
تماماستخدامیهامشغولبهکارمیشوند
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد 
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 حی��ف نیس��ت اف��راد سرش��ناس و قهرمانان و 
اس��طوره های محبوب میلیون ها جوان و نوجوان 
ایران��ی ه��وادار ورزش به وی��ژه فوتبال،به ج��ای 
تعامل،به تقابل بپردازند؟ و تمام انرژی و توانشان 
را صرف درگیری خصومت های بی حاصل شخصی 
خود کنند؟وفضای ورزش را چنان آلوده سازند که 

نه تنها باعث ترویج بی فرهنگی وبد اخالقی..

 به کدام روسپیدی طمع....!؟

تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه  
پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی 3

 کتاب در سبد هزینه ها
5 جایی ندارد  2

برنامه بمب گذاری
 در قم خنثی شد

سرنخ هاي 
نهفته 
از بیماري ها

دریافتکارمزدازکارتخوانها
فعاًلمنتفیشد

چهارمحالوبختیاریپیشرو
دراجرایسیاستهایثبتاحوال

مشکلآبشرباهوازربطی
بهزایندهرودندارد

شهرداریپسماندمطب
پزشکانراجمعآورینمیکند

منظورترکانازآبگوشت
وقورمهسبزی!
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تولید ساالنه 300کیلوگرم 
طال در میمه

 مدیر مجتمع طالی موته گفت: با راه اندازی طرح 
اس��تحصال طال از م��واد معدنی کم عی��ار، میزان 
تولید س��االنه این مجتمع 120 کیلوگرم افزایش 
می یابد.حمید منتظری هدف شرکت طالی موته 
را توسعه زیرس��اخت ها و تولید، طرح های به اجرا 
درآمده عنوان و اظهار کرد: ازجمله طرح های مهم 
آن، استحصال طال از مواد معدنی کم عیار با روش...

4

ساختدوربینثبتتخلفات
موتورسیکلتدراصفهان

آغاز مهاجرت پرندگان زمستان گذر 
کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به کوچ پرندگان 
زمس��تان گذر آبزی و کنار آبزی به رودخان��ه زاینده رود گفت: سرش��ماری از گونه های 
پرندگان هرساله به صورت جهانی از اواسط دی تا اوایل بهمن همزمان با ماه ژانویه صورت 

می گیرد.مریم امیدی افزود: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال گذشته، بالغ بر 
10 هزار قطعه پرنده از 33 گونه به 21 سایت آبی در استان اصفهان مهاجرت کردند.

وی اظهار کرد: بیشترین گونه پرندگان مهاجر آبزی از گونه »کاکایی سرسیاه« ...

س:زاینده رود 
]عك

 رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان از طراحی و س��اخت 
دوربین ثب��ت تخلفات موتورس��یکلت ها برای 
نخستین بار در کشور توسط یکی از کارکنان این 

پلیس خبر داد.
سرهنگ حس��ین غالمیگفت: این دوربین ثبت 
تخلفات موتورس��یکلت در یکی از بزرگراه های 

شهر اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است. 
وی اظهار کرد: ورود موتورس��یکلت به بزرگراه 
ممنوع اس��ت و ب��ا متخلف��ان برخ��ورد قانونی 
 خواهد شد و حتی کارت سوخت آنان نیز باطل

 می شود.
وی افزود: نظارت و کنترل موتورسیکلت هایی 
که وارد محدوده بزرگراه ها می ش��وند نیازمند 
 نیروی انسانی زیاد اس��ت ولی با استفاده از این

 دوربین ها به راحتی می ت��وان تخلفات آنان را 
ثبت کرد. سرهنگ غالمی خاطر نشان کرد: در 
این زمینه قراردادی با شهرداری اصفهان به امضاء 

رسیده تا این دوربین ها به تولید انبوه برسد و در 
تمام بزرگراه ها و سطح شهر از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه یک موتورسیکلت به اندازه شش 
دس��تگاه خودرو، هوا را آلوده می کند، گفت: به 
منظور کاهش آلودگی ه��وا، کاهش تخلفات و 
تصادفات، موتورس��یکلت ه��ای بنزینی باید به 

برقی تبدیل شوند.
وی با اش��اره به مزیت های موتورسیکلت های 
برقی نس��بت به بنزینی گفت: پلیس راهنمایی 
و رانندگی اس��تان در این زمینه پیشقدم شد و 
اولین بار 10 دس��تگاه موتورسیکلت برقی را در 
س��طح ش��هر به راه انداخت تا الگوی استفاده از 
این وسیله نقلیه را به ش��هروندان ارائه و مردم را 
به استفاده از آن تش��ویق کند.با صحبت هایی 
که در این زمینه ش��ده قرار اس��ت ش��هرداری 
اصفهان یک سری یارانه و مش��وق هایی را ارائه 
 کند تا مردم به سمت استفاده از این وسیله نقلیه 

3بروند.
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 15 آذر اليحه بودجه سال 94
 به مجلس تقديم می شود

 سخنگوی دولت از ارائه الیحه بودجه سال 94 به مجلس در 
15 آذرماه خبر داد.محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مواردی از الیحه بودجه 
سال 1394، اظهار کرد: الیحه بودجه س��ال 94 هفته آینده 
به دستگاه ها ابالغ می شود و پس ازآن طی پنج شنبه و جمعه 
آینده با دستگاه ها دراین باره جلسه خواهیم داشت و پس ازآن 
دوم آذر الیحه بودجه سال 1394 از سوی سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور به دولت تقدیم می شود.

برنامه بمب گذاری در قم خنثی شد
وزیر اطالعات گفت: در روزهای عزاداری ماه محرم امس��ال 
افرادی قصد بمب گذاری در شهر قم را داشتند که قبل از هر 
اقدامی دستگیر شدند.حجت االسالم سید محمود علوی وزیر 
اطالعات در نشست شورای اداری استان همدان اظهار داشت: 
با اش��راف اطالعاتی، عوامل یک برنامه پلی��د بمب گذاری در 
شهر قم، شناسایی و قبل از کوچک ترین تحرکی همه عوامل 
آن دستگیر ش��دند.وی همچنین افزود: هرازگاهی دشمنان 
توطئه های��ی را علیه ملت ای��ران و نظام جمهوری اس��المی 
طراحی می کنند که نیروهای اطالعاتی کشور موفق به کشف 
و خنثی سازی آن ها می شوند.علوی افزود: در روز قدس امسال 
نیز چند برنامه انفجار انتحاری با اس��تفاده از جلیقه در چند 
مرکز استان کشورمان شناسایی و کشف شد.وی تأکید کرد: 
هیچ حرکتی از سوی دشمنان از چشمان تیزبین و نگاه نافذ 

وزارت اطالعات خارج نیست.

رسانه ها نیت افراد را به راحتی زير 
سؤال نبرند

آیت اهلل حائری شیرازی خطاب به رسانه ها گفت: نیت افراد را 
به راحتی زیر س��ؤال نبرید.این عضو مجلس خبرگان رهبری 
اظهار کرد: توصیه  من به مطبوعات این اس��ت که در رد قول 
افراد و یا اشتباه دانستن فعل آن ها آزاد هستند، اما وقتی درباره 
شخص صحبت می کنند نباید نیت افراد را به راحتی زیر سؤال 
ببرند.حائری شیرازی خاطرنشان کرد: خط قرمز رسانه ها باید 

نیت اشخاص باشد چون آن ها دستگاه نیت خوانی ندارند.

 رئیس دومای روسیه 16 نوامبر 
به ايران می آيد

رئیس دومای روسیه در رأس هیئتی بلندپایه  از نمایندگان در 
سفری دوروزه به تهران می آید.

سرگئی ناریس��تین، رئیس دومای روس��یه در رأس هیئتی 
بلندپایه متش��کل از نمایندگان این کشور 16 و 17 نوامبر به 

مدت دو روز به ایران سفر می کند.
در این سفر نمایندگانی از روسای کمیته های مختلف دومای 

روسیه حضور دارند.

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان باره��ا در موضع گیری های 
مختلف اعالم کرده اس��ت که آمریکا باید ای��ن آمادگی را 
داشته باشد که تصمیمات سخت اتخاذ کند و اکنون زمان 

تصمیم گیری سخت آمریکایی ها فرارسیدهاست .
وزیر امور خارجه کشورمان به همراه تیم هسته ای سه روز 
در مسقط مذاکرات فش��رده ای را داش��تند، مذاکراتی که 
پیش از آغاز کارشناسان از احتمال  گره گشا بودن آن برای 
پرونده هسته ای خبر می دادند.سید عباس عراقچی، عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای نیز در مصاحبه ای قبل از 
آغاز مذاکرات در مسقط  گفت: همه اعضای 1+5 و ما، این 
اعتقاد را داشتیم که یک حضور مجدد در عمان خیلی مفید 
 خواهد بود و دعوت سلطان محترم عمان را همه کشورها با 
طیب خاطر اجابت کردن��د و ما دور دیگ��ری از مذاکرات 
را در عم��ان خواهیم داش��ت؛ دوری که امیدوار هس��تیم 
تعیین کننده باشد.اما مذاکرات عمان باوجود سکوت خبری 
سنگین حاکم بر مذاکرات ش��اید آن طور که همه طرف ها 
انتظار آن را داشتند تعیین کننده نبود.در حالی  مذاکرات 
س��ه جانبه محمدجواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون 
در مس��قط  آغاز ش��د که از همان آغاز از حضور عکاسان و 
فیلم برداران حتی برای دقایق اولیه در نشس��ت جلوگیری 
ش��د. حاضر نبودن تصویربرداران در نشست، اولین خبری 
بود که از مذاکرات در رس��انه ها منتشر ش��د و به دنبال آن 
این تحلیل که عدم حضور آن ها نشانه گفتگوهایی سخت،  

پیچیده و البته محرمانه است.

گفتگوهای سه جانبه در روز یکش��نبه  گذشته در دو نوبت 
صبح و عصر برگزار ش��د و روز دوش��نبه نی��ز مذاکرات در 
دو نوبت برگزار ش��د. اما خبرها از فض��ای مذاکرات از ظهر 
روز دوم و در حقیق��ت پس از س��ومین دور گفتگوها، وارد 
فضایی ش��د که حاکی از عدم پیش��رفت بود.این در حالی 
بود که  ظریف و کری در ابت��دای چهارمین دور مذاکرات 
تصویربرداران را برای لحظاتی پذیرفتند و در اظهارنظری 
کوتاه، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: »درنهایت پیشرفت 
خواهیم کرد.« همتاي آمریکایی اش هم اعالم کرد: »سخت 
در تالش هس��تیم.«اما خبرگزاری کی��ودو ژاپن در دقایق 
اولیه پایان مذاکرات سه جانبه به نقل از یک دیپلمات ایرانی 
مذاکرات دوروزه میان ایران و گ��روه 1+5 در عمان درباره 
برنامه هسته ای تهران را »سخت« توصیف کرد که پیشرفت 
اندکی را نیز به همراه داش��ته اس��ت.کیودو به نقل از این 
دیپلمات نوشت:  ما همچنان اختالفاتی درباره موضوعات 
اصلی داریم و پیش��رفت اندکی در ای��ن دور از گفت وگوها 
داشتیم.خبرگزاري رویترز نیز در اظهارنظر دیگری به نقل 
از یک   مقام ایراني از پیش��رفت ان��دك در مذاکرات پس از 

ساعت ها بحث و تبادل نظرهای طوالني خبر داد.
در پی ای��ن اخبار خبرنگار بی بی س��ی در گزارش��ی اعالم 
کرد که جان ک��ری، وزیر خارجه آمریکا ب��ه هنگام خروج 
از پایتخت عمان به خبرن��گاران گفته که تالش ها هنوز در 

جریان است ولی مذاکرات نه خوب بوده و نه بد.
به گفته خبرنگار بی بی س��ی، جان کری در حالی مذاکرات 

را نه خ��وب و نه بد )So So( خواند که دس��ت های خود را 
به نش��انه بی تفاوتی تکان می داد.اما در پی این اخبار سید 
عباس عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
کشورمان نیز در پایان همین شب در نشستی با خبرنگاران 
داخلی حاضر در مس��قط گفت: خیلی مس��تقیم و نزدیک 
و عملیاتی ب��ا عنایت به ه��دف یعنی هم��ان توافق نهایی 
مذاکره کردیم و گفتگوها همچنان ش��کل جدی و واقعی 
دارد، ولی در موقعیتی نیستیم که بتوانیم ادعای پیشرفت 
در مذاک��رات بکنیم.به هرحال در ادامه ای��ن اظهارنظرها 
و درحالی که از صبح روز سه ش��نبه نهمی��ن دور مذاکرات 
هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در فضای بسته خبری آغاز 
شد، اخبار ضدونقیض نیز از روند پیشرفت مذاکرات اعالم 
ش��د.باوجودآنکه روس ها همچنان به تواف��ق در مذاکرات 
هسته ای خوشبین هستند و »س��رگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روس��یه اعالم کرده، روس��یه معتقد است که 
فرصت خوبی برای تعامل قدرت های جهانی با ایران درباره 
برنامه هسته ای این کش��ور تا تاریخ 24 نوامبر وجود دارد، 
خبرگ��زاری المانیتور هم از احتم��ال 50 درصدی تمدید 

مذاکرات و عدم حضور توافق سخن می گوید.
اما اخب��ار ضدونقی��ض از خوش بینی یا ع��دم خوش بینی 
به توافق هس��ته ای در حالی مطرح می ش��ود که وزیر امور 
خارجه کش��ورمان در بدو ورود به مسقط در مصاحبه ای با 
خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات در مسقط حول دو محور 
اصلی اختالفی یعنی میزان غنی سازی و مسئله لغو تحریم ها 
خواهد بود.مسائلی که پیش ازاین نیز اعالم شده بود که در 
صورت حل آن ها حصول توافق عملی خواهد بود و س��ایر 
موضوعات قابل حل و فصل.البته در موضوع غنی س��ازی و 
تعداد سانتریفیوژها  پیش ازاین نیز اخبار رسانه ها حاکی از 
آن بود که تعداد 5 تا 6 هزار سانتریفیوژ با شرایط موردنظر 
طرفین به احتمال زی��اد موردتوافق ق��رار خواهد گرفت و 
مس��ئله اصلی باقی مانده همان موضوع لغو تحریم ها است 
که ایران از ابتدای مذاکرات هسته ای بر آن تأکید داشته و 
مقامات کشورمان بارها اعالم کرده اند حصول هیچ توافقی 
بدون لغو کامل تحریم ها ممکن نیس��ت.آنچه مسلم است 
ایاالت متحده، ش��ورای امنیت س��ازمان و اتحادیه اروپا در 
طول بیش از 10 سال گذشته شدیدترین تحریم ها را علیه 
ایران اعمال کرده اند. تحریم هایی که هیچ گاه از سوی ایران 
پذیرفته نش��د و همواره آن ها را خالف قواع��د بین المللی 

دانسته است.
در حال حاضر و در جریان مذاکرات هس��ته ای کشورهای 
1+5 و در رأس آن ه��ا امریکا اص��رار دارند ک��ه می توانند 
بالفاصله پ��س از امض��ای توافقنامه جام��ع، تحریم های 
اقتصادی را تعلیق کنن��د اما لغو تحریم های هس��ته ای  و 
تسلیحاتی را شامل مرور زمان کنند. این همان مسئله ای 

است که از سوی ایران قابل قبول نیست.

روس��ای جمهوری ایران و آذربایجان با تأکید بر ایجاد شتاب و 
تحرك روزافزون در روابط دو کشور تصریح کردند: هیچ قدرت 
و کش��ور ثالثی نمی تواند در رابطه دوستانه تهران - باکو خدشه  
ایجاد کند.حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی پس از 
امضای اسناد و یادداشت تفاهم های همکاری بین تهران و باکو 
در نشست مش��ترك خبری بابیان اینکه روابط دو ملت ایران و 
آذربایجان شایسته تحرك بیشتری اس��ت، اظهار داشت: مردم 
ایران و جمهوری آذربایجان یک روح واحد در دو جسم و کالبد 
هستند و از فرهنگ، اعتقادات، دین و مذهب و تاریخ مشترکی 
برخوردار می باشند، لذا پایه اصلی برای توسعه روابط بین دو ملت 
کاماًل فراهم است و باید از این پایگاه مستحکم به نفع منافع دو 
ملت بهره برداری کنیم.رئیس  جمهوری بابیان اینکه بدون تردید 
ارتباط نزدیک بین دو دولت منفعت باالتر دو ملت و دو کشور را 
به ارمغان خواهد آورد، اظهار داش��ت: اقتصاد دو کشور می تواند 
مکمل و در کنار هم قرار بگیرد، لذا بای��د کاری کنیم که تجار و 

سرمایه گذاران دو کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک تر شوند.
روحانی افزود: ای��ران و جمهوری آذربایج��ان درزمینه انرژی، 
تجارت، ارتباطات، علم و فناوری و در بخش فرهنگی ظرفیت های 
فراوانی برای همکاری دارند و امروز اراده جدی در دو دولت برای 
فعال کردن این ظرفیت ها و ایجاد روابط نزدیک تر بین دو کشور 
وجود دارد.رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: جمهوری آذربایجان 
و جمهوری اسالمی ایران در جایگاه جغرافیایی خود می توانند 
به عنوان پل ارتباطی یکدیگر تعریف شده و مکمل کریدوری از 
دریای عمان و خلیج فارس تا دریای سیاه باشند.روحانی در ادامه 

استفاده از ظرفیت های دریاچه خزر و صیانت از آن را مورد تأکید 
قرارداد و گفت: خزر دریاچه صلح و دوستی و توسعه ملت هایی 
است که در طول قرن ها در کنار آن باهم زندگی کرده اند و امروز 
باید از ظرفیت های آن به نفع منافع ملت های خود استفاده کنیم.

رئیس جمهوری بابیان اینکه امروز مصیبت های بزرگی دامن گیر 
منطقه شده است،گفت:افراطی گری و تروریسم، معضالت بزرگ 
منطقه هس��تند که باید با آن مقابله ک��رده و آن را کنار زد و ما 
خواهان حاکم شدن اعتدال و صلح و دوستی در منطقه هستیم.

رئیس جمهوری گفت: معتقدیم همه کشورها در چارچوب آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ان پی تی باید از فناوری های صلح آمیز 
هسته ای اس��تفاده کنند و نباید اجازه دهیم که برخی کشورها 

فناوری های نوین را در انحصار خود قرار دهند.
روحانی تصریح کرد: معتقدیم سالح های زنگ زده ای مثل تحریم 
دیگر کارساز نیست و باید برای توسعه و برقراری صلح و ثبات در 

جهان دست به دست هم دهیم.

س��ردار امیرعلی حاج��ی زاده بابیان اینک��ه آمریکایی ه��ا با دیدن 
RQ170 ایران��ی س��کته ناقصش��ان کام��ل می ش��ود تأکی��د 
کرد: نمون��ه آمریکایی آن را چون غنیمت اس��ت پ��س نمی دهیم 
اما اگ��ر تحریم های ایران علیه آمریکا برداش��ته ش��ود ش��اید یک 
نمون��ه ایرانی را ب��ه آمریکا بدهیم!.س��ردار س��رتیپ دوم پاس��دار 
امیرعل��ی حاج��ی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران 
 انقالب اسالمی اظهار داش��ت: از زمان به غنیمت گرفتن هواپیمای

RQ 170 آمریکایی تا زمان به پرواز درآمدنRQ 170 ایرانی کمتر 
از سه سال گذشت و در طی این مدت ده ها پروژه تعریف شد که یکی 
از آن پروژه ها ساخت و مهندسی معکوس هواپیمای RQ 170 بود.

وی افزود: درزمینه ساخت RQ 170 ایرانی طراحی معکوس صورت 
گرفت. طراحی معکوس با مهندسی معکوس تفاوت دارد به این معنا 
که در ساخت RQ 170 ایرانی با استفاده از برخی زیرمجموعه ها و 
 ایده های اصلی هواپیمای آمریکایی ایده های بومی نیز در فرایند تولید 
RQ 170 ایرانی به کار گرفته شد.س��ردار حاجی زاده در تش��ریح 

مشخصات و قابلیت های پهپاد RQ 170 خاطرنشان کرد: همان طور 
که متخصصان امر هوای��ی اطالع دارند مجموعه ب��ال بدنه و بخش 
عمودی و افقی هواپیما در یک بال خالصه ش��ده که از طبیعت الگو 
گرفته اس��ت و به همین دلیل میزان اصطحکاك و مصرف سوخت 
آن نس��بت به مورد مش��ابه بس��یار کاهش پیداکرده است.فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه رادار گریزی و پنهان کاری را از ویژگی های 
اصلی پهپاد آمریکایی دانست و افزود: این ویژگی ها باعث شده بود تا 
این هواپیمای بدون سرنشین نقش اول جاسوسی سازمان سیا را در 
منطقه ایفا کند که البته با به غنیمت گرفتن این هواپیما ضربه ای به 
پیکره آمریکایی ها واردشده که به سادگی التیام پیدا نخواهد کرد.وی 
با اشاره به طراحی معکوس این پهپاد به دست توانمند متخصصان 
ایرانی و تأکید بر دس��تیابی به محموله ها اهمیت آن نسبت به خود 
هواپیما گفت: با به غنیمت گرفتن این هواپیما درواقع به قابلیت های 
پرن��ده در بخش جاسوس��ی و پنه��ان کاری و اطالعاتی ک��ه در آن 
انباشته ش��ده بود و نیز روش هایی که آمریکایی ها برای جاسوس��ی 

داشتند دست پیدا کردیم.
وی با تش��ریح مختص��ات و قابلیت ه��ای پهپ��اد RQ 170 ایرانی 
عنوان کرد: هواپیماه��ا از بدنه بال عمودی و ب��ال افقی و بال اصلی 
تشکیل ش��ده اند ولی در این نوع هواپیما همه این چهار جزء در بال 
خالصه شده اند و این به کاهش وزن کمک می کند و با کاهش سرعت 
واماندگی و مصرف س��وخت، مداومت پرواز را افزایش داده و کمک 
می کند این هواپیم��ا مأموریت های خود را نس��بت به هواپیماهای 
هم اندازه خود و یا در مقایس��ه با هواپیماهای س��نتی که بال افقی، 

عمودی و دمی دارند بهتر اجرا کند.

رفع کامل تحريم ها تنها راه حل توافق جامع

ائتالف ضد داعش بدون ايران زمان تصمیم سخت آمریکا فرا رسیده است 
قطعاً شکست می خورد

     نشریه آمریکایی فارن پالسی در گزارشی نوشت 
که حمالت ائت��الف آمریکای��ی به تنهای��ی برای 
شکست دادن داعش کافی نیست و »قطعاً ائتالف 
ضد دولت اس��المی )داعش( بدون ایران شکست 
خواهد خورد.نش��ریه فارن پالسي با اشاره به نقش 
مؤثر ایران در حل وفصل معضل تروریسم داعشی 
در منطقه افزود: تهران از همه زودتر به کمک عراق 
ش��تافت و اوباما نیز اعتراف کرد که تهران س��نگ 

اساس امنیت منطقه است.
فارن پالسی ادامه داد: واشنگتن از این ضعف اطالع 
دارد و به همین دلیل عربستان س��عودی، اردن و 
دولت هایی منطق��ه ای را به فهرس��ت ائتالف ضد 
داعش افزود، زیرا می دانس��ت که همین کشورها 
حامی داعش هستند و اعضای آن را آموزش دادند و 
تجهیز کردند.این تحلیل افزود: بااین وجود، ائتالف 
آمریکا یک قدرت منطقه ای اصلی را کم دارد و آن 
ایران اس��ت.نامه باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا 
به رهبر عالی ایران آیت اهلل خامنه ای تالشی برای 
پر کردن این خأل بود و همچنین اطمینان دهنده 
دراین باره که ائتالف ضد داعش بدون حضور ایران 

حتماً شکست خواهد خورد.

تأکید بايدن بر بهبود وضعیت 
کهنه سربازان آمريکا

 مع��اون اول رئی��س جمه��وری آمری��کا اع��الم 
کرد: وزارت امور کهنه س��ربازان کش��ور به زودی 
 ش��اهد تغییراتی مهم در راس��تای بهبود وضعیت

 کهنه سربازان خواهد بود.
به نقل از خبرگزاری ش��ینهوا، ج��و بایدن، معاون 
اول باراك اوبام��ا، رئیس جمه��وری آمریکا اعالم 
کرد: ما به عنوان یک ملت وظایفی در قبال جوانان، 
کهنساالن و اقشار ضعیف داریم اما هیچ وظیفه ای 

مقدس تر از تعهد ما در قبال کهنه سربازان نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 به برخی مکاتبات اوباما 
پاسخ داده شده است

 دبیر ش��وراي عالي امنیت ملي گفت: نامه نگاری رئیس 
جمهور آمریکا دارای سابقه چندین ساله است و در برخی 

موارد نیز پاسخ هایی به این مکاتبات ارایه شده است.
 علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در نشست سیاسی هفتگی با مدیران و 
کارشناسان دبیرخانه شورای عالی ضمن تشریح آخرین 
وضعیت تحوالت منطقه ، روند مذاکرات هسته ای ایران و 

1+5 را تبیین کرد.
شمخانی ش��کل گیری بحران فزاینده در منطقه و ظهور 
موج سوم تروریسم را ناشی از تالش غرب و به ویژه آمریکا 
برای شکل دهی هندسه سیاسی جدید در خاورمیانه، فارغ 
از واقعیت ها و ضرورت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
ذکر کرد و اظهار داشت: تنها ره آورد سیاست های اشتباه 
غرب برای مردم منطقه، بی ثباتی، ناامنی و نابودی سرمایه 
های اقتصادی و انسانی بوده است.وی با بیان اینکه ناامنی 
های امروز در عراق، سوریه، فلسطین و لبنان به طور قطع 
با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی و درگیر ساختن 
ظرفیت های عظیم جهان اس��الم دنبال می شود، گفت: 
سیاس��ت ها و رفتار آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن که 
زمینه ساز ایجاد داعش گردید و همچنین پشتیبانی از آن 
برای تحقق اهداف منطقه ای نظام سلطه، موضوع پنهانی 
نیست.شمخانی با اشاره به 5 نوبت بارریزی مهمات برای 
نیروهای داعش از سوی نیروهای ائتالف در منطقه جلوال 
در اس��تان دیالی عراق گفت: تکرار این عملیات از سوی 
ائتالف به اصطالح مقابله با داعش، فرضیه س��هوی بودن 

این اقدام را به کلی منتفی نموده است.
نماینده مقام معظم رهبری تداوم اتخاذ رویکرد دوگانه در 
برابر تروریس��م و به ویژه حمایت از معارضان مسلح برای 
مداخله در امور داخلی س��وریه را موجب توسعه بحران و 
بی نتیجه ماندن ائتالف ها و کنفرانس ها دانست و افزود: 
تنها راه حل موضوع س��وریه احترام به دموکراسی و اراده 
مردم این کش��ور در تعیین سرنوش��ت خ��ود و کمک به 
تقویت امنیت به منظور فراهم شدن زمینه گفت وگوهای 
فراگیر میان طرف های سوری است.شمخانی افزود: اولین 
گام در این مس��یر برق��راری آرامش، جلوگی��ری از ورود 
تروریست های خارجی به سوریه و قطع کمک های مالی 
و تس��لیحاتی به تروریست ها اس��ت.نماینده مقام معظم 
رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص نامه اخیر 
اوباما به رهبر معظم انقالب اس��المی گف��ت : نامه نگاری 
رئیس جمهور آمریکا دارای سابقه چندین ساله است و در 
برخی موارد نیز پاسخ هایی به این مکاتبات ارایه شده است.

وی با انتقاد از رویکرده��ای دوگانه هیئت حاکمه آمریکا 
که در مکاتبات محرمانه و مواض��ع اعالمی دارای تناقض 
 های آشکار می باش��د، این روش را صرفا اقدامی با هدف

 تاثیر گذاری بر فضای داخلی این کش��ور عن��وان کرد و 
افزود: مواضع صریح، ش��فاف و قاطع جمهوری اس��المی 
در موضوع هس��ته ای مج��ددا به رئیس جمه��ور ایاالت 
متح��ده آمریکا ی��ادآوری و بر عدم پذی��رش برنامه غنی 
 سازی نمایش��ی از سوی جمهوری اس��المی ایران تاکید 

شده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

2
هر توافقی در مذاکرات باید به تصویب مجلس برسد

رئیس کمیسیون امنیت ملی کش��ورمان با تاکید بر اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی هر توافقی باید به 
تصویب مجلس برس��د، گفت: اگر در توافق نهایی1+5 بحث پروتکل الحاقی بخشی از مسئله باشد، ورود 

مجلس به این مبحث الزامی است.
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رئیس دفتر مرکزی کمیس��اریای عالی س��ازمان مل��ل در امور 
پناهندگان در ایران گفت: اقدامات صورت گرفته در ایران به ویژه 
استان اصفهان برای پناهندگان کشورهای مختلف در جهان نمونه 
است. سیوانکادا ناپاال در دیدار با استاندار اصفهان، میهمان نوازی 
مردم این استان را در پذیرش وزندگی مالطفت آمیز با مهاجرین 
و پناهندگان س��تودنی و قابل تقدیر بیان کرد.وی گفت: این نوع 
برخورد انسانی و همراه با مالطفت می تواند به یک الگو در سطح 
جهان مبدل شود.اس��تاندار اصفه��ان نیز گفت: ای��ران با تمدن 
پنج هزارساله، کشوری مهمان نواز و مهمان دوست است و به استناد 
تعالیم دین و مذهبی که مردم ای��ران دارند، مهمان نوازی به ویژه 

مهمان نوازی از مهاجرین خارجی موردتوجه است.
رسول زرگرپور بابیان اینکه در 30 سال گذشته کشور ایران پذیرای 
مهاجران از عراق و افغانستان و دیگر کشورها بوده، تصریح کرد: 
در این مدت سعی شده است که همانند هم وطنان خود با آن ها 
برخورد کنیم.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: علی رغم برخی 
مشکالت موجود در کش��ور در این سال ها، توانس��ته ایم در این 

خصوص ساماندهی و برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.
زرگر پور افزود: اینجانب به عنوان نماین��ده دولت ایران از کمک 
و همکاری کمیس��اریای عالی س��ازمان ملل در امور پناهندگان 
به منظور ایجاد شرایطی مطلوب برای مهاجران در ایران قدردانی 
می کنم.وی تصریح ک��رد: یک واقعیت وج��ود دارد که علی رغم 
همه مشکالت، زندگی مهاجران افغان بهتر از گذشته شده است.

استاندار اصفهان افزود: رسالت دولت و کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان این اس��ت که تالش نماییم مهاجران با 
رفاه بیشتری زندگی کنند.وی به وجود 200 هزار مهاجر رسمی 
افغان در استان اصفهان اش��اره و اظهار کرد: حدود همین تعداد 
مهاجر غیررسمی نیز در استان زندگی می کنند و حداقل 40 هزار 
دانش آموز پناهنده در مدارس رسمی استان اصفهان تحت پوشش 
قرار دارند که همانن��د دانش آموزان ایرانی از امکانات آموزش��ی 
استفاده می کنند.زرگرپور افزود: با توجه به شرایط موجود استان، 
اصفهان نیاز به ایجاد مدارسی در سطح استان برای پناهندگان دارد 
که از استانداردهای قابل قبولی برخوردار باشد.استاندار اصفهان با 

اشاره به یکی از واحدهای آموزش��ی احداث شده ویژه مهاجرین 
تصریح کرد: باید با توجه به استانداردهای موجود شرایط الزم برای 
بهبود آموزش آنان فراهم شود.وی به مسائل بهداشتی و درمانی 
مهاجرین اشاره کرد و افزود: یک واحد درمانی در شهرستان برخوار 
برای مهاجرین ایجادش��ده که عملکرد خوبی داش��ته است.وی 
درباره ارتقاء سطح بهداشت مهاجرین گفت: نیاز است با مشارکت 

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سطح بهداشت 
مهاجران ارتقا یابد و با توجه به اقدامات صورت گرفته و توریستی 
بودن اصفهان، با همکاری ها مضاعف وضع بهداشت مهاجران به 
سطح مطلوب نزدیک تر شود.استاندار اصفهان در ادامه به حضور 
غیرمجاز مهاجرین افغانستانی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: 
تمام تالش مدیریت استان بر این اس��ت که مهاجرین به صورت 
غیرمجاز وارد اس��تان اصفهان نشوند.اس��تاندار اصفهان افزود: 
بخشی از این اقدامات به فعالیت های کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان بازمی گردد که مانع از بازگشت مهاجران 

به کشور خود است.
زرگرپور به شرایط موجود افغانستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با 
ایجاد آرامش و ثبات در کشور افغانستان زمینه بازگشت مهاجران 
به طور کامل به آن کشور فراهم شود.وی تصریح کرد: با توجه به 
مهاجرت های غیرقانونی باید تالش ها در این زمینه افزایش یابد و 
همکاری های مضاعف با کمیس��اریای عالی سازمان ملل در امور 

پناهندگان و دفتر اتباع خارجه صورت پذیرد.

رئیس کمیساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:

اصفهان  برای پناهندگان کشورهای مختلف در جهان نمونه است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
آمريکايی ها با ديدن RQ170 ايرانی سکته ناقص شان کامل می شود

علی اف: در کنار ايران هستیم
روحانی:  سالح های زنگ زده ديگر کار ساز نیست
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آغاز مهاجرت پرندگان زمستان گذر 
به اصفهان  

کارش��ناس ارش��د اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفهان با اشاره به کوچ پرندگان زمس��تان گذر آبزی و کنار 
آبزی به رودخان��ه زاینده رود گفت: سرش��ماری از گونه های 
پرندگان هرساله به صورت جهانی از اواسط دی تا اوایل بهمن 

همزمان با ماه ژانویه صورت می گیرد.
مریم امیدی افزود: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در 
سال گذش��ته، بالغ بر 10 هزار قطعه پرنده از 33 گونه به 21 

سایت آبی در استان اصفهان مهاجرت کردند.
وی اظهار کرد: بیش��ترین گونه پرندگان مهاجر آبزی از گونه 
»کاکایی سرسیاه« اس��ت که البته گونه های مختلف دیگری 
نیز شامل مرغابی سانان و همچنین انواع پرنده های کنار آبزی 
همچون انواع »حواصیل« و »آگ��رت ها«در طول رودخانه تا 

تاالب گاوخونی قابل مشاهده بودند.
وی سایت های 21 گانه سرشماری این پرندگان را در شهرهای 
مختلف استان اصفهان ازجمله دریاچه س��ند حنا، رودخانه 
بی بی س��یدان، تاالب گاوخونی، رودخان��ه زاینده رود و انواع 
حوضچه های تصفیه خانه های اصفهان، دریاچه سد خمیران، 
دریاچه س��د گلپایگان و آبگیر فصلی پارک ملی کاله قاضی 

عنوان کرد.

بیشتر ندامت ها از گفتار غلط است 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: بیش��تر پرونده های اختالفات، 
دعواها و طالق ناشی از رعایت نکردن آداب گفتار در بین مردم 

و خانواده هاست.
 حجت االسالم والمس��لمین دکت��ر ناص��ر رفیع��ی محمدی 
چهارش��نبه ش��ب در آیین عزاداری هیئت رزمندگان اسالم 
در سالن شهدای بسیج شهر کاش��ان همچنین اظهار داشت: 
بسیاری از ندامت ها و پش��یمانی های مردم نیز از بی دقتی در 

گفتار و بیان آن هاست.
وی بابیان اینکه بیش��تر ندامت ها از گفتار غلط است، افزود: 

در روز قیامت بیشترین گناهان مربوط به زبان و گفتار است.
وی به مردم توصیه کرد: نباید قداست ادب و حرمت بین پدر، 

مادر، برادر، خواهر و اقوام شکسته شود.
حجت االسالم رفیعی، »سستی و کوتاهی در انجام کار خیر« و 
»اعتماد کردن سریع به کسی« را از دیگر عوامل پشیمانی بیان 
کرد و گفت: بدون تحقیق و بررس��ی، اعتماد کردن به کسی، 

ندامت و پشیمانی به دنبال دارد.

تجهیز 129 تقاطع به دوربین های 
نظارت تصويري 

مدیر مرکز کنترل ترافیك ش��هرداري اصفه��ان اعالم کرد: 
تاکنون 1۵1 تقاطع شهر اصفهان به سیستم هوشمند و 12۹ 

تقاطع به دوربین های نظارت تصویري مجهز هستند.
فرهاد کیخس��رو کیاني گفت: به منظور مدیری��ت، کنترل و 
نظارت مناسب ترافیك در کالن شهر اصفهان 1۵1 تقاطع به 
سیستم هوشمند مجهز شده اند که با مرکز کنترل ترافیك نیز 

در ارتباط هستند. 
وي افزود: سیستم هوشمند به کمك سنسور های خود حجم 
ترافیك و تعداد خودروه��ای موجود در تقاطع را اندازه گیری 
کرده و پس ازآن زمان قرمز بودن و یا سبز بودن چراغ را تعیین 

می کند. 

 مصدومان اسیدپاشی اصفهان
 تحت درمان دولتی هستند 

اس��تاندار اصفهان گفت: هر دو مصدوم اسیدپاش��ی در شهر 
اصفهان تحت پوشش درمانی و روانی دولتی قرار دارند.

رس��ول زرگرپور با اش��اره به پیگیری ش��بانه روزی چندین 
اکیپ کارگاهی در سطح استان و کشور برای بررسی موضوع 
اسیدپاشی در استان اصفهان اظهار کرد: این موضوع در حال 
بررسی است و تا دستگیری فرد اسیدپاش ادامه خواهد داشت 

و فرد اسیدپاش را به اشد مجازات خواهند رساند.
وی با اش��اره به مصدومان حوادث اسیدپاشی در اصفهان نیز 
گفت: هر دو مصدوم تحت پوش��ش درمان��ی و روانی دولتی 
هستند، خانم الف در اصفهان مورد مداوا قرارگرفته و من نیز 
در روزهای گذش��ته از او عیادت کردم و خانم ج نیز در تهران 

تحت مداواست.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد هر دو سالمت خود را بازیابند.

تمديد مهلت ثبت نام دانشگاه  
پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی 

مشاور عالی رئیس س��ازمان س��نجش آموزش کشور گفت: 
مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دانش��گاه  پیام نور و مؤسسات 

غیرانتفاعی آزمون سراسری سال ۹3 تا 30 آبان  تمدید شد.
حسین توکلی مشاور عالی رئیس س��ازمان سنجش آموزش 
کش��ور گفت: مهلت ثبت نام و انتخاب رش��ته برای گزینش 
دانشگاه  پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آزمون 
سراس��ر س��ال ۹3 که به گزینش بر اساس س��وابق تحصیلی 

مربوط است تا 30 آبان ماه تمدید شد.

حکم محارب برای عامل اسید پاشی 
بستگی به نظر قاضی دارد

رئیس س��ابق دیوان عالی کش��ور گفت: اینک��ه عامل حادثه 
اسید پاشی اصفهان محارب شناخته ش��ود یا خیر بستگی به 
نظر قاضی دارد.آیت اهلل گرکانی رئیس سابق دیوان عالی کشور 
اظهار داش��ت: پس از دیوان عالی از طرف رهبری برای امور 
فرهنگی و اقامه نماز جماعت در مس��جد حاج س��ید عزیز اهلل 

تهران منصوب شدم و در خبرگان رهبری هم حضور دارم.
وی در خصوص حادثه اسید پاش��ی اخیر اصفهان گفت: هنوز 
روشن نش��ده که عامل جنایت چه کس��ی بوده تا به مجازات 
اعمالش برسد.وی افزود: در حال حاضر به دنبال این هستند 
تا آن جنایت ه��ا را که مرتکب چنین جنایت هولناکی ش��ده 
دستگیر کنند اما اینکه به او حکم محارت دهند یا خیر بستگی 

به نظر قاضی دارد.

گشتی در اخبار
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10 هزار پرونده هر ماهه وارد دیوان عدالت اداری می شود
معاون دیوان عدالت اداری در امور شعب و اس��تان ها از ورود ماهانه 10 هزار پرونده به شعب 
دیوان عدالت اداری در س��طح کشور خبر داد.حجت االسالم والمس��لمین موسی قربانی روز 
پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 86 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری موجود 

است. 
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رئی��س اداره انهار و م��ادي هاي ش��هرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه به زودي طعمه گذاري دوره زمستانه آغاز 
خواهد شد، اظهار داش��ت: طعمه گذاري براي موش ها 
در کنار حاشیه رودخانه زاینده رود، معابر اصلي، حاشیه 
انهار و مادی ها انجام مي شود.سید جالل عمراني با بیان 
این مطلب گفت: در طول تاریخ بشر، موش با انسان هم 
زیست بوده و به طور کامل ریشه کن نشده است اما تمام 
تالش ما بر این است که تعداد موش ها را تقلیل دهیم. 
وي با اشاره به جاري ش��دن آب در رودخانه زاینده رود 
افزود: با توجه به اینکه آب جزئي از چرخه حیات زندگي 

موش ها است اکنون با جاري شدن آب تعداد موش ها در 
حاشیه رودخانه افزایش پیدا کرده است.

وي اضافه کرد: بهترین شیوه مبارزه با موش ها پاکسازی 
 محیط از زباله و پس��ماند ه��ای مواد غذای��ی در کنار 
پارک ها، جوی ه��ای آب و به خصوص جل��وی اغذیه 
فروشی ها است از این رو توصیه مي شود شهروندان از 

ریختن زباله در حاشیه رودخانه جلوگیري کنند.
وی  با اش��اره به طعمه گذاري موش ها بر اساس زمان 
بندي در ۴ دوره انجام مي ش��ود، تصریح کرد: به زودي 
طعمه گذاري دوره زمس��تانه آغاز خواهد شد. عمراني 
خاطرنشان کرد: طعمه گذاري در فصل زمستان نتیجه 
بهتري مي دهد چرا که در فصل گرم��ا به دلیل حضور 
مردم در س��طح پارک ها و ریختن زباله ، غذاي مصرفي 
موش ها فراهم مي شود اما در زمس��تان به دلیل منابع 
 غذایي مح��دود، موش ه��ا مجبور هس��تند از غذاهاي

 طعمه گذاري شده استفاده نمایند. 
وي اظهار داش��ت: در این خصوص طعمه گذاري براي 
موش ها در کنار حاشیه رودخانه زاینده رود، معابر اصلي، 

حاشیه انهار و مادی ها انجام مي شود 

سعید باقری رئیس گروه بهداش��ت و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفه��ان گفت: با اش��اره به 
ضرورت معاین��ه و غربالگری دانش آم��وزان به منظور 
ارتقای شاخصه های سالمتی آن ها : معاینه و غربالگری 
تم��ام دانش آم��وزان اس��تان اصفهان توس��ط مربیان 
 بهداشت مدارس یا در مراکز و خانه های بهداشت صورت

 می گیرد.
 وی با بیان اینکه مدارس��ی که دارای مربی بهداش��ت 
هس��تند، معاینه و غربالگ��ری دانش آم��وزان را انجام 

می دهن��د، اضافه ک��رد: ام��ا در مدارس��ی ک��ه بدون 
مرب��ی بهداش��ت هس��تند، معاین��ه و غربالگ��ری 
دانش آم��وزان در خانه ه��ای بهداش��ت ی��ا مراک��ز 
 بهداش��ت موج��ود در منطق��ه م��ورد نظ��ر انج��ام

 می شود.
رئیس گ��روه بهداش��ت و س��المت اداره کل آموزش و 
پ��رورش اس��تان اصفه��ان تصری��ح ک��رد: در صورتی 
ک��ه پ��س از معاین��ه و غربالگ��ری دانش آم��وزان، 
بیم��اری واگیر داری در برخ��ی از این افراد شناس��ایی 
ش��ود، آم��وزش و پ��رورش نس��بت ب��ه جدا س��ازی 
 دانش آم��وز مبت��ال ب��ه بیم��اری واگی��ر دار اق��دام 

می کند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه همچنی��ن دانش آم��وز مبتال 
ب��ه بیم��اری واگی��ر دار ب��ه خان��واده اش ارج��اع داده 
می ش��ود تا نس��بت به انج��ام اقدام��ات درمان��ی الزم 
اقدام کنن��د، ادامه داد: البته براس��اس دس��تور العمل 
وزارت آم��وزش و پ��رورش، معاین��ه و غربالگ��ری 
 دانش آم��وزان اول س��ه دوره تحصیل��ی بای��د انج��ام 

شود.

به زودي آغاز مي شود

طعمه گذاري دوره زمستانه براي موش ها 

معاون توسعه روستايی و مناطق محروم کشور تاکید کرد

مشکالت اقتصادی روستايیان  را به شهر می کشاند 
مسئول ستاد مرکزی اطالع رساني دارو 

قلیان هاي میوه اي معضلي هولناک تر از معمولی  

رئیس گروه بهداشت و سالمت آموزش و پرورش 

تمام دانش آموزان اصفهانی در مدارس غربالگری می شوند
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 کارگشايي و بخت گشايي فقط
 با 2۰ هزار تومان!

 زوج رمال به دام افتادند 
    رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان اعالم کرد: 
یك زوج کالهبردار که اقدام ب��ه دایر کردن دفتر 
بخت گش��ایي در منزل خود کرده و با دعانویسي 
و فالگیري از مردم کالهبرداري مي کردند، توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهي استان اصفهان دستگیر 

شدند.
سرهنگ ستار خسروي گفت: در پي تماس تلفني 
مردمي با مرکز فوریت هاي پلیس��ي 110 مبني بر 
اینکه یك زن و شوهر با دایر کردن دفتر کارگشایي 
و بخت گش��ایي در منزل خود، اقدام به فالگیري و 
رمالي مي کنند، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداري این پلیس قرار 

گرفت. 
وي افزود: با دریافت ای��ن موضوع بالفاصله اکیپي 
از ماموران به محل اعزام ش��دند و تحقیقات الزم 
را انجام داده و پس از کس��ب اطمینان و بررس��ي 
خبر، با هماهنگي مقام قضای��ي در عملیاتي ویژه 
 وارد منزل ش��ده و این زوج کالهبردار را دستگیر

 کردند. 
رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان با بیان اینکه در 
زمان حضور ماموران زن فالگیر در حال دعانوشتن 
براي 10 نفر از مش��تریان خود ب��ود، تصریح کرد: 
همسر این زن نیز به عنوان ویزیتور، کار پذیرش و 
ثبت نام و نوبت دهي به مشتریان را انجام مي داد. 

س��رهنگ خس��روي خاطرنش��ان ک��رد: قیمت 
دعاهاي کارگش��ایي، بخت گشایي، مهر و محبت، 
رزق و روزي، جلب مش��تري و خری��د و فروش از 
 س��وي این زوج کالهبردار 200 ه��زار ریال اعالم 

شده بود. 
وي اظهار کرد:  در بازرس��ي از این منزل، مقداري 
موم زرد رنگ، خاک بس��ته بندي ش��ده، س��نگ 
نمك، پودر پوست تخم مرغ، نگین زرد رنگ شرف 
الشمس، دعاهاي مندرج بر روي ورقه هاي مسي، 
یك جلد سررسید حاوي اسامي مشتریان، تعداد 
زیادي ورق هاي دعانویسي شده به وسیله زعفران 
و مقدار زیادي آالت و ادوات مربوط به دعانویسي و 

فالگیري کشف شد. 
رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: در این 
زمینه پرونده تش��کیل و متهمان دس��تگیر شده 
براي سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل 

داده شدند. 

     
دبیر ستاد توس��عه پایدار معاونت خدمات ش��هري شهرداري 
اصفهان با اشاره به اینکه شهرداري هیچگاه پسماندهاي پزشکي 
را وارد چرخه تولید کمپوست نکرده و نخواهد کرد، اظهار داشت: 
تولیدکنندگان پسماند پزش��کي تا ابتداي آذرماه فرصت دارند 

قانون مدیریت پسماند را اجرا کنند.
حمیدرضا میریان با بیان این مطلب گفت: ش��هرداري ارگاني 
خدماتي اس��ت و مبناي اقدامات مربوط به پسماندها به قانون 

مدیریت پسماند برمي گردد. 
وي با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند در 20 اردیبهشت 
83 به تصویب مجلس شوراي اسالمي و در ۹ خرداد 83 به تایید 
شوراي نگهبان رس��ید، افزود: متاسفانه بعد از گذشت 10 سال 
از تصویب و تایید این قانون کم��اکان برخي از گروه ها با نادیده 
گرفتن قانون سعي مي کنند مسئولیت خودشان را در مدیریت 

پسماند پزشکي بر مردم شهر اصفهان تحمیل کنند. 
دبیر ستاد توس��عه پایدار معاونت خدمات ش��هري شهرداري 
اصفه��ان تصریح کرد: طبق م��اده ۷ قانون، مدیریت پس��ماند 
پزشکي به عهده شهرداري ها نیست چرا که سزاوار نیست مردم 
تبعات عدم مدیریت صحیح پسماند ها را که مربوط به فعالیت 
تولید کنندگان پسماند پزشکي اعم از مطب ها و آزمایشگاه هاي 

تشخیص طبي است  را تحمل کنند. 
میریان خاطرنشان کرد: همان طور که سکنه یك منزل مسکوني 
پسماند خود را مدیریت مي کنند و نس��بت به تفکیك زباله از 

مبدا اقدام مي نمایند و ش��هرداري به عن��وان مدیریت اجرایي 
پسماند عادي در جمع آوري، حمل و دفع آن ها اقدام مي کند، 
یك مطب و مرکز پزشکي نیز باید پسماند خود را مدیریت کند و 
 بار آن را بر دوش مردم شهر نیندازد. وي اظهار داشت: مدیریت

 پس��ماند هاي پزش��کي از س��وي تولید کنندگان یك قانون 
است و براي ش��هرداري بر اس��اس اقدام اساس��ي در راستاي 
عدالت در خدمات محس��وب مي ش��ود. دبیر س��تاد توس��عه 
پایدار معاون��ت خدمات ش��هري ش��هرداري اصفه��ان ادامه 
داد: بر اس��اس م��اده ۴ قان��ون، ضوابط و روش ه��اي مدیریت 
اجرای��ي پس��ماند ه��اي پزش��کي و پس��ماندهاي وابس��ته 
 مصوب کمیس��یون ام��ور زیربنایي، صنعت و محیط زیس��ت، 
تولید کنندگان پسماند پزشکي از بیمارستان ها تا مراکز درماني 
و مطب ها همگي ملزم به تفکیك، جداسازي، جمع آوري، حمل، 

بي خطرسازي و دفع اصولي پسماندهاي خود هستند. 
میریان اضافه کرد: متاسفانه در ش��رایط فعلي تولیدکنندگان 
پسماند پزشکي غالبا مسئولیت خودش��ان را فقط در محدوده 
مطب و مرکز پزش��کي تلقي م��ي کنند این در حالي اس��ت که 
مسئولیت آلوده شده محیط زیست اعم از آلودگي خاک و آب در 

شرق اصفهان به عهده این تولیدکنندگان است. 
وي یادآور شد: البته شهرداري در سال 8۵ با توجه به عدم وجود 
فرهنگ مدیریت پس��ماند پزش��کي نزد تولید کنندگان آن و 
نگراني از اختالط پسماند پزشکي و پسماندهاي عادي با یکدیگر 

به ط��ور موقت و 6 ماهه قب��ول کرد عملیات جم��ع آوري و حمل 
پسماند هاي پزشکي شهر را بر عهده بگیرد. دبیر ستاد توسعه پایدار 
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان بیان کرد: متاسفانه بعد 
از گذشت 8 س��ال هنوز ش��اهد همکاري متولیان مربوطه در این 
خصوص نیستیم این در حالي است که این اقدام شهرداري برخالف 
قانون و صرفا جهت حفظ بهداشت عمومي، بهداشت محوطه هاي 
شهري و حفظ سالمت شهر اصفهان بوده اس��ت. میریان افزود: با 
تالش هاي یك س��ال اخیر با همکاري موثر دستگاه هاي مربوطه 
نظیر دفتر امور ش��هري اس��تانداري اصفه��ان و اداره کل محیط 
زیست اس��تان، موضوع براي متولیان مربوطه یادآوري و گوشزد 
شد. وي تصریح کرد: طي مصوبات اخیر کارگروه مدیریت پسماند 
اس��تان، ش��یوه و فرآیند انتقال وظایف به تولیدکنندگان پسماند 
پزشکي تعیین و با توجه به مباحث بسیار مهم مرتبط با بهداشت و 
 سالمت عمومي حتي چهارچوب برخورد با متخلفان نیز مشخص

 شده است. 
دبیرستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان با 
اشاره به اینکه از ابتداي آذرماه تولیدکنندگان پسماندهاي پزشکي 
خود موظف به مدیریت پس��ماندها هس��تند، گفت: امیدواریم از 
ابتداي آذرماه شاهد هیچگونه ارجاع تولید کنندگان پسماندهاي 
پزشکي به مراجع قضایي نباش��یم. میریان خاطرنشان کرد: البته 
حدود یکسال است که بیمارس��تان ها با تمکین به قانون مراحل 
جم��ع آوري و حمل پس��ماندهاي خود را به ط��ور کامل به عهده 
گرفتند. وي اظهار داش��ت: بخش دیگ��ري از تولیدکنندگان این 
گونه پس��ماندها ش��امل مطب ها و مراکز درماني سطح شهر علي 
رغم عالقه مندي به ایفاي نقش خود در این زمینه به دلیل فقدان 
مدیریت اجرایي پسماندهاي پزشکي در یك بالتکلیفي محض قرار 
دارند. وی با بیان اینکه اظهارات غیرتخصصي نشان از بي اطالعي 
از ترکیبات بسیار خطرناک موجود در پسماندهاي پزشکي دارد، 
گفت: پسماندهاي پزش��کي داري ترکیبات عفوني، اجسام تیز و 
برنده، مواد دارویي خطرناک، مواد ژئوتکسیك، ترکیبات شیمیایي 
خطرناک، فلزات س��نگین و ترکیبات پرتوساز مي باشند که هیچ 
کارشناسي افزوده شدن این ترکیبات به کود کمپوست براي افزایش 
رشد گیاهان فضاي سبز را توجیه نکرده و هر گونه استفاده از این 
پسماندها حتي پس از بي خطرسازي موجب نابودي فضاي سبز و 
به خطرافتادن شدید سالمت عمومي مي گردد. میریان افزود: در 
صورت آلوده ش��دن هر مترمربع از فضاي سبز شهري به این گونه 
از پس��ماندها هزینه گزافي براي جبران خسارات باید صرف گردد 
بنابراین کارشناسان ش��هري اینگونه اظهارات را بیشتر شبیه یك 

مزاح تلقي مي کنند. 

دبیر ستاد توسعه پايدار معاونت خدمات شهري شهرداري:

تولیدکنندگان پسماند هاي پزشکي تا ابتداي آذرماه فرصت دارند قانون مديريت پسماند را اجرايي کنند

شهرداری پسماند مطب پزشکان را جمع آوری نمی کند

  

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: حضور 
حداکثری مردم در همه عرصه ها موجب پیشرفت کشور و 

برون رفتن از بحران ها و مشکالت اقتصادی کشور است.
 سید ابوالفضل رضوی که در همایش توسعه روستایی سخن 
می گفت با ذکر این مطلب گفت: سرمایه های انسانی همیشه 
و همه جا به کمك حکومت های عادل آمده اند و به پیشبرد 
امور آن کمك کرده اند و از آنجا که بخشی از سرمایه های توانا 
و مستعد انسانی در روس��تاها حضور دارند باید به آبادانی و 

توسعه روستاها اهتمام ورزیم.
وی با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری در خصوص 
س��ند اقتصاد مقاومتی ادامه داد: با توجه ب��ه تاکید همواره 
ایشان بر تقویت، استفاده و حضور تمام مردم، بر این باوریم 
که روستاییان به عنوان قشری مخلص و مستعد و نیز عضوی 

تاثیر گذار از جامعه ایران، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
این مقام مس��ئول با تاکی��د بر اینک��ه بای��د تبعیض بین 
شهرنشینان و روستاییان برداشته شود اضافه کرد: این قشر 
باید حمایت معنوی مسئوالن را از خود احساس کنند و در 
صدد هستیم با تمهیداتی همچون اعطای تسهیالت ارزان 
قیمت، اعطای کمك های فنی و اعتبارات و نیز کمك های 
بالعوض و... این اطمینان را از سوی دولت به این افراد بدهیم.

رضوی در ادامه س��خنانش با اش��اره به اینکه بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اقدامات ارزش��مندی در خصوص روستاها 

انجام داده است اظهار کرد: اما متاسفانه کم لطفی از سوی 
این بنیاد متوجه مرکز توسعه روس��تایی و مناطق محروم 
کشور شده است و آن تدوین طرحی است برای ساماندهی 
روستاییان، که علی رغم تشکیل شورای هماهنگی توسعه 
روستایی در کشور، بر این عقیده ایم که طرح مذکور ایجاد 
هیچگون��ه توانمند س��ازی در روس��تاها نمی کن��د و باید 
اصالحاتی در آن صورت پذیرد.وی با بیان اینکه 60 درصد 
مهاجرت روستاییان به شهر ناشی از مشکالت اقتصادی است 
افزود: در این خصوص در مجموع��ه دولت طرحی با عنوان 
توسعه اقتصاد روستایی تدوین شده است که بر اساس آن هر 
مقدار آورده یك روستا باشد به میزان چهار برابر از اعتبارات 

کم سود، بهره مند خواهند شد.

مس��ئول س��تاد مرکزی اطالع رساني دارو و س��موم سازمان 
 غذا و دارو گفت: قلی��ان های میوه ای چندین برابر بیش��تر از

 قلیان های معمولی خطر سرطان زایی دارند که این امر به دلیل 
مواد افزودنی موجود در آنهاست.

 دکتر طلعت قانع افزود: سرطان زا بودن مضرات مواد دخانی 
همچون قلیان و سیگار که به صورت غیرقانونی  توزیع و مصرف 

مي شود، اثبات شده است.
وي در ادامه به تحقیقاتي که اخیرا در دو پایان نامه دانشگاهي 
صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات نکات جالب 
 و قابل تاملي به دس��ت آمده که س��رطان زایي چندین برابر 

قلیان های میوه ای از معمولي از جمله آن ها است.
مسئول ستاد مرکزي اطالع رساني دارو و سموم سازمان غذا 
و دارو ادامه داد: در این تحقیق به دلیل عصاره گیری که از این 
مواد صورت گرفته س��رطان زایي آن ها اثبات شده ولی وقتی 
عملیات گرماده��ی و دودزایی انجام می ش��ود چندین برابر 

سرطان زایي آن ها افزایش مي یابد.
قانع اظهار داشت: نکته قابل تامل دیگري که در این تحقیقات 
به دست آمده این است که  بین مارک ها و طعم های مختلف 
تفاوت معن��ی داری دیده ش��ده به آن معنا ک��ه در تحقیقات 
آزمایشگاهی صورت گرفته نام محصول و مارک مي تواند تا 6 

برابر سرطان زا تر بودن آن ها را افزایش دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: به عن��وان مثال قلیان 2 س��یب 6 برابر 

سرطان زاتر از انواع دیگر آن است به این دلیل که عصاره موجود 
در آن از میوه استفاده نشده بلکه مواد شیمایي و افزودني خالص 

هستند.
قانع گفت: این مواد عالوه بر عوارض ریوی که تولید می کنند 
وقتي  وارد خون می شوند در هر قسمت بدن می توانند سرطان 

ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: بدتر از همه  آن است که اگر بچه ای در محیط  
باشد چون سلول های کبدی آن ها کامل نشده این خطرات و 
مضرات چندین برابر بیشتر از بزرگساالن در بدن آن ها ایجاد 
مي شود که باید توجه کرد در صورتي که افراد مي خواهند این 
کار غیراخالقی را انجام دهد در محیطي خارج از حضور کودکان 

و زنان باردار باشند.



يادداشت

 تمام استخدامی ها  اسفندماه
 مشغول به کار می شوند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: 
تمام کسانی که مراحل استخدامی را به شکل قانونی پشت سر 

گذاشته اند از اسفندماه امسال مشغول به کار می شوند.
 محمدباق��ر نوبخ��ت اف��زود: در مقطع��ی ب��ه دلی��ل اینکه 
ردی��ف بودجه ای ب��رای تأمین حق��وق افراد پذیرفته ش��ده 
پیش بینی نش��ده بود، امکان جذب این افراد ممکن نبود، به 
همین دلیل تصمیم گرفته ش��د که مطالعاتی در این زمینه 
انجام شود تا پرداخت حقوق و مزایای آن ها با مشکلی مواجه 

نشود. 
وی ادامه داد: با توج��ه به پیش بینی ردیف بودجه در س��ال 
94، اجازه استخدام و شروع به کار این افراد به استان ها داده 
شد و بنابراین این افراد از اسفند امس��ال فعالیت خود را آغاز 

خواهند کرد.

 دريافت کارمزد از کارت خوان ها 
فعالً منتفی شد

مدیر امور فناوری بانک ص��ادرات اعالم کرد: مادامی که بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار تصمیم قطعی خود را درباره 
کارمزد دستگاه های کارت خوان اعالم نکنند، این طرح اجرایی 

نخواهد شد.
 رضا گودرزی اظهار داش��ت: طرح دریافت کارمزد از س��وی 
بانک مرکزی اعالم شده بود و قاعدتاً بانک ها در این زمینه تنها 

مسئول اجرای آن بودند.
وی درعین ح��ال خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه ب��ه بحث های 
پیش آمده درباره این طرح، بناشده بانک مرکزی نظر قطعی 
خود را در این رابطه اعالم کند که ت��ا آن زمان طرح دریافت 

کارمزد از دستگاه های کارت خوان اجرایی نخواهد شد.

 کاهش 3 درصدی برداشت
 از سدهای بزرگ کشور

از ابتدای س��ال آبی جاری تاکنون حجم آب برداشت شده از 
مخازن سدهای کشور سه درصد در مقایسه بازمان مشابه سال 

آبی گذشته کاهش یافته است.
حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه امسال، 
س��ه میلیارد و 330 میلیون مترمکعب گزارش ش��ده اس��ت 
درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال 
آبی گذشته، به میزان سه میلیارد و 420 میلیون مترمکعب 
بود.همچنین میزان حج��م آب ورودی به مخازن س��دهای 
کش��ور به دو میلیارد و 190 میلیون مترمکعب رسیده است؛ 
درحالی که این حجم در مدت مشابه س��ال آبی گذشته یک 

میلیارد و 790 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
بر این اساس، حجم آب ورودی به س��دهای کشور از ابتدای 

سال آبی جاری تاکنون 22 درصد افزایش داشته است.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کش��ور نیز هم اکنون با 
11.4 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
19 میلیارد و 370 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که 
در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17 میلیارد و 400 میلیون 

مترمکعب گزارش شده بود.

 تولید ساالنه 300کیلوگرم 
طال در میمه

 مدیر مجتمع طالی موته گفت: با راه اندازی طرح استحصال 
طال از مواد معدنی کم عیار، میزان تولید س��االنه این مجتمع 
120 کیلوگرم افزایش می یابد.حمید منتظری هدف شرکت 
طالی موته را توس��عه زیرس��اخت ها و تولی��د، طرح های به 
اجرا درآمده عن��وان و اظهار ک��رد: ازجمل��ه طرح های مهم 
آن، اس��تحصال طال از مواد معدنی کم عیار ب��ا روش »هیپ 
لیچینگ« اس��ت.مدیر مجتمع طالی موته با اشاره به »طرح 
عملیات اکتش��اف تکمیلی در معادن س��نجده، دره اشکی، 
قرم قرم و چ��اه باغ« به عن��وان یکی دیگ��ر از طرح های مهم 
این مجتمع، اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام ش��ده حجم 
ذخایر احتمالی ای��ن معادن بیش از یک میلیون تن اس��ت و 
ازآنجایی که اکتش��افات این معادن توسط شرکت های معتبر 
شروع شده و پیش بینی می ش��ود تا پایان سال 1394 تداوم 
یابد.منتظری با اش��اره به اتم��ام عملیات س��د باطله جدید 
این مجتمع تا س��ه ماه آینده، تصریح ک��رد: تاکنون بیش از 
80 درصد طرح انجام شده و با تکمیل آن، ظرفیت سد باطله 
جدید کارخانه دو برابر می ش��ود.وی ادامه داد: اس��تحصال 
طال از س��د باطله و بازیابی آب از خروج��ی کارخانه، از دیگر 
 طرح های این مجتمع بوده که در مرحل��ه تأمین اعتبار قرار 

دارند.
گفتنی اس��ت مجتمع طالی موته با 300 کیلوگرم ظرفیت 
ساالنه تولید، در شهرس��تان برخوار و میمه )استان اصفهان( 

واقع است.

فرش قرمز نمايشگاه فرش ماشینی 
پیش پای بازديدکنندگان

 ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت فرش ماشینی، تزئینات 
داخلی، موکت و کف پوش از تاریخ 25 تا 28 آبان ماه در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
دایر خواهد ش��د.در ای��ن دوره، 42 ش��رکت تولیدکننده و 
نماین��دگان ف��روش تولیدکنن��دگان بزرگ از اس��تان های 
اصفهان، تهران، آذربایجان ش��رقی، خراسان رضوی و یزد به 
نمایش محص��والت و خدمات خود خواهن��د پرداخت.گروه 
ستاره کویر یزد، فرش ایران سپهر، فرش ساوین، فرش رادین 
اصفهان، فرش امیران، پاالز موکت، آرت��ا موکت اردبیل، بن 
موکت و نمایندگان کارخانه ها بزرگ درزمینه فرش ماشینی، 
موکت، کف پوش و همچنی��ن ارائه کنندگان تزئینات داخلی 
منزل، مشارکت کنندگان شاخص نمایشگاه امسال را تشکیل 

می دهند.
عالقه مندان و متخصصان می توانند طی س��اعات بازدید 15 
 ال��ی 21 روزهای مذکور ب��ه بازدید از این نمایش��گاه جذاب

 بپردازند.

 بايد به فکر تکنولوژی
 ساخت باشیم

وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ل��زوم تدوین 
استانداردها و دس��تورالعمل فنی برای نگهداری از 
راه ها از بیمه مسئولیت راهداران در قانون خبر داد 
و اظهار امیدواری کرد: پ��س از تصویب این قانون 
در مجلس، همه راهداران بیمه مس��ئولیت داشته 

باشند.
 عب��اس آخوندی در نشس��ت تخصص��ی مدیران 
راهداری سراس��ر کش��ور با اش��اره به ل��زوم وضع 
استاندارد و دستورالعمل فنی برای راهداری، تأکید 
کرد: س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، در 
این زمینه دستورالعمل روشنی ندارد و از تجربیات 
گذشته اس��تفاده می کند، بنابراین انتظار دارم که 
سازمان دس��تورالعملی را در این خصوص تدوین 

کند.
آخوندی گفت: کل راه های شریانی کشور 34 هزار 
کیلومتر است که عمده راهداری در این بخش انجام 
می شود، درحالی که ما 45 هزار کیلومتر راه اصلی 
و 100 هزار کیلومتر راه روستایی داریم عماًل در آن 

راهداری صورت نمی گیرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: برای نگهداری از راه ها 
به قیمت روزبه حدود 8000 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داریم درحالی که کمتر از 2 هزار میلیارد تومان 
در اختی��ار وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت که این 
نشان دهنده نیاز به رویکرد مجدد در راهداری است.

آخوندی با اش��اره به اینکه باید ارتقاء کیفیت را در 
بحث راهداری مدنظر داش��ته باش��ید و به تأمین 
نشانه ها، ابنیه فنی و گاردریل ها توجه شود؛ اظهار 
داش��ت: ارزش راه های کش��ور بیش از 200 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که حفاظت از آن باید توسط 

سازمان راهداری صورت گیرد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به استفاده از فناوری های نوین در جاده ها، 
گف��ت: چندین س��ال اس��ت که ح��رف جدیدی 
راجع به تکنولوژی های نوی��ن نزده ایم و به تازگی 
صحبت هایی در مورد بتن غلتکی ش��ده است، اما 
بای��د تکنولوژی های روز در راهس��ازی موردتوجه 

قرار گیرد.
 ارزان بودن قیر موجب شده تا تمام کسری بخش 
راهس��ازی باضخامت قیر جبران ش��ود و االن که 
قیمت قیر افزایش پیداکرده، باید به فکر تکنولوژی 

ساخت باشیم.

اخبار کوتاه 

4
احداث ساختمان های ۵ طبقه رکورد زد

مرکز آمار ایران اطالعات پروانه های ساختمانی صادرش��ده توسط شهرداری های کشور را در سال 
1392 منتش��ر کرد.مرکز آمار ایران در این گزارش اعالم کرده: 92.9 درصد پروانه های صادرشده 
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معاون وزی��ر کار از دس��تور 2ماه��ه رئیس جمهور برای 
تشکیل بانک شناسایی خانوار خبر داد و گفت: در حین 
تش��کیل بانک اطالعات خانوار حری��م خصوصی مردم 
محفوظ است و از دستگاه ها به گونه ای اطالعات دریافت 
می کنیم که وارد حریم خصوصی نشویم.احمد میدری، 
معاون رفاه وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به 
تشکیل کمیته شناس��ایی خانوار گفت: بر اساس مصوبه 
دولت قبل بان��ک اطالعات و مس��ئولیت نگهداری بانک 
اطالعات بر عهده س��ازمان هدفمندی است و مسئولیت 
دهک بندی گروه ها و حذف دهک ها بر اختیار س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها است. وی ادامه داد:وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی باید بر اساس بانک اطالعاتی پیشنهاد هایی 
را به مجمع سازمان هدفمندی بدهد که این کار در حال 
انجام است. کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انجام شده است بر اساس تجربیاتی است که در کشورهای 
دیگر هم هس��ت این اس��ت که بانک اطالعات تبدیل به 
بانکی ش��ود که اطالعات تمام دستگاه های اطالعاتی در 

آن لحاظ شود.
 میدری بیان کرد: این کار در ش��ورای عالی رفاه به دولت 
پیشنهاد ش��د که  این بانک اطالعات را به صورت خاص 
وزارت تعاون یا س��ازمان هدفمندی درنیاوریم. این کار 
به گونه ای باشد که بتوانیم شناس��ایی را به راحتی انجام 

دهیم. رئیس جمهور دس��تور دادند که ظرف مدت 2 ماه 
وزارت تعاون، دستگاه هایی که می توانند در تشکیل بانک 
همکاری داشته باش��ند را معرفی کند و به تأیید هیئت 
دولت برسد. معاون رفاه وزیر کار بابیان اینکه میزان تعیین 
بر عهده س��ازمان هدفمندی یارانه ها است اظهار کرد:در 
حال حاض��ر بحث تش��کیل بانک اطالعاتی در دس��تور 
کارداریم. اجزای تش��کیل این بانک اطالعاتی در اختیار 
دستگاه ها است. اما میزان استفاده ما از آن به اندازه ای که 

به حریم خصوصی وارد نشویم.
 میدری بیان کرد: با تش��کیل بانک اطالعاتی صرفاً بحث 
شناسایی و حذف یارانه بگیر پردرآمد را دستور کار نداریم. 
بلکه مس��ائل دیگر در ح��وزه رفاه اجتماع��ی مدنظر ما 
قرار دارد. به طور مثال هس��تند افرادی که به اسم کارگر 
ساختمانی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند 
. با تشکیل این بانک اطالعاتی می توانیم دریابیم که آیا فرد 
خود را به درستی کارگر س��اختمانی معرفی کرده است. 
وی افزود: یارانه های تعیین کننده تری وجود دارد و حتی 
جامعه هم انتظار این را دارد که ما به آن توجه کنیم. به طور 
مثال حتماً قالیبافان  و کارگران ساختمانی تحت پوشش 
قرار بگیرند نه کسان دیگر. میدری بیان کرد: ما به گونه ای 
اطالعات افراد را برای تشکیل بانک اطالعاتی از دستگاه ها 
کسب می کنیم که حریم خصوصی آن ها محفوظ بماند. 

به طور مثال اگر اطالعات خودرو را کسب می کنیم. شماره 
پالک، رنگ ماشین، شاسی و ... را دریافت نمی کنیم.صرفاً 
سال ساخت ماشین و نام آن را دریافت می کنیم و به حریم 

خصوصی مردم احترام می گذاریم.
توس�عه اش�تغال با احیای صناي�ع کوچک و 

متوسط
معاون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی 
گفت :  صنایع کوچک و متوس��ط نقش بسیار مهمی در 
ایجاد اش��تغال دارند .احمد میدری در مراس��م امضای 
یادداش��ت تفاهم نامه همکاری می��ان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد، 
یونیدو با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی 
برگزار ش��د افزود :  برای اولین بار است که تفاهم نامه ای  
میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و سازمان توسعه 
صنعتی س��ازمان ملل به امضا می رس��د.وی خاطرنشان 
س��اخت :  ما از دیرباز و بیش از 50 سال است که از طریق 
مجموعه های صنعتی کشور با بخش صنعتی سازمان ملل 
متحد  در ارتباط هستیم و تفاهم نامه ای با آن ها داشتیم  
، اما تاکنون تفاهم نامه ای  می��ان وزارت تعاون، کارورفاه 
اجتماعی و بخش صنعتی سازمان ملل امضاء نشده بود که  
برای اولین بار است که تفاهم نامه ای اقتصادی میان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و س��ازمان توس��عه صنعتی 

سازمان ملل به امضا می رسد.
میدری دربیان دلیل امض��ای این تفاهم نام��ه  گفت : از 
س��ال 84 تا 90 میزان واردات در کش��ور م��ا افزایش 5 
برابری داش��ته که این امر منجر به ورشکستگی بسیاری 
از صنایع کشور شده اس��ت .میدری سیاست اشتغال را 
نیازمند احیای صنایع کوچک دانست و یاد آورشد :  طبق 
دس��توردکترربیعی وزیر تعاون، کارروفاه اجتماعی برای 
تحقق این موضوع باید از تجربیات جهانی بهره مند شویم 
.معاون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی 
اضافه کرد :  صنعت کفش یکی از این موارد به ش��مارمی 
رود که بسیار اشتغال زا بوده و امیدواریم روزی به نقطه ای 
برسیم که بتوانیم صنایع کوچک را به زنجیره صنایع بزرگ 
متصل کنیم و برند کفش های تولید داخل کشورمان را به 

بازارهای جهانی  پیوند دهیم .
شایان ذکر است ،در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری، 
از س��وی دکترمیدری نماین��ده وزارت تعاون ،کارورفاه 
اجتماعی و الساندروآمادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی 

ملل متحد – یونیدو در ایران امضاءشد .

معاون وزير: تکمیل بانک اطالعاتی يارانه تا ۲ ماه آينده

اشتغال با احیای صنایع کوچک توسعه می یابد

منظور ترکان از آبگوشت 
و قورمه سبزی!

رئیس انجمن حمايت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

مشکل آب شرب اهواز ربطی به زاينده رود ندارد
رئیس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی:

نیاز به احیای مجدد مشاغل خانگی وجود دارد

افزايش روابط تجاری 
ايران و روسیه

اکبر ترکان با تأکید بر اینکه منظورم از برتری ایران در صنعت آبگوشت 
و قورمه سبزی تضعیف صنعت داخلی نبود، گفت:منظورم این بود که 
برداش��تن تعرفه ها باید با برنامه ریزی باش��د.اکبر ترکان دبیر شورای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سؤال که »جمله شما مبنی 
بر اینکه ایران در هیچ صنعتی جز آبگوشت و قورمه سبزی برتری ندارد، 
موجب اعتراض فعاالن صنعتی و واحدهای اقتصادی ش��ده است، آیا 
توضیح یا توجیهی دراین باره دارید؟« اظهار داشت: چیزی که گفته شد 
در دفاع از تولید داخلی بود و گفته شده اگر در صنعت داخل تعرفه را 
برداریم در مقابل هجوم واردات آسیب خواهیم دید.وی افزود: همچنین 
با برداشته شدن تعرفه ها آسیبی گریبان گیر کشور می شود که همچون 
دولت های نهم و دهم ش��اهد اختصاص بخش��ی از ب��ازار به کاالهای 

خارجی ازجمله کفش، لباس زیر و سنگ کاشی ها بودیم.

 

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان بابیان 
این که رفاقت و مراودات اصفهانی ها و خوزستانی ها تاریخی 
است، گفت: مشکالت حوضه کارون و آب شرب مردم اهواز 
ناشی از مدیریت است و ربطی به جریان آب زاینده رود و مردم 

اصفهان ندارد.
حسین محمدرضایی  در انتقاد به برخی مطالب مبنی بر» زنده 
شدن زاینده رود از آب کارون « اظهار کرد: عده ای به هر دلیل 
غیرمنطقی درصدد آن هستند که مشکالت حوضه کارون و 
آب شرب مردم اهواز را به اصفهان ربط دهند، اما واضح است 
که این معضالت از ساخت سدها و ذخیره میلیاردها مترمکعب 
آب در پشت آن و نیز بی توجهی مسئوالن آب منطقه ای آن 

استان در بحث شرب به وجود آمده است.
وی بابیان این که در شرایط نرمال زنده رود، آورد آب طبیعی 
850 میلیون مترمکعب آب در س��ال است، افزود: متأسفانه 
برخی در حال القای این مطالب هستند که انگار زاینده رود 
هیچ گاه آبی از خود نداشته و همیشه از کارون به آن آب اضافه 

کرده اند.
رئیس انجم��ن حمایت از کش��اورزان شهرس��تان اصفهان 
بابیان این که منکر حف��ر تونل اول و دوم از سرش��اخه های 
کارون و اضاف��ه ش��دن آن به زاین��ده رود نیس��تم، تصریح 
کرد: بای��د از این افراد پرس��ید که پس تقس��یمات دقیق و 
چند هزارس��اله این رودخانه ک��ه در دوره صفویه تکمیل و 

معروف و منسوب به طومار شیخ بهایی شده است آیا نشان 
 از دائمی بودن جری��ان زن��ده رود در فالت مرک��زی ایران

 نیست!
محمدرضایی ادامه داد: رها شدن آب در رودخانه که موجب 
شادی مردم اصفهان و تمامی ایرانیان شده نتیجه عمل وزیر 
نیرو به قول خود درباره تخصیص حق آبه کشت پاییزه شرق 

اصفهان بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: در جریان 8 س��ال دفاع مقدس عده 

زیادی از مردم خوزستان و 
تجاوز رژیم جنایتکار بعثی، 
به اصفهان مهاجرت کرده 
و مقی��م آن ش��ده اند، پس 
درنتیجه از تمامی آب های 
منتقل شده کارون به سمت 
زاینده رود اعم از ش��رب و 
... فق��ط اصفهانی ه��ا بهره 
نمی برند و بازگش��ایی این 
رودخانه برای این افراد نیز 

خوشایند است.
رئیس اولین تشکل صنفی 
کشاورزی کشور تأکید کرد: 
برخی برای تبلیغات خود به 
دنبال بحث های بین استانی 
هستند، اما واضح است که 

کشاورزان ش��رق اصفهان که سال هاست درگرفتن حق آبه 
خود دچار مشکل هستند نقش��ی در معضل آب شرب اهواز 

ندارند.
محمدرضایی یادآور شد: احداث سد گتوند در کنار گنبدهای 
نمکی باعث شوری آب پشت آن شده که این امر فقط از عدم 
مدیریت وزارت نیرو و مسئوالن ذی ربط در خوزستان بوده 
 و نمی ت��وان آن را به زاینده رود و کش��اورزان حوضه آن ربط

 داد.

رئیس کمیس��یون طرح و برنام��ه اتاق بازرگان��ی اصفهان 
گفت: حضور زنان در مس��ائل علمی و مشارکتی باعث غرور 
کشور شده و حداقل امکانات سخت افزاری باید برای ارتقای 

کسب وکار آن ها فراهم شود.
ابوالقاس��م س��رتیپی در همایش نقش کس��ب وکار خانگی 
در افزایش س��طح درآمد خانوار و توس��عه اقتصادی، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر بیش از 2 هزار واحد س��نگ بری در 
اس��تان اصفهان داریم که ضایع��ات آن در حالی دور ریخته 
می ش��ود که در کش��وری مثل ایتالیا به عن��وان بزرگ ترین 
تولیدکننده س��نگ با تبدیل ضایعات آن به صنایع دستی با 
ایجاد زمینه اش��تغال هزاران نفر، باالترین س��ود و درآمد را 
از این راه از آن خودکرده اس��ت.وی ادامه داد: افراط وتفریط 
گری هایی که در برخی استان ها و کشور شاهدیم می توانست 
با یک نب��وغ، فک��ر، همفک��ری و گردهمای��ی و هماهنگی 
 دست اندرکاران دستگاه های مختلف به منبع درآمد تبدیل

 شود.
وی با اشاره به اشتغال بانوان اظهار داشت: دولت، سازمان ها و 
نهادهایی مانند صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی باید 

با اعطای وام های کم بهره از زنان کارآفرین حمایت کنند.
رئیس کمیس��یون طرح و برنامه اتاق بازرگان��ی اصفهان با 
اشاره به تاریخچه ایجاد مشاغل خانگی در سطح دنیا گفت: 
س��وری ها و ایرانی ها نخستین کس��انی بودند که در عرصه 

کسب وکارهای خانگی ورود کردند و س��رآمد این کشورها 
 ایرانی ها بودند که ط��ی 14 ق��رن گام در این حیطه خوش

 درخشیدند.
س��رتیپی بیان داش��ت: امروز با توج��ه به ورود فن��اوری و 
تکنولوژی ها که غ��ذا پختن و امور روزم��ره زندگی ازجمله 
نظافت و غیره را تسریع کرده اس��ت و بانوان در خانه فرصت 
زیادی دارند بنابراین نیاز به احیای مجدد مش��اغل خانگی 

وجود دارد.
وی با اش��اره به کشورهایی 
همچون کره جنوبی، چین و 
ایتالیا، گفت: در این کشورها 
نی��م بیش��تر درآمده��ای 
خان��واده از طریق مش��اغل 
خانگ��ی و بان��وان انج��ام 

می گیرد.
وی ب��ه همای��ش نق��ش 
در  خانگ��ی  کس��ب وکار 
افزایش سطح درآمد خانوار 
و توسعه اقتصادی با حضور 
بان��وان و فع��االن اقتصادی 
استان اصفهان اشاره و بیان 
داش��ت: تحلیل و بررس��ی 
زیرس��اخت های کسب وکار 

خانگی، فرهنگ سازی و ترویج کس��ب وکار خانگی، معرفی 
مدل های اقتصادی مطابق با قانون س��اماندهی کسب وکار 
خانگی از اهداف برگزاری این همایش اس��ت.وی ادامه داد: 
مالکیت فکری و برند س��ازی در حوزه کس��ب وکار خانگی، 
اهمیت شرکت های پش��تیبان در رونق کسب وکار خانگی، 
تجربیات بین الملل��ی و ملی درزمینه کس��ب وکار خانگی و 
نقش آموزش در ارتقای س��طح درآمد کسب وکار خانگی و 
 تجارت الکترونی��ک از دیگر اهداف برگ��زاری این همایش

 است.

سفیر ایران در روس��یه گفت: روابط ایران و روس��یه از ابتدای سال 2015 
افزایش می یابد. رویکرد هر دو کشور مخالفت با تک قطبی است.

 مهدی س��نایی بابیان اینکه هدف ایران توس��عه روابط دو کش��ور است، 
گفت: حجم تبادالت بین ایران و روسیه در سال گذشته کاهش یافت، اما 
امیدواریم که از ابتدای سال 2015 شاهد افزایش تجارت دو کشور باشیم.

سفیر ایران گفت: رؤسای جمهور دو کشور گفت وگوهای خوب و کاربردی 
دارند. ایران شرایط اصولی را در ارتباط با روسیه در پیش گرفته است،  تهران 
گفت وگوهای جدی را با غرب انجام می دهد و رئیس جمهور روحانی رویکرد 
منطقی در ارتباط با روابط با روس��یه دارد و هدف ما توسعه روابط بین دو 
کشور است.سفیر ایران در روسیه تصریح کرد: روسیه و ایران نگاه مشترکی 
درباره روابط بین الملل دارند، هر دو کشور با رویکرد تک سویه مخالف است 

زیرا معتقدند که جهان تک قطبی محکوم به فنا است.
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واضح است 
که کشاورزان 
شرق اصفهان 

که سال هاست 
درگرفتن حق آبه 
خود دچار مشکل 
هستند نقشی در 
معضل آب شرب 

اهواز ندارند

ايرانی ها نخستین 
کسانی بودند 
که در عرصه 

کسب وکارهای 
خانگی ورود کردند و 
سرآمد اين کشورها 

ايرانی ها بودند که 
طی ۱4 قرن گام در 

 اين حیطه خوش
 درخشیدند



یادداشت هفت انتخاب بهترین کتاب  بهترین شعر و بهترین ناشر عاشورایی
بیس��ت و دومین دوره هفته کتاب، در بخش ویژه ای اقدام ب��ه انتخاب بهترین کتاب،  
بهترین شعر و بهترین ناشر عاشورایی خواهد کرد.  بیس��ت  ودومین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل تقارن با ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، در 

بخش ویژه ای اقدام به فعالیت هایی در عرصه محّرم و کتاب و کتاب خوانی کرده است.

5
مسابقه » جایزه کتاب سال اصفهان « 

برگزار می شود
    معاونت فرهنگی اداره کل ارش��اد اس��المی استان اصفهان 
گفت: برگ��زاری جایزه کتاب س��ال اصفه��ان در 29 آبان ماه 
جدیدترین اقدام فرهنگی اس��تان اس��ت که ب��رای اولین بار 
اجرا خواهد شد.ابوالفضل یعقوبی با اشاره به آخرین اقدامات 
فرهنگی در استان اصفهان ادامه داد: در جلسه ای که با معاون 
قرآن و عترت وزارت ارش��اد اس��المی به اتفاق مجمع خیرین 
قرآنی استان اصفهان داشتیم، گزارش عملکرد این مجمع را 
ارائه کردیم.یعقوبی بابیان گفت: مقدر ش��د این برنامه قرآنی 
کشوری شود و در همه استان ها ما بتوانیم تشکل های خیرین 
قرآنی را داشته باشیم، در همین راستا قرار شد کلیه مسئوالن 
قرآنی استان ها در اصفهان جمع شوند و نسبت به ایجاد مجمع 

خیرین قرآنی همه استان ها اقدام شود. 

دوشنبه های جوانی با برنامه های 
مختلف فرهنگی هنری

     دوش��نبه های جوانی به صورت پاتوقی فرهنگی برای همه 
جوانان عالقه من��د محافل فرهنگ��ی هن��ری در خانه جوان 
اصفهان برگزار می شود.در جلسات مختلف این پاتوق فرهنگی 
هنری هر ب��ار موضوعی در س��طحی که برای عم��وم جوانان 
قابل درک باشد، ارائه می شود. مس��ئوالن کانون های مختلف 
خانه جوان اجراکنن��دگان این ط��رح هس��تند و پاتوق ها با 
موضوعات مختلفی مث��ل کاریکاتور و انیمیش��ن، بازی های 
فکری و اپلیکیشن های روز دنیا، شعرخوانی، جلسه آموزشی 
برای مصرف بهین��ه آب و برق، نمایش��نامه خوان��ی و ...برپا 
خواهند ش��د. شایان ذکر اس��ت؛ نخستین جلس��ه این پاتوق 
فرهنگی به نمایش برترین انیمیش��ن های کوتاه جهان همراه 
با جلس��ه گپ و گفتگو اختص��اص دارد. عم��وم عالقه مندان 
می توانند برای ش��رکت در این پاتوق ۳ آذرماه ساعت ۱۵ به 
محل خانه جوان واقع در میدان ق��دس، خیابان الله، روبروی 
ترمینال باقوشخانه مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با 
ش��ماره تلفن های تلفن: ۳۴۴۵۱۱۳۱ و ۳۴۴۵2۷۰۰ تماس 

حاصل نمایند. 

اولین منتقدان چندان »بازی بقا 3« 
را ستایش نکردند

 اولین منتقدانی که به تماش��ای جلد اول س��ومین قس��مت 
»بازی بقا« )Hunger games( نشس��ته اند چندان آن را 
س��تایش نکرده اند. نمره فیلم بر پایه نظر 9 منتقد در س��ایت 
metacritic تاکنون 6۵ است که شامل ۴ نقد »مثبت« و ۵ 
نقد »میانه« می ش��ود )تاکنون نقد مخالف بر آن درج نشده(. 
همچنین در سایت rottentomatoes هم فیلم تاکنون به 
86 درصد نقد مثبت دس��ت یافته که ۳ درصد کم تر از قسمت 

قبلی اش است. 
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اوض��اع مطالع��ه    کردنمان خوب نب��وده و نیس��ت، بازار 
کتابم��ان ه��رروزش را کس��ادتر از دی��روزش به ش��ب 
می  رساند، تیراژ کتاب هایمان سال به سال پایین تر می آید، 
کتابخانه هایمان کمتر روی شلوغی را به خود می بینند، 
بچه هایمان این روزها تبلت بازان خوبی شده اند و خودمان 
نه وقت مطالعه داریم و ن��ه حوصله اش را، جایی هم برای 
خرید کتاب در بین هزینه های رنگارنگ زندگی هرروزمان 
نگذاشته ایم و بیشتر از آن، اصاًل نیازی به خواندن کتاب 
احساس نمی کنیم.درد این ها همه را اگر کتابدار باشی و 
هرروزت را در میان قفسه های کتاب شروع کنی و بیشتر 
از همه، عاش��ق این دوس��تان کاغذی باش��ی با گوشت، 
پوست واستخوانت حس می کنی. س��عیده سیاحیان که 

۱۰ سال است کتابداری می کند  ادامه می دهد : کتابداری 
واقعا یک عش��ق است. چه بس��ا کس��انی که به دانشگاه 
می روند و در این رشته تحصیل می کنند اما انتخاب شان 
بر اساس شناخت نیس��ت. بعد از فارغ التحصیلی کتابدار 
می ش��وند و مدتی هم کار می کنند. من بر اساس تجربه 
کاریم در این سال ها متوجه شده ام که اگر به کتاب عشق 
نداشته باشی نمی توانی در بین کتاب ها جایی برای خودت 
پیدا کنی، مثل این است که کتاب ها گلویت را می گیرند و 
فشار می دهند، و من این حس خفگی را در بین بعضی از 
همکارانم احساس می کنم. متاسفانه بسیاری از بچه های 
کتابدار از کارش��ان ل��ذت نمی برند در ع��وض منی که 
عاشقانه کتاب را می پرستم یکی از بزرگ ترین لذت های 

زندگیم در بی��ن کتاب ها بودن اس��ت. خیلی ه��ا از من 
می پرسند که حوصله ات س��ر نمی رود؟ خسته و افسرده 
نمی شوی؟ من هم می گویم که ما بین کسانی هستیم که 
خیلی بی آزارند. کتاب ها یک��ی از بی آزارترین موجوداتی 
هس��تند که من در تمام عمرم دیده ام، نه تنها بی آزارند 
بلکه تنهائیت را هم پر می کنند، اگر لیاقت داش��ته باشی 
که با کتاب تنهایی ات را پر کنی هر چه بخواهی می توانی 
در کتاب ها پیدا کنی و هر مشکلی داشته باشی کتاب ها 
می توانند به تو کمک کنند بنابراین واقعا دوستان خوبی 
هستند. متاسفانه در جامعه ما نه کتابداری جایی دارد و 
نه کتابدار، برای خود کتابدارها هم کتابداری جایی ندارد 
و این شغل بسیار مهجور است. بسیاری از کسانی که در 
این شغل هستند از روی اجبار این کار را انجام می دهند. 
وقتی شما برای کتاب خواندن ارزشی قائل نیستی، وقتی 
کتاب در سبد هزینه های شما جایی ندارد طبیعی است 
که نمی دانی کتاب و کتابخانه چیس��ت، بنابراین کتابدار 
را هم نمی شناسی و چه بس��ا کتابداری را نیز مثل شغل 
نانوایی بدانی؛ همان ط��ور که نانوا نان به ش��ما می دهد 

کتابدار هم کتاب می دهد.
س��یاحیان   ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه   بزرگس��االن و ب��ه 
اصطالح آن هایی که پا به س��ن گذاش��ته اند بیش��ترین 
 مراجع��ان م��ا ب��ه کتابخان��ه ه��ا  هس��تند  ی��ادآور 
می شود : یکی از دالیلش هم این اس��ت که ما کتابخانه 
برای بچه ه��ا نداری��م، در واقع عم��ر کتابخانه تخصصی 
کودک و نوجوان در اصفهان ۱۰ س��ال هم نیست. وقتی 
برای بچه ها کتابخانه های کوچ��ک بعضی از مدارس، آن 
هم بعضی از م��دارس وجود دارد طبیعی اس��ت که اصال 
بچه ها با فضای کتابخانه آش��نا نمی ش��وند و کتابخانه را 

بیشتر به سالن مطالعه می شناسند. 

دبیر اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
نا ملموس گفت: آیین های سوگواری و عزاداری ماه محرم 

گنجینه ای از مواریث فرهنگی نا ملموس هستند.
مس��عود حس��ین میرزایی با اش��اره به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه برخورداری از آیین های سوگواری 
و عزاداری از غنای بس��یار باالیی برخوردار اس��ت، اظهار 
کرد: هر یک از ش��هر ها و اس��تان های کش��ور آیین های 
س��وگواری و عزاداری خاص خود را دارند و م��ا باید این 
آیین ها را به عنوان مواریث فرهنگی نا ملموس به تمام دنیا 

معرفی کنیم.وی با بیان اینکه آیین های س��وگواری و به 
ویژه آیین های سوگواری و عزاداری ماه محرم گنجینه ای 
از مواریث فرهنگی نا ملموس هس��تند، افزود: آیین های 
خاصی در گوشه و کنار کشور برگزار می شود که بسیاری 

از مردم کشور از وجود چنین آیین هایی اطالعی ندارند.
دبیر اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
نا ملموس ب��ا تاکید بر اینک��ه ارائه و معرفی درس��ت این 
آیین ها به مردم سبب می شود که گردشگری مذهبی در 
کشور توس��عه پیدا کند، تصریح کرد: این آیین ها باید به 

صورت مناسب به نسل حاضر معرفی شوند و انتقال سینه 
به سینه و ش��فاهی این آیین ها برای پاسداری از میراث 

فرهنگی نا ملموس ضرورت دارد.
وی ب��ا بیان اینکه در ص��ورت معرفی درس��ت آیین های 
سوگواری و عزاداری سراسر کشور، در آینده این آیین ها 
جهانی می ش��وند، ادامه داد: معرفی آیین های سوگواری 
به مردم یکی از دغدغه های م��ا در حوزه میراث فرهنگی 
نا ملموس اس��ت و معرفی ای��ن آیین ها به م��ردم باید در 

راستای آگاهی افزایی صورت بگیرد.

عمر کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در اصفهان ۱۰ سال هم نیست!

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس:

آیین های سوگواری گنجینه ای از میراث فرهنگی نا ملموس هستند

کتاب در سبد هزینه ها جایی ندارد 
 با کودکان و کتاب 

مهربان باشیم
برنامه های انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و 
نوجوان برای بیست و دومین هفته کتاب جمهوری 

اسالمی ایران اعالم شد.
 فرهاد تیمورزادهدبیر ستاد بیست و دومین هفته 
کتاب انجم��ن فرهنگی ناش��ران کت��اب کودک و 
نوجوان اظهار کرد: ۷۵ عضو فعال انجمن فرهنگی 
با پیش��ینه 2۳ س��ال فعالیت گروه��ی و مجموع 
بیش از ۱۵ قرن فعالیت حرفه ای نش��ر و بااحساس 
مس��ئولیت نس��بت به اهداف فرهنگی جمهوری 
اس��المی برنامه ه��ای متنوعی در ای��ن هفته برای 
دوستی بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب در نظر 

گرفته اند. 
او افزود: طرح اهدای ۱۱۰ هزار جلد کتاب کودک 
و نوجوان ب��ه بهای بیش از س��ه میلی��ارد ریال به 
کتابخانه های عمومی روستایی با مشارکت اجرایی 
معاون��ت توس��عه کتابخانه ه��ا و کتاب خوانی نهاد 
کتابخانه های عمومی کش��ور، برگ��زاری همایش 
یک روزه بررسی اقتصاد نشر کتاب کودک و نوجوان 
تحت عنوان »حس��اب کتاب« و برگ��زاری چندین 
مراس��م رونمایی کتاب کودک و نوجوان بخشی از 
برنامه های انجمن در هفته کتاب اس��ت که تمامی 
مناب��ع مالی طرح های یادش��ده به وس��یله اعضای 

انجمن فرهنگی تأمین شده است. 
به گفته تیمورزاده، س��ایر طرح های پیش��نهادی 
انجمن فرهنگی عبارت اند از: جشن کتاب، کودک، 
صنع��ت و کش��اورزی، ۱۱۰ نمایش��گاه در ۱۱۰ 
کارخانه، جش��ن کتاب خوانی در س��راهای محله، 
برگ��زاری ۱۱۰ نمایش��گاه کتاب در ۱۱۰ س��رای 
محله )با نصب استندهای کتاب( و کارگاه آموزشی 
بازاریابی کتاب کودک و نوج��وان که برای اجرایی 
شدن به همراهی مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نیاز دارند. 
او گف��ت: درنهای��ت ط��رح برگ��زاری نمایش��گاه 
اختصاصی کتاب کودک و نوجوان یکی از مهم ترین 
طرح هایی اس��ت ک��ه برای س��ال ج��اری در نظر 

گرفته شده است.
 این طرح نیز در صورت حمایت مس��ئوالن وزارت 
ارشاد از سوی انجمن فرهنگی به بار خواهد نشست. 
اعضای انجمن فرهنگی با پیام »با کودکان و کتاب 
مهربان باش��یم« فعالی��ت خ��ود را در هفته کتاب 
آغاز کرده و چش��م انتظار حضور و همراهی همگان 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    هستند. 
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مفاد آرا
8/53 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های

زاینده رود  و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد

1-رای شماره 6280-93/7/17- فضل ا... صدری پور شهرضائی فرزند رضا به ش.ش 
1322 شهرضا و شماره ملی 1199069523 

الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به 
از پالک 1507 جمعًا تشکیل یک باب  به انضمام قسمتی  مساحت 87/80 مترمربع که 

خانه را داده است.
 103/18 مساحت  به   1507 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ب- ششدانگ 

مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1506جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است.
 403 به ش.ش  فرزند جمشید  بگی شهرضا  نصرت   -93/7/17-6282 2-رای شماره 

شهرضا و شماره ملی 1199137911 
الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به 
از پالک 1507 جمعًا تشکیل یک باب  به انضمام قسمتی  مساحت 87/80 مترمربع که 

خانه را داده است.
ب- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1507 به 
مساحت 103/18 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1506جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/24

سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا 
مفاد آرا

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   8/380
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود  
به  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  تا  میشود  آگهی  اصفهان  چاپ  امروز  اصفهان  و 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

1-رای اصالحی شماره 7058-93/8/14- مریم یوسفیان شهرضا فرزند عبدالرسول به 
ش.ش 136 شهرضا و شماره ملی 1199176109 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع که در آگهی قبلی 

مساحت ششدانگ 135 مترمربع قید شده است اینک اصالح می گردد.
شماره  به  نصرا...  فرزند  سراجی  پرویز   -93/8/14-7059 شماره  اصالحی  رای   -2

شناسنامه 345ح3 شهرضا و شماره ملی 1198500204 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع که در آگهی 

قبلی مساحت ششدانگ 135 مترمربع قید شده است اینک اصالح می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/10
سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفاد آرا 
8/382 شماره: 139360302028000960-1393/08/07 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
برابر رای شماره 139360302028000341  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای مهدی اثناعشری فرزند علی به شماره شناسنامه 445 صادره از اصفهان 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 428/73 مترمربع پالک 503 فرعی از 47 اصلی 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه   19 بخش  کوهپایه  در  واقع 
محرز  باقری  رجبعلی  و  باقری  محمدعلی  و  باقری  محمدرضا  آقایان  وراث  رسمی 
به فاصله 15 روز آگهی  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گردیده است 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/09
م الف:21768 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تحدید حدود اختصاصی
8/399 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه بمساحت تقریبی 325 مترمربع شماره43 
ثبتی  پرونده  طبق  که  میمه  ثبتی  بخش  جزء  درازان   واقع  اصلی  شماره35  از  فرعی 
عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  مرتضی  فرزند  غیره   و  نژاد  محمدی  شهره  بنام 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از  حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده 
ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزیکشنبه مورخه 1393/09/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و  این آگهی  به موجب  لذا   . آمد 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف 
اداره تسلیم نماید.   این   مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به 

تاریخ انتشار: شنبه 1393/08/24 حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي رحمت اله سلطانپور فرزند باقر با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هفت سهم  مالکیت  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  رسمًاگواهي  امضاء شهود  و  هویت 
ثبتي  یک  بخش  در  واقع   3/999 پالک  از2870 سهم ششدانگ  مشاع  ودو سوم سهم 
شهرضا شده که سند23 سهم ذیل ثبت 3185 در صفحه 544 دفتر 87 بنام عزت دهقان 
به  شهرضا  دفتر3   60/2/19–67417 رسمي  سند  بموجب  و  گردیده  صادر  شهرضا 
سهم  سوم  یک  به  نسبت  سلطانپور  اله  رحمت  و  سوم  دو  به  نسبت  سلطانپور  باقر 
انتقال که سهم رحمت اله سلطانپور ذیل ثبت اولیه به میزان هفت سهم و دو سوم سهم 
ثبت گردیده است اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و 
یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 

اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  بر وجود آن  ارائه گردد صورت جلسه مبني  سند معامله 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده 

خواهان   920609 کالسه  اجرای  در  اصفهان  حقوقی   13 شعبه  احکام  اجرای   8/325
آقای محمد قاضی عسکر با وکالت آقای حسن شعیبی به طرفیت آقای علیرضا قاضی 
عسکر به نشانی خ مدرس جدید – مهرآباد – بن بست آزادی – پ389 مبنی بر دستور 
فروش پالک ثبتی 13487/11 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خ مدرس – کوچه مهرآباد 
نو –پ398 جلسه مزایده ای در روز یک شنبه مورخ 93/9/9 از ساعت 9 الی 10 صبح 
طبقه سوم –  دادگستری کل استان اصفهان –  خیابان نیکخبت –  واقع در اصفهان – 
اتاق358 برگزار نماید. مکان مورد نظر ششدانگ پالک ثبتی شماره 11 فرعی از شماره 
13487 باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان عرصه ششدانگ طبق سند دویست و 
سه متر و ده صد و مترمربع و در حد سه طبقه ساخت قدیمی شامل: طبقات همکف 
که  مترمربع  سیصد  حدود  کل  اعیانی  مساحت  با  انباری  زیرزمین  اضافه  به  اول  و 
و 414226 سری  چاپی 81752الف/77  به شماره  جلد سند رسمی  دو  تحت  خواهان 
دانگ   3 مالک  395و264  صفحه  94و337  دفتر   40290 و  19172/س  ثبت  شماره  ت 
دیوارها  ساختمانی:  مشخصات  می باشد.  مذکور  ملک  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع 
آجری – پوشش تیرآهن و آجر – مصالح سطوح رویه: کف موزاییک فرش – دیوارها 
 – فلزی  پروفیل  و  آلومینیوم  پنجره ها   – داخلی چوبی  دربهای   – نقاشی  و  اندود گچ 
سیستم   – گازی  بخاری  گرمایش  سیستم   – کابینت  با  سرامیک  و  کاشی  آشپزخانه 
سرمایش کولرآبی و دارای انشعابات و مشترکات آب و برق و گاز و حیاط سازی کف 
نیمه مخروبه و قدمت ساخت بیش از 30 سال می باشد. با عنایت به متراژ عرصه و 
اعیان – موقعیت – امکانات – انشعابات مربوطه و نوع کاربری – قدمت ساخت و جمیع 
جهات موثر در قضیه و نداشتن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال ارزش ششدانگ 
پالک ثبتی فوق به مبلغ 7/108/500/000 ریال معادل هفتصد و ده میلیون و هشتصد 
به نشانی  از مزایده  قبل  پنجاه هزار تومان می باشد طالبین خرید می توانند 5 روز  و 
ملک مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی در جلسه مزایده 
بود.م الف:21071  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند   شرکت 

امینی مدیراجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان 
مزایده 

8/326 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده به 
شماره 1132/93ش ج/سوم له آقای سعید نامدارپور با وکالت آقای مجید نامدارپور 
و علیه آقای محمدحسین نظیفی به آدرس خیابان زینبیه – خ آیت ا... غفاری – کوچه 
پالک38 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی  کوچه شهید مرتضی چندی –  آزادی – 
به مبلغ 41/620/000 ریال اموال توقیفی به شرح ملک توقیفی به آدرس خیابان زینبیه 
– خیابان آیت ا... غفاری – کوچه شهید مرتضی چندی – پالک28 که طبق نامه شماره 
قولنامه  دارای  فاقد سند رسمی و  14/92/7092 مورخ 92/6/17 شهرداری منطقه 14 
عادی می باشد واحد مزبور دارای درب ورودی پروفیلی و فاقد نما با سقف تیرچه و 
فوم و پشت بام با پالستر سیمان و قدمت 4 ساله دارای طبقات همکف و اول و دوم 
با  سقف   – سرامیک  دیوار   – موزاییک  کف  با  پارکینگ  شامل  همکف  طبقه  می باشد 
اندود گچ و واحد طبقه همکف دارای پذیرایی و اتاق خواب با سقف و دیوار اندود گچ 
و کف با پالستر سیمان و دارای سرویس بهداشتی کامل می باشد. ملک مورد نظر با 
مساحت تقریبی 85 مترمربع از سمت شمال و جنوب و شرق به واحد مسکونی و از 
طرف غرب به کوچه 8 متری محدود می شود واحد مسکونی منسوب به خوانده مجهز 
تلفن و فاضالب می باشد که طبق نظریه کارشناس  به اشتراکات آب و برق و گاز و 
و  مشترکات  اعیان  و  عرصه  میزان  و  محل  موقعیت  به  توجه  با  دادگستری  رسمی 
بر  بالغ  قضیه  در  موثر  جهات  جمیع  و  مصرفی  مصالح  و  ساخت  قدمت  و  متعلقات 
ارزیابی گردیده  تومان  میلیون  نه  و  نود  مبلغ 1/990/000/000 ریال معادل یکصد و 
است که با توجه به مقدار مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی به میزان 1/505 حبه 
مشاع از 72 حبه مشاع از ششدانگ می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
93/9/9 در ساعت 12 تا 11 صبح برگزار نماید و در محل اجرای احکام شورای حل 

اختالف واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه 
جلسه  در  و  نمایند  دیدن  ملک  از  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 اجرا  این  به  آن  فیش 
 مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:20991 

شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

8/375 شماره آگهی: 139303902004000172 شماره پرونده: 9204002004000514 
ششدانگ  مقدار   -1  ،9201394 کالسه  اجرایی  پرونده  منقول  غیر  مال  مزایده  آگهی 
 190/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   20 بخش  ازوار  در  واقع   93/103 پالک  یکبابخانه 
 مترمربع )به نشانی: براآن جنوبی روستای ازوار( سند مالکیت آن در 2 جلد به شماره های

2325و2326 صفحات 131و134 دفاتر 13 به شماره های چاپی 846513و846514 به 
نام آقای ابراهیم اکبری دستگردی چهار دانگ و خانم هاجر شمسی اژیه دو دانگ ثبت 
و صادر شده و طبق نامه 92/15775-90/11/26 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود 
اربعه عبارتست از: شمااًل به طول 7/32 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا به طول 
به  دیواریست  متر   6/98 به طول  جنوبًا  فرعی   104 پالک  دیوار  به  دیوار  متر   26/59
باقیمانده پالک 93 اصلی غربًا به طول 26/70 متر دیوار به دیوار پالک 102 فرعی که 
طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری قدمت خانه حدود 20 سال مساحت عرصه 
به صورت  می باشد ساختمان  مترمربع   132/50 اعیانی  و مساحت  مترمربع   190/16
شمالی جنوبی است سه خوابه – کف موزاییک – بدنه سرامیک به ارتفاع یک متر و بقیه 
اندود گچ با نقاشی – آشپزخانه سرامیک – کابینت ام دی اف – سرمایش کولرآبی – 
دارای اسکلت آجری و سقف آجر و آهن می باشد حد جنوب در محل کوچه می باشد 
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  مقدار   -2 می باشد.  ریال   303/338/000 مزایده  پایه  مبلغ 
93/102 واقع در ازوار بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 299/64 مترمربع )به نشانی: 
براآن جنوبی روستای ازوار( سند مالکیت آن در 2 جلد به شماره های 2318و2319 
صفحات 110و113 دفاتر 13 به شماره های چاپی 846504و846505 به نام آقای علی 
اکبری دستگردی چهاردانگ و خانم طیبه صیام پور اشکاوندی دو دانگ ثبت و صادر 
اصفهان حدود  منطقه غرب  ثبت  اداره  نامه 93/2/14-103/93/1010/36  طبق  و  شده 
اربعه عبارتست از: شمااًل به طول 11/14 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا به طول 
26/70 متر دیوار به دیوار پالک 103 فرعی جنوبًا به طول 11/20 متر دیواریست به 
باقیمانده پالک 93 اصلی غربًا به طول 26/99 متر دیوار دیواریست به باقیمانده پالک 
سال   20 باالی  خانه  قدمت  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش  طبق  که  اصلی   93
مساحت عرصه 299/64 مترمربع و مساحت اعیانی 156 مترمربع می باشد ساختمان 
ارتفاع  به  بدنه سرامیک   – کف موزاییک   – به صورت شمالی جنوبی است دو خوابه 
یک متر و بقیه اندود گچ با نقاشی – آشپزخانه با کابینت فلزی – دارای اسکلت آجری 
پایه  مبلغ  می باشد  کوچه  محل  در  غرب  و  جنوب  حد  می باشد.  آهن  و  آجر  و سقف 
رهنی شماره  طبق سند  و  می باشد  بیمه  فاقد  و  می باشد  ریال   320/802/000 مزایده 
بابت بدهی شرکت تعاونی وحدت  13437-85/5/16 دفتر اسناد رسمی 129 اصفهان 
برآن سپاهان در رهن بانک کشاورزی شعبه اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخ 93/09/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
از  به مزایده گذارده می شود. مزایده  اول سمت چپ  چهارراه   – هشت بهشت شرقی 
نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  کس  هر  به  و  شروع  فوق  پایه  مبالغ 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 93/08/24 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامیست. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:21393 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

قهرمان اصفهانی بازی های پاراآسیایی 2014:

 ناچار به تغییر رشته از دیسک
 به وزنه شدم

قهرم��ان اصفهان��ی بازی ه��ای 
پاراآسیایی 2014 گفت: با توجه 
به تصمیمات جدید کمیته ملی 
پاراالمپی��ک، ام��کان فعالیت در 
رشته دیسک را ندارم و تمریناتم 

را در رشته وزنه دنبال می کنم.
علیرضا مختاری اظه��ار کرد: با 
توجه به حذف برخی از رشته های 
دو و میدانی در کالس های مختلف، من از این به بعد باید در رشته 
پرتاب وزنه فعالیت کنم.قهرمان اصفهانی بازی های پاراآس��یایی 
2014 با اشاره به برنامه هایش برای آینده ورزش حرفه ای تصریح 
کرد: اردیبهشت ماه س��ال آینده یک دوره مسابقات بین المللی 
برگزار می ش��ود که هنوز معلوم نیست فدراس��یون تیم را اعزام 
کند یا خیر، اما آبان ماه س��ال آینده مسابقات جهانی قطر برگزار 
می شود.مختاری که در دو رشته پرتاب وزنه و دیسک به مدال طال 
دست پیدا کرده است، در مورد پاداش دریافتی نیز گفت: تاکنون 
صحبتی در این زمینه نشده است و چیزی نگفته اند، اما شنیده   ام 
افرادی که چند مدال گرفته اند، ب��ه خوش رنگ ترین مدال آن ها 

پاداش می دهند.
کربكندي:

 بازیكن ساالري توهین
 به جایگاه مربي است

یک کارشناس فوتبال گفت: با این 
ش��رایط هر روز دارد ب��ه جایگاه 
مربي در فوتبال توهین مي شود. 
وقتي یک بازیکن سابقه قبلي دارد 
و باز هم دست به چنین رفتارهایي 
مي زند باید مجازات او تشدید شود 

که متاسفانه چنین نیست.
رس��ول کربکندي ، در خصوص 
رفتاره��اي غی��ر اصول��ي پیان 
صادقیان در چند هفته اخیر، اظهارکرد: من قبل از اینکه بازیکن را 
در این خصوص مقصر بدانم خودمان را مقصر مي دانم به این معنا 
که مربي و سیستم مدیریتي باشگاه آن قدر ضعیف است که یک 
بازیکن به خود جرات مي دهد که چنین رفتارهایي را از خود بروز 
دهد. البته نبود قوانین قدرتمند در فوتبال کشور نیز یکي دیگر از 
عوامل بروز این ناهنجاري ها اس��ت.این کارشناس فوتبال گفت: 
دلیل اینکه این بازیکنان با وجود همه محرومیت ها باز هم دست 
به چنین رفتارهاي غیر حرفه اي مي زنند این اس��ت که مي دانند 
مربیان و مدیران باشگاه ها به آن ها نیاز دارند و چون فوتبال ایران 
نتیجه گرا شده است این بازیکنان دریافته اند که برخورد جدي با 
آن ها نمي شود. بنابراین فوتبال ایران آن قانونمندي الزم را ندارد 

که باز دارنده باشد.

فوتبال پایه ایران نیاز به توجه دارد
مدیرعامل باش��گاه پیکان گفت: 
فوتب��ال پایه ایران نی��از به توجه 
بس��یاري دارد و باش��گاه ه��اي 
همیشه سازنده اي مانند پیکان 
و همچنین سپاهان و ذوب آهن 
مي توانند گره گشاي این مشکل 

باشند.
محمود ش��یعي در رابطه با عدم 
نتیجه گیري تیم هاي پایه گفت: بنده حدود یک هفته اس��ت به 
عنوان مدیرعامل باشگاه پیکان انتخاب شده ام و کمي زود است 
که در این رابطه اظهار نظر کنم البته این را باید با قاطعیت گفت 
که فوتبال پایه ایران نیاز به توجه بس��یاري دارد و باش��گاه هاي 
همیشه سازنده اي مانند پیکان و همچنین سپاهان و ذوب آهن 
مي توانند گره گشاي این مشکل باشند. مدیرعامل باشگاه پیکان 
تصریح کرد: این باش��گاه هیچ وق��ت نتیجه گرای��ي را در برنامه 
نداشته و به دنبال پشتوانه سازي بوده اس��ت ودر دوران فعالیت 
خود نیز به رغم مش��کالت مالي که وجود داش��ته و دارد همواره 
موفق عمل کرده اس��ت. البته به دنبال افزای��ش تعداد تیم هاي 
 ورزشي خود نیز هستیم اما نیازمند اعتبار بیشتر در این خصوص

 مي باشیم. 
ش��یعي در مورد وضعیت تی��م فوتبال پیکان نیز گفت: باش��گاه 
پیکان به دنبال حل مشکالت تیم است البته ما به هر شیوه اي به 
دنبال این نیستیم که فقط در نتیجه گیري موفق عمل کنیم اما 
درصددیم تا در نیم فصل دوم با قدرت بیشتري به کار خود ادامه 
بدهیم و جایگاه مناسبي را کسب کنیم. در این راستا به دنبال این 
هستیم تا بازیکنان جواني را به ترکیب تیم اضافه کنیم تا رسالت 

خود را نیز انجام داده باشیم.

درخشش ملی پوشان فوتسال ایران
تیم ملی فوتسال کش��ورمان در 
نخستین دیدار خود در مسابقات 
فوتس��ال گرندپ��ری برزی��ل 
 چهارش��نبه ش��ب در س��الن 
 Ginasio Adib Moises
Dib به مص��اف گواتماال رفت و 
موفق شد حریف را با نتیجه 7 بر 2 

از پیش رو بردارد.
ب��رای تی��م مل��ی فوتس��ال 
کش��ورمان در ای��ن ب��ازی حس��ین طیب��ی )س��ه گل(،  اصغر 
حس��ن زاده، فرهاد توکلی، مهدی جاوید و محمد شجری موفق 
به گلزنی ش��دند تا شاگردان خس��وس کاندالس با س��ه امتیاز 
 صدرنش��ین گروه B مس��ابقات فوتس��ال جایزه ب��زرگ برزیل

 شوند. 
تیم ملی فوتسال کشورمان بازی مقابل گواتماال را با ترکیب علیرضا 
صمیمی، علی اصغر حسن زاده، ابوالقاسم عروجی، فرهاد توکلی و 
حسین طیبی آغاز کرد و در نیمه نخس��ت با نتیجه 5 بر صفر به 

برتری رسید. 

6
۳ اصفهانی در تیم ملی فوتبال دختران

اولی��ن اردوی تدارکاتی تیم مل��ی فوتبال زیر 1۶ س��ال پس از صعود ب��ه مرحله فینال 
رقابت های قهرمانی دختران آسیا اواخر آبان ماه با حضور ۳ بازیکن اصفهانی آغاز می شود.

اردوی تدارکاتی این تیم از 2۶ آبان ماه به مدت 4 روز برگزار می شود .
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 مسی: آرژانتین
 به زمان نیاز دارد

برزیل ترکیه را به 
چهارمیخ کشید

کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانیتن می گوید نباید درباره این تیم زود قضاوت 
کرد که چرا که دستخوش تغییرات زیادی شده است و به زمان نیاز دارد.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیداری دوستانه که در انگلیس برگزار شد توانست 
با نتیجه دو بر یک از سد کرواسی بگذرد. لیونل مسی که بازوبند کاپیتانی آلبی 
سلسته را بر بازو می بندد گل دوم تیمش را در این دیدار در دقیقه 57 از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رساند تا آرژانتین پیروزی این دیدار دوستانه باشد.
مس��ی ادامه داد: ما بازیکنان بای��د با مارتینو تمرین و هماهنگی بیش��تری 
داش��ته باش��یم. تنها زمانی به راحتی می ت��وان به پیروزی رس��ید که بین 
بازیکنان هماهنگ��ی کامل وجود داش��ته باش��د. در دیدار برابر کرواس��ی 
پیروز ش��دیم چون بازی گروه��ی خوبی را ب��ه نمایش گذاش��تیم. باید به 
 این روند پی��روزی های خ��ود ادامه دهیم تا نش��ان دهیم ک��ه تیم خوبی

 هستیم.

در بازی های دوس��تانه بین المللی  نتایج جالبی به دس��ت آمد.دراس��تانبول، 
تیم ملی ترکیه میزبان برزیل بود که طالیی پوش��ان برزیل حری��ف خود را با 
حساب 4 بر صفر درهم شکستند. نیمار 2گل برای برزیل به ثمر رساند، ویلیان 
و مدافع ترکیه نیز دو گل دیگر را ثبت کردند. در دیگر بازی ، نروژ در خانه مقابل 
استونی تن به شکست داد. کنستانتین واس��یلیف تنها گل این بازی را رقم زد. 
 بلژیک در حالی که میزبان ایسلند بود با یک برد خوب از زمین بازی خارج شد. 
 بلژیکی ها با گل های نیکوالس لومبرتس، اوریجی و لوکاکو، ایسلند را از پیش رو 

برداشتند. 
اما عجی��ب ترین نتیجه در کش��ور هلن��د رقم خ��ورد. الله ه��ای نارنجی که 
تصور می کردن��د در دیدار مقاب��ل مکزیک با یک ب��رد راح��ت از زمین بازی 
 خارج خواهند ش��د، نتیج��ه ای بهتر از شکس��ت ۳ ب��ر 2 براب��ر مکزیکی ها

 نداشتند.

رئیس هیئت اتومبیلراني و موتور س��واري اس��تان اصفهان  
مي گوید که هتل هاي خ��وب و تاپ اصفه��ان روي هم یک 
هزارو 700 تخت دارند و در یک مس��ابقه فرمول یک حداقل 
 حدود 15هزار تماش��اگر به آن ش��هري مي روند که میزبان

 است.
غالمرضا مصدقیان ، با اش��اره به اینکه وضعیت مس��ابقات 
اتومبیلرانی و موتور سواری در کشور خراب است، اظهارکرد: 
در خارج از کش��ور به لطف اسپانس��رهایی مانند سیتروئن، 
رنو، ب��ی ام دبلی��و، بن��ز و.... ک��ه در مس��ابقات فرمول یک 
ش��رکت می کنند وضعیت این رشته بس��یار خوب و حتی 
 در آمدها در این رش��ته نیز بیش از رش��ته ورزش��ی فوتبال

 است.
وی تصریح کرد: چنی��ن کمپانی های بزرگی ک��ه به میدان 
می آیند با خود میلیاردها توم��ان می آورند و به همین دلیل 
رسانه ها از این رشته ورزشی استقبال می کنند و به پشتوانه 
همین رسانه ها مردم نیز به اتومبیلرانی و موتور سواری روی 

می آورند.

رئیس هیئت اتومبیلراني و موتور س��واري اس��تان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در خارج از کش��ور انواع امکانات وجود دارد 
که شامل هتل های بس��یار زیاد، پیست اتومبیلرانی مناسب 
و... اس��ت که همه این امکانات با پول به وجود آمده و یکی از 
کشور هایی که در این رشته خیلی س��ریع رشد کرده امارات 
است، زیرا آن ها پول دارند و توانس��ته اند پیستی بسازند که 
آخرین س��ری از مس��ابقات فرمول یک در آن پیست برگزار 

می شود.
مصدقیان افزود: ما اگر بخواهی��م تورنمنت فرمول یک را در 
اصفهان برگزار کنیم نیاز ب��ه 15هزار تخت در هتل های پنج 
ستاره است که در اصفهان به س��ختی یک هزارو 700تخت 
در هتل های مناس��ب وجود دارد و ما از لحاظ امکانات بسیار 

عقب هستیم. 
حتی آسفالت ریزی یک پیس��ت معمولی ۶ میلیارد تومان 
هزینه در بر دارد. ما نمي توانیم براي مسابقات فرمول یک به 
 مسافران اسکان  دهیم چه برسد که بخواهیم پیست استاندارد

 بسازیم!
رئیس هیئت اتومبیلراني و موتور س��واري اس��تان اصفهان  
به ش��رکت هایي همچون ایران خودرو و س��ایپا اش��اره کرد 
و گفت: اگ��ر چنین ش��رکت هایي به عرص��ه اتومبیلراني پا 
بگذارن��د این رش��ته ورزش��ي متح��ول خواهد ش��د، زیرا 
تقوی��ت موتور یک ماش��ین پ��ژو20۶ براي این ش��رکت ها 
در مس��ابقات 50 میلیون تومان هزینه دارد و براي بیش��تر 
 این ورزش��کاران پرداخت چنین هزینه هایي بس��یار سخت

 است.

دبی��رکل کمیت��ه مل��ی المپیک ب��ا بی��ان اینک��ه برای 
موفقی��ت در المپی��ک بای��د یک س��ری ش��رایط فراهم 
ش��ود، گف��ت: برخ��ی قهرمان��ان ما ب��ه ط��ور طبیعی به 
لحاظ س��نی نس��بت به دوره قبلی المپی��ک دیگر حضور 
نخواهند داش��ت و امیدوارم فدراس��یون های م��ا بتوانند 
 جایگزین های خوبی را معرفی کنن��د و این یک نکته مهم

 است.
ش��اهرخ ش��هنازی دبی��رکل کمیت��ه مل��ی المپی��ک با 
حضور در غرفه ایمنا در بیس��تمین نمایش��گاه مطبوعات 
و خبرگزاری ه��ا اظهار داش��ت: س��ال های خوب��ی را در 
اصفهان بودم و چ��ون آب زاین��ده رود را خ��وردم آنجا که 
می روم احس��اس تش��نگی می کن��م و امی��دوارم حاال که 
 آب زاینده رود جاری ش��ده اس��ت، این وضعی��ت ادامه دار 

باشد.
وی با بیان اینکه برای موفقیت در المپیک باید یک س��ری 
شرایط فراهم شود، ادامه داد: یک س��ری از قهرمانان ما به 
طور طبیعی به لحاظ سنی نس��بت به دوره قبلی المپیک 
دیگر حضور نخواهند داش��ت و امیدوارم فدراس��یون های 
ما بتوانند جایگزین های خوب��ی را معرفی کنند و این یک 
نکته مهم است یعنی استعدادهای جوان و جویای نام باید 
 شناس��ایی و حمایت شوندتا س��رمایه ورزش کشور حفظ

 شود. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک اظهار داش��ت: در المپیک بر 
خالف بازی های آسیایی که کسب سهیمه ندارد باید سهمیه 
کسب کرد و وارد مسابقات ش��د. برای این کار ما امیدواریم 

فدراسیون ها بتوانند از طریق باشگاه ها و هیئت ها بازیکنانی 
را معرفی کنند که در صحن��ه المپیک ظرفیت مدال آوری 

داشته باشند.
شهنازی تصریح کرد: همه ورزش��کاران که سهمیه کسب 
می کنند نمی توانند مدال آور باش��ند، ب��رای همین پس از 
کسب س��همیه ما ش��روع به نظارت کردن بر روی نفراتی 
که امید کسب مدال دارند می کنیم و حساب ویژه ای روی 
آن ها باز خواهیم کرد. البته رس��یدگی ه��ا و حمایت های 
کمیته ملی المپیک نیز باید مستمر و مدام باشد تا ان شاهلل 
 ش��اهد پیروزی ملی پوش��ان در آوردگاه های بین المللی

 باشیم.
وی یادآور ش��د: کمیته مل��ی المپیک بخش��ی از ورزش 
کشور اس��ت و قهرمانان ما یک پروس��ه ای را طی می کنند 
تا برس��ند به مرحله ای که مدال آور ش��وند. م��ا در فاصله 
چهار س��ال نیازمند کار یک س��ری دیگر هستیم و کمیته 
 المپیک پش��تیبان کننده اس��ت و تولیدکنن��ده قهرمان

 نیست.

 نمي توانیم اسكان دهیم
 چه رسد به ساخت پیست استاندارد!

 برای موفقیت در المپیک باید شرایط
 الزم را فراهم کنیم

 حی��ف نیس��ت اف��راد 
سرش��ناس و قهرمان��ان 
و اس��طوره های محبوب 
میلیون ها جوان و نوجوان 
ایرانی هوادار ورزش به ویژه فوتبال،به جای 
تعامل،به تقاب��ل بپردازند؟ و تمام انرژی و 
توانش��ان را صرف درگیری خصومت های 
بی حاصل ش��خصی خ��ود کنند؟وفضای 
ورزش را چنان آلوده س��ازند ک��ه نه تنها 
باع��ث ترویج بی فرهنگی وب��د اخالقی در 
ورزش ش��ده که بازتاب نامیمون فراوانی 
در جهان ورزشی داشته باشد. منازعه های 
رس��انه ای محمد مایلی کهن وعلی دایی 
دو چهره سرشناس باشخصیت اجتماعی 
ودواس��طوره نام دار ورزش که باید الگوی 
اخالقی باش��ندبرای جوانان و آینده سازان 

کش��ورمان، چن��ان باالگرفته ک��ه کار به 
شکایت بازی درنهایت زندانی شدن فردی 
شود که زمانی به عنوان سرمربی تیم ملی 
در آسیا مطرح بوده و ش��اکی یعنی )علی 
دایی( ه��م ازجمله ش��اگردان موردعالقه 
وتوجه اش محسوب می ش��ده است؟! در 
همین جا این سوال و این اندیشه به اذهان 
عمومی و من )نگارنده( خطور می کند که 
چه عامل یا عواملی باعث گردیده تا قوائد 
استاد وشاگردی در جامعه امروزی نادیده 
انگاشته ش��ودیا چرابه جای ایجاد فضایی 
سالم وسرش��ار ازرفاقت ودوستی، فضایی 
آکن��ده از بغ��ض وحس��د،کینه وعداوت 
 غیب��ت وافتراودش��منی را در ورزش��مان

 می خواهن��د رواج دهند؟ که متاس��فانه 
دربرخی مواردهم حاکم شده است! برای 
دستیابی به پاس��خ این پرسش،کافیست 
ب��ه س��ال ه��ای دهه40و50نگاه��ی 
 داش��ته باش��یم و با یادآوری پ��ا طالیی و

سرطالیی هایی مانند حمید شیرزادگان 
وهمایون بهزادی ه��ا، همچنین زنده یاد 
پرویز دهداری،ناظ��م گنجاپور،مصطفی 
عرب،حسن حبیبی، پرویزقلیچ خانی،علی 
جباری،علی پروین،حسین کالنی، جعفر 
کاش��انی، محمود یاوری، محمدصادقی، 
مجی��د حلوای��ی، مهدی  دین��ورزاده، 
مرحوم��ان س��یروس قایق��ران و صف��ر 
ایرانپاک،عباس کارگر، حس��ن روش��ن، 
ش��ادروان ناصرحجازی، غالمحس��ین و 
پرویز مظلومی، محمود خوردبین وصدها 
س��تارگان دیگری که نمادهای نس��ل 

طالیی ودوس��ت داش��تنی مان بودند که 
هرگز دربند پول نشدند وباهمت وتعصب 
وعرق ملی به سربلندی فوتبال  کشورمان 
درمیادین بین المللی می اندیش��یده اند 
وقداست پیراهن تیم ملی برایشان باالترین 
 ارزش ه��ا راداش��ت وآرزویش��ان ربودن 
دل های عشاق ورزش بود وهیچگاه مناعت 
طبع خود رابه زروس��یم نم��ی فروختند 
وحثیت ورزش را زیرسوال نمی بردند، به 
این حقیقت تلخ وق��وف پیدا می کنیم که 
درورزش به اصطالح حرفه ای امروزی فقط 
پول حاکم شده وبعضی ها برای دستیابی 
 به آن حاضرند دس��ت به اعمالی بزنند که

 ارزش ه��ای اخالقی ،فرهن��گ ومعنویت 
درورزش را کمرنگ می کند!.

اگر به ورزش نه به عنوان یک پدیده متنی 
وس��اده که به صورت واقعیت��ی فرامتنی 
 بنگری��م وآن را از حص��ار خود س��اخته و

ذهن ه��ای تهی بیرون بکش��یم ودس��ت 
از لجاجت وس��ماجت ه��ای خودخواهانه 
برداریم )که ص��د درصد به ض��رر ورزش 
کشورمان است( هرگز شاهد چنین حوادث 

تلخ وشرم آوری نخواهیم شد.
متاس��فانه بی اخالقی ها به حدی 
رس��یده ک��ه مربیان��ی ک��ه باید 
الگوی جوان تره��ا قراربگیرند،به 
طورآش��کارو علن��ی برعلی��ه 
یکدیگرتوطئه می کنند وبرابرهم 
قدعلم کرده وبا کلمات مشمئز 
 کنن��ده ای ب��ه ه��م توهی��ن

 می کنن��د وباعث خدش��ه دار 
 کردن جایگاه ورزش

 می شوند،به طوری 

که موجبات دغدغه و دل مش��غولی های 
فراوان دلسوزان واقعی ورزش رافراهم کرده 
 اس��ت. باید باورکنیم که ورزش تافته جدا

بافته ای به نسبت اقتصاد یا فرهنگ نیست 
وهرچقدربیشتروبیش��تر ب��ه پدیده های 
 اجتماع��ی پیون��د بخ��ورد،ارزش خودرا

 افزون تر می کند.
یکی از مهم ترین دلیل کاس��ته ش��دن از 
تعدادتماش��اگران مس��ابقات فوتب��ال 
وکاه��ش فاحش وغی��ر قابل ان��کار تیراژ 
 نش��ریات ورزش��ی را باید درهمین موارد 
ب��ی فرهنگ��ی و بداخالق��ی ه��ای رایج 
 درفوتبال جس��تجو کرد ! ک��ه روز به روز

رایج ترمی شود!
با افسوس فراوان وبا سوگند به خداکه همه 
آنچه که دراین نوشتارآمده از سر دلسوزی 
وعش��ق به ورزش کش��ورعزیزم ایران می 
باشد، نه چیز دیگر، چراکه وقتی می بینیم 
درگذشته هرکدام ازقهرمانان و ورزشکاران 
مطرح کش��ورمان،مانند زن��ده یاد جهان 
پهلوان تختی، به نوبه خود بهترین الگوی 
 اخالق وب��زرگ منش��ی وجوانمردی 
بوده اند ودرج��ای جای خود 
درت��ارک ورزش ای��ران 
وب��رای  درخش��یدند 
اعتال س��ربلندی ایران 
کوش��یدند و ب��ه هیچ 
وجه ب��ه دنب��ال منافع 
شخصی نبودندواز همه 

مهم تراین ک��ه، احترام به پیشکس��وتان 
ورزش را یک وظیفه می دانستند،درحالی 
که این روزه��ا شاهدهس��تیم حرمت ها 
 واحترام ب��ه ب��زرگان ورزش و قهرمانان و

ن��ام آوران،درجامع��ه ورزش کش��ورمان 
رن��گ باخت��ه وکام��ال ب��ی رنگ ش��ده 

 است،دلمان به دردمی آید ودر حسرت آن
 س��ال هاو روزهای به یاد ماندنی،افسوس 
می خوریم! بهتر نیست این دو عزیزنامی 
ورزش کشورمان، سینه های انباشته شده 
از کینه وعداوتش��ان را ب��اروح جوانمردی 
وگذش��ت وایث��ار صیق��ل داده وصف��ا 
ببخشندوسرشاراز محبت، دوستی ورفاقت 
نمایند؟ حال که به هر دلیلی آقای دایی از 
شکایت خود صرف نظر کرده،آقای مایلی 
کهن نیز دست از لجاجت بردارند وبیش از 
این قضیه را ک��ش ندهند وبه دنبال عذر 
خواهی از س��وی دایی نباشند؟ تا این 
موضوع ختم به خیرشود؟ امیدواریم 
هرچ��ه زودتر ش��اهد روبوس��ی 
 آشتی کنان دایی ومایلی کهن

 باشیم.

پرهیاهوی فرهنگ سازی و حفظ ارزش های معنوی در ورزش

 به کدام روسپیدی طمع....!؟
      اصغر 
قلندری

درورزش بله اصطلاح 
حرفله ای امروزی فقط 
پول حاکم شده وبعضی 
ها بلرای دسلتیابی به 
آن حاضرنلد دسلت 
 بله اعماللی بزننلد که
 ارزش هلای اخاقلی 
ومعنویلت  ،فرهنلگ 
 درورزش را کمرنلگ

 می کند



اخبار کوتاه یادداشتیادداشت ناغان قطب تولید انگور در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
بیش��ترین باغات انگور چهارمحال و بختیاری در ش��هر ناغان قرار دارد و 

باغات این منطقه رتبه کشوری دارند.
7
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معاون امور اسناد هویتی س��ازمان ثبت اسناد کشور گفت: 
چهارمحال و بختیاری در اجرای سیاس��ت های ثبت احوال 

کشور از میانگین کشوری پیشی گرفته است.
محس��ن کرمی در مراس��م تودیع و معارفه سرپرست اداره 
ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ما در سازمان 
ثبت احوال کشور چهار راهبرد را تعریف کرده و از طریق این 
چهار راهبرد اقدام به هدف گذاری نموده ایم و برای رسیدن 
به ثبت احوال نوین که چند س��الی اس��ت در کشور در حال 

شکل گیری است تمام تالش خود را می کنیم.
وی ثبت وقایع در زمان قانونی را یک��ی از این چهار راهبرد 
معرفی کرد و گفت: امروزه ما در دستور کار خود ثبت آنالین 
یا ثبت در مهلت قانونی راداریم و به همین دلیل برای کسانی 
که اقدام به ثب��ت والدت یا فوت در م��دت قانونی نکرده اند 
جریمه ای را پیش بینی کرده ایم و هرچند مبلغ این جریمه 

بسیار اندک است اما راه مناسبی برای فرهنگ سازی است.
کرمی در ادامه گفت: نظام برنامه ریزی کشور با همین برنامه ها 
به روز است که می تواند پابرجا بماند و اگرچه برنامه ریزی بر 
اساس اطالعات غلط باعث رشد کش��ور می شود اما توسعه 

کشور را که یکی از اهداف دولت است در پی نخواهد داشت.
این مس��ئول بیان داش��ت: در حال حاضر میانگین درصد 
پوش��ش وفات در کش��ور 96 و والدت 97 درصد اس��ت که 

استان چهارمحال و بختیاری از این میانگین هم پیشی گرفته 
و دارای درصد والدت 99.8 و درصد وف��ات 99.6 بوده و به 
اعتقاد من این استان جزء اس��تان های برتر در کشور است و 

انصافاً این درصد با مهلت قانونی در دنیا بی سابقه است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم در آینده ه��م این درصد 
پوشش را حفظ کرده و در این مسیر ارتقاء هم داشته باشیم 
گرچه ما معتقدیم ارتقاء در درصدهای باال بسیار سخت است 
اما امیدواریم باهمت شما عزیزان این درصد به نزدیک 100 

درصد هم برسد.
کرمی دومین راهبرد را که در ثبت احوال دنبال می شود اتقان 
اسناد هویتی بیان کرد و افزود: تنها نهاد هویت بخش به مردم 
ثبت احوال است و همه مردم حداقل یک بار در زمان تولد و 

یک بار در زمان مرگ به این نهاد مراجعه دارند.
این مس��ئول ادامه داد: یکی دیگر از رویکردهای ثبت اسناد 
انتش��ار آمار و اطالعات جمعیتی در موقع مقرر است و ما در 
این سازمان وظیفه داریم اطالعات را سریع و صحیح در اختیار 

مردم قرار دهیم.
وی با اشاره به رویکرد چهارم گفت: تصریح، تسهیل و دقت 
در ارائه خدمات به مردم در این رویکرد ق��رار دارد و ما برای 
اجرایی کردن آن دفاتر پیشخوان دولت را فعال کردیم و در 

کشور حدود 500 دفتر فعال داریم.

کرمی در انتها گفت: سعی ما بر این اس��ت که ثبت احوال را به 
خانه های مردم ببریم نه اینکه مردم را به ثبت احوال بکش��انیم 
و ازاین رو حدود 12 خدمت را به ص��ورت الکترونیکی به مردم 
ارائه می دهیم و 126 هزار س��ند را تاکنون به طور الکترونیکی 

آرشیو کرده ایم.
چهارمح�ال و بختی�اری کمتری�ن تخلف�ات را در 

ثبت اسناد دارد
مدیرکل س��ابق ثبت اح��وال چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بی��ش از یک میلیون و 800 
هزار سند آرشیوش��ده دارد و کمترین تخلفات را در ثبت اسناد 

داشته است.
 عبدالرسول غزالی در مراس��م تودیع و معارفه مدیر ثبت احوال 
اظهار کرد: یک سوم جمعیت اس��تان برای ثبت وقایع خود به 

سازمان ثبت احوال مراجعه می کنند.
وی افزود: در این استان صدور 99.8 درصد شناسنامه ها به روز 
بوده و در حال حاضر 12 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان 
و 6 دفتر پیشخوان نیز در روس��تاها راه اندازی شده که خدمات 

ثبت احوال را به مردم ارائه می دهند.
مدیرکل س��ابق ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: این استان در حوزه دفاتر پیش��خوانی که در ارائه خدمات 
ثبت احوال فعالیت دارند رتبه نخست کشور را دارد که این مزیت 
ارائه خدمات در این دفاتر مانع از رجوع مردم به این س��ازمان و 

اتالف وقت و هزینه می شود.
غزالی تصریح کرد: س��ازمان ثبت احوال جز اولین دستگاه های 
امنیتی و حاکمیتی است که می تواند بخشی از فعالیت خود را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
وی بی��ان کرد: ثبت اح��وال چهارمح��ال و بختی��اری بیش از 
یک میلی��ون و 800 ه��زار س��ند آرشیوش��ده دارد و کمترین 
تخلف��ات را در ثبت اس��ناد داش��ته اس��ت.مدیرکل س��ابق 
ثبت اح��وال چهارمحال و بختیاری گفت: س��اختار س��ازمانی 
ثبت احوال این اس��تان توسعه خوبی داش��ته و تعداد نیروهای 
انسانی در س��ازمان ثبت احوال اس��تان از 136 نفر به 186 نفر 
ارتقا پس��ت یافتند.غزالی ادامه داد: 50 نیروی انس��انی جدید 
که مرحل��ه گزینش آن ها انجام ش��ده بعد از دریاف��ت مجوز از 
س��وی اس��تانداری به ثبت احوال اس��تان ورود پیدا می کنند. 
در پایان این نشس��ت از زحمات عبدالرس��ول غزالی مدیرکل 
 س��ابق ثبت احوال چهارمحال و بختیاری تش��کر و محمدعلی 
رفیعی پور به عنوان سرپرس��ت جدید این اداره کل ثبت احوال 

معرفی شد.

 معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت اسناد کشور مطرح کرد

چهارمحال و بختیاری پیشرو در اجرای سیاست های ثبت احوال

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 دولت به احزاب
 نگاه تعاملی دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:دولت یازدهم، 
استفاده از نظرات کارشناسی و تعامل با همه احزاب 

و گروه های سیاسی را راهبرد اصولی خود می داند.
 قاسم س��لیمانی دشتکی در نشس��ت همفکری و 
هم افزایی با نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی 
اصولگرای چهارمحال و بختیاری گفت:باید با نگاه 
بلند به مسائل، برای وحدت، خرد جمعی و همکاری 
همگانی گام برداریم.وی برقراری وحدت و همدلی 
بین نیروهای سیاسی درون نظام جمهوری اسالمی 
را نگاه رئیس جمهوری خوان��د و گفت:باید با کنار 
گذاشتن اختالفات جزئی در راستای حل مشکالت 

استان چهارمحال و بختیاری گام برداریم.
سلیمانی دشتکی از اختالفات گروه های سیاسی با 
یکدیگر، اختالفات قومی و قبیله ای، تکمیل نشدن 
راه های ارتباط��ی و وجود معضالتی در اش��تغال و 
س��رمایه گذاری به عنوان مش��کالت این استان در 
سال های گذشته یادکرد و افزود:مسئوالن عالی رتبه 
اس��تان در تالش اند تا با پرهیز از هرگونه حاش��یه، 
در راس��تای حل این معضالت اقدام کنند.استاندار 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تقویت احزاب 
در کش��ور و بیان دیدگاه ها و شناس��نامه دار شدن 
همه گروه های سیاسی، افزود:باید فرهنگ تحزب 
در کشور نهادینه ش��ود تا مردم نیز در رقابت های 

انتخاباتی به برنامه ها و نه افراد رای دهند.

 طراحي نرم افزار اندروید هم
 کد ساز تلفن ها در استان  

نرم اف��زار اندروید هم کد س��از تلفن هاي اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اري توس��ط انجم��ن علمي 
دانش��جویي مهندس��ي نرم افزار دانشگاه شهرکرد 

طراحي شد.
  با توج��ه ب��ه تغییر ش��ماره تلف��ن هاي اس��تان 
چهار محال و بختیاري به کمک ای��ن نرم افزار که 
روي گوش��ي هاي تلف��ن همراه قابل نصب اس��ت 
ش��ماره هاي مربوط به مراکز ش��هرکرد، چالشتر، 
اردل، فارسان، شلمزار،  بروجن، کوهرنگ، لردگان، 
فرخشهر، سامان و بن، به صورت اتوماتیک در لیست 
شماره تلفن  هاي موجود در گوشي همراه از شماره 

قدیم به جدید تبدیل می شود.

۳ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه شهرکرد 
عرضه می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 3 هزار 
عنوان کتاب همزمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی از 2۴ آبان ماه 

در نمایشگاه کتاب شهرکرد عرضه می شود.
جواد کارگران با اشاره به برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار 
کرد: همزمانی ایام ماه محرم با هفته کتاب و کتاب خوانی ما را بر آن 
داشت تا بهترین شعر عاشورایی، بهترین کتاب، نویسنده، تصویرساز و 
ناشر امسال استان که درزمینه عاشورا فعالیت داشته اند انتخاب شوند.

وی افزود: فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان با هماهنگی و هم افزایی 
بین بخشی سعی در برگزاری هرچه بهتر برنامه های این هفته دارد و 
برنامه هایی نیز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی در این هفته برگزار 
می ش��ود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در هفته کتاب خوانی حمایت از مؤلفان با خرید کتاب ناشران 
و مؤلفان اس��تان تا ۴00 میلیون ریال راداریم که ناش��ران و مؤلفان 
استان می توانند با مراجعه به ارشاد اس��تان از این حمایت بهره مند 
شوند که در همین راستا مراس��م نمادین اهدای کتاب در شهرکرد 

برگزار می شود.

اختصاص 10 میلیارد ریال به اجرای 
سیستم های آبیاری نوین 

معاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 10 میلیارد ریال 
اعتبار در نیمه نخس��ت امسال به اجرای سیس��تم های آبیاری نوین 
در چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت. س��ام مردانی اظهار کرد: 
باالترین اعتبارات تخصیص یافته و مصوب در نیمه نخس��ت امسال 
به اجرای طرح ه��ای آب وخاک به ویژه اجرای سیس��تم های آبیاری 
تحت فشار اختصاص یافته است.وی افزود: اجرای سیستم های آبیاری 
تحت فشار کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی را افزایش می دهد 
و کشاورزان اس��تان نیز به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر استقبال 

خوبی از این سیستم های آبیاری دارند.

سکونتگاه های غیررسمی در  استان  
ساماندهی می شود

رئیس اداره بافت فرس��وده راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ستاد ساماندهی س��کونتگاه  های غیررس��می در چهارمحال 
و بختیاری تا پایان امس��ال تش��کیل می ش��ود. ش��هریار هالجیان 
اظه��ار ک��رد: مح��دوده س��کونتگاه های غیررس��می مص��وب در 
چهارمح��ال و بختیاری وج��ود ندارد ول��ی اقدامات برای تش��کیل 
 ستاد ساماندهی این سکونتگاه  ها در اس��تان تا پایان امسال در حال

 اجراست.
وی اف��زود: محله ه��ای الحاقی ش��هرکرد مانند مهدیه، اش��کفتک، 
چالش��تر و بخش��ی از هفش��جان نی��ز در دس��تور کار ق��رار دارد و 
مشکالت س��کونتگاه های غیررس��می در حاشیه روس��تای حاجی 
 آب��اد شهرس��تان ل��ردگان نیز ب��ا الحاق به ش��هر ل��ردگان برطرف 

می شود.

 تنها نهاد 
هویت بخش به 

مردم ثبت احوال 
است و همه مردم 
حداقل یک بار در 

زمان تولد و یک بار 
در زمان مرگ به 
این نهاد مراجعه 

دارند
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علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت 
شوید.م الف:20950  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

مالحسینی  محمد  خواهان  ح20  654/93ش  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/486
دادخواستی مبنی بر مطالبه دو 2 فقره چک از بانک ملی به شماره 048357-88/7/17 و 
048365-88/10/30 به مبلغ 11/900/000 ریال می باشد با کلیه خسارت تاخیر تادیه و 
تامین خواسته به طرفیت علیرضا عسگریان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخه 93/9/25  ساعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
اختالف اصفهان  پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 20 شعبه  م الف:21454  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/487 در خصوص پرونده کالسه 655/93ش ح20 خواهان محمد مالحسینی دادخواستی 
048358-88/8/15و048359- به شماره  ملی  بانک  از  فقره چک  پنج  مطالبه  بر  مبنی 

به  کدام  هر  88/9/15و048356-88/6/17و048363-88/12/25و88/12/15-048362 
مبلغ 8/600/000 ریال با کلیه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته به طرفیت علیرضا 
عسگریان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه93/9/25 ساعت 
5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21455 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/488 در خصوص پرونده کالسه 1422/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/26 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21472 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
با  رایانه  دیبا  شرکت  خواهان   1115-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/489
شریف  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  لوایی  مصطفی  مدیرعاملی 
گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/9/25 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:21473  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 7حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
اجرایيه 

 9109980351301007 پرونده:  9310420351300313شماره  اجراییه:  8/490 شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   911017 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9209970351300356 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090351302096
علیهم 1- حمیدرضا رفیعی فرزند محمد به نشانی سپاهانشهر – خوارزمی2- بازارچه 
 -4 غالمرضا  فرزند  مهربان  میترا   -3 محمدحسین  فرزند  موسوی  محمد   -2 پردیس 
فاضل کلهری فرزند نصرا... هر سه به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت 
دویست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار و سیصد و شصت و شش ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون و سی و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/7/19 تا زمان 
تادیه آن مطابق قرارداد طرفین به ماخذ 34 درصد در سال در حق محکوم له موسسه 
 – کردستان  خ   – تهران  نشانی  به  امین جوادی  مدیریت  به  اعتباری عسکریه  و  مالی 
انتهای شیراز جنوبی – نبش خ 68 شرقی – موسسه مالی و اعتباری عسکریه – ط2- 
واحد2 صادر و پرداخت حق االجرا اعالم مینماید. رای صادره غیابی است. محکوم علیه 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاریخ  مکلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائید.م الف:20009 امینی مدیردفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

8/491 شماره اجراییه: 9310420351300311 شماره پرونده: 9109980351301524 
شماره  الصدور  سابق  اجرائیه  برگ  ابطال  )ضمن   911549 شعبه:  بایگانی  شماره 
93-190م 1393/5/13 به شرح ذیل اصالح می گردد( بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره 9310090351301889 و شماره دادنامه مربوطه 9209970369301

5459209970351300936 محکوم علیهم 1- اصغر دادخواه فرزند حسین به نشانی خ 
چهارباغ باال – کاخ سعادت آباد – ک شهید دادخواه- پ5، 2- حسین زمانی فرزند محمد 
به نشانی مجهول المکان 3- محمدجواد شایان فرزند حبیب ا... به نشانی هزارجریب – 
بلوک ب2- ط6- واحد7، 4- داوود جعفری فرزند علی  کوی کارمندان – کوی بهار – 
به نشانی اصفهان – کاخ سعادت آباد – کوی دادخواه – بن بست بهار – پ55  محکوم 
هستند متضامنًا به پرداخت مبلغ مبلغ یکصد و سی و دو میلیون و ششصد و بیست 
و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق 
قرارداد فیمابین محاسبه تا زمان تادیه آن در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری 
عسکریه به مدیریت سید امین جوادی به نشانی تهران – خ شیراز جنوبی – بین بزرگراه 
همت و کردستان – نبش 68 شرقی – پ8 صادر و پرداخت حق االجرا اعالم می نماید 
رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
برای پرداخت محکوم  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 

به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:20011  امینی مدیردفتر 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

8/492 شماره اجراییه: 9310420351300312 شماره پرونده: 9109980351301008 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   911018 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090351302096 و شماره دادنامه مربوطه 9209970351300357 محکوم علیهم 
غفاری  3- مسعود  قاسم  فرزند  محبوبی  بهمن   -2 فرزند غالمرضا  مهربان  میترا   -1
مجهول المکان  نشانی  به  همگی  محمدحسین  فرزند  موسوی  محمد   -4 زلفعلی  فرزند 
محکومند به متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و نه میلیون و چهل و سه هزار 
و ششصد و نود و نه ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و هفتصد و هشتاد 
و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
 36 ماخذ  به  قرارداد طرفین  مطابق  آن  تادیه  زمان  تا   90/9/24 تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
مدیریت سید  به  اعتباری عسکریه  و  مالی  له موسسه  محکوم  در حق  ارسال  درصد 
امین جوادی به نشانی تهران – خ کردستان – انتهای شیراز جنوبی – نبش خ 68 شرقی 
– موسسه مالی و اعتباری عسکریه – ط2- واحد 2 صادر و پرداخت حق االجرا اعالم 
می نماید رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
محکوم خواهید  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:20012 امینی 

مدیردفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

8/493 شماره اجراییه: 9310420350200266 شماره پرونده: 9209980350201141 
شماره بایگانی شعبه: 921285 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
9310090350202582 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350200509 محکوم علیهم 
ابراهیم هر دو به  1- اردوان شمسایی مطلق فرزند بیژن 2- محمد حسن پور فرزند 
نشانی مجهول المکان محکومند به 1- تضامنًا به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت 
در  قانونی  تعرفه  مطابق  وکیل  حق الوکاله  درصد  شصت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه 
مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/08/30 لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم در حق محکوم له حمید حقیقت نیا فرزند اصغر به 
نشانی خ هزارجریب – کوی سپاهان – خ یکم – پ13، 2- نیم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
متعسر  اجرائیه  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 

که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
شعبه  مدیردفتر  نژاد  موسوی  نمائید.م الف:20013  توجه   1377 10آبان  مالی مصوب 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

8/494 شماره اجراییه: 9310420350100266 شماره پرونده: 9109980350101574 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 911595 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970350101652 محکوم علیهم 1- آلبرت سهاکیان فرزند 
مامول 2- مامول سهاکین فرزند سرکیس هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به 
1- متضامنًا به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
دادرسی  خسارات  بابت  ریال   5/679/000 مبلغ  و  وصول  تاریخ  تا   92/12/12 تاریخ 
له آرارات ملکیان خونکی فرزند ارواش به نشانی  و حق الوکاله وکیل در حق محکوم 
واحد9 و پرداخت 5/283/950 ریال در   – مجتمع راضی   – ک مهرنگ   – خ نظرغربی 
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  دولت.  صندوق  حق 
برای پرداخت محکوم  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
محکوم خواهید  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:20022 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/495 شماره دادنامه: 9309970350100978 شماره پرونده: 9209980350100674 
فرامرز  آقای  وکالت  با  آقای حسن شوندی  خواهان:   920680 بایگانی شعبه:  شماره 
گلدیس  مجتمع   – میرداماد  تقاطع   – بهشتی  دکتر  خ  نشانی  به  دوگاهه  رحیمی 
 – بهشتی  دکتر  نشانی  به  تیموری  اصغر  علی  آقای  و   101 واحد   – اول  تقاطع   –"
دارابی  آقای منصور  واحد101 خوانده:   – اول  ط   – مجتمع گلدیس   –  تقاطع میرعماد 
بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
تیموری  اصغر  علی  وکالت  با  شوندی  حسن  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای 
مطالبه  به خواسته  ا...  فرزند عزت  دارابی  منصور  آقای  به طرفیت  فرامرز رحیمی   و 
وجه به مبلغ 130/360/000 ریال بابت وجه 3 فقره چک به شماره 537522- 92/5/30 
 000068661 جاری  عهده   91/12/20-962741 و  ملت  بانک   92/5/10-537521  و 
شرح  به  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  خسارت  انضمام  به  جی  شعبه  تجارت  بانک 
دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی 
و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده 
ننموده  ابراز  باشد  برائت ذمه خویش  از  دلیلی که حاکی  نیاورده و  به عمل   و دفاعی 
 و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده و با توجه به بقاء اصول 
 اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و 
مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  194و198و519  مواد  به  مستنداً  تشخیص  ثابت 
و  چک  صدور  اصالحی  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون  310و313 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   استفساریه 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   130/360/000 مبلغ 
براساس  زمان وصول  تا  تاریخ چک  از  تورم  نرخ  مبنای  بر  واقعی وجه چک   ارزش 
طریق  از  محاسبه  از  پس  که  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی   شاخص 
به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت مبلغ 4/328/640 ریال  احکام مدنی  اجرای 
خواهان  حق  در  مقررات  وفق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/700/000 و  حق الوکاله 
 صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  این   در 
دادگاه  اول  شعبه  دادرس  زاده  مومن  می باشد.م الف:20023  استان  مرکز  تجدیدنظر 

عمومی حقوقی اصفهان 



طب سنتی 

داروی گیاهی در درمان 
سینوزیت

عکس نوشت

 درگیری های 
 قرو ن وسطایی 
در فوتبال کشور

بر اس��اس پژوهش جدید، قلقل��ک دادن آرام نوزاد 
می تواند به آن ها در یادگیری زبان کمک کند.

محققان بر این باورند والدینی که هنگام سخن گفتن 
با کودکان خود، به آرامی قلقلکش��ان می دهند، به 
آن ها در شناس��ایی کلمات طی جریان سیال کالم 
کمک می کنند.تیم علمی با بررسی 48 نوزاد چهار 
ماهه در حال یادگیری زبان انگلیسی در »آزمایشگاه 
کالم نوزاد« دانش��گاه پوردیو آمریکا، به این نتیجه 
رسید حس المس��ه کودکان با رشد زبانی  آن ها بس��یار بیش از آنچه تصور می شد، 
مرتبط است.تحقیقات جدید نشان می دهد لمس کردن کودکان به آن ها در یافتن 

لغات در جریان کالم کمک کند.
آماندا سیدل، دانشیار کالم، زبان و علوم ش��نوایی دانشگاه پوردیو و رهبر ارشد این 
مطالعه، گفت: ما دریافتیم نوزدان با این لمس ش��دن ها طوری برخورد می کنند که 
گویی با آنچه می شنوند ارتباط دارد و بنابراین این لمس ها می تواند بر یادگیری لغت 

آن ها اثرگذار باشد. 

  وقتي به پزش��ک مراجعه مي کنی��د و متوجه 
مي شوید که وي دقیق به گفته هاي شما توجه 
مي کند، خیلي خوش��حال نش��وید که عجب 
متخصص خوب��ي که دقیق به ح��رف هاي من 
گوش مي دهد، چون در این مواقع او به دنبال 
 س��رنخ هایي درباره بیماري شماس��ت که باید

 آن ها را از روي نشانه هایش پیدا کند.
  در این بی��ن ویژگي ه��اي صورت م��ي تواند

 سرنخ هاي مهمي را از بیماري هاي نهفته شما 
برمال کند، براي اطالعات بیشتر تصمیم گرفتیم 
از چند متخصص در این باره س��وال کنیم که 
وقتي بیمار را معاینه مي کنید در جست و جوي 
چه نکاتي هستید؟ مش��اهده این تغییرات در 

ظاهر شما جاي نگراني دارد.
جوش هاي قرمز و لک

آثار برخي مشکالت گوارشي روي پوست ظاهر مي شود. 
جوش هاي خارش دار و قرمز مي تواند نش��انه بیماري 
سیلیاک باش��د که یک اختالل خودایمني است. جوش 
قرمز پروانه اي شکل روي گونه، بین دو چشم و روي بیني 
مي تواند از عالیم بیماري لوپوس باشد که یک بیماري 

خودایمني است.
حساسیت ها، اگزما، روزاسه و برخي عفونت ها مي تواند 

باعث جوش هاي قرمز روي صورت شود.
عقب رفتن چانه

همراه با ویژگي هایي مانن��د گردن قطور و فک کوچک، 
عقب رفتن چانه نیز مي تواند عالیم آپنه خواب باش��د. 
آپنه، نوعي اختالل است که در آن نفس کشیدن به طور 
مکرر به مدت ۱۰ثانیه متوقف مي شود. اگر بلند خروپف 
مي کنید، صبح دچار س��ردرد یا طي روز دچار خستگي 

مفرط مي شوید به آپنه خواب مشکوک شوید.
رخساره تغییر رنگ یافته

کوچک ترین تغییري در رنگ صورت مي تواند نش��انه 
یک مش��کل باش��د. رنگ پریدگي مي توان��د عالیم کم 
خوني باشد و زردي پوست نش��انه بیماري کبدي. رنگ 
آبي لب ها یا زیر ناخن هم مي تواند نشانه ناراحتي قلبي 

یا ریه باشد.
نامتقارن بودن صورت

این نبودتقارن مي تواند یکي از عالیم اولیه سکته باشد. 
با نگاه ک��ردن در آینه، بیمار متوجه تفاوت دو قس��مت 
صورت خودش مي ش��ود یا یک طرف صورت بي حس 
اس��ت یا این که احس��اس مي کند که نمي تواند کامال 
لبخند بزند یا در صحبت کردن با مشکل مواجه مي شود.

دانه هاي نرم و زردرنگ روي پلک ها
بیماران با دانه هاي مملو از کلسترول به نام زانتالسماتا 

)Xanthelasnata( در مع��رض خطر 
بیم��اري قلبي قرار دارند. بررس��ي س��ال 
۲۰۱۱ محقق��ان دانمارکي بی��ن بیش از 
۱۳هزار داوطلب نشان داد، تقریبا 4درصد 
 آن ه��ا این دانه ه��ا را داش��تند. محققان 
مي گوین��د، ای��ن بیم��اران احتم��اال تا 
۷۰درصد بیش��تر از دیگ��ران در معرض 
تصلب شرایین قرار دارند و تقریبا ۵۰درصد 
بیش��تر از بیم��اران دیگر ط��ي چند دهه 
 آینده در مع��رض خطر حمل��ه قلبي قرار

 مي گیرند.
پف زیر چشم

چش��م ه��اي خس��ته م��ي تواند نش��انه 
حساس��یت مزم��ن باش��د ک��ه رگ هاي 
خون را گش��اد مي کند. در قس��مت حس��اس پوس��ت 
 زی��ر چش��م، این ام��ر باع��ث پ��ف و رنگ آب��ي بنفش

 مي شود.
موهاي اضافه روي صورت

 موه��اي زاید به وی��ژه در اط��راف فک، چان��ه و لب باال 
مي تواند عالمت سندروم تخمدان پلي کیستیک باشد 

که آن هم نشان از عدم تعادل هورموني دارد.
پوست خشک و پوسته پوسته

این پوست خشک عالمت ش��ایع کمبود آب بدن است 
یا ممکن اس��ت بیانگر مش��کل ج��دي تري باش��د که 
روي عملک��رد غدد مانند ک��م کاري تیروئی��د یا دیابت 
تأثیر مي گ��ذارد. عالیم دیگر کم کاري تیروئید ش��امل 
احساس س��رما، افزایش وزن و خس��تگي مفرط است. 
 عالیم دیابت هم تش��نگي زیاد، تک��رر ادرار و تاري دید

 است.

محققان بیمارستان عمومی ماساچوست با همکاری 
دانش��کده پزش��کی هاروارد، باند زخم  پیش��رفته ای 
طراح��ی کرده اند که می توان��د روند بهب��ود زخم را 
مشخص کند؛ این باند ش��امل مولکول های کوچک 
فس��فر اس��ت که اقدام به جذب و ذخیره سازی نور و 
سپس آزاد کردن آن می کند.محققان آمریکایی باند 
زخم هوشمندی طراحی کرده اند که درصورت بهبود 
نیافتن زخم، نور فلورسنت س��بز رنگ از خود ساطع 
می کند.   زخم های شدید و سوختگی ها به مقادیر کافی اکسیژن برای تحریک رشد 

بافت  جدید و سالم نیاز دارند.
رگ های خونی در پوست اقدام به اکسیژن رسانی به محل زخم می کنند، اما این رگ ها  
در زمان بروز زخم  اغلب دچار آسیب دیدگی شده و این امر باعث محدود شدن جریان 

خون یا میزان اکسیژن مورد نیاز سلول های در حال بهبود می شود.
در صورتی که به دلیل ش��رایط داخل زخم روند بهبود مختل شود، باند زخم بندی با 

ساطع کردن نور فلورسنت سبز رنگ به پزشک هشدار می دهد.

باندی که در صورت عدم بهبود زخم می درخشد

سرنخ هاي نهفته از بیماري ها

قلقلک زبان آموزش کالمی نوزادان

ترکیب�ات : بخ��ور اکالیپت��وس، روغ��ن و پ��ودر 
مخصوص سینوزیت

 خواص : درمان بیماری س��ینوزیت که تا به حال 
افراد زیادی با س��ابقه طوالنی ابتال به این بیماری 

درمان گردیده اند.
نح�وه اس�تفاده : این دارو متش��کل از یک بخور 
گیاهی )اکالیپتوس( و روغن مخصوص سینوزیت 
و یک پودر گیاهی است  که هرشب ابتدا باید سر و 
صورت را به مدت ۱۰دقیقه بخور داده سپس روغن 

را به محل سینوزیت مالیده و ماساژ دهید و.....
  در آخر از پودر ب��ه داخل بینی کش��یده که بخور 
این دارو ب��ه اعماق س��ر رفته و بدن را ب��رای تاثیر 
بهت��ر دارو کم��ک م��ی کند س��پس ب��ا مالیدن 
روغن مخص��وص، فس��اد و امراض حاص��ل از این 
بیماری کام��ال پخت��ه ش��ده و از الی��ه حفاظتی 
خود بیرون م��ی آین��د و آمادگی بی��رون رفتن از 
بدن را پیدا می کنن��د که در آخراستنش��اق پودر 
 به داخل بینی موجب بیرون کش��یدن این امراض 

میگردد.
اکالیپتوس: برای پایین آوردن تب

روش استفاده
۱۰ ت��ا ۱۵ قطره روغ��ن گیاهی اکالیپت��وس را در 
صابون مایع یا پودر ش��یر ریخته و آن را داخل وان 
حمام بریزید. به مدت ۳ تا 4 روز، روزانه یک مرتبه با 
این آب حمام کنید. یا اینکه ۱۰ قطره روغن گیاهی 
اکالیپت��وس را در آب بریزی��د و ه��ر روز دو مرتبه 

پاشویه کنید.
توجه:  

همان طور ک��ه گفته ش��د اس��تفاده از روغن ها و 
عصاره های گیاه��ی که با نام افش��ره  خوراکی هم 
ش��ناخته می ش��وند برای زنان باردار، ش��یر ده و 
 همچنین کودکان زیر سه س��ال مورد منع مصرف

 دارد.
 این روغن ه��ای گیاهی را با احتی��اط مصرف کرد. 
در موقع اس��تفاده بای��د به مقداری که گفته ش��د 
اکتفا ش��ود. مصرف زیاد هر نوع داروی گیاهی هم 
ممکن اس��ت باعث مس��مومیت و عوارض جانبی 
شود. زمانی که از این روغن ها برای ماساژ استفاده 
 می کنید حتماً دست هایتان را با دقت تمام شستشو 

دهید. 
شیش��ه  این روغن ه��ا را دور از دس��ترس کودکان 
قرار دهید. اگ��ر در مورد اس��تفاده از این داروهای 
 گیاهی ش��ک دارید حتماً با پزش��ک تان مشورت

 کنید.
مص��رف بی��ش از ح��د اکالیپتوس ممکن اس��ت 
باع��ث ورم مع��ده و روده و س��ردرد، ورم کلی��ه، 
 پیدایش خ��ون در ادرار و پایین آمدن فش��ار خون

 شود. 
همچنین مص��رف خیلی زی��اد اکالیپتوس موجب 
فلج دس��تگاه تنفس��ی، خفگی و مرگ می ش��ود. 
بهتر اس��ت در مصرف ای��ن گیاهان دق��ت کنید. 
 چون مصرف بی��ش از اندازه  آن ها ع��وارض زیادی 

دارد.

جویدن تکه های یخ ناشی از 
کمبود آهن است

پزش��کان تمای��ل برخ��ی اف��راد ب��ه جوی��دن 
 تکه های ی��خ را ناش��ی از کمب��ود آه��ن در آن ها 

می دانند.
برخی اف��راد معتقدند هنگام صبح نوش��یدن یک 
فنج��ان قهوه تنها راه س��رحال کردن آنان اس��ت. 
همچنین افراد دیگری وج��ود دارند که به جویدن 

تکه های یخ عادت دارند.
در این بررسی پزش��کان از دو گروه از افراد سالم و 
مبتال به کم خونی درخواس��ت کردن��د یک لیوان 
آب نیمه گرم یا یک تکه یخ مصرف کنند تا بتوانند 
اختالل کم توجهی  بیش فعالی در آنان را تشخیص 

دهند.
 ای��ن پزش��کان مش��اهده کردن��د مبتالی��ان به 
فقر آه��ن ب��ه هن��گام نوش��یدن آب نیم��ه گرم 
 عملک��رد کندت��ری نس��بت ب��ه اف��راد س��الم

 دارند.
به نقل از ش��بکه خبری فاکس نیوزملیس��ا هانت 
متخص��ص ارش��د ای��ن مطالع��ه گفت: ب��ه نظر 
می رس��د آب س��رد و تکه های یخ واکنش هایی را 
در ب��دن موجب می ش��وند که بر اس��اس آن خون 
و در نتیجه اکس��یژن بیش��تری به مغز فرس��تاده 
ش��ود، در نتیجه این تصور در این اف��راد به وجود 
 می آید که بدنش��ان ب��ه جویدن تکه ه��ای یخ نیاز

 دارد.

یک طراح مبتکر منحصر به فردترین خانه در دنیا را 
تنها با استفاده از خاک کویر ساخته است

 به تازگی طراحان در کشور کلمبیا یک خانه کامل 
از جنس خشت پخته طراحی کرده اند.

گفتنی اس��ت، معمار 64 س��اله این خانه که خود 
او در این خان��ه زندگ��ی می کند اعالم ک��رده که 
مس��احت این خانه در حدود ۵ ه��زار و 4۰۰ فوت 
مرب��ع می باش��د و می تواند ب��ه عن��وان بزرگترین 
 ش��ی س��اخته ش��ده از س��فال در دنیا ش��ناخته

شود.
 بررسی ها نشان می دهند، این معمار حدود ۱4 سال 

وقت صرف ساخت این خانه سفالی کرده است.
 او هدف از این کار را بهره گیری از عناصر موجود در 
طبیعت برای ایجاد زندگی راحت در انسان ها معرفی 
کرده است.از جمله قابلیت های این خانه که حتی 
بیشتر اشیا درون آن از جنس سفال هستند می توان 
وجود پنل های خورش��یدی برای تامین حرارت و 

روش��نایی را نام برد. این خانه دو طبقه دارای تمام 
امکانات برای زندگی یک خانواده است و معمار آن 
از خاک رس مایل به قهوه ای موجود در بیابان های 

کش��ور کلمبیا به عنوان مواد اولیه در س��اخت آن 
اس��تفاده کرده اس��ت. در حال حاضر گردشگران 

ازمناطق مختلف دنیا از این خانه بازدید می کنند.

 مشهورترین خانه سفالی در جهان
داستان شهری با مردمان دزد

ش��هری بود که هم��ة اهالی 
آن دزد بودند. ش��ب ها پس 
از صرف شام، هرکس دسته 
 کلید ب��زرگ و فان��وس را بر

 می داش��ت و از خانه بیرون 
م��ی زد؛ ب��رای دس��تبرد 
زدن به خانة یک همس��ایه. 
حوالی سحر با دس��ت پر به 
 خانه برمی گش��ت، به خانة خ��ودش که آن را ه��م دزد زده
  بود.به این ترتیب، همه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی

 م��ی کردن��د؛ چ��ون هرک��س از دیگ��ری م��ی دزدی��د 
 و او ه��م متقاباًل از دیگ��ری، تا آنج��ا که آخرین نف��ر از اولی

 می دزدید.
 داد و س��تدهای تجاری و به ط��ور کلی خری��د و فروش هم 
در این ش��هر ب��ه همین من��وال ص��ورت می گرف��ت؛ هم از 
جانب خریداره��ا و هم از جانب فروش��نده ه��ا. دولت هم به 
س��هم خود س��عی می کرد حق و حساب بیش��تری از اهالی 
بگی��رد و آن ها را تیغ بزن��د و اهالی هم به س��هم خود نهایت 
س��عی و کوش��ش خودش��ان را می کردند که س��ر دولت را 
ش��یره بمالند و نم پس ندهن��د و چیزی از آن باال بکش��ند؛ 
به این ترتیب در این ش��هر زندگی به آرامی س��پری میش��د. 
 نه کس��ی خیل��ی ثروتمند ب��ود و نه کس��ی خیل��ی فقیر و 
درمانده.روزی چطورش را نمی دانیم؛ مرد درستکاری گذرش 
به شهر افتاد و آنجا را برای اقامت انتخاب کرد. شب ها به جای 
اینکه با دس��ته کلید و فانوس دور کوچه ه��ا راه بیفتد برای 
دزدی، شامش را که می خورد، سیگاری دود می کرد و شروع 
 می کرد به خواندن رمان. دزدها می آمدند؛ چراغ خانه را روشن 

می دیدند و راهشان را کج می کردند و می رفتند.
 اوض��اع از این ق��رار بود ت��ا اینک��ه اهالی، احس��اس وظیفه 
کردن��د که ب��ه ای��ن ت��ازه وارد توضی��ح بدهند ک��ه گرچه 
خ��ودش اهل ای��ن کارها نیس��ت، ولی ح��ق ن��دارد مزاحم 
کار دیگ��ران بش��ود. هرش��ب ک��ه  او )م��رد درس��تکار(
 در خانه م��ی ماند، معن��ی اش این ب��ود که خانواده ای س��ر
  بی ش��ام زمین می گذارد و روز بعد هم چیزی برای خوردن

 ندارد.

ماده ای برای کاهش فشار خون 
جنین دختر در مادران 

تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان آلمانی نشان داد، ماده 
ارگانیکی به نام »پنتا اریتریتول تترانیترات« )PETN( شاید 
روزی به زنان باردار مبتال به فشار خون باال امکان محافظت از 
دخترانشان در مقابل فشار خون باال را پیش از تولدشان بدهد.

محققان دانش��گاه یوهانس گوتنبرگ آلم��ان اثر PETN را 
روی موش های باردار مبتال به فش��ار خون باال و نوزادانش��ان 
بررس��ی کردند.این موش های باردار در طول بارداری شان و 
بازه های زمانی ایجاد شیر، هر روز با ترکیبی از ۵۰ میلی گرم 
PETN تغذیه شدند.محققان دریافتند PETN هیچ اثری 
بر روی فشار خون موش های والد نداشت اما در کمال تعجب 
افت در فشار خون فرزند مونث این حیوانات را مشاهده کردند. 
این در حال��ی بود که تاثی��ری بر روی فرزن��د مذکر موش ها 

مشاهده نشد.
فشار خون سیستولیک )عدد باال( موش های نوزاد مونث حدود 
۱۰ میلی تا ۱۳ بود و این میزان در مقایس��ه با فرزندان دختر 

موش هایی که PETN مصرف نکرده بودند، پایین تر بود.
این واقعیت که PETN روی فشار خون موش های والد اثری 
نداشت، اما فشار خون را در فرزندان دختر آن ها کاهش داد، 
نشان می دهد این ماده مستقیما مس��ئول اثر کاهش دهنده 

فشار خون مشاهده شده در این آزمایش نیست.
محققان معتقدند احتماال PETN ژن های بدن فرزند مونث 
موش ها را اصالح کرده تا مولکول های بیشتری تولید کنند.این 
مولکول ها، ش��ریان های خونی را شل کرده و در نهایت، باعث 

پایین آوردن فشار خون در موش های نوزاد می شوند.
در حالی ک��ه اث��ر PETN برنامه ریزی کننده پی��ش  از تولد 
نویدی برای مضامین بالینی در آینده است، دانشمندان اعالم 
کرده اند باید درباره تعمیم دادن یافته ها از آزمایشات حیوانی 
به انسانی هوشیار بود.جزئیات این دستاورد علمی در نشریه 

Hypertension قابل مشاهده است.

 استرس کاری باعث ابتال
 به دیابت می شود

کارمندان یا کارگرانی که استرس شغلی دارند در معرض خطر 
ابتال به دیابت نوع ۲ هستند.

 سایت »سالمت« فرانسه در یادداشتی نوشت: حدود ۵۰۰۰ 
نفر افراد میانسال در شروع کار در شرکتی در مونیخ – آلمان 
هیچ کدام مبتال به دیابت نبودند؛ این افراد از نظر س��ن، وزن، 

جنسیت و از نظر استرس تجزیه و تحلیل شدند.
ظاهراً فشار کاری به خودی خود عامل خطر ابتال به دیابت نوع 
۲ است و اثبات شده است که استرس مزمن به طور مستقیم و 

به طور قابل توجهی در سوخت و ساز بدن اثر می گذارد.
با توجه به این نتایج اکثر افرادی که اس��ترس کاری دارند در 
معرض خطر ابتال به دیابت هستند؛ به گفته پژوهشگران این 
مورد و موارد بهداشت عمومی کارمندان و کارگران باید سریعاً 
مورد بررس��ی قرار گیرد تا از مبتال ش��دن این افراد به دیابت 

جلوگیری شود.
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امام حسین )ع( : 
کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم 

و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.

س
طرح از فار
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