
اصفهانی ها بر مبل پایتخت تکیه می زنند 

پلیس اصفهان برای شکوه بخشیدن 
به عزاداری هاهمراه مردم است

»زیتون«، روایت یک 
خانواده آمریکایی

+Book
بازارمبل و قیمت هایی که تمام قد ایستاده اند 

در جلسه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی عنوان شد؛ 

 10 فناوری تحریم شکن 
در راه است 3

در »ویالی من« خبری از 
بی نظمی های »قهوه تلخ«  نیست 58

4

صاحب لوکس ترین 
5خودرو دنیا کیست؟

 ما آرامش می خواهیم
 اما نه آرامش قبرستانی

 گفتگوی اختصاصی زاینده رود  با فرزاد مؤتمن

این روزها نه پول داریم و نه فیلمنامه 

من معتقدم اگر آقای احمدی نژاد بخواهد حرفی بزند و کشور را دچار 
بحران کند، خب تریبون های  مختلفی را در اختیار دارد و صرفاً مجلس 
نیست. هر روز ایش��ان در معرض صحبت و مصاحبه است. اصل قضیه 
به نظر من این روحیه محافظه کاری است که در بعضی از  این دوستان 

وجود دارد که کاًل با هرگونه تنشی مخالف هستند. 

 بازگشت مناظره های 
داغ به سیما

سال 1360 چندماهی قبل از شهادت آیت اهلل بهشتی، 
مناظراتی با عنوان »آزادی، هرج و مرج، زورمداری« 
از س��یمای جمهوری اس��المی ایران پخش می شد؛ 
مناظرات��ی ایدئولوژیک که یک ط��رف آن نورالدین 
 کیان��وری و احس��ان طبری ب��ود و ط��رف دیگرش 
آیت اهلل شهید بهش��تی و آیت اهلل مصباح یزدی. در 
جریان یکی از این مناظرات، مجری برنامه می پرسد: 
» فرض کنیم انقالب ایران یک انقالب مارکسیستی 

بود، در آن صورت آیا اجازه می دادند ...

2

5

شطرنج بازان اصفهانی 
6

سکو را از دست دادند

کمترین فساد اداری و مالی در
 کدام نهاد است؟4

ساختمان معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
دیروز میزبان خبرنگاران اصفهانی بود تا در روزهای نخس��ت 
 ماه محرم امس��ال، رویکردهای کل��ی و اهداف ای��ن مرکز را 
اطالع رسانی کند. سرهنگ جهانگیر کریمي در همین راستا  به 
نامگذاري هفته اول ماه محرم به نام هفته احیاي امر به معروف 
و نهي از منکر اشاره کرد. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از 
حرف های مطرح شده دراین جلسه از سوی مردان سبزپوش  

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان است. 

رویکرد پلیس در محرم امس��ال همراهي با مردم براي شکوه 
بخشیدن به عزاداري هاست.  از آنجا که امام حسین )ع( براي 
احیاي امر به معروف و نهي از منکر و زدودن غبار انحراف و فساد 
از جامعه اسالمي و زنده نگهداشتن دین جدش رسول اهلل)ص( 
قیام و جان خود و اهل بیتش را قرباني کرد، به همین جهت بر 
همه ما مسلمانان و پیروان صدیق آن حضرت واجب و الزم است 

که راه او را ادامه داده و...
3

 برای دفاع از غزه 
لحظه شماری می کنیم

والیتمداری درس مهم 
مکتب حسینی است

آموزش رایگان امداد و 
نجات به جامعه خبری

لذت بردن استقاللی ها 
با قلعه نویی!

خشکسالی خسارتی به 
فضای سبز نزده است
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 
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فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

مخالفت خاتمی با کاندیداتوری عارف
در هفته های اخی��ر محمد خاتمی پروژه مخالفت ب��ا کاندیداتوری 
چهره های درجه دو اصالحات از جمله  محمد رضاعارف، محمد علی 
نجفی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری را کلید زده است. 
خاتمی معتقد است این افراد نمی توانند اجماع گروه های اصالح طلب را 
به دست آورند. گفته می شود خاتمی در دو مرحله مخالفت خود را با 

آمدن عارف به وی گوشزد کرده است.

رییس ستاد قالیباف کیست؟ 
گفته می شود در صورتی که کاندیداتوری محمد باقر قالیباف برای 
ریاست جمهوری قطعی شود، رییس ستاد انتخاباتی وی دکتر حسین 
دهقان خواهد بود. حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از 
دانشگاه تهران اس��ت و پیش از این مسئولیت هایی همچون معاون 
رییس جمهور و رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در دولت های 
هشتم و نهم، جانش��ینی وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم و 
فرماندهی رده های مختلف سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران 

دفاع مقدس را در کارنامه مسئولیتی خود دارد.

دولت امید 
هفته گذشته حدود 200 نفر از حامیان محسن رضایی در منزل وی 
گرد هم آمدند تا به بررسی برنامه های انتخاباتی رضایی بپردازند. در 
این جلسه محسن رضایی طی س��خنانی، خود را یک چهره سیاسی 
معرفی کرد که فعالیت سیاسی خود را از سال 1350 آغاز کرده و در 
دوران دفاع مقدس بنا به ضرورت لباس رزم بر تن کرد. رضایی شعار 
دولت خود را »ما می توانیم و عبور از تحریم ه��ا« عنوان و از دولت 

خود با نام »دولت امید« یاد کرد.

 شکایت رحیم مشایی 
از یک نویسنده

اس��فندیار رحیم مش��ایی از رس��انه هایی که مقاله »آی��ت اهلل علیه 
ماس��ون ها« را منتش��ر کرده اند به اتهام ایراد تهمت و افترا شکایت 
کرده است. پیام فضلی نژاد در مهم ترین بخش مقاله »آیت اهلل علیه 
ماس��ون ها« درباره »فرقه مش��ائیه«، حلقه انحراف��ی دولت را پیرو 
»قرائت ریچارد فرای« از اس��الم دانس��ته و نوشته اس��ت که نتیجه 
»مکتب ایرانی« و این ش��یوه از »ژس��ت های ملی گرایانه« اغلب به 

خیانت و تجدیدنظر طلبی اسالمی انجامیده است.

حکم مدیرکلی مرتضوی
 برای همسرش

سعید مرتضوی مدیرعامل تأمین اجتماعی، همسرش دکتر هما فالح 
تفتی را به س��مت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان منصوب 
کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در 
حکم صادره از سوی سعید مرتضوی آمده است: نظر به مراتب تعهد، 
تخصص، تجارب جناب عالی و با عنایت به پیش��نهاد معاونت اداری 
و مالی، به موجب این حکم به س��مت مدیرکل آم��وزش و پژوهش 

منصوب می شوید.

جزئیات اجالس گفتگوی ملی سوریه
 200 شخصیت دینی،رهبران حزبی، شخصیت های سیاسی، رؤسای 
عش��ایر و نمایندگان و س��ران گروه های معارض سوری در اجالس 

تهران گرد هم خواهند آمد.
بر اس��اس این گزارش، ش��خصیت های سیاس��ی از احزاب مختلف 
شامل حزب دموکراتیک اجتماعی، حزب دموکراتیک سوریه، حزب 
دموکراتیک الئیک، انجمن جوانان مستقل،حزب ملی اکراد،جبهه 
نجات ملی، انجمن پیروزی وحدت مل��ی و ده ها حزب و گروه دیگر 
از جمله حاضران در نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران هستند.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس س��وریه نیز در این نشست 
شرکت می کنند. ش��خصیت های برجسته سیاس��ی از کشورهای 
سودان، الجزایر،ترکیه، مصر، لبنان و عراق نیز قرار است در اجالس 
تهران شرکت داشته باش��ند. این اجالس فردا با سخنرانی وزیر امور 
خارجه آغاز به کار می کند. این نخس��تین اجالس پیرامون سوریه 
اس��ت که به صورت همزمان معارضین و نماینده دولت بشار اسد با 

یکدیگر پیرامون حل مسائل به گفتگو می نشینند.

تماس تلفنی صالحی با خالد مشعل 
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با خالد 
مش��عل، رییس دفتر سیاسی حماس همبس��تگی کامل جمهوری 
اسالمی ایران را با مردم فلسطین اعالم و حمالت جنایتکارانه رژیم 
صهیونیستی علیه غزه را محکوم کرد. وزیر امور خارجه در این تماس 
تلفنی در جریان آخرین وضعیت غزه و فلس��طین ق��رار گرفت و با 
توجه به نیازهای بهداش��تی و درمانی مردم غزه، آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران را برای ارس��ال کمک های فوری دارویی و پزشکی به 

غزه اعالم کرد.

سال 1360 چندماهی قبل از شهادت آیت اهلل بهشتی، مناظراتی 
با عن��وان »آزادی، هرج و مرج، زورمداری« از س��یمای جمهوری 
اس��المی ایران پخش می ش��د؛ مناظراتی ایدئولوژی��ک که یک 
 طرف آن نورالدین کیانوری و احس��ان طبری بود و طرف دیگرش 
آیت اهلل شهید بهشتی و آیت اهلل مصباح یزدی. در جریان یکی از این 
مناظرات، مجری برنامه می پرسد: » فرض کنیم انقالب ایران یک 
انقالب مارکسیستی بود، در آن صورت آیا اجازه می دادند گروه های 
اسالمی در تلویزیون بحث کنند؟« کیانوری در پاسخ می گوید که 
»ما مارکسیست ها معتقد هستیم که آزادترین جوامعی که ممکن 
است به وجود بیاید، جامعه سوسیالیستی است!« اما شهید بهشتی 
قانون اساسی شوروی را قرائت می کند که در آن ادعای کیانوری 

نقض می شد. 
از آن مناظرات نزدیک به 32 س��ال می گ��ذرد و مناظراتی از آن 
دست دیگر در س��یمای جمهوری اسالمی دیده نش��د تا این که 
در سال 88 مناظرات انتخاباتی بین چهار نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری دهم، اگر چه از جنس مناظ��رات ایدئولوژیک نبود، اما 
 خاطره مناظراتی ک��ه مخاطب را در هر جایی که بود پای رس��انه 

می کشاند زنده کرد. 
بعد از آن مناظرات جنجالی 88، س��یمای جمهوری اس��المی اما 
دست به عصاتر حرکت کرد، رویکرد تس��اهل و تسامح گرفت، در 
انتخاب طرفین مناظره به س��مت چهره هایی هم عقیده تر رفت 

و فضای چندصدایی در س��یما تحت الش��عاع این رویک��رد قرار 
گرفت. مناظراتی که در برنامه »رو به فردا« ترتیب داده ش��ده بود 
می توانس��ت در احیای آن فضای چند صدای��ی گامی کوچک یا 
 بزرگ باشد، اما این برنامه جوانمرگ شد و فضا به سمتی رفت که 
»رو به ف��ردا«  را تبدی��ل به گپ دوس��تانه کرد. س��عید ابوطالب 
 نماین��ده مجلس هفت��م در نق��د این برنام��ه گفت ک��ه» برنامه 
رو به فردا تا تبدیل ش��دن به ی��ک مناظره خ��وب فاصله زیادی 
 دارد، میهمان��ان دعوت ش��ده به ج��ای مناظره بیش��تر درد دل 
 می کنند و حرف های نزده جریانی که رس��انه نداشته را بلندبلند 
می گویند.« بعده��ا برنامه های دیگری هم از س��یمای جمهوری 
اسالمی دیده شد که به نحوی باب فضای نقد و انتقاد را در جامعه 
می توانست باز کند، اگر عوامل برون سازمانی اجازه باز شدن این 

فضا را می دادند. 
حضور عماد اف��روغ در برنامه »پارک ملت«، س��خنانی که در این 
برنامه ایراد کرد و اعتراض هایی که فردای آن روز دیده ش��د از آن 

نمونه بود. 
رفته رفته شبکه های مختلف سیما برنامه هایی را با نام مناظره روی 
آنتن فرستادند؛ برنامه »زاویه« در شبکه چهار سیما بیشتر با هدف 
رصد مهم ترین اتفاقات و عناوین خبری هفته در حوزه علوم انسانی، 
 برنامه »راز« با اجرای نادر طالب زاده باز  از ش��بکه چهار س��یما و 
برنامه هایی از این دست بیشتر به میزگرد تنه می زد تا مناظرات. 

تا این که برنامه »دیروز، امروز، فردا« به ویژه سه برنامه اخیرش که 
به موضوع س��ؤال از رییس جمهور بین علی مطهری و علی اصغر 
زارعی، تسخیر النه جاسوسی بین حسین شریعتمداری و ابراهیم 
اصغر زاده و رابطه با آمریکا بین مصطفی کواکبیان و منوچهر متکی 
اختصاص داشت، امیدی را به س��یمای جمهوری اسالمی داد که 
بتواند مخاطبان را باز پای این رسانه بنشاند و مخاطب بتواند از سیما 

مناظره هایی جنجالی ببیند. 
از بین س��ه مناظره اخیری که نام برده ش��د، مناظره تسخیر النه 
جاسوسی چنان داغ بود که اصغر زاده ای را که خود معتقد بود در 
گوشه ای از این شهر قرار داشت دوباره به صدر رسانه ها بازگرداند. 
هفته نامه اصالح طلب آس��مان تیتر یک خود را به عنوان »پشت 

پرده مناظ��ره« اختصاص داد 
و خود اصغ��رزاده اعتراف کرد 
که فکر می کرد ای��ن مناظره 
برگزار نمی ش��ود و ادامه داد 
که »بعد از مناظ��ره هایی که 
در اوایل انقالب مرحوم شهید 
بهش��تی با کیانوری داشت تا 
انتخاب��ات 88 ک��ه مناظره ها 
ب��ه ی��ک تکنی��ک تبلیغاتی 
ب��رای اثرگ��ذاری در روان 
 جمع��ی جامعه تبدیل ش��د« 
مناظره ای از جن��س و داغی 
مناظره خودش و شریعتمدای 

سراغ نداشته است. 
ع��زت اهلل ضرغام��ی گفته که 
س��یمای جمهوری اس��المی 
برای انتخابات 92  برنامه دارد.  

بنا به گفته او  »مجموعه های جالب، پربیننده و عادالنه« برای همه 
نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته  ش��ده و  مناظرات سال  88 هم 
آسیب شناسی شده و سیمای جمهوری اسالمی به دنبال طرح مناسب 

تری برای مناظرات انتخاباتی است. 
مناظرات انتخاباتی سال 88 بخشی پرحرف و حدیث از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دهم و تمام اتفاقاتی بود که بعد از آن انتخابات 
رخ داد. هر چه بود اما در آن مقطع فضایی باز به نمایش گذاش��ت، 
اعتمادی عمومی را به سیمای جمهوری اس��المی برگرداند و در 
مشارکت عمومی کم تأثیر نداش��ت. مبادا آن آسیب شناسی که 
عزت اهلل ضرغامی از آن س��خن به میان آورده است مناظرات را به 

سمت گپ ببرد.

تاریخچه   مناظره های جنجالی 

شروط حماس برای  بازگشت مناظره های داغ به سیما
پذیرش آتش بس

سامی ابوزهری، س��خنگوی جنبش حماس اعالم کرد 
که این جنب��ش تماس های��ی را از جان��ب میانجیگران 
بین المللی و عربی داشته تا از شروط حماس برای آتش بس 
مطلع شوند. وی گفت: برخی پیشنهادها برای آتش بس 
داشته ایم اما حماس گفته اس��ت که رژیم صهیونیستی 
جدیتی برای امضا و یا اجرای توافقنامه آتش بس ندارد. 
حماس و جنبش های مقاومت بر ادامه پاسخ به حمالت 
رژیم صهیونیس��تی اصرار دارند و تا زمانی که این رژیم 
تضمین های الزم را به ما نده��د حمالت نظامی ما ادامه 
می یابد. حماس ش��رط ک��رده در صورت��ی آتش بس را 
می پذیرد که ابتدا رژیم صهیونیس��تی تضمین دهد که 
دیگر به غ��زه حمله نخواهد کرد و نی��ز محاصره غزه لغو 
شود و هر نوع اقدام خصمانه و یا ترور فعاالن فلسطینی از 

جانب رژیم صهیونیستی متوقف شود.

 سرقت لپ تاپ حاوی 
اطالعات محرمانه ناسا

لپ تاپ حاوی اطالعات محرمانه و ش��خصی کارمندان 
ناسا دو هفته قبل در تاریخ 31 اکتبر )دهم آبان( از خودرو 
یکی از کارمندان به س��رقت رفت. بر اساس اعالم ناسا، 
این لپ تاپ حاوی اطالعات شخصی حساس کارمندان، 
پیمانکاران و ش��رکت های همکار این س��ازمان اس��ت. 
اگرچه لپ تاپ دارای رمز عبور حفاظت از داده هاست، اما 
کارشناسان معتقدند که هکرهای خبره قادر به بازیابی 

اطالعات محرمانه آن هستند.

50 هزار مبارز در غزه منتظر 
صهیونیست ها  هستند

نماینده حماس در لبنان با اشاره به این که نتانیاهو باید 
تاوان ریسک بزرگ خود را بدهد، گفت: 50 هزار مبارز و 
پنج هزار نیروی استشهادی منتظر ورود نیروی زمینی 
صهیونیست ها به غزه هستند.علی برکه کابینه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مسئول کامل 
آغاز تجاوز جدید صهیونیس��ت ها به نوار غزه دانس��ت و 
تأکید کرد ک��ه نتانیاهو از طریق ای��ن جنگ می خواهد 
مقاومت فلسطین را هدف قرار داده و آن را تضعیف کند 
و دستاوردهایی را در راس��تای تبلیغات انتخاباتی خود 

به دست آورد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 
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بان کی مون به نوار غزه سفر می کند 

به گزارش خبرگزاری مستقل فلسطین، منابع آگاه فلسطینی اعالم کردند که بان کی مون با هدف 
تالش برای برقراری آتش بس در نوارغزه هفته آینده به منطقه سفر می کند. وی با شماری از مقامات 

منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد. 

بعد از مناظرات 
جنجالی 88، سیمای 

جمهوری اسالمی 
دست به عصاتر 

حرکت کرد، رویکرد 
تساهل و تسامح 

گرفت و در انتخاب 
طرفین مناظره به 
 سمت چهره هایی 
هم عقیده تر رفت

زمان احتمالی حضور 
احمدی نژاد در مجلس 

 مذاکره مقامات ایران 
و ترکیه درباره غزه 

جواد جهانگیرزاده در خصوص سؤال از رییس جمهور گفت: این سؤال در دستور 
کار مجلس قرار دارد ک��ه رییس جمهور تا 14 آذر م��اه فرصت دارد در صحن 
مجلس حاضر شود. وی افزود: به احتمال زیاد رییس جمهور بعد از ایام تاسوعا 
و عاشورای حسینی در صحن مجلس حاضر می شود. سؤال از رییس جمهور 
 فقط یک محور دارد و مربوط به افزایش قیمت ارز و دالر اس��ت. طرح سؤال از

 رییس جمهور برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران، 24 اسفند سال 
گذشته در مجلس هشتم مطرح شد که علی مطهری، نماینده تهران طراح اصلی 
این طرح بود و محمود احمدی ن ژاد، رییس جمهور هم با حضور در صحن مجلس 
به سؤاالت نمایندگان پاسخ داد. اما برای دومین بار باز هم علی مطهری در پی 

نابسامانی بازار سکه و ارز، طرح سؤال از رییس جمهور را مطرح کرد.

رییس مجلس شورای اسالمی در گفتگو با همتای ترکیه ای خود با بیان این که 
رژیم اشغالگر قدس تا کنون به هیچ یک از معاهدات و قوانین بین المللی پایبند 
نبوده، گفت: نهادهای بین المللی و منطقه ای باید تمهیدات الزم را برای متوقف 
ساختن رژیم اشغالگر قدس بیندیش��ند. علی الریجانی در گفتگویی تلفنی با 
همتای ترکیه ای خود خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای 
اسالمی در متوقف کردن حمالت رژیم اشغالگر قدس به غزه شد. الریجانی در 
این گفتگوی تلفنی با اشاره به ش��رایط حاد و غیر انسانی مردم در غزه ناشی از 
حمالت گسترده رژیم صهیونیستی به این منطقه گفت: رژیم اشغالگر قدس که 
تا کنون به هیچ یک از معاه��دات و قوانین بین المللی پایبند نبوده، این بار نیز 

باپشتیبانی قدرت های جهانی اقدام به جنایتی دیگر در غزه کرده است.

س��عید حدادیان اخبار منتش��ر ش��ده درباره مبلغ نقدی 
محکومیتش را غیرواقعی خواند. این م��داح اهل بیت)ع( 
در واکنش به برخی اخبار منتش��ره دال ب��ر این که وی به 
اتهام توهین به مقام��ات دولتی به مبل��غ 50 هزار تومان 
جریمه نقدی محکوم ش��ده اس��ت، گف��ت: مبلغی که در 
حکم من آمده، 405 هزار تومان اس��ت. 200 هزار تومان 
به دلیل ش��کایت رییس جمهور و 205 هزار تومان هم در 
نتیجه شکایت فردی دیگر. البته من بر اساس حق قانونی 
خود به ای��ن حکم اعتراض خواهم ک��رد. وی همچنین در 
 واکنش به این که دفتر ریاس��ت جمهوری حک��م صادره را 
تأمل برانگیز خوانده بود، ادامه داد: بهت��ر بود تیم حقوقی 
ریاس��ت جمهوری اخب��ار و اطالعات خود را از س��ایت ها 
نگیرند! حدادی��ان همچنین خطاب به ریی��س جمهور و 
نزدیکان وی که از او شکایت کرده بودند، عنوان کرد: وکیلی 
که حکم خود را از سایت ها می گیرد، شاید صالحیت دفاع 
از شما را نداشته باش��د. ش��ما می توانید از وکالی بهتری 
اس��تفاده کنید. این مداح اهل بیت)ع( به نامه نگاری های 
اخیر سران قوا اش��اره کرد و گفت: این نامه نگاری ها باعث 
سرشکستگی ما بود و نشان داد که حتی این شکایتی که از 
ما هم شده هم سیاسی بوده و دولت می خواست که از این 

شکایت در اختالفاتش با قوه قضائیه استفاده کند.

س��ردار محمدرض��ا نق��دی، رییس س��ازمان بس��یج 
مستضعفین روز شنبه درباره حمله رژیم صهیونیستی به 
غزه و واکنش کشورهای منطقه در قبال این حمله، گفت: 
تاکنون فقط این واکنش ها در حد فراخوان سفیر دنبال 
شده که این قابل قبول نیست. ما انتظار داریم کشورهای 
منطقه غیرت اس��المی خود را در خصوص حمله رژیم 
صهیونیستی به غزه نش��ان دهند. رییس سازمان بسیج 
مس��تضعفین یکی از مهم ترین راه ه��ای مقابله با رژیم 
صهیونیستی و حمایت از غزه را راه های بازدارنده عنوان 
کرد و درباره این که منظور شما از راه های بازدارنده چیست، 
گفت: مردم و دولتمردان مصر به خوبی راه های بازدارنده 
را می دانند. فقط کافی است آنها در حمایت ازغزه حرکت 
کنند؛ اگر این اقدام از سوی مصر صورت گیرد کار رژیم 

صهیونیستی تمام می شود.
رییس سازمان بس��یج مستضعفین در پاس��خ به سؤال 
دیگری درباره انتش��ار خب��ری مبنی بر اع��الم آمادگی 
20 ه��زار بس��یجی اصفهان ب��رای دفاع از غ��زه گفت: 
 باید با قاطعیت اعالم کنم که بس��یجیان ب��رای آزادی 
بیت المقدس لحظه ش��ماری می کنند، البته ما در این 
میدان تنها نیستیم و بسیجیان دنیا نیز با ما خواهند بود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که این کمیسیون به شدت نگران دست اندازی دولت 
به درآمد نف��ت برای جبران کس��ری بودجه هدفمندی 
یارانه هاست، گفت: کمیس��یون انرژی و برنامه و بودجه 
مجلس دنبال تدبیری برای جبران کس��ری هدفمندی 

یارانه ها بدون برداشت از سهم نفت است.
مس��عود میرکاظمی درخص��وص اقدام مجل��س برای 
توقف اجرای قانون هدفمندی یاران��ه ها در مرحله دوم 
اظهارداشت: اصل کار هدفمندی یارانه ها درست است 
اما توقف آن در سال جاری با توجه به شرایط کشور نیز 

ضروری است.
وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی هفت محور داشت که 
یکی از محورهای آن هدفمندی یارانه ها بود و مدیریت 
ارز، اصالح نظام بانکی و بیمه و مالیات و گمرک بندهای 
دیگر بود. رییس کمیس��یون انرژی مجلس خاطرنشان 
کرد: اگر ارز مدیریت نش��ود و نرخ آن باال برود، مطمئنا 
تورم باالیی ب��ه همراه می آورد و باع��ث عقب گرد طرح 
هدفمندی یارانه ها می شود. اگر همه عوامل پولی، ارزی 
و گمرکی کنترل الزم را نداشته باش��د به صالح نیست 

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود.

عضو کمیسیون ش��وراها و سیاست داخلی مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که رایزنی های رییس مجلس شورای 
اسالمی با شورای نگهبان در خصوص اصالح قانون انتخابات 
تاکنون به نتیجه نرسیده، گفت: شورای نگهبان با ماده ای 
از اصالحیه قان��ون انتخابات که مربوط به ش��رایط تعیین 
رجل سیاسی و مذهبی است، مخالف است. نماینده مردم 
بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شورای 
نگهبان تعیین مصداق رجل سیاسی و مذهبی را حق خود 
می داند و معتقد اس��ت مجلس نمی تواند ش��رایط رجل 
سیاس��ی و مذهبی را تعیین کن��د. وی در خصوص انتقاد 
برخی نماین��دگان مبنی بر این که کمیس��یون ش��وراها 
باید قبل از بررس��ی این اصالحیه در خص��وص مواد آن با 
شورای نگهبان رایزنی می کرد، گفت: پیش از بررسی طرح 
اصالح قانون انتخابات با ش��ورای نگهبان رایزنی های الزم 
صورت گرفته بود و ش��ورا هم نظر مثبت داشت، اما بعدا با 
برخی از مواد مخالفت کرد. زارع زاده با بیان این که هیأت 
رییسه کمیسیون شوراها در حال رایزنی با شورای نگهبان 
برای رفع اختالف نظرهاس��ت، تصریح کرد: در صورتی که 
مخالفت شورای نگهبان با این ماده از قانون انتخابات ادامه 
یابد، اصالحیه قان��ون انتخابات بدون ای��ن ماده به صحن 

علنی ارسال می شود.

بین الملل مجلسقوه قضائیه انتخابات

سعید حدادیان چقدر 
جریمه شد؟ 

 برای دفاع از غزه 
لحظه شماری می کنیم 

 نگران دست اندازی دولت 
به درآمد نفت  هستیم

شورای نگهبان تعیین رجل 
سیاسی را حق خود می داند
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 ما آرامش می خواهیم
 اما نه آرامش قبرستانی

علی مطهری/ نماینده مجلس 

م��ن معتقدم اگر آقای احمدی نژاد بخواهد حرفی بزند و کش��ور را 
دچ��ار بحران بکند، خب تریبون های  مختلف��ی را در اختیار دارد و 
صرفاً مجلس نیس��ت. هر روز ایش��ان در معرض صحبت و مصاحبه 
است. اصل قضیه به نظر من این روحیه محافظه کاری است که در 
بعضی از  این دوس��تان وجود دارد که کاًل با هرگونه تنش��ی مخالف 
هس��تند. در واقع می خواهند روحیه محافظه کاری و  س��ازش خود 
با تخلفات را بر مجلس تحمیل کنند.  یعنی ش��ما و موافقان س��ؤال 
ب��ه دنب��ال تنش هس��تید؟ 
م��ا معتقدی��م که بس��یاری 
از تنش ه��ا و تقابل ها چون 
منجر به اصالح امور می شود 
مفید است. این طور نیست 
 ک��ه ه��ر تنش��ی بد باش��د. 
م��ا آرام��ش می خواهیم اما 
ن��ه آرام��ش قبرس��تانی. ما 
اساس  بر  آرامش��ی  خواهان 

قانون  هستیم.
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 65  درصد مردم شهرضا 
عضو بسیج هستند 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرضا گفت:بیش از 65 درصد از 
مردم این شهرستان عضو بسیج هستند. 

سرهنگ حمید مرادی دراین رابطه به ایرنا اظهار کرد: درصد باقیمانده 
مردم شهرستان شهرضا اگرچه عضو بسیج نیستند، ولی تفکر بسیجی 
دارند. مرادی گفت:بسیج در همه ساختارها و حوزه ها از جمله اصناف ، 
مهندسان، مداحان، پزشکان، کارگران ، عشایر ، ورزشکاران و... رسوخ 
کرده اس��ت. وی در پایان از 100 واحد بس��یج دانش آموزی در سطح 

مدارس شهرستان شهرضا خبر داد. 

هنوز اقدام جدی در خصوص 
اقتصادمقاومتی انجام نشده است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به واگذاری بیشتر اختیارات دولت 
به استانداری ها اشاره کرد و گفت: چنانچه سهم بیشتری از فعالیت های 
 اقتصادی در اختیار اتاق بازرگانی و شورای اسالمی شهرها قرار گیرد، 

به راحتی می توان از بحران اقتصادی عبور کرد. 
عباس حاج رسولیها درجلسه شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این 
که تمام اقدامات الزم برای برگزاری مراس��م عزاداری امام حسین )ع( 
در سطح شهر انجام شده اس��ت، اظهار کرد: در طول برگزاری مراسم، 
خدمات نظافت شهر و سرویس اتوبوس��رانی برای جابه جایی عزاداران 
انجام می ش��ود. وی با تأکید بر این که اقتصاد مقاومتی باید بر کش��ور 
حاکم شود، افزود: متأسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون هنوز اقدامی 
جدی در زمینه پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام نشده 

است و تمام حرف ها در حد شعار بوده است.

 سی و سه پل 
در بین 10 پل برتر جهان

روزنامه هندوستان تایمز، س��ی و س��ه پل اصفهان را به عنوان ده پل 
برتر جهان معرفی کرد که توانسته بین مدرن ترین و کهن ترین پل ها 
درمورد تاریخ مهندسی کشورها اطالعات مناسبی را در اختیار محققان 

قرار دهد. 
این روزنام��ه پرمخاطب در صفحه گردش��گری و جهانگ��ردی خود 
نوشت: هدف از این طبقه بندی، نش��ان دادن مکان هایی است که در 
آن مهندس��ی های خارق العاده باعث ساختن مکان های بی نظیر برای 
جهانگردان و شناساندن آنان به تمام شرکت ها و آژانس های مسافرتی 

شده است. 
براساس رده بندی انجام شده، ده پل در جهان جزء  منحصر به فردترین 
و باقدمت ترین پل ها معرفی شده اند که شامل سی وسه پل در اصفهان، 
پل برج لندن در انگلیس، پل گلدن گیت در سانفرانسیسکوی آمریکا، 
پل الینزگیت در ونکوور کانادا، پل بندرگاه س��یدنی در اس��ترالیا، پل 
راه آهن اسکاتلند، پل آبشار ویکتوریا در زیمبابوه، پل الکساندر در فرانسه 

و پل توفلس بوروک در سوئیس است.

 مبارکه 
نیازمند تعطیلی پنج شنبه هاست 

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: تصمیم گیری 
برای تعطیلی روزهای پنج شنبه در این شهرستان ضروری است.

علی ایرانپورکه با ایرنا حرف می زد،  اظهار کرد: شرایط خاص شهرستان 
مبارکه همچون وج��ود برخ��ی از آالینده ها و تردد هزاران دس��تگاه 
خودروی سبک و سنگین در محورهای مواصالتی به این شهرستان، 

تعطیلی پنج شنبه ها را ضروری می کند. 
وی افزود: این کار فقط به دلیل آلودگی هوا نیس��ت و اهداف دیگری 
 همچون صرفه جویی در مصرف انرژی و مباحث فرهنگی و اجتماعی را 
به همراه دارد. ایرانپور گفت: این اقدام زمینه ساز تحکیم بنیان خانواده 

و افزایش شور و نشاط در جامعه می شود .

هنوز قانون مجریان ذیصالح 
ساختمان ها اجرا نشده است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با وجود گذشت حدود 9 سال 
از تصویب قانون ذیصالح ساختمان ها، هنوز این قانون در استان اصفهان 
اجرا نشده است و مسئوالن استان باید برای افزایش ایمنی ساختمان ها، 

این قانون را عملیاتی کنند.
 مصطفی بهبهانی که این حرف ها را به ف��ارس می زد ادامه داد: ایجاد 
مهارت فنی در تمام زمینه ها برای تمام افراد و  به ویژه جوانان امری مهم 

و ضروری تلقی می شود. 
وی با تأکید بر این که البته ایجاد مهارت فنی برای افراد فعال در زمینه 
ساختمان سازی یک ضرورت ویژه است، ادامه داد: البته در حال حاضر 
به این موضوع هیچ توجهی نمی شود و مسئوالن نسبت به ایجاد مهارت 

فنی برای فعاالن این عرصه غافل هستند.

فقط دربست می توان رسید 
  گ�روه ش�هر: حمل و نق��ل عموم��ي هم��واره یکي از 
 دغدغه هاي مردم بوده؛ تاکسي یا اتوبوس فرقي نمي کند، 
بی ش��ک در کالن ش��هری همچون اصفهان استفاده از 
تاکسی های درون شهری یکی از ملزومات جدایی ناپذیر 
زندگی روزمره ش��هروندان اس��ت، از ای��ن رو از هرکدام 
از خیابان های ش��هر که عبور کنید، ده ها تاکس��ی می 
 بینید، اما با تمام اینها وضعیت، نگران کننده است. انگار 
تاکسي ها دیگر احتیاجي به جابه جایي مسافر در سطح 
 شهر احس��اس نمي کنند وکمتر در انظار عمومي حاضر 
مي شوند، عده اي هم که حاضر مي شوند، جوابگوي خیل 

نیازمندان به خدمتشان نیستند. 
مردم ه��م عادت ک��رده اند که ب��ا هرچه دم دستش��ان 
م��ي آی��د مس��یر را طي کنن��د، مهم رس��یدن اس��ت، 
بمان��د ک��ه بعض��ي تاکس��ي داران، منص��ف ب��وده 
 و کار قبل��ي خ��ود را انج��ام م��ي دهن��د، ب��ا ای��ن که 
مي دانند در صورت توقف در ایس��تگاه، امکان دارد بر اثر 
هجوم جمعیت هر لحظه درب اتومبیل از جا کنده شود. 
کمي که به گذش��ته برگردیم مي بینیم وضعیت حمل و 
 نقل درون ش��هري به کلي تغییر کرده است؛ گذشته اي

که دیدن خیل تاکس��ي هاي بی��کار و بدون مس��افر در 
هر خیابان و کوچه عادت هر روزمان ش��ده بود، معطلي 
 در ایس��تگاه س��خني بي م��ورد بود، ه��ر لحظ��ه اراده 
مي کردي درهرکجاي خیابان بي درنگ تاکس��ي جلوي 
 پایت ترمز مي کرد و رانندگان اتومبی��ل هایي دیگر که 
م��ي دیدند وس��ط خیاب��ان تاکس��ي ه��ا براي س��وار 
 کردن مس��افر ب��ي مهابا پ��ا روي ترم��ز م��ي گذاردند،

ده��ن  ب��ه  تعج��ب  انگش��ت  وضعی��ت  ای��ن   از 
مي گرفتند! راننده تاکسي حق داشت، چرا که آمده بود تا 
با سوار کردن مسافر به نان و نوایي برسد.حال کدام معادله 
در جامعه به هم خورده که از آن همه تاکس��ي سرگردان 
درون شهري خبري نیس��ت و وجودشان این همه نایاب 
و دور از دس��ترس ش��ده اس��ت. با  این وجود که تاکسي 
ها در سطح ش��هر دیده نمي ش��وند، کمبود اتوبوس هم 
مشکالتي بر این مشکل افزوده است و هر روز هم به این 
مشکل اضافه مي شود. در واقع واژه دربست حاال شده نقل 
محافل تاکس��ي داراني که صرف نمي کند با رنج سهمیه 
بندي بنزین و ترافیک، خیابان هاي شهر را با چند مسافر 
 طي کنند. آنها ترجیح مي دهند با حداقل صرف بنزین، 
 به صرفه کار کنند. از حالشان که بپرسي دو طرف را محق 
مي داني؛ مسافران خسته و منتظر و تاکسي داراني که باز 

حق دارند از مشکالتشان گله مند باشند. 

گشتی در اخبار

بعید می دانم بودجه متروی اصفهان 
پرداخت شود

حجت االسالم و المسلمین احمد سالک/ 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی

بعید می دانم با توجه به وضعیت تحریم ها و شرایط اقتصادی، تمام 
بودجه متروی اصفهان پرداخت ش��ود، ع��الوه بر اینها حل معضل 
آب ش��رب، صنعت و کش��اورزی، مصال و مترو، تسریع در تکمیل 
راه آهن سریع الس��یر اصفه��ان- تهران از مهم تری��ن اولویت های 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس است. دولت به تناسب اهمیت 
پ��روژه ها 15 ت��ا ۳0 درصد بودجه مورد نظ��ر را اختصاص داده و 

ای��ن موضوع ش��امل متروی 
اصفه��ان نیز ش��ده اس��ت. 
مسئوالن س��عی دارند از ارز 
1۲۲6 تومان��ی ب��رای ادامه 
اج��رای این طرح اس��تفاده 
کنن��د، این در حالی اس��ت 
 ک��ه تاکنون ب��رای واگن ها

و س��اخت مترو تالش هایی 
صورت گرفته است.
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چهره روز
راه اندازی مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در بیمارستان امین 

این مرکز تحقیقات با برخورداری از نیروهای متخصص که درسطح ملی و بین المللی 
از صاحبنظران فعالیت های مرتبط با پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از اوان زندگی 

هستند، به عنوان یک قطب معتبر علمی - پژوهشی در منطقه فعالیت  می کند.
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    رویکرد پلیس در محرم امس��ال همراهي با مردم براي شکوه 
بخشیدن به عزاداري هاست.

    از آنجا که امام حس��ین )ع( براي احیاي امر به معروف و نهي 
از منک��ر و زدودن غبار انحراف و فس��اد از جامعه اس��المي و زنده 
نگهداش��تن دین جدش رس��ول ا...)ص( قیام و جان خود و اهل 
بیتش را قرباني کرد به همین جهت بر همه ما مسلمانان و پیروان 
صدیق آن حضرت واجب و الزم اس��ت که راه او را ادامه داده و در 
 جامعه امروز با منحرفان و کج فهماني که دین اسالم را به انحراف 

مي کشند مبارزه کنیم.
    امروز نیروي انتظامي ایران یکي از افتخارات نظام اسالمي است 
 و رهبر معظم انقالب  بزرگ ترین وظیفه این نیرو را حفظ ارزش ها

عنوان مي کند.
  امر به معروف و نهي از منکر تنها وظیفه نیروي انتظامي نیست 
 و باید این وظیفه در تمام سطوح جامعه همگاني شود تا جامعه اي

 آرام و بدون فساد و گناه داشته باشیم که در آن عدالت، دستورات 

الهي و سیره پیامبر)ص( و امامان معصوم )ع( رعایت شود.
    فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با تأس��ي از فرمایش��ات 
حکیمانه رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( در پاسداشت این ایام 
و همگامي با مردم ش��هیدپرور ایران اسالمي تالش خواهد کرد تا 
با برقراري نظم و امنیت و روان سازي ترافیک براي سهولت تردد 
دسته هاي عزاداري، برشکوه و عظمت مراسم عزاداري در سراسر 
اس��تان بیفزاید و در این بین هم انتظار دارد تا هیأت هاي مذهبي 
و مردم عزادار براي نگهداش��تن حرمت این ماه همکاري الزم را با 

خادمان خود در نیروي انتظامي به عمل آورند.
    توصیه ما به هیأت ها و دسته هاي عزاداري این است که خود 
پرچم مبارزه با انحراف را به دس��ت بگیرند و ب��ه منظور صیانت از 
نهضت عظیم کربال، از انجام هرگونه اعمال خرافي و دور از ش��أن 
اسالم که موجب وهن دین و مظهر بي نظمي و ناهنجاري اجتماعي 

است، جلوگیري کنند.
    مسلما انجام اعمال خرافي وخودساخته و نمایش چهره افرادي 

که به خود آسیب مي زنند و خشن از پیروان اهل بیت )ع( در انظار 
عمومي به بهانه عزاداري سید و ساالر شهیدان نه تنها به حفظ اصل 
نهضت عاش��ورا کمک نمي کند بلکه باعث تضعیف دین اسالم و 
تخریب چهره کشور که پرچمدار این نهضت در دنیاست، مي شود.

   وظیفه مسئوالن، اندیشمندان و خواص جامعه امروز این است 
که نسبت به آگاهي دادن و هوشیار ساختن مردم در مقابل تهدیدات 
دش��من تالش بیش��تري کرده و در ترویج س��یره ائمه اطهار)ع( 
 در برپایي نوع و ش��کل عزاداري مناس��ب و امام زمان )عج(پسند

 اقدام کنند.

پلیس یار محرم
   ه��م این��ک در این ش��هر 
یک هزارو ۲00 پلیس یار محرم 
وجود دارد که اجرای این طرح 
و طرح نظم ده��ی به هیأت ها 
و دس��ته جات عزاداری ساالر 
شهیدان امام حس��ین )ع( در 
دستور کار فرماندهی انتظامی 

شهرستان قرار گرفته است.
   هیأت ه��ای مذهبی این 

استان در ایران نمونه هستند.

اجرای پلی�س محله 
محور 

   طرح پلی��س محله محور 
در اصفهان فعال ش��ده است و 

به این منظور دو هزار معتمد در شهر اصفهان شناسایی شده اند که 
در این راستا با پلیس همکاری می کنند. این نهاد هر دو ماه یک بار 
به معتمدان محله های این شهر آموزش های امنیتی می دهد. با 
اجرای این طرح بسیاری از اراذل و اوباش در محالت مختلف این 
شهر دس��تگیر ش��دند وکاهش جرم و جنایت در جامعه از اهداف 

اجرای این طرح است.
   در سه ماه گذش��ته 6۲ درصد مجرمان سارق دستگیر شدند 
و کشفیات مواد مخدر ۲65 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش 

یافته است.
   به  تمام کالنتری های شهر ابالغ شده  که پرسنل این مجموعه 
در ساعت 1۲ و 15 دقیقه هر روز جلوی درب مدارس حضور داشته 
باشند تا مشکل خاصی برای دانش آموزان شهر اصفهان رخ ندهد.  

در جلسه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان عنوان شد 

پلیس اصفهان برای شکوه بخشیدن به عزاداری هاهمراه مردم است

 گروه  س�اختمان معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي اس�تان اصفهان دیروز میزبان خبرنگاران 
اصفهانی بود تا در روزهای نخست ماه محرم امس�ال، رویکردهای کلی و اهداف این مرکز را شهر

اطالع رسانی کند. سرهنگ جهانگیر کریمي در همین راستا  به نامگذاري هفته اول ماه محرم 
به نام هفته احیاي امر به معروف و نهي از منکر اش�اره کرد. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از حرف های مطرح 

شده دراین جلسه از سوی مردان سبزپوش  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان است. 

 امروز نیروي 
انتظامي ایران یکي 

از افتخارات نظام 
اسالمي است و 

رهبر معظم انقالب 
 بزرگ ترین

وظیفه این نیرو 
را حفظ ارزش ها 
عنوان مي کنند
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آموزش رایگان امداد و 
نجات به جامعه خبری

اعزام ۸50 مبلغ   اصفهانی 
به سراسر کشور 

گروه ش�هر - مدیرعامل جمعیت ه��الل احمر اس��تان اصفهان گفت: 
آموزش عمومی امداد و نجات به خبرنگارانی که اعالم آمادگی کنند، در 

این مرکز فرا داده می شود.
محسن مؤمنی اظهار داشت: با برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات 
برای گروه های مختلف مردمی در اس��تان اصفهان، می توانیم به این امر 
که در هر خانواده ایرانی یک نفر امدادگر باشد، برسیم. وی ادامه داد: در 
هفت ماه اول امسال100 دوره آموزش��ی عمومی امداد و نجات از سوی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار ش��د و در هر دوره بین ۲5 تا 

۳0 نفر شرکت کردند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد: عمده فعالیت 

این جمعیت به واسطه داوطلبان و جوانان امدادگران انجام می شود. 

گروه شهر: رییس دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان گفت: در آستانه ماه 
محرم ۸50 نفر از مبلغان اصفهانی به سراسر کشور اعزام شدند.

حبیب اهلل ارزانی خاطر نشان کرد: این مبلغان به 1۷ استان کشور از جمله 
سیستان و بلوچس��تان، فارس، کردستان، بوش��هر، تهران، چهارمحال و 

بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران و... اعزام شده اند.
ارزانی هدف از اعزام این روحانیان را زنده کردن فرهنگ حسینی و احیای 
فریضه امربه معروف و نهی از منکر و تبلیغ و ترویج اس��الم ناب محمدی 
دانست و افزود: سخنرانی، برپایی نمازجماعت، پاسخگویی به شبهات و 

مسائل دینی و ترویج دین اسالم ازجمله برنامه های این روحانیان است.
وی بیان داشت: داوطلبان پس از گذراندن دوره های مختلف، انتخاب شده 

و به عنوان مبلغ به سایر مناطق کشور اعزام می شوند.

 10 فناوری تحریم شکن 
در راه است

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت:  شرکت های دانش بنیان 
مستقر در این مجموعه، در حال دس��تیابی به 10 فناوری تحریم شکن 
هس��تند. محمود ش��یخ زین الدین در گفتگو با  ایرنا افزود: این فناوری 
ها در زمینه نفت، فوالد، س��اخت و تولید پیش��رفته و شیمی است. وی 
با اش��اره به این که به دلی��ل تحریم ه��ا، برخی از قطع��ات و تجهیزات 
ض��روری به کش��ورمان فروخته نمی ش��ود، تصریح کرد: دس��تیابی به 
فناوری های تحریم شکن، منجر به رفع این قبیل مشکالت و تولید ملی 
خواهد شد. وی تأکید کرد: با توجه به ش��رایط ارزی، اقتصادی و تحریم 
 های موجود، الزم اس��ت که ش��رکت های دانش بنی��ان در حوزه های

مختلف به س��مت فناوری های تحریم ش��کن و حل مشکالت صنعت 
حرکت کنند. این استاد دانشگاه، ورود صنعت ایران به بازار بین المللی، 
حمایت بیش��تر از بخش خصوصی و تس��ریع در پرداخت تسهیالت به 
 ش��رکت دانش بنیان را در این زمینه ضروری دانس��ت و گف��ت: ما باید 
تحریم ها و افزایش قیمت ارز را فرصتی مغتنم بدانیم. وی گفت: با توجه 
جدی به این فرصت ها، برخی ایده ها که تا چند س��ال گذشته به دالیل 
مختلف رد می شد را می توان حمایت و اجرایی کرد. وی اظهار کرد: هم 
اکنون  به دلیل تغییر در قیمت ارز، در دوره گذار اقتصادی به سر می بریم، 

اما بعد از تثبیت آن باید در راهبردهای صنعتی کشور تجدیدنظر کنیم.

خشکسالی، خسارتی به فضای سبز 
نزده است

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره 
 به خشکسالی های سال های اخیر اظهار داشت: با صرف هزینه های

سنگین از سوی ش��هرداری، خس��ارتی به فضای س��بز کالن شهر 
اصفهان وارد نشده است.

 داری��وش فتحی ب��ا بی��ان مطلب ف��وق به ایمن��ا گفت: ب��ا وجود 
خشکس��الی های اخی��ر، با صرف هزینه های س��نگین، خس��ارتی 
ب��ه فض��ای س��بز کالن ش��هر اصفه��ان وارد نش��ده اس��ت. وی با 
تأکید ب��ر این که ش��هرداری اصفهان ب��رای مقابله با خشکس��الی، 
س��ه محور اصلی را دنبال م��ی کند، اف��زود: تغییرالگ��وی گیاهی 
فضای س��بز، افزای��ش راندم��ان آبی��اری و مدیریت آبی��اری برای 
مقابله با خشکس��الی در س��طح ش��هر پیاده می ش��ود. سرپرست 
س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان گف��ت: مرکز 
 تحقیقات س��ازمان بی��ش از ۴50 ن��وع چم��ن در اختی��ار دارد و 
به زودی گونه هایی از چمن که نیاز به آبیاری کمتری دارد، در فضای 
سبز شهر اصفهان به کارگرفته می شود. وی تصریح کرد: استفاده از 
گونه هایی که در برابر کم آبی مقاوم هستند؛ مانند گونه های جدید 
چمن که مصرف آب کمتری دارند، در دستور کار سازمان پارک ها و 

فضای سبز شهر اصفهان قرار دارد.

 مهارت آموزان اصفهانی 
در مسابقات ملی مهارت درخشیدند 

مسئول مسابقات ملی مهارت استان اصفهان گفت: استان اصفهان در این 
دوره از مسابقات ملی مهارت، سه مدال طال، سه مدال نقره، یک مدال نقره 
و 1۷ دیپلم افتخار کسب کرده است. مریم قربان اسماعیلی که در جلسه 
شورای اسالمی شهرس��خن می گفت، با اش��اره به حضور مهارت آموزان 
اصفهانی در مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: رقابت سالم بین جوانان کشور 
در زمینه آموزش فنی و حرفه ای با هدف شناسایی و کشف استعدادهای 
 برتر، از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات تلقی می شود. وی با بیان 
این که ایجاد فضای مناسب برای رقابت س��الم میان حرفه آموختگان و 
شکوفایی و کشف استعداد های حرفه ای جوانان، از اهداف این مسابقات 
در سطح ملی است، افزود: همچنین ایجاد سازوکار مناسب برای ارتقای 
مهارت های ملی در سطح مهارت های جهانی، آشنایی با تکنولوژی روز و 
پیشرفته و اصالح برنامه های درسی و استانداردهای آموزشی از مهم ترین 
اهداف این مسابقات در سطح جهانی محسوب می شود. مسئول مسابقات 
ملی مهارت اس��تان اصفهان تصریح کرد: کار آموزان مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای و مؤسس��ات کار آموزی آزاد، دانش��جویان و دانش آموختگان 
آموزشکده های فنی و حرفه ای، مهارت آموختگان نظام های آموزش فنی 
و حرفه ای و تمام افراد دارای مهارت مورد نظر،  از مهم ترین گروه های هدف 

این مسابقات هستند.

کارآفرینیفضای سبزفناوری

SMS



چهره روزیادداشت

لزوم افزایش 150 میلیاردی سرمایه 
صندوق توسعه کشاورزی اصفهان

مديرعامل صندوق توس��عه سرمايه گذاري بخش كش��اورزي كشور در 
نشس��ت اعضای هیأت مديره ش��ركت صندوق حمايت از توسعه بخش 
كش��اورزی با اش��اره به اين كه صندوق اصفهان از بهترين های كش��ور 
است، اظهار داشت: اين نشان از وجود هیأت مديره با تدبیر و عالقه مند به 
خدمت در اصفهان است. رضوی افزود: از ظرفیت صندوق های حمايت 
از توسعه بخش كشاورزی ۲ درصد آن تا به حال مورد استفاده قرار گرفته 
و كارهای زيادی هست كه با ظرفیت صندوق می توان انجام داد. صندوق 
توسعه س��رمايه گذاری بخش كش��اورزی در بودجه امسال كشور ۶۵۰ 
میلیارد تومان جايگاه رضايت بخشی دارد كه در اين راستا ريیس هیأت 
مديره صندوق توسعه كشاورزی در اس��تان اصفهان نیز در اين نشست 
بیان داشت: در استان اعضای هیأت مديره با همدلی و عالقه و همچنین 
هماهنگی با مسئوالن سازمان جهاد كشاورزی در راستای اهداف شركت 
برای توسعه كشاورزی صمیمانه تالش می كنند. علی محمدی افزود: با 
توجه به تأمین منابع دولتی تعريف ش��ده در قانون، پیش بینی می شود 
سرمايه ش��ركت را تا پايان امس��ال به ۴۵ میلیارد تومان افزايش دهیم. 
مديرعامل صندوق توسعه كشاورزی استان اصفهان در اين جلسه با بیان 
اين كه تعداد س��هام اعضای صندوق تا ارديبهشت امسال به ۲۴ میلیون 
۱۹۸هزار ۸۷۶ سهام رسیده، تصريح كرد: میزان سرمايه آن در حال حاضر 
نزديک به ۲۵ میلیارد تومان است. فاطمی يادآور شد: اعتبارات يارانه ای 

پرداخت شده در سال ۹۱-۹۰ به میزان ۲۰۰ میلیارد ريال است.

گالبی کیلویی 10هزار تومان
ريیس اتحاديه سراسری فروش��ندگان میوه و تره بار استان 
تهران گفت: قیمت هركیلوگرم گالبی در میوه فروشی های 
سطح شهر بیش از ۱۰هزار تومان است. حسین مهاجران در 
خصوص قیمت گالبی در بازار اظهارداشت:  قیمت هر كیلوگرم 
گالبی درحال حاضر به دلیل تولید كم اين میوه دركشور در 
میدان مركزی میوه و تره بار در حدود هشت هزار تومان است.

 کاهش خلوص طال  
از ارزش آن می کاهد

امید كريمیان، نماينده مجلس با بی��ان اين كه ارزش طال 
پشتوانه خوبی برای پول ملی و سرمايه گذاری و معامالت 
در بازار است، اظهار داش��ت: كاهش خلوص طال از ارزش 
آن می كاهد. وی افزود: كاهش عیار طال به افزايش قاچاق 
آن می انجامد و همچنین منجر به ايجاد تقابل طال با نقره 
خواهد شد. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره قیمت 
دالر در بودجه ۹۲، گفت: اگر درآمدهای نفتی خوب باشد 

نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دالر مناسب است.

نرخ بلیت پروازهای خارجی 
2 برابر شد

نرخ بلیت پروازهای خارجی ش��ركت های هواپیمايی ايرانی 
ب��ه دو برابر افزاي��ش يافت. به گفت��ه مدي��ران آژانس های 
هواپیمايی، پیش از اين نرخ ارز تخصیص يافته به پروازهای 
خارجی براس��اس دالر ۱۲۲۶ تومان محاسبه می شده، اما با 
بخشنامه ای كه از سوی س��ازمان هواپیمايی كشوری ابالغ 
شده، از چهارش��نبه نرخ بلیت پروازهای خارجی بر اساس 
هر دالر ۲۴۹۲ تومان محاسبه می شود. با دو برابر شدن نرخ 
ارز تخصیص يافته به بلیت  پروازهای خارجی، ش��ركت های 

هواپیمايی نیز نرخ بلیت خود را دو برابر افزايش داده اند.

سفر لیزینگی راه می افتد
معاون گردشگری كشور از اجرای طرح لیزينگ سفر درپی 
افزايش نرخ بلیت هواپیما خبر داد. منوچهر جهانیان درباره  
موضع و برنامه  س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای 
كاهش اثر گرانی بلیت هواپیما روی سفر مردم، اظهار كرد: 
ما كانون جهانگردی و اتومبیلرانی را مأمور كرديم كه طرح 
لیزينگ سفر را اجرا كند. برای اين كار با بانک های صادرات ، 
رفاه، سپه و تجارت در حال مذاكره هستیم تا اين تسهیالت 

برای سفرهای لیزينگی فراهم شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
کمترین فساد اداری و مالی در کدام نهاد است؟ 

ريیس سازمان بازرسی كل كش��ور گفت: مجموعه نظام آموزش عالی در دانش��گاه ها و ساير نقاط 
پژوهشی با كمترين تخلف روبه رو است و حجم پرونده هايی كه ما از اين حوزه برای بررسی كیفری 

و قضايی به محاكم قضايی ارسال می كنیم ناچیز است.
دو مدیر متخلف بانکی برکنار 

شدند 
رییس کل بانک مرکزی

محمود بهمنی
طبق دستور بانک مركزی، به هیچ مؤسسه ای اجازه تأسیس با نام ائمه 
اطهار را نخواهیم داد و نیز طبق اين مصوبه، تمامی مؤسساتی كه با نام 
ائمه فعالیت می كنند، موظف به تغییر نام مؤسسه و بانک خود بوده و 

بايد اسامی را از سر در شعب نیز تغییر دهند. 
يکی از اين مؤسس��ات به علت تخلف و اس��تفاده از نام ائمه اطهار به 
دادگاه معرفی شده است. طبق مصوبه بانک مركزی هیچ بانکی حق 
درخواست دو ضامن برای وام 
تا س��قف ۱۰ میلیون تومان 

را ندارد. 
با وجود اين مصوبه، دو شعبه 
از يک بانک، اي��ن موضوع را 
رعاي��ت نکردند كه رؤس��ای 
اي��ن دو ش��عبه بركن��ار و به 
دادگاه تخلفات اداری معرفی 

شده اند.
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اين در حالی اس��ت كه دور تازه ای از مصرف كاالهايی مثل مبل 
چنان در خانه ها رخنه كرده كه ديگ��ر نمی توان بر مبل به عنوان 
يک كاالی لوكس نگريست، اما قیمت های میلیونی هم بدجور با 
جیب ها بازی می كرد تا خیلی ها نیامدن به نمايش��گاه و شركت 

نکردن را بر بودن ترجیح دهند.
حسینی، يکی از تولید كنندگانی است كه امسال هم در نمايشگاه 
شركت كرده و می گويد: »خب بسیاری از تولیدكنندگان پايتخت نشین 
ترجیح می دهند به اينجا نیايند؛ چون در سال های قبل به جای 

سود، ضرر كرده اند.«                    
به گفته اين تولیدكننده، متأس��فانه هم اكن��ون مبل های ايرانی 
برچس��ب خارجی می خورن��د تا فروخته ش��وند و اي��ن به ضرر 
تولیدكننده داخلی است؛ چرا كه مردم فکر می كنند هر چیزی كه 

برچسب خارجی بخورد خوب است.
محمودی هم يک تولیدكننده اصفهانی اس��ت كه مقر اصلی اش 
در رهنان، يعنی بازار بورس مبلمان اس��ت. به گفته او، جلوه گری 

روزافزون مبلمان خارجی در بازار، سلیقه مخاطب را به سوی خود 
جلب می كند.

البته گذری در نمايشگاه مبل و دكوراسیون داخلی هم مؤيد اين 
ادعا بود؛ جايی كه عرضه كنندگان اين كاال هنگام معرفی محصوالت 
خود به مشتريانشان تالش می كردند تا با تأكید بر چینی، ايتالیايی 
يا تركیه ای بودن مبلمان نظر مش��تريان را ب��رای خريد مبلمان 
خارجی جلب كنند.  غرفه ها اما خالی تر از همیش��ه بودند و شايد 

اين، به نسبت سال های قبل پررنگ تر ديده می شد. 
قجاوند، يکی از كس��انی كه ب��رای خريد مبل و دكوراس��یون به 
نمايشگاه آمده بود به نکته ديگری اشاره  می كرد؛ نکته ای كه معرف 
فضای خلوت نمايشگاه بود و دلیل آن جز عدم قدرت خريد مردم و 

گرانی بی چون و چرای مبلمان نبود.
اين خريدار می گويد: »وقتی تمام س��رمايه من كه برای تکمیل 
 كردن دكوراسیون جمع آوری كرده ام تنها به درد يک دست مبل 

می خورد، ديگر عطای خريد كردن را به لقايش می بخشم.«

بقیه مشتريان هم حال و روز بهتری ندارند . قیمت ها را می پرسند و 
رد می شوند، بدون اين كه در اين بازار كوچک تجارتی شکل بگیريد. 

در اين میان اما تولیدكننده ها هم دل خوشی ندارند .
طی سال های اخیر تداوم مش��کالت تولید مانند نبود فناوری روز 
دنیا در تولید، فراز و نشیب تأمین مواد اولیه تولید، ضعف بازاريان، 
عدم بهبود چشمگیر كیفی مبلمان داخلی و توسعه فعالیت برخی 
كش��ورهای تولیدكننده مبلمان، موجب شده كه تولید كنندگان 
داخلی نه تنها س��هم چندانی در بازار داخلی نداشته باشند، بلکه 
حضور روز افزون مبلمان خارجی در بازارها را شاهد باشیم و اصفهان 

با ركود بازار مبل دست به گريبان باشد.
از طرفی رشد فرهنگ شهرنشینی ، حركت به سمت زندگی مجلل 
و توجه ويژه به مبلمان منزل و به سبب آن بهره گیری از امکانات 
مختلف از جمله مبل، مواردی است كه باعث شده بازار مبل رونق 
گیرد. اما اين روزها بنا به داليلی بازار مبل دچار ركود شده است؛ 
مس��أله ای كه در گفته های حجت اهلل پورحقانی، ريیس اتحاديه 

تولید و فروش مبل اصفهان به خوبی روشن است.
وی در خص��وص نقش تحريم ها بر بازار مبل م��ی گويد: »تحريم ها 
تأثیر زيادی بر همه چیز ب��ه ويژه بر كار ما داش��ته، به طوری  كه 
 مواد اولیه كاال، پارچه، فنر و ... همگی از خارج از كش��ور خريداری 
می ش��ود. از طرفی پارچه ای را كه از تركی��ه خريد می كرديم در 

شرايط فعلی به صورت دست دوم با هزينه بیشتری می خريم.«
 در حالی ك��ه پورحقانی در بخ��ش ديگری از س��خنانش از وجود 
جنس های متنوع در اصفهان خبرداده و م��ی گويد كه بازار مبل 
اصفهان از تنوع زيادی برخوردار است، اما واقعیت ديگری در بازار 
مبل اصفهان هم هست كه نبايد از نظرها دور بماند.كسانی كه در 
نمايشگاه شركت كرده اند بیشتر از پايتخت آمده اند؛ چرا كه مردم 
 اصفهان ترجیح می دهند به جای مبل اصفهان يا رفتن به رهنان

- قطب مبل نصف جهان- رنج كیلومترها راه را تحمل كرده و از بازار 
مبل تهران ديدن كنند و خريدهايشان از آنجا باشد .

 ريیس اتحاديه تولید و فروش مبل اصفهان در پاسخ به اين چالش 
صنعت مبل اصفهان می گويد: »تولیدات ما بس��یار خوب اس��ت 
اما به خاطر قديمی بودن ابزار آالت نم��ی توانیم تولیداتمان را به 
كشورهای ديگر صادر كنیم. وی همچنین در خصوص قیمت های 
متفاوت موجود در بازار افزود: قیمت اجن��اس به كیفیت آن كاال 
بس��تگی دارد؛ به عنوان مثال ممکن اس��ت پارچه مبلی بس��یار 
 گران خريداری ش��ده باش��د و به طبع قیمت آن مبل هم بیشتر 
می شود، بنابراين هرچه كیفیت جنسی مرغوب تر باشد، قیمت آن 

هم افزايش می يابد.«

بازارمبل و قیمت هایی که تمام قد ایستاده اند 

اصفهانی ها بر مبل پایتخت تکیه می زنند 

الدن   نمایشگاه مبل و دکوراسیون داخلی در حالی با اهالی اصفهان خداحافظی کرد که خیلی ها 
آن را به یک فروشگاه تشبیه کردند. در این میان قیمت ها هم واقعا سرگیجه ایجاد می کرد ایرانمنش

 و فقط کافی ب�ود در محوطه نمایش�گاه چرخی بزنی تا با قیمت هایی سرش�اخ ش�وی که 
تمام قد ایستاده اند تا با تکیه بر مبل ها با تو عکس یادگاری بگیرند.
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اخطار اجرایی
5683 ش��ماره: 134/91 به موجب رأی ش��ماره 548 تاریخ 91/6/8 حوزه 18 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رامین عضدی مجهول المکان 
محک��وم اس��ت به: پرداخت چهل و س��ه میلیون و چهارصد و پنجاه ه��زار ریال بابت اصل 
خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید 90/3/10 تا تاریخ وصول در حق محکوم له جواد الماس��ی نش��انی: اصفهان خ 
پروی��ن دوم جنب بانک انصار. صادر گردید. پرداخت نیم عش��ر هزینه حق االجرا. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علی��ه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از 
وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5736 در خص��وص پرونده کالس��ه 750/91 خواه��ان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 3/443/000 ریال بابت اصل خواس��ته به طرفیت راضیه ش��هریاری گیشنگانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/27 س��اعت 4/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5737 در خصوص پرونده کالسه 587/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت زهرا امینی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/27 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5738 در خص��وص پرونده کالس��ه 684/91 خواه��ان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالب��ه به طرفیت عبدالرضا کریمی دورکی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 91/9/28 س��اعت 16 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 

و و ضمائ��م را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

مزایده
5740 اجرای احکام ش��عبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در پرونده 9000257 اجرایی 
ح/ 20 بابت محکومیت آقای علیرضا هوش��یاری فرزند عباس به نشانی اصفهان آپادانا اول 
ک آینه نیکبخت پ 35 به پرداخت مهریه ش��امل مبلغ 85/735/000 ریال و تعداد 150 س��که 
بهار آزادی که طبق استعالم اتحادیه طال و جواهرات اصفهان به مبلغ 1/845/000/000 ریال 
قیمت دارد و مقدار 400 مثقال طالی س��اخته شده که طبق استعالم اتحادیه طال و جواهرات 
اصفهان به مبلغ 2/348/400/000 ریال قیمت دارد و مبلغ 500/000 ریال بابت کارشناس��ی 
و مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی که جمع مبال��غ باال 4/279/643/000 ریال می 
باش��د در حق خانم آزاده مطاع فرزند حمید به نشانی اصفهان سپاهانشهر فارابی 3 ک بهار 
ک تی��ر پ 63 و مبلغ 22/786/750 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. در 
نظر دارد یک دس��تگاه سواری پژو 206 به ش��ماره انتظامی 779 ل 22 ایران 13 به شماره 
موتور 14189067888 و شماره شاسی NAAPO3EDOBJ479412 مدل 1389 که طبق 
نظریه کارش��ناس دادگستری اعالم شده رنگ س��فید روغنی و موتور و دستگاه های انتقال 
نیرو سالم است و درب سمت چپ تعویض گردیده و الستیک های اتومبیل 95 درصد سالم و 
دارای تودوزی مرتب و دارای رادیوپخش مربوطه می باشد بیمه نامه آن بدون اعتبار است 
و ارزش ریالی و تقریبی آن به منظور فروش مزایده 180/000/000 ریال برآورد می ش��ود 
را از طریق مزایده به فروش برساند. مزایده در روز دوشنبه مورخ 1391/9/13 از ساعت 8 
الی 9 صبح در اتاق 248 واقع در طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان به نشانی اصفهان 
خ ش��هید نیکبخت برگزار نماید. مزایده از قیمت کارشناسی ش��روع و کسانی می توانند در 

مزایده شرکت کنند که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس را نقداً به همراه 
داشته باش��د و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناسی را پیشنهاد 

نماید. م الف/ 13920 مدیر اجرای احکام شعبه 20 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5743 ش��ماره دادنامه: 9109970352701028، ش��ماره پرون��ده: 9009980365600749، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901481، ش��اکی: آقای علی اکبر امینی به نشانی برزاوند روستای 
نیس��تان، اردس��تان روستای نیس��یان منزل عباس��علی امینی، متهم: آقای محسن سلیمانی 
دشتکی به نشانی مجهول المکان، اتهام: افتراء، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
شکایت آقای علی اکبر امینی فرزند عباسعلی علیه آقای محسن سلیمانی دشتکی فرزند گلباد 
و دائر بر افتراء و تهمت دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده 
ش��کایت شاکی، اقرار ضمنی و تلویحی متهم در صفحه هفتم پرونده و نحوه شهادت شهود 
تعرفه ش��ده در پرونده در صفحات 42-43 و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوس��تی و عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه و در نتیجه عدم دفاع مؤثر از خویش و سایر محتویات پرونده 
در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 2-16-697 از قانون 
مجازات اس��المی و لحاظ بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم 
موص��وف الذکر را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 

م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان 
)اصفهان( می باشد. م الف/ 13807 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
5744 چ��ون آقای مهرعل��ی محمدی عبده وند و مهدی محمدی فرزن��دان خیراله و مهرعلی 
ش��کایتی علیه آق��ای میثم مارانی مبنی بر آدم ربایی و ایراد ض��رب عمدی مطرح نموده که 
پرون��ده آن به کالس��ه 910445 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه 
91/10/2 ساعت 8:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13828 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
5745 چون آقای علی امیرحاجیلو فرزند مرادعلی شکایتی علیه آقای نصراله احمدی مبنی بر 
تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910061 ک 107 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 1391/10/3 س��اعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13830 دفتر ش��عبه 107 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5746 ش��ماره دادنامه: 9109970354100901، ش��ماره پرون��ده: 9009980359400228، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910052، ش��اکی: آقای محس��ن کورنگی به نش��انی خ پروین 24 
مت��ری دوم ک مخاب��رات ک ش احم��د خمین��ی پ 120، مته��م: آقای مهدی خلی��ل زاده به 
نش��انی فعاًل متواری اس��ت، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص اته��ام آقای مهدی خلیل زاده )متهم فاقد مش��خصات دیگری در 
پرونده و کیفرخواس��ت می باش��د( دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای 

محس��ن کورنگی فرزند محمود دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شاکی خصوصی، 
گ��زارش مأموری��ن انتظامی، اظهارات آقای ایرج اس��ماعیلی، عدم حض��ور متهم در مرحله 
دادسرا و در جلسه دادگاه، گواهی پزشکی قانونی، علی رغم انتشار آگهی در روزنامه جهت 
دفاع از خویش و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز 
و مسلم تشخیص مستنداً به مواد 367 و 480 و 481 قانون مجازات اسالمی و تبصره ماده 
614 آن قانون از لحاظ جنبه عمومی با توجه به اینکه آلت جرح چاقو بوده رأی بر محکومیت 
متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت پنج نفر ش��تر 
بابت سه فقره دامیه روی سر، روی الله گوش، خلف مچ دست و دو نفر شتر بابت دو فقره 
سمحاق روی بند اول و دوم انگشت میانی دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب 
غضروف الله گوش چپ و نیم درصد دیه کامل بابت ارش آس��یب تاندون بازکننده انگش��ت 
میانی دس��ت چپ و دو و نیم درصد دیه کامل بابت ارش نقص عضوی ناش��ی از محدودیت 
حرکتی انگش��ت میانی دست چپ در حق شاکی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی 

و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. م الف/ 13838 
نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار متهم

5747 ش��ماره ابالغیه: 9110100353502849، ش��ماره پرون��ده: 9009980359800827، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901167، محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت در پرونده کالسه 9009980359800827 برای بهنام تقی زاده به اتهام ورود 
به مس��کن یا منزل دیگری به عنف و تهدید و ض��رب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که 
رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/10/2 ساعت 
9:30 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. م الف/ 13839 رستمی- منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5748 ش��ماره دادنامه: 9109970354000928، ش��ماره پرون��ده: 9109980365100245، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910319، شاکی: آقای رحیم رفیعی به نش��انی خ امام خمینی محله 
لمجیر ک آزادگان ک ش��هید لطیف بن عرفان، متهم: آقای کیوان کیقبادی به نشانی متواری، 
اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت 
آق��ای رحیم رفیع��ی علیه متهم کیوان کیقب��ادی دائر بر ایراد ضرب و ج��رح عمدی نظر به 
محتویات پرونده، کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان، شکایت 
ش��اکی خصوصی، تحقیقات انجام شده و گزارشات مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی 
و عدم حضور متهم برغم نشر آگهی جهت دفاع و نظر به قرائن و امارات موجود در پرونده  
بنظر دادگاه اتهام به ش��رح فوق محرز اس��ت فلذا مس��تنداً به ماده 294 و بند 2 ماده 480 
مش��ارالیه را به پرداخت دو صدم دیه کامل در حق ش��اکی محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی محس��وب و ظرف ده روز از تاری6خ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. م 

الف/ 13793 نجفی- دادرس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5749 ش��ماره دادنامه: 9109970354601272، ش��ماره پرون��ده: 9009980360000549، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901248، ش��اکی: آقای س��ید محمد محمدی به نشانی خ معراج ک 
شهید مرتضی دهکردیان اخر کوچه منزل روبرو پ 176، متهمین: 1- آقای صفاءاله احمدی، 
2- آقای محس��ن کاشانی همگی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای محمد صادقی به نشانی 
اصفهان 24 متری اول کوچه ش��هید حسین حسینی فشارکی پ 30-5703374، اتهام: ضرب 
و جرح غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: اتهام آقایان 1- صفاءاله احمدی 2- محس��ن کاش��انی 
دائر بر مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی آقای سید محمد محمدی از توجه به 
تحقیقات انجام ش��ده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و سایر قرائن و شواهد موجود در 
پرونده و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اس��ت محرز است علیهذا دادگاه هر یک از نامبردگان را در 
اجرای مواد 302 و 480 و 367 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسالمی به تحمل یکسال 
حب��س تعزی��ری و بالمناصفه به پرداخت میزان هفت و نیم درصد دیه کامل در حق ش��اکی 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه می باش��د. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اعالم رضایت 
شاکی از متهم محمد صادقی وقوع بزه فوق را از ناحیه نامبرده محرز ندانسته و در اجرای 
م��اده 177 قانون آ.د.ک رأی بر برائ��ت نامبرده صادر می نماید. رأی اخیر حضوری و قابل 

اعتراض است. م الف/ 13794 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5750 شماره دادنامه: 9109970354701115، شماره پرونده: 9009980365101715، شماره 
بایگانی شعبه: 901523، شاکی: آقای حسین شفیعی به نشانی خ امام خمینی خ امیرکبیر پایانه 
حم��ل و نقل غرفه 7، متهم: آقای محمود منش��ی به نش��انی متواری، اته��ام: خیانت در امانت، 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمود منش��ی مجهول المکان دایر بر خیانت در امانت نسبت 
به 9000 کیلوگرم میلگرد 22 موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، دادگاه 
از توجه به شکایت آقای حسین شفیعی و فتوکپی بارنامه و تحویل بار به متهم و نظر به عدم 
حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند. مستنداً به ماده یک از 
قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم 
می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

است. م الف/ 13792 مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5751 بدینوسیله اعالم می گردد خانم نفیسه سید حنایی شکایتی علیه آقای محمدرضا هفت 
برادران فرزند عباس دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المکان به این بازپرسی 
تس��لیم و به ش��ماره 910936 ب 16 ثبت گردیده است که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف/ 13791 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5752 ش��ماره دادنامه: 9109970353001154، ش��ماره پرونده: 9009980364801871، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910070، ش��کات: 1- خانم مریم اباصلتیان 2- خانم حمیرا رئیسی 
همگ��ی ب��ه نش��انی خ کاوه خ آزادی فرعی ده��م ک توحید پ 38، متهم: آق��ای پرویز علی 
پرودش��تی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی، 2- توهین به اش��خاص 
ع��ادی، 3- تهدید، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام پرویز 
علی پرودش��تی فعاًل متواری دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین موضوع شکایت 
حمی��را ریاضی و مریم اباصلتی��ان با توجه به جمیع محتویات پرونده مفاد کیفرخواس��ت 
ص��ادره پرین��ت مکالمات و متواری بودن مته��م به نظر دادگاه اتهامش محرز اس��ت و به 
اس��تناد م��واد 47-608-641-669 قانون مجازات اس��المی متهم را ب��ه تحمل 74 ضربه 
ش��الق تعزیری بلحاظ توهین و 91 روز حبس بلح��اظ تهدید و 91 روز حبس بلحاظ ایجاد 
مزاحم��ت تلفنی محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل 
 اعت��راض در ای��ن دادگاه می باش��د. م ال��ف/ 13801 کاظمی- دادرس ش��عبه 104 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5753 ش��ماره دادنامه: 9109970352801223، ش��ماره پرون��ده: 8909980358301446، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900122، شاکی: خانم فروغ الس��ادات نوربخش به نشانی اصفهان 
چهارباغ خواجو خ ش��هیدان خواجو کوی س��اغری بن بس��ت س��اغری پ 19، متهم: آقای 
غالمرضا احمدی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: س��رقت مس��توجب تعزیر، گردش��کار: 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای غالمرضا احمدی فرزند مرتضی متواری دایر بر س��رقت از داخل 
خودرو )س��رقت یک عدد کیف حاوی وجه نقد چک پول و مدارک به ش��رح اظهارات شاکی 
منعکس در صفحه دوم پرونده( موضوع ش��کایت خانم فروغ الس��ادات نوربخش با عنایت 
به اظهارات ش��اکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات جواد افیونی زاده و سابقه اعتیاد متهم 
و اینک��ه نامبرده با وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی 
حاضر نش��ده و دفاعی نکرده اس��ت مجرمیتش محرز اس��ت دادگاه مستنداً به مواد 657 و 
667 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل س��ه س��ال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری 
و رد اموال مس��روقه به ش��رح فوق به شاکی محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 10 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/ 13803 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5754 ش��ماره دادنامه: 9109970352801224، ش��ماره پرون��ده: 9109980365700343، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910558، شاکی: آقای ش��هرام ملکوتی جزی به نشانی رباط سوم 
فرع��ی 55 پ 8 جنوبی ط اول، متهم: خانم پروانه محمدی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: 
ممانعت از حق مالقات فرزند، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام خانم پروانه محمدی متواری دائر بر 
ممانعت از حق مالقات فرزند موضوع شکایت آقای شهرام ملکوتی با عنایت به اظهارات متهم 
شهادت ش��هود مفاد دادنامه 900-900-90/6/1 شعبه 102 کیفری اصفهان و اینکه متهم با 
وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر شده و دفاعی 
نکرده است مجرمیتش محرز است دادگاه مستنداً به مواد 48 و 632 قانون مجازات اسالمی 
وی را به تحمل ش��ش ماه حب��س تعزیری محکوم می نماید. این رأی غیابی اس��ت و ظرف 
10 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/ 13804 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

اعالم مفقودی
5739 برگ س��بز و س��ند خودروی س��واری ش��خصی سیس��تم پراید به ش��ماره موتور 
00323276 و شماره شاسی S1412281787363 و شماره پالک 673 ج 36 ایران 14 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 



کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

اثر تولیدی تاالر هنر به مرحله کشوری راه یافت
  میثم بکتاشیان رییس تاالر هنر گفت: نمایش »آخرین نامه« اثر تولیدی تاالر هنر که 
به تازگی در این تاالر  به روی صحنه رفته بود، در شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان 

خوش درخشید و به عنوان کاری  برگزیده به جشنواره سراسری معرفی شد.

5

در »ویالی من« خبری از 
بی نظمی های »قهوه تلخ« نیست

»ویالی من« نام مجموعه جدید مهران مدیری اس��ت که قرار است 
در شبکه نمایش خانگی تولید و پخش ش��ود. مدیری وقتی از دفتر 
دارابی معاون ضرغامی بدون هیچ نتیجه ای بیرون آمد، تصمیم گرفت 
باز هم از تلویزیون که خاستگاه اصلی او به حساب می آید دور بماند 
تا وقتی که فضا برای حضورش فراهم شود. برای همین بدون آن که 
به مخاطبین س��ردرگم »قهوه تلخ« فکر کند، به سراغ »ویالی من« 

رفته است.
 مدیری در گفتگ��وی کوتاه ب��ا CHN درب��اره مجموعه جدیدش 
می گوید: »مدتی بود تصمیم گرفته بودم کار جدیدی را تولید کنم؛ 
کاری که خارج از فضای »قهوه تلخ« باش��د و طنز جدیدی را بتوانم 

در آن ارایه کنم.«
  »ویالی من« هم اکنون در مرحله نگارش فیلمنامه و پیش تولید قرار 

دارد و به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.
 داس��تان »ویالی من« درباره پیرمردی 90 س��اله و پولدار است که 
قرار اس��ت به زودی فوت کند. وی هش��ت فرزن��د دارد و فرزندانش 
که تعدادی از آنه��ا در خارج از کش��ور حضور دارن��د... .  هم اکنون 
خش��ایار الوند و امیرمهدی ژوله که پیش از این، نگارش »قهوه تلخ« 
 را هم برعهده داش��تند، مش��غول نگارش فیلمنام��ه »ویالی من« 

هستند.

»زیتون« روایت یک خانواده 
آمریکایی

رمان »زیتون« نوش��ته دیو ایگرز که ماجرای یک خان��واده آمریکایی در 
جریان توفان کاتریناست، منتشر شد.

این کتاب در واقع گزارشی است از عبدالرحمان زیتون و همسرش کتی 
زیتون از ش��اهدان عینی توفان کاترینا در اواخر اکتبر 2005.  تاریخ ها، 
زمان ها و مکان ها و دیگر واقعیت های کتاب از س��وی منابع و مستندات 
تاریخی مستقل تأیید شده است. مکالمات کتاب »زیتون« بر اساس حافظه 
مکالمه کنندگان بازنویسی شده، هر چند در بعضی نام ها تغییراتی صورت 

گرفته اس��ت. البته این کت��اب همه حوادث 
نیواورلئانز یا روزهای بع��د از توفان کاترینا را 
بازگو نمی کند و صرفا گزارش��ی است از یک 
خان��واده و تجربه های آنها قب��ل و بعد از این 

توفان سهمگین.
هفته نامه ایندیپندن��ت کتاب »زیتون« را در 
فهرس��ت پرفروش  ترین های خود قرار داده 
است. کتاب 296 صفحه ای »زیتون« با ترجمه 
عباس مصطفوی، در شمارگان 1100 نسخه، 
با بهای 7900 تومان و از س��وی انتش��ارات 

مروارید راهی بازار نشر شده است.
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فرزاد مؤتمن متولد 1336 
جمال 
نوروزباقری

ته��ران اس��ت. وی دوران 
کودکی و نوجوانی خود را 
در مناطق نفت خیز جنوب 
گذارند و بعد از اتمام تحصیالت متوس��طه به ایالت 
متحده رفت تا تحصیالت خود را در رش��ته سینما 
ادامه دهد، ولی آن را نیمه تم��ام رها کرد و به ایران 
بازگشت. پس ازآن به عکاسی و فیلمبرداری پرداخت 

و مستندسازی را نیز تجربه کرد. 
او در س��ال 1378 به س��اخت فیلم های سینمایی 
پرداخت و در کنار فیلمسازی به تدریس در دانشگاه 
سوره مشغول شد وتا امروز در دانشگاهای مختلف 
مش��غول به آموزش عالقه مندان به این هنر است. 
حضور او در اصفهان و تدریس در دانش��گاه س��پهر 

بهانه این گفتگو با او شد.
در حال حاضر ش�ما مش�غول چه کاری 

هستید؟
پارسال پروانه ساخت فیلم »خوابگردها« را گرفتم 
که یک درام عاشقانه است با پس زمینه اجتماعی، 
ولی متأس��فانه تا این لحظه سرمایه گذاران فیلم به 
تعهدات مالی خود عمل نکردند ونتوانستیم فیلم را 
شروع کنیم و اخیرا مذاکراتی شده با یک تهیه کننده 

جدید  که شاید من بتوانم آن را شروع کنم.
 موض�وع ای�ن فیل�م نی�ز مانن�د نمونه 

فیلم های قبلی شماست؟
فیلم شخصی تری اس��ت ولی در عین حال درامی 

است که می تواند برای مردم جذاب باشد.
ش�ما ش�رایط فعل�ی س�ینما را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
شرایط س��ختی است.  من همیش��ه توی این چند 
 س��ال اخیر س��عی کردم کار کن��م، ول��ی در واقع 
روز به روز و به خصوص در این  سه چهار ساله اخیر 
اوضاع غیر قابل تحمل تر واصال غیر ممکن تر شده، 
بخش خصوصی توی س��ه چهار س��اله اخیر کامال 
 بی انگیزه ش��ده  ودیگر س��رمایه گذاری نمی کند،

اک��ران فیل��م ها ت��وی دس��ت اندازعجیب��ی بین 
مدیران فرهنگ��ی و دولت��ی افتاده وع��الوه بر آن،  
اختالف س��لیقه هایی که بین مدی��ران وجود دارد 
تأثیری منفی روی اکران گذاش��ته است ودرنتیجه 
 بخش خصوص��ی ضمانتی نمی بیند ب��رای این که 
س��رمایه گذاری کند. بخش دولتی در س��ال های 
گذش��ته به هرفیلمی که پروانه ساخت می گرفت 
کمک هایی می کرد، ولی االن چهارپنج سال است 
که فقط به فیلم های خاص و فیلمسازان خاصی که 
 مورد نظرخودش است کمک می کند وکمک های

 

آنها به س��ینمای ایران خیلی قطره چکانی  ش��ده 
است و عمال ما االن س��ینمایی داریم که انگار فقط 
با س��رمایه های دولتی می ش��ود فیلم ساخت. در 
عین حال ارگان هایی که این کار را در اختیار دارند 
اصوال فعال نیستند و کار چندانی نمی کنند و بخش 
خصوصی نیز خوابیده، خیلی شرایط سختی  است، 

ولی علیرغم این، ما همیشه داریم تالش می کنیم.
در حال حاضر شما مشکل اصلی سینما 

را در چه می بینید؟
سینمای ایران فاقد یک اقتصاد کار آمد است، ما نه 

متکی هستیم به تولیدات بخش خصوصی، نه یک 
سینمای دولتی داریم. االن شکل عجیبی هست، به 
نوعی یک اقتصاد بین مابینی که چیزی به نام بخش 
خصوصی وجود دارد،  ول��ی بخش خصوصی با پول 
 خودش فیلم نمی س��ازد و از دولت پ��ول می گیرد

ت��ا فیلم تولی��د کن��د.  فیلم های��ی که قراراس��ت 
تولی��د بش��ود باید کام��ال  بازگ��و کنن��ده نظرات 
مدیران دولتی باش��د وبالطبع م��ردم نمی خواهند 
 این فیلم ه��ا را ببینن��د، در نتیجه م��ا یک کالف 

سردرگم داریم.

عالوه بر ای�ن م�وارد که اش�اره کردید 
 اختالف ه�ای اخی�ر دراک�ران وپخش 

فیلم ها هم هست؟
بله.درواقع مش��کل اقتصادی، بودجه هایی اس��ت 
 که باید ص��رف تولید فیلم بش��ود ول��ی در اختیار 
 ارگان هایی مثالحوزه، ش��هرداری، فارابی و... قرار

 م��ی گی��رد. ازآنجای��ی ک��ه توزی��ع ای��ن بودجه 
عادالن��ه ص��ورت نم��ی گی��رد و خ��ودی وغی��ر 
خ��ودی وج��ود دارد، دراط��راف ای��ن بودج��ه ها 
باندهایی ب��ه وجود می آید، این باندها بروکراس��ی 
های خ��ود را دارن��د واین بروکراس��ی ه��ا  گاهی 
 ب��ا ه��م تعارضات��ی دارند ک��ه م��ا از آنه��ا کامال 
بی اطالعیم. واقعیتش این اس��ت ک��ه باید قانونی 
 وج��ود داش��ته باش��د؛ یعن��ی بای��د ی��ک ارگانی 

تصمیم گیرنده باشد.
سینما از ابتدا هیچ قانونی برایش تصویب 
نش�ده وهیچ محوریتی نداشته وهمین 
مس�ئله گواهی اس�ت بر این که سینما 

اهمیتی برای کسی ندارد. 
بله، صد در صد، هیچ چیز مدونی وجود ندارد. س��ه 
سال اس��ت که اداره امور س��ینمایی از یک چیزی 
صحبت می کند به اسم سازمان سینمایی کشور و 
هنوز یک شرح وظیفه ای ما ندیدیم؛ یعنی یک ورق 
کاغذ که توی آن شرح وظایف این سازمان قید شده 
باشد وجود خارجی ندارد. تنها چیزی که ما فهمیدیم 
این است که بودجه های کالنی برای این سازمان در 

نظر گرفته شده که ظاهرا به سرقت رفته است.
روند تولید را در س�ینمای ام�روز ایران 

چطور ارزیابی می کنید؟
روند تولید در ایران معکوس است؛ یعنی روند تولید 
باید این طور باش��د که س��ازمان هایی که پول در 
اختیار دارند و باید فیلم بسازند مثل حوزه و فارابی 
باید نگاه بکنند به دغدغه های فیلمسازان ما وکمک 
کنند به تولید این فیلم ها، ولی اینجا برعکس است، 
اینجا به ما گفته می ش��ود که ش��ما ببینید دغدغه 
مدیران چیس��ت  وبر پایه دغدغه آنها فیلم بسازید 
وطبیعتا این دغدغه ای که مسئوالن دارند، دغدغه 

جامعه نیست.
 خب با این اوصاف کدام یک از فیلم های
مؤتمن دغدغه اصلی خودش بوده است؟

من 7 تا فیلم س��اختم که فیلم های »هفت پرده«، 
»ش��ب های روش��ن«، »صداه��ا« و »ب��اج خور« 
فیلم هایی ب��وده که من خودم عالق��ه مند بودم به 
س��اختنش. فیل��م »پوپک ومش ماش��اهلل« خیلی 
جنس فیلمی نیس��ت که من خودم دوست داشته 

باشم، ولی در ش��رایط به خصوص ترجیح دادم یک 
فیلم تجاری بس��ازم، ولی فیلم هایی دارم که کامال 
 س��فارش گرفتم و اتفاقا ناموفق ترین کارهای من 

به حساب می آیند.
 آین�ده س�ینما را با ای�ن رون�د چگونه 

پیش بینی می کنید؟
 دراین سه چهار سال اخیر شکل خشن و  وقیحانه ای

 پیدا ک��رده؛ یعنی ت��ا پی��ش از این، الاق��ل توزیع 
عادالنه تری روی بودجه ها صورت می گرفت، ولی 
االن همه امکانات رفته برای دوس��ه تا فیلم به قول 

معروف فاخر و باقی پروژه ها تعطیل شده است.
شما دلیل این آشفتگی را از ابتدای سال 

در چه می بینید؟
این آشفتگی درواقع نشأت گرفته ازاختالفی است 
که بروکراس��ی ها با ه��م دارند و م��ا از ماهیت این 

اختالف ها بی اطالعیم.
اگر بخواهید در این شرایط، اصل مشکل 
س�ینمای ایران را در یک جمله بگویید، 

چه می گویید؟
این روزها نه پول داریم و نه فیلمنامه.

 مش�کل فیلمنام�ه را در س�ینما در چه 
می بینید؟

 مش��کل باورپذی��ری، کاراکتره��ای احم��ق، 
دیالوگ های بد ومشکل بالهتی که در کل داستان 
وجود دارد. انگار آدم هایی که درگیر داستان هستند 
هیچ شعوری از خودش��ان ندارند. ما نکات ابتدایی 
در فیلمنامه نویس��ی را نمی دانیم و بی سوادی در 
این حیطه ونداش��تن آدم ه��ای متخصص این فن 
از مشکالت اساس��ی در مقوله فیلمنامه نویسی در 

ایران است. 
ریشه اش کجاست؟ 

یک بخشی ریشه در س��نن ادبی دارد، چون ادبیات 
ما توصیفی است، نه داس��تانی و در دیالوگ نویسی 

اصوال مشکل داریم.
شما در مقام یک کارگردان چه راهکاری 

برای برون رفت پیشنهاد می کنید؟ 
عوض ش��دن اوضاع، الزمه اش تغییرات اساس��ی 
اقتصادی درس��طح کل جامعه اس��ت، ن��ه فقط در 
س��ینما، اقتصاد ما یک اقتصاد بس��ته ای است که 
کامال متکی به وام های بانکی است که عده معدودی 
 از اف��راد جامعه م��ی توانند آنه��ا را بگیرن��د و وارد 
فعالیت های تولیدی ش��وند وچون نمی توانند پول 
بانک ها را پس بدهند، آنچه که تولید کرده اند در گرو 
بانک قرار می دهند؛ این شده اقتصاد ما که امیدوارم 

شرایط بهتری ایجاد بشود.   

 گفتگوی اختصاصی با فرزاد مؤتمن

این روزها نه پول داریم و نه فیلمنامه 

بزرگ ترین پروژه عمرانی تاریخ هشتاد ساله شهرداری نجف آباد به 
همت سومین دوره شورای اسالمی شهر، شهرداری و با مشارکت 
شرکت توسعه و عمران نور نجف آباد و توسط استاندار اصفهان و 

باحضور مردم شهر نجف آباد افتتاح و بهره برداری شد.
در این آئین، بهره برداری از فاز نخست پروژه خیابان و پارکینگ 
میرداماد که در محوطه باز خیابان میرداماد انجام ش��د، محسن 
خندان شهردار نجف آباد، رییس شورای اسالمی شهر نجف آباد، 
فتح اهلل معین عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و رییس شرکت 
توس��عه عمران نور نجف آباد و اس��تاندار اصفهان در جمع اهالی 
شهر نجف آباد به ایراد س��خنرانی پرداخته و از فعاالن این بخش 

در پایان تقدیر کردند.
از مهم ترین خصوصیات این پروژه عمرانی، توجه به معماری ایرانی 
و اسالمی و نیاز بومی منطقه اس��ت که با استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی در سرمایه گذاری و احداث پروژه، زمینه اتصال 
شریان های اصلی شهر نجف آباد را فراهم و مشکالت ترافیکی را با 

ساخت پارکینگ طبقاتی بر طرف کرده است.
پروژه میرداماد 300متر طول و 35 متر عرض دارد که آزاد سازی 
آن 130 میلیارد ریال و اقدامات اجرایی آن 70 میلیارد ریال هزینه 

دربرداشته است.
از خصوصیات پروژه خیابان میرداماد ساخت رواق هایی دوطبقه 
به ارتفاع سه و پنج متر به منظور زیباسازی و یکپارچه کردن نمای 
طرح اس��ت که در مجاورت آن نیز پارکینگی طبقاتی با ظرفیت 
500 خودرو سبک می تواند نیاز مردم این منطقه را برآورده کند.

اس�تاندار اصفهان: نجف آب�اد نمونه ش�هری بر پایه 
مدنیت است

اس��تاندار اصفهان پ��س از افتتاح رس��می پروژه ب��زرگ خیابان 
میرداماد و پارکینگ طبقاتی، در جمع مردم شهر نجف آباد حاضر 
شد و گفت: شهر نجف آباد ش��هر علم، ایمان و ایثارگری است که 
بیش از آن که برای افتتاح پروژه به این شهر سفر کنم برای ادای 

احترام و تکریم بین شما مردم حاضر شدم.
وی با بیان این که نجف آباد یکی از نخس��تین شهرهای جدید در 
کشور اس��ت، افزود: برخی از ش��هرهای کنونی در گذشته روستا 
 و سپس تبدیل به ش��هر ش��دند و این در حالی است سنگ بنای 

نجف آباد از همان ابتدا بر پایه شهر بنا شد.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که نمای این مکان گویای معماری 
قومی و اسالمی اس��ت، تصریح کرد: اس��تفاده از خدمات فنی و 
مهندسی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ورعایت استانداردهای 
علمی، همه ناشی از نگاه آرمانی و توجه به مدنیت زندگی در شهر 
نجف آباد است.وی ش��هر نجف آباد را نمونه معماری شیخ بهائی 
بزرگ و متناس��ب با حوزه تمدن ایرانی اس��المی دانست و گفت: 
توجه ساخت یک شهر باید بر پایه معماری اسالمی، بومی و بافت 
تاریخی باشد.ذاکر اصفهانی با اشاره به آیه 13 سوره یس به لزوم 
مدنیت در کنار زیست مادی اش��اره کرد و افزود: اگر در مقطعی 
از تاریخ، مدنیتی اینچنین در گوشه ای از مملکت بنا شده بر پایه 
همین نگاه اسالمی و اعتقادات دینی است.وی با اشاره به این که 
این پروژه در نتیجه تعامل مسئوالن این شهر به ثمر نشسته است، 

تصریح کرد: پیش از این که چنین پروژه ای بر پایه مساعدت های 
دولتی شکل گرفته باشد، بر پایه همت مردمی شکل گرفته است.

اس��تاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد شهر نجف آباد در آینده ای 
 نزدیک ش��اهد بهره ب��رداری س��ایر پروژه های خدماتی توس��ط 

سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز مردم باشد.

شهردار نجف آباد: مردم نجف آباد ایثارگرانه در پروژه 
میرداماد مشارکت داشتند

محسن خندان در مراسم افتتاح پروژه خیابان میرداماد و پارکینگ 
طبقاتی، ضمن تش��کر از اهالی منطقه نجف آباد گفت: ساکنین و 
کس��به اطراف این خیابان در مدت احداث این پروژه بیش��ترین 

همکاری و مشارکت را در بحث آزادسازی  داشتند.
وی افزود: این پروژه با توجه به موقعیت مکانی، در نقطه حساسی 
از شهر واقع شده اس��ت که عالوه بر ایجاد محلی مناسب و ایمن 
جهت پارک خودروهای ش��هروندان، موجب کاهش چش��مگیر 
ترافیک در محدوده خیابان های اطراف، میدان امام خمینی)ره( و 
خیابان 17 شهریور می شود.شهردار نجف آباد با بیان این که پس 
از بهره برداری از پارکینگ، پارک خودرو در خیابان 17 ش��هریور 
ممنوع می شود، گفت: یکی از موارد مهم این پروژه سرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی اس��ت که این مشارکت در طراحی و 

اجرای پروژه و نیز تأمین اعتبار بسیار قابل مالحظه است. 
وی هزینه اجرای این پروژه را بیش از 200 میلیارد ریال برشمرد و 
اظهار داشت: بیشترین هزینه بابت آزاد سازی صورت گرفته است.

خندان با اش��اره به افتتاح فاز نخس��ت این پ��روژه در حد فاصل 
خیابان امام خمینی)ره( و 17 شهریور، تصریح کرد: فاز دوم پروژه 
حد فاصل خیابان های 17 شهریور و دکتر شریعتی، پیشرفتی در 
حدود 75درصد داشته و نیز فاز س��وم در حال مطالعه و طراحی 

است.

رییس شورای اسالمی ش�هر نجف آباد: شهرداری از 
مشارکت مردم در پروژه های شهری استقبال می کند

در ادامه این مراس��م افتت��اح، مجتبی گودرزی رییس ش��ورای 
اس��المی ش��هر  نجف آباد نیز از تمامی مس��ئوالن دست اندرکار 
اجرایی شدن این طرح تش��کر کرد و گفت: پروژه میرداماد یکی 
از مصوبات مهم ش��ورای اس��المی ش��هر نجف آباد در  دور سوم 
است که منشوری تهیه ش��د و نظر سنجی چنین طرحی از مردم 
صورت گرفت و پس از دریافت نظر مثبت، نقشه تهیه و تصمیم بر 

پارکینگ طبقاتی  گرفته شد.
وی تأکید کرد: این پروژه در نجف آباد یک پروژه بومی اس��ت و با 
اس��تفاده از تلفیق فرهنگ اس��المی، انقالبی و نیز تکنولوژی روز 
طراحی شده اس��ت.گودرزی با بیان این که ش��هرداری مناطق، 
سازمان بهسازی و نوسازی در تسریع در این پروژه کمک بسیاری 
کردند، افزود: تصویب این طرح در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج 

صورت گرفت.
وی اجرای این پروژه را در راس��تای حمایت از س��ال تولید ملی 
دانست و گفت: از  آنجایی که درآمد ش��هرداری ها از مردم است، 

راهی جز مشارکت مردم با شهرداری ها نیست.
رییس شرکت توس�عه و عمران نور نجف آباد: پروژه 
میرداماد نمونه ماندگاری از احیای بافت فرسوده نجف آباد

 فتح اهلل معین عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و رییس شرکت 
توسعه و عمران نور نجف آباد از دیگر سخنرانان این مراسم بود که 
در ابتدای صحبت های خود، مردم  نجف آباد را مردمی اهل علم، 
آگاه، پر تالش و کم توقع دانست و اظهار داشت: نجف آباد شهری 
با مردمی مؤمن اس��ت که در دوره های مختلف تاریخی بس��یار 

تأثیرگذار بوده اند، چنان که دوره ای در تاریخ نبوده است که افراد 
دانشمند آن در کل کشور و جریانات کشور نقش نداشته باشند.

وی با اش��اره به علمای بزرگ نج��ف آباد افزود: م��ردم نجف آباد 
الیق چنین رفاه و حمایتی از سوی مسئوالن بودند. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان در همین راستا تصریح کرد: با کمک برخی 
از بزرگان و معتمدان و دستگاه های دولتی در شهر نجف آباد، منشأ 
خدمات در بافت فرس��وده و احیای آن در قالب پروژه ای ماندگار 

شکل گرفت.
وی پروژه میرداماد را ی��ک پروژه بی نظیر در نجف آباد دانس��ت 
و گفت: برخی از ش��رکت های مطرح اس��تان به دلیل مش��کالت 
کار از جمله گودبرداری اولیه، یک س��ال کار را ره��ا کرده بودند 
که با مذاکراتی که شهرداری با مس��ئوالن این شرکت انجام داد، 

قراردادی در سال 88 به منظور ساخت آن بسته شد.
معین با تأکی��د بر این که در آغ��از کار برای این پروژه محاس��به 
اقتصادی نکردی��م، تصریح کرد: جس��ارت و مس��ئولیت پذیری 
 ش��هردار نجف آباد و نیز حس��ن نیت ایش��ان در این کار موجب 

نتیجه ای درخور و شأن نیازمندی های مردم نجف آباد شد.
 وی گف��ت: اگ��ر ایج��اد و ج��ذب مش��ارکت مردم��ی در رف��ع 
نیازمندی های منطقه نبود، اجرای این پروژه با توجه به تشریفات 

دست و پاگیر اداری به راحتی انجام نمی گرفت.
عضو شورای اس��المی ش��هر نجف آباد درخواس��ت کرد: بخش 
خصوصی در سایر امور از جمله خدمات بیمارستانی و مورد نیاز، 

شریک شوند تا پروژه ها در مدت کوتاه تری آماده شود.
گفتنی اس��ت در این آئین بهره برداری، معاون عمرانی استاندار، 
فرماندار نجف آباد، اعضای شورای اسالمی شهر نجف آباد، رییس 
سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و مسئوالن شهر نجف آباد 

و مردم حضور داشتند. 

تحول در توسعه شهر نجف آباد کلید خورد

بهره برداری از خیابان و پارکینگ طبقاتی میرداماد؛ بزرگ ترین پروژه عمرانی نجف آباد
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

نتایج رالی خانوادگی اعالم شد
رییس هیأت موتورس��واری و اتومبیلرانی استان اصفهان در گفتگو 
با ایس��نا گفت: محمدرضا فضیله به همراه نقش��ه خوان خود، مهال 
فضیله با خودرو پژو 206 با دو خطا در رالی خانوادگی استان اصفهان 
مقام نخست را کس��ب کردند، امیر مس��عود طاهری با نقشه خوانی 
بهاره شریف واقفی و با خودرو پراید و با دو خطا دوم شدند و افشین 
سلیمان احمدی با نقشه خوانی سمیه مطلبی و با خودرو سمند و با 

سه خطا مقام سومی را از آن خود کردند.

 عقیلی سال آینده
 به سپاهان باز می گردد

رسول خوروش با اشاره به برنامه های انجام شده در خصوص حضور 
دوباره هادی عقیلی درس��پاهان اظهارکرد: با توجه به تمایل عقیلی 
مبنی بر بازگشت به س��پاهان، با تیم فعلی وی وارد مذاکره شدیم و 
اقدامات اولیه انجام شده و از س��ال آینده وی را در اختیار داریم. در 
مورد احسان حاج صفی هم با باش��گاه تراکتور سازی صحبت شده 
و زمینه حضور وی نیز در س��پاهان در حال فراهم ش��دن است، اما 
نمی توان زمان قطعی اعالم کرد. حاج صفی طبق قانون باید در سه 

بازی نیم فصل دوم تراکتورسازی را همراهی کند.

 ذوبی ها صبح امروز
 عازم تهران می شوند

بازیکنان و اعض��ای کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن با پرواز س��اعت 
۹ صبح امروز از طریق فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفه��ان به تهران 
می روند و در هتل آکادمی تهران مس��تقر می ش��وند. ذوبی ها امروز  
در محوطه هتل آکادمی تهران تمرین سبکی خواهند داشت و برای 
دیدار با پرسپولیس آماده خواهند ش��د. دیدار تیم های پرسپولیس 
تهران و ذوب آهن اصفهان در چارچ��وب رقابت های هفته پانزدهم 
لیگ برتر فوتبال باش��گاه های کشور از س��اعت۱۷:۳0 روز دوشنبه 

برگزار خواهد شد.

 شطرنج بازان اصفهانی 
سکو را از دست دادند

رییس هیأت شطرنج استان اصفهان گفت: نیما جوانبخت و شاهین 
لرپری زنگنه، دو شطرنج باز اصفهانی تیم ملی سکوهای اول تا سوم را 

از دست دادند، اما می توانند جزو ۱0 شطرنج باز برتر باشند.
وی در گفتگو با ایسنا بیان کرد: مس��ابقات جهانی شطرنج رده های 
س��نی در رده های سنی هش��ت تا 20 سال در کشور اس��لوونی در 
حال پیگیری اس��ت و با توجه به نتایج به دست آمده، شطرنج  بازان 
اصفهانی تیم ملی سکوهای اول تا سوم را از دست دادند، اما با توجه 
به دیگر بازی ها می توانند رتبه های چهارم تا دهم را از آن خود کنند.

وی با بیان این که نیما جوانبخت و ش��اهین لرپ��ری زنگنه در کنار 
دیگر ملی پوش��ان در حال رقابت ب��ا حریفان خود هس��تند، افزود: 
 نیما جوانبخت در رده سنی زیر ۱6 سال در روزهای قبل در جدول 
۱۳0 نفره تا رتبه دوم پیش رفت، اما با کس��ب نتیجه تس��اوی برابر 
حریف خود از کشور روسیه و قبول شکس��ت از شطرنج باز هندی، 
مقام های اول تا سوم را از دست داد، اما می تواند چهارم تا ششم شود.

شکست سنگین هندبال سپاهان
سرپرس��ت تیم هندبال فوالد مبارکه س��پاهان گفت: بازیکنان تیم 
ما در دیدار با تیم ثامن الحجج)ع( مش��هد کاماًل بی انگیزه بودند و بد 

بازی کردند.
 مهدی اخوان در خصوص شکست تیم هندبال فوالدمبارکه سپاهان 
مقابل تیم ثامن الحجج)ع( مش��هد اظهارکرد: تمام��ی بازیکنان تیم 
س��پاهان با بازی بد خود روز بدی را برای تیم رقم زدند، همه بد بازی 
کردند حتی یک نفر هم خوب ب��ازی نکرد. آنها در ای��ن بازی ادعای 

حرفه ای بودن داشتند، اما از بازیکن آماتور هم پایین تر بودند.
وی با اش��اره به شکس��ت س��نگین ۳6 بر 24 مقابل تیم مش��هدی، 
اذعان کرد: پاس های هندبالیس��ت های س��پاهان بی ه��دف بود، 25 
موقعیت تک به تک را به راحتی از دست دادند و بسیار بی انگیزه بودند، 
همچنین بازیکنان تیم رقیب سنگ تمام گذاشتند و از دل و جان مایه 
گذاشتند، اما روحیه جنگندگی و غیرت در تیم سپاهان وجود نداشت.

 شکست دوباره والیبال نشسته 
ذوب آهن 

مسابقات دومین هفته لیگ برتر والیبال نشسته، موسوم به جام ایثار، 
با برگزاری س��ه دیدار به کار خود پایان داد. در این رقابت ها تیم های 
شهرداری تبریز، صنعت نفت آبادان، گسترش فوالد تبریز، ذوب آهن 
اصفهان، فیروز قزوین، ثامن الحجج )ع( سبزوار و نفت و گاز گچساران 
حضور داش��تند که در این دیداره��ا برای دومین ب��ار تیم ذوب آهن 
شکست خورد و این بار در مصاف با تیم گسترش فوالد تبریز نتیجه را 

سه بر یک واگذار کرد.

پرسپولیسی ها بدانند بازی 
سختی پیش رو دارند 

سینا عشوری/بازیکن تیم ذوب آهن
ه��م تیم م��ا و هم تی��م پرس��پولیس به دنبال کس��ب س��ه امتیاز 
این ب��ازی هس��تند. ذوب آهن باید در س��ه بازی گذش��ته ۹ امتیاز 
کس��ب می کرد که بدشانس��ی و البته کمی ه��م بی دقتی خودمان 

س��بب ش��د ک��ه تنه��ا دو امتیاز کس��ب کنی��م. به 
ه��ر ح��ال در ای��ن س��ه ب��ازی فره��اد کاظمی 
ش��ناخت بهتری از تیم کس��ب ک��رده و امیدوارم 
بتوانی��م با ارایه یک ب��ازی خوب با هر س��ه امتیاز 

ب��ه اصفهان برگردی��م؛ چرا که تنه��ا پیروزی 
ما را راضی می کند. پرس��پولیس تیم قابل 
احترامی اس��ت که از بازیکن��ان ملی پوش 
زیادی س��ود می برد، اما پرسپولیسی ها از 
ذوب آهن هراس دارند و باید بدانند که بازی 

سختی در برابر ما دارند.

حسین چرخابی:

کمک مربی های بی دانشی  که 
جذب تیم ها می شوند!

چرخابی  در خصوص تفاوت های کمک مربی های شاغل 
در لیگ ایران و لیگ های اروپایی اظهارکرد: بس��یاری از 
تیم ها و نه همه، متأس��فانه به این صورت انتخاب مربی 
می کنند که وقتی سرمربی به تیمی اضافه می شود، بدون 
هیچ تعارفی کس��ی را کمک مربی خود انتخاب می کند 
که بتواند با او کار کن��د. البته این که کس��ی را انتخاب 
کند که با او تفاهم داشته باشد بسیار خوب است، ولی به 
ش��رطی که مربی هنری هم داشته باشد. بسیاری از این 
مربی ها دانشی ندارند و بر اس��اس رفاقت با سرمربی به 

تیم می آیند.
وی با تأکید بر این که یک مربی فقط نباید در نقش یک 
شنونده باشد،گفت: باید مربی ها همکاری های الزم را با 
سرمربی داشته باشند و این گونه نباشد که سرمربی در 
هیچ لحظه ای از کمک مربی همفکری نخواهد و مسلما 

چنین دستیارهایی را هیچ کسی قبول ندارد.
چرخابی اف��زود: امروزه س��رمربیان  تیم ه��ای اروپایی 
چندین مرب��ی و آنالیزور خوب را به خدم��ت گرفته اند، 
اما چنی��ن چیزهایی را کمت��ر در فوتبال ایران ش��اهد 
هستیم. فرگوسن در منچستر فقط هش��ت آنالیزور که 
کارشناس��ان بزرگ فوتبال هس��تند را در اختیار دارد و 
این آنالیزورها جلس��ه های متعددی را  با سرمربی شان 
دارند و ب��ا همفکری یکدیگ��ر و با کار گروهی همیش��ه 
موفق عمل می کنند. این کارش��ناس فوتبال با بیان این 
که وقتی فالن سرمربی دستیاری را فقط به دلیل رفاقت 
انتخاب می کند و او را همراه خودش به تیم های مختلف 
می برد، اضافه کرد: باید این را هم بگویم که برخی ها نیز 
واقعاً دنبال دستیارهایی هستند که بتوانند کمک حال 
تیم باش��ند، ولی تعدادی نیز بعد از دو سال تازه متوجه 
می شوند که دستیاری که به تیم اضافه کرده اند کیفیت 
الزم را ندارند. چرخابی باز هم  به فوتبال اروپا اشاره کرد 
و گفت: فرگوسن قبل از جام جهانی یکی از دستیار های 
خود را به مکزیک می فرس��تد تا در جریان مس��ابقات، 
بازیکن مد نظرش را زیر نظر داش��ته باشد و این دستیار 
نیز دو ماه این بازیکن را زیر نظر می گیرد. آنها هم از لحاظ 
رفتاری و هم فنی و با قراردادی مناس��ب این بازیکن را 
جذب منچس��تر می کنند؛ چرا که می دانس��تند بعد از 
جام جهانی و درخشش در این مسابقات تیم های زیادی 

خواهانش خواهند شد.

یادداشت

6
شکست سخت شاگردان قطبی در خانه

تیم فوتبال شیمیزو اس پالس که هدایت آن بر عهده افشین قطبی، سرمربی سابق تیم ملی ایران است، 
در هفته سی و دوم جی لیگ در شیزوکا میزبان گامبا اوزاکا، تیم رده شانزدهمی لیگ ژاپن بود که در پایان 

با نتیجه سه بر یک متحمل شکست شد.

 نبرد تیم های همیشه مدعی فوتبال ایران را باید مسابقه ای 
برای تعیی��ن سرنوش��ت قهرمانی نی��م فصل لیگ دانس��ت؛ 
چون از یک طرف اس��تقالل ب��ا وجود انجام یک بازی بیش��تر 
 نسبت به س��پاهان تا این هفته صدرنشین لیگ است و گرفتن 
س��ه امتیاز این مس��ابقه تا حدود زیادی خیال آبی ها را برای 
قهرمانی نیم فصل راح��ت خواهد کرد، اما پیروزی س��پاهان 
به معنای 2۷ امتیازی شدن ش��اگردان کرانچار خواهد بود و با 
توجه به بازی معوقه سپاهان در مقابل گهر، باید گفت که زردها 
با رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل نیمی از مسیر پرپیچ و خم 
قهرمانی لیگ را طی خواهند کرد. این بازی جدای از بحث فنی، 
حاشیه ها و جذابیت های زیادی به دنبال خواهد داشت؛ چون 
امیر قلعه نویی بعد از دو سال دوری از سپاهان این بار در قامت 
سرمربی استقالل به فوالدشهر باز خواهد گشت و تقابل او با تیم 
سابقش و البته هواداران سپاهان، می تواند از اتفاقات ویژه این 
بازی باش��د. قلعه نویی هر چند که با تراکتور در فصل گذشته 
در اصفهان مغلوب کریم قنبری و سپاهان شد،  ولی به هرحال 

بردن اس��تقالل با امیر قلعه نویی لذت بیشتری برای هواداران 
سپاهان خواهد داشت. البته به غیر از قلعه نویی، باید اشاره ای 
هم به بازیکنانی مثل س��ید مهدی رحمتی، خس��رو حیدری 
وهاشم بیک زاده داشت که بازی آنها در مقابل سپاهان انگیزه 
بازیکنان ه��ر دو تیم را هم افزایش می ده��د و باید دید که آیا 
هواداران سپاهان باز هم به مانند تک بازی حذفی لیگ قهرمانان 
آسیا که با برتری دو بر صفر سپاهان به پایان رسید آیا باز هم از 
خجالت دروازه بان سابقشان در خواهند آمد یا نه. حضور فابیو 
جانواری��و و اختالفات او ب��ا کرانچار می توانس��ت هیجان این 
مسابقه را به اوج خودش برس��اند، ولی فابیو در برزیل مصدوم 
شده تا فرصت دیدار با هم تیمی های سابقش را از دست داده 
باشد. سپاهان در آخرین بازی خودش در لیگ هر چند که با یک 
گل دیرهنگام در مقابل نفت تهران به پیروزی چهار بر سه رسید، 
ولی همان طور که قباًل هم اش��اره کردیم اوضاع خط دفاعی و 
دروازه س��پاهان در چهار بازی آخرش روبه راه نبود و خوردن 
گل های فراوان در چهار مسابقه، کار تیم کرانچار را به شرایط 

بحرانی نزدیک کرده بود و به همین خاطر کادر فنی سپاهان در 
تعطیالت لیگ بیشتر به دنبال برطرف کردن این نقاط ضعف 
بوده اند. باید دید که خط دفاعی س��پاهان در مقابل مهاجمان 
استقالل چگونه عمل می کند؛ چون یکی از مهم ترین اصول 
در فوتبال، گل نخوردن است و در آن صورت است که می توان 
چشم به گل زدن و پیروزی هم داش��ت. شاید قرار گرفتن یک 
هافبک دفاعی دیگر مثل کاله کج در کنار امید ابراهیمی، یکی 
از راه های حل مشکالت دفاعی سپاهان باشد، البته به شرطی 
که کرانچار با کاله کج آشتی کند و دوباره جهان عالیان جوان و 

بی تجربه را به او ترجیح ندهد. 
ش��ناخت امیر قلعه نوی��ی از کیفیت فنی بازیکنان اس��تقالل 
 بدون شک به بازیکنانش هم منتقل خواهد شد و سپاهان اگر 
می خواهد که از پاش��نه آشیل تیمش در س��مت چپ زمین 
ضربه نخورد باید فکری به حال نفوذهای خسرو حیدری بکند، 
وگرنه نفوذها و سانترهای هافبک سابق سپاهان مهاجمین این 
تیم را در موقعیت گل قرار خواهد داد. در ترکیب س��پاهان هم 
محمدرضا خلعتبری بعد از این که در بازی مقابل نفت پایش به 
گل باز ش��د، به طور طبیعی با خیال راحت تری در زمین بازی 
خواهد کرد تا شاید به مانند بازی های قبلی باز هم مهاجمانی 
مثل جالویچ و سوکای را در موقعیت گل قرار دهد. نبرد نکونام 
و امید ابراهیمی که به نوعی جدال برای اثبات شایستگی های 
بهترین هافبک های دفاعی فوتبال ایران هم هست، صحنه های 
ویژه ای را در ای��ن بازی رقم خواه��د زد و از طرف دیگر تقابل 
محرم و نکونام به عنوان نس��لی از فوتبالیست های قدیمی تر 
تیم ملی به نوعی تکلیف تیم برنده این بازی را مشخص می کند. 
استقالل هم مانند سپاهان در سمت چپ خط دفاعش شرایط 
مناسبی نداش��ته و اگر بولکو بتواند از تکنیکش استفاده کند، 
شاگردان کرانچار فرصت ضربه زدن به استقالل را پیدا خواهند 
کرد. نکته آماری جالب در مورد این بازی به شکست ناپذیری 
سپاهان در مقابل استقالل در بازی های خانگی مربوط است 
که بعد از دور رفت لیگ اول، در طی ۱0 دوره بعدی س��پاهان 
هرگز در اصفهان به اس��تقالل نباخته و ادامه این روند در بازی 
امروز بدون شک طوفان زرد آسیا را به سوی قهرمانی نیم فصل 

نزدیک خواهد کرد.

برنامه بازی های امروز
     سپاهان_استقالل ساعت15:15

     داماش _نفت تهران
     سایپا-صبا

     فوالد_تراکتورسازی

 برنده یعنی قهرمان نیم فصل

لذت بردن استقاللی ها با قلعه نویی!

حساس ترین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی امروز بین سپاهان و استقالل برگزار  مسعود 
خواهد شد که ناکامی های فوتبال و فوتسال ایران در عرصه ملی باعث شده تا مردم دیگر عالقه ای افشاری

برای دنبال کردن اتفاقات فوتبال ایران نداشته باشند و از طرف دیگر تعطیلی های گاه و بیگاه لیگ 
 دوازدهم به نوعی جذابیت را از مسابقات امسال دور کرده است. ولی خوش�بختانه فعال خبری از بازی های تیم ملی در راه 
جام جهانی 2014 برزیل نیست و قطار لیگ می تواند بدون توجه به خرده فرمایشات کارلوس کی روش، دوباره سرعت بگیرد.
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بازی با استقالل 
دشوار است

تعطیلی لیگ در ایران 
نوبرانه است

 فرش��ید طالب��ی در گفتگو ب��ا ف��ارس اظه��ار کرد: ب��ا وج��ود تعطیلی 
چند هفته ای، تیم س��پاهان وضعیت خوب��ی دارد و در تعطیالت با انجام 
دو بازی تدارکاتی خود را در ش��رایط مس��ابقه حفظ کردیم. وی با اشاره 
به رویارویی تیمش با تیم اس��تقالل بیان کرد: درس��ت است که برخی از 
مس��ابقات لیگ حساس��یت و اهمیت بیش��تری دارند، اما نباید روی آنها 
متمرکز ش��ویم؛ زیرا در نهایت تمام مسابقات س��ه امتیاز دارد. مدافع تیم 
فوتبال س��پاهان با بیان این که دیدار دش��واری را برابر استقالل پیش رو 
داریم، تأکید کرد: امیدوارم حساس��یت جدول��ی روی کیفیت بازی تأثیر 
نگذارد و دو تیم بازی تماشاگر پسندی را ارایه کنند. وی ادامه داد: نمی توان 
روی برد و باخت در یک بازی حساب خاصی باز کرد؛ زیرا در نهایت تیمی 
موفق می شود که بتواند در مجموع لیگ در نتیجه گیری خوب عمل کند.

حسین جعفری در مورد شرایط تیمش قبل از دیدار برابر فوالد خوزستان، 
گفت: تمرینات خوبی را برگزار کردیم و  آماده حضور در اهواز برای دیدار 
مقابل تیم فوالد هستیم. ما در سه دیدار گذشته نتایج بسیار خوبی کسب 
کردیم و امیدواریم مقابل فوالد با ارایه نمایش مناس��ب بتوانیم رضایت 

هوادارانمان را جلب کنیم.
وی در مورد این که تعطیل��ی لیگ باعث ایجاد وقف��ه در عملکرد خوب 
تراکتورسازی ش��ده، خاطرنش��ان کرد: چون تعطیالت به دلیل حضور 
تیم ملی در مس��ابقات مقدماتی جام جهانی بود هی��چ حرفی نمی زنیم، 
اما تعطیالت مداوم خس��ارتی به تیم ها وارد کرده که قابل تصور نیست. 
متأسفانه نگاه ما به فوتبال، نگاهی سنتی و قدیمی است. تصمیماتی که 

گرفته می شود به باشگاه ها آسیب های جبران ناپذیری وارد می کند.

رونالدو: دلم برای فرگوسن تنگ شده است
کریستیانو رونالدو فرگوسن را پدر خود در فوتبال توصیف کرد و تأیید 
کرده که دلش برای او تنگ شده است. رونالدو با وجود 46 گل زده در 
۳8 بازی و قهرمانی با سفیدپوشان در اللیگا سه سال پس از جدایی 

از تیمش فاش کرد که همچنان سرمربی سابقش را دوست دارد.

ابراز عالقه دی متئو برای جذب فالکائو
 س��رمربی چلس��ی اعالم کرد برای امضای قرارداد با مهاجم 
کلمبیایی اتلتیکو مادرید اقدام خواهد کرد.خبرهای منتش��ر 
شده در رسانه های انگلیسی حاکی از آن است که آبی های لندن 
خودشان را برای پیشنهاد 48 میلیون پوندی آماده می کنند. 

استقبال از مسی در عربستان
تیم ملی آرژانتین شب گذش��ته به همراه ستارگان 
خود وارد فرودگاه ریاض شد تا در دیداری دوستانه با 
تیم ملی عربستان بازی کند. حضور لیونل مسی در 
فرودگاه ریاض با استقبال گسترده عرب ها مواجه شد.

جزو سه تیم اول لیگ برتر  می شویم

حامد تاتاری با اش��اره به بردش برابر مهدی مازندرانی از تیم کشتی گاز 
مازندران، اظهار کرد: این کشتی گیر حریف بسیار سختی برای من بود و 
خوشحالم که توانستم وی را شکست داده و یکی از عوامل پیروزی تیمم 
در دیدار برابر این تیم باش��م. وی گفت: به دلیل باال رفتن حساسیت ها و 
س��رمایه گذاری خوب تیم ها رقابت های س��ختی را در لیگ برتر کشتی 
امسال شاهد هستیم. وی همچنین افزود: به دلیل این که رقابت های لیگ 
برتر به صورت تک کشتی برگزار می شود، تمام کشتی گیران با آمادگی 
باالیی در رقابت ها ش��رکت می کنند. در رقابت های این فصل لیگ برتر 
کش��تی پنج تیم مدعی حضور دارند و من فکر می کنم تیم فوالد ماهان 

یکی از تیم های نخست تا سوم این دوره باشد.

مانعی برای فعالیت رییسی وجود ندارد

س��ید محمد پوالدگر گفت: از نظر فدراس��یون ف��ردی برای مجمع 
انتخاباتی هیأت تکواندوی اس��تان اصفهان انصراف نداده و تنها باید 
بگویم افرادی که در مجمع حاضر نشدند غایب بودند. دیروز در نامه ای 
که در آن درخواست تغییر تاریخ برگزاری مجمع ذکر شده بود به دست 
ما رسید، اما به هیچ عنوان مس��تند قانونی برای آن وجود نداشت و ما 
هم مجمع را سر موقع مقرر برگزار کردیم. رییس فدراسیون تکواندو 
با بیان این که تمامی اعض��ای مجمع به جز یک نف��ر همگی حضور 
داشتند، تأکید کرد: مجمع به خوبی برگزار شد و امیدواریم با انتخاب 
مجدد مصطفی رییسی به عنوان رییس هیأت تکواندوی استان، از این 
پس شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این رشته در اصفهان باشیم.

چرا مردم را سر کار می گذارید؟

وحید شمس��ایی درباره این که عباس ترابیان اعالم کرده چه کسی 
گل های شمسایی را ش��مرده که می گویند او آقای گل جهان است، 
خاطرنشان کرد: اصاًل حتی یک گل هم برای تیم ملی نزده ام، اگر گل 
هم زده ام برای کشورم بوده و باید برای سرافرازی آن تالش کنم. من 
هشت دوره آقای گل آسیا نش��دم، اصاًل  چهار سال بهترین بازیکن 
آسیا نبودم، در س��ال 2008 جزو پنج بازیکن بهتر دنیا نشدم، اصاًل 
بهترین رأس دنیا نبودم، اصاًل من ایتالیا بازی نکردم، اصاًل تا حاال کجا 
بودم، مگر ۱۳ سال بازیکن تیم ملی بودم؟ اصاًل مگر افتخاری کسب 
کرده ام؟ تمام این موارد برای جمهوری اسالمی بوده و یک شخصی 

به نام وحید شمسایی این افتخارات را کسب کرده است.

وحید شمسایی:رییس فدراسیون تکواندو:کشتی گیر آزاد فوالد ماهان:
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یادداشت

ایجاد کنسرسیوم صادراتی خوشه 
گز بلداجی  در کشورهای  خلیج  فارس

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری از ایجاد 
کنسرسیوم صادراتی خوشه گز بلداجی این استان در کشورهای حاشیه 
خلیج  فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، رضا گنجی 
در نشست شورای معاونین این شرکت با اعالم این خبر اظهار داشت: این 
کنسرسیوم از سال 89 و در پی تجربه ایجاد نمایندگی فروش گز در کشور 
تاجیکستان پایه گذاری شد. وی افزود: در راستای به اشتراک گذاری منافع 
صادراتی واحدهای تولیدی و بر مبنای تحقیقات مقایسه ای، کشورهای 
حاشیه خلیج  فارس به عنوان بازار هدف صادراتی محصوالت خوشه گز 
شناسایی و انتخاب شدند.گنجی با بیان این که اولین نمونه محصول برای 
سنجش بازار و ارزیابی سلیقه مشتری در خرداد ماه امسال به بازار هدف 
ارسال شد، تصریح کرد: با فروش فوق العاده محصول در بازار، در مهرماه 
سال جاری هیأتی از تجار حاشیه خلیج فارس برای عقد قرارداد و ایجاد 
نمایندگی توزیع و فروش محصوالت به شهر بلداجی سفر کردند. وی ادامه 
داد: به دنبال این سفر، نمایندگی فروش محصوالت توسط کنسرسیوم 
صادراتی گز بلداجی در کشورهای حاش��یه خلیج فارس ایجاد شد که با 
راه اندازی این نمایندگی و فروش الکترونیکی گز وبا فراهم  شدن امکان 
توزیع مناسب محصول در کشورهای حاش��یه خلیج فارس، در آبان ماه 
سال جاری، کنسرسیوم، 100 تن محصول را برای توزیع و فروش برای 
نمایندگی مذکور ارسال کرد. گنجی گفت: ارسال این سفارش خوشه گز 
بلداجی موجب شد برنامه صادراتی از چشم انداز پیش بینی شده فراتر رود.

ایمن سازی محور ارتباطی 
شهرکرد – لردگان 

قائم مق��ام وزیر و مدی��رکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و 
بختیاری گفت:  ایمن سازی محور ارتباطی شهرکرد - لردگان 
به طور همزمان در سه قطعه درحال انجام است. علی علیخانی 
با بیان ضرورت ایمن سازی محور ارتباطی شهرکرد - لردگان 
تصریح کرد: این طرح از پلیس راه شهرکرد- اصفهان شروع 
ش��ده و به نقطه مرزی لردگان و خوزس��تان به طول 145 
کیلومتر ختم می ش��ود. وی ادامه داد: اعتبار ملی این پروژه 
در س��ال جاری، هفت میلیارد و 150 میلیون تومان است و 
در س��فر وزیر راه و شهرس��ازی نیز 10 میلیارد تومان به آن 
اختصاص یافت که پنج میلیارد آن در قالب مهر ماندگار است.

علیخانی اظهار داشت: هشت کیلومتر از این محور چهار خطه 
از لردگان تا سه راهی گوشکی آماده آسفالت است ولی به علت 
برخی مشکالت اعتباری تکمیل نشده است. وی بیان داشت: 
هشت کیلومتر دیگر نیز از این محور ارتباطی از شهرکرد تا 

گردنه زردیها نیز به زودی تکمیل می شود. 

تصویب فاز پنج توسعه و 
تکمیل پوشش تلفن همراه 

مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اظه��ار داش��ت: فاز پن��ج توس��عه و تکمیل پوش��ش تلفن 
همراه در اس��تان به تصویب رس��یده و هم اکنون در مرحله 
طراحی اس��ت.علیرضا فتحی با تبیین این خبر گفت: پس 
از ابالغ دس��تورالعمل شرکت ارتباطات س��یار ایران)همراه 
اول( ک��ه اولویت های آن پوش��ش مس��کن مه��ر، مناطق 
روس��تایی با جمعیت باالی  دو هزارنفر، نقاط فاقد پوشش 
یا پوش��ش ضعیف ش��هری و ج��اده ای و نق��اط پرترافیک 
بود، شناس��ایی و پ��روژه احداث یا توس��عه ایس��تگاه تلفن 
همراه)BTS( نق��اط مذکور طراحی ش��د. وی اف��زود: در 
 فاز پنج توس��عه و تکمیل پوش��ش تلفن همراه استان  78  
بی تی اس و میکرو بی تی اس  پیش بینی شده است  که در 
سراسر اس��تان نصب و راه اندازی  شود. فتحی اعتبار هزینه 
شده برای اجرای این پروژه  را بالغ بر77 میلیارد ریال عنوان 
کرد.وی تصریح ک��رد: پس از اتمام مراح��ل اداری و امضای 
 تفاهمنامه و انتخ��اب پیمانکار، به زودی این پروژه ش��روع  
می شود و کیفیت ارتباطات همراه اول در استان بیش از پیش 
بهبود می یابد. فتحی خاطر نشان کرد: هم اکنون 363 سایت 
تلفن همراه در استان  چهارمحال و بختیاری مشغول به کار 
است که با اجرای فاز پنج  این تعداد به 440 سایت می رسد.

خبر ویژه

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد/ محمود مباشری 

این کارگاه با همکاری معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و کمیته 
قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و مرکز تحقیقات 
طب اسالمی امام صادق)ع( قم برگزار شد که آشنایی شرکت کنندگان 
با ش��یوه تحقیق در زمینه موضوعات میان رش��ته ای در س��المت و 
قرآن را از اهداف برگزاری این کارگاه می توان برشمرد.در این کارگاه 
یک روزه، 13 نفر از اعضای هیأت علمی دانش��گاه و کارشناس��ان از 
مباحث آموزش��ی که توسط دکتر غالمرضا نور محمدی رییس مرکز 
 تحقیقات طب اس��المی امام ص��ادق)ع( قم ارایه گردی��د بهره مند

ش��دند. در این کارگاه اثبات 
 شد که هرکدام از مقوله های

فن پژوهش، روش شناسی و 
رویکرد پژوهش دارای مفهوم 
خاصی است و به همین دلیل 
 تحقیق��ات میان رش��ته ای

 دارای جنبه ه��ای گوناگون 
است.

 برگزاری کارگاه 
روش شناسی  و  قرآن پژوهی درطب 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
هیأت مذهبی شهرستان فارسان سازماندهی شد

حجت االسالم یعقوبی رییس اداره تبلیغات اسالمی فارسان ازسازماندهی160 هیأت 
مذهبی این شهرستان  همزمان با فرا رسیدن محرم خبرداد واظهار داشت: در مجموع40 

هیأت عزاداری در طول سال فعالند و به مناسبت های مختلف برنامه اجرا می کنند.
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نکونام با بیان این که اس��الم آوردن و ایمان قلبی، دو امر جداگانه 
هستند، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم تا از حالت اسالم زبانی 

به ایمان قلبی دست پیدا کرده و تنها به اسالم زبانی اکتفا نکنیم.
امام جمعه شهرکرد در ادامه با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه 
محرم، افزود: ماه محرم تقابل تمام عیار حق و باطل است و زشتی ها 
و زیبایی ها در این ماه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و ضروری است تا 

افراد نسبت به آن، درک و بینش باالیی کسب کنند.
نکونام بر ضرورت بهره گی��ری از پیام ها و نکته های مهم ماه محرم 
تأکید کرد و گفت:  اگر بخواهیم از زیبایی های ماه محرم بهره بگیریم 
باید بکوشیم تا نسبت به مکتب حسینی دانشمند شویم. وی ادامه 
داد: در مکتب حسینی می آموزیم که باید دنیا را محل بقای خود 
قرار ندهیم و نگاهی نو و جدید نس��بت به زندگی داشته باشیم و 
 فریفته و مغرور به زندگی دنیوی نش��ویم. نکونام ب��ا بیان این که

امام حسین)ع( شوق زیادی به مرگ داش��تند، تصریح کرد: باید 

نگاهمان به مرگ و زندگی نگاهی باش��د که امام حسین)ع( برای 
خود برگزیدند تا از این طریق بتوانیم زمینه های رس��تگاری خود 
را فراهم کنی��م. نماینده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری، 
والیتمداری را از تکالیف مهم مسلمانان برشمرد و اظهار داشت: امام 
حسین)ع( تأکید بسیاری بر والیتمداری مردم داشته و همواره افراد 
را نسبت به آن سفارش می کردند. نکونام با بیان این که والیتمداری 
از درس های مهم مکتب حسینی است، بیان داشت: مردم مسلمان 
ایران به برکت وجود ولی فقیه در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی همواره موفق و سربلند بوده و در مقابل کفر و شرک، اوج 
مقاومت و ایس��تادگی را از خود نش��ان داده اند. وی، شکل گیری 
نهضت مقاومت در منطقه را برگرفته از مکتب حس��ینی دانست 
و گفت: امروز مردم منطقه با ایس��تادگی و مقاوم��ت خود، رژیم 
صهیونیستی و استکبار جهانی را مس��تأصل کرده  و نشان داده اند 
که هیچ گاه سر سازش با اس��تکبار ندارند. نکونام با محکوم کردن 

حمله رژیم صهیونیس��تی به غزه، به اهداف این عمل جنایتکارانه 
اشاره کرد و افزود: محک زدن مقاومت و ایستادگی مردم منطقه، 
القای این موضوع است که بقای اسرائیلی های ساکن در فلسطین 
اشغالی، منوط به نابودی فلسطینی هاست و ترور چهره های بارز و 
مؤثر فلسطین و منحرف کردن اذهان عمومی از مسئله سوریه از 
مهم ترین این اهداف است.امام جمعه شهرکرد در ادامه بر ضرورت 
توجه مردم به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: زیرساخت های 
فرهنگی در این استان ضعیف است و برهمین اساس ضروری است 
تا به این موضوع توجه ویژه ای ش��ود. نکون��ام، پرداخت وجوهات 
ش��رعی از س��وی مردم را راهکار مؤثری در ایجاد زیرساخت های 
فرهنگی در استان دانست و افزود: این وجوهات یک پشتوانه مالی 
است و می تواند مسئوالن ذیربط را در ایجاد مراکز و اماکن فرهنگی 
کمک بسزایی کند. وی، مصالی بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد 
را از افتخارات نظام دانست و تصریح کرد: این بنای بزرگ، محلی 
برای انجام مراسم و مناسک دینی و فرهنگی مردم این استان است، 
اما هنوز به طور کامل تکمیل نش��ده است که امید می رود این امر 
به زودی محقق ش��ود. نکونام از برگزاری برنامه های دهه دوم ماه 
محرم ش��هرکرد در مهدیه مصال خبر داد و گفت: پیش بینی شده 
بود تا برنامه های دهه اول در این مکان برگزار شود، اما تکمیل آن 
به طول انجامید و امید می رود برای برگزاری برنامه های دهه دوم 

آماده و تکمیل شود. 

فریاد مرگ بر اسرائیل در آسمان شهرکرد طنین انداز 
شد

گفتنی است مردم ش��هرکرد بعد از اقامه نماز دشمن شکن جمعه 
با تظاهرات خود، حمله رژیم صهیونیستی به مردم غزه را محکوم 
کردند و بار دیگر حمایت خود را از مردم بی دفاع فلس��طین نشان 
دادند. مردم شهرکرد با سر دادن شعارهایی همچون »اهلل اکبر«، 
»ال اله اال اهلل«، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« راهپیمایی 
خود را از محل مصالی ام��ام خمینی)ره( این ش��هر آغاز کردند. 
این نمازگزاران با س��ر دادن شعارهای »ش��عار هر بسیجی مرگ 
بر اسرائیل«، »ش��عار هر دانشجو مرگ بر اس��رائیل«، »شعار هر 
مسلمان مرگ بر اسرائیل« و »ش��عار هر آزاده مرگ بر اسرائیل«  
نفرت و انزجار خود را نس��بت به سیاست های استکباری اسرائیل 
نش��ان دادند.تظاهرات کنن��دگان در ادامه مس��یر با ش��عارهای 
»این سخن جاوید روح خداست، ام الفس��اد قرن ما آمریکاست«، 
»خامن��ه ای همچو ام��ام راح��ل)ره(، گفت که محو اس��ت رژیم 
باطل«، »با غاص��ب قدس مدارا خطاس��ت، این موضع رس��می 
ملت ماست« هرگونه س��ازش با اس��رائیل و آمریکا را محکوم و بر 
ضرورت مقاومت و پایداری بیش از پیش ملت های مسلمان جهان 
 تأکید کردند.تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای »اهلل اکبر،

خامنه ای رهب��ر«، »والیت فقیه اصل دین اس��ت، مح��ور اتحاد 
مس��لمین اس��ت«، »والیت فقیه دین ناب است، س��رمایه عزت 
انقالب است« و ... بر ضرورت وحدت مسلمانان حول محور والیت 

تأکید کردند. 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

والیتمداری درس مهم مکتب حسینی است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: والیتمداری از درس های مهم مکتب حسینی است. گروه 
حجت االسلالم محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصالی بزرگ شهرستان

امام خمینی)ره( این شهر برگزار شد، با سلفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: تالش و 
جدیت در کسب تقوا در ماه سرنوشت ساز محرم می تواند ما را در رسیدن به کمال الهی یاری دهد.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه حجرات، ایمان قلبی را تعریف کرد و گفت: ایمان، همان باور قلبی به وجود خدا، پیامبر)ص(، 
ائمه اطهار)ع( و جانشینان ایشان است و برهمین اساس، هیچ گاه شک و تردیدی در دل این مؤمنان به وجود نمی آید.

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

مزایده
5619 شماره نامه: 9110113766800016، شماره پرونده: 9009983810501163، شماره 
بایگانی شعبه: 910158، اجرای احکام شعبه 25 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده اجرایی نیابتی کالس��ه 910158 ج 25 له عذرا فلکی و علی��ه آقای احمد گل کار به 
خواس��ته مطالبه مهریه در نظر دارد جلس��ه مزایده ای را در مورخ 91/9/15 از س��اعت 9 
ال��ی 10 صب��ح در اجرای احکام ش��عبه 25 حقوقی اصفهان واقع در خ نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری طبقه چهارم اتاق 415 برگزار نماید. در این خصوص مورد مزایده یک دستگاه 
خودروی س��واری س��مند lx به ش��ماره 381 ن 47- ایران 13 دوگانه س��وز مدل 1388 
برنگ خاکس��تری متالیک موتور و گیربکس س��الم- اتاق و بدنه سالم شیشه جلو شکسته 
)تعویضی( الس��تیک ها در حد 60 درصد اج که بعلت توقف طوالنی مدت غیرقابل اس��تفاده 
می باش��د فاقد باطری فاقد بیمه نامه که براس��اس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
مصون از هر گون��ه اعتراض باقیمانده به قیم��ت کل 120/000/000 ریال ارزیابی و قیمت 
گ��ذاری گردی��ده و طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاری��خ مزایده از پالک فوق الذکر 
واقع در پارکینگ اندوان بازدید نمایند.مزایده از قیمت کل کارشناسی شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادی هس��تند که باالترین قیمت پیشنهادی ارائه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را 

همراه داشته باشند. م الف/ 13455 مدیر اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان
 

تغییرات
5710 ش��ماره: 10172 آگهی تغییر آدرس شرکت امداد پرستاران طپش )با مسئولیت محدود( 
به شماره ثبت 757 و شناسه ملی 10861936790 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخه 91/8/23 ش��رکت امداد پرستاران طپش مقرر گردید که آدرس شرکت از میدان 
بهارستان- خ مجاهدین اسالم پالک 236 و کدپستی 1157773711 به آدرس خ ایرانشهر کوی 
قره گزلو پالک 1 طبقه 4 واحد 9 و کدپس��تی 1981617534 تغییر یابد و ماده 3 اساس��نامه به 

شرح فوق اصالح گردید. م الف/ 263 فدایی – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تغییرات
5711 ش��ماره: 10079 آگهی تغییرات شرکت شیمی نشان سپاهان به شماره ثبت 355 و شناسه 
ملی 10260078052 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخه 
91/7/23 ش��رکت شیمی نشان سپاهان تغییرات به ش��رح ذیل در شرکت فوق به عمل آمده: 1- 
آقای احمد دواری و مریم فاضل و مجتبی قاسمی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند. 2- آقای مجتبی قاسمی به س��مت رئیس هیئت مدیره و مریم فاضل به 
س��مت نائب رئیس و احمد دواری به س��مت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مجتبی قاسمی و احمد دواری همراه با 
مهر شرکت دارای اعتبار است. 3- آقای مهدی دواری به سمت بازرس اصلی و علیرضا طحانیان 
به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4- روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 5- ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 90 به تصویب رسید. م الف/ 262 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

افراز پالک
5712 ش��ماره: 5073 آگهی افراز پالک 1009-1008-1007. چون خانم اشرف تقوی زواره 

1 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ قطعه زمین پالک 1008-1009- 5
6 فرزند عباس مالک 

1007 فرعی واقع در زواره 16 اصلی گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان خواهان به 
9 حبه و بتول  2

7 دع��وی خواندگان منجمله مظفر ن��وری امیرآبادی فرزند نورمحمد مال��ک 
2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ درخواست افراز  1

عابدینی اکار زواره فرزند رحیم مالک 10
س��همیه خود را نموده و بنا به اعالم آدرس��ی از آنها در دست نیس��ت، لذا طبق ماده 3 آئین 
نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 مراتب آگهی می گردد که در روز سه 
شنبه مورخه 91/9/7 رأس ساعت 9 صبح جهت ترسیم نقشه و تنظیم صورتمجلس و امضاء 
آن در محل حاضر ش��وند، بدیهی اس��ت عدم حضور مانع از رس��یدگی نخواهد شد. الزم به 
ذکر اس��ت بجز آگهی فوق در صورت عدم حضور جهت تنظیم صورتجلس��ه و نقشه افرازی 

فقط رأی افرازی منتشر می گردد. م الف/ 261 عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک زواره
 

اصالحیه
5713 ش��ماره: 11507 پیرو آگهی مزایده شماره 10547 مورخ 1391/8/2 موضوع پرونده 
اجرایی کالسه 30-752/90 این اداره له مؤسسه پس انداز قرض الحسنه قوامین شعبه نطنز 
علیه آقایان ش��کراله واقفی اس��فیدانی )مدیون( و آقای خدایار حیدری و خانم اعظم حسین 
ص��راف )راهنین( که در تاری��خ 1391/8/7 در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان درج و 
منتشر گردیده )م الف 288( شماره کالسه پرونده اجرایی اشتباهًا 35-735/90 قید گردیده 
که صحیح آن 30-735/90 می باشد مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه زاینده رود آگهی 

می گردد. م الف/ 312 شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ
5714 ش��ماره درخواست: 9110463634800003، شماره پرونده: 9109983634801199، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911369، در پرونده کالسه 911369 این ش��عبه آقای احمدرضا 

س��لیمانی فرزند محمدعلی به اتهام تهدید به قتل تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن 
مح��ل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ نش��ر آگهی در 

این ش��عبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نمای��د و در صورت عدم حضور در وقت معین 
رس��یدگی و اظهارنظر می گردد.  شعبه سوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب خمینی 

شهر
 

اخطار اجرایی
5715 ش��ماره: 190/91 ع 2 به موجب رأی شماره 309 تاریخ 91/6/25 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرس��تان خمینی ش��هر که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مجید علی زاده 
الدمخ��ی نام پدر: رحی��م مجهول المکان محکوم اس��ت به: تخلیه عین مس��تأجره یک باب 
س��الن واقع در خ بس��یج- ک ورزش��گاه کوی سپاهان و پرداخت مبلغ س��ی و چهار هزار 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له مرتضی بختیاری نام پدر: حس��ین نش��انی 
مح��ل اقامت: رهن��ان ک ش باباصفری ک ش تراب��ی به انضمام نیم عش��ر دولت به مبلغ 
850/000 ری��ال در ح��ق صندوق دولت. ضمنًا اجرای حکم تخلیه من��وط به تودیع مبلغ ده 
میلی��ون ریال مبل��غ ودیعه به دایره اجرا می باش��د. )در اجرای حکم تبص��ره 2 ماده 306 
رعای��ت گ��ردد(. به اس��تناد ماده 19 آئی��ن نامه اجرائی م��اده 189 قانون برنامه س��وم 

توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از اب��الغ این اخطار 
اجرای��ی ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم 
ب��ه و ی��ا انجام تعهد ومفاد رأی بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اق��دام قانونی برای 
 اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل خواهد ش��د. ش��عبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

تغییرات
5716 ش��ماره: 11495 آگهی تغییرات ش��رکت صنایع تولیدی و بس��ته بندی فام گل نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 678 و شناسه ملی 14000192283 و کدپستی 8761695585. 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیأت مدیره مورخ 1391/8/21 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت 
نامبرده به عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کش��ور و روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می گردد: 1- آقایان علیرضا زراعت کار نی نی و علی اصغر 
زراعت کار نی نی به ترتیب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت از س��مت خود استعفا 
نمودند. 2- آقایان علی اصغر زراعتکار نی نی و علیرضا زراعتکار نی نی به ترتیب به سمت 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت لغایت 1392/10/25 انتخاب گردیدند. 
3- آقای محمودرضا زراعت کار نی نی به س��مت نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت 
لغایت 1392/10/25 ابقاء گردیدند. 4- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک- سفته- بروات- عقود اسالمی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد 
نماید و یا شرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. م الف/ 311 شادمان- کفیل ثبت اسناد و 

امالک نطنز
 

ابالغ
5717 ش��ماره ابالغیه: 9110100353402738، ش��ماره پرون��ده: 9009980365100622، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910258، ش��اکی صدیقه عاملی به طرفیت آقای رضا افضلی فرزند 
محمدعلی ش��کایتی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه همکف ارجاع و به کالس��ه 9009980365100622 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/10/5 و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��کان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف/ 13795 دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

5718 ش��ماره درخواست: 9110460353600023، شماره پرونده: 9109980364900857، 
شماره بایگانی شعبه: 910943، چون در پرونده کالسه 9109980364900857 چون خانم 
بهجت یوس��فی برای حس��ین اخوان تبریزی به اتهام صدور یک فق��ره چک بالمحل اعالم 
ش��کایت نموده که رسیدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1391/10/3 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهمین در اجرای مقررات ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 13802 دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
5719 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
910326 ج 2 مربوط به خواهان محمدعلی طاهری دولت آبادی با وکالت آقای حسن صرام 
و خوانده علی اصغر بدیعی فرزند عبدالوهاب به نشانی میدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین، 
کوچه 20، کوچه حاج رس��ولیها، پ 16 با خواس��ته مطالبه وجه چک و خس��ارات ناشی از 
آن ش��امل حق الوکاله، هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی جمعًا به مبلغ 
2/728/730/036 ری��ال و ح��ق االجرا به میزان 97/500/000 ری��ال در حق صندوق دولت 
جمع��ًا به مبلغ 2/826/230/036 ریال اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش دو قطعه زمین 
مزروعی واقع در اراضی راش��نان طی پالک ثبتی به شماره های ثبت 34 فرعی از 2171 و 
پالک 36 فرعی از 2171 هر دو واقع در بخش 6 ثبت اصفهان طبق نظریه کارش��ناس جمعًا 
به میزان 3/016/000/000 ریال در روز سه شنبه 91/9/14 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ 
نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در شرق جاده اصفهان- زیار، بعد از شرکت اصفهان 
بتون، مقابل اراضی روس��تای چریان بازدید نمایند. قیمت پایه برای ش��روع مزایده به مبلغ 
3/016/000/000 ریال آغاز و برنده کس��ی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را 
در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس  به 
ش��رح ذیل می باشد: 1- اراضی مزبور دارای اشجار و نهال های جوان میوه بوده )غیر از 
پالک 48( و س��مت جنوب پالک ها دارای دیوار بلوکی می باشد. در اسناد مالکیت ذکری از 
سهمیه آب نگردیده است. اداره ثبت اسناد طی نامه شماره 28270/14 مورخ 91/7/9 اعالم 
داش��ته این اراضی بدون رعایت بند )و( دس��تورالعمل اجرایی تبصره ماده 3 و 2 ماده یک 
و تبص��ره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراض��ی زراعی و باغات و حدنصاب های مقرر 
در آن صادر ش��ده است که مؤثر در ارزیابی می باشد. 2- پالک 34 فرعی از 2171 اصلی 
واقع در بخش 6 ثبت: ارزش ملک فوق با توجه به نامه اداره جهاد کش��اورزی )فوق الذکر( 
و اش��جار موجود و داش��تن دیوار در یک جهت جنوب از قرار هر مترمربع 650/000 ریال 
و جمع ارزش آن 1/508/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و هش��ت میلیون ریال( ریال 
ب��رآورد و اعالم می گردد. 3- پالک 36 فرعی از 2171 اصلی واقع در بخش 6 ثبت: ارزش 
ملک فوق با توجه به نامه اداره جهاد کش��اورزی )فوق الذکر( و اش��جار موجود و داشتن 
دیوار در حد جنوبی از قرار هر مترمربع 650/000 ریال و جمع ارزش آن 1/508/000/000 
ریال )یک میلیارد و پانصد و هش��ت میلیون ری��ال ( برآورد و اعالم می گردد. ارزش های 
اعالم شده در صورتی معتبر است که انتقال از نظر ادارات و ارگان ها بالمانع باشد. ضمنًا 
قیمت پایه برای ش��روع مزایده مبلغ 3/016/000/000 ریال اعالم می گردد. م الف/ 13788  

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5722 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای علی رمضانی فرزند اصغر شکایتی علیه آقای حمید 
موم وند دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910174 
ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به 
منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 
عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 13789 ش��ریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5723 ش��ماره دادنامه: 9109970352700455، ش��ماره پرون��ده: 9009980358501240، 
شماره بایگانی شعبه: 901311، شاکی: آقای علی توالیی فرد به نشانی اصفهان، خ چهارباغ 
پایین، ک پردیس، پ 72 )بنمایندگی از ش��رکت خانه س��ازی س��پاهان(، متهمین: 1- آقای 
خداخواس��ت بهرامی به نش��انی اصفهان مرق نرس��یده به بهارس��تان ک هالل احمر جنب 
داروسازی، 2- آقای علیرضا محمدی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای محمدعلی سعادت 
به نشانی اصفهان سپاهانشهر بلوار غدیر خوارزمی 3 ک صبا پ 53، اتهام ها: 1- مشارکت 
س��رقت، 2- معاونت سرقت، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت 
آقای علی توالیی فرد فرزند اکبر به نمایندگی ش��رکت خانه س��ازی س��پاهان علیه آقایان 
1- محمدعلی س��عادت فرزند محمود 2- خداخواست بهرامی فرزند علی قربان 3- علیرضا 
محمدی فرزند عوض نفرات اول و دوم دائر بر ش��رکت در یک فقره سرقت از کارگاه میالد 
متعلق به ش��رکت خانه سازی سپاهان و نفر س��وم دائر بر معاونت در یک فقره سرقت از 
کارگاه میالد از طریق همدس��تی ردیف های اول و دوم و س��ومی دائر بر داش��تن سابقه 
کیفری وفق محتویات صفحه 29 پرونده دادگاه با توجه به جامع محتویات و اوراق پرونده، 
تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی، اعالم شکایت شاکی تحقیقات معموله، اقاریر 
صری��ح و مقرون به واقع متهمی��ن در پرونده و محتویات صفح��ات 6-36 پرونده و مفاد 
کیفرخواس��ت صادره پیوستی و س��ایر محتویات پرونده و عدم حضور متهمین در جلسه 
دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی به متهمین را ثابت و 
محرز دانسته مستنداً به مواد 2-16-656-42-43-667 و لحاظ ماده 726 از قانون مجازات 
اس��المی هر یک از متهمان ردیف های اول و دوم را جهت ش��رکت در سرقت به تحمل دو 

س��ال حبس و هفتاد ضربه ش��الق تعزیری و رد عین اموال مس��روقه و در صورت فقدان 
عین به رد مثل یا قیمت اموال مس��روقه و متهم ردیف س��وم را جهت معاونت در یک فقره 
س��رقت به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه ش��الق، حداقل مجازات مندرج در ماده 656 
قانون مجازات اس��المی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/ 13805  ذبیحی- رئیس شعبه 

101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5724 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای سعید علی خاصی شکایتی علیه رمضان زارع بهرام 
آبادی فرزند حسین دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، فحاشی، تهدید، قدرت نمایی 
با چاقو مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 910935 ب 16 ثبت گردیده 
است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی 
از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 13790 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5725 ش��ماره دادنامه: 9109970353700821، ش��ماره پرون��ده: 9009980365601620، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910192، ش��اکی: خانم لیال ریاحی سامانی به نشانی اصفهان ملک 
ش��هر خ 17 شهریور ک اس��تقالل پ 2 ط س��وم منزل ربیعی، متهم: آقای محمد ایزدان به 
نش��انی متواری، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای محمد ایزدان دائر بر مزاحمت تلفنی با عنایت به شکایت شاکیه خانم لیال ریاحی 
کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و پرینت واصله از مخابرات، 
متن پیامک ارس��الی از ناحیه متهم و عدم حضور وی در دادسرا دادگاه جهت دفاع دادگاه 
بزهکاری نامبرده را محرز دانس��ته و مس��تنداً به ماده 641 قانون مجازات اس��المی متهم 
موص��وف را به تحمل 91 روز حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهل��ت واخواهی وفق قانون قابل تجدیدنظر 
در دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 13806 میرحسینی- دادرس 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ رأی
5727 ش��ماره دادنامه: 9109970353400997، ش��ماره پرونده: 9109980358100148، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910586، ش��اکی: آقای حمید قدرتی به نشانی چهارباغ خواجو ک 
ارگ پ 11، متهمی��ن: 1- آقای محمد طاهریان اصفهان��ی 2- خانم زهره مقتدری همگی به 
نش��انی مجهول المکان، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهمی��ن بنام های 1- آقای محمد 
طاهری��ان اصفهان��ی 2- خانم زه��ره مقتدری مبنی ب��ر تحصیل مال از طریق نامش��روع 
حس��ب ش��کایت آقای حمید قدرتی ش��اتوری که اعالم کرده اس��ت متهمین با ادعای اینکه 
دارای ش��رکت بازرگانی هس��تند و در خصوص واردات کاال از کش��ور خارج افراد را به 
س��رمایه گذاری دعوت می نمودند و از این طریق مبلغ دویس��ت و هفتاد میلیون تومان از 
من گرفتند بعد از ش��ش ماه متوجه ش��دم همه آن مدارک و گفته ها تقلبی بوده و اظهارات 
ش��هود و گواهی بانک صادرات که تأیید کرده است مبلغ مذکور توسط متهم ردیف اول از 
حس��اب شاکی وصول شده اس��ت و عدم دفاع و متواری بودن متهمین بزه انتسابی محرز 
و مس��لم می باش��د و مستنداً به ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهب��رداری هر یک از متهمین به تحمل یکس��ال حبس و به صورت تضامنی به رد مبلغ 
مذکور در حق ش��اکی محکوم می گردن��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 13809  مرادی- رئیس شعبه 108 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
5729 نظ��ر به اینکه آقای ابراهی��م منصوری فرزند فرج اله به اته��ام تحصیل مال به نحو 
نامشروع حسب شکایت آقای رس��ول فرهادی فرزند یداله از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 911427 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
 معم��ول خواهد ش��د. م ال��ف/ 13811 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان
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امام هادی )ع(:
خودپسندی مانع تحصیل علم است و انسان را به سوی نادانی 

و خواری می کشاند.

جنگجویان سبز فصل سرما
س��بزیجات همیش��ه گزینه های خوبی برای تأمی��ن ویتامین های 
بدن و همچنین مبارزان خوبی برای جلوگیری از بروز بیماری های 

مختلف هستند.
با شروع شدن فصل س��رما باید به روش های مختلفی ویتامین های 
مورد نیاز بدن را تأمین کرد و همچنین از بروز بیماری های مختلف در 
بدن نیز جلوگیری شود. یکی از بهترین گزینه های تأمین ویتامین، 
سبزیجاتی هستند که در این فصل رش��د می کنند و  مورد استفاده 

قرار می گیرند.

شلغم
خوشبختانه شلغم جزء سبزیجات نسبتا 
ارزانی است که در عین حال به راحتی 
قابل پخت و مصرف است. شلغم سرشار 
از ویتامی��ن C و اس��یدهای آمین��ه  
ضروری برای بدن است. فصل سرما را 
ب��دون این س��بزی مفید س��ر نکنید. 
بدانید که نصف فنجان از این س��بزی 
پرخاصیت حاوی 35 کالری و 18 میلی گرم ویتامین C است. داخل 
سوپ یا آشتان حتما شلغم بریزید. ترکیب شلغم و عسل، شربتی به 

دست می دهد که یک آنتی بیوتیک معجزه گر و کامال طبیعی است.

انواع کلم
محققان معتقدن��د افرادی که گل کلم 
بیش��تری مص��رف می کنن��د، میزان 
کلس��ترول خونش��ان کمتر است. اگر 
قصد الغ��ری داری��د بدانید ک��ه این 
کلم های خوش طعم یک همیار خوب 
محسوب می ش��وند. احتماال این کلم 
چندان خوش��ایند کودکان نباشد، اما 
باید بدانید کلم بروکس��ل منبع ویتامین C محسوب می شود، پس 

خودتان را از خواص این سبزیجات مفید محروم نکنید.

نخود فرنگی
در فصل سرما حتما نخود فرنگی مصرف 
کنی��د. ای��ن نخوده��ای خوش��رنگ 
کوچک،کم کالری و حاوی چربی کمی 
هس��تند، اما در عین حال منبع خوبی 
برای تأمین پروتئین محسوب می شوند. 
از این گذشته نخود فرنگی ها سرشار از 
پکتی��ن و فیبره��ای غذای��ی دیگری 

هستند که میزان قند خون و کلسترول را کاهش می دهند.

کدو حلوایی
کدو حلوایی منبع آنتی اکسیدان هاست 
و به خوب��ی از عهده  تقویت سیس��تم 
ایمنی بدنت��ان برمی آی��د. بتاکاروتن 
 A موجود در آن، در ب��دن به ویتامین
تبدیل می شود. همان طور که می دانید 
این ویتامین برای س��المت چشم ها و 
رشد استخوان ها الزم اس��ت. پتاسیم 
موج��ود در این کدوهای بامزه، خطر ابتال به فش��ار خ��ون باال را نیز 

کاهش می دهد.

چغندر قرمز
در میان س��بزیجات، چغندر قرمز اغلب 
مورد توجه کمتری قرار می گیرد. در ایران 
هم بازار چغندر قرمز یا همان لبو اغلب تنها 
در فصل سرما داغ می ش��ود. این سبزی 
خوشمزه همچنین دارای فوایدی  برای 
خون س��ازی در بدن اس��ت و می تواند 
کمبود آهن را نیز در بدن شما جبران کند.

درست است که آدم ها با ازدواج، بیشتر عادت هایشان تغییر 
می کند و اصال شیوه زندگی و عالیقشان هم با قبل تفاوت 
پیدا می کند، اما باز هم عادت هایی وجود دارد که نه تنها 
با گذشت زمان درست نمی شود بلکه ممکن است روز به 

روز شدید تر هم بشود. 
اوضاع هر روز برایتان س��خت و س��خت تر می ش��ود اما 
منتظر می مانید. منتظ��ر روزی که او ب��ه تصویر ایده آل 
ش��ما تبدیل ش��ود و همه این ویژگی هایی ک��ه آزار تان 
می دهد، تغییر کند. ش��ما تنها در انتظار این تغییرات به 
این رابطه ادامه می دهید. درست است که آدم ها با ازدواج، 
بیشتر عادت هایشان تغییر می کند و اصال شیوه زندگی 
و عالیقش��ان هم با قبل تفاوت پیدا می کن��د، اما باز هم 
عادت هایی وجود دارد که نه تنها با گذشت زمان درست 
نمی شود بلکه ممکن است روز به روز شدید تر هم بشود. 
این را باید بدانید و دست از خیال پردازی بکشید. در این 
مقاله با فهرست کوچکی از این ویژگی های تغییرناپذیر 

آشنا شوید.
از در و دیوار شاکی است؟

فکر نکنید آدم های ناامید با حضور فرشته نجاتی چون شما 
اصالح می شوند. اگر نامزد تان به زمین و زمان بدبین است 
و فکر می کند همیشه در حقش ظلم شده، کمی بیشتر 
به دالیلتان برای ازدواج فک��ر کنید، چراکه چنین فردی 
با تالش ها و فداکاری های ش��ما هم درس��ت نمی شود و 
نگاهش به زندگی هم تغییر نمی کند. شاید او در آغاز، شما 
را ستایش کند و ناجی خود بنامد، اما بعد از مدتی شما هم 
برایش رنگ آدم های دیگر را می گیرید و به یکی دیگر از 
دالیل ناکامی و شکایتش تبدیل می شوید. آدم هایی که 
حاضر نیستند مسئولیت زندگیش��ان را بپذیرند و برای 
هر شکس��تی دیگران را مقصر می دانن��د، حتی با وجود 

محبت های بی دریغ شما هم اصالح نخواهند شد.
اعتیاد دارد؟

بهانه این موضوع هم معلوم است. »شرایطم خوب نبوده 
و اگر در کنارم باش��ی و حمایتم کن��ی تغییر می کنم!« 
افرادی که به مخدر و هر چیز دیگ��ری اعتیاد دارند، ادعا 
می کنند که شرایط نامساعد زندگی، آنها را به دامان چنین 
مشکلی انداخته اس��ت.آنها حتی خودش��ان هم نسبت 
به شخصیتش��ان آگاهی الزم را ندارند و درون خودشان 
هم فکر می کنند اگر یک فرش��ته فداکار در کنار ش��ان 
باشد، اوضاع درست می شود و دس��ت از این عادت های 
اعتیادگونه برمی دارند. اما واقعیت این است که حتی اگر 
برای یک مدت کوتاه اعتیاد شان را کنار بگذارند، باز هم با 
کوچک ترین بهانه یا احساس خألیی دوباره سراغ عادت 
قدیمیشان می روند. نمی گوییم تمامی این افراد دوباره به 
عادت مخربشان برمی گردند، اما باید بدانید که این موضوع 

به آن سادگی که شما و او فکر می کنید هم نیست.
خسیس است؟

زمانی که بدون اطالع قبلی، جنس��ی از پش��ت ویترین 
چش��متان را می گیرد و برای خریدش اق��دام می کنید، 
سعی می کند شما را منصرف کند؟ در این مدت نامزدی، 
یک بار هم به یک رستوران خوب نرفته اید و هیچ میلی به 
خریدن کادوهای کوچک برایتان ندارد؟ شاید فکر کنید 
دستش فعال تنگ است و برای خرید وسایل خانه یا تدارک 
دیدن جشن عروسی، به همین پول های اندک نیاز دارد، 
اما اگر بخواهید به این قضاوتتان اعتماد کنید، باید باقی 
رفتار های او را هم بررسی کنید و مطمئن شوید. زندگی 
با آدم های خسیس آسان نیس��ت و آنها هم راحت عوض 
نمی شوند. شاید با گذشت زمان، فرد خسیس پول هایش 
را هم در اختیار ش��ما بگذارد، اما او از این موضوع عذاب 
خواهد کش��ید و از خرج کردن یک ریال از آن پول ها هم 

لذت نخواهد برد.
اعتماد به نفس ندارد؟

منزوی و گوش��ه گیر اس��ت و آن ق��در اعتم��اد به نفس 
ندارد که بتواند خودش را در جمع نش��ان دهد؟ برای او 
میهمانی رفت��ن و حضور در مقابل دیگران س��خت ترین 
کار اس��ت و به دلیل گوش��ه گیری اش در محیط کار هم 
نتوانس��ته تاکنون آن طور که باید پیشرفت کند؟ یادتان 
نرود ک��ه زندگی کردن با چنین فردی آس��ان نیس��ت. 
 آدم هایی ک��ه اعتماد ب��ه نف��س پایینی دارن��د، نه تنها

در این موقعیت ها بلک��ه در تک تک لحظ��ات زندگی از 
دیگ��ران فاصله می گیرن��د و جا می مانن��د و نمی توانند 
همسری توانمند و موفق برایتان باشند. البته تغییر دادن 
این آدم ها محال نیس��ت اما از آنجا که این مسئله ریشه 
در ش��خصیت و اوضاع روانیش��ان دارد، تنها یک درمان 
طوالنی مدت اس��ت که می تواند این ترس از ابراز وجود 

را از آنها بگیرد.
عاشق سینه چاک است؟

هیچ کس از این که مورد عشق دیگری قرار بگیرد، بدش 
نمی آید. ما آدم ها محتاج توجه و محبتیم و وقتی کسی با 
تمام وجود چنین هدیه هایی را نثارمان می کند، نه تنها 
احس��اس آرامش می کنیم بلکه حس غرور هم سراغ مان 
می آید و در مقابل دیگرانی که در معرض چنین عش��قی 
قرار نگرفته اند، احساس پیروزی می کنیم، اما عشق همه 
آدم ها از این جنس نیست. ش��ما نمی توانید از رفتارهای 
افراطی ای که به نام عشق انجام می شوند، آرامش بگیرید. 
کس��انی که برای پر کردن خألهای وجودیشان، محبت 
غیرقابل جبرانی را نثارتان می کنن��د، هرگز قابل اعتماد 
نیس��تند و بدانید که اگر او در مقابل شما از تحقیر شدن 
نمی ترس��د و اگر برای اثبات عشقش به شما می چسبد و 
یک جای تنفس هم در زندگیتان نمی گذارد، باید درمورد 

آینده این رابطه، بیشتر فکر کنید.

 همسر با این ویژگی ها یی
16+1+ اصالح ناپذیر است؟
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دانستنی

خوب، بد، زشت

مهرزاد دانش

سالمت

عکس نوشت

بر اس��اس یک مطالعه، نوش��یدن آب یخ، ش��یر، چای سبز، 
سرکه سیب و نوشیدنی های س��ویا به سوزاندن چربی شکم 

کمک می کند.
نوش��یدن آب یخ به بدن کمک می کند تا کالری های بیشتری 
را بس��وزاند. با نوش��یدن آب یخ، بدن مجبور می ش��ود تا برای 
همتراز ک��ردن دمای آب یخ ب��ا دمای بدن، کالری بیش��تری را 
بس��وزاند. براس��اس نتایج یک مطالعه که در آلمان انجام ش��ده 
اس��ت، نوش��یدن دو لیوان آب یخ میزان سوخت و س��از بدن را 
 دس��ت کم 30 درصد افزایش می دهد. از دیگر نوشیدنی هایی

که به سوزاندن چربی های اطراف شکم کمک می کند، شیر است. 
شیر به نوشیدنی معروف است که موجب افزایش سوخت و ساز 
بدن می شود. از شیر، خامه، بستنی و دیگر لبنیات تهیه می شود، 
اما بیشتر مردم فراموش می کنند که شیر مملو از کلسیم است 
و کلس��یم می تواند به کاهش چربی کمک کند، چرا که کلسیم 
سرعت شکست سلول های چربی را افزایش می دهد. با این وجود 
باید توجه داشت که نباید هر روز مقدار زیادی شیر مصرف کرد 
زیرا این کار موجب چاقی می شود. چای سبز سومین نوشیدنی 
است که به سوزاندن چربی بدن کمک می کند. چای سبز یک تأثیر 

 متابولیک دارد که سیستم سوخت و ساز بدن را تا 4 درصد افزایش 
می دهد. این میزان برای بیش��تر م��ردم معادل س��وزاندن 70 
کالری اضافی در روز و یا از دست دادن سه تا هفت پوند در سال 
است. این نوش��یدنی دارای کاتچین است که سطوح ترشح یک 
ماده ش��یمیایی را در مغز که موجب افزایش س��رعت س��وخت 
و س��از می ش��ود، افزایش می دهد. چای س��بز با مهار حرکت 
 گلوکز در س��لول چربی از ابتال ب��ه چاقی جلوگی��ری می کند.

سرکه س��یب چهارمین نوشیدنی است که به س��وزاندن چربی 
 بدن کمک می کند. سرکه س��یب همچنین موجب سم زدایی

از کب��د می ش��ود. س��م زدای��ی از کبد عام��ل مهم و اساس��ی 
 در س��وزاندن چربی به ش��مار م��ی رود، زیرا کبد به س��وزاندن 
چربی ه��ای ذخیره ش��ده در ب��دن کمک می کن��د. همچنین 
کبد به صورت یک کاتالیس��ت عمل می کند که سوخت و ساز 
بدن را تنظیم می کند. برخ��ی مردم ادعا می کنند که س��رکه 
س��یب می تواند چربی غذاهایی را که مصرف م��ی کنیم را قبل 
از این که جذب بدن ش��ود، دف��ع کند. توصیه می ش��ود قبل از 
مصرف غذا، دو قاشق غذاخوری سرکه سیب با آب مصرف شود. 
نوش��یدنی های مخلوط با س��ویا و یا پروتئین گندم، پنجمین 
نوشیدنی اس��ت که به بدن در س��وزاندن چربی کمک می کند. 
س��ویا و پروتئین گندم از جمله بهترین منابع پروتئین هستند 
و از آنجایی که این پروتئین ها به ش��کل مایع هس��تند، مصرف 
آنها در مقایسه با منابع جامد، سریع تر و ارزان تر است. استفاده 
 از هردو این نوش��یدنی ها موجب افزایش س��وخت و س��ازبدن 
می شود، همچنین آنها از عضالت محافظت کرده و موجب تقویت 
آنها می شود. بر اساس این گزارش هرچه مقدار عضالت حفاظت 
شده بیشتر باشد، میزان چربی که بدن می تواند بسوزاند، بیشتر 

می شود.

پنج نوشیدنی برای سوزاندن چربی شکم

 نمایش هوایی
 در چین
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اخبار ویژه

 

مایکل جردن غول و ستاره بسکتبال است که دیگر هر کس��ی او را می شناسد. پرتاب های از راه 
دور او که یک راست در حلقه می افتد، هیجان را در خون تزریق می کند. هر چقدر پرتاب های او 
در زمین بسکتبال زیبا و دیدنی است به همان اندازه هم خودروی شخصی اش چشم ها را به خود 
خیره می کند. خودرویی که به اندازه سه خودروی لوکس دیگر ستاره ها می ارزد. مایکل جردن 
صاحب خودرویی است که شاید کمتر کس��ی در جهان توان خرید آن را داشته باشد. مرسدس 
بنز SLR که با همکاری مک الرن ساخته شده است، یکی از خاص ترین خودروهای کمپانی بنز 
و حتی دنیاست. مراحل ساخت این خودرو فقط با سفارش قبلی کلید زده می شود. قیمت تمام 
شده این خودرو از 480 تا 500 هزار دالر متغیر است. اگر با دالر 1۲۲۶ تومانی هم حساب کنیم، 
قیمت این خودرو به ۶00 میلیون تومان می رسد. البته باید به یک نکته توجه داشت که در ایران 
قیمت برخی مدل های پورشه هم ۶00 میلیون تومان اس��ت، اما پورشه کجا و خودروی مایکل 
جردن کجا؟ نکته اینجاست که قیمت پورشه در ایران به خاطر تعرفه های ۹0 درصدی واردات 
خودرو سر به فلک گذاشته است، ولی در حقیقت قیمت این خودرو به گرد پای بنز SLR مک الرن 
هم نمی رسد. موتور این خودرو از نوع کربنی است که تکنولوژیک ترین موتور خودرو به حساب 
می آید. جردن حدود دو سال پیش سفارش این خودرو را داد و در یک چشم به هم زدن توانست 
بار دیگر به صدر اخبار رسانه ها صعود کند. درهای این خودرو به صورت گوش خرگوشی باز و بسته 
می شود و می تواند در مدت زمان کمتر از 3 ثانیه از سرعت صفر به 100 کیلومتر در ساعت برسد. 
 کمپانی این خودرو دقیقا متوجه س��رعتی بودن این خودرو شده است. زیرا طراحی این خودرو 

به طوری  است که در سرعت های باال از چپ شدن یا گیج زدن فرمان جلوگیری می کند.

محققان مؤسس��ه علوم زیس��تی انرژی آمریکا با اب��داع فرآیندی جدید، موف��ق به تولید 
سوخت های زیس��تی از منابع تجدیدپذیر مانند قند و نشاسته ش��دند که بین پنج تا 10 
سال آینده تجاری سازی خواهد ش��د. اگرچه هزینه تولید این سوخت ها در حال حاضر از 
مشتقات نفت بیشتر بوده، اما از انرژی بیشتری در هر گالن نسبت به اتانول برخوردار بوده 
و به گفته دانشمندان در صورت استفاده، انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل ونقل را 

تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
این رویکرد با یک فرآیند تخمیر باکتریایی آغاز ش��ده که به ترکیبی از استون، بوتانول و 
اتانول منجر می شود. محققان دریافته اند که حالل های آلی می توانند استون و بوتانول را 

با استفاده از تنها 10 درصد انرژی مورد نیاز رایج تقطیر کنند.
این فرآیند باعث به جا ماندن اتانول ش��ده و ترکیب نهایی از نس��بت صحیح برای تبدیل 
 آس��ان به س��وخت ش��بیه به دیزل مبتنی بر نفت با اس��تفاده از یک فرآیند کاتالیزوری 

برخوردار است.
آزمایشات این محققان نشان داده که این سوخت زیستی تقریبا مانند یک سوخت دیزلی 
مبتنی بر نفت عادی می سوزد. این فرآیند کاتالیزوری که حاوی پاالدیوم و فسفات پتاسیم 

بوده، مواد شیمیایی را به هیدروکربن تبدیل می کند. 
مواد شیمیایی حاصله را همچنین می توان به پالستیک تبدیل کرد. این محققان در حال 
حاضر توانسته اند کاتالیزورهای جایگزین ارزان تر و با تأثیر مشابه را شناسایی کنند که این 

فرآیند را به مرحله تجاری شدن نزدیک تر می کند.

تولید سوخت دیزلی از قند!صاحب لوکس ترین خودرو دنیا کیـست؟

در طول روز ممکن اس��ت از کار زیاد خسته ش��وید و دیگر 
در میانه ه��ای زیاد توانایی تکان خوردن نداش��ته باش��ید. 
 اینجاست که یک خواب کوتاه می تواند انرژی شما را دوباره

 تأمین کند.
گاهی اوقات در خیابان و یا محل های عمومی احساس ضعف 
و یا خواب آلودگی می کنید و احساس می کنید باید حتما 

بخوابید اما محل مناسبی را نمی یابید.
این مشکل باعث شده اس��ت تا یک طراح فرانس��وی به نام 
“م��اری ویرجین” دس��ت ب��ه طراحی یک ات��اق مخصوص 

 خواب نیم��روزی بزند تا بت��وان آن را در محل های عمومی
 قرار داد.

این اتاق در ابعادی بسیار کوچک طراحی شده است که فضای 
زیادی را اشغال نمی کند و همچنین در داخل آن یک محیط 

بسیار تمیزو آرامش بخشی طراحی شده است.
استفاده اصلی این اتاق بنا به گفته طراح آن در محیط های 
عمومی و یا شرکت های مختلف اس��ت. این اتاق با توجه به 
درخواست ش��ما زمان های 10،15 و ۲0 دقیقه ای را برای 

خواب تعیین می کند. عجیب ترین جنگل جهان 
جنگل سنگی یا جنگل سنگواره، عجیب ترین جنگل جهان است که 
اسرار ۲۲5 میلیون س��ال قبل را با خود همراه دارد و یکی از مناطق 
مهم جهان به ش��مار می آید. تصور کنید در مکانی قدم می زنید که 
طبیعت آن از زمان دایناسورها حفظ شده و با درختانی احاطه شده 
که میلیون ها س��ال از آن می گذرد. چنین جنگل��ی را در کره زمین 
می توان در ایالت »آریزونا« در آمری��کا یافت. این جنگل به »جنگل 
س��نگی« معروف اس��ت و از این جهت که حاوی آثار و نشانه هایی 
 از میلیون ها س��ال پیش اس��ت، از جمله مهم تری��ن مناطق جهان 

به شمار می آید.
تصویری ک��ه در این س��نگ ها مش��اهده می کنی��د، در واقع ۲۲5 
میلیون سال پیش درختان س��بزی بودند که دایناسورها و جانوران 
ناش��ناخته ای در بین آنها زندگی می کردند، اما این درختان چگونه 
به سنگ تبدیل ش��دند و چگونه پس از این همه مدت بقای خود را 
حفظ کردند؟ این درخت��ان بنا به گفته دانش��مندان به دلیل وقوع 
آتشفشان ها ریشه کن شده و زیر خاک و بقایای آتشفشانی میلیون ها 
سال مدفون شدند تا به مرور زمان تبدیل به سنگواره شوند. به لطف 
این سنگواره هاست که دانشمندان توانسته اند با موجودات و جانوران 
و گیاهان میلیون ها سال پیش آشنا شوند و هم اکنون کار برای کشف 

موجودات و گیاهان گذشته همچنان ادامه دارد.

اتاقی برای چرت زدن 
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