی با اشاره به این که همایش های مختلفی در استان اصفهان 
با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اداری در راستای 

صفحه 2سالمت اداری و جهاد اقتصادی...
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آمریکا- اسپانیا؛
قطعه جدید طرح سپر دفاع موشکي ناتو

جدال دیپلماتیك فرانسه و ترکیه بر سر ارامنه

با اعالم خبر مشارکت اسپانیا در طرح سپر 
دفاع موش��كي ناتو، به نظر مي رس��د که 
آمریكا در پاسخي راهبردي به روسیه، روند 
عملیاتي س��ازي این طرح را وارد مرحله 

جدیدي کرده است.
به گزارش ایرنا، آمریكا و اسپانیا روز جمعه 
پانزدهم مهر ماه بر سر استقرار سیستم ردگیر 
موشكي دریایي در سواحل اسپانیا موافقت 
کردن��د. این دو کش��ور موافقت کردند تا 
چهار ناو جنگي در پایگاه دریایي روتا واقع 
در 100کیلومتري شمال غربي جبل الطارق 
مس��تقر کنند. این بندر پایگاه برون مرزي 
اصل��ي نیروي دریایي آمریكا از اوایل دهه 
1950 )1329( بوده اس��ت. در این رابطه 
لئون پانت��ا وزیر دفاع آمریكا، در کنفرانس 
خب��ري در بروکس��ل گفت: ب��ا حمایت 
چهار کشتي جنگي در پایگاه دریایي روتا 
س��ازمان ناتو به طور چشمگیري توانایي 
 هاي دریایي در دریاي مدیترانه را تقویت

م��ي کند و توانایي ما را در تضمین امنیت 
این منطقه حیاتي افزایش مي دهد. 

زاپات��رو ریگ��ز  رود  لوئی��س   خ��وزه 
نخس��ت وزیر اس��پانیا، نیز که ب��ه اتفاق 
›اندرس فوگ راسموسن‹ دبیرکل ناتو، در 
کنفرانس خبري حضور داشت گفت: این 
طرح تنها جنبه بازدارندگي و تدافعي دارد 
و هیچ ک��س را هدف قرار نمي دهد. وي 
اضافه کرد: س��ازمان ناتو با استقرار چنین 
سامانه موشكي خواهان تضمین حفاظت 
از قلم��رو اروپا و ش��هروندان آن در برابر 
تهدید فزاینده موشكي کشورهایي است 
که به قانون بین الملل احترام نمي گذارند. 
زاپاترو و راسموسن و پانتا در بروکسل به 
طور رس��می استقرار چهار کشتي جنگي 
آمریكا را در ساحل شهر کادیز در جنوب 

اسپانیا اعالم کردند. 
تاکنون لهستان، جمهوري چک، روماني، 
هلند و ترکیه آمادگي خود را براي مشارکت 
در این طرح اعالم کرده اند. طرح موسوم 
به سپر دفاع موشكي در زمان جورج بوش 
پس��ر، تحت پوشش مقابله با به اصطالح 
تهدیدات ایران و کره  ش��مالي مطرح شد 
و در دوران دولت باراک اوباما با تغییراتي 
به عنوان طرح سپر دفاع موشكي ناتو ادامه 
یاف��ت که در چارچوب آن، س��امانه هاي 
راداري و موشكي در کشورهاي لهستان، 

روماني و ترکیه مستقر خواهد شد. 
همچنین در حالي که روسیه و کشورهاي 
غربي به وی��ژه آمریكا وارد مرحله تازه اي 
از تقابل در زمینه مس��أله سامانه دفاع ضد 
موشكي شدند، مقامات مسكو، در پاسخ 
به امضاي توافقنامه بین آمریكا و اس��پانیا 
در خصوص پیوستن مادرید به طرح سپر 
موشكي، آمریكا را به تصمیم گیري راهبردي 
در خصوص مسائل امنیتي اروپا بدون در 
نظر گرفتن منافع سایر کشورهاي اروپایي 
متهم کردند. وزارت امور خارجه روس��یه 
در بیانیه اي تأکی��د کرد که اقدامات دولت 
آمریكا در رابطه با سامانه دفاع ضد موشكي 
غیرقابل قبول است و امكان همكاري در 
زمینه س��پر موش��كي ممكن است از بین 
برود. در این بیانیه آمده است: گام دیگري 
از اقدامات آمریكا در زمینه تحقق مرحله 
به مرحله طرح ایجاد س��پر موش��كي در 
اروپا نمي تواند موجب نگراني نشود، چرا 
که در واقع در همین نخس��تین مرحله از 

عملي س��ازي این طرح، ش��اهد افزایش 
توان بالقوه موشكي آمریكا در منطقه اروپا 
هستیم. به عقیده دیپلمات هاي روسي، عدم 
آمادگي دولت آمریكا براي برطرف کردن 
نگراني هاي روس��یه و تمای��ل روز افزون 
براي استقرار تجهیزات موشكي آمریكا در 
مناطق مختلف اروپا بدون بررسي جمعي و 
بدون توجه به نظرات کشورهایي که منافع 
و امنیت آنها در این بین مطرح است، غیر 

قابل قبول ارزیابي شده است. 
در این بیانیه تأکید شده است که اگر روند 
اوضاع پیرامون مس��أله دفاع ضد موشكي 
اروپایي به این ترتی��ب پیش برود، امكان 
برطرف کردن اختالف��ات در این زمینه و 
همكاري سازنده براي تحقق این طرح از 

بین خواهد رفت. 
طرح سپر دفاع موشكي در ایستگاه جدید 

در حالي که طرح س��پر دفاع موش��كي و 
روندهاي مذاک��ره اي آن براي مدتي و از 
زمان مذاکرات سنت پترزبورگ در بیستم 
مرداد ماه 1390به مرحله سكوت رسیده بود 
اما با اعالم خبر پیوستن غیرمنتظره اسپانیا 
ب��ه این طرح و در حالي ک��ه پیش از این 
مادرید در قالب اصلي گنجانده نشده بود، 
این امر را مي توان نوعي پاسخ استراتژیک 
آمریكا به مذاکرات با روس��یه خواند. چرا 
که تا پیش از این روند مذاکرات اگرچه از 
روندي افزایشي برخوردار نبود اما روندي 
کمتر تقابلي داشت که با این اقدام آمریكا، 
روند تقابل شفاف تر از گذشته شده است. 
به نحوي که ایاالت متحده با وجود این که 
روسیه بر سر گفتمان اصلي خود یعني ارائه 
تضمین هاي حقوقي و از بین نرفتن موازنه 
راهبردي با آمریكایي ها تاکید مي کند اما از 
سوي دیگر، آمریكایي ها با ایجاد تغییراتي 
در طرح، آن را به سازمان ناتو و اروپا تعمیم 
دادند تا عالوه بر اجماع س��ازي در روند 
حرکتي طرح، پیش زمینه مشروعیت فراگیر 
را نی��ز براي حضور خ��ود در حوزه هاي 
استراتژیک ایجاد کنند. در چنین وضعیتي 
و در حال��ي ک��ه دو مرحله از طرح، یعني 
استقرار کشتي مونتري در دریاي مدیترانه 
)اس��فند1389( و سامانه هاي عملیاتي در 
لهستان )15 شهریور( به سرانجام رسیده، 
در قطعه اي جدید این پازل به اسپانیا رسیده 
اس��ت. به نظر مي رس��د عالقه و اشتیاق 
کش��ورهاي اروپایي به دلیل منافع مالي و 
استراتژیكي در مشارکت در این طرح یكي 
از عواملي است که به گسترش آن کمک 
کرده است. از سوي دیگر آمریكایي ها نیز 
به دلیل کاهش هزینه هاي مالي، گسترش 
حضور در اروپا به ویژه مناطق استراتژیک و 
نیز افزایش مشروعیت ایجاد سامانه، تمایل 
زیادي به افزایش کش��ورهاي مش��ارکت 
کنن��ده دارند و این به معناي تفوق آمریكا 
در عملیاتي سازي، روندهاي راهبردي در 
مقابل روس��یه و کاه��ش تأثیرگذاري این 

کشور بر حوزه هاي راهبردي است. 
به نظر مي رسد با گسترش چنین روندي 
 فراي همكاري روسیه و آمریكا در حوزه هاي
راهبردي دیگر نظیر پیمان استارت )پیمان 
کاهش تسلیحات هسته اي(، طرح سپر دفاع 
موشكي مي تواند فضاي رقابتي شدیدی 
 در ح��وزه ه��اي راهبردي و ح��وزه هاي
 نف��وذ را میان این دو ق��درت بزرگ احیا 

کند.

اظه��ارات نیكوال س��ارکوزي خطاب به 
مقام هاي ترکیه در خصوص به رسمیت 
شناختن نسل کش��ي ارامنه سبب شد تا 
برخي تحلیلگران آن را تالش وي براي 
جمع آوري آراي ارامنه در آستانه انتخابات 

ریاست جمهوري فرانسه قلمداد کنند.
نیكوال سارکوزي رئیس جمهور فرانسه، 
در سفر به ارمنستان و در دیدار با همتاي 
خود سرژ سرکیسیان از بناي یادبود آنچه 
 کش��تار ارامنه به دس��ت دولت عثماني
مي نامند، دیدار کرد. وي در این دیدار از 
دولت ترکیه خواس��ت تا این واقعه را به 
عنوان یک نسل کشي به رسمیت بشناسد 
و آن را به عنوان یک برگ سیاه در تاریخ 
خود بپذیرد. اظهارات نیكوال سارکوزي 
واکنش تند داود اوغلو وزیر امور خارجه 

ترکیه را به همراه داشت. 
آناتول��ي،  خبرگ��زاري  گ��زارش  ب��ه 
را س��ارکوزي  اظه��ارات  اوغل��و   داود 
فرصت طلبي سیاس��ي پیش از انتخابات 
نامی��د و از وي خواس��ت به جاي ایفاي 
نقش ی��ک م��ورخ به مش��كالت مردم 

کشورش رسیدگي کند. 
پایگاه اینترنتي شبكه تلوزیوني فرانس 24 
نی��ز در بازتاب این خبر ب��ه نقل از داود 
اوغل��و نوش��ت: مأموریت ما ب��ه عنوان 
سیاس��تمداران، تعری��ف و تحلیل وقایع 
زمان گذشته نیس��ت بلكه این است که 

آینده را تعریف کنیم. 
 تنش میان فرانسه و ترکیه بر سر نسل کشي

ارامنه بدین جا ختم نمي ش��ود. در سال 
2006 مجلس فرانس��ه الیح��ه اي را به 
تصویب رس��اند که طب��ق آن افرادي که 

واقعیت قتل ع��ام ارامنه را زیر س��ئوال 
ببرند یا با آن مخالفت کنند به یک س��ال 
زن��دان و 45 هزار ی��ورو جریمه نقدي 
محكوم خواهند ش��د. الزم االجرا شدن 
این الیحه زماني ص��ورت مي پذیرفت 
که مجلس سنا آن را به تصویب برساند، 
اما این در حالي اس��ت که در ماه مه سال 
جاري میالدي)اردیبهش��ت ماه( مجلس 
سناي فرانس��ه این الیحه را به تصویب 
نرساند. این امر اعتراض گسترده ارامنه را 
به دنبال داش��ت. رهبران جامعه ارامنه در 
تجمع هاي اعتراض آمیز خود در مقابل 
مجلس س��ناي این کش��ور اعالم کردند 
که ارامنه فرانس��ه در انتخابات آتي رأي 
 خود را به حزب سوسیالیس��ت فرانس��ه 

خواهند داد. 
ب��ه اعتق��اد برخ��ي تحلیلگ��ران، دیدار 
سارکوزي از بناي یادبود قربانیان ارامنه و 
اداي احترام سنتي به کشته شدگان ارمني 
و نی��ز دادن وعده هایي ب��راي تصویب 
طرح مجازات انكارکنندگان نسل کشي 
ارامنه در مجلس س��ناي فرانسه، تالشي 
است براي بازگرداندن آراي ارامنه به نفع 
حزب خود، چرا که تحرک بخش��یدن به 
این مسائل مي تواند تأثیر بسیار زیادي در 
ب��اال بردن وجه جناح محافظه کار حامي 

سارکوزي در فرانسه داشته باشد. 
ارمني ها معتقدند که نسل کشي ارامنه که 
از آن با عنوان هولوکاست ارامنه و کشتار 
ارامنه س��اکن سرزمین هاي تحت کنترل 
امپراتوري عثماني طي س��ال هاي 1915 
تا 1917، یاد مي شود، توسط دولتمردان 

عثماني انجام گرفته است. 

استاندار اصفهان گفت: فروپاشی نظام های سیاسی 
 ریشه در ناامنی اجتماعی دارد.

به گزارش فارس از اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی 
در همایش س��المت اداری و جهاد اقتصادی که با 
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی 
از مدی��ران دس��تگاه های اجرایی و اداری اس��تان 
اصفهان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: ظرفیت های 
بی کرانی در عرصه علوم و فنون در استان اصفهان 
وجود دارد که الزمه استان استفاده هرچه بیشتر و 

بهتر از این توان ها است.
وی با اش��اره به این ک��ه همایش های مختلفی در 
استان اصفهان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی 
و اداری در راستای سالمت اداری و جهاد اقتصادی 
برگزار شده است، افزود: در تمام  این همایش ها از 
ظرفیت های دانشگاهی و نخبه استان استفاده شده 
است. استاندار اصفهان تصریح کرد: در بخش مبارزه 
با مفاسد اقتصادی با توجه به این که مناسبت های 
اجتماع��ی با پیچیدگی های خاص خ��ود روبه رو 

ش��ده اند، ضروری است با این مسأله با شیوه های 
مناسب و نوین مقابله کنیم.

وی با بیان این که اختالف در تعابیر و مفاهیم یكی 
از چالش های پیش روی سالمت اداری است، گفت:  
عدم اجماع نظر پیرامون مفاهیم یكی از مشكالتی 
است که به خودی خود در عرصه علوم انسانی با 

آن روبه رو هستیم.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: آنچه در سال های گذشته 
در استان اصفهان در حوزه بازرسی و سازمان های 
مرتبط صورت گرفته اس��ت در دو سطح فعالیت 
داشته اند که سطح نخس��ت آن اقدامات علمی – 
آموزشی و س��طح بعدی آن عملیاتی – آموزشی 

بوده است.
وی با بیان این که در زمینه قوانین و مقررات مالی و 
محاسباتی ویژه مدیران در سال 1390، 208 ساعت 
آموزش با حضور 206 مدیر اجرایی استان برگزار 
شد، اظهار داشت: در بحث موانع سالمت اداری، 
برنامه ریزی سالمت اداری، سمینار سالمت اداری 

و همایش آشنایی با قوانین که 61 ساعت آموزش 
را برای 881 مدیر اصفهانی دربرداش��ت، از دیگر 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه س��المت اداری در 

استان اصفهان طی سال های 89 و 90 بوده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: تالش ها برای فضاسازی 
مرتبط با امنیت و بازرسی با هدف ایجاد سیستمی 
شفاف برای اجرا در استان اصفهان در سال گذشته 
ص��ورت گرفت که به دلیل موفقی��ت این برنامه، 
اصفهان به عنوان الگویی برای تهران نیز قرار گرفت. 
وی با اشاره به  اهمیت وجود نظم در اجتماع افزود: 
فروپاشی نظام های سیاسی  ریشه در ناامنی اجتماعی 
دارد، به گونه ای که آمریكا پیش از حمله به عراق با 
سوء استفاده از وضعیت نامطلوب امنیتی این کشور 

آن را مورد حمله و هجمه خود قرار داد.
ذاکر اصفهان��ی اضافه کرد: حال ب��ا توجه به این 
واقعیت می توان نتیجه گرفت که اگر سالمت اداری 
وجود نداشته باشد امنیت اجتماعی نیز مخدوش 

می شود.

جهان نما

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
 پیش بینی می ش��ود میزان صادرات گز از این اس��تان در آینده ای نزدیک حدود 

40 برابر افزایش یابد.
مریم کریمی در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار داشت: شناسایی ظرفیت  های 
موجود در هر استان زمینه را برای سرمایه گذاری و رشد و توسعه فراهم می کند.

وی وجود باغات بادام را یكی از پتانسیل های مهم این استان برشمرد و گفت: 
نبود تعداد مناسب از صنایع تبدیلی بادام سبب می شود که این استان همه ساله 

ارزش افزوده زیادی را در این بخش از دست بدهد.
کریمی تولید گز در این اس��تان را یكی دیگر از مزایای این استان عنوان کرد و 
گفت: وجود بادام فراوان در استان نیز زمینه مناسبی را برای تولید گز با مغز بادام 

فراهم می آورد.
معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: بر همین اساس باید برای رشد و توسعه این دو صنعت طراحی 

و اجرای استراتژی مناسبی اتخاذ کرد.
وی با بیان این که ایجاد خوشه های صنعتی یكی از مهم ترین استراتژی های توسعه 
صنایع به  ویژه صنایع کوچک و متوسط است، گفت: واحدهای گزسازی استان 
چهارمحال و بختیاری مجموعه بنگاه هایی هستند که در شهر بلداجی تجمیع و 
تولیدات مشترک داشته و فرصت ها و تهدیدهای مشترک دارند. کریمی تصریح 
کرد: بر همین اس��اس این شرکت به عنوان متولی خوشه های صنعتی در سطح 
استان، با به کارگیری عامل توسعه و حمایت سایر دستگاه های ذیربط استان، بستر 

رشد و توسعه خوشه صنعتی گز بلداجی را فراهم آورده است.
وی اضافه کرد: افزایش ارزش اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات، 

گسترش اعتماد و ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی از جمله مزایای 
توسعه خوشه صنعتی گز بلداجی است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به دستاوردهای مهم خوشه صنعتی گز بلداجی در این استان گفت: به کارگیری 
BDSهای عامل توسعه کسب و کار بازرگانی، طراحی بسته بندی، خدمات فنی 
و مهندسی و صادرات در خوشه، ایجاد شبكه فروش محصوالت با ثبت برند 
مش��ترک با نام پدیده، ایجاد تعاونی تأمین مواد اولیه و فروش از مهم ترین این 

دستاوردها محسوب می شود.
وی ادامه داد: ورود به بازارهای صادراتی کش��ور تاجیكس��تان و عراق، اصالح 
روند تامین مواد اولیه پسته با ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه با خوشه پسته 
رفس��نجان، فراهم آوردن شرایط برای ایجاد تنوع و تكمیل سبد محصوالت با 

استقرار خط تولید میشكا و بیسكویت از دیگر این مزایا به  شمار می رود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما اگر خواهان حضور در بازارهای جهانی هستیم، اگر 
بنا داریم که تولید داخلی را افزایش دهیم و بهره وری را ارتقا بخشیم و به سمت 
صنعتی شدن خیز برداریم، الزم اس��ت برگزاری تورهای خارجی، بازدیدهای 

صنعتی و حضور در نمایشگاه های خارجی را جدی بگیریم.
وی ادامه داد: با توجه به این که یک صنعتگر یا تولیدکننده کوچک نمی تواند با 
هزینه شخصی به بازدیدهای خارجی برود تا تجربه کارآفرینی و بازاریابی کسب 
کند و به داخل کشور منتقل کند، بر همین اساس شرکت شهرک های صنعتی 
به عنوان یكی از متولیان توس��عه صنعت در کشور همه ساله بودجه ای را برای 
حمایت صنعتگران برای حضور در نمایش��گاه ها و برگزاری تورهای هدفمند 

تخصیص می دهد.

با ورود به بازارهای صادراتی کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس؛
صادرات گز از چهارمحال  و  بختیاری 40 برابر افزایش می یابد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تسخیر وال استریت،
احزاب آمریکا را به جان هم انداخت

پس از آن که رئیس س��ابق مجلس نمایندگان آمری��كا به صراحت از جنبش 
تسخیر وال استریت حمایت کرد، دیگر احزاب آمریكا نیز وارد میدان شده اند 
و آمریكا عالوه بر حضور معترضان در خیابان ها اکنون شاهد جنگ لفظی میان 

سیاستمداران و سیاستگذاران است.
به گزارش مهر، پس از حمایت نانسی پلوسی از جنبش تسخیر وال استریت، 
تی پارتی نیز از معترضان به سیاست های اقتصادی »باراک اوباما« و فساد موجود 
در نهادهای این کشور حمایت کرده و آن را واکنش طبیعی مردم به مشكالت 

داخلی توصیف کرده است.
اما حزب دموکرات و آن دسته از اعضای این حزب که به سیاست های اوباما 
 وفادار هس��تند به همراه لیبرال های موجود در رس��انه های آمریكا، این اقدام
تی پارتی را نكوهش کرده و این گروه را متهم به نژاد پرستی و اعالم کرده اند 
که چون اوباما یک سیاه پوست است، تی پارتی با هر اقدامی که توسط دولت 

انجام شود مخالفت می کند.
در ای��ن میان ج��و بایدن معاون رئیس جمهور آمری��كا و فرد کهنه کار حزب 
دموکرات درباره جنبش تسخیر وال استریت اعتراف کرد: نكته مهم در مورد این 

جنبش آن است که از سوی مردم حمایت می شود.
اما حامیان جنبش تس��خیر وال اس��تریت فقط محدود به تی پارتی نمی شود، 
بلكه حزب جمهوریخواه نیز که به دنبال پیروزی در انتخابات کنگره و ریاست 
جمهوری س��ال آینده اس��ت نیز در حال بهره برداری از وضعیت موجود در 
آمریكاست و اعضای این حزب نیز جنبش وال استریت را نتیجه سیاست های 
غلط اقتصادی و تأثیر آن بر مواردی همچون افزایش هزینه های درمانی، افزایش 

هزینه های زندگی و افزایش بیكاری دانسته اند.  
در همین رابطه نامزدهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری 
نیز در این میان درصدد هستند تا از موج ایجاد شده در آمریكا استفاده کرده و با 

انتقاد از دولت اوباما در اندیشه کسب محبوبیت و در نتیجه رای خود باشند.
اما در این میان برخی از صاحب نظران و کارشناسان آمریكایی دولت این کشور 
را در حال سقوط می دانند و در نتیجه اعتراضات مردم آمریكا نیز می تواند عامل 

تسریع کننده این سقوط باشد.
برای مثال، وزیر سابق خزانه داری آمریكا در گزارشی با اشاره به عملكرد ضعیف 
دولت کنونی در حل بحران اقتصادی، دولت باراک اوباما را در آس��تانه سقوط 
دانست. لورنس س��امرز در یادداشتی برای هفته نامه نیوزویک نوشت: دولت 
باراک اوباما به دلیل بحران اقتصادی در آستانه سقوط قرار گرفته و باید برنامه های 

طوالنی مدت اقتصادی برای رهایی از این بحران به کار گرفته شود. 

ناقوس خطر به صدا در آمد؛
 جزئیات سناریوی آمریکا درباره مصر

درگیری خونین مسیحیان قبطی و نیروهای امنیتی مصر در قاهره که منجر به کشته 
شدن 24 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر شد، مصر را در آستانه ورود 

به یک جنگ داخلی قرار داد.
 این درگیری زمانی آغاز ش��د که مس��یحیان قبطی مصر در یكی از شهرهای 
استان اسوان اقدام به احداث یک کلیسا کرده بودند. از آنجایی که ساختن این 
کلیسا بدون مجوز دولتی صورت گرفته، بنابراین به دستور استاندار اسوان کلیسا 

تخریب شد.
تخریب کلیسا بهانه ای به دست مسیحیان قبطی داد تا در مرکز شهر قاهره دست 
به تظاهرات گسترده ای بزنند و شعارهایی بر ضد مسلمانان بدهند. گفته می شود 
در جریان این تظاهرات، مسیحیان قبطی با استفاده از سالح گرم به سوی نیروهای 
امنیتی شلیک کردند. آنان همچنین قصد داشتند ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی 
مصر در منطقه ماس��پیرو قاهره را اش��غال کنند. دولت موقت و شورای نظامی 
حاکم بر مصر مقررات منع رفت و آمد در بخشی از شهر قاهره به مرحله اجرا 

گذاشتند. 
درگیری های خونین قاهره این سئوال را مطرح می کند که چه دست هایی پشت 
جریان های اختالف انگیز مسلمانان و مسیحیان مصر قرار دارد؟ واقعیت امر این 
است که غربی ها به ویژه آمریكا پس از سرنگونی حسنی مبارک دیكتاتور سابق 
مصر طرح خطرناک تجزیه این کشور به دو بخش مسیحی نشین و مسلمان نشین 

را در دستور کار خود قرار دادند.
مسیحیان قبطی که 12 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشكیل می دهند، 

بیشتر در مناطق شمالی و شمال شرقی مصر ساکن هستند.
 از 50 س��ال پی��ش آمری��كا و دیگر کش��ورهای غرب��ی برای چنی��ن روزی

سرمایه گذاری وسیعی برای ایجاد گسست میان مسلمانان و مسیحیان مصری 
انجام دادند.

از پنج دهه پیش تاکنون آمریكا و دیگر کشورهای غربی بورسیه های زیادی در 
اختیار فرزندان مس��یحیان قبطی مصر برای تحصیل در رشته های حساس در 

غرب قرار دادند .
اینک این نسل از مسیحیان قبطی باالترین تحصیالت را در زمینه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی و فناوری هسته ای دارند تا در آینده بتوانند کشور مستقل خود 

را در کنار نیل علیا تشكیل دهند.
سناریوی تعریف شده آمریكا و دیگر کشورهای غربی برای مصر پس از حسنی 
مبارک این اس��ت که از رهگذر ایجاد درگیری های مذهبی کش��ور مصر را به 

سمت یک جنگ داخلی سوق دهند.
 تجربه موفق غربی ها در تجزیه سودان و جدا کردن جنوب از آن قرار است بار دیگر 
 در مصر تكرار شود و زنگ خطر درباره این که در آینده جهان شاهد شكل گیری

یک دولت مسیحی در کنار مصر اسالمی باشد، به صدا در آمده است.
هدف از تشكیل این دولت مسیحی ایجاد پایگاه هایی برای رژیم صهیونیستی و 
آمریكا است تا رژیم اسرائیل بتواند از رهگذر سد سازی های متعدد،کنترل نیل 

را در اختیار بگیرد.
پس از تجزیه جنوب سودان از شمال این کشور، رژیم صهیونیستی برای احداث 

پایگاه های نظامی و جاسوسی وارد عمل شد.
به همین دلیل سودان جنوبی در مدت 24 ساعت به عنوان یكصد و نود و سومین 
کشور مستقل به عضویت سازمان ملل متحد در آمد، زیرا این کشور قرار است به 

حوزه نفوذی اسرائیل تبدیل شود.
بی شک سرنگونی حس��نی مبارک بزرگ ترین ضربه را به رژیم صهیونیستی 
وارد کرد و به همین دلیل، آمریكا درصدد جبران زیان های وارده به اس��رائیل 

برآمده است.
تشكیل یک دولت مستقل مسیحی در نیل علیا می تواند بخشی از شمال و شمال 

شرق مصر را به کانون نفوذ آمریكا و اسرائیل تبدیل کند.
از آنجایی که درگیری های اخیر میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره برای نخستین 
بار در طول یكصد سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین چنین درگیری هایی 

می تواند مقدمه ای برای تجزیه مصر به شمار آید.
 هرچند در گذشته در برخی شهرهای دور از پایتخت مصر درگیری های پراکنده ای
میان مسیحیان و مسلمانان مصری رخ داده، اما گسترش دامنه در گیری ها به شهر 

قاهره زنگ های خطر را در مصر به صدا در آورده است.
بنا براین ممكن است این درگیری ها با ابعاد وسیع تری در آینده ادامه یابد که 
بی شک، بهانه را برای دخالت آمریكا و کشورهای غربی دیگر در مسائل داخلی 

مصر فراهم خواهد کرد.
صدور قطعنامه حمایت از مس��یحیان قبطی از سوی س��ازمان ملل و حضور 
نیروهای پاسدار صلح این سازمان در مصر برای به ظاهر حمایت از مسیحیان 

مصری در دستور کار آمریكا قرار دارد.
این تحرکات احتمالی می تواند مقدمه ای برای تجزیه مصر و ایجاد یک دولت 

مسیحی در مصر اسالمی تلقی شود.
در آن صورت فاجعه ای بزرگ تر از فاجعه تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 
1948 متوجه جهان اس��الم خواهد ش��د که پیامدهای آن تا قرن ها گریبانگیر 

مسلمانان خواهد بود.

ذاکر اصفهانی:

فروپاشی نظام های سیاسی
  ریشه در نا امنی اجتماعی دارد

وزیر کشور با بیان این که از سوم دی ماه سال جاری 
دستور شروع رسمی انتخابات را صادر خواهیم کرد، 
گفت: زمان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از چهارم تا 

دهم اسفندماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش  مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور در 
حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور در نشستی 
خبری در خصوص خبر برکن��اری اش که چندی 
پیش توسط برخی از رسانه ها اعالم شده بود اظهار 
داشت: بنده و همكارانم با قدرت و قوت کامل در 
حال پیشبرد مأموریت های دولت خدمتگزار هستیم 

و به چنین حاشیه هایی نیز توجه نداریم.
وی اضافه کرد:  برای برگزاری انتخابات نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی فعالیت های خوبی را آغاز 
کرده ایم به طوری که تاکنون س��ه نشست کشوری 
داشته ایم. وزیر کش��ور در خصوص نحوه اجرای 
ج��دول زمانبندی انتخابات نهمی��ن دوره مجلس 
شورای اسالمی گفت: خوشبختانه ستاد انتخابات 
در وزارت کش��ور کار خ��ود را از چندی قبل آغاز 
کرده اس��ت، ضمن این که این س��تاد انتخاباتی در 
سایر استان های کشور به همراه کمیته های تخصصی 
تشكیل شده اند تا بتوانیم انتخابات باشكوهی را در 

اسفندماه سال جاری برگزار کنیم.
وی با بیان این که از سوم دی ماه سال جاری دستور 
شروع رسمی انتخابات را صادر خواهیم کرد، گفت: 
ثبت نام از کاندیداها برابر ماده 45 قانون انتخابات از 
س��وم دی ماه به مدت یک هفته تا نهم دی ماه سال 

جاری ادامه خواهد داشت.
محمدنج��ار اضافه کرد: ضمن ای��ن که همزمان با 
ثبت نام از کاندیداهای انتخابات موضوع تش��كیل 
هیأت های اجرایی را خواهیم داشت یعنی از سه تا 

هش��ت دی ماه س��ال جاری در دوره ای شش روزه 
مطابق م��اده 31 قانون انتخابات ای��ن کار را انجام 
خواهی��م داد و همزمان با آن نیز بررس��ی س��وابق 
داوطلبان در مراجع چهارگانه قانونی به استناد ماده 
28 قانون انتخابات از 10 تا 19 دی ماه سال جاری 
برای اح��راز صالحیت کاندیداه��ای نهمین دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی بررسی خواهد 
شد. به گفته وی، زمان شروع تبلیغات انتخاباتی از 
چهار تا 10 اسفند ماه سال جاری خواهد بود. وزیر 
کش��ور تصریح کرد:  بر این اساس اگر کاندیدایی 
خارج از جدول زمان بندی ش��ده اقدام به تبلیغات 
انتخاباتی کند با آن به شدت برخورد خواهیم کرد. 
البته تمام تالش ما این اس��ت که فضای انتخابات، 
فضایی با ش��ور و نش��اط باش��د و همه گروه های 
سیاسی در یک فضای سالم و آرام بتوانند به انجام 

رقابت انتخاباتی بپردازند.
وی با بیان این که فرمانداران ما به عنوان س��ربازان 
والیت و دولت در خط مقدم خدمتگزاری به ملت 
و دولت هس��تند، ادامه داد: فرمانداران با صیانت از 

آراء مردم و با رویكرد عدالت محورانه کار خود را 
برای برگزاری هرچه باشكوه تر انتخابات نهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی انجام خواهند داد.
محمدنج��ار در بخ��ش دیگری از س��خنانش در 
خصوص ایجاد شبهه تقلب در انتخابات نیز گفت: 
به نظر من فضای سیاس��ی کش��ور یكی از بهترین 
 فضاه��ای انتخابات��ی خواهد بود چ��را که ما طی
 30 سال گذشته انتخابات بسیاری را برگزار کرده ایم 
ک��ه حاصل آن تجارب ارزش��مندی برای دس��ت 

اندرکاران امر انتخابات بوده است.
وی با تأکید بر این که بی شک انتخابات نهمین دوره 
مجلس شورای اس��المی با شكوه هرچه تمامتر و 
بدون هیچ حاشیه ای در اسفندماه سال جاری برگزار 
خواهد ش��د، گفت:  نظام م��ا نظامی مبتنی بر مردم 
ساالری دینی است ضمن این که حضور مردم در 
صحنه و برگزاری انتخابات جزء نمادهای اقتدار ملی 

کشور به حساب می آید.
محمدنجار با تأکید بر این که دولت همچون گذشته 
امانتدار آراء  مردم در انتخابات خواهد بود، تصریح 
کرد: رویكرد ای��ن دولت رویكرد عدالت محورانه 
است و همچون انتخابات گذشته هر اقدامی را که 
جهت صیانت از آراء مردم باشد انجام خواهد داد و 
اجازه نخواهیم داد که عده ای با انجام سیاه نمایی و 
القائات کاذب، خدش��ه ای به انتخابات نهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی وارد کنند.
وی در ادام��ه در خص��وص برگ��زاری رایان��ه ای 
انتخابات نیز گفت: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده 
ش��ده و برای اولین بار اس��ت که در 10 درصد از 
حوزه های انتخابیه سراسر کشور مكانیزم اخذ رای به 

صورت رایانه ای خواهد بود.

وزیر کشور اعالم کرد:
آغاز  فعالیت رسمی انتخابات از سوم دی ماه
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 ناهید شفیعی
در حالی که با فرا رسیدن فصل 
سرما، نگرانی ها برای کاهش 
سهمیه گاز صنایع، رو آوردن 
آنها به سوخت های فسیلی 

و در نتیجه افزایش آلودگی هوای اصفهان افزایش 
می یابد؛ مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان اولویت را با 
تأمین نیاز مش��ترکان خانگی دانست و گفت: اگر صنایع از 
سیستم های به روز دنیا و فیلترینگ دودکش ها استفاده کنند 

مصرف مازوت هیچ گونه آالیندگی ایجاد نخواهد کرد.
بر اس��اس آمارهای وزارت نفت حدود 33 درصد مصرف 
گاز کشور در نیروگاه ها و 30 درصد هم مربوط به مصرف 
 خانگی اس��ت و به همین می��زان نیز در صنای��ع عمده و 

انرژی بر مصرف می شود.
اما با وجودی که عمده سوخت مصرفی نیروگاه های کشور 
را گاز تشكیل می دهد با شروع فصل سرما، بخشی از گاز  

مصرفی نیروگاه ها، به مصارف خانگی اختصاص می یابد.
مازوت، مهم ترین آالینده هوای اصفهان

سوخت مازوت از مهم ترین آالینده هاي هوا به شمار می آید 
با این حال برخی صنایع بزرگ از جمله نیروگاه هاي استان 
اصفهان، همچنان و به ویژه با س��رد شدن هوا از مازوت و 

گازوئیل استفاده مي کنند.  
 مدیرعام��ل ش��رکت برق منطق��ه اي اصفه��ان در این باره 
می گوید: شرکت گاز استان اصفهان در فصل زمستان قادر 
به تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه هاي این استان نیست و 
به همین دلیل نیروگاه هاي اصفهان در نیمه دوم سال بیشتر از 

گازوئیل و مازوت براي تولید انرژي برق استفاده مي کنند.  
 هوش��نگ فالحتیان با اش��اره به اصالح قیمت س��وخت 
مصرفي نیروگاه ها با اج��راي قانون هدفمند کردن یارانه ها 
گفت: موظف هس��تیم بر اساس قیمت هاي جدید مبلغ آن 

 را پرداخت کنیم. 
  وي از تولید 12 درصد برق کش��ور در اصفهان خبر داد و 
گف��ت: برق منطقه اي اصفهان تامین کننده انرژي دو میلیون 
مش��ترک در اس��تان هاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري 

است. 
 اس��تفاده از مازوت، ه��وای اصفه��ان را آلوده تر 

می کند
احمد رضا الهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان در گفتگو با زاینده رود تأکید کرد: تأمین گاز 
صنایع در هر شرایطی باید در اولولیت قرار گیرد حتی اگر 
الزم باشد با صرفه جویی و کاهش سهمیه مصرف خانگی.

وی با مصرف هرگونه سوخت 
مایع و فسیلی در کارخانه ها و 
واحده��ای تولیدی ب��زرگ و 
کوچک استان اصفهان مخالفت 
کرد و گفت: هر سال این اتفاق با 
شروع فصل سرما و به خصوص 
در فصل زمس��تان رخ می دهد و 
ادعای ما این اس��ت که برای کاهش آلودگی محیط زیست 
به خصوص آلودگی هوای اصفهان باید مدیریت توزیع گاز 

بازنگری شود.
الهیجان زاده با اش��اره به اثرگذاری نوع س��وخت صنایع 
اطراف اصفهان بر تش��دید آلودگی های این شهر گفت: در 
طول س��ال های گذشته به دلیل ش��رایط پایدار هوا و پدیده 
وارونگی دما در فصول پاییزی، هوا کمتر جا به جا می شود 

و این شرایط وقوع پدیده وارونگی هوا را تشدید می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در دور 
سوم سفر هیأت دولت به استان دو نیروگاه اصفهان ملزم به 
استفاده از س��وخت گاز از ابتداي سال 89 شدند و وزارت 
نفت باید تمام تالش خود را به کار بندد تا این نیروگاه ها در 

زمستان هم مازوت مصرف نكنند.
نی��روگاه های ب��رق، مهم تری��ن صنای��ع آالینده 

اصفهان
وي مصروف مازوت در نیروگاه هاي شهید منتظري و نیروگاه 
اصفهان را یكي از مشكالت آلودگي هواي این شهر برشمرد 
و اف��زود: در زمان اوج مصرف، هر دو نیروگاه از س��وخت 
مازوت استفاده مي کنند؛ بنابراین مصرف حدود 15میلیون 
لیتر مازوت در روز حدود 900 تن گاز دي اکسید گوگرد به 

هوا وارد مي شود که یک منبع آلوده کننده هوا است.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان با یادآوري 
حذف س��وخت گاز از نیروگاه هاي اصفه��ان در زمان اوج 
مصرف گفت: از دو سال پیش به دلیل کمبود گاز در کشور، 
گاز از سوخت نیروگاه ها در زمستان حذف و نیروگاه ها فقط 

مجاز به استفاده از مازاد سوخت شدند.
الهیجان زاده با یادآوري طرح این موضوع در جلسه هیأت 
دولت در دور دوم سفر به استان اصفهان گفت: اقداماتي که 
باید براي سوخت نیروگاه ها انجام شود با جزئیات کامل به 
استحضار رئیس جمهور رسید و در آن جلسه مصوب شد 

این دو نیروگاه از سوخت مازوت استفاده نكنند.
به گفته وي، ممنوعیت اس��تفاده از س��وخت م��ازوت در 
فروردین 88 به تصویب دولت رس��ید و در فصل تابستان، 
عمده سوخت مصرفي این نیروگاه ها گاز بود؛ با این وجود 

مص��رف م��ازوت در پاییز 
شروع شد و در زمستان، کل 
سوخت مصرفي نیروگاه ها 

را مازوت تشكیل داد.
احمدرضا الهیج��ان زاده 

وضعیت آلودگي هواي اصفهان را مشابه 
با وضعیت کشور دانست و اظهار داشت: وضعیت اصفهان 
در بعضي عرصه هاي زیس��ت محیطي حتي بهتر از کشور 

است.
وي اذعان داشت: استان اصفهان همچنین در گازرساني به 
بخش خانگي و صنایع رتبه اول کش��ور را دارا است و در 
حال حاضر، حدود 90 درصد مصارف سوخت استان چه 
صنعتي و چه خانگي گازسوز شده که این میزان، ظرف دو 

سال آینده به 97 درصد مي رسد.
اولویت با گاز خانگی است

این در حالی است که مرتضی طغیانی مدیر عامل شرکت گاز 
استان اصفهان معتقد است در قراردادی که برای تحویل گاز 
بخش های صنعتی امضاء می ش��ود این شرط ذکر شده که 
در فصل زمستان و در تمام طول سال اولویت با گازرسانی 
مشترکان خانگی اس��ت و بخش تولید در مرحله و درجه 

بعدی اهمیت قرار می گیرد.
وی با اشاره به امكان قطعی یا افت فشار گاز در شرایط خاص 
و زمانی که در سیستم توزیع گاز کشور اشكالی ایجاد شود 
گفت: این فشار بیش از هر بخش باید بین صنایعی همچون 
فوالد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل، سیمان و ... توزیع شود 

که بخش اعظم سوخت گاز را مصرف می کنند.
محیط زیست را پرت گاز و فرسودگی صنعت آلوده 

می کند
ب��ه گفته طغیانی، نیروگاهی که باید دس��ت کم 65 درصد 
بازدهی داش��ته باش��د در حال حاضر راندمانی کمتر از 35 
درصد را به ثبت می رس��اند. به عبارت دیگر به روز نبودن 
مش��عل ها، خروجی و به طور کلی سیستم های این واحد 
تولیدی باعث می شود تا 11 میلیون مترمكعب گاز مصرف 
 کند که دو برابر میزان اس��تاندارد مص��رف در این صنعت 

می باشد.
وی از مس��ئوالن محیط زیست خواست برای حل مشكل 
تشدید آلودگی هوای اصفهان در فصول سرد سال موضوع 
کاهش پرت انرژی به ویژه گاز و به روز کردن سیستم های 
تولی��د در بخش صنعت را جدی تر پیگیری کنند. طغیانی 
گفت: در سه سال گذشته هیچ گونه قطعی که ناشی از بروز 
اشكال در سیستم توزیع باشد نداشته ایم و مواردی هم که 

برای نصب کنت��ور در محالت 
ی��ا جا ب��ه جایی تأسیس��ات در 
 مس��یر اجرای طرح های عمرانی 
بوده اند نیز بیشتر از 12 ساعت به 

طول نینجامیده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان، ایجاد 
نارس��ایی در ش��بكه یا افت فشار را 
موجب قطعی موقت گاز در برخی مناطق دانست و گفت: 
این اشكاالت در استان رو به توسعه اصفهان که تعداد زیادی 
پروژه عمرانی از جمله قطار ش��هری را در دست اجرا دارد 
طبیعی است و خوشبختانه هر جا این مشكل پیش آمده در 

کمتر از 12 ساعت برطرف شده است.
80 درصد گاز اصفهان را صنایع مصرف می کنند

متولی گاز استان صنایع را مصرف کننده 80 درصد گاز استان 
اصفهان خواند و گفت: اصفهان نخستین استان صنعتی کشور 
است و در پیک مصرف یعنی سه ماهه زمستان این رقم به 

70 درصد کاهش می یابد.
وی از مصرف 16 میلیارد متر مكعب گاز در س��ال گذشته 
خب��ر داد و گفت: در حال حاض��ر بیش از 85 درصد مردم 
روستایی و 98 درصد شهرنشینان استان از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند هستند.
مرتضی طغیانی با اش��اره به گاز سوز شدن بیشتر صنایع و 
برنامه ریزی برای زیر پوشش بردن تمام واحدهای تولیدی 
گفت: شكی نیست که در شرایط کنونی این صنایع به ویژه 
نیروگاه های برق اصفهان وقتی از مازوت استفاده می کنند 
آلودگی هوای اصفهان افزایش می یابد با این وجود مصرف 
 این نوع س��وخت در تمام دنیا متداول است چرا که صنایع 
به روزی دارند که از سیستم های پیشرفته فیلترینگ و کاهنده 

آلودگی خروجی هایشان استفاده می کنند.
تصمیم گیری با مسئوالن محلی نیست

وی از رصد و توزیع گاز در اس��تان های سراس��ر کش��ور 
توس��ط مرکزی در وزارت نفت خبر داد و گفت: این مرکز 
به طور روزانه می��زان توزیع گاز به بخش های مختلف را 
اب��الغ می کند و در صورت نیاز اعالم می دارد یک یا چند 
 روز و به طور موقت برخی مصرف کنندگان بزرگ از جمله 

نیروگاه ها را از فهرست توزیع خارج کنیم.
مدیر عامل ش��رکت گاز با بیان این که در حال حاضر بیش 
از 188پروژه گازرسانی در سطح استان در حال انجام است، 
خاطرنش��ان کرد: تا دو س��ال آینده تم��ام صنعت و بخش 
خانگی استان اصفهان تحت پوشش شبكه گازرسانی قرار 

خواهد گرفت.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

اعمال تعرفه جدید گاز خانگی از اول آبان
مع��اون وزی��ر نفت با بیان این که از اول آبان ماه امس��ال تعرفه جدید گاز خانگی 
اعمال می ش��ود، جزئیات قیمت گذاری گاز بهای بخش خانگی در دوره زمستانی 
را تش��ریح کرد و گفت: تعداد اقلیم های مش��ترکان خانگی به چهار اقلیم کاهش 

یافته است.
جواد اوجی درباره آخرین تصمیم گیری های انجام ش��ده برای محاسبه گاز بهای 
بخش خانگی در دوره زمس��تانی با بیان این که تاکنون از س��وی س��تاد هدفمندی 
یارانه ها هیچگونه بحثی مبنی بر افزایش قیمت گاز بخش خانگی در دوره زمستانی 

مطرح نشده است، گفت: قیمت گاز برای زمستان امسال ثابت مانده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با اعالم این که برای دوره زمس��تانی متوس��ط 
قیم��ت گاز خانگی به ازای هر متر مكعب 70 تومان تعیین ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: محاس��به قیمت گاز مشترکان خانگی در دوره زمستانی نسبت به سال گذشته 
هیچ گونه تغییری نكرده است. معاون وزیر نفت با تأکید بر این که زمستان امسال 
در مقایس��ه با سال گذشته تعداد اقلیم های محاسبه گازبها بهبود یافته است، اظهار 
داش��ت: بر این اس��اس تعداد اقلیم های هواشناس��ی از پنج به چهار اقلیم کاهش 

یافته است.
وی با بیان این که بر این اس��اس تا 12 روز آینده تعرفه جدید گاز زمس��تانی در 
تمامی اقلیم های آب و هوایی در کل کش��ور اعمال می شود تبیین کرد: مشترکان 
باید از هم اکنون با اجرای طرح های بهینه سازی و رعایت الگوهای مصرف، زمینه 

کاهش مصرف و به تبع آن کاهش بار مالی قبوض خانگی را فراهم کنند.

سیر نزولی قیمت خودروهای صادراتی ایران 

 کاهش ۶۸ درصدی صادرات خودروهای ایرانی
نگاهی به فهرس��ت خودروهای صادراتی ایران نش��ان از سیر نزولی قیمت خودروهای 

صادراتی ایران دارد.
 صنایع خودروسازی ایران هیچگاه زیر بار مسئولیتی که در قبال مشتریان ایرانی دارند نرفته 
و نمی روند، مسئولیتی که به غیر از مسأله قیمت به بحث کیفیت، امنیت و ... تولیداتش باز 
می گردد و تنها در قبال انتقادات صورت گرفته با تأکید بر سیر تورم داخلی و تثبیت قیمت 
تولیداتشان در سال های اخیر عنوان می کنند که توان عرضه خودروهای با کیفیت تر را 

نداشته و قیمت خودروهایی که در بازار عرضه می کنند کم ترین میزان ممكن است.
 اما در همین حال می بینیم که خودروهای صادراتی کش��ور هر ساله با قیمتی به مراتب 
پایین تر از قیمت معادل داخلی به خارج از کشور صادر می شوند، البته مدیران صنایع 
خودرو سازی معتقدند آنچه باعث این مابه التفاوت است برگرفته از میزان مالیات ها و 
سربار هزینه ای است که بابت عرضه خودرو در بازار داخلی باید پرداخته شود و همچنان 

انتظار حمایت های همه جانبه از سوی دولت را دارند.
اما واقعیت آن اس��ت که قیمت تمام ش��ده تولید خودرو در صنایع خودروسازی ایران 
به مراتب پایین تر از ارقامی اس��ت که به بازار عرضه می ش��ود و به قیمت خودروهای 
صادراتی بسیار نزدیک است ولی آنچه امكان کاهش قیمت را از خودروسازان سلب کرده 
است هزینه ناکارآمدی است که از سوی سیستم مدیریت دولتی حاکم بر صنایع خودرو 

تحمیل می شود.
واقعیت آن اس��ت که این سیس��تم مدیریتی در بازار توان عرضه اندام ندارد و شاهد این 

ماجرا پس زدن خودروهای تولیدی کشور از بازارهای خارج از مرزهای ایران است.
آمارها نشان می دهد در شش ماهه سال جاری روند صدور خودروهای ایرانی به خارج  
61 درصد کاهش داشته است، براساس آمارهای گمرک، طی شش ماهه نخست سال 89 
بالغ بر 17 هزار دس��تگاه خودرو از کشور صادر شده است و این رقم در نیمه اول سال 

جاری به 7 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
از نظر ارزش نیز 68 درصد افت صادرات را شاهد بوده ایم و ارزش صادرات خودروهای 
ایرانی در نیمه اول سال جاری به حدود 36 میلیون دالر رسیده است، در حالی که در سال 

89 این رقم معادل 111 میلیون دالر بوده است.
البته این یک روند یک ساله نیست، بلكه از سال 87 تا سال 90 هر ساله ارزش متوسط 
خودروهای صادراتی ایران سیر نزولی داشته و این نشان از افت ارزش خودروهایی است 

که در بازار ایزوله داخلی به هر قیمتی فروخته می شود.
آمارها نشان می دهد متوسط ارزش خودروهای صادراتی ایران از 7900 دالر در سال 87 
به 5124 دالر در نیمه اول سال جاری تنزل پیدا کرده و این در حالی است که در همین 
دوره بنابر ادعای خودروسازان کشور قیمت هر دستگاه خودرو طی سال های اخیر ثابت 

باقی مانده است.
باید امیدوار بود وعده مهدی غضنفری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت کش��ور در 
رابطه با هم وزن ش��دن میزان حمایت از صنایع خودرو با دیگر صنایع کش��ور محقق 
 ش��ود ش��اید از این طریق صنایع خودروسازی کش��ور مجبور به رعایت بیشتر حقوق 

مصرف کنندگان ایرانی شوند.

قیمت هر تن کاالی وارداتی ۴00 دالر گران شد

 واردات به مرز ۳0 میلیارد دالر نزدیك شد
در نیمه اول سال جاری هر تن کاالی وارداتی به طور متوسط با قیمتی معادل 1643 دالر 

رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش گمرک ایران از تراز بازرگانی کشور، طی شش ماهه نخست سال 
جاری شاهد افزایش حجم تراز بازرگانی کشور در این دوره زمانی نسبت به نیمه اول سال 
89 هستیم ولی به نظر می رسد آنچه از افزایش حجم تراز بازرگانی کشور اهمیت بیشتری 

دارد افزایش شدید قیمت کاالهای وارداتی است.
بر اساس این گزارش در نیمه اول سال جاری حجم کاالهای صادراتی کشور به غیر از 
نفت و فرآورده های نفتی به رقمی بالغ بر 32 میلیون تن رس��یده اس��ت و درآمدی بالغ 
بر 15/6 میلیون دالر نصیب کشور کرده است و به این ترتیب حجم و ارزش صادرات 
کشور در نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه درسال 89 به ترتیب 7/5  و 24/9 
درصد رشد داشته است، با توجه به این ارقام ارزش هر تن کاالی صادراتی کشور با 68 

دالر افزایش از 418 دالر به 468 دالر رسیده است.
اما در مقابل آنچه در حیطه واردات اتفاق افتاده است نشان از رشد شدیدتر قیمت کاالهای 
وارداتی بوده است؛ در نیمه اول سال جاری بالغ بر 17/9 میلیون تن کاال با ارزشی بالغ بر 
29/5 میلیارد دالر به کشور وارد شده است که در مقایسه با نیمه نخست سال 89 این ارقام 
نشان از کاهش 13/6 درصدی در حجم و افزایش 14/3 درصدی در ارزش کل واردات 
دوره دارد و نكت��ه جالب آن که در این دوره قیم��ت هر تن کاالی وارداتی در این دوره 
نسبت به دوره مشابه سال 89 از 1243 دالر با 400 دالر افزایش به 1643 دالر رسیده است 

که نشان از رشد 32 درصدی قیمت هر تن کاالی وارداتی در این مقطع زمانی دارد.
این روند در صورتی که ناشی از افزایش قیمت به شدت بر فضای قیمتی در بازار داخلی 
تأثیرگذار خواهد بود زیرا حتی اگر قبول کنیم این رش��د ناش��ی از وارداتی است که به 
 گفته مسئوالن اقتصادی کشور 70 درصد آن را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشكیل 
می دهند باید ش��اهد فشار تورمی شدید به بخش تولید و در نهایت در بخش مصرف 
باش��یم. بهترین نمود این وضعیت در مورد بازار تخم مرغ در روزهای اخیر اتفاق افتاده 
 است، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ کشور، بخش 
عمده ای از نهاده های مصرفی برای این صنعت وارداتی هستند و این واردات با افزایش 
قیمتی که به آن اشاره شد باعث رشد هزینه تولید تخم مرغ در کشور شده به طوری که 

قیمت هر شانه تخم مرغ در روزهای اخیر تا مرز 9 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
از س��وی دیگر فضای حاکم بر اقتصاد داخلی اس��ت که با افزایش شدید قیمت دالر و 
نزدیک ش��دن قیمت هر دالر به 1300 تومان باعث ش��ده تورم ناشی از این افزایش به 
قدری باشد که تولید کنندگان تخم مرغ را از امكان صادرات محصوالتشان نیز محروم 
کند یعنی هم بازار داخلی از دست رفته است و هم بازارهای صادراتی غیر قابل دسترس 

می شوند.
این وضعیت در مورد باقی اصناف و بخش های تولیدی کشور نیز صدق می کند و دولت 
باید به هر صورتی که امكان دارد برای مهار این وضعیت برنامه ریزی کند، در غیر این 

صورت شاهد تشدید بحران و رکود اقتصادی کشور خواهیم بود. 

مدیر عامل شرکت گاز استان: 

به زور گاز نمی توان آلودگی صنایع فرسوده اصفهان را کم کرد

زاینده رود
بانک ها و مراکز اعطاي تسهیالت بانكي رقمي معادل 400 میلیارد تومان 
به صادرکنندگان بدهكارند و بر همین اساس 17 هزار میلیارد تومان از منابع 

بانكي امسال براي حمایت از صادر کنندگان اعطا مي شود.
اعطای 17 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانكي به صادر کنندگان 
معاون کمک هاي تجاري س��ازمان توسعه تجارت ایران در همایش ملي بادام با 
محوریت صادرات در شهرکرد با اشاره به ظرفیت 170 هزار میلیارد توماني اعطاي 
تسهیالت بانک هاي کشور گفت: امسال 10 درصد از این منابع به افزایش و کمک 
به توسعه صادرات اختصاص یافت و به این ترتیب 17 هزار میلیارد تومان از منابع 

بانكي در سال جاري براي حمایت از صادر کنندگان اعطا مي شود.
کیومرث فتح اله کرمانشاهي افزود: سال گذشته هشت درصد از این اعتبار به 
توسعه صادرات اختصاص یافت که متأسفانه اعتباري حدود سه هزار میلیارد 

و تنها 2/5 درصد منابع به صادر کنندگان اعطا شد.
کرمانش��اهي می��زان بدهي بان��ک ها و مراک��ز اعطاي تس��هیالت بانكي به 
صادرکنن��دگان تا پایان س��ال 89 را رقمي معادل 400 میلی��ارد تومان عنوان 
 کرد. معاون کمک هاي تجاري س��ازمان توسعه تجارت ایران در زمینه بدهي 
سال هاي گذشته نیز افزود: بدهي پرونده هاي صادراتي سال 88 صادرکنندگان 

نیز آماده پرداخت است. کرمانشاهي ادامه داد: سال جاري در راستاي حمایت 
از صادرکنندگان مقرر شد حدود 25 هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیر 

منقول وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش برسد.
وي اظهار داش��ت: بر این اس��اس س��ازمان توس��عه تجارت توانست وعده 
پرداخ��ت یک هزار میلیارد ریال از این اعتبار را از وزیر اخذ کند و به زودی 
500 میلیارد ریال آن را خواهد پرداخت. معاون کمک هاي تجاري س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران تصریح کرد: حدود 500 میلیارد دیگر نیز در روزهاي 
آینده پرداخت مي ش��ود. به گفته کرمانش��اهي در حال حاضر هش��ت هزار 
صادرکننده در کش��ور فعالیت دارند که یک هزار و 500 نفر از این تعداد را 

صادرکنندگان نمونه تشكیل مي دهند.
رشد 39 درصدی صادرات غیرنفتي 

معاون کمک هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 39درصدي 
صادرات غیرنفتي کش��ور از ابتداي امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد. وی با بیان این که میزان صادرات تعهد ش��ده امسال 45 میلیارد 
دالر اس��ت افزود: در ش��ش ماهه اول امس��ال معادل 20 میلیارد دالر کاالي 
غیرنفتي صادر شده، این در حالي است که در طول یكسال گذشته حدود 44 
میلیارد دالر کاال به دیگر کشورها صادر شده است.کرمانشاهي، میزان واردات 

شش ماهه امسال را نیز 29 میلیارد دالر و واردات سال گذشته را 64 میلیارد 
دالر عنوان کرد.وي همچنین تصریح کرد: س��ال گذش��ته بالغ بر 107 میلیون 
تن محصوالت کش��اورزي از کشور صادر ش��د که 148 هزار تن آن به بادام 

اختصاص داشت.
فتح اله کرمانشاهي اظهار داشت: بر همین اساس از 26 میلیارد دالر صادرات 
صورت گرفته )بدون احتساب میعانات گازي( بخش کشاورزي 13/5 درصد 
 را ب��ه خ��ود اختصاص داد. وي پس��ته، خرما، زعفران، خاوی��ار و بادام را از 
عمده ترین محصوالت صادراتي کش��ور برشمرد و گفت: پسته با ارز آوري 

ساالنه یک میلیارد و 300 میلیون دالر اولین محصول صادراتي کشور است.
رشد چهار برابری تولید محصوالت کشاورزي در کشور 

معاون وزیر جهاد کش��اورزي و رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي نیز در این همایش با اشاره به تولید 25 تني محصوالت کشاورزي 
در سال هاي نخست انقالب گفت: میزان تولید محصوالت کشاورزي بعد از 
پیروزي انقالب تاکنون حدود چهار برابر رشد داشته است. جهانگیر پرهمت 
ادامه داد: این در حالي اس��ت که میزان س��طوح زیر کشت کشور نیز طي این 
مدت حدود 20 درصد افزایش داشته و توسعه این بخش مدیون دانشي بوده 

که در بخش کشاورزي به مزارع و باغات منتقل شده است.

معاون کمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ایران در چهار محال و بختیاری خبر داد:

بانك ها به صادرکنندگان 400 میلیارد تومان بدهکارند

 رئیس انجمن حمایت از کشاورزان 
افزایش  شهرس��تان اصفهان گفت: 
دو میلی��ون تنی تولی��د ذوب آهن 
در س��ال برابر با برداشت بیشتر از 
حق آبه چند هزار س��اله کشاورزان 

از 33 سهم زاینده رود است.
حس��ین محمدرضای��ی در م��ورد 
افزای��ش تولی��د صنایع در اس��تان 
اصفه��ان اظه��ار داش��ت: صنای��ع 
اصفه��ان در نظر دارند ب��ا حق آبه 
کش��اورزان افزای��ش تولی��د را در 

دس��تور کار خود قرار دهن��د. وی افزود: افزایش تولید 
صنای��ع اصفه��ان از جمل��ه ذوب آه��ن، فوالدمبارکه، 
پاالیش��گاه و غیره نیاز به آب بیش��تری دارند که با این 
افزایش تولید آلودگی های شیمیایی و انتشار آن در هوا 

چندین برابر می شود.
رئیس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرستان اصفهان 
تصریح ک��رد: در حال حاضر آثار آلودگی هوا س��بب 
مش��كالت تنفس��ی در مردم و ب��ه وی��ژه در جانبازان 

ش��یمیایی شده اس��ت و با افزایش 
تولی��د صنایع این مش��كالت چند 
برابر می ش��ود که ای��ن آلودگی ها 
اصفهان را تبدیل به پایتخت ام اس 
جهان کرده اس��ت. وی با انتقاد از 
اجرایی ش��دن این طرح بیان کرد: 
افزای��ش تولی��د ذوب آهن از س��ه 
میلیون تن در س��ال به پنج میلیون 

تن با کدام آب صورت می گیرد.
محمدرضایی در ادامه با اش��اره به 
این ک��ه افزایش تولید ذوب آهن به 
میزان دو میلیون تن در س��ال برابر اس��ت با برداش��ت 
بیش��تر از حق آبه چند هزار س��اله کشاورزان حق آبه دار 
از 33 سهم زاینده رود افزود: با این عمل تیشه به ریشه 
نیمه جان کش��اورزی و کشاورزان اصفهان زده می شود 
و آلودگی مضاعف هوا، محیط زیست و منابع آب های 
زیرزمین��ی را در پ��ی دارد. وی در ای��ن راس��تا افزود: 
بنابراین توس��عه ها و افزایش تولیدها و عواقب مخرب 

آن باید مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گیرد.

مع��اون عمراني اس��تاندار اصفهان 
گفت: ب��ه زودي تدبی��رالزم براي 
نمایش��گاه  مح��ل  جای��ي  جاب��ه 
هاي بی��ن المللي اس��تان اصفهان 
 با هم��كاري مدیری��ت آن، اتخاذ 

مي شود. 
صمص��ام  الدی��ن  جم��ال  س��ید 
ش��ریعت با اش��اره به مطرح بودن 
بحث جابه جایي محل نمایش��گاه 
 هاي بین المللي اس��تان اصفهان از 
سال هاي گذشته، افزود: به طور قطع 

محل کنوني نمایش��گاه هاي اصفهان مناسب برگزاري 
نمایش��گاه هاي تخصصي مانند مصال��ح و تكنولوژي 
ساختمان نیس��ت. وي اظهارداشت: بحث مبلغ صدور 
پروانه س��اخت نمایشگاه جدید موضوع مورد اختالف 
نمایش��گاه و شهرداري اس��ت که در این رابطه صورت 

جلسه اي در حضور استاندار تهیه شده است.
به گفته وي، اگر این صورت جلس��ه ب��ه تأیید هیأت 
مدی��ره و مجمع ف��وق الع��اده نمایش��گاه و از طرف 

دیگ��ر به تأیید ش��وراي اس��المي 
ش��هر برس��د مس��أله حل خواهد 
ش��د. وي ب��ا اش��اره به ای��ن که 
ب��راي آغاز هرچ��ه زودتر احداث 
نمایش��گاه جدی��د، طرفی��ن باید 
کمک کنند، تأکید کرد: در بیش��تر 
پروژه هایي که ش��هرداري حضور 
داش��ته، از نظر نظافت، رس��یدگي 
 و فضاي س��بز نتیج��ه موفق بوده 
است. وي افزود: یكي از مشكالت 
موجود در مكان فعلي نمایشگاه هاي 
بین المللي اصفهان، محدود بودن فضاي آن است که با 
توجه به پتانس��یل هاي زیاد استان جوابگوي نیازهاي 
فعلي این اس��تان نیست. نمایش��گاه بین المللي استان 
اصفهان در زمان حاضر در سه سالن واقع در جوار پل 

تاریخي شهرستان برگزار مي شود.
برگزاري نمایشگاه هاي پرمخاطب در این مكان تاکنون 
مش��كالت متعددي را براي بازدی��د کنندگان و منازل 

مسكوني همجوار با این محل ایجاد کرده است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:
افزایش تولید ذوب آهن با برداشت حق آبه کشاورزان

معاون عمراني استاندار اصفهان
جابه جایی نمایشگاه بین المللی اصفهان، آغاز می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی جامعه
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

امیرعلی و فاطمه بیشترین اسامی انتخاب شده برای نوزادان است

اخبار

با ناجا

با یك نوبته شدن مدارس:
۳ هزار راننده سرویس  مدارس استعفا دادند

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی شهرداری اصفهان گفت: با 
یک  نوبته ش��دن مدارس، حدود س��ه هزار نفر از رانندگان سرویس های مدارس 

اصفهان استعفا داده اند.
علیرضا تاجمیر ریاحی با اش��اره به این که در حال حاضر نرخ کرایه س��رویس های 
مدارس اصفهان مش��خص شده است، اظهار داشت: در شهریورماه جاری و پیش از 
آغاز س��ال تحصیلی جدید نرخ کرایه دریافتی از دانش آموزان مشخص نشده بود و 
سازمان تاکسیرانی مش��كالتی در راستای این موضوع داشته است.وی به مشكالت 
موجود در راس��تای این موضوع اشاره کرد و افزود: در ابتدای سال تحصیلی جدید 
و با توجه به مش��خص نبودن نرخ کرایه دریافتی از دانش آموزان و یک  نوبته ش��دن 
مدارس حدود سه هزار نفر از رانندگان سرویس های مدارس اصفهان استعفا داده اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه 
در حال حاضر مشكالت موجود در این زمینه ساماندهی شده است، تصریح کرد: در 
حال حاضر میزان خودرو های مورد نیاز برای حمل و نقل دانش آموزان اصفهانی تأمین 
شده اس��ت. به نقل از فارس تاجمیر ریاحی تاکید کرد: در سطح شهرستان اصفهان 
حدود شش هزار دستگاه خودرو شخصی حمل و نقل دانش آموزان اصفهانی را انجام 
می دهند.وی به میزان خودرو های مورد نیاز برای سرویس های مدارس اصفهان اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر س��رویس های مدارس اصفهان به 500 دستگاه خودرو 
نی��از دارند و در روز های آینده تمام خودرو های مورد نیاز برای این موضوع فعالیت 

خود را آغاز می کنند.

برگزاری عملیات اقتدار و امنیت در اصفهان
عملیات اقتدار و امنیت با حضور چهار هزارو 500 نفر نیروي انتظامي اس��تان با 

انجام عملیات نمایشي برگزار شد.
فرمانده یگان ویژه پاسداران انتظامي استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود:این 
افراد در طول س��ال تحت آموزش هاي مختلفي ب��راي آمادگي در عملیات ویژه 
قرار مي گیرند .وي اظهار داش��ت: این مانور با حضور یگان هاي ویژه تخصصي 
رانندگ��ي، موتور س��واري، واحد رهایي گروگانگیري یگان ویژه در آموزش��گاه 
علمي و تخصصي ش��هید بهش��تي ناجا برگزار ش��د.  به نقل از ایرناحسن عرب 
س��رخي با بیان این که اقتدار نیروهاي ارتش جمهوري اسالمي و بسیج استان به 
نمایش گذاشته شده است، تصریح کرد: 10 نمایش ویژه اقتدار و آمادگي انتظامي 
براي این رزمایش در نظر گرفته ش��د.وي ، گشت ویژه نمایش مبارزه با اراذل و 
اوباش را ازمهم ترین حرکات نمایش��ي در این مان��ور عنوان و تصریح کرد: در 
این مراسم ماموران یگان امداد و یگان ویژه پلیس با استقرار در محل مانور مرکز 
آموزش��ي شهید بهشتي ضمن برقراري نظم و امنیت، آمادگي خود را در برخورد 

با برخي ناهنجاري ها و بي نظمي مورد آزمایش قرار دادند.

کالهبردار ۳50 میلیاردي اصفهان دستگیر شد 
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان از شناسایی و دستگیری 
فردي که از طریق فضاي مجازي اینترنت اقدام به کالهبرداري 350میلیارد ریالي 

از یک شرکت کرده بود، خبر داد.
س��رهنگ س��تار خس��روي با بیان این خبر اظهار داش��ت: در پي وقوع یک فقره 
کالهب��رداري اینترنتي به مبلغ 355میلیارد ریال از یک ش��رکت بزرگ عمراني و 
دادخواهي مدیر این ش��رکت موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار ماموران و 
متخصصان ای��ن پلیس قرار گرفت وي در خص��وص جزئیات این کالهبرداري 
گفت: در تحقیقات انجام شده از مالباخته، مشخص شد فردي از طریق اینترنت و 
با ارسال ایمیل هایي به این فرد، خود را از تاجران بزرگ بین المللي در امور نفت 
و داراي سرمایه اي بالغ بر 736 میلیون دالر معرفي و عنوان کرده که حاضر است 
با مشارکت وي بخشي از این سرمایه را به کشور وارد و کارخانه احداث کند .

ای��ن مقام مس��ئول در ادامه افزود : مالباخت��ه نیز تحت تاثیر پی��ام هاي این فرد 
ناش��ناس مبلغ پنج میلیارد ریال به حس��اب وي واریز و 350 میلیارد ریال را نیز 
ب��ه صورت چک هاي بانكي به وي پرداخت کرده بود.رئیس پلیس فضاي تولید 
و تبادل اطالعات اس��تان گفت :با انجام تحقیقات گس��ترده میداني و جمع آوري 
ادله الكترونیک و مدارک بانكي و ارزي، س��رنخ هایي از مخفیگاه متهم به دست 
آم��د .این مقام انتظام��ي تصریح کرد: با هماهنگي مقام قضایي متهم به نام »احمد 
رضا – ب« 32 س��اله در عین ناباوري در مخفیگاهش دس��تگیر و در بازرسي از 
این مخفیگاه مبلغ س��ه میلیارد و 750 میلیون ریال از وجوه نقدي و 350 میلیارد 
ریال چک هاي بانكي کش��ف و ضبط ش��د. به نقل از پایگاه اطالع رساني پلیس 
وي با بیان این که با هماهنگي هاي انجام شده با مقام قضایي، اموال کشف شده 
به مالباخته بازگردانده شد عنوان کرد: در تحقیقات اولیه از این متهم مشخص شد 
که وي مشمول غایب بوده و حتي گذر نامه هم نداشته و اسناد و مدارک بانكي و 
ارزي ارائه ش��ده توسط وي نیز ساختگي و جعلي و فاقد اصالت بوده اند، ضمن 

این که شرکتي که وي اعالم کرده بود وجود خارجي نداشت.

290 نفر از اوباش اصفهان دستگیر شدند
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با بیان این که طی یک س��ال گذش��ته 290 
نفر از اراذل اوباش اس��تان شناس��ایی و دستگیر شدند، گفت: آمار تجاوز به عنف 
در اس��تان طی یک سال گذشته یک درصد گزارش شده است. سردارحسن کرمی 
در مراس��م مانور اقتدار در آموزش��گاه علمی و تخصصی ش��هید بهشتی ناجا در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به این که ش��عار امس��ال نیروی انتظامی قدرت نرم در 
مقابل جنگ نرم است، اظهار داشت: برنامه ها و فعالیت های نیروی انتظامی استان 
اصفهان نیز در این راس��تا برنامه ریزی شده اس��ت. وی با بیان این که شعار هفته 
نیروی انتظامی امسال، سهم من در امنیت و آرامش است، افزود: وظایف دستگاه ها 
و مردم باید در ایجاد و ترویج امنیت مشخص شود تا آنها مطابق آن به ایفای نقش 
بپردازند. فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با بیان اینكه درصدد شناس��ایی و 
برخورد فعاالنه حوادث اجتماعی و معضالت هستیم، تصریح کرد: نیروی انتظامی 

استان با 99درصدد مردم با رفتار و اخالق اسالمی برخورد می کند.

اخت��الف قدیم��ی دو جوان 17 و 18 س��اله با 
درگیری منجر به قتل یكی از آنها در خیابان به 

پایان رسید.
در س��اعت 21:30 روز 11 مهر امسال مأموران 
کالنتری 131 ش��هرری از طریق مرکز فوریت 
های پلیسی 110 اطالع پیدا کردند که طی یک 
درگیری جوانی حدود 20 س��اله، به ش��دت از 
ناحی��ه گردن مجروح و دچار خونریزی ش��ده 

است.
با مراجعه مأموران کالنتری، بالفاصله هماهنگی 
های الزم انج��ام و جوان مجروح در حالی که 
خون زیادی از دس��ت داده بود، به بیمارس��تان 
منتقل و تحقیقات از شاهدان صحنه درگیری از 

همان ساعت آغاز شد.
به نقل از پایگاه اطالع رساني پلیس شاهدانی که با پلیس 
تم��اس گرفته بودند در اظهارات خ��ود به مأموران عنوان 
داشتند که جوان مجروح در حالی که خونریزی شدیدی از 
ناحیه گلو داشت، خود را به محل حادثه رساند و از اهالی 
طلب کمک کرد که بالفاصله با ش��ماره تلفن های 115 و 

110 تماس گرفته و موضوع را اطالع داده اند.
هنوز دقایقی از انتقال جوان مجروح به بیمارستان نگذشته 
بود که مأموران اطالع پیدا کردند که جوان مجروح به علت 
شدت جراحت ناش��ی از اصابت جسم تیز شبیه چاقو و 

خونریزی شدید، فوت کرده است.
با اعالم خبر مرگ جوان مصدوم به کالنتری، بالفاصله تیم 
ویژه ای از مأموران تجس��س ویژه کالنتری تحقیقات در 

خصوص مرگ این جوان را آغاز کردند.
تحقیقات انجام شده از محل حادثه و اظهارات تعدادی از 
کسبه محل که دقایقی قبل از کمک خواستن مقتول، شاهد 
صحنه درگیری می��ان چند جوان بودند، به مأموران اعالم 
کردند که مقتول با دو جوان دیگر درگیر شده بود که پس 
از دقایقی درگیری، آن دو جوان از محل دور شده و مقتول 
نیز در حالی که دست خود را بر روی گلو گذاشته بود به 

سمت آنها آمده و درخواست کمک کرده است.
با شناس��ایی هویت مقتول به نام پوریا 18 س��اله و انجام 

تحقیقات پلیس��ی، مأموران اطالع پیدا کردند که مقتول با 
یكی از دوس��تان خود به ن��ام مهرزاد که از چندی پیش با 
یكدیگر دچار اختالف شده بودند قرار مالقات داشته است 
.با شناس��ایی هویت دقیق مهرزاد و با همكاری حراست  
آموزش و پرورش منطقه، مأموران ضمن شناسایی محل 
سكونت مهرزاد 17 ساله ، به محل سكونت وی رفته و در 
تحقیقات از پدر و مادرش اطالع پیدا کردند که مهرزاد، پس 
از مراجعه به خانه و برداشتن تعدادی از البسه به سرعت از 

خانه خارج و به منزل خواهرش رفته است.
مأموران با اطالع از این موضوع و با همراهی مادر و یكی 
از دو ب��رادر بزرگتر مهرزاد )محمود( به محل س��كونت 
خواهر مه��رزاد رفته و او را در خانه خواهرش دس��تگیر 
کردند. با دستگیری مهرزاد، وی در همان خودروی پلیس 
با صراحت کامل ب��ه درگیری با مقتول اعتراف و یكی از 
دوستانش به نام فرهاد را که در زمان درگیری به همراه او 

بود را به مأموران معرفی کرد.
با شناس��ایی محل سكونت فرهاد متولد 1373 مأموران به 
محل س��كونت فرهاد رفته و او را نیز دستگیر و به همراه 

مهرزاد منتقل کردند.
با انتقال هر دو متهم به کالنتری ، پرونده مقدماتی تشكیل 
و به دستور حسینی، بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرری، 
پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل قرار گرفت.

زاینده رود
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به این که در شش 
ماهه  نخست امسال تعداد نوزادان دختر و پسر متولد شده در استان 
به ترتیب 18 هزار و 762، و 19 هزار و 902 نوزاد بوده اعالم کرد: 
در این مدت بیشترین فراوانی نام های ثبت شده برای نوزادان پسر 

امیرعلی و برای نوزادان دختر فاطمه بوده است.
محمود علی پور در نخستین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران 
اصفهان با اشاره به وظیفه سازمان ثبت احوال در راستای ارائه خدمات 
هویتی به شهروندان با ثبت والدت و صدور شناسنامه اظهار داشت: 
شناخته شدن فرد به عنوان تبعه ایرانی و مشخص شدن هویت فرد 

در جامعه دو کارکرد صدور شناسنامه می باشد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینكه حقوق و تكالیفی که 

هریک از افراد در جامعه دارند به وسیله شناسنامه محقق می شود 
گفت: مراحل مختلف زندگی و فعالیت های فرد در جامعه به وسیله 
شناسنامه امكانپذیر می شود بر این اساس شناسنامه پل ارتباطی افراد 

جامعه با یكدیگر و با دولت است.
وی با یادآوری آغاز به کار س��ازمان ثبت احوال کش��ور از س��ال 
1297گفت: از زمان آغاز به کار این سازمان تاکنون 105 میلیون اسناد 
هویتی در سراسر کشور صادر شده است که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی تالش شد از این اطالعات برای برنامه ریزی و ارائه خدمت 

به مردم بهره گرفته شود.
علی پور به تش��كیل پایگاه اطالعات جمعیتی کش��ور اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: برای تشكیل این پایگاه الزم بود اطالعات اسناد 
سجلی به الكترونیكی تبدیل شود به همین منظور در دهه 70 شماره 

ملی ده رقمی به هر یک از افراد جامعه تعلق گرفت که کلید ورود به 
این پایگاه محسوب می شود.

ص��دور شناس��نامه مكانی��زه در 16 اداره ثب��ت احوال 
استان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه با اشاره به آغاز صدور 
شناسنامه الكترونیكی از س��ال 84 برای نوزادان و از سال 90 برای 
بزرگس��االن گفت: با صدور شناسنامه های جدید، روش سنتی و 
دستی صدور شناسنامه منسوخ شد چراکه شناسنامه های الكترونیكی 
 در مجم��وع ضریب امنی��ت باالتری داش��ته و آس��یب هایی که
 شناس��نامه های س��نتی به حقوق افراد وارد می کرد را به حداقل 

ممكن می رساند.
علی پور با اعالم این که بر اساس ماده 46قانون برنامه پنجم توسعه، 

سازمان ثبت احوال می بایست برای همه اتباع ایران کارت هوشمند 
ملی صادر کند افزود: این کارت که نمونه پیش��رفته تر کارت های 
ملی است، از طریق تراشه الكترونیكی نصب شده حاوی اطالعات 
و مش��خصات و امضای دیجیتال فرد می باشد  که با استفاده از آن 
 ام��كان ارائه خدمت از راه دور محق��ق و فرد از مراجعه حضوری 

بی نیاز می شود.
وی کارت هوشمند ملی را کلید ورود به دولت الكترونیک دانست و 
گفت: این کارت چندمنظوره قابلیت ارائه خدمات مختلفی همچون 
کارت نظ��ام س��المت، حضور در انتخابات، کی��ف پول خرد و یا 

هدفمندی یارانه ها را نیز دارد.
مدیرکل س��ازمان ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به آغاز صدور 
کارت هوشمند ملی از اس��تان قم در سال 89 گفت: به استانداری 

اصفهان پیش��نهاد دادیم، اصفهان دومین استانی باشد که بعد از قم 
کارت ملی هوشمند برای مردم صادر می کند.

محمود علی پور در بخش دیگری از سخنانش با اعالم این که در 
حال حاضر از 28 اداره ثبت احوال اس��تان در 16 اداره شناس��نامه 
مكانیزه صادر می شود گفت: تا پایان آذرماه امسال همه ادارات ثبت 

احوال استان به سیستم صدور شناسنامه مكانیزه مجهز می شوند.
وی با بیان این که از ابتدا تا پایان شهریورماه امسال، تعداد 17 هزار 
و 757 جلد شناسنامه در پنج اداره  ثبت احوال اصفهان، نطنز، نایین ، 
شهرضا و میمه  صادر شده اظهار داشت: در شش ماهه  نخست سال 
جاری در استان اصفهان، 38 هزار و 664 واقعه  والدت و 11 هزار و 
392 واقعه فوت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب رشد 1/5 درصد و پنج درصدی داشته است.

 الدن سلطانی
امروزه فیلم ها و شبكه هاي ماهواره اي مبتذل، 
مصداق بارز شیاطین انسي هستند و توجه به 
خطرات آن و پزهیز جدي از آن براي خانواده 
ها ضروري است وگرنه نتیجه اي جز سقوط 
 و تباهي نخواهد داشت. وقتي در جمعي قرار
 م��ي گیري به ویژه اجتم��اع خانم ها به طور 
معمول حرف مسائل زندگي و ناکامي ها مطرح 
مي ش��ود و برخي به جاي راهنمایي و ارجاع 
افراد به سمت مشاوره با تجربه بهترین راه حل 
را مراجع��ه به کف خوان و یا رمال مي دانند. 
م��ي گویند فالن فالگیر کارش حرف ندارد و 
در یک چش��م بر ه��م زدن مي تواني محبت 
شوهرت را جذب کني یا این که مشكل نازایي 
ات حل مي شود و... پنهان از این چه خطری 
مراجعان به رماالن را تهدید می کند. بارها از 
سوی مراجع قضایی و انتظامی هشدارهایی در 
این باره داده شده به ویژه این دهه اخیر که این 

موضوع رواج پیدا کرده است.
تعرض مرد رمال پس از اغفال دختران 

و زنان 
پلیس آگاه��ی تهران بزرگ در خصوص یک 

پرونده اظهار کرد: سی ام آبان ماه 
سال گذشته دختر 23 ساله ای با 
مراجعه به کالنتری 121 سلیمانیه 
مدعی ش��د که توسط یک رمال 
مورد اغفال و تعرض قرار گرفته 
است. این دختر جوان در تشریح 
ماجرا گفت: ساعت 12 روز سی 
ام آبان م��اه، در پی معرفی فردی 
به نام غالم از س��وی دوستانم به 
عنوان رمال، جهت بخت گشایی 
و دعانویس��ی به هم��راه یكی از 
دوس��تانم و پدر و م��ادر وی به 
من��زل مرد رم��ال رفتم. ش��اکی 
اظهار کرد: پس از مراجعه به این 
منزل به پارکینگ خانه که غالم با 
کشیدن پرده ای، آن را به صورت 
اتاق درآورده بود رفتم و در مقابل 

س��ئواالت متعدد او قرار گرفتم. دختر جوان 
ادامه داد: مرد رمال ابتدا گفت: هر سئوالی که 
می پرس��م را با بله یا خیر جواب بده و سپس 
از من پرسید که آیا جن هایت را می بینی که 
در ج��واب او گفتم: نه. در ای��ن حال وی به 

م��ن گفت که آیا تا به حال ب��ا مرد نامحرمی 
رابطه داشته ای که این بار نیز در پاسخ جواب 
نه دادم. ش��اکی اضافه ک��رد: در این حال مرد 
رمال به من گفت که باید برای باز شدن بختت 
این طلسم شكسته شود و تو با فردی نامحرم 
رابطه داشته باشی و همین امشب باید این کار 
را انجام دهی و برای تس��ریع خودم حاضر به 
برقراری ارتباط هستم. دختر جوان در ادامه به 
مأموران گفت: با توجه به ش��رایطی که وجود 
داش��ت او مدام به من می گفت به شمعی که 
در وسط اتاق روشن است نگاه کن از این رو 
در حالی که حالت بی اختیاری به من دس��ت 
داده ب��ود وقتی به خود آمدم متوجه ش��دم از 
سوی وی مورد تعرض قرار گرفته ام. به گفته 
سرهنگ سلطانی با توجه به اهمیت موضوع 
ب��ا ارجاع پرونده ب��ه اداره مبارزه با س��رقت 
ب��ه عنف پلیس آگاهی و اخذ دس��تور قاضی 
شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تحقیقاتی 
از محل س��كونت متهم ص��ورت گرفت که 
سرانجام مقارن پنجم آذرماه به دستگیری وی 
منجر ش��د. پس از دستگیری متهم به هویت 
غالمرضا 31 س��اله که پارکین��گ منزلش به 
بخت گشایی، دعانویسی و رمالی اختصاص 
داده بود مقادیری قفل و زنجیر و 
ادوات رمالی در این محل کشف 
شد. غالم رمال پس از تحقیقات 
در بازجوی��ی های پلیس اعتراف 
کرد: شكایت شاکی را قبول دارم 
و از سادگی زنان و دختران سوء 
استفاده کرد و تاکنون شش فقره 

مرتكب این جرم شدم.
وقتی به جای دانایی، رمالی و 

کف خوانی ارزش می شود 
چه شده است که ما به هر شكل 
و صورتی تالش می کنیم دانایی 
را محصور کنیم؟ محصور کردن 
آن به اف��رادی خاص ی��ا نژادی 
ویژه، جلوگیری از انتشار دانایی، 
قید و شرط گذاشتن برای دانایان، 
حذف دانایان و گذاشتن جاهالن، 
ت��رس از دانایی و بس��یاری از ام��ور دیگر از 
مسائلی است که با ارزش بودن دانایی در دین 
منافات دارد. هر چه هست و هر مصلحتی در 
کار است اگر هم بناست که نوعاً محل تردید 
اس��ت باید تمام تالش را کرد تا دانایی بسط 

یابد، باید اجازه داد که دانایی معیار انتخاب ها 
باشد این دانایی اساس کار است و هیچ چیزی 

با آن برابر نه.
یک محقق در این ب��اره گفت: باید گفت مع 
االسف همچنان مفهوم علم و دانایی مبهم و به 
عالوه مصحلت اندیشی بر رواج آن حاکم و با 
وجود شعارها و فریادها، دانایی یكی از مظلوم 
ترین مفاهیم اس��ت. تا وقت��ی مفهوم علم و 
دانایی به خوبی تبیین نشود تا وقتی به آن باور 
واقعی نداشته باشیم تا وقتی علم و عالمان را 
حرمت جدی و درخور ننهیم تا وقتی حرمت 
اصلی و عمومی و فراگیر دانایی را نشناس��یم، 
تا وقتی هم��ه کمر به خدمت دانایی نبندند و 
نه آن را اس��یر و در بند خود بلكه خود را در 
خدمت آن درنیاورند راه به نور و روش��نایی 

گشوده نخواهد شد.
رس��ول جعفریان افزود: امروزه در بسیاری از 
نقاط دنیا و از جمله کش��ور ما دیده می شود 
که به جای دانایی رمالی و کف خوانی و علوم 
غریبه ارزش ش��ده اس��ت. این چه چیزی را 
نشان می دهد؟ این امر برای تمدن ما پیشرفت 
است یا پسرفت؟ به نظر شما چه نشانه هایی 
از ب��ی اعتباری دانایی در میان ما وجود دارد؟ 
 چگونه می ت��وان آنها را ش��ناخت؟ چگونه 
می توان درمان کرد؟ حق مطلب آن است که 

باید درباره این پرسش ها فكر بیشتری شود.
آی��ت ا... مظاهری ضمن هش��دار برای رواج 
رمالی تصریح کرد: با کمال تأسف باید گفت: 
امروزه ش��اهد عملی ش��دن س��وگند شیطان 
هستیم فریب شیطان کارگر شده تا جایی که 
توهم، تخیل، وسوس��ه و آرزوهای بی جا سر 

ت��ا پای جامعه را ف��را گرفته و حتی فالگیری 
و رمالی رایج ش��ده اس��ت. به نقل از ایس��نا، 
خالص��ه ای از درس اخالق وی در مس��جد 

حكیم اصفهان بدین شرح است:
شیطان عامل سقوط انسان

یكی از مهم ترین عوامل سقوط انسان، شیطان 
اس��ت که قرآن شریف او را دشمن سرسخت 
آدمی و همراهی با او را موجب سقوط و موجب 
خس��ران دنیا و آخرت برمی شمرد. دشمنی او 
نیز بی جاست. شیطان به واسطه رذائل خودش 
سقوط کرد ولی سقوط خود را ناشی از وجود 
حضرت آدم دانس��ت. به همین جهت با او و 
اوالد او به دشمین پرداخت و تا قیامت در صدد 
سقوط آنان است. طبق آیات قرآن کریم شیطان 
پس از آن که از درگاه خداوند متعال رانده شد 
چند مرتبه با خداوند اعالم جنگ کرد. از جمله 
ب��ه خداوند گفت: پس به س��بب آن که مرا به 
بیراهه افكندی من هم برای فریفتن آنان حتمًا 
بر س��ر راه راس��ت تو خواهم نشست آنگاه از 
پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و 
از طرف چپشان بر آنها می تازم و بیشترشان را 

شكرگزار نخواهی یافت.
بر این اس��اس ش��یطان از هر راهی که بتواند 
آدمی��ان را فریب داده و منجر به س��قوط آنان 
می ش��ود. گاهی با غفلت از آخرت، گاهی با 
دنیاپرس��تی، گاهی از راه گن��اه و گاهی نیز از 
راه عبادت بندگان خدا را می فریبد. به عنوان 
مثال عبادت هایی خرافی را تحمیل می کند و 
نیكو جلوه م��ی دهد یا واجبات را کمرنگ و 
مستحبات را پر رنگ جلوه می دهد و مردم را 
هنگام انجام فرائض و واجبات به انجام اعمال 

استحبابی تشویق می نماید و بدتر این که در 
اثر مكر ش��یطان ریا و تظاه��ر در اعمال مردم 

زیاد می شود. 
آیت ا... مظاهری افزود: قرآن کریم با چندین 
تأکید می فرماید که ش��یطان با همه زرنگی و 
بدجنس��ی اش قدرت انحراف کسی که زیر 
پرچم خداوند باش��د را ندارد. پس چه کسی 

را منحرف می کند؟
 آن که زیر پرچم ش��یطان است و از او حرف 
ش��نوی دارد. وی خاطرنش��ان کرد: نكته ای 
ک��ه توجه به آن ضروری اس��ت این که فقط 
وسوسه و فریب ش��یطان جنی عامل سقوط 
و تباهی انس��ان نیست بلكه شیطان انسی نیز 
سهم بسزایی در گمراهی و سقوط آدمیان دارد. 
خداون��د می فرماید: بخوان و بگو: خدایا پناه 
می برم به ت��و، پناه می برم به تو، پناه می برم 
به تو از شر شیطان که وسوسه می کند خوب 
 را ب��د و بد را خوب جلوه م��ی دهد. اما بعد 
می فرماید: و اگر شیطان انسی بدتر از شیطان 

جنی نباشد حتماً کمتر نیست. 
نمونه آن رفیق بد است که خطر آن به مراتب 
بیش از ش��یطان اس��ت. دختر و پسری که با 
 هم رفیق می ش��وند و ارتباط دوستانه برقرار 
می کند دو تا ش��یطان برای همدیگر هس��تند 
و هر کدام دیگری را به س��قوط کشانده و به 
جهنم می برند. قرآن کریم در س��وره فلق نیز 
م��ی فرماید: بگو پناه می برم به خدا، در وقتی 
که زن عش��وه گری کند و بخواهد کسی را از 
گناه منحرف سازد. در واقع قرآن کریم آدمیان 
را از ش��ر شیاطین جنی و انس��ی به صورت 

توأمان برحذر داشته است. 

 مهرناز مهربان
مامان ج��ون، غلط کردم. کتكم ن��زن. به خدا هر چي 
بگي گوش مي کنم و دختر خوبي مي شوم. مي ترسم، 

اي واي، اي واي ... .!
پلیس ماجرا را این گونه تش��ریح کرد: ناله هاي دختر 
کوچولو هر ش��ب آرامش همسایه ها را بر هم مي زد 
و دلهره عجیبي در س��اکنان بلوک آپارتماني به وجود 

مي آورد.
همسایه ها که نگران حال این بچه بودند، پس از چند 
بار تذکر به مادرش، موضوع را به فوریت هاي پلیسي 

110 اطالع دادند.
مأم��وران کالنت��ري بالفاصله براي پیگی��ري موضوع 
وارد عمل ش��دند و بررس��ي آنان نش��ان داد که دختر 
 بچ��ه توس��ط م��ادرش م��ورد ک��ودک آزاري ق��رار

مي گیرد.
افس��ران پلیس مراتب را به اورژان��س  اطالع دادند و 
ب��ا هماهنگي مقام قضایي منزل مورد نظر را بازرس��ي 

کردند.
دی��واري  کم��د  داخ��ل  ک��ه  کوچول��و  »نس��یم«   
پلی��س  مام��وران  دی��دن  ب��ا  ب��ود  ش��ده  زندان��ي 
 فك��ر مي ک��رد مأم��وران آم��ده ان��د او را دس��تگیر

کنند.

دخترک مثل ابر بهاري اش��ک مي ریخت 
و ب��ا التماس مي گفت: ب��ه خدا قول مي 
دهم که دخت��ر خوبي باش��م و مامانم را 
اذی��ت نكنم، مامان جون ت��و هم بگو که 
مرا با خودش��ان نبرند. دخت��ر بچه هفت 
س��اله پس از انتق��ال به کالنتري قاس��م 
آباد مش��هد، داس��تان غم انگی��ز زندگي 
اش را ای��ن گونه تعریف ک��رد:  مامانم به 
 م��واد مخدر اعتی��اد دارد و دو بار ازدواج

کرده است.
از چند ماه قبل او با مردهاي غریبه رابطه 
داش��ت و هر موقع پدرم به س��ر کار مي 
رود، آنها را ب��ه خانه مي آورد. من خیلي 
از دس��ت کارهاي مامانم ناراحت ب��ودم و عذاب مي 

کشیدم.
هر وقت آن مردهاي بد ش��كل ب��ه خانه ما مي آمدند، 
آرزو مي کردم مي مردم و دوس��ت داشتم از خانه فرار 
کنم چون مامان��م خیلي راحت با آنها حرف مي زد و 
... . دخترک در این لحظه دس��تان کوچک و ضعیفش 
را روي صورت معصوم خود گذاش��ت و در حالي که 
نمي توانست ادامه بدهد، با صداي بلند شروع به گریه 

کرد.
نسیم پس از مكثي کوتاه آهي کشید و با صداي بغض 
گرفته اش گف��ت:  گناه من این بود که مامانم را خیلي 
دوست دارم و همیشه برایش دعا مي کنم که دست از 
این کارهاي زش��تش بردارد ولي او مرا دوس��ت ندارد 
و کتكم مي زند و ... . به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
پلیس به دستور س��رهنگ »خراساني« رئیس کالنتري 
و با پیگیري کارشناس��ان اورژانس  س��ازمان بهزیستي 
حمای��ت ه��اي قانوني از این کودک ب��ي گناه که آثار 
کبودي ش��دید و س��وختگي هاي زیاد در روي بدن و 
دس��ت ها و پاهایش مشهود است و از نظر رشد بدني 
نیز دچار ضعف ش��دید و فقر غذایي مي باشد به عمل 

آمده است و پیگیري در این باره ادامه دارد.

هشدار برای رواج رمالی 

گناه من این بود که مادرم را دوست داشتم اختالف قدیمی منجر به قتل شد

آیت ا... مظاهری 
تصریح کرد: با کمال 

تأسف باید گفت: 
امروزه شاهد عملی 

شدن سوگند شیطان 
هستیم فریب شیطان 
کارگر شده تا جایی که 
توهم، تخیل، وسوسه 
و آرزوهای بی جا سر تا 
پای جامعه را فرا گرفته 
و حتی فالگیری و رمالی 

رایج شده است.
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از پش��ت س��ر گذاش��تن بهارو تابستان به  
نسبت امیدوارکننده سینمای ایران و تماشای 
فیلم هایی مثل جدایی نادر از س��یمین، آقا 
یوسف، اینجا بدون من، آلزایمر و چند فیلم 
دیگر انگار فصل زرد، خزان روزهای خوب 

شش ماه نخست را آغاز کرد.
اکران س��ینمایی بی محتوای ش��یش و بش 
و تكرار بسیار دم دستی فیلم کما که هنوز 
هم با س��وادان !!! آن را گامی در س��ینمای 
سیاسی می دانند در آخرین روزهای فصل 
گرم حال سالن ها و سینماها را بدتر کرد و 
خوشحال هستیم که گلزار و حیایی و بقیه 
گیش��ه مداران آن چنان که فكر می کردند 

پولی به جیب نزدند.
البته این عدم موفقیت را می ش��د از پیشتر 
ح��دس زد، چه وقتی م��ردم به وضوح از 
کمدیهایی که ژست فاخر بودن را نگرفتند، 
استقبال می کنند و فیلمی مثل ورود آقایان 
ممنوع در مرز ش��ش میلیارد قرارمی گیرد 
بدیهی اس��ت لودگ��ی ه��ای آدم های نه 

چندان شایسته کمتر کسی را بخنداند.
انصافاً حاال با زمین خوردن این جور فیلم ها 

خیال سینما دوستان راحت تر خواهد شد که 
در آستانه دهه 90 سال اول این دهه را خوب 

شروع کردیم و بهتر هم خواهد شد.
به اس��تناد تیتراژ، ش��یش و ب��ش را بهمن 
گودرزی کارگردانی کرده است و فیلم نامه 
این کمدی به ظاهر اجتماعی را محمدرضا 
گلزار، بازیگر سینما نوشته که اولین تجربه 
او در وادی فیلمنامه محس��وب می ش��ود 

)البته نام هر نوشته ایی فیلمنامه نیست(.
بعد گویا این فیلم نامه را پیمان قاس��م خانی 
و خشایار الوند بازنویس��ی کرده اند تا هم 
نامی از این کمدی نویس��ان در تیتراژ باشد 
و هم مخاطب س��ینمایی را راهنمایی کرده 
باشند که اصاًل فیلمنامه را چه کسی نوشته 
اس��ت! و بعد گلزار در این فیلم بازی کرده 
تا مثاًل گلزار درکنار کس��انی مثل محس��ن 

طنابنده قاسمخانی قرار بگیرد.
داستان اصلی که قرار است محور فیلمنامه 
باش��د درب��اره دو دوس��ت صمیمی جوان 
اس��ت که  فكر می کنند رفاقتش��ان  بسیار 
عمیق و پایدار است، اما زمانی که مشكلی 
ب��رای این دو پیش می آی��د، به هم خیانت 

می کنند و ...
البته این که کارگردان همان کما را با کمی 
دس��تكاری تكرارکرده و سعی در بازتولید 
ش��وخی های نیش زنبور هم کرده اس��ت 
از همه ج��ای فیلم بی��رون زده اما این در 
حالی است که به گفته مدیر روابط عمومی 
فیلم، شیش و بش پر از کاراکترهای متنوع 
اس��ت و از این نظر با کمدی های مش��ابه 

تفاوت هایی دارد.
در سوی دیگر هم تهیه کننده فیلم با ژست 
و شمایل یک دلسوز اجتماع بگوید داستان 
ش��یش و ب��ش از دل م��ردم درآمده عادی 
اس��ت که مدیر روابط عموم��ی فیلم هم، 
 شیش و بش را دارای داستان ها و آدم های

متنوعی بداند.
جالب تر حرف های کارگردان اس��ت که 
گفته ب��ود: در این میان س��اختن این فیلم 
خ��ودش ماجرای جالب��ی دارد که مرور و 
بازخوان��ش آن در این متن ب��ه نوعی القا 
حس کمیک اس��ت. کارگ��ردان می گوید: 
من قصد کارگردانی فیلمی به نام ساندویچ 
س��رد را داش��تم، فیلم نام��ه آن در عی��ن 

جذابیتش، جای کار داش��ت. قاس��م خانی 
و الون��د آن را بازنویس��ی کردن��د و وقتی 
محمدرضا گل��زار به جمع بازیگران اضافه 
شد، گفت فیلم نامه ای دارد که شباهت هایی 
ب��ا فیلم نام��ه م��ا دارد، ن��ام ای��ن فیلم نامه 
ش��یش و بش بود. فیلم نامه او با فیلم نامه  ما 
ترکی��ب و یكی ش��د، این بار ه��م الوند و 
قاس��م خانی و در پایان خودم این فیلم نامه 
را بازنویس��ی کردیم. از نظ��ر من که برای 
اولی��ن کار بلند س��ینمایی ام دنبال قصه ای 
جذاب ب��ودم، ادغام این دو فیلم نامه نتیجه 
قابل قبولی داش��ت. قص��ه فیلم ماجراهای 
مختلفی را دنبال می کند و سرش��ار از تنش 
اس��ت. به همین دلیل، فیلم ب��رداری ما هم 
هر روز ب��ا ماجراهای متفاوتی روبه رو بود 
 و هی��چ ی��ک از روزهای کاری مان ش��بیه

هم نبود.
 با این وصف ماجرای شیش و بش جذاب تر 
ش��د چون فیلمنامه ترکیب��ی ازآب درآمد؛ 
ول��ی آی��ا ای��ن کاراکترهایی ک��ه تیپ هم 
نیس��تند نیاز به این همه بازنویسی داشتند؟ 
آی��ا متلک پرانی ه��ا و حاضرجوابی هایی 

ک��ه کمدی کالم��ی هم تلقی نمی ش��وند 
ژس��ت اجتماعی هس��تند؟ آیا بهتر نیست 
فیلمنامه نویس��ان ش��اخص عرصه کمدی 
 کمی ب��ا درایت و دقت بیش��تری انتخاب

کنند؟
 در پاس��خ به این پرس��ش ها چنین به نظر
 می رسد بعد از موفقیت بازی ها و متن های
س��ینمایی یا تلویزیونی قاسمخانی ها تهیه 
کنندگان باهوش به این نتیجه رس��یدند که 
هر نوش��ته ایی را می شود به یک نویسنده 
قابل تحوی��ل داد و از آن فیلمنامه دریافت 
ک��رد، فیلمنامه ایی که تا مرزش��وخی های 

اروتیک یا سیاسی پهلو می زند.
البت��ه کس��ی با ح��ذف و به عق��ب راندن 
تدریج��ي خط قرمز ه��ا مخال��ف نبوده و 
نیس��ت و اتفاق��ا همین موارد م��ی توانند 
جذابیت را ) البته اگر درست به کار گیری 
ش��وند( رقم بزنند ولي مش��كل اینجاست 
ک��ه اینگون��ه فیلم ها حت��ي معمولي ترین 
اصول فیلمسازي را رعایت نمي کنند و در 
تماش��ای سینمایی ش��یش و بش می بینیم 
حتی مولفه های اثر اصلی که کما باش��د را 

هم در نظر نمی گیرد.
به همین دلیل اس��ت  ک��ه بازي با تابوها و 
خ��ط قرمزها حتی در حد کالم هم جذاب 
نیس��ت ولی باید مراقب بود تا روال تولید 
کاالیی و کارخانه ایی این دست آثاردر این 
دهه ادام��ه نیابد چه در غی��ر این صورت 
دوب��اره باید ش��اهد تولید فیل��م هایی در 
حد اکران ش��انه تخم مرغ��ی و فیلم های 

اتوبوسی باشیم.
عوامل این فیلم عبارتند از:
کارگردان: بهمن گودرزی

 بازیگران: محمد رضا گلزار، امین حیایی، 
آن��ا نعمتی، بیتا فره��ی ،میرطاهر مظلومی، 
 ش��هنام ش��هابی ، تانیاجوه��ری و رض��ا

رشید پور
فیلمنام��ه: محم��د رضا گلزار )بازنویس��ی 

پیمان قاسم خانی و خشایار الوند(
تهیه کننده: مرتضی شایسته )هدایت فیلم(

تدوین: مستانه مهاجر
صداگذاری: ایرج شهزادی

مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی
طراح صحنه: آیدین ظریف

طراح چهرپردازی: ایمان امیدواری
صدابردار: بابک اردالن

مدیر تولید: مجید امانی زاده
عكاس: امیر عابدی

بهمن گ��ودرزی پس از تجرب��ه همكاری 
چندی��ن تله فیلم، »ش��یش و ب��ش« را به 
عنوان نخستین فیلم س��ینمایی کارگردانی 

کرده است.

درباره سینمایی شیش و بش به انگیزه اکران در اصفهان

دوباره سازی یا دنباله سازی

فرهنگ و هنر
سینما

یك داستان نویس معتقد است: 

 نوشتن بهانه می خواهد
نعمت نعمتی اظهار داشت: گابریل گارسیا مارکز می گوید وقتی از کتابی خوش ام می آید 
حتما به این دلیل نیست که آن را برتر از کتاب های دیگر می دانم بلكه به دالیل مختلفی 

است که تعریف شان همیشه آسان نیست.
 وی افزود: باور من این اس��ت که برای نوشتن بهانه ای باید باشد؛ همان گونه که گریه 
بهانه می خواهد و همان گونه که برای خندیدن باید بهانه ای داشته باشی. بر همین مبنا، 
دغدغه یک نویسنده را نمی توان به دغدغه دیگر نویسندگان تعمیم داد چراکه چگونگی 

آن برمی گردد به  نوع نگاه هر نویسنده.
 نعمتی بیان کرد: به نظر من یكی از مهم ترین مالک های این دیدگاه خالقیت است که 
اگر در نویس��نده ای باشد بی شک متفاوت فكر می کند و متفاوت می نویسد. تک بعدی 
دیدن منجر به یک سویه نوشتن می شود و چنان چه � به قول روان شناسان � نویسنده ای 

دارای تفكری »واگرا« باشد عمق را می بیند و از سطحی نوشتن پرهیز می کند.
 وی ادامه داد: از دیگر ویژگی های این چنین نویسندگانی اجتناب از پند و اندرز است 
که این مهم را به خوبی در پایان بندی داستان ش��ان می توان دید. پایانی باز که می تواند 
پیام رس��ان این واقعیت باشد که برای مخاطب خویش احترام قایل است و به جای این 
که دس��ت اش را بگیرد و نصیحت های کلیش��ه ای روزمره زندگی را به وی منتقل کند 
فرجام داس��تان را می گذارد به عهده خواننده و می گوید به هر ش��كل که مایلی پایانش 

را رقم بزن.
 این داس��تان نویس خاطرنش��ان کرد: از دیگر مختصات دغدغه نویس��نده این است که 
هنگامی که وی با تأثیر گرفتن از محیط زندگی اش اقلیمی می اندیش��د حتماً با اس��تفاده 
از مضامین اقلیمی خواهد نوش��ت و چیزهایی را خواه��د آورد که پیرامون زندگی اش 
جاری و ساری است. به عنوان مثال یک نویسنده جنوبی ممكن است از نفت، خرما و 
ش��رجی بنویسد اما یک نویسنده شمالی از دریا و باران. اما وقتی به موضوعی مشترک 
مثل انس��ان و تنهایی وی می اندیشد مهم نیس��ت که در چه شهری زندگی می کند زیرا 
 موضوع انس��ان و تنهایی اش جهانش��مول اس��ت که به هر کش��ور یا اس��تان یا شهری

 مربوط می شود.
 نعمتی یادآور شد: در خصوص دغدغه های نویسندگان جنوب می توانم بگویم که متاثر 
ش��دن از موضوع های اقلیمی منجر به نوش��تن می شود که هم در نویسندگان دهه چهل 
وجود داش��ته و هم در حال حاضر می توان آن ه��ا را به وضوح دید. تنها موضوعی که 
به نظر من باعث دافعه چنین دغدغه هایی می ش��ود سطحی نگری است که راه را بر هر 

نوع اندیشه پویا می بندد . 

فرهنگسراي رسانه اصفهان برگزار مي کند؛

ایران هراسي در بازي هاي رایانه اي
فرهنگسراي رس��انه وابسته به سازمان رفاهي تفریحي اصفهان نشست تخصصي ایران 

هراسي در بازي هاي رایانه اي را برگزار مي کند. 
به گزارش موج ، با توجه به اس��تقبال مخاطبان از بازي هاي رایانه اي و افزایش کمي و 
کیفي این بازي ها در حوزه هاي گرافیک و سناریو هاي بازي و ورود برخي شرکت هاي 
بازي س��از در عرصه تولید بازي هاي رایانه اي با محتواي جنگي بر اساس سیاست هاي 
پنتاگون و وزارت خارجه امریكا به خصوص مسائل مربوط به ایران، فرهنگسراي رسانه 
اقدام به برگزاري نشست تخصصي ایران هراسي در بازي هاي رایانه اي و نقد و بررسي 

این موضوع به صورت تخصصي همراه با نمایش فیلم و عكس نموده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت این نشست پنجشنبه هفته جاري از س��اعت 15 ال 17:30 در محل 
س��الن همایش هاي کتابخانه مرکزي ش��هرداري اصفهان واقع در میدان امام حسین)ع( 

برگزار مي گردد.

مزایده
7/265 ش��ماره: 1/29816-2/881 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 32348-
2/881 تمامي عرصه و اعیاني نه حبه و س��ه س��یزدهم حبه مشاع از هفتاد و حبه 
شش دانگ یكبابخانه پالک شماره 4024 واقع در محله شهشهان بخش 3 اصفهان 
با تصدیق به اینكه فوقاني هشت مورد ثبت در تصرف خانه شماره 4022 مي باشد 
به آدرس اصفهان خ ابن س��ینا جنب کوي ارش��اد کدپس��تي 66571-81487 که 
س��ند مالكیت آن در صفحه 411 دفتر 18 امالک با ش��ماره چاپي 027734 و ذیل 
شماره 2145 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً اول در سه قسمت به دیوار 
اش��تراکي با خانه نمره 4025 ش��رق مجاور است دوم تحتاني به دیوار اشتراکي با 
خانه نمره 4023 و فوقاني به دیوار اشتراکي با خانه نمره 4022 )قسمتي از غرب 
مجاور اس��ت( ش��رقًا اول بدیوار اشتراکي با خانه نمره 2991 دوم بدیوار اشتراکي 
ب��ا خانه نمره 4022 جنوباً  اول بدیوار اش��تراکي با خانه نم��ره 2969 دوم بدیوار 
اشتراکي با خانه نمره 2968 )شرق مجاور است( غربًا اول بدیوار اشتراکي با خانه 
نمره 2968 دوم بدیوار اش��تراکي با خلوت نمره 2966 س��وم به کوچه منسده که 
طبق نظرکارش��ناس رسمي پالک فوق عبارت است از 9 و سه سیزدهم حبه مشاع 
از 72 حبه شش��دانگ یكباب خانه مس��كوني داراي عرصه ح��دود 587 مترمربع 
داراي س��اختمان اس��كلت فلزي و س��قف تیرآهن و آج��ر و دیوارهاي آجري و 
کف موزاییک و س��رامیک که روي تمام عرصه بنا گردیده و نیز داراي اشتراکات 
آب و برق بوده و در حال حاضر بصورت فروش��گاه پارچه و پتوي کیلویي مورد 
اس��تفاده مي باش��د ملكي آقاي محمدرضا ملک محمد که طبق سند رهني شماره 
73622-89/2/19 دفترخانه 60 اصفهان در رهن آقاي مسعود بحري واقع مي باشد 
از س��اعت 9 الي 12 روز یكش��نبه مورخ 90/8/22 در اداره اجراي اس��ناد رسمي 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مي ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 1/280/000/000 ریال ش��روع و به هر کس 
خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورت��ي که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي 
وعوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنكه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محال مازاد به برنده مزایده 
مسترد مي گردد ضمنًا  این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 90/7/19 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 

بعد موکول مي گردد. م الف/ 10074
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزایده  
7/392 اجرای احكام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در روز 90/8/9 از س��اعت 9 ت��ا 10 صبح در محل ای��ن اجرا اتاق 332 طبقه 
س��وم دادگستری شهید نیكبخت در خصوص پرونده اجرایی کالسه 497/88ج/1 
ل��ه آقای حمیدرض��ا نویدنیا، علیه آقایان مجید، س��عید، نوی��د و خانم ها فرزانه، 
مرضیه، سهیال و سونیا نویدنیا مبنی بر فروش اموال منقول به شرح زیر که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 5/780/010 ریال ارزیابی و نظریه وی 
مصون از اعت��راض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس اصفهان – چهار راه آپادانا – کوی 
ش��اداب – پ��الک 49 از آن بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه در جلس��ه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 
اجرایی بر عهده محكوم علیه می باش��د.1- یک تخته فرش ماش��ینی 3×2 و یک 
تخته کناره ماش��ینی 4×1 فرسوده غیر قابل استفاده جمعا به ارزش 40/000 ریال. 
2- یک تخته فرش ماش��ینی 3×2 س��وپر کاشان 500 ش��انه که بیدزدگی و پارگی 
دارد به ارزش 150/000 ریال. 3- یک دس��تگاه یخچال 9 فوت ارج اس��قاطی به 
ارزش 100/000 ریال. 4- یک دس��تگاه یخچال دو درب جنرال اس��تیل اسقاطی 
موتور س��وخته از رده خارج و پوس��یده به ارزش 300/000 ریال. 5- تعداد 15 
عدد صندوق نوش��ابه بدون شیشه فرسوده و 39 عدد با شیشه های تگرگ یزد از 

رده خارج جمعا به ارزش 50/000 ریال. 6- اس��كلت اسقاطی یک عدد فر کباب 
ترکی غیر قابل اس��تفاده )آهنی( ب��ه ارزش 80/000 ریال. 7- یک عدد نردبان دو 
طرفه چوبی 5 متری مستعمل به ارزش 60/000 ریال. 8- یک عدد فر مخصوص 
طبخ برنج 1/5×1 اسقاطی به ارزش 70/000 ریال. 9- یک دستگاه یخچال بستنی 
6 درب زاگرس پوس��یده و اس��قاطی موتور س��وخته ب��ه ارزش 350/000 ریال. 
10- یک دس��تگاه کولر مهیا 4000 مس��تعمل به ارزش 300/000 ریال. 11- یک 
عدد س��ماور س��ه لیتری پالن برقی مس��تعمل به ارزش150/000 ریال. 12- یک 
دستگاه مخلوط کن ناس��یونال اسقاطی به ارزش 50/000 ریال. 13- یک دستگاه 
چرخ گوش��ت اس��قاطی از رده خارج 80/000 ریال. 14- یک عدد آبمیوه گیری 
اس��قاطی از رده خارج به ارزش 50/000 ری��ال. 15- یک عدد آب پرتقال گیری 
اس��قاطی به ارزش 30/000 ریال. 16- یک عدد پنكه پایه دار مستعمل که پایه آن 
شكس��ته )اس��قاطی( به ارزش80/000 ریال. 17- 6 عدد فانوس دیواری با شیشه 
جمع��ا ب��ه ارزش180/000 ریال. 18- یک عدد اجاق گاز 5 ش��عله آردل قدیمی 
فردار به ارزش 300/000 ریال. 19- یک دستگاه ماشین لباسشویی فاگور قدیمی 
اس��قاطی از رده خارج به ارزش 250/000 ریال. 20- یک عدد درب نوشابه زنی 
دس��تی )شكس��ته(به ارزش 10/000 ریال. 21- یک عدد چرخ گوش��ت نمره 32 
پایه دار آهنی اسقاطی به ارزش 300/000 ریال. 22- یک عدد اجاق پلوپز گازی 
اس��قاطی به ارزش 40/000 ریال. 23- یک تخته کناره 5×1 ماش��ینی فرس��وده به 
ارزش 10/000 ریال. 24- یک دس��تگاه تلویزیون قدیمی فیلیپس 24 اینچ سوخته 
از رده خ��ارج ب��ه ارزش 100/000 ریال. 25- یک عدد س��اعت دیواری پاندول 
دار شكس��ته به ارزش 80/000 ری��ال. 26- یک عدد تلویزیون 14 اینچ س��یاه و 
س��فید اسقاطی و میز شیشه ای شكس��ته به ارزش 100/000 ریال. 27- یک عدد 
س��قفی چینی 4 المپ س��الم مس��تعمل به ارزش 300/000 ریال. 28- س��ه عدد 
دیوارکوب و دو عدد لوستر آویز دار سرپیچ بزرگ المپی مستعمل جمعا به ارزش 
1/250/000 ریال. 29- یک عدد س��ماور نفتی جهان لوکس مس��تعمل به ارزش 
150/000 ریال. 30- دو عدد کاس��ه بش��قاب 30 و 25 س��انتی مرغی و یک عدد 
گل س��رخی جمعا به ارزش 1/400/000 ریال. 31- یک عدد س��اعت دیوای به 
ارزش 10/000 ریال. 32- یک عدد گلدان س��رامیک شكس��ته به ارزش 10 ریال. 
33- یک عدد پنكه رومیزی مس��تعمل قدیمی ب��ه ارزش 80/000 ریال. 34- دو 
عدد ظرف میوه خوری شیش��ه ای جمعا به ارزش 40/000 ریال. 35- س��رویس 
چینی گل سرخی )ناقص( به ارزش 150/000 ریال. 36- ظروف مالمین )ناقص( 
مس��تعمل به ارزش 200/000 ریال. 37- یک جفت تنگ دوغ خوری شیش��ه ای 
برجس��ته به ارزش 300/000 ریال. 38- شش تكه )گالب پاش، ساعت دکوری، 
دو عدد گل��دان کوچک و پارچ چینی( جمعا به ارزش 200/000 ریال. 39- یک 
عدد چرخ خیاطی دستی قدیمی از رده خارج به ارزش 100/000 ریال. 40- یک 
س��ری سرویس بلور )ناقص( به ارزش 200/000 ریال. 41- دو عدد پارچ استیل 
جمعا به ارزش 150/000 ریال. 42- یک سری سرویس چینی )بعضا لب پریدگی 
دارد( به ارزش 250/000 ریال. 43- کاس��ه و میوه خوری و فنجان نعلبكی مرغی 
12 تكه جمعا به ارزش 250/000 ریال. 44- یک س��ری س��رویس چای خوری 
چینی به ارزش 100/000 ریال. 45- یک عدد اجاق گاز 5 ش��عله اس��قاطی غیر 
قابل اس��تفاده به ارزش 80/000 ریال. 46- یک عدد چراغ اضطراری س��وخته به 
ارزش 50/000 ریال. 47- تعدادی ظروف دس��تی آشپزخانه روی و پالستیكی و 
شیش��ه ای و مالمین مس��تعمل جمعا به ارزش 500/000 ریال. 48- ارزش امتیاز 
یک خط تلفن ثابت به ش��ماره 6618060 که دائر ش��ده آن قبل از س��ال 88 بوده 
ب��ه ارزش 1/000/000 ری��ال. 49- ارزش امتی��از یک خط تلفن ثابت به ش��ماره 
6617626 که دائر شده آن قبل از سال 88 بوده به ارزش 1/000/000 ریال. جمع 

کل: 5/780/010 ریال. م الف: 10355 
مدیر اجرای احكام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ
7/402 ش��ماره: 36603 آگه��ي ابالغ اجرائی��ه پرونده کالس��ه: 4150-113339 
بدینوسیله به شرکت ریسندگي ریس تاب اصفهان به شماره ثبت 8787 به نشاني 
اصفه��ان منطقه صنعتي جي انته��اي خیابان یكم که برابر گ��زارش مأمور اجراي 

اداره کل پس��ت نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مي گردد که برابر قرارداد 
ش��ماره 3-1645563-400-2003-86/05/18 بین ش��ما و بانک پارس��یان مبلغ 
1/250/000/000 ری��ال بابت اصل طلب و مبلغ 281/250/000 ریال بابت س��ود 
و مبلغ 1/165/742/744 ریال خس��ارت تأخیر تأدیه ت��ا تاریخ 90/01/21 و ذمه 
روزانه مبلغ 1/195/634 ریال و 5 درصد حقوق دولتي بدهكار میباش��ید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانوني اجرائیه صادر بكالس��ه فوق در این اجراء مطرح میباش��د لذا طبق ماده 18 
آئین نامه مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر مي گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غیر اینصورت بدون انتش��ار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 10408
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ اجرائیه
7/415 شماره ابالغیه: 9010420350800089

شماره پرونده: 8909980350800591
شماره بایگاني شعبه: 890591

بموجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به ش��ماره 9010090350802277 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970350801220 محكوم علیه مصطفي ابراهیم پور 
بروجني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 6/040/000 ریال بابت خسارت دادرسي )هزینه دادرسي و 
حق الوکاله( بانضمام خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان 
تأدی��ه در حق محكوم له تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت علي امیني نش��اني 
اصفهان خ جي روبروي خ تاالر سرپرس��تي تعاوني اعتب��ار ثامن االئمه با وکالت 
الهام ضیامنش نش��اني: اصفهان خ رودکي روبروي مدرس��ه محسنیه رأي صادره 
غیاب��ي بوده و هزینه اجرایي 5/500/000 ریال مي باش��د که برعهده محكوم علیه 
اس��ت. محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حكم و استیفاء محكوم به، از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر 
به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نكنید یا صورت خالف واق��ع از دارائی خود بدهید به نحوی که 
اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محكوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی می باش��د به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 
مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به 

آن عمل نماید. م الف/ 10468
دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
7/417 شماره دادنامه: 9009970351500790.

 شماره پرونده: 9009980351500156. 
شماره بایگانی شعبه: 900158. 

خواهان: موسس��ه قرض الحسنه مهر بس��یجیان به نمایندگی مراد علی نیكوپناه با 
وکالت آقای امیر قاسمیان به نشانی: خیابان آپادانا دوم – بعد از مسجد کاظمیه – 
پالک 47 – موسسه حقوقی دادپویان اسپادانا خواندگان: 1 . خانم مهرنوش امامیان 
فر به نش��انی مجهول المكان. 2. آقای مهدی امامیان فر به نش��انی مجهول المكان. 
خواسته: مطالبه طلب. گردشكار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه 
در خصوص دعوی موسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان با وکال��ت آقای امیر 
قاس��میان بطرفیت خانم مهرنوش امامیان فر و آقای مهدی امامیان فر به خواس��ته 
مطالبه مبلغ هفتاد و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال و خسارات دادرسی 
به استناد چک شماره 544700 مورخ 89/9/18 که خوانده ردیف اول صادر نموده 
و خوانده دیگر به عنوان ضامن ظهر آن را امضاء نموده نظر به اینكه مستند ابرازی 
خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان و استحقاق در مطالبه دارد و خواندگان 
دف��اع موجهی که برائت ذمه خود را ثابت س��ازند ارائه ننموده اند دعوی خواهان 
ثابت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوان��دگان متضامنًا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون 
و شش��صد و بیس��ت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارات تأخیر تأدیه از سررسید چک تا زمان اجرای 
حكم که وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاس��به می شود ملزم 
می گردند. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 

و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. م الف: 10488  
سراج – رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

مزایده
7/418 اجرای احكام ش��عبه 16 دادگاه حقوقی - خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالسه اجرایی 900060ح ج/16 له خانم مینو حیدری، علیه آقای محمد 
آقابیگی فرزند محمد با خواسته مبلغ 52/997/746 ریال اصل خواسته و 3 مثقال 
طالی س��اخته شده 18 عیار و مبلغ 80/000 ریال هزینه نشر و 4/199/840 ریال 
حق االجرا دولت جلسه مزایده ای به منظور فروش یک دستگاه سواری پژو 405 
به شماره انتظامی 395د68-ایران 23 به رنگ قرمز عنابی به مدل 1382 به شماره 
موتور 2000210 و ش��ماره شاس��ی 0082001616 که حسب نظر کارشناسان بر 
حس��ب مدل س��الم و به صورت دوگانه سوز درآمده الس��تیک ها نسبتا خوب و 
تا 90/12/5 دارای بیمه نامه می باش��د و به مبلغ 67/000/000 ریال کارشناس��ی 
گردی��د. خودرو مذکور ملكی برادر محكوم علیه آقای روح اله آقابیگی س��راوانی 
فرزند محمود ش ش 1892 متولد 1359/5/2 می باشد. نامبرده در تاریخ 90/3/9 
حس��ب الیحه 132-900 پرداخت بدهی محكوم علیه را متعهد شد و حسب نامه 
11718/12621644-90/3/9 راهنمایی و رانندگی مالكیت نامبرده در حق محكوم 
لها توقیف و هم اکنون در پارکینگ ذوالفقار در خیابان ارغوانیه متوقف می باش��د 
را برگ��زار نمای��د. طالبین می توانن��د 5 روز قبل از مزای��ده در محل پارکینگ از 
خودرو مذکور دیدن کرده و جهت ش��رکت در مزایده در تاریخ 90/8/7 س��اعت 
9:30 در دفتر این اجرا اتاق 204 طبقه دوم دادگس��تری کل اس��تان اصفهان واقع 
در خیابان ش��هید نیكبخت حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی ش��روع و برنده 
کس��ی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10درصد مبلغ 
تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده واریز و هزینه های مربوط را متقبل 

شود. م الف: 10487  
شریعتی – مدیر اجرای احكام شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 

احضار
7/431 چون آقای س��ید اکبر قریش��ی فرزند سید ابوالحسن ش��كایتی علیه آقای 
مصطفی قیاس��ی خوزانی مبنی ب��ر بی احتیاطی در رانندگ��ی منجر به صدمه غیر 
عمد مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901011 د2 این دادیاری ثبت گردیده 
نظر به این که متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یكی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی به این دادیاری به نش��انی خیابان 22 
بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر – دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع 
شهید توالیی( مراجعه نماید، در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10490 
امام جمعه – دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آیین تندرستی

دبیر انجمن علمي طب فیزیكي و توانبخشي از ویزیت رایگان براي افراد در معرض 
ابتال به پوکي استخوان همزمان با 28 مهر ماه روز جهاني پوکي استخوان در کلیه مراکز 

بهداشتي و درماني مرتبط خبر داد.
احمد رئیس السادات در نشست خبري سمپوزیوم تازه هاي پوکي استخوان با اعالم 
این خبر افزود: معاینه، ویزیت و مشاوره در این طرح به کلیه مبتالیان و یا افراد در 
معرض ابتال به پوکي استخوان به صورت رایگان انجام مي شود و با اعالم قبلي تا یک 

هفته پس از آن ادامه مي یابد.
وي در ادامه با بیان این که تغییر روش زندگي، تغییر عادات غذایي و ماشیني شدن 
زندگي بر شیوع پوکي استخوان اثرگذار بوده است، اظهار کرد: اصلي ترین زمینه ایجاد 

پوکي استخوان ژنتیک است.
وي در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف بیش از حد پروتئین موجب ابتال به پوکي 
استخوان مي شود، گفت: تناسب رژیم غذایي مهم تر از کاهش و یا افزایش یک ماده 
اما  نمي شود  استخوان  تراکم  کاهش  به  منجر  پروتئین  مصرف  است.  خاص  غذایي 

استفاده از مكمل هاي پروتئیني مي تواند در بروز این بیماري تاثیرگذار باشد.
دبیرعلمي سمپوزیوم پوکي استخوان خاطرنشان کرد: برخالف بیشتر بیماري ها که با 
افزایش وزن ارتباط مستقیم دارند، چاقي اثر بدي بر روي کاهش تراکم استخوان ها 
منفي  عوارض  که  هستند  مهمي  عوامل  از  غیرصحیح  الغري  رژیم هاي  بلكه  ندارد 

دارند.
وي همچنین درباره ارتباط یائسگي با پوکي استخوان گفت: در دوران یائسگي ذخیره 
استخواني با شدت و شیب بیشتري کاهش مي یابد و ابتال به یائسگي زودرس زمان 

ابتال به پوکي استخوان را جلو مي اندازد.
رئیس السادات ضمن اشاره به این مطلب که از 30- 35 سالگي به بعد و باالرفتن 
مي شویم،  روبرو  استخوان  تراکم  کاهش  با  مناسب  تغذیه  و  ورزش  وجود  با  سن 
اظهار کرد: البته شیب کاهش تراکم استخوان با توجه به تغذیه و شرایط فیزیكي بدن 

متفاوت  است.

برگزاری همایش ارتقا عمر ماندگاری محصوالت 
غذایی آرایشی و بهداشتی در اصفهان

زاینده رود
نگرش  با  بهداشتی  و  آرایشی  ماندگاری محصوالت غذایی  ارتقا عمر  همایش 
بر کاهش مصرف  تاکید  با  و  بهداشتی  و  آرایشی  مواد غذایی  افزودنی های  انواع  به 
نگهدارنده ها در 23 و 24 مهرماه سال جاری در محل سالن همایش های دانشگاه علوم 

پزشكی اصفهان برگزار می شود.
این همایش با حضور نخبگان، صاحبان صنایع و سیاست گذاران حوزه غذاي کشور 
برگزار مي شود و تاکنون 200 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که در سه 

سطح سخنراني، پوستر با ارائه شفاهي و بدون شفاهي ارائه مي شوند.
با  بهداشتي  و  آرایشي  آشامیدني،  غذایي،  محصوالت  ماندگاري  ارتقاي  همایش 
بدون  غذایي  محصوالت  تولید  براي  نوین  و  علمي  روش هاي صحیح،  ارائه  هدف 
استفاده از مواد نگهدارنده و یا کاهش استفاده از این مواد، ایجاد نشاط و پویایي میان 
تولیدکنندگان این محصوالت براي تولید مواد غذایي بدون مواد نگهدارنده و اطالع 
رساني به عموم جامعه در خصوص مخاطرات استفاده از مواد غذایي فرآوري شده و 
تشویق آنها براي استفاده از مواد غذایي تازه برگزار مي شود.  همچنین در این همایش 
با معرفي بهترین های استان اصفهان در زمینه های صنایع غذایی، آشامیدنی آرایشی و 
بهداشتی، 16 واحد صنعتي تولیدکننده محصوالت غذایي، دارویي، آرایشي و بهداشتي 
و 16 مسئول فني تاثیر گذار در ارتقاي سطح تولید این محصوالت به عنوان واحدهاي 

صنعتي برتر در استان معرفي مي شوند.

معجزه درمان در داروی ایرانی یا  نمونه خارجی؟

بیماران اصفهانی مستاصل از اجرای توصیه پزشکان هستند 
همزمان با 28 مهرماه در کلیه مراکز بهداشتي و درماني

انجام  ویزیت رایگان پوکي استخوان

ارزیابی 
7/403 آگهی ارزیابی ثمنیه اعیانی سرکار خانم منور گنجی زاده زواره نظر به این 
که جنابعالی مالک بهای ثمنیه اعیانی شش��دانگ پالک 1965 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان می باشید و ارشناس رسمی 
دادگس��تری طی ارزیابی شماره 1122-9 مورخ 90/7/9 اعالم نموده پالک مذکور 
فاقد هرگونه اعیانی – اش��جار و خدمات ش��هری بوده است. لذا مراتب آگهی از 
تاریخ انتش��ار آن به مدت یكماه، چنانچه نس��بت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض 
داری��د ب��ه دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره 
ارائه نمایید. در غیر اینصورت بهای ثمنیه اعیانی اسناد مالكیت پالک مذکور حذف 

می گردد. م الف: 218 
عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ارزیابی 
7/404 آگهی ارزیابی ثمنیه اعیانی سرکار خانم منیره شاهمرادی زواره نظر به این 
که جنابعالی مالک بهای ثمنیه اعیانی 48 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 
2067 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت 
اصفهان می باشید و کارشناس رسمی دادگستری طی ارزیابی شماره 90/2 مورخ 
90/4/18 و 6104-90/7/4 اعالم نموده ارزش اعیان و اش��جار شش��دانگ پالک 
مذکور برابر با 483/600 ریال می باشد که 48 حبه آن برابر با 322/400 ریال می 
باش��د که مبلغ مذکور به حساب س��پرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب 
آگهی از تاریخ انتشار آن در ساعت اداری به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت 
آن اقدام نمایید. چنانچه نس��بت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت 
یكم��اه ب��ه دادگاه صالحه مراجعه و دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره ارائه 
نمایید. در غیر اینصورت بهای ثمنیه اعیانی اسناد مالكیت پالک مذکور حذف می 

گردد.م الف: 217 
عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9009970353700853 دادنام��ه:  ش��ماره   7/409
8909980359501128. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900302. شاکی: آقای محمدیار 
حسنی به نشانی خیابان امام خمینی – اول شهید خرازی – کوی شهید احمدی – 
بن بست رضایی – پالک 127. متهم: آقای داوود فنایی به نشانی متواری )مجهول 
المكان(. اتهام: خیانت در امانت. گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای داوود فنای فرزند یداله مبنی بر خیانت در امانت نس��بت 
به یک فقره چک به ش��ماره 251251 مورخ 89/5/4 عهده بانک ملت شعبه اهواز 
به مبلغ پانصد میلیون ریال با توجه مرقومه ارائه ش��ده از طرف شاکی و دفاع وی 
مبنی بر اینكه هیچگونه بدهی به متهم ندارد و عدم حضور و دفاع متهم و متواری 
بودن وی و سایر شواهد و قرائن بزه وی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 674 
قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل یک سال حبس محكوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان 

اصفهان می باشد.م الف: 10519 
نم نبات – رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
7/410 شماره دادنامه: 9009970353700828.

شماره پرونده: 9009980362000018. 
شماره بایگانی شعبه: 900282. 

ش��اکی: آقای حامد روزبهانی به نش��انی اصفهان - خیابان سجاد – خیابان شهید 
کیان��ی – ک��وی علیرضا یزدانی - پ��الک 10. متهم: آقای امید مردانی به نش��انی 
مجه��ول المكان. اتهام ها: 1- توهین. 2- ایراد جرح عمدی با چاقو. گردش��كار: 

دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای امید مردانی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
و توهین با توجه به شكایت شاکی و گواهی پزشكی قانونی و مطلع معرفی نشده 
و متواری بودن متهم و س��ایر شواهد و قرائن بزه وی را ثابت تشخیص و مستنداً 
ب��ه تبصره م��اده 614 و ماده 608 قانون مجازات اس��المی نامب��رده را به 91 روز 
حبس از جهت اتهام اول و از جهت توهین به پرداخت پانصد هزار ریال جریمه 
نقدی در حق صندوق دولت محكوم می نماید و از جنبه خصوصی جرم مس��تنداً 
ب��ه م��واد 302 و 304 و 484 و 367 قانون مجازات اس��المی متهم موصوف را از 
جهت کبودی ناحیه پهلوی چپ به پرداخت 1/5 هزارم دیه کامل و از جهت ارش 
بریدگی بخیه شده در حد دامیه پهلوی چپ به پرداخت یک درصد دیه کامل در 
حق حامد روزبهانی ظرف مدت یک س��ال از وقوع جرم محكوم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان 

اصفهان می باشد. م الف: 10518 
نم نبات – رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
7/411 شماره دادنامه: 9009970354201277. 

شماره پرونده: 890998035830108. 
شماره بایگانی شعبه: 900550.

شاکی: شرکت تعاونی مس��كن کارکنان شهرداری اصفهان با وکالت آقای مسعود 
اسدی به نشانی خیابان شیخ صدوق شمالی – ساختمان 220 – طبقه 2. متهم: آقای 
محس��ن نظارتی زاده به نشانی مجهول المكان. اتهام: خیانت در امانت. گردشكار: 

دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای محس��ن نظارتی زاده دائر ب��ر خیانت در امانت موضوع 
ش��كایت آقای مس��عود اس��دی حس��نوند به وکالت از س��وی ش��رکت تعاونی 
مس��كن کارکنان ش��هرداری اصفهان بدین شرح که ش��اکی مورخ 88/9/17 مبلغ 
162/700/000 ریال معادل شانزده میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان وجه طی 
یک فقره چک بین بانكی به شماره 512235 در وجه بانک تجارت شعبه 22 بهمن 
به مشتكی عنه تحویل داده تا برای شاکی مصالح ساختمانی تهیه و حداکثر ظرف 
3 روز تحویل وی دهد ولی نامبرده از تهیه مصالح و تحویل آنها خودداری نموده 
و از اس��ترداد مبلغ دریافتی امتناع نموده اس��ت. دادگاه با عنایت ش��كایت شاکی، 
دالیل ارائه ش��ده، تحقیقات انجام ش��ده و عدم حضور متهم در دادگاه و دادس��را 
علیرغم ابالغ با وصف قانونی که از طریق انتش��ار آگهی صورت گرفته مجرمیت 
انتسابی را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمی متهم 
موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محكوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظره مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیس��ت روز پس 
از آن قاب��ل تجدی��د نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می 

باشد. م الف: 10517 
وطن خواهان اصفهانی – رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
7/420 شماره ابالغیه: 9009970351200761. 

شماره پرونده: 8909980351200829. 
شماره بایگانی شعبه: 890834. 

واخواه: آقای کاوه پورمند با وکالت آقای پیمان شهبازی به نشانی تهران – خیابان 
انقالب – چهارراه گرگان – نبش شمالغربی – ساختمان شماره 110- واحد 11. 
واخوانده: آقای خس��رو میرزایی به نش��انی اصفهان – خیابان صارمیه – فروشگاه 
فلفلیان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشكار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

دع��وی کاوه پورمن��د با وکالت آقای پیمان ش��هبازی بطرفیت خس��رو میرزائیان 
بخواس��ته مطالبه مبلغ دویست و س��یزده میلیون و هشتاد هزار ریال وجه 2 چک 
شماره 361968 و 361967 عهده بانک ملی شعبه خیابان جهاد اصفهان به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینكه خوانده دلیلی که حكایت 
از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و سیزده 
میلیون و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و دویست و شصت 
و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احكام می باشد بعالوه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. م الف: 10481  
میر حسینی - دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
7/421 شماره اجرائیه: 9010420351200161. 

شماره پرونده: 8909980351200898. 
شماره بایگانی شعبه: 890903. 

به موجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به ش��ماره 9010090351201073 و 
شماره دادنامه مربوطه 9009970351200224 محكوم علیه شهال منصوری فرزند 
حسین به نش��انی: مجهول المكان محكوم است به پرداخت 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/080/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه )89/8/24( تا زمان وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احكام خواهد بود در حق خواهان 
مهدی عسگری فرزند محمدباقر به نشانی: اصفهان – اتوبان چمران – بلوار بعثت 
– خیاب��ان فالط��وری – کوی معلم – فرعی 6- بن بس��ت نرگس – درب آخر – 

سمت راست و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرای دولتی.
محكوم علیه مكلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1 – پس از ابالغ اجرائیه ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اس��تیفا محكوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورت��ی ک��ه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نكنی��د یا صورت خالف واقع از دارایی خ��ود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی می باش��د به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 
مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به 

آن عمل نماید. م الف: 10479  
 رحیمیان – مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان     
 

ابالغ 
7/434 آگه��ی اب��الغ مف��اد اجرائیه در کالس��ه پرون��ده 900286ح/9 محكوم له 
س��ید حس��ن میرنوری با وکالت محمدعلی عباس��ی به نش��انی: تهران – خیابان 
دکتر علی ش��ریعتی – نرس��یده به میدان قدس – کوچه امی��ر ماهروزاده – پالک 
6 محكوم علیه علیرضا خندابی مجهول المكان به موجب رأی دادرس��ی ش��ماره 
9009970350900354 محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیس��ت و دو نیم میلیون 
تومان با احتس��اب خس��ارات تاخیر تادیه از زمان صدور رأی لغایت زمان اجرای 

احكام و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه که از این مقدار مبلغ پانزده میلیون 
تومان بابت پیش پرداخت و الباقی بابت خس��ارات عدم انجام تعهدی باال در حق 
محكوم له بعالوه پرداخت مبلغ یازده میلیون و دویس��ت و پنجاه هزار ریال بابت 
حق االجرا مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احكام یک نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد که محكوم علیه مجهول 
 الم��كان در فرج��ه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود اس��تفاده نماید.

م الف: 10501 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
7/435 آگه��ی اب��الغ مف��اد اجرائیه در کالس��ه پرون��ده 848/89ح/9 محكوم له 
محمدرضا مبینی با وکالت س��عید صالحی به نشانی اصفهان - خیابان بزرگمهر – 
روبروی بیمارستان شهید صدوقی – ساختمان میرداماد – طبقه سوم – دفتر آقای 
امامی محكوم علیه محس��ن لكی س��هلوانی فرزند علی مجهول المكان به موجب 
دادنامه غیابی ش��ماره 8909970350901364 مورخ 89/10/16 شعبه نهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی اصفهان محكوم علیه محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ دویس��ت 
میلون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و شصت و دو هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در حق محكوم له بعالوه پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال بابت حق االجرا مفاد اجرائیه مس��تنداً به ماده 9 قانون اجرای 
احكام یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می 
گردد که محكوم علیه مجهول المكان در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق 

قانونی خود استفاده نماید. م الف: 10496 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
7/436 آگهی ابالغ مفاد اجرائیه در کالس��ه پرونده 115/90ح9 محكوم له س��رور 
مراتی فرزند عبدالحسین به نشانی اصفهان - خیابان فاطمی – جنب پیش دبستانی 
گلدی��س – پالک 10 محكوم علیه حس��ین گودرزی فرزند غالمحس��ین مجهول 
الم��كان به موجب دادنامه غیابی ش��ماره 9009970350900504 مورخ 90/4/14 
ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محكوم علیه محكوم است به پرداخت 
مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/204/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چكها تا 
زم��ان اجرا در حق محكوم له بعالوه پرداخت مبل��غ 5/450/000 ریال بابت حق 
االجرا مفاد اجرائیه مس��تنداً به ماده 9 قانون اج��رای احكام یک نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد که محكوم علیه مجهول 
المكان در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود اس��تفاده نماید. م 

الف: 10494 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

 ابالغ 
7/437 آگه��ی اب��الغ مف��اد اجرائیه در کالس��ه پرون��ده 752/89ح/9 محكوم له 
حس��ینعلی شهروند به نش��انی خیابان آبش��ار اول – کوچه نصر – مجتمع ارم – 
واحد 202 محكوم علیه رمض��ان کریمی لنجی مجهول المكان به موجب دادنامه 
غیابی 8909970350901703 مورخ 89/12/16 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان محكوم علیه محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 132/160/000 ریال بابت 
اجرت المثل و پرداخت مبلغ 2/663/200 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل در حق محكوم له بعالوه پرداخت مبلغ 6/608/000 ریال بابت 
حق االجرا مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احكام یک نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد که محكوم علیه مجهول 
المكان در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود اس��تفاده نماید. م 

الف: 10493 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

شهرزاد بابا علی پور 
دیگر دعای روز و شب مردم این است که خدایا کسی 
را محتاج دوا و دکتر نكن . اگر تا سال های قبل این دعا 
 به صرف داشتن سالمت بود این روزها آنقدر مردم از 
هزینه های سالمت وحشت دارند که از شر هزینه ها دست 
به دعا می شوند. مردم نمی دانند گالیه های وضعیت دارو  
را پیش چه کسانی عنوان کنند. اگر ده دقیقه ای در صف 
نسخه پیچی یک داروخانه معطل شوید داستان برایتان مثل 
روز روشن می شود. نسخه پیچ می پرسد خارجی را بدهم 
یا  نمونه ایرانی؟ من و من که بكنید تاکید می کند خارجی 
اش بهتر و با کیفیت تر است اما هر چقدر پول بدهی همان 
قدر هم آش می خوری ...این داستان بسیاری از بیماران 

اصفهانی است که این روزها مستاصل شده اند.
تحلیل کارشناسان حكایت از آن دارد که تعیین قیمت 
داروها به چند عامل بستگي دارد که افزایش نرخ ارز و 
فشار به کارخانه هاي تولیدي و پخش دارو به خاطر تعویق 
در دریافت بدهي از بیمه ها، دستمزد کارگر و هدفمندي 
یارانه ها برخي از این عوامل هستند. اما در این میان سهم 
دارو های ایرانی روشن نیست. داروهایی که بود و نبودشان 
دردی از دردهای بیماران بیماری های خاص دوا نمی 
 کند. حضور بعضی از این داروها در بازار به پر کردن 
قفسه های داروخانه محدود می شود. آنها که می توانند تن 
به نمونه ایرانی نمی دهند و عده ای هم چاره ای جز خرید 
آن ندارند و با خود فكر می کنند که آیا این دارو می تواند 

اثری همانند نمونه خارجی داشته باشد؟
محمدرضا شانه ساز، معاون داروي سازمان غذا و دارو 
وزارت بهداشت تاکید دارد هیچ دارویي گران نشد ولي در 
مورد تعداد اندکي از داروهاي پرمصرف براي جلوگیري 
از واردات و تقویت تولیدکنندگان داخلي ناچار به افزایش 
ناچیز پنج درصدي قیمت ها شدیم که این اقدام در راستای 
همچنین  و  واردات  و  داروها  این  کمبود  از  جلوگیري 
جلوگیري از قطع تولید داخلي آنها بوده است. این در 
حالی است که پیش از این انجمن علمی داروسازان ایران 
بارها اعالم کرده است که بیش از 85 درصد داروهایی 
که در کشور ساخته می شود از کیفیت مطلوب برخوردار 
بوده و براساس معتبرترین استانداردهای داروسازی جهان 

ساخته می شوند.
تنها مردم نیستند که این روزها از بلبشوی بازار دارو و 
سالمت به هراس افتاده اند و از فردای مریضی می ترسند. 
به  تن  تواند  نمی  دیگر  هم  بهداشت  وزیر  روزها  این 

سكوت دهد. 
مرضیه وحید دستجردی می گوید دو و نیم درصد جمعیت 
کشور در معرض هزینه های فاجعه بار درمان و سالمت 
خود هستند. درست یک روز پس از انتقادات شدید اللحن 
نایب رئیس مجلس از وزیر بهداشت، این وزیر، می گوید 
مشكالت نظام سالمت، ناشی از بودجه اندک است و 

دو و نیم درصد جمعیت کشور، در معرض هزینه های 
کمرشكن نظام درمان قرار دارند، هزینه هایی که به گفته 
مرضیه دستجردی، فاجعه بار است. پیش از وی، شهاب 
الدین صدر در حاشیه همایش بیمه های سالمت، از نظام 
بهداشت و درمان کشور به عنوان کالف سردرگم یاد کرده 
بود و اقدامات وزارت بهداشت برای ساماندهی به این 

وضعیت را تبلیغاتی و نمادین توصیف کرده 
بود. اکنون مرضیه دستجردی در پاسخ به 

این اظهارات می گوید بودجه کل 
پنج   اخیر  کشور در سال های 
برابر شده، ولی بودجه وزارت 

بهداشت، افزایش چندانی نداشته و 
بدون رشد بوده است.

این در حالی است که طبق قانون مصوب مجلس، از 
هر بشكه نفت که به فروش می رسد، دولت باید 

یک و نیم دالر و در مجموع ساالنه سه 
میلیارد دالر )سه هزار میلیارد تومان( به 
حساب وزارت بهداشت و درمان واریز 

کند تا صرف هزینه درمان بیماران صعب 
بهداشت  های  شبكه  ترمیم  همچنین  و   العالج 

شهرستان ها شود. ولی با وجود گذشت هفت ماه از 
سال، این پول به وزارت بهداشت پرداخت نشده 

و دیروز باالترین مقام بهداشتی و درمانی 
خبرنگاران،  با  گفتگو  در   کشور 

می گوید: 2/5 درصد جمعیت 
در معرض هزینه های فاجعه 
بار سالمت قرار دارند و الزم 
اعتبارات  اختصاص  با  است 

خاص در جهت کاهش این میزان 
تالش کرد.

قانون  اجرای  از  قبل  ها  بینی  پیش 
هدفمندی یارانه ها، نشان می دهد وزارت 
بهداشت در سال جاری، تنگناهای مالی 

فراوانی را تجربه کند، زیرا عالوه بر دو هزار 
از سال های  ای که  بودجه  تومان کسر  میلیارد 

گذشته در این وزارتخانه، ماندگار شده، هزینه های 
بخش درمان، افزایش زیادی پیدا کرده است. به طوری 

که برخی از کارشناسان از افزایش 40 درصدی هزینه های 
مسئوالن  برخی  بودند.  داده  خبر  دولتی  بیمارستان های 
درمانی شهرستان ها نیز می گویند پول ندارند حقوق پرسنل 

خود را بپردازند.
اکنون وزیر بهداشت می گوید: به طور متوسط باید 18 
درصد هزینه های سالمت از سوی مردم پرداخت شود. 
پرداخت  در  مردم  سهم  نیز  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 
هزینه های سالمت را کمتر از 30 درصد پیش بینی کرده 
ولی بررسی های انجام شده در کشور نشان می دهد مردم 

53/9 درصد هزینه های سالمت را پرداخت می کنند.
وی سهم سایر بخش ها را در تامین هزینه سالمت مردم، 
بسیار اندک تر از بیماران می داند. به گفته وی، دولت، تنها 
20 درصد از هزینه های سالمت را می دهد و بیمه های 

دولتی و خصوصی، بقیه هزینه ها را می پردازند.
به گزارش زاینده رود عالوه بر هزینه های درمان، پرداخت 
هزینه های دارویی نیز برای مردم کمر شكن 

شده است. 
حاال سهم مردم در این میان چه 
طور  هر  باید  آیا  شود؟   می 
حفظ  برای  شده  که 

سالمت بیمارشان یا کاهش اثرات بیماری های مزمن و 
 خاص همانند تالسمی، بیماران کلیوی و یا مبتالیان به انواع 
سرطان ها، گوش به فرمان پزشک معالج باشند و زندگیشان 
را به حراج بگذارند تا داروی خارجی بخرند یا چشم امید 

به اثر گذاری محصول ایرانی داشته باشند؟ 
غالمحسین صادقیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان در پاسخ به این پرسش زاینده رود تاکید 

کرد: برای تولید هر دارویی در داخل باید حداقل های 
الزم علمی و طبق تائیدیه های بین المللی رعایت شود 
از این رو در عمل فرقی میان داروی ایرانی با نمونه مشابه 
خارجی نیست و در غیر این صورت طبق مصوبه های 
قانونی این دارو از سطح عرضه، جمع آوری می شود. وی 
با دفاع از عملكرد شرکت های داروساز داخلی همچون 
فارابی یا گل دارو اظهار کرد: کیفیت محصوالت دارویی 
این شرکت های اصفهانی آنقدر باال است که تقاضای 
خارجی برای دریافت محصوالتشان وجود دارد. معاون 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان افزود: بسیاری 
لیسانس  تحت  حاضر  حال  در  دارویی  محصوالت   از 
شرکت های معتبر داروسازی جهان در کارخانه های ایرانی 
تولید می شوند و اگر کیفیت محصوالتشان پایین بود به 
طور حتم یک شرکت معتبر اجازه بهره مندی از تجارب و 

فرآوری ها را نمی داد. 
دارویی  های  فرآورده  که  این  بر  تاکید  با   صادقیان 
کارخانه های ایرانی طرفدار دارد، اذعان داشت: مشكل 
موجود که کارخانه های تولید کننده داروی ایرانی با آن 
دست به گریبان هستند بحث هزینه ها  است به طوری که 
قیمت دارو در ایران یک دوازدهم قیمت جهانی است و 
در این شرایط، تحمیل هزینه های بازرگانی به شرکت ها 
برای بازاریابی محصوالت صنایع دارویی، برای آنها یک 

دغدغه است.
بر  مبنی  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
خوب  ایرانی  داروی  اگر  که  این 
به  پزشكان  چرا  پس  است 
نمونه  کنند  می  تاکید   بیماران 
اظهار  کنند،  تهیه  را  اش  خارجی 
داشت: بازاریابی صنایع داخلی دارو 
که  است  رنگ  کم  حالی  در  سازی 
شرکت های وارد کننده دارو، برای کسب 
سود بهترین اطالعات را در اختیار پزشكان می گذارند 
این در حالی ست که پزشک در مورد نمونه ایرانی تجربه 
کمتری داشته و کارشناسان نیزبه طور دقیق، ویژگی های 
محصول را با آنها در میان نگذاشتند و همین حلقه مفقوده 
سبب می شود برخی پزشكان نمونه های خارجی دارو ها 

را توصیه کنند. 
متاسفانه  اظهارات در حالی مطرح شده است که  این    
دست هایی در کار است که نمی خواهند بازار داللی دارو 
و تجهیزات پزشكی  به ویژه برای بیماران خاص برچیده 
شود و در این میان تنها بیماران و خانواده هایشان هستند 
که قربانی این داستان می باشند. گواه  این ادعا ماجرای وارد 
کردن داروی جدیدی برای بیماران کلیوی در روزهای اخیر 
بود که متاسفانه این دارو بدون هیچ گونه مطالعه بالینی وارد 
بازار دارویی کشور شد در حالی که بیماران از مصرف 

داروی ایرانی سلسپت راضی بودند.
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سیدصالحي:

بالژویچ به من فحش بد داد
سپاهان در یک بازي پرحاشیه با سه گل مقابل مس کرمان 
شكست خورد که در این بازي درگیري مهدي سیدصالحي 
مهم  اتفاقات  جزو  بالژویچ  میروسالو  با  اشجاري  و حسن 
بود. سیدصالحي در گفتگو با گل فارسی در مورد این بازي 
مي گوید: ما خوب شروع کردیم و یكي، دو فرصت گلزني 
داشتیم که دفاع آنها توپ را از روي خط بیرون کشید بعد از آن 
یک گل به خودي زدیم و متأسفانه شرایط بازي تغییر کرد و هر 

چه زدیم به در بسته خورد.
او ادامه مي دهد: اگر توپ هاي ما گل مي شد نتیجه طور دیگري 
نبود. ما  رقم مي خورد و معتقدم که سپاهان مستحق باخت 
در این بازي چند بازیكن تأثیرگذار خود را از جمله نویدکیا، 

سیدجالل، بنگر و احمدي را در اختیار نداشتیم که این موضوع تأثیرگذار بود.
 سیدصالحي در پاسخ به این سئوال که چرا سپاهان اینقدر دچار حاشیه شده است این جمله را به زبان 

مي آورد: من سرم به کار خودم گرم است و کاري به مسائل دیگر ندارم.
 از سیدصالحي در مورد درگیر ي اش با میروسالو بالژویچ سئوال مي کنیم که او اینگونه جواب مي دهد: من 
در یک صحنه با قاسم دهنوي درگیري فوتبالي داشتم و او خطایي را انجام داد. وقتي هم بلند شدم بالژویچ 

به من فحش بد داد.
 سیدصالحي در پاسخ به این سئوال که از کجا فهمیدي بالژویچ به تو فحش داد مي گوید: من با مربیان کروات 
کار کرده ام و خیلي خوب فهمیدم او چه گفت و من هم به بالژویچ گفتم که حرف نزن و ساکت باش. در 
دوران بازیگري ام به مربیان بي احترامي نكرده ام و در این موضوع هم براي بالژویچ متأسفم.  سیدصالحي مثل 
خیلي از بازیكنان جدا شده استقالل از این تیم طلب دارد. او در این خصوص مي گوید: من هفته گذشته به 

باشگاه استقالل رفتم ولي استقاللي ها گفتند که پول نداریم. من هم در حال حاضر صبر مي کنم.

زاینده رود
تیم های ایران و بحرین امروز سومین دیدار خود 
از مرحله اول گروهی مقدماتی جام جهانی را برگزار 
می کنند. دیداری که می تواند به قیمت مشخص شدن 

تیم صعود کننده از گروه پنجم نیز تمام شود.
تیم ملی ایران پس از پیروزی خانگی مقابل اندونزی 
در بازی دوم مقابل قطر متوقف شد و بحرین نیز پس 
از تساوی خانگی هفته اول مقابل عنابی ها در هفته دوم 
در اندونزی رقیب قعرنشین را دو بر صفر مغلوب کرد 
تا هر دو تیم ایران و بحرین با 4 امتیاز در صدر جدول 
گروه پنجم قرار بگیرند با این تفاوت که تیم ملی ایران 
با تفاضل گل بهتر نسبت به حریف عرب خود در 
صدر جدول قرار دارد. با این حساب در صورتی که 
هر یک از دو تیم بتواند سه امتیاز امشب را از آن خود 
کند با هفت امتیاز تا حدودی صعودش به مرحله دوم 

گروهی قطعی خواهد شد.
از نكات قابل توجه نتایج رقم خورده ایران و بحرین 
در کارنامه رویارویی دو تیم می توان به سنگین ترین 
شكست دو تیم با نتیجه مشابه چهار بر دو اشاره کرد.

شمشیر  رقص  از  شیرین؛  و  تلخ  خاطرات 
به جام  تا صعود  با پرچم عربستان  عرب ها 

جهانی 
اما در تاریخچه دیدارهای رو در رو، دو بازی است که 
بیش از سایر بازی ها خودنمایی می کند. دو دیداری که 
هیچگاه از اذهان فوتبالدوستان فراموش نخواهد شد. 
دو دیداری که یكی ایران را از صعود به جام جهانی 
بازداشت و دیگری مقدمات صعود را در ورزشگاه 

آزادی و در جشنی ملی فراهم کرد.
تلخ ترین خاطره: چیرو توپ را قورت نداد!

در اولین دیدار که مربوط به یكشنبه 29 مهر 80 است 
دو تیم در حالی به میزبانی بحرین به مصاف هم رفتند 
که تیم ملی ایران با کسب یک تساوی نیز راهی جام 
آمیز و ضعیف  انتقاد  بازی  اما یک  جهانی می شد، 
از شاگردان میروسالو بالژویچ که قول داده بود در 
صورت عدم صعود تیم ملی به جام جهانی یک توپ 
فوتبال را قورت بدهد، باعث شد تا در پایان بازی 
بحرینی ها در دفاع از همتایان عرب خود یعنی تیم ملی 
عربستان صعود کرده به جام جهانی، رقص شمشیر 

راه بیندازند.
این دیدار شایعات و حرف و حدیث هایی  از  قبل 
وجود داشت که هنوز که هنوز است به طور واقع 
آن مسائل شفاف سازی نشده است. عده ای می گویند 
کشک و بادجان معروف موجب شكست تیم ملی 
در آن بازی معروف شد و عده ای دیگر پای مسائل 
دیگر را وسط می کشند. اما هرچه بود در پایان تنها 
آه و حسرت نصیب فوتبال کشورمان شد تا تیم ملی 
کشورمان از حضور در تنها جام جهانی برگزار شده در 

آسیا محروم شود.
شیرین ترین خاطره: آشتی ملی در آزادی

18 خرداد سال 1384؛ تیم ملی در حالی که یک گام 
دیگر تا صعود سوم به جام جهانی فاصله داشت در 

یک دیدار تاریخی دیگر میزبان بحرین بود.
دو تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی 2006 آلمان 

در منطقه آسیا و در ورزشگاه مملو از جمعیت آزادی 
به  و در حضور مسئوالن سیاسی و ورزشی وقت 
مصاف هم رفتند که در نهایت تیم ملی ایران در یک 
دیدار تماشایی و جذاب با نتیجه یک بر صفر و با گل  
محمد نصرتی در دقیقه  48، حریف سختكوش خود 
را مغلوب کرد و با کسب 13 امتیاز برای سومین بار 
پس از جام های جهانی 1978 آرژانتین و 1998 فرانسه 

به جام جهانی آلمان راه پیدا کرد.
تیم ملی به جام جهانی صعود کرد و خاطره ای شیرین 
با برپایی جشن و شادی برای مردم کشورمان رقم  
خورد و از همین روست که بحرینی ها همواره یادآور 
خاطرات تلخ و شیرین برای مردم هستند و در واقع 

حریفی نوستالوژیک محسوب می شوند.
52 رده اختالف در رده بندی فیفا

در آخرین رده بندی اعالم شده از سوی فیفا در آخرین 

ماه میالدی، تیم ملی ایران با سه پله صعود در رده 
پنجاهم جهان قرار گرفت و تیم ملی بحرین نیز با یک 

پله سقوط در رده 102 رده بندی ایستاد.
اختالف 52 پله ای خود گویای همه چیز است و چه 
بسا این فاصله فاحش بیش از دیدار دو تیم، از لحاظ 
مهیای حضوری  را  ایران  ملی  تیم  روحی و روانی 
پرقدرت در میدان امشب کرده و مقدمات یک پیروزی 

پرگل دیگر را فراهم آورد.
امید کی روش به دومین برد؛ سرم را برای 

قولم می دهم 
کارلوس کی روش، سرمربی نام آشنای کشورمان در 
اولین روز تمرینات تیم ملی برای دیدار با بحرین، در 
مورد پیش بینی دیدار مقابل این تیم تأکید کرد: فقط 
می توانم ابراز اطمینان کنم که از لحاظ روحی و روانی 
و اشتیاق و خواست بازیكنان در شرایط خوبی به سر 

می بریم و آماده ایم تا این دیدار را با پیروزی پشت 
سر بگذاریم اما نمی توان نتیجه خاصی را تضمین و 
پیش بینی کرد. در این مورد تنها می توانم یک قول 
بدهم و آن را تضمین کنم و حتی سرم را برای آن 
مقابل  دیدار  بردن در  اشتیاق  با  بازیكنانم  که  بدهم 
بحرین وارد زمین خواهند شد. بازی سختی پیش رو 

داریم اما به نتیجه خوش بین هستم.
فوتبال کثیف بحرینی ها یا بارسلونای تیلور

پیتر تیلور سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال بحرین که 
پس از تساوی این تیم در دیدار مقابل قطر در هفته 
اول مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، سیستم 
بازی تیمش را همان شیوه هجومی بارسلونا دانست در 
بازی امشب به یک مساوی هم قانع است و در آخرین 
اظهارنظر گفته است که در این دیدار مساوی هم برای 

بحرین، پیروزی محسوب می شود.
تیلور در حالی این ادعا را به زبان آورده که عرب ها 
با  و در رأس آنها بحرینی ها همواره سعی می کنند 
شیوه های عجیب و غریب و از هر راه ممكن امتیاز 
کسب کنند. وقت کشی که از آن به ضد فوتبال و 
فوتبال کثیف یاد می شود نیز همواره از ارکان فوتبال 
عربی است که عالوه بر مسائل تاکتیكی برای پیروزی 
باید از لحاظ روحی و روانی نیز فكری به حال آن 
کرد تا دوباره برای فوتبال ایرانی این شیوه فوتبال، 

دردسرساز نشود.
بازهم هواداران بیایند 

به جز مسائل فنی که می تواند حرف اول را در بازی 
امشب برای مردان کی روش بزند، مسائل روحی و 
روانی نیز می تواند از اهمیت باالیی برخودار باشد. 
اول  بازی  همانند  که  صورتی  در  اساس  همین  بر 
مقابل اندونزی هواداران همیشگی تیم ملی با حضور 
 پرشور خود یک بار دیگر ورزشگاه آزادی را پر کنند، 
بی شک اولین ضربه مهلک به پیكر بحرینی ها وارد 

خواهد شد.
به قول جواد نكونام، کاپیتان تیم ملی، تیم ملی بحرین 
از 100 هزار نفر می ترسد و در صورتی که امشب 
دیگ خروشان آزادی به لرزه دربیاید، باید از حاال تیم 
ملی فوتبال ایران را در مرحله دوم گروهی مقدماتی 

جام جهانی ببینیم.

ایران  بسكتبال  ملی  تیم  سرمربی  ماتیچ  وسیلین 
بامداد دیروز به کشور خود بازگشت. قرارداد میان 
فدراسیون بسكتبال و ماتیچ پس از پایان مسابقات 
جام ملت های آسیا به اتمام رسیده بود و با تمدید 
نشدن این قرارداد توسط فدراسیون، کار مربیگری 
وی با تیم ملی ایران به انتهای خط رسید. وسیلین 

ماتیچ در سال 2008 و پس از بازگشت تیم ملی 
تیم  هدایت  پكن  المپیک  مسابقات  از  کشورمان 
جام  قهرمانی  گرفت.  عهده  بر  را  ایران  بسكتبال 
ملت های آسیا در سال 2009، حضور در مسابقات 
جام جهانی ترکیه در سال 2010، کسب مدال برنز 
بازی های آسیایی گوانگجو و سه دوره قهرمانی 

وی  که  بوده  افتخاراتی  ترین  مهم  از  آسیا  غرب 
موفق شد با تیم ملی ایران به دست آورد. ماتیچ 
امسال نیز می توانست با کسب یک قهرمانی دیگر 
المپیک  مسابقات  به  راهیابی  و  ها  ملت  جام  در 
لندن، به روند افتخار آفرینی ایران ادامه دهد ولی 
این امر محقق نشد تا بسكتبال ایران بدون ماتیچ 

برای آینده خود برنامه ریزی نماید. 
فدراسیون بسكتبال در حالي به همكاري خود با 
ماتیچ پایان داد که پیش از این خبر جدایي وي از 

تیم ملي بسكتبال ایران را تكذیب کرده بود.

پایان سه سال همكاري با بسكتبال ایران؛

ماتیچ  با ایران به آخر خط رسید

ورزش

گزارش یك

گزارش دو

دراگون بت اصفهان از بالتکلیفي رها شد
سواران  بت  دراگون  تمرینات  بالتكلیفي،  سال  یک  از  بعد 
اصفهاني آغاز شد.فعالیت دراگون بت اصفهان بعد از واگذاري 
این رشته به هیأت انجمن هاي ورزشي تا امروز بالتكلیف بود. 
هر چند دراگون بت سواران اصفهاني تمرینات بدنسازي را در 
یک سال گذشته تعطیل نكرده بودند اما به دلیل خشک بودن 
زاینده رود و در اختیار نداشتن محل مناسب، فعالیت در این 

رشته به نوعی تعطیل بود. 
تا  داد  نتیجه  شهر  زرین  شهرداري  با  ورزشي  هاي  انجمن  هیأت  هاي  رایزني   باألخره 
اژدها سواران اصفهاني از امروز تمرینات خود را در دریاچه پارک ساحلي زرین شهر آغاز کنند 
که این تمرینات تا 14 آبانماه ادامه خواهد داشت.  لیلي ناظر نایب رئیس کمیته دراگون بت 
استان اصفهان در این ارتباط به ایمنا گفت: تمرینات ما از امروز در زرین شهر به طور رسمی 
شروع مي شود و تا چهاردهم آبان ماه ادامه دارد. تیم دراگون بت بانوان اصفهان براي حضور 
در مسابقات قهرماني کشور که پانزدهم و شانزدهم آبان برگزار مي شود آماده مي گردد.  وي 
ادامه داد: در حال حاضر سه روز در هفته در این محل تمرینات را پیگیري مي کنیم اما اگر 

شهرداري زرین شهر موافقت کند سه روز به شش روز در هفته افزایش مي یابد. 

خبر

احتمال حضور دروگبا در بایرن!
مهاجم ساحل عاجی باشگاه چلسی، تا پایان فصل با این باشگاه 
لندنی قرارداد دارد و با توجه به اتمام قرارداد دروگبا با باشگاه 

چلسی، وی مورد توجه بایرن و تاتنهام قرار گرفته است.
به گزارش اف سی بایرن، باشگاه چلسی امیدوار است بتواند 
در  این  کند  راضی  جدید  قرارداد  امضای  برای  را  دروگبا 
نیز برای جذب  بایرن  تاتنهام و  حالی است که دو باشگاه 

این مهاجم 33 ساله ابراز عالقه کرده اند.
نیز شرکت  اکتبرفست  برد و در جشن  به سر می  مونیخ  در  دروگبا در حال حاضر 
داشت. او به مدت هفت سال است که برای آبی پوشان لندن بازی می کند. دروگبا 
با مبلغ 24 میلیون از مارسی به چلسی منتقل شده بود. با این وجود به نظر حضور 
دروگبا در ترکیب چلسی با ورود بازیكنانی نظیر فرناندو تورس گرانقیمت و خرید 

اخیر روملو لوکاکو 18 ساله کار دشواری باشد.
اما خبر دیگر از باشگاه چلسی، امكان جدایی آلكس مدافع 29 ساله این باشگاه در 
ماه ژانویه است. باشگاه یوونتوس در تماس هایی که با این بازیكن داشته است برای 

جذب وی در بازار نقل و انتقاالت نیم فصل ابراز عالقه کرد.

اولین پیروزی مس در لیگ برتر 
سپاهان در کرمان 

تاکتیك خاصی نداشت 
 پژمان سلطانی 

شهید  ورزشگاه  در  اصفهان  سپاهان  فوتبال  تیم 
باهنر با حساب سه بر صفر مغلوب میزبانش تیم 
مس کرمان شد. باألخره مس پس از هشت هفته 
مقابل سپاهانی که حواشی دور  آن هم  ناکامی، 

این تیم بیداد می کند، به پیروزی رسید. 
مصاحبه  مربی  علیه  بازیكن  تیم  این   در 
می کند، مربی بر ضد بازیكن، هیأت مدیره علیه 
مدیرعامل سابق و بالعكس. سپاهان در یک بازی 

معوقه از هفته هشتم به کرمان رفت.
 لوکا بوناچیچ در مقابل مس نادر احمدی، محرم 
نویدکیا، محسن بنگر، سید جالل حسینی و عماد 

رضا را بنا به دالیلی همراه نداشت.
سپاهانی ها در بیست دقیقه نخست سوار بر بازی 
بودند و حتی می توانستند به گل برتری توسط 
حسن اشجاری برسند اما بر خالف جریان بازی 
یک ضربه ایستگاهی نصیب مس کرمان شد که 
دروازه  سمت  به  را  ضربه  این  کج  کاله  عادل 
سپاهان شلیک کرد که پس از برخورد به سر اکبر 

ایمانی تبدیل به گل شاگردان بالژویچ شد.
 این گل از نظر روحی تأثیر منفی روی بازیكنان 
جوان سپاهان گذاشت، هر چند در دو گل دیگر 
از  نیز مؤثر بود چرا که گل دوم  مسی ها داور 
ثمر  به  دهنوی  قاسم  توسط  پنالتی  نقطه  روی 
برخورد  میدان  قاضی  ترکی  محسن  که  رسید 
امرایی  کیوان  با  را  گلر سپاهان  مهدی محمدی 
حدودی  تا  که  کرد  پنالتی  اعالم  محوطه  درون 
مشكوک به نظر رسید و در گل سوم این تیم نیز 
سپهر حیدری دقیقه 37 زمانی که اوت را برای 
احمد حسن زاده پرتاب نمود پایش از زمین بلند 
شد و کمک داور این صحنه را ندید، اما با این 
تفاسیر سپاهان با شكست سه بر صفر به رختكن 

رفت. 
انتظار  لوکا  شاگردان  از  همگان  دوم  نیمه  در 
اینگونه  اما  بیفزایند  داشتند که بر حمالت خود 
نشد و بی نظمی خاصی در بازی این تیم دیده 
می شد هر چند مربی سپاهان تغییراتی در تیمش 
اعمال نمود و در نهایت سپاهان اولین سه امتیاز 
رده  یک  کرمان  نماینده  تا  کرد  مس  تقدیم  را 
مكان  به  آخر  رتبه  از  و  کنند  در جدول صعود 
در  امتیاز   14 همان  با  سپاهان  و  برسد  هفدهم 

مكان پنجم باقی ماند. 
فرزاد  سپاهان  و  کرمان  مس  دیدار  حاشیه  در 
حسین خانی که نیمه دوم به زمین مسابقه آمد و 
از داور کارت زرد دریافت نمود از نظر اخالقی 
بازیكن  این  که  چرا  بود  صفر  زیر  نوعی  به 
سید  مهدی  سید  به  بار  چندین  صحنه  یک  در 
صالحی ضربه زد و محسن ترکی و کمک داوران 

به سادگی از این صحنه گذشتند. 
این  باشگاه سپاهان باعث شد  اتفاقات اخیر در 
نتیجه به دست آید زمانی که سپاهان در هفته نهم 
بدون محسن بنگر و رحمان احمدی به پیروزی 
دو  این  یافت  سایپا دست  مقابل  بر صفر  چهار 
بازیكن بر ضد لوکا مصاحبه های جنجالی کردند 

که به حواشی باشگاه افزودند.
حذف  اصلی  مقصر  که  گلری  احمدی  رحمان 
به  باید  چرا  بود  آسیا  قهرمانان  لیگ  از  سپاهان 
حاشیه ها دامن بزند اگر کس دیگری جای این 
دروازه بان بود از روی خجالت مقابل هواداران 
سپاهان بر ضد کادر فنی مصاحبه نمی کرد هر 
چند جوانان جویای نام سپاهان در بازی با مس 
به هیچوجه بازی مطلوبی را ارائه نداند تا نوک 
انتقادات سمت لوکا بوناچیچ بیشتر شود  پیكان 
تاکتیک  لوکا  بالژویچ،  شاگردان  با  دیدار  در  و 
خاصی را برای گشودن دروازه مس نداشت. باید 
به  اصفهانی  های  تیم  آیا  که  دید  و  ماند  منتظر 

ساحل آرامش خواهند رسید؟

برگزاری کالس ماساژ ویژه مربیان اصفهان 
به گفته رئیس هیأت آمادگی جسمانی استان اصفهان، یک 
روز  اصفهان  بانو  و  آقا  مربیان  ویژه  ماساژ  کالس  دوره 
 جمعه در مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی اصفهان برگزار 

می گردد.
سهیال  اصفهان،  ورزش  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اصفهان  استان  جسمانی  آمادگی  هیات  رئیس  دستگردی 
در  روز  چهار  مدت  به  کالس  این  افزود:  مطلب  بیان  با 

امیدوارم  که  شود  می  برگزار  حمزه(  امیر  آزادی)شهرک  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
ای  دیروز جلسه  افزود:  باشد. وی  داشته  بر  در  اصفهانی  مربیان  برای  نتیجه خوبی 
مسابقات  به  اعزامی  بانوان(  و  اصفهان)آقایان  استان  های  تیم  بازیكنان  و  مربیان  با 
به سرانجام  نقاط ضعف و قوت در سالن 17 شهریور  بررسی   کشور در خصوص 

رساندیم.
وی در پایان اضافه کرد: امروز نیز در خصوص برنامه ریزی در سطح استان با کمیته 
برپا  اصفهان  استان  هیأت  دفتر  در  نشستی  اصفهان  استان  هیأت  اصالحی  حرکات 

خواهیم کرد.

رویارویی دوباره ایران و بحرین

هواداران رقص شمشیر را فراموش نکرده اند

یادداشت

به دلیل بحران مالی و بدهی سنگین؛

امتیاز باشگاه ذوب آهن به زودی به بخش خصوصی واگذار می شود
تغییرات ناگهانی در حوزه مدیریتی باشگاه ذوب آهن شوک بزرگی 
به این مجموعه وارد کرد اما مدیران ارشد کارخانه ذوب آهن برای 
فروپاشی  مانع  جدید  مدیران  انتصاب  با  کردند  تالش  ظاهر  حفظ 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن شوند، انتخاب خسرو ابراهیمی 
تا  از سوی مدیران مجموعه ذوب آهن  باشگاه  به عنوان مدیرعامل 
ورود  با  مالی  مشكالت  اما  شد  حواشی  افزایش  از  مانع  حدودی 
ابراهیمی زیاد پنهان نماند تا هواداران ذوب آهن شاهد رونمایی از 

مشكالت فراوان این باشگاه ورزشی شوند.
به گزارش رجانیوز، عدم پرداخت به موقع قراردادها از سوی مدیریت 
باشگاه به بازیكنان تیم های ورزشی باعث شد دوباره اخبار حاشیه ای 
فضای اردوگاه ذوب آهن را تحت تاثیر قرار دهد، بازیكنان و مربیان 
تیم های ورزشی که با بحران بی پولی روبه رو شده بودند با رفتار خود 
نارضایتی شان را به اطالع مدیران باشگاه رساندند اما به دلیل نبود بودجه 
آهن  ذوب  مدیران  باشگاه،  جاری  های  هزینه  پرداخت  برای  مناسب 
نتوانستند نارضایتی بازیكنان و پرسنل فنی باشگاه را خاتمه دهند، از این 
رو هر روز معضالت مالی در این باشگاه ورزشی به شكل ناباورانه ای 

رشد می کرد تا ذوب آهن هر روز گرفتارتر از قبل شود.
ورزشی  تیم های  بازیكنان  شد،  فراگیر  زود  خیلی  مالی  بحران  خبر 
ذوب آهن در گفتگوهای رسانه ای خود از نبود بودجه گالیه می کردند 
نزدیک  خبری  منابع  شود،  چندان  دو  باشگاه  مدیریت  بر  فشار  تا 
بدهی های  رقم  رشد  از  مناسب  بودجه  نبود  به  اشاره  با  باشگاه   به 
ذوب آهن سخن می گفتند تا سرنوشت باشگاه پیچیده تر از هر زمانی 

شود، اخبار نیمه رسمی حكایت از این داشت که باشگاه ذوب آهن 
بدهی سنگینی در حدود 10 میلیارد تومان دارد که مدیریت باشگاه 
نیستند،  این رقم  به پرداخت  با وجود فضای فعلی قادر  ذوب آهن 
امتیاز باشگاه ذوب آهن از طریق مزایده به  از این رو ممكن است 

مجموعه ای دیگر واگذار شود.
با  نخست  وهله  در  آهن  ذوب  باشگاه  امتیاز  واگذاری  هرچند خبر 
سكوت مسئوالن باشگاه رو به رو شد اما پس از چند روز از انتشار 
این خبر زمزمه های انجام این عمل از سوی مدیریت جدید باشگاه 
ذوب آهن تلویحا تأیید شد تا ذوب آهن در آستانه تغییرات جدید 

مدیریتی قرار گیرد.
اخبار غیر رسمی حكایت از این دارد که مدیریت ذوب آهن قصد 
تا  کند  بورس عرضه  بازار  از طریق  را  باشگاه  امتیاز  به زودی  دارد 
شاید به این شكل مشكالت مالی این مجموعه ورزشی خاتمه باید، 
پس از این که این خبر در محافل ورزشی اصفهان منتشر شد برخی 
افراد مدعی شدند مدیریت فوالد ماهان سپاهان خریدار جدی امتیاز 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن است، اما با وجود اعالم این خبر 
هیچ یک از مدیران مجموعه فوالد ماهان واکنشی به این ماجرا نشان 

ندادند تا خیلی زود این خبر از درجه اعتبار ساقط شود.
با بی تفاوتی مدیران فوالد ماهان سپاهان به خبر خرید احتمالی امتیاز 
این باشگاه، برخی منابع خبری در گمانه زنی های خود در خصوص 
واگذاری باشگاه ذوب آهن از حضور یک مجموعه جدید خصوصی 
برای خرید امتیاز ذوب آهن خبر دادند و ادعا کردند چنانچه امتیاز 

باشگاه ذوب آهن به بازار بورس عرضه شود یک شرکت تجاری به 
نام فوالد کویر برای خرید امتیاز این مجموعه با سایر مشتریان رقابت 

خواهد کرد.
با وجود این که شواهد و مستندات این گونه نشان می دهد مدیریت 
بخش  به  را  باشگاه  این  امتیاز  دارد  تصمیم  آهن  ذوب  کارخانه 
در  را  باشگاه  این  سهام  بورس  طریق  از  و  کند  واگذار  خصوصی 
اختیار خریداران قرار دهد، یک مشكل بزرگ پیش روی مدیران این 
مجموعه ورزشی قرار دارد که ممكن است پروژه انتقال ذوب آهن 
را با تأخیر رو به رو کند، از آنجا که این باشگاه در شرایط کنونی 
دقیق  نرخ  واگذاری  از  قبل  باید  است  رو  به  رو  فراوانی  بدهی  با 
بدهی های ذوب آهن مشخص شود تا کارشناسان بازار بورس بتوانند 
قیمت پایه این مجموعه برای ورود به بورس را تعیین کنند، از آنجا 
که پرونده مدیریت قبلی این باشگاه هم اکنون از سوی مراجع قضایی 
در دست پیگیری است، مدیریت باشگاه نمی تواند رقم دقیق بدهی 
ذوب آهن را مشخص کند و از این رو تا زمانی که مراجع قضایی 
تكلیف پرونده باشگاه ذوب آهن را مشخص نكنند نمی توان انتظار 

ورود سهام باشگاه ذوب آهن به بورس را داشت.
شاید همین اتفاق باعث شد که خسرو ابراهیمی روز شنبه در گفتگو 
با رسانه ها اعالم کند با روشن شدن نرخ دقیق بدهی های ذوب آهن 
بسیاری از مشكالت این تیم حل خواهد شد چرا که با این حرکت 
واگذاری  به  اقدام  می تواند  آهن  ذوب  کارخانه  مدیریتی  مجموعه 

امتیاز باشگاه کند.

گفتگو



فناوری نانو می تواند ماهیچه های قوی تری به ما بدهد، عمر 
سلول های مغزی مان را 3 تا 4 برابر بیشتر کند و نمایشگری 

مجازی درون چشم هایمان بگذارد.
 همچنین زخم ها و حتی آسیب های نخاعی را زود درمان کند.
در دنیای بازی های رایانه ای و فیلم های علمی- تخیلی، بازار 
تقویت بدن انسان و تبدیل آن به چیزی فراتر از بدن های 
معمولی که ما می شناسیم، به واسطه پیشرفت های نوین 
از جمله فناوری نانو، حسابی داغ است. اما آیا این گونه 
تغییرات و پیشرفته سازی بدن انسان، فقط به داستان ها و 
بازی های رایانه ای محدود می شود؟ در واقع شاید این طور 
نباشد! بحث بر سر استفاده از فناوری نانو برای تقویت بدن 

انسان، یک بحث تفریحی نیست.
 به گزارش دیسكاوری، ابزارهایی از این دست، زودتر 
از آن که شما تصورش را می کنید، وارد زندگی واقعی 
سیاهه  اولین   ،1386  /2007 سال  در  شد!   خواهند 
محصوالت فناوری نانو نشان داد که در سراسر جهان، در 
حدود 500 محصول،  از جمله مواد غذایی، پوشاک و لوازم 
بهداشتی، در ساخت خود از فناوری نانو بهره گرفته اند. 
امروزه استفاده از فناوری نانو در تهیه بسیاری از ملزومات 
باز کرده است. همچنین  ما حسابی جا  زندگی روزمره 
پزشكی نانو، سهم مهمی در درمان اختالالت متفاوت دارد 
و در آینده ای نزدیک، انتظار پیشرفت های بسیار بیشتری در 
این زمینه وجود دارد. اما فناوری نانو واقعا می تواند به ما 
کمک کند قوی تر شویم، یا این که روی مغز ما تاثیر بگذارد 
و از ما فرد متفاوتی بسازد؟ در این گزارش،  می کوشیم 

پاسخ این سئوال را پیدا کنیم.
 تناسب و قدرت بدنی

به  رفتن  برای  وقتی  که  است  شلوغ  سرتان  آن قدر  اگر 
باشگاه های ورزشی ندارید، شاید فناوری نانو بتواند در 
حفظ تناسب اندام به شما کمک کند. در واقع فناوری نانو 
می تواند فراتر از هر رژیم غذایی از ما یک فرد متناسب 
بسازد. در سال 2006/ 1385، محققین دانشگاه تگزاس 
با  مصنوعی  ماهیچه های  موفق شده اند  که  کردند  اعالم 
سوخت هیدروژن و الكل بسازند که 100 برابر قوی تراز 
بیشتر  برابر  قادر است صد  ماهیچه های طبیعی است و 
کار کند. با مطالعات متنوع بر روی ماهیچه های مصنوعی 
از  طیفی  به  می توان  سوخت،  سلول های  همزمان،  و 
دستاوردها، از ماهیچه های مصنوعی گرفته تا روبات های 

خودکار رسید.
هوش بیشتر

اگر فناوری نانو می تواند به شما بدن قوی تری بدهد، آیا 
البته هنوز  می تواند از شما فرد باهوش تری هم بسازد؟ 
داشنمندان به چنین نتیجه ای نرسیده اند. اما به گفته مهندسان 
زیست پزشكی دانشگاه میشیگان، استفاده از فناوری نانو 

در مغز می تواند به درمان طیف وسیعی از اختالالت، از 
ناشنوایی و نابینایی گرفته تا اختالل پارکینسون کمک کند. 
همچنین استفاده از فناوری نانو،  به انتقال مستقیم اطالعات 
به مغز افراد کمک می کند. این نتیجه را مهندسین ارتباط 
از راه دور، در حال انجام یک آزمایش عجیب در مورد 

تلگراف و تلفن، به دست آورده اند!
فراتر از دیدن

شاید در فیلم ها دیده باشید که یک نفر با استفاده از لنزهای 
تماسی در چشمش، می تواند دنیایی مجازی را در برابر 
خود ببیند. اما در واقع محققین دانشگاه واشنگتن مدتی 
شروع  لنزی  چنین  تولید  برای  را  خود  مطالعات  است 
کرده اند. آن ها می خواهند به لنز، یک مدار درونی اضافه 
کنند. با استفاده از سیم های فلزی با ضخامت تنها چند 
نانومتر، می توان این فناوری را روی لنزهای تماسی نصب 
کرد. بدین ترتیب، استفاده از چشم های طبیعی مان راحت تر 
نمایشگر  زودی  به  که  دارند  باور  محققین  بود!  خواهد 
مجازی خود را معرفی خواهند کرد،  البته به این زودی 

انتظار کیفیت تصویر خیلی باال از آن نداشته باشید!
شما به باتری تبدیل می شوید!

از این که دائم به دنبال پریز برق یا کابل یو.اس.بی برای 
شارژ موبایل، دوربین یا سایر ابزارهای خود بگردید خسته 
شده اید؟ خب،  به زودی خودتان باتری همه آن ها خواهید 
بود،  آن هم به کمک فناوری نانو.محققین دانشگاه کالیفرنیا 
برای  تازه ای  راهكار  برکلی،  ملی الورنس  آزمایشگاه  و 
شارژ ابزارهای شخصی ابداع کرده اند. در این روش،  با 
استفاده از سیم های نانو، انرژی که بدن شما به صورت 
گرما از دست می دهد، منبع انرژی می شود.از همین فناوری 
می توان در بهره گیری از گرمای حاصل از سایر منابع، برای 
شارژ استفاده کرد. گزارش ها حاکی از هدر رفتن حدود 
15 تریلیون وات انرژی از موتورها،  بخار و توربین های 
گازی به صورت گرما است. چرا از این انرژی محیطی 

استفاده نكنیم؟
درمان زخم ها

گاهی درمان کامل جراحت پوستی و یا بافت ماهیچه ای، 
هفته ها طول می کشد. آسیب مغز یا سلول های عصبی ممكن 
است هرگز درمان نشود. خبر خوب این که با پزشكی نانو، 
هیدروژل های حاوی ذرات نانو، می تواند در بافت آسیب 
دیده رگ های خونی تازه ایجاد کند و سلول های بنیادی را 
تحریک کند تا بافت مرده را با سلول های تازه درمان کنند. 
استخوانی هم درمان  ترتیب،  آسیب های مغزی و  بدین 
خواهند شد. این ژل، ساخته دانشمندان دانشگاه سلمون 
است و هنوز سال ها مطالعه و آزمایش بر روی حیوانات 
و بعد انسان ها برای آغاز استفاده عمومی از آن الزم است. 
جراحت هایی که به سیستم عصبی یا نخاع آسیب می زنند، 

دشوارترین جراحت ها برای درمان هستند. اما فناوری نانو 
می تواند درهای تازه ای به روی بازسازی سلول های عصبی 
آسیب دیده برای ما بگشاید. همچنین ابداع دیوید نیسبت 
از دانشگاه موناش، استفاده از فناوری نانو برای برانگیختن 
سلول های بنیادی را در بر می گیرد که امیدی تازه برای 

درمان پارکینسون است.
جلوگیری از پیری

آسیب ها،  درمان  بر  عالوه 
امیدی  می تواند  نانو  فناوری 
نتیجه  در  و  پیری  با  مبازه  برای 
دانشمندان  باشد.  طوالنی تر  عمر 

ژل  نورث وسترن  دانشگاه 
نانویی ساخته  اند که سلول های 

بنیادی را تحریک می کند و 
رفته  بین  از  غضروف های 

دوباره  را  مفاصل  در 
رفتن  باال  با  می سازد. 

از  غضروف ها  سن،  
افراد  و  می روند  بین 
پیدا  دردناکی  مشكل 
آن  درمان  که  می کنند 

بسیار هم مشكل است. 
از سوی دیگر،  دانشمندان 

فلوریدا،  مرکزی  دانشگاه 
در مطالعه ای جداگانه به این 

نتیجه رسیده اند که با استفاده از 
مواد نانوی صنعتی، می توانند عمر 
حتی  یا  سه  را  مغزی  سلول های 

چهار برابر بیشتر کنند. 
آن ها  که  چنان 
می کنند،  ادعا 

بدین ترتیب، 
می توان عمر 
را  افراد 
کرد،   بیشتر 
حالی  در 
از  کم تر  که 
ی  ری ها بیما

مربوط به افزایش 
سن رنج ببرند.

مبارزه با سرطان
امسال، حدود 1/5 میلیون بیمار مبتال 
به سرطان جدید تشخیص گذاری 
که  نیست  بنابراین شكی  شده اند. 

بهبود  برای  نانو  فناوری  کاربردهای  ترین  مهم  از  یكی 
مختلف  انواع  درمان  و  کنترل  تشخیص،  بشر،  سالمت 
سرطان است. از انتقال داروها به هدف گرفته تا حمله 
امروزه دانشمندان  نانو به رشد تومور،  مستقیم کرم های 
می کوشند از فناوری نانو برای حمله درست و دقیق به 

سلول های سرطانی استفاده نمایند.

فناوری های جدید و رویای ساخت ابر انسان!
آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 22 °23 ° 9 °1 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
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دانستنی ها

استفاده شگفت انگیز از بینی برای تعیین زمان 
دقیق مرگ

محققان ایتالیایی موفق شدند از بینی برای تعیین زمان دقیق مرگ استفاده کنند.
طرح های ریز انگشت مانند که بینی را پوشش داده اند تا پس از مرگ نیز از نبض برخوردارند 
و از آنجایی که نبض این مژک ها با سرعت قابل پیش بینی کاسته می شود، دانشمندان پزشكی 
قانونی خواهند توانست به تعیین زمان دقیق تر مرگ بپردازند. تعیین زمان دقیق مرگ افراد 
ممكن است برای محققان به یک چالش تبدیل شود. آنها با توجه به دمای بدن یا سرعت 
تجزیه می توانند زمانی را برآورد کنند، اما این نشانگرها ممكن است در اثر دما یا درگیر بودن 
فرد در یک مشاجره کمی پیش از مرگ وی منجر به سردرگمی محققان بشوند. سرعت 
نبض مژک ها می تواند ابزار بیشتری را برای کمک به تعیین زمان دقیق تر مرگ به خصوص 
در 24 ساعت پیش از مرگ فرد در اختیار دانشمندان و محققان قرار دهد. مژک های بینی به 
طرح های ریزی گفته می شود که مخاط، غبار و باکتری ها را از بینی خارج کرده و به سوی 
گلو می رانند. محققان دانشگاه »باری« در ایتالیا این پژوهش را با برداشتن 100 نمونه از اجساد 
انجام داده اند. از آنجایی که نبض مژک های بینی آرام آرام از کار افتاده و همچنین تا حدی 
نسبت به عوامل محیطی ایمن است، این محققان امیدوارند بتوانند از این پوشش برای تعیین 

زمان مرگ استفاده کنند.

خون آشام ۱۸ ساله آمریکایی 
افسانه هایی که از تمایالت خون آشام ها در فرهنگ غرب جای گرفته از قرن های گذشته 
چنین پیامدهایی را به دنبال داشته و افرادی مانند پیستی به همان دلیلی تحت تاثیر چنین خرده 
فرهنگ هایی قرار می گیرند که مردم تحت تاثیر دیگر گونه های خرده فرهنگ دست به 

اقداماتی می زنند.
 استفانی پیستی، دختر 18 ساله اهل فلوریدا متهم به فریفتن پسری 16 ساله و کشاندن وی 
به منطقه ای دورافتاده با این هدف که دوستانش این پسر را به قتل برسانند است. داستان تا 
همین بخش هم به اندازه کافی ناراحت کننده است اما بخش عجیب و باورنكردنی داستان 
مانده: پیستی مدعی است که وی و چهار دوست دیگرش بخشی از یک آیین خون آشامی 
هستند و خود او نیز یک گرگ انسان نما است.به گزارش فرارو به نقل از ام اس ان، پیستی 
در مصاحبه ای با شبكه تلویزیونی محلی گفته است: »از آنجایی که تمام بافت های بدن من 
و اساساً همه چیز مانند این است که من 12 ساله ام، شاید به نظر عجیب باشد اما می دانم 
که یک خون آشام هستم و بخشی از من گرگ است.« این دختر مدعی است که به عنوان 
بخشی از مراسم آئینی خون آشام، مجبور بوده حداقل برای یک بار از خون دوست خود 
ویلیام چاسز بنوشد. با این حال از نظر قانونی چنین ادعایی دلیل بر بی گناهی شخص نیست 
و در این مورد خاص، شواهدی دال بر این که پیستی یا هر شخص دیگری خون قربانی، 
جاکوب هندرشات را مكیده باشد وجود نداشته؛ در واقع هیج مدرکی دال بر بروز اعمال 
خون آشامی در صحنه جرم دیده نشده و این ادعا که شخص، خون آشام یا گرگ انسان نما 
است نمی تواند توجیهی بر بی گناهی یا توضیحی برای یک قتل باشد. افسانه هایی که از 
تمایالت خون آشام ها در فرهنگ غرب جای گرفته از قرن های گذشته چنین پیامدهایی 
را به دنبال داشته و افرادی مانند پیستی به همان دلیلی تحت تاثیر چنین خرده فرهنگ هایی 
قرار می گیرند که مردم تحت تأثیر دیگر گونه های خرده فرهنگ دست به اقداماتی می زنند. 
پیستی بسیار خوش شانس بوده که در قرن شانزدهم زندگی نمی کرده؛ زمانی که افراد مظنون 
به ساحره بودن دستگیر و سوزانده می شدند و بسیاری از افراد مظنون به گرگ انسان نما 

بودن نیز سرنوشت مشابهی داشتند. 

9سال پیش در یک شب بارانی دو گردشگر موتور سوار آلمانی در 
راه ماندند و برای این که بتوانند در یک جای امن شب را به صبح 
برسانند به خانه یک روستایی پناه بردند. عباس یک کارگر ساده 
روستایی همراه خانواده اش تالش کرد تا به شیوه خودش از مهمانان 

خارجی به خوبی پذیرایی کند…
کلبه آنها محقر بود و به جز چای آتشی و غذای روستایی چیز 
دیگری نداشتند. مهمانان عباس خارجی بودند و امكانات او برای 
پذیرایی اندک. سادگی پذیرایی خانواده عباس و زندگی یكروزه 
در روستای خوش آب و هوا رضایت حداکثری دو مهمان آلمانی 
را جلب کرد آنقدر که سه ماه بعد یک گروه هفت نفره آلمانی به 

پیشنهاد دوستانشان به خانه عباس رفتند.
آنها خواستند تا با همان دم پختک و چای آتشی که دوستانشان 
تعریف کرده بودند در خانه روستایی عباس پذیرایی شوند. صبح 
عباس راهنمای آنها شد تا بتوانند مناطق دیدنی و طبیعی روستای بزم 

شهر بوانات فارس را ببینند.
موقع برگشت مهمانان آلمانی 200 هزار تومان به عباس هدیه دادند. 
این پول در آن زمان برای عباس زیاد بود و او را به این فكر انداخت 
که بهترین راه برای کسب و کار می تواند پذیرایی از گردشگران در 
یک روستای با صفا باشد. بنابراین شروع به کار کرد. طوری که از 
نه سال پیش تا امروز 18 هزار گردشگر خارجی به روستای بزم در 
منطقه بوانات فارس آمده اند و عباس هم به عنوان کارآفرین برتر در 
صنعت گردشگری توانسته 126 لوح سپاس بگیرد و درآمد روزانه 
 اش از روزی سه هزار تومان به شش میلیون تومان برسد. عباس
 35 ساله به 28 کشور دنیا سفر کرد و خانه 80 متری او االن به

120 هزار متر رسیده است!
 زهرا و نیلوفر دو دختر کوچک او کوچكترین راهنمایان ایرانی 
معرفی شده اند و تا کنون هم شبكه های تلویزیونی آلمان، روسیه، 
با موضوع رونق  فیلم های مستندی  ایران  تایلند، شبكه 2 و 4 

گردشگری در روستای بزم بوانات پخش کرده اند.
او تعریف می کند که روزهای اول به آژانس های مسافرتی شیراز 
و اصفهان سر زدم و گفتم که می توانم از گردشگران شما در روستا 
پذیرایی کنم. آنها هم گفتند باید مجانی بیایند روستا را ببینند. آرام آرام 
مهمانان من از هفت نفر به چند هزار گردشگر خارجی رسید و به 
یک حمام خانه ام 12 حمام دیگر اضافه شد تا جایی که می توانم 
االن تا چند هزار گردشگر را در روستا اسكان بدهم و برای پنج هزار 

نفر در منطقه بوانات اشتغالزایی کنم.
 عباس برزگر قصد دارد تا یک هتل عشایری در ارتفاعات روستا 

بنا کند.
وی می گوید: این هتل یكی از گران ترین مراکز اقامتی ایران خواهد 
شد. این کار را با کمک ایل عشایری انجام می دهم.  برزگر معتقد 
است که در ایران مسئوالن فقط شعار می دهند گردشگری صنعت 
درآمدزایی است. اما من یكی از کسانی بودم که توانستم هم برای 
خودم و هم اهالی روستای بزم بوانات درآمدزایی کنم. هر روز از 
یک مغازه خرید می کنم تا همه مغازه داران از این کار سود ببرند.  او 
فهمیده که اصالت و نوع غذا و چارچوب خانواده روستایی بسیار 
با ارزش است و می توان از راه معرفی آن به دیگران هم ارزش ها 
را حفظ و هم برای خود و دیگرن درآمدزایی و اشتغال زایی کرد. 
برزگر از گردشگران خارجی در روستا با محصوالت کشاورزی 

خود پذیرایی می کند. خانواده و اهالی روستای بوانات همگی در امر 
 کشاورزی موفق هستند و صبح ها با عسل طبیعی و گردوی زمین های

خودشان از مسافران پذیرایی می کنند.
 برزگر ادعا می کند که در موفقیتش هیچ سازمان و مرکزی دخالت 
نداشته است. سازمان میراث فرهنگی پروانه گردشگری به من نمی داد 
و می گفت که باید تحصیالت عالیه داشته باشی. اما زمانی که کارم 
رونق گرفت پروانه افتخاری گردشگری دادند و در همایش هایشان 
از من و دخترانم تقدیر کردند. وی می گوید که همه تجربیاتش را در 

برخورد با گردشگران به دست آورده است.
 به عنوان یک گردشگر به کشورهای اروپایی سفر کردم تا ببینم یک 
توریست به چه چیزهایی نیاز دارد و آنها برای گردشگران چه کاری 

انجام می دهند. این موضوع کمک زیادی به من کرد.
من متوجه شدم که بهترین راه پذیرایی از مهمان خارجی رفتار 
درست با اوست. نباید مصنوعی به آنها خوشامد بگویید. درست 
است که زبان شما را متوجه نمی شود اما می فهمد که از او برای چه 
منظوری پذیرایی کرده اید. گردشگر خارجی فقط می خواهد به او 
توجه شود، همه چیز بهداشتی باشد، دروغ نشنود و احساس نكند 
که می خواهید جیب او را خالی کنید. این سادگی در رفتار و گفتار 
باعث شده تا آنها از زندگی روستایی لذت ببرند. ما مسافران را به 
خانه مان راه می دهیم نه برای چاپلوسی بلكه می دانم آنها می خواهند 
یک زندگی واقعی روستایی را ببینند و با همان آدمها زندگی کنند. 
هر کدام از ما که از مسافر خارجی پذیرایی می کنیم مانند یک سفیر 
ایرانی هستیم که ایران را به کشورهای دیگر معرفی می کنند. بنابراین 

باید بهترین رفتارها را با گردشگر خارجی داشته باشیم.

 برزگر در زمینه طبیعت گردی هم فعالیت می کند و با این که در 
80 کیلومتری پاسارگاد قرار دارد می تواند با استفاده از دو آژانس 
مسافرتی خود تورهای طبیعت گردی، پرنده نگری، عشایر و بازدید 

از جاذبه های تاریخی را راه اندازی کند.
 عباس برزگر می گوید: وقتی فعالیت من و خانواده ام مورد استقبال 
دیگران قرار گرفت و بسیاری از کشورها به استفاده از خدمات ما 
عالقه نشان دادند کارشناسان داخلی و خارجی حوزه گردشگری 
پیشنهاد کردند که پس از این می توانیم در برگزاری تورها و دعوت 
از مسافران و گردشگران خارجی با افراد متخصص همكاری کنیم 
تا بتوانیم موفقتر از گذشته عمل کنیم و عالوه بر آن خودمان مجری 
تورها باشیم؛ این شد که به فكر را ه اندازی شرکت خدمات مسافرتی 

بوان گشت افتادم و با همكاری دوستان این شرکت تشكیل شد. 

البته این را هم بگویم که من از روزی که متوجه شدم بوانات قابلیت 
جذب گردشگر را دارد، به گونه  ای برنامه ریزی کردم که از ورود 
تور مردم روستایی و شهری و حتی عشایر از مزایای اقتصادی تورها 

و ورود گردشگران به منطقه بهره مند شوند.
 برزگر می گوید: مشكل ما ایرانیان این است که می نشینیم تا دیگران 
برای ما برنامه ریزی کنند. در حالی که جوانان کشور ما می توانند به 
راحتی با کمی ذوق و سلیقه کاری کنند که هم خودشان درآمد خوبی 

داشته باشند هم دیگران از کنار آنها سود ببرند. 
 وی می گوید: کمتر کسی دنبال کارآفرینی می رود. مطمئن باشید 
هر روستایی در ایران به تنهایی می تواند از ابیانه بهتر و پر رونق تر 
باشد. همه اهالی منطقه بوانات و روستای بزم از دهكده گردشگری 

عباس درآمد دارند.

خالقیت یك کارگر روستایی ایرانی که میلیاردر شد!

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به خدمات مكانیزه و پشتیبانی از دستگاه ها 
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سایتهای از  که  دوم،  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  هفته  دو  مدت  به  آمادگی:  اعالم   مهلت 
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شرایط متقاضی: کلیه شرکتهای توانمند دارای تاییدیه از سازمان انفورماتیك
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شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران منطقه اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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