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رییس جمهور در همایش اقتصاد ایران:

 همه دستگاه ها باید فعالیت های اقتصادی خود را شفاف اعالم کنند
 و همه مردم باید از اعداد و ارقام و آمار اقتصادی با اطالع باشند

3

2

وزير كش��ور گفت: هیچ خانمی را برای معاونت سیاس��ی پیشنهاد 
ندادم و اخت��اف نظری بین دولت و وزارت كش��ور ب��رای انتخاب 
معاونت سیاسی وجود ندارد، حساسیت ها باالست و طول می كشد تا 
گزينه نهايی معرفی شود.عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه امضای 

تفاهم نامه میان وزارت كشور و وزارت آموزش و پرورش در...

هیچ خانمی برای معاونت سیاسی 
معرفی نشده است

شهریه اتباع بیگانه تفاوتی با 
دانش آموزان ایرانی ندارد 3

انتخاب 22 فیلم از 
سودا گران سیمرغ 5 2

 رهبر انقالب اجازه عقب نشینی 
در موضوع هسته ای را  نمی دهند

مخترعانی که به 
دست اختراعات 
خود کشته شدند

چهارمحال وبختیاری
  در مسیر توسعه پزشکی

 شبکه های اجتماعی جدیدترین
 ابزار تقلب

هدیه هفته دولت 
وام خارج از نوبت به زو ج ها

هشدار نسبت به فروش متادون 
در عطاری ها

 کشف دست کندهای صفویه 
 در منطقه دامنه  فریدن
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سهم 12 هزار میلیارد  ریالی  
اصفهان در بودجه 94 

اس��تاندار اصفهان گف��ت: مقدمات س��فر ريیس 
جمهور به اس��تان اصفهان فراهم شده و قرار است 
اين س��فر انجام ش��ود اما زم��ان دقی��ق آن هنوز 
مشخص نیست.رسول زرگرپور در حاشیه نشست 
خبری با خبرنگاران رس��انه های گروهی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری پیرامون موضوع ترافیک شهر 
اصفهان اظهار داشت: در 9 ماه گذشته 160 نفر ...

3

 اقتصاد باید از 
بند رانت  رها شود

بازار فرش ایرانی شکسته شد
يک تولیدكننده فرش دستباف با بیان اينکه متاسفانه در س��ال های اخیر آهنگر، نانوا، بقال، بزار و ... آمدند و فرشباف و تولیدكننده فرش شدند، گفت: اگر 
كارهای مربوط به فرش تخصصی انجام شود هیچ فرشی قدرت مبارزه با فرش ايرانی را نخواهد داشت.محمد جعفری اظهار كرد: فعالیت های مربوط به فرش 
در حوزه غیرتخصصی انجام می شود، زمانی كه افراد وارد فعالیتی می ش��وند كه در آن تخصص ندارند، مشکات زيادی برای آن بخش به وجود می آيد.وی 
افزود: فعالیت های حوزه فرش دستباف ديگر تجاری شده، يعنی هر فردی برای دريافت پول وارد اين حوزه می شود كه اين امر درست نیست. اگر فعالیت های 

مربوط به فرش در حوزه نقاشی، طراحی، رنگرزی، چله كشی، سرپرستی، بافت، بازاريابی و حضور در بازار به صورت تخصصی...

ريیس جمه��ور با بی��ان اينکه آرم��ان ما به 
س��انتريفیوژ وصل نیس��ت، گفت: اصول و 
آرمان در سیاس��ت خارجی بحث نمی شود 
مگر ما در مرحل��ه اول در توافق ژنو آرمان و 
اصول را معامله كرديم ما با هم حرف زديم 

و توافق كرديم.
حجت االسام حسن روحانی ريیس جمهور 
كش��ورمان ديروز ب��ا حضور در نخس��تین 
همايش اقتصاد ايران كه در س��الن اجاس 
سران برگزار شد، پیرامون وضعیت اقتصادی 

كشور به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای س��خنان خود اظهارداش��ت: 
پیامبران همه اهل فعالیت اقتصادی بودند، 
خ��ود پیامبر اس��ام )ص( نیز ه��م تجارت 

می كردن��د و هم زراع��ت و ه��م دامداری، 
همچنین ائمه م��ا نیز همین گون��ه بودند. 
ريی��س جمهورگف��ت :  م��ا نمی توانی��م 
بگويیم چون دين ما دين اس��ام اس��ت و 
ما می خواهی��م دارای معنويت باال باش��یم 
در اقتص��اد زياد حاضر نباش��یم؛ معنويت و 
ماديت، دنیا و آخرت، كار و تاش برای رفاه 
خود و خانواده و مردم ي��ک جامعه در كنار 
اخاق و پاكی همه در يک مسیر قرار دارند.

ريیس جمهور با بیان اينکه س��ال گذش��ته 
دولت يازده��م كار خود را در يک ش��رايط 
خاص اقتص��ادی آغاز كرد، گف��ت: تیتر آن 
شرايط ركود تورمی اس��ت كه شايد تیتری 

گويا برای وضعیت اقتصاد كشور باشد..
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فرا رسیدن ایام والدت با سعادت حضرت ختمی مرتبت 

 محمد مصطفی )ص( و هفته وحدت 
 روابط عمومی شهرداری ورا به عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم

پایگاه خبری مبارکه نیوز:Mobarakeh.ir شورای اسالمی شهر مبارکه

شهرداری مبارکه

رئیس هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع فوق العاده شرکت صنعتی معدنی
 توسعه گران سپاهان جی ) سهامی خاص( ثبت44343

 بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت فوق دع�وت می گردد در جلس�ه 
مجمع عمومی فوق العاده که در روز شنبه مورخ 93/10/26 ساعت 10 صبح در 
محل ش�رکت واقع در  اصفهان خیابان چهار باغ باال مجتمع اوسان واحد 216 

برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه 

*افزایش سرمایه و اصالح ماده 5 اساسنامه
*تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده 4 اساسنامه 



يادداشت

   مسوولیت امانتی است که بايد 
به خوبی از آن استفاده شود

  دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
در جلسه این ستاد در فوالدشهر ضمن اشاره به نیمه مستقل 
بودن ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر در بخشی از 
سخنان خود گفت: مس��وولیت ها، امانت هایی نزد ما هستند 
که باید بدون غرض ورزی  و به خوبی  از آنها در جهت خدمت 

به مردم استفاده شود.
  حجت اال س��ام اخوان اضافه کرد: مسووالن  باید درخدمت 

مردم بوده و این امانت را به درستی انجام دهند.
 وی امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر را از جمل��ه واجبات دین 
دانس��ت و افزود: با تنگ نظری و بی مهری نمی ش��ود امر به 
معروف و نهی از منکر کرد و ای��ن فریضه واجب باید همراه  با 

عطوفت و خشرویی باشد.
 رییس س��تاد امر به معروف و نهی از منکر فوالدش��هر نیز در 
این دیدار از امر به معروف و نه��ی از منکرهمانند نماز وروزه 
به عنوان وظیفه ش��رعی یاد کرد و اضافه نم��ود: فعالیت این 
ستاد در مجموع مطلوب نبوده ولی برادران و خواهران ما در 
حدتوان تاش کردند و چنانچه ارگان ها و دستگاه های قضایی 
همکاری بیش��تری در این زمینه  داشته باشند پیشرفت این 

ستاد زیادتر می شود. 

      آمادگی سپاه نطنز برای دريافت 
داوطلبانه ماهواره از خانواده ها

فرمانده س��پاه نطنز گفت: این ناحیه آمادگی دارد ماهواره ها 
را به صورت داوطلبانه از خانواده ها اخذ کند و این تحویل هیچ 

تبعاتی برای داوطلب نخواهد داشت.
 حس��ین آقادوس��تی اظهار کرد: بس��یج ناحیه نطنز با تمام 
رده های تابعه ماموریت دارد بر اساس فرامین و منویات مقام 
معظم رهبری در س��نگر مقابله با هجمه نرم دش��من با تمام 
توان بجنگ��د و از دین و انقاب دفاع کن��د.وی افزود: یکی از 
مهم ترین صحنه های نبرد امروزی مقابله با بشقاب های سمی 
اس��ت که ماهواره نام دارد و این طرح، »مقابله با دجال واره« 
نام گذاری شده، چرا که دشمن به دنبال آندلسی کردن نظام 
و کشور است و قصد دارد از طریق تغییر تفکر و سبک زندگی، 
کشور را به تس��خیر خود درآورد و در این راه از هیچ فتنه ای 
فروگذار نمی کند.فرمانده س��پاه نطنز تصریح کرد: مجموعه 
سپاه و بسیج در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن سعی دارد 
دج��ال واره را از خانه مردم بیرون ببرد و اف��رادی که ماهواره 
خود را تحویل می دهند، مطمئن باش��ند به هیچ نحو نشانی 
از آنها در هیچ جایی ثبت نخواهد ش��د و تس��لیم داوطلبانه 
گیرنده های دجال واره هیچ گونه تبعات قانونی برای داوطلبان 

نخواهد داشت.

 هزينه های کشور را با تکیه
بر درآمدهای واقعی مديريت کنیم

نایب  رییس مجلس گفت: کاهش قیمت نفت نمی تواند راه را 
برای رسیدن ملت ایران به نقطه های اوج اقتدار با چالش مواجه 
کند و ما می توانی��م با تکیه بر درآمده��ای واقعی هزینه های 

واقعی کشور را مدیریت کنیم.
حجت االسام سید حسن ابوترابی فرد در جلسه علنی مجلس  
ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت اظهار داشت: امیدوارم 
در پرتو الهام از آموزه های حیات بخش قرآن و تمسک به کتاب 
آسمانی حول شخصیت اس��تثنایی عالم، پیامبر اعظم )ص(، 
به باالترین سطح از وحدت و همدلی و پیوند دست یافته و با 
اقتدار مقابل دشمنان اس��ام از منافع امت اسام و مظلومان 
جهان دفاع کنیم.وی افزود: امروز دش��من ما آمریکا و ایادی 
آن و تمام گروه ها و افرادی هستند که به کینه توزی و دشمنی 
و آتش افروزی بین امت اسام دامن می زنند و باید با وحدت 
کلمه و انسجام در برابر آمریکا و ایادی آن که هدف اصلی آنها 
آتش افروزی و اختاف بین پیروان مذاهب اس��امی اس��ت، 
بایستیم و در این راه از خداوند سبحان و اولیای او مدد بگیریم.

وی خاطرنش��ان کرد: مقاومت و تبدیل ش��دن به یک قدرت 
کلیدی از ویژگی های امت اسام است و در پرتوهای آموزه های 
حیات بخش اسام جوانه ها سر بر می آورد و در پرتو این نعمت 
الهی که افزایش قدرت درونی است، راه برای ایستادن بر پای 

خود هموار می شود.

سويیس زندانی صادر می کند
  سوییس قصد دارد به دلیل وجود تعداد کمی زندان و مجرمان 
زیاد در این کشور، زندانیان خود را به آلمان و فرانسه منتقل 
کند.وزارت دادگس��تری س��وییس از قرار معلوم طرح انتقال 
مجرمان خود به کشور های یادشده را در دست بررسی دارد.

توماس فریتاگ رییس زندان های سوییس گفت که ظرفیت 
زندان های این کشور به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.

بر اس��اس این گزارش، زندان های ایالت های فرانسوی زبان 
غرب سوییس مملو از زندانی است.

هنوز مشخص نیست که وزارت دادگستری سوییس چه زمانی 
در مورد این طرح تصمیم گیری می کند و اینکه آیا آلمان یا 
فرانسه برای میزبانی از زندانیان سوییسی آمادگی دارند یا نه؟

سوییس در سال های اخیر مقررات مربوط به حضور مهاجران 
از کشورهای اتحادیه اروپا در خاک خود را سخت تر کرده که 
این مس��اله به اختاف سیاسی این کش��ور با همسایگان اش 

منجر شده است.

رسیدگی به 350 پرونده حقوقی 
اوقاف در محاکم قضايی

معاون حقوقی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه در هشت ماه گذشته س��ال ۱3۰ مورد پرونده حقوقی 
تعیین تکلیف شده است، گفت: 35۰ پرونده حقوقی اوقاف در 
محاکم قضایی در حال رسیدگی است. مجید معمارمنتظرین 
با اشاره به اینکه یکی از مشکات اداره کل اوقاف و امور خیریه 
بحث ادارات و ارگان ها از جمله آموزش و پرورش است، افزود: 
مطالبات دس��تگاه های دولتی از جمله آموزش و پرورش رقم 
سنگینی بابت مال التجاره است که با کمال تاسف هنوز هیچ 

اقدامی برای موقوفات انجام نشده است.

رییس جمهورگفت :  ما نمی توانیم بگوییم چون دین ما دین 
اسام اس��ت و ما می خواهیم دارای معنویت باال باشیم در 
اقتصاد زیاد حاضر نباشیم؛ معنویت و مادیت، دنیا و آخرت، 
کار و تاش برای رفاه خود و خانواده و مردم یک جامعه در 

کنار اخاق و پاکی همه در یک مسیر قرار دارند.
رییس جمهور با بیان اینکه سال گذشته دولت یازدهم کار 
خود را در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد، گفت: تیتر 
آن ش��رایط رکود تورمی است که ش��اید تیتری گویا برای 

وضعیت اقتصاد کشور باشد.
وی ادامه داد: همچنین کشور از لحاظ تورم از مرز 4۰ درصد 
عبور کرده بود و اینکه کش��ور از لحاظ بازار پولی و شرایط 
ارزی در یک تاطمی قرار داش��ت که پیش بینی آینده را 

دشوار می کرد.
روحانی در همین خصوص گفت: ش��رایط کشور اینگونه 
بود که دولت دارای بدهی های هنگفتی به نظام بانکی، به 
پیمانکاران و شرکت های متنوع داش��ت و اینکه دولت در 
ش��رایطی بود که از لحاظ روابط و سیاست خارجی فروش 
آنچه که می خواست بفروشد و خرید آنچه که می خواست 
بخرد با مشکات توأم بود که شما نیز آن را در زندگی خود 

مشاهده می کردید.

رییس  جمهور با بی��ان اینکه اقتصاد کش��ور در آغاز دولت 
یازدهم به گونه ای نبود که اقتصادی اشتغالزا باشد،  گفت: ما 
در زمینه اشتغال مشکات فراوانی داشتیم و اگر بخواهیم 
کل مبحث اشتغال را در بازه زمانی ۱۰ ساله از سال 84 تا 
93 بررسی کنیم شاغلین کشور از 2۰.6 میلیون به 2۱.5 

رسیده است.
وی گفت: این وضعیت نش��ان می دهد اقتصاد ما اشتغالزا 
نبوده و حال باید ببینیم مشکات این اقتصاد چه بوده است.

روحانی خاطرنشان کرد: با اینکه در یک دورانی در دهه 8۰ 
خصوصا در نیمه دوم آن وضع درآمد ارزی ما بسیار خوب 
بود اما بین سال های 85 تا 9۰ اشتغال خالص ما تقریبا صفر 
است. این نشان می دهد که با فروش نفت و درآمد ارزی هم 

مشکات ما حل نمی شود.
رییس جمهور اظهار داشت: بزرگترین مشکلی که ما در روز 
اول داشتیم عدم استفاده و بهره برداری از نظرات کارشناسی 

بود و این مهمترین معضل در بحث اقتصاد بود.
وی افزود: ما از دانشمندان، دانشگاهیان، محققان، صاحبان 
تجربه و کارآفرینان نپرسیدیم، سوال نکردیم و از تجربه آنها 

به خوبی استفاده نکرده ایم.
وی با بی��ان اینکه خوددرمانی نتیجه اش روش��ن اس��ت، 

خاطرنش��ان ک��رد: اقتص��اد ما در ی��ک مقطع ب��ه دنبال 
خوددرمانی بود، یک ع��ده در اتاقی بودن��د و از داروهای 

موجود در آن اتاق استفاده می کردند.
روحانی گفت: در یک اقتصاد سالم نمی شود از کارشناس 
اس��تفاده نکرد، در ی��ک اقتص��اد پایدار هم نمی ش��ود از 
کارشناس استفاده نکرد؛ دنیای اقتصاد امروز رقابتی است 
و همان طور که پزش��کی امروز بخش  ه��ای مختلفی دارد 

اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق هم همین طور است.
وی خاطرنش��ان کرد:  بای��د روی میز دول��ت راه حل های 
مختلف بیاید، گاهی اوقات می بینیم نظرها همان نظرات 
ی��ا راه حل  های س��نتی دهه 4۰ هس��تند، هر می��زان که 
دانشجویان، اساتید و محققان افزوده می شوند روی میز ما 

هم باید نظرات نوتر، کارشناسی تر و بومی تر بیاید.
روحان��ی تأکی��د ک��رد: 
در کش��ور ما س��ال ها و 
دهه هاست که اقتصاد به 
سیاست خارجی و داخلی 
یاران��ه می ده��د، اقتصاد 
ما تا کی باید به سیاست 
یاران��ه بده��د؟ باید یک 
ده��ه امتحان کنی��م و از 
سیاست داخلی و خارجی 
به اقتصاد یارانه بدهیم تا 
ببینیم زندگی، معیشت 
و اش��تغال جوانان مردم 

چگونه خواهد شد.
روحانی در ادامه به یکی از 
بخش های قانون اساسی 
که پیرامون همه پرسی از 

مردم است اشاره کرد و افزود:  من به عنوان مسوول اجرای 
قانون اساسی دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا به این 
اصل قانون عمل کنیم و یک بار هم که ش��ده آن چیزی را 

که برای همه مهم است و اهمیت دارد را از مردم بپرسیم.
وی افزود: البته مجلس جای خودش مهم و محترم اس��ت 
ولی خوب بود س��الی یک بار یا حداقل چند سالی یک بار 
این کار انجام می شد ولی االن 36 سال گذشته و این قانون 

عملی نشده است.
رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا 
اقتصاد محض، تصریح کرد: نمی شود یک نهاد کار اقتصادی 
کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می گوییم فان نهاد هم 
باید مالیات بدهد می بینید که چه بساطی درست می کنند، 
البته این دولت واهمه ای ن��دارد و کار خود را انجام خواهد 

داد.
وی گفت: اقتصاد در کش��ور با انحصار پیشرفت نمی کند؛ 
باید اقتصاد را از انحصار و رانت نجات دهیم. اقتصاد باید در 

صحنه رقابت حضور پیدا کند.
روحانی خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید فعالیت های 
اقتصادی خود را شفاف اعام کنند و همه مردم باید از اعداد 

و ارقام و آمار اقتصادی با اطاع باشند.
رییس جمهور بر ضرورت مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: 

مگر می شود با فساد حرکت اقتصادی ادامه پیدا کند. باید 
با فساد مبارزه کرد البته حرکت از سال گذشته شروع شده 
و هر چه ما داریم به خاطر اس��تفاده از نظر دانش��مندان، 
پژوهش��گران و صاحبنظران و حمایت مردم و مقام معظم 
رهبری اس��ت و ما توانس��تیم با این حمایت ها یک گام به 

جلو حرکت کنیم.
روحانی افزود: ما توانسته ایم تورم را مهار کنیم. اقتصاددانان 
باید برای مردم کاهش تورم را توضیح دهند. کاهش تورم 
با ارزان شدن دو مقوله متفاوت اس��ت ولی تا ما می گوییم 
تورم کاهش پی��دا کرده برخی ها می گوین��د چیزی ارزان 
نشده اس��ت وظیفه اقتصاددانان اس��ت که این مسئله را 

شفاف کنند.
  روحانی ادامه داد: یکی از مس��ایل بس��یار مهم در بخش 
اقتصاد این اس��ت که اگر مردم با ما همراه نباشند شکست 
می خوریم. البت��ه من در این رابطه از رس��انه های عمومی 
درخواس��ت می کنم دولت را نقد کنند چرا ک��ه انتقاد اگر 
سازنده باشد الزم و مفید است اما حواس��مان باشد که به 

اعتماد مردم صدمه نزنیم.
وی گفت: اگر شما می بینید حرکتی از سال گذشته شروع 
شده این حرکت به خاطر سرمایه اجتماعی و رابطه دولت 
با مردم و اعتماد مردم به دولت اس��ت. مردم قبول کردند 
که این دولت با کارشناسان مشورت می کند و مردم قبول 
کردند این دولت به آن��ان دروغ نمی گوید. اگر این موارد از 

دست برود ما چیزی نداریم.
رییس جمهور تصریح کرد: البته کارهای سیاسی و حزبی 
اش��کال ندارد س��ال آینده هم س��ال انتخابات اس��ت و از 
االن نس��یم آن می وزد اما ما در مس��ایل ملی رشد پایدار 

می خواهیم.
روحانی با بیان اینکه در دو فصل اول نس��بت به س��ال 92 
رشد داشته ایم، گفت: بعد از کنترل تورم در مجموع 6 ماه 
رشدی حدود 4 درصد داشتیم. احساس بنده نیز این بود که 

در مسیر رشد قرار گرفتیم و در حال عبور از رکود هستیم.
وی تصریح کرد: البته امیدواریم پایان سال را طوری به پایان 
ببریم که تورم ما به مراتب از 2۰ درصد کمتر خواهد بود و 
این موضوع ورای قول ما است چرا که قول ما تورم زیر 25 
درصد بود. قطعا پایان س��ال اقتصاد ما بعد از دو سال رشد 
منفی که در تاریخ چند دهه کشور ما بی سابقه بوده است،  

دارای رشد مثبت خواهد بود.
رییس جمهور با بیان اینکه کاهش تورم برای چند ماه و یک 
سال کافی نیست، گفت: تورم باید به صورت مستمر کاهنده 
باشد تا به نقطه قابل قبول برس��د. یعنی مهار تورم باید با 

قدرت در سال های 93، 94 و 95 ادامه پیدا کند.
وی گفت: هدف گذاری ما در سال 96 که پایان دولت یازدهم 
است این است که تورم تک رقمی ش��ود. البته دیگر کمتر 

کشوری وجود دارد که تورم دو رقمی داشته باشد.
روحانی پیرامون رش��د اقتصادی گفت: البته رش��د شروع 
شده اما مهم استمرار این رشد است که متأسفانه در کشور 
مقاطعی تورم مهار ش��د اما دوباره برگش��ت. همچنین در 
مقاطعی رشد داشتیم که آن نیز متوقف شد. آنچه که مهم 

است استمرار رشد است.

روحانی در همايش اقتصاد ايران:

آرمان ما به سانتريفیوژ وصل نیست

داعش در تالش برای تصرف روستاهايی داخل خاک لبنان

رهبر انقالب اجازه عقب نشینی در موضوع هسته ای را  نمی دهند

اقتصاد باید از بند رانت رها شود

مدی��ر کل نیروهای امنیتی لبن��ان می گوید داعش در 
کوهستان های قلمون، در مناطق مرزی سوریه و لبنان، 
در تاش برای تصرف روس��تاهایی داخل خاک لبنان، 
جهت ایجاد پایگاه هایی جدید و حمایت از نیروهایش 
است. ژنرال عباس ابراهیم، به خبرگزاری رویترز گفته 
است، نیروهای نظامی آن کشور در آماده باشی باال قرار 
گرفته اند تا جل��وی تصرف بخش ه��ای لبنانی در این 
منطقه کوهس��تانی، که در مرز آن کشور و سوریه قرار 

دارد را بگیرند.
ژنرال ابراهیم ب��ه رویترز گفته اس��ت داعش به تازگی 
بر ش��مار نیروهای خ��ود در قلمون افزوده اس��ت. وی 
می گوی��د: داعش نمی خواه��د بر قلمون تس��لط پیدا 
کند… ول��ی آنه��ا می خواهن��د از این منطق��ه برای 

پشتیبانی نیروهای خود استفاده کنند.
به گفته مدیر کل نیروهای امنیتی لبنان، شبه نظامیان 
داعشی ها تبدیل به نیروی مس��لح اصلی در »قلمون« 
ش��ده اند.ژنرال ابراهیم که خود ماه ژوئن سال گذشته 
میادی از یک حمله انتحاری جان ب��ه در برد،  در ماه 
نوامبر گذشته هشدار داده بود که لبنان با خطرناک ترین 

توطئه تروریستی در کل منطقه رو در رو شده است.
تحرکات داعش بار دیگر ای��ن نگرانی را به وجود آورده 
اس��ت که لبنان ممکن اس��ت با خطر شکل گیری یک 

جنگ داخلی دیگر روبه رو شود.
در کنار اینها لبنان میزبان گ��روه بزرگی از پناهجویان 
س��وری نیز هس��ت. بیروت در عین ح��ال اخیرا اعام 

کرد زن��ی و دخت��ری را بازداش��ت کرده که همس��ر 
 پیش��ین و فرزن��د ابوبکر بغ��دادی، س��رکرده داعش 

هستند.
داعش: مردان شلوار نپوشند! 

گروه تروریستی داعش پوشیدن شلوار برای مردان را در 
شهر »المیادین« در استان »دیرالزور« سوریه ممنوع 
اعام و در مواردی اقدام به پاره کردن شلوار مردان کرد.

به نقل از پایگاه خبری گروه موس��وم ب��ه »ناظر حقوق 
بشر سوریه« نوشت: گروهی از نیروهای داعش که خود 
را »نیروهای امر به معروف و نهی از منکر« می خوانند، 
مردانی را که در خیابان های ش��هر المیادین در ش��رق 
سوریه ش��لوار بر تن داشتند، بازداش��ت کردند و پس 
از آن به اطاع خانواده هایشان رس��اندند که به منظور 
آزادی آن ها باید لباس های گش��اد برای آن ها بیاورند 
 تا آن را بپوش��ند و اجازه تردد در ش��هر ب��ه آن ها داده

شود.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه نظام در عمل به شعار 
انرژی هسته ای حق مسلم ماست 
پایبند اس��ت، گفت: رهبرمعظم  
انقاب اجازه عقب نشینی ایران از 
مواضع اصولی در موضوع هسته ای 
را نمی دهند.والیتی در پیش بینی 

نتیجه مذاکرات اظهار داشت: پیش بینی مذاکرات هسته ای 
کار آسانی نیست اما اصولی که می بینیم این است که ایران 
از تکنولوژی، انرژی هس��ته ای و تحقیق و توس��عه دست 
برنمی دارد چرا که این امور تحت نظارت مقام معظم رهبری 
است و ایش��ان نیز اجازه نمی دهند که ایران در مذاکره از 
مواضع اصولی خود عقب نشینی کند و مردم هم همین را 

می خواهند چرا که برای حفظ استقال 
و اقتدار بهای سنگینی را پرداخته اند 
 و حاض��ر نیس��تند آن را از دس��ت

 بدهند. 
والیت��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال 
ک��ه ارزیابی ش��ما از نف��وذ ای��ران از 
عراق تا یمن چیس��ت؟ گف��ت: ایران 
از جه��ت ارتب��اط اعتق��ادی ک��ه با 
ملت  ها و دولت هایی مانن��د عراق دارد ت��ا جایی که مورد 
درخواس��ت آنان باش��د و بتواند به آنان کم��ک می کند و 
کمک ایران متناسب با درخواس��ت آنها صورت می گیرد 
چرا که ش��اهد بودیم ای��ران در مبارزه با داع��ش به عراق 
 کمک کرد و توانس��ت تا حدی از اقدام��ات آنها جلوگیری

 کند .

اخبار کوتاه

2
    موافقت ۱۶۰ نماینده با استانی شدن انتخابات

نماینده مردم تبریز در مجلس شوراي اسامي گفت: استانی شدن انتخابات حرکت به 
سمت نخبه گرایی را نیز تسهیل خواهد کرد و باعث خواهد شد تا با کاهش اختافات 
محلی افراد نخبه و تاثیرگذار وارد مجلس شوند. به نظر می رسد تعداد موافقان طرح 

استانی شدن انتخابات مجلس بیشتر از ۱6۰ نفر باشد.
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شورای نگهبان آن را خالف قانون اساسی 
تشخیص داد

 قانون»امر به معروف و نهی 
از منکر« رد شد 

سخنگوی شورای نگهبان اعام کرد طرح حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر در ۱4 بند مغایرت با قانون اساسی 

داشت و به تأیید شورای نگهبان نرسید.
نجات اهلل ابراهیمیان سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: در 
آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه 93 برگزار شد، 
طرح 24 ماده ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او گفت: این طرح به دلیل 
موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأیید شورای نگهبان 
نرسید و طی نامه ای ایرادات ۱4 بندی شورای نگهبان و نیز 
برخی تذکرات و ابهام��ات درباره طرح مذک��ور به مجلس 

شورای اسامی اعام و ارسال شد.
او گفت: از 3۰ مهر ماه 93 تا کنون شورای نگهبان به ۱3 مورد 
استعامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده است و 37 مورد 
اصاح اساسنامه شرکت های دولتی نیز در شورای نگهبان 
مطرح شده است.ابراهیمیان با اشاره به بررسی برخی طرح ها 
و لوایح در شورای نگهبان گفت: طرح اصاح موادی از قانون 
تشکیل سازمان بازرسی مغایر موازین شناخته نشد و به تأیید 
شورای نگهبان رسید، همچنین طرح آیین دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح، طرح استفاده متوازن از امکانات کشور برای 
ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته نیز به تأیید شورای 
نگهبان رسید، همچنین الیحه نحوه اجرای محکومیت های 
مالی علی رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان 
همچنان دارای برخی اشکاالت و ایرادات است که هنوز به 
تصویب ش��ورای نگهبان نرسیده است.س��خنگوی شورای 
نگهبان در بخش دیگری از س��خنانش گفت: طرح افزایش 
نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز به تأئید 
شورای نگهبان نرس��یده است، طرح الزام س��ازمان تأمین 
اجتماعی به برقراری مستمری بین بازنشستگان نیز مورد 
تأیید ش��ورای نگهبان قرار نگرفته اس��ت، هر وقت مجلس 
مبتکر تصویب یک قانون باش��د در قالب یک طرح، باید بار 
مالی آن را تعیین و تصویب کند، این طرح با توجه به بار مالی 

مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است.
او ادامه داد: طرح نحوه اجرای قس��متی از اصل ۱6۰ قانون 
اساس��ی مربوط به افزایش اختیارات وزیر دادگس��تری نیز 
در 6 بند مورد ایراد شورای نگهبان واقع ش��ده و ابهامات و 
تذکرات مربوط به آن را نیز به مجلس شورای اسامی اعام 
کرده ایم اما هنوز از س��وی مجلس پاس��خی در این زمینه 

دریافت نکردیم.

وزير کشور خبرداد:

هیچ خانمی برای معاونت سیاسی 
معرفی نشده است

وزیر کش��ور گفت: هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی 
پیشنهاد ندادم و اختاف نظری بین دولت و وزارت کشور 
برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد، حساسیت ها 

باالست و طول می کشد تا گزینه نهایی معرفی شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه امضای تفاهم نامه 
میان وزارت کش��ور و وزارت آموزش و پرورش در جمع 
خبرنگاران که در وزارت کش��ور برگزار شد، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر چگونگی عملکرد وزارت کشور در زمینه 
اعطای مجوز به درخواست احزاب منحله گفت: ما تابع 
قانون هستیم، اعضای ماده ۱۰ متش��کل از نمایندگان 
مجلس،  قوه قضاییه و دولت است و در این راستا متناسب 

با مقررات حاکم عمل می شود.
وی ادامه داد: فرایند اصل مجوز این است که کسانی که 
تقاضای مجوز دارند از وزارت اطاعات و نهادهای مربوطه 

استعام گرفته می شود.
رحمانی فضلی ادامه داد:  اگر استعام ها مورد تأیید باشد 
و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می دهیم 
و اما اگر استعام و ش��رایط منطبق با مقررات نباشد هر 

که باشد مجوز نمی دهیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه معاونت سیاس��ی اکنون با 
سرپرست اداره می شود، خاطرنش��ان کرد:  آقای امیری 
سرپرس��ت هس��تند و هیچ خللی در وظای��ف معاونت 
سیاس��ی به وجود نیامده و گزینه های معرفی ش��ده در 

دست بررسی است.
وزیر کش��ور در پاسخ به س��وال دیگری درباره وضعیت 
NGO ها و سازمان های مردم نهاد، گفت: دولت به دنبال 
افزایش مشارکت است و شاید بیش از 5۰۰ تا 6۰۰ مورد 
تقاضای جدید برای NGO ها و سازمان های مردم نهاد 
داشتیم که مصوب شده است و در حال فعالیت هستند.

وی ادام��ه داد: ای��ن NGO ه��ا در حوزه ه��ای 
 مختل��ف جوان��ان، زن��ان و م��واد مخ��در فعالی��ت 

می کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اعتب��ار و بودجه خاصی به 
طور مس��تقل در ردیف بودجه برای فعالیت NGO ها 
در نظر گرفته نشده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اما ما در 
 NGO قالب فعالیت ه��ا و منابع اعتباری ک��ه داریم به
ها کمک می کنی��م. به طور مث��ال در ح��وزه درمان و 
اش��تغال معتادان با توجه به منابعی که س��تاد مبارزه با 
 مواد مخدر دارد مس��اعدت هایی ب��ه NGO ها صورت

 می گیرد.

در يک اقتصاد 
سالم نمی شود 

از کارشناس 
استفاده نکرد، در 
يک اقتصاد پايدار 

هم نمی شود از 
کارشناس استفاده 

نکرد؛ دنیای 
اقتصاد امروز 
رقابتی است

ريیس جمهور با بیان اينکه آرمان ما به س�انتريفیوژ وصل نیس�ت، گفت: اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث 
نمی شود مگر ما در مرحله اول در توافق ژنو آرمان و اصول را معامله کرديم ما با هم حرف زديم و توافق کرديم.

حجت االسالم حسن روحانی ريیس جمهور کشورمان ديروز با حضور در نخستین همايش اقتصاد ايران که در سالن 
اجالس سران برگزار شد، پیرامون وضعیت اقتصادی کشور به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهارداشت: پیامبران همه اهل فعالیت اقتصادی بودند، خود پیامبر اسالم )ص( نیز هم 
تجارت می کردند و هم زراعت و هم دامداری، همچنین ائمه ما نیز همین گونه بودند.
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اجرای طرح کنترل معاینه فنی خودرو از بهمن ماه 

استاندار در نشست خبری عنوان کرد 

اختالفات شورا و شهرداری را بررسی می کنم/مقدمات سفر رییس جمهور به استان اصفهان فراهم شده است 

معاون حمل  و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان از اج��رای طرح کنترل 
معاینه فنی خودرو ها از ابتدای بهمن ماه جاری در این شهر خبر داد و گفت: 

با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی خودرو برخورد می شود.
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قائم مق��ام دبیرکل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر ضمن 
هش��دار نس��بت به اینکه برخی معتادان ب��رای ترک، 
متادون را از عطاری ها تهیه م��ی کنند عنوان کرد: این 
عمل غیرمجاز بسیار خطرناک است و در مواردی مرگ 

و میر را هم در پی دارد.
علیرضا جزین��ی درباره اثربخش��ی روش های درمان و 
همچنین ترک اعتیاد مواد مخ��در صنعتی اظهار کرد: 
برای ترک اعتیاد به شیش��ه پروت��کل درمانی نداریم و 

اساس ترک این مخدر صنعتی پرهیزمدارانه است.
وی افزود: متاس��فانه برخی مراکز درمان غیرمجاز برای 
ترک اعتیاد شیش��ه مت��ادون تجویز می کنن��د که کار 
اش��تباهی اس��ت. با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته 
متادون درمانی ب��ه عنوان پروتکل درم��ان مواد مخدر 
سنتی پذیرفته شده است که بر اس��اس تجویز پزشک 

بوده ودارای دوره مصرف مشخص است.
جزین��ی ادامه داد: اکن��ون روش درمانی ت��رک اعتیاد 
 به مواد مخدر س��نتی مت��ادون درمانی و ب��ه کارگیری

 روش های پرهیزمدار است. ترویج روش های پرهیزمدار 
در دس��تورکار قرار دارد و به این موضوع تاکید دارد که 
فرد باید به حدی از اعتماد به نفس برس��د و بپذیرد که 
نباید م��واد مصرف کند. معتادانی را داش��تیم که تحت 
درمان متادون قرار گرفتند اما پ��س از مدتی به چرخه 
اعتیاد بازگشتند. همچنین باید توجه کرد که استفاده 

بیش از حد متادون هم عوارض سوئی دارد.
وی در پاس��خ ب��ه پرس��ش دیگ��ری درب��اره ش��یوع 
 اس��تفاده از قلیان درمیان نوجوان��ان و جوانان بویژه در 
جمع های دوستانه گفت: قلیان و سیگار از دورازه های 
ورود به اعتیاد هستند. در تحقیقات صورت گرفته روشن 
شده اس��ت تمام کسانی که به س��مت مواد مخدر رفته 
 اند قبل از آن قلیان و تعداد بیش��تری س��یگار را تجربه 

کرده اند.
قائم مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اش��اره 
به اینکه این نهاد متولی س��یگار و قلیان نیست، اظهار 
کرد: س��تاد مبارزه با مواد مخدر عض��و کمیته پیگیری 
از مصرف دخانیات اس��ت اما متولی اصلی مبارزه با این 
امر وزارت بهداشت اس��ت. این وزارتخانه دستورالعملی 
را در ای��ن خصوص صادر ک��رده و در این مس��یر فراز و 
نشیب هایی داشته اند.جزینی افزود: اگر اوقات فراغت 
جوانان پر ش��ود حتما می تواند کاهش مصرف سیگار و 
قلیان موثر واقع ش��ود. ورزش و فعالی��ت های فرهنگی 
در مدارس مفید اس��ت و باید آموزش های پیشگیرانه 
آسیب های اجتماعی به طور جدی مورد توجه آموزش 

و پرورش باشد. 

آلودگی هوا ع��اوه بر اینک��ه تنفس مردم را به ش��مارش 
می اندازد، خطر بزرگی برای آثار تاریخی و گنبدهای معروف 

فیروزه ای اصفهان به شمار می رود.
به گزارش فارس چهره ش��هر را که از باال بلندی ها بنگریم، 
تصویر مبهم و تاری است که در البه الی حجم خاکستری 
دود و دم گم شده است، لبخند گنبدهای فیروزه ای تیره و 
تار است و آن همه زیبایی طرح و رنگ در البه الی این همه 

دودهای آالینده ساکت و خاموش شده است.
گویی آلودگی گلوی تاریخ را می فش��ارد اما بدون شک این 
آلودگی ها تاثی��ر جبران ناپذیری بر بناه��ای تاریخی دارد، 
به زودی آث��ار تاریخی مان در میان یکه تازی دود و س��رب 
را به تخریب خواهد گذاش��ت.ارمغان سوخت های فسیلی 
بی کیفیت متاش��ی کردن آرام و بی صدای آجر، س��نگ و 
کاشی و نقاشی های عصر صفوی و دیگر اعصار شگفتی ساز 
است.غوغا و هجمه عظیم این سم سیال قابل انکار نیست، 
نقاشی های روباز عالی قاپو و دیگر بناها و کاشی های بدون 
حفاظ نیاز به یک طرح و برنامه حفاظتی دارد.در این زمینه 

منصور زیرک کارشناس و مرمت گر میراث فرهنگی گفت: 
فناوری نانو می تواند به کمک حفظ آثار تاریخی بیاید و روند 

تخریب را کمتر کند.
وی افزود: در سایر کشورهای جهان، از نانو برای شیشه های 
س��اختمان های چندین طبقه و برج ها استفاده می کنند، 
در واقع اس��تفاده از این فناوری سبب می ش��ود تا با تابش 
نور خورش��ید و یا وزیدن ب��اد، گرد و خاک و ج��رم بر روی 
شیش��ه ها از بین برود.زیرک با اش��اره به اینکه استفاده از 
فناوری نانو می تواند حفاظ خوبی برای گنبدها و کاشی ها 
و البته پل های تاریخی باش��د، اذعان کرد: نوشتن یادگاری 
بر روی پل های تاریخی یکی از معضاتی است که سالیانه 
هزینه زیادی را برای پاکسازی اش می گیرد اما اگر از فناوری 
نانو در پوشش دهی پل های تاریخی استفاده شود، با تابش 
نور خورشید این نوشته ها پودر می شود و از بین می رود.این 
پژوهش��گر میراث فرهنگی در ادامه تاکید کرد: استاندارد 
نبودن بنزین و وجود کارخانه جات در ش��هر سبب شده تا 
هم ریه های ش��هروندان میزبان اجباری این مه خاکستری 
خانمان سوز باش��د و هم بناهای تاریخی  ما.وی تاکید کرد: 
آالینده ها بر روی اشیای تاریخی داخل موزه ها و نقاشی های 
روبازی مثل چهلس��تون و عالی قاپو هم تاثیر مخرب دارد.

زیرک گفت: جرم های ناشی از دود درب ها و تزئینات بناها 
را نیز کدر می کند و سبب می ش��ود تا زیبایی آنها دیگر به 
چش��م نیاید، به عنوان مثال درب های قدیمی مس��اجد و 
مدرسه چهارباغ از طا و نقره است و زمانی که درب مدرسه 
چهارباغ را جرم گیری کردیم مش��خص شد که چه زیبایی 
خیره کننده ای در پشت این جرم ها و دود و دم ها نهفته است.

معاون اجرای��ی اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور گفت: بر اساس آمارهای 
رسمی، جمهوری اسامی ایران امروزه میزبان 

بیش از یک میلیون آواره و پناهنده از کشورهای 
همسایه است.

عباس نصراللهی در شهرستان برخوار با تبریک 

فرارسیدن والدت با سعادت پیامبر اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( و هفته وحدت، با بیان 
اینکه خدمات بیش از سه دهه انقاب حقیقتا 
قابل توصیف کردن نیست، اظهار کرد: توصیف 
خدمات نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
جهت ارایه به مجامع جهان��ی نیازمند تدوین 
و مستندسازی اس��ت.معاون اجرایی اداره کل 
اتباع وزارت کشور با بیان اینکه مجامع جهانی و 
بین المللی تشنه این خدمات هستند، ادامه داد: 
نمایندگان سازمان ملل متحد بارها و بارها در 
سفر خود به ایران اعام کرده اند که جمهوری 
اس��امی ایران الگویی برای س��ایر کشورهای 
جه��ان در عرصه حمایت و خدمات رس��انی به 
مهاجران و پناهندگان اس��ت.وی تاکید کرد: 
اعتقاد ما بر اس��اس آموزه های قرآن��ی بر این 

مس��ئله اس��ت که به اتباع به دید مهاجر نگاه 
می کنیم نه بیگانه.

نصراللهی با بیان اینکه ای��ران همواره در طول 
تاریخ جزء س��رزمین ها و مللی بوده که به اتباع 
و مهاج��ران و بی پناهان خدمات زی��ادی ارایه 
کرده است، تصریح کرد: شواهد به دست آمده 
از کتیبه ه��ای دوران هخامنش��ی ای��ن ادعا را 
اثبات می کند.وی با بیان اینکه مسئله آوارگان و 
بی پناهان برای مقام معظم رهبری نیز مهم بوده 
است، افزود: ایش��ان در همین رابطه فرمودند 
ک��ه آوارگان و پناهندگانی عراق��ی که از ترس 
دشمنان به کشور ما پناهنده می شوند، اوالد ما 
هستند.نصراللهی با بیان اینکه امروزه با توجه 
به تحریم های ظالمانه استعمار و استعمارگران 
علیه کشورمان شاهد حضور زیادی از آوارگان 
افغانی در کشورمان هس��تیم، تصریح کرد: بر 
اس��اس آمارهای رس��می جمهوری اس��امی 
ایران امروزه میزبان بیش از یک میلیون آواره و 
پناهنده از کشورهای همسایه است.وی با بیان 

اینکه همه اتباع بیگان��ه دارای کارت آمایش و 
موقت اقامت اند، خاطرنشان کرد: قریب به 97 
درصد آن ه��ا در بین م��ردم زندگی می کنند و 
مابقی آن ها در شهرهایی که ویژه اتباع خارجی 
در کشور درست  شده ساکن اند.معاون اجرایی 
اداره کل اتباع وزارت کش��ور گفت: بر اس��اس 
آمارهای غیررس��می بیش از یک میلیون نفر 
هم پناهنده غیرمجاز در کشور ساکن هستند 
که بیش��تر آنها افاغنه اند.وی با اشاره به انتشار 
مطالب کذبی ک��ه اخیرا در خصوص ش��هریه 
دانش آموزان اتباع از رس��انه های مختلف چه 
در داخل و چه در خارج از کش��ور علیه وزارت 
کشور منتشر ش��د، تاکید کرد: ش��هریه کلیه 
دانش آموزان اتباع همانند س��ایر دانش آموزان 

ایرانی گرفته می شود.
 نصراللهی یادآور شد: تنها درصد کمی شهریه 
به عن��وان خودی��اری از آنها گرفته می ش��ود 
 که 12 گ��روه از اتباع در این زمین��ه نیز معاف

 شده اند.

گفت و گوی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر 

هشدار نسبت به فروش متادون در عطاری ها

معاون اجرايی اداره کل اتباع وزارت کشور خبر داد

شهريه اتباع بیگانه تفاوتی با دانش آموزان ايرانی ندارد

کارشناس و مرمت گر میراث فرهنگی

نانو می تواند تاريخ را نجات دهد

www.zayanderoud.com

 شبکه های اجتماعی جديدترين
 ابزار تقلب

اس��تفاده از مکالمه گروهی در نرم افزارهای تلفن همراهی آن 
هم با اس��تفاده از اینترنت رایگان دانش��گاهی راهی نوین، کم 
هزینه و البته سریع برای به اشتراک گذاری اطاعات در جلسه 

امتحان است.
ماه های دی و خرداد همواره یادآور فزونی هیجانات دانشجویی 
 و در بردارن��ده خاط��رات تل��خ و ش��یرین ب��رای دانش��جویان

 هس��تند. خاطراتی از قبیل مش��روطی، گرفتن نم��رات باالی 
کاس، قرار گرفتن در پرتگاه پاس نشدن دروس و ... .شروع فصل 
امتحانات در دانشگاه ها هر جنبنده ای در دانشگاه را دچار تغییر 
می کند و حتی ب��ی خیال ترین و بی انگیزه ترین دانش��جویان 
در زمینه درس��ی، دس��ت به اقدامات اساس��ی ب��رای موفقیت 

درامتحانات می زنند. 
البت��ه ای��ن اقدام��ات از دانش��جویی ب��ه دانش��جوی دیگر و 
از مقطع��ی ب��ه مقط��ع دیگ��ر متف��اوت اس��ت. دانش��جویان 
ت��ازه وارد به دانش��گاه و ن��ا آش��نا ب��ا نح��وه درس و امتحان 
 دانش��گاهی، هنوز در امتحانات دبیرس��تان س��یر م��ی کنند و 
می خواهند با به کار گیری ش��یوه درس خواندن در دبیرستان 
به نمره مطلوبی دس��ت پیدا کنند.البته با وجود منع ورود تلفن 
همراه به جلس��ات امتحان، این روزها از جدیدترین ابزار تقلب، 
آن هم به صورت گروهی پرده برداری ش��ده اس��ت. اس��تفاده 
از مکالمه گروه��ی در نرم افزاره��ای تلفن همراه��ی آن هم با 
استفاده از اینترنت رایگان دانش��گاهی راهی نوین، کم هزینه و 
 البته سریع برای به اشتراک گذاری اطاعات در جلسه امتحان

 است.

 نخستین جشنواره ملي
 فرهنگ مالیاتي

نخستین جش��نواره ملي فرهنگ مالیاتي با انتش��ار فراخوان با 
رویکرد فرهنگي و هنري به مقوله مالیات، و با موضوعات شش گانه 
»مالیات و آباداني کشور«، »مالیات و توسعه خدمات آموزشي«، 
»مالیات و توسعه اقتصادي«، »مالیات و توسعه خدمات بهداشتي 
و درماني«، »مالیات و توسعه زیرساخت هاي شهري« و »مالیات 
و عدالت اجتماعي« آغاز ب��ه کار کرد  عاقمن��دان در رده هاي 
مختلف سني تا پایان اسفندماه س��ال جاري فرصت دارند تا آثار 
خود را به اداره روابط عمومي امور مالیاتي استان واقع درخیابان 
س��پاه  ارس��ال نمایند. ضمنٌا بخش هاي مختلف این جشنواره 
ش��امل بخش هنرهاي تصویري)فیلم کوتاه،پویانمایي، ساخت 
تیزر،موبایل فیلم و عکس(،بخش هنرهاي تجس��مي)طراحي و 
نقاشي،کاریکاتور و طراحي پوس��تر(،بخش ادبیات)انشاء، شعر، 
داستان کوتاه،نمایشنامه و فیلم نامه نویسي( و بخش رسانه هاي 
دیجیتال)وباگ نویسي و طراحي بازي-سرگرمي( بوده و به آثار 

برگزیده هر بخش، جوایز نفیسي اهدا خواهد شد. 

 تنها بازمانده هنر جل بافی و لبافی
 در آران و بیدگل در گذشت

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و 
بیدگل گفت: خانم نصرت پورغامی تنها بازمانده هنر سنتی جل 

بافی و لبافی در شهرستان آران  و بیدگل دارفانی را وداع گفت.
عباس  متولی  اظهار کرد:  ش��ادروان خانم نص��رت پورغامي، 
پیشکسوت هنر لبافي و جل بافي سالیان متمادي در قلعه تقي آباد 
در فضایي بسیار ساده به خلق آثار هنري بسیار نفیس مي پرداخت 
که مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي قرار گرفته بود. او با 
تبحر استادانه و خاقیت ویژه در انتخاب رنگ ها و چیدمان آنها  

بدون طرح و نقشه قبلي به خلق آثار بي بدیل اهتمام ورزید.
متولي گفت: لبافي دستباف بسیار ساده اي است از نخ هاي تار و 
پود که به صورت یک در میان از زی��ر و روي یکدیگر مي گذرد و 
بر روي دارهاي عمودي و افقي شبیه به زیلو و تنها با نقش کمتر 
بافته مي شود. ماده اولیه آن نخ پنبه، کرک و پشم شتر مي باشد، 
پیشینه این هنر به دلیل فساد پذیري الیاف مورد استفاده در بافت 
آن مشخص نیس��ت. محصوالت این هنر براي پوشاندن زمین، 

دیوار، خورجین و یا رو انداز حیوانات کاربرد دارد.
آران و بیدگل در شمال استان اصفهان با جاذبه هاي گردشگري، 
تاریخ��ي و طبیع��ي داراي کارگاه هاي فعال صنایع دس��تي در 
رشته هاي مختلف از جمله سفالگري، چادرشب بافي، زري بافي، 

جل بافی و لبافی است.

تسهیالت جديد سازمان وظیفه 
عمومي براي مشموالن خارج از کشور

   جانشین سازمان وظیفه عمومي ناجا با اعام تسهیات جدید 
این سازمان براي مشموالن خارج از کشور، گفت: براساس قانون 
جدید، اگر مشمولي ۳ سال در خارج از کشور اقامت داشته باشد 
مي تواند در س��ال به مدت ۳ ماه، طي یک یا دو نوبت به کش��ور 
مراجعه کند.سردار ابراهیم کریمي ابراز داشت: براساس مقررات 
گذشته، هموطناني که از سال ۸2 از کشور خارج شده و مدت 2 
سال در کشور دیگري اقامت داشته اند، مي توانستند تقاضا داده و 

خدمت خود را به صورت معافیت ریالي بخرند. 
وي افزود: از آنجا که این قانون، شامل افراد کمي مي شد، ستادکل 
نیروهاي مسلح براي اینکه ایرانیان بیشتري با کشور ارتباط داشته 

باشند، قانون جدیدي را به تصویب رسانید. 
جانشین سازمان وظیفه عمومي ناجا گفت: براساس این قانون، 
اگر کسي ۳ سال در خارج از کش��ور اقامت داشته باشد مي تواند 
در سال به مدت ۳ ماه، طي یک یا دو نوبت به کشور مراجعه کند. 
به گفته وي، مشموالني که غیبت کرده و یا افرادي که با سپردن 
تعهد به منظور تحصیل به خارج از کشور رفته و دیگر بازنگشته اند 
نیز مي توانند از این قانون استفاده کنند. کریمي گفت: متقاضیان 
مي توانند به کنسولگري ما در کشوري که اقامت دارند، مراجعه و 
ُمهري را که براساس بخشنامه به وزارت امور خارجه ارسال شده، 

در گذرنامه خود ثبت کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. 
جانشین سازمان وظیفه عمومي ناجا با تاکید براینکه هموطنان 
خارج از کش��ور باید پس از ورود به ایران، در زمان مقرر از کشور 
خارج شوند، بیان داشت: اگر کسي بخواهد، دایم وارد کشور شود 
باید براي تعیین تکلیف خدمت سربازي به سازمان وظیفه عمومي 

مراجعه کند. 

شهردار فوالدشهر عنوان کرد 

 فوالدشهر در مسیر توسعه
 و پیشرفت قرار گرفت

فوالدش�هرخبرنگار زاينده رود-    ش��هرداری 
فوالدش��هر ط��ی یک س��ال اخی��ر بی��ش از 100 
پ��روژه فرهنگ��ی، ورزش��ی، خدمات��ی و س��رمایه 
گذاری ب��ا اعتبار بی��ش از 500 میلیاردری��ال را در 
دس��ت اقدام دارد که با اج��رای این پ��روژه ها این 
 ش��هر در مس��یر توس��عه و پیش��رفت قرار خواهد

 گرفت.
    شهردار فوالدشهر با بیان مطلب فوق اولویت کاری 
شهرداری را فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانست 
و گفت: با راه اندازی مدیریت فرهنگی و ورزشی بیش 
از 100 برنامه در شهر طراحی شده که قسمت اعظم 

این فعالیت ها در 5 ماه گذشته اجرا شده است.
 حس��ین امیری س��پس اج��رای برنامه ه��ا و محور

 فعالیت های آتی ش��هرداری را بر اس��اس برنامه 5 
ساله توسعه شهر دانست و افزود: سیاست شهرداری 
در تدوین این برنامه آماده نمودن فوالدش��هر جهت 
فرآهم نمودن رفاه و آس��ایش مردم  اس��ت و اینکه 
ش��رایط را به نح��وی مدیریت کنیم که این ش��هر، 
شهری مناسب زیستن در همه ابعاد شده و از حالت 

خوابگاهی خارج گردد.
     شهردار فوالدشهربا بیان این مطلب که متأسفانه 
در گذشته نگاه توسعه ای به فوالدشهر وجود نداشته 
است اظهار داشت: فوالدش��هر در حال حاضر نیاز به 
تأمین زیرس��اخت ها از جمله برنام��ه های درمانی، 
فرهنگی، آموزشی و عمرانی دارد تا مردم بتوانند از 

این امکانات استفاده کنند. 
  حس��ین امیری در ادامه ضمن اشاره به برنامه های 
رفاهی و با نش��اط ش��هری افزود: اجرای این برنامه 
ها در جهت فراه��م نم��ودن زمینه ایج��اد روحیه 
نشاط در بین مردم اس��ت و امیدواریم در چارچوب 
وظایفی که بر عهده داری��م بتوانیم ضمن رفع رکود 
 و خمودگی از ش��هر روحیه زندگی را در ش��هر ارتقا 

دهیم.
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اس��تاندار اصفهان گفت: مقدمات س��فر رییس جمهور به 
استان اصفهان فراهم شده و قرار است این سفر انجام شود 

اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
رس��ول زرگرپور در حاشیه نشس��ت خبری با خبرنگاران 
رسانه های گروهی در پاس��خ به سوال خبرنگاری پیرامون 
موضوع ترافیک شهر اصفهان اظهار داشت: در 9 ماه گذشته 
160 نفر کشته حمل و نقل شهری داشتیم که 50 درصد 

آنها موتورسوار در رده سنی 1۸ تا ۳5 سال هستند.
وی با اشاره به خرید 20 دستگاه موتور سیکلت برقی توسط 
نیروی انتظامی افزود: برای کنترل وضعیت ترافیک تا سال 
آینده، تعداد دوربین های شهری به 250 دوربین می رسد. 
با توجه به اینک��ه قیمت موتور س��یکلت های برقی تولید 
داخل 2 میلیون و 200 هزار تومان است، اکنون شهرداری 
با همکاری دانشگاه در حال طراحی موتورسیکلت برقی با 
قیمت پایین تر هستند.استاندار اصفهان پیرامون وضعیت 
کیفیت نان در استان نیز گفت: به نانوایانی که کیفیت نان 

آنها نسبت به سایرین بهتر بوده آرد تشویقی داده می شود.
وی در پاسخ به س��والی پیرامون تعطیلی ادارات و مدارس 
به دلیل آلودگی هوا تصریح ک��رد: تعطیلی جزو اختیارات 
اس��تاندار بوده و با توجه ب��ه اینکه ه��ر روز تعطیلی برای 
کش��ور هزینه دارد، من باید به دس��تگاه های مربوطه در 
این زمینه پاس��خ دهم. اگر میزان آلودگی هوا از عدد ۳00 
باالتر برود همه ادارات و س��ازمان ها تعطیل می شوند که 

امسال هیچ گاه این عدد به این میزان نرسیده و تا به امروز 
 تنها در چند ایس��تگاه عدد آلودگی هوا به 205 رس��یده

 است.
زرگرپور پیرامون خبری که به س��فر رییس جمهور در 16 
بهمن به اصفهان اش��اره کرده بود، بیان ک��رد: تعدادی از 
مدیران نهاد ریاست جمهوری در این مدت اخیر به اصفهان 
آمده و طرح هایی که برای افتتاح، بازدید و یا تأمین منابع 
باشد را از ما گرفتند که مش��خص می کند وی به زودی به 
اصفهان س��فر می کنند.وی در پاسخ به س��والی پیرامون 
جلسه شورای روابط خارجی اس��تان گفت: شورای روابط 
خارجی تا کنون 2 جلسه تشکیل داده و در آن برنامه ریزی ها 
صورت گرفته و آیین نامه داخلی آن مصوب شده و قرار شده 
کشورهای هدف را احصا کنند. وی با اشاره به حادثه سرقت 
در گلپایگان گفت: سارقان گلپایگان برای سرقت ماشین به 
خمین رفته تا از آن برای عملیات بعدی خود استفاده کنند 
که به دلیل سرعت زیادی که در زمان گذر از ایست بازرسی 
خمین داشتند، پلیس به آنها دستور توقف می دهد و زمانی 
که آنها از دستور ایست پلیس سر باز زدند، تعقیب و گریز 
و این ماجراها اتفاق می افتد.زرگرپور ادامه داد: س��ارقان تا 
کنون ۸ سرقت مس��لحانه و 11 فقره قتل انجام داده اند و 

سابقه دار بودند.
۱۲ هزار میلیارد ريال در اليحه بودجه ۹۴ برای 

اصفهان پیش بینی شده است

اس��تاندار اصفهان گفت: 12 هزار میلی��ارد ریال در الیحه 
بودجه 9۴ برای اصفهان پیش بینی شده است.

  وی با اش��اره به وضعیت الیحه بودج��ه 9۴ و جزییات آن 
اظهار داش��ت: در الیحه بودجه 9۴، 12 هزار میلیارد ریال 
برای اس��تان اصفهان در قالب های اس��تانی، ملی استانی 

و ملی پیش بینی ش��ده که 
۴0 درصد نس��بت به سال 
گذشته افزایش داشته است. 
البته درخواست ما بیش از 
این میزان ب��وده اما در حال 
حاضر با 12 هزار میلیارد آن 

موافقت شده است.
زرگرپ��ور ب��ا بی��ان اینکه 
درخواس��ت خ��ط هوای��ی 
خارج از کش��ور با محوریت 
اصفه��ان کردی��م، گف��ت: 
بال��غ ب��ر 10 گ��روه برای 
پیش��نهادات خ��ود در این 

زمینه به استان س��فر کردند که با 2 گروه به نتیجه نهایی 
رس��یدیم که یکی از آنها خط هوایی جی بوده و مجموعه 
دیگر نیز 6 هواپیما مخصوص خط هوایی اصفهان خریداری 
 کرده که فعا تحت پوشش خطوط هوایی موجود حرکت

 می کند.
اختالفات شورا و شهرداری را بررسی می کنم

اس��تاندار اصفهان در پاسخ به س��وال خبرنگاری پیرامون 
اختافات شورای ش��هر و ش��هرداری بیان کرد: زمانی در 
سمت معاون وزیر کشور پیگیر قانون شوراها بوده و مدتی 
نیز قائم مقام 600 ش��هردار ب��ودم و به دلیل این س��ابقه 
به مسایل مدیریت ش��هری عاقه و اش��راف دارم، اکنون 
که بیش از یک دهه از مدیریت ش��هری گذش��ته نه تنها 
 این سیس��تم در جاهای��ی موفق نبوده ک��ه عقب گرد هم 

داشته است.
وی ادامه داد: در شورا 2  فراکسیون 10+11 وجود دارد که 
اگر رقابت سالم در آن وجود داشته باشد، سبب رشد و تعالی 

شوراها شده و بروز آن در مدیریت شهری اتفاق می افتد.
زرگرپور گفت: البته قانون تکلیف ش��ورا و ش��هردار و نیز 
نحوه ارتباط آنها را مشخص کرده و سوال و استیضاح حق 
شورا اس��ت که باید در تش��ریفات خود انجام شود و نباید 
 سبب تشویش مردم شهر ش��ده و خدمت رسانی را کاهش

 دهد.

 خط هوايی خارج از 
کشور با محوريت 

اصفهان راه اندازی 
می شود



يادداشت

اصفهان چهارمین صادرکننده کشور
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: ص��ادرات کاال از این گمرک 
در ۹ ماه امس��ال به ارزش ۸۱۲ میلیون دالر ب��ود که از نظر 
ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش 

یافته است.
اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 
یک میلیون و سه هزار تن کاال صادر شد که از نظر وزنی نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته ۲۸ درصد کاهش داشته است، 
اظهار داش��ت: اصفهان همچنان پس از سه اس��تان بوشهر، 
تهران و خوزستان در رتبه چهارم استان های صادراتی کشور 

قرار دارد. 
مدیرکل گمرک اصفهان بیان داش��ت: در ۹ ماه س��ال جاری 
بالغ بر ۶۸۳ قلم کاال به ۸۳ کش��ور جهان از استان صادر شده 
است و کشورهای عراق، امارات، افغانستان، ایتالیا و عمان در 
مجموع به میزان ۷۳ درصد بیشترین حجم صادرات را به خود 

اختصاص داده اند. 
وی اضافه ک��رد: عمده ترین گروه کااله��ای صادراتی در این 
مدت چدن آهن فوالد، فرش، مواد پتروش��یمی، محصوالت 
آهنی و فوالدی و شیمی آلی است که در مجموع با اختصاص 
۸۲ درصد از نظر وزن و ارزش بیشترین سهم را در این مدت 

داشته است. 

 هشدار به مشتريان 
موسسات مالی غیرمجاز

حمی��د تهرانف��ر مع��اون بان��ک مرکزی با اش��اره ب��ه اینکه 
تعهدی در قبال موسس��ات غیرمجاز نداریم، سپرده گذاری 
 در موسس��ات بدون مجوز را بس��یار خطرناک دانس��ت و به 
سپرده گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات 
پولی سپرده گذاری می کنند هشدار دارد در صورت بروز هر 
مشکلی بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارات آنها 

نخواهد داشت. 
وی تاکید کرد: برخالف انتظار عمومی که تصور می شود بانکی 
که نرخ سود بیش��تری دهد وضع مالی بهتری دارد باید گفت 
دقیقا عکس این مس��ئله صحت دارد و بانکی که با مشکالتی 
نظیر خروج سپرده ها مواجه است، برای غلبه بر مشکالت خود 
اقدام به پرداخت سود سپرده بیش��تر می کند که بسیار اقدام 

خطرناکی است. 
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: برای تقویت نظارت عمومی 
بانک مرکزی شماره تلفن ۲۴س��اعته ۲۲۹۵۴۸۵۵ را جهت 
دریافت ش��کایات مردمی درب��اره پایبندی بان��ک ها به نرخ 
سود س��پرده اعالم کرده و از مش��تریان بانک ها می خواهیم 
در صورت مشاهده پرداخت سود سپرده بیشتر از ۲۲ درصد، 

مراتب را از طریق این شماره تلفن اطالع دهند.

قطع کامل واردات برنج 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون واردات برنج به کشور به طور کامل قطع 

شد.
›خلیل آقایی’ بیان کرد: در دوس��ال گذش��ته در بسیاری از 
محصوالت واردکننده بودیم که به ضرر کشاورزان و شالیکاران 
بود اما از ابتدای سالجاری تاکنون حتی یک کیلوگرم برنج هم 

وارد نکردیم.
وی گفت: هم اکنون نه تنها تعرفه واردات برنج را تا ۴0 درصد 
افزایش دادیم حتی ثبت سفارش هم با این درصد باال پذیرفته 
نمی شود و این به معنی برداش��تن گام اول حمایت از تولید 

است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ تولید را در جامعه همگانی کنیم؛ 
افزود: همه مسووالن نظام مدیون و بدهکار مردم به خصوص 

کشاورزان و تولید کنندگان هستند.
وی بیان داش��ت: تنها راه توس��عه پایدار و همه جانبه کشور 

استمرار و توسعه تولید است و باید سیرتکاملی را طی کند.
وی بیان داشت: امنیت غذایی در گرو گسترش تولید است و 
زمانی می توانیم به استمرار و توسعه تولید امیدوار باشیم که 

برای کشاورزان از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد.

انتقاد شديد شاهزاده سعودی
از سیاست های نفتی عربستان

ش��اهزاده ولید بن طالل س��عودی به ش��دت سیاست های 
عربس��تان را در مورد پایین آمدن قیمت نفت ب��ه باد انتقاد 
گرفت.ب��ه نقل از میدل ایس��ت آنالی��ن، ش��اهزاده ولید بن 
طالل س��عودی که تا به حال پست های کلیدی را در دستگاه 
پادشاهی عربستان به دست داشته و همچنین از او به عنوان 
ثروتمندترین فرد عرب یاد می شود،، به دلیل کسری بودجه 
تاریخی عربستان سعودی در سال ۲0۱۵ میالدی که رقم آن 
۳۸.۶ میلیارد دالر گزارش ش��ده است، آن را به سیاست های 
ناصحیح عربستان در پایین آمدن قیمت نفت نسبت داد و به 
شدت مورد انتقاد قرار داد.این ش��اهزاده سعودی در نامه ای 
خطاب به وزیر دارایی این کشور نوشته است: اکنون عربستان 
به دلیل شروع به برداش��ت از صندوق ذخایر خود به منظور 

جبران کسری بودجه به نقطه خطرناکی رسیده است.

 دو مدل خودروی جديد 
در راه ايران

مدیرعام��ل ش��رکت ص��ادرات لیف��ان اعالم ک��رد: ب��ه زودی 
خودرو لیف��ان ۷۲0 که در ابتدای امس��ال به س��بد محصوالت 
 این ش��رکت اضافه ش��ده اس��ت، در بازار ایران عرض��ه خواهد 
ش��د.مارک تیمب��ر از برنامه ری��زی ب��رای تولی��د و عرض��ه دو 
محصول لیف��ان X۵0 و لیفان۸۲0 برای س��ال آین��ده خبر داد 
و افزود: محص��ول ایکس۵0 ی��ک خودرو شاس��ی بلند کوچک 
و لیف��ان ۸۲0 یک خ��ودرو صندوق��دار طویل ب��وده و به لحاظ 
 رقابت��ی نزدی��ک ترین محص��ول ب��ه تویوتا کمری محس��وب 
می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت صادرات لیفان با بی��ان اینکه در 
سال ۲0۱۶ نیز نس��ل دوم خودروهای لیفان ایکس۶0 و ۶۲0 به 
ایران خواهد آمد، تصریح کرد: در سال ۲0۱۷ نیز دو شاسی بلند 
ایکس۷0 و ایکس۸0 که دو دیفرانس��یل هستند در برنامه تولید 
لیفان قرار دارد و در کنار این دو خودرو نسل سوم ایکس۵0، ۷۲0 

و ۸۲0 را نیز روانه بازار خواهیم کرد. 

يک تولید کننده فرش:

بازار فرش ايرانی شکسته شد
یک تولیدکنن��ده فرش دس��تباف با بی��ان اینکه 
متاسفانه در سال های اخیر آهنگر، نانوا، بقال، بزار 
و ... آمدند و فرش��باف و تولیدکننده فرش شدند، 
گفت: اگر کارهای مربوط به فرش تخصصی انجام 
ش��ود هیچ فرش��ی قدرت مبارزه با فرش ایرانی را 

نخواهد داشت.
محمد جعفری اظهار ک��رد: فعالیت های مربوط به 
فرش در حوزه غیرتخصصی انجام می شود، زمانی 
که افراد وارد فعالیتی می شوند که در آن تخصص 
ندارند، مش��کالت زیادی برای آن بخش به وجود 

می آید.
وی افزود: فعالیت های حوزه فرش دس��تباف دیگر 
تجاری ش��ده، یعنی هر فردی ب��رای دریافت پول 
وارد این حوزه می ش��ود که این امر درست نیست. 
اگر فعالیت های مربوط به فرش در حوزه نقاش��ی، 
طراحی، رنگرزی، چله کش��ی، سرپرستی، بافت، 
بازاریاب��ی و حضور در ب��ازار به ص��ورت تخصصی 
انجام شود، آن زمان می توان گفت که فعالیت ها با 
برنامه ریزی انجام می شود و روی آن هزینه خواهد 

شد و در نتیجه به موفقیت خواهد رسید.
این تولید کنن��ده فرش ب��ا بیان اینک��ه موفقیت 
برنامه ریزی می خواهد، اضافه ک��رد: می گویند که 
ما در زمینه ط��رح و نقش فرش دس��تباف به روز 
نیستیم، چه کسی باید این حوزه را به روز کند، چه 
سازمان و گروهی مسوول این موضوع است، بخش 
تولید، بخش طراحی و بخش رنگرزی تخصص این 
کار را ندارد.وی ادامه داد: در حوزه فرش دستباف 
بازار گس��ترده جهانی وجود دارد و ایران نخستین 
تولید کننده فرش دستباف دنیا است، اما متاسفانه 
برای آن تبلیغات و بازاریابی انجام نمی شود و هیچ 
کس��ی دنبال این نیس��ت که ببیند ب��ازار جهانی 
چ��ه می خواهد و در پ��ی چیس��ت.جعفری خاطر 
نشان کرد: متاس��فانه رنگ های گیاهی کنار رفته 
و رنگ های جوهری جای آنه��ا را گرفته اند و مواد 
اولیه فرس��وده و از بین رفته درجه هشت به جای 
درجه یک در بازار وج��ود دارد و در اختیار بافنده 
ق��رار می گیرد.ای��ن تولید کننده فرش دس��تباف 
با اظهار تاس��ف برای اینکه هیچ ک��س برای رونق 
فرش دستباف ایرانی کاری انجام نمی دهد، گفت: 
در حال حاضر فرش ماشینی ایرانی به جای فرش 
دس��تباف در بازار جهانی فروخته می شود، چراکه 

سایز درستی دارد و رنگ و طرح بازار پسند دارد.

اخبار کوتاه

4
تقویت فشار گاز پل کله اصفهان

 با بهره برداری از تاسیسات تحت فش��ار پل کله در استان اصفهان انتقال گاز به 
مناطق شمالی کشور با پایداری بیشتری صورت می گیرد. تاسیسات تحت فشار 
گاز پل کله در زمینی به مس��احت ۹ هکتار و در روی خط ۵۶ اینچی انتقال گاز 
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مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: به افرادی 
که در ایام هفته وحدت ازدواج می کنند به صورت خارج 
از نوبت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود.
اسماعیل هلل گانی  درخصوص پرداخت تسهیالت ازدواج 
ویژه در هفته وحدت اظهار داش��ت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به مناسبت هفته  وحدت و ایام والدت پیامبر 
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(  در نظر دارد تا به افرادی 
که در این ای��ام ازدواج می کنند به صورت خارج از نوبت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کند.  
 وی در خصوص جزییات پرداخت این تسهیالت افزود: 

برای این افراد نوبتی در نظر گرفته نمی شود و اگر کلیه 
مدارک شناس��ایی، ضامن و . . . کامل باشد می توانند به 
صورت خارج از نوبت و هر یک س��ه میلی��ون تومان که 
جمعاً ۶ میلیون تومان می شود، تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج دریافت کنند. 
 هلل گانی در ادامه با بیان اینکه تسهیالتی که به مناسبت 
این ایام خاص پرداخت می شود با تعهد ۱۵ هزار فقره ای 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران جدا اس��ت، گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران متعهد ش��د تا پایان سال ۹۳، 
۱۵0 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه مشکالت اقتصاد ایران شناسایی شده است، 
گفت: شاخص ها و قیمت ها در بازار سرمایه در کف است.

 علی طیب نی��ا در مورد وضعیت ب��ازار صنایع و افت ش��اخص بازار س��رمایه گفت: 
شاخص ها و قیمت ها در بازار سرمایه هم اکنون در کف است و عوامل واقعی اقتصاد از 

اینکه ما شاهد کاهش بیشتر شاخص باشیم دفاع نمی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی از بخش ها و صنایع ما با یکسری 
مشکالت و محدودیت هایی مواجه هستند که اگر به رفع این مشکالت کمک کنیم 

بورس و بازار س��رمایه به یک وضعیت باثبات خواهد رس��ید اف��زود: در حال حاضر 
دولت تصمیم و عزم جدی برای حمایت از بازار س��رمایه دارد و مرتفع کردن مسایل 
و مشکالت بازار س��رمایه در اولویت قرار دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه مسووالن اقتصادی دولت عموما از دانشگاه 
و محیط های اقتصادی هستند و ارتباط دولت با دانشگاه مناسب است طی یک سال 
گذشته از طرق مختلف دولت سعی کرده است که نظرات دانشگاهیان، کارشناسان و 

بخش خصوصی را در مورد مسایل مختلف پیگیری کند.

کند که تاکنون ۱00 هزار فقره از این تسهیالت پرداخت 
ش��ده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفت��ه، در ایام 
باقی مانده از سال هم ۵0 هزار فقره باقی مانده پرداخت 

خواهد شد.  
 پرداخت تسهیالت به دانش آموزان 

 مدیرعامل بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران در ادامه 
از خدمت جدید این بان��ک به دانش آم��وزان خبر داد 
و گفت: در ای��ن ایام با س��ازمان م��دارس غیردولتی و 
توسعه مش��ارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
تفاهم نام��ه ای ب��ه منظ��ور پرداخت تس��هیالت قرض 
الحسنه کمک هزینه تحصیلی به هر یک از دانش آموزان 
 منعقد کرده ایم، ب��ه گونه ای که این تس��هیالت به اولیا

 دانش آموزان پرداخت خواهد شد. 
وی افزود: سقف این تسهیالت ۱0 میلیون تومان برای هر 
دانش آموز است که می توانند با مراجعه به ۵۳0 شعبه 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران در سراس��ر کشور از این 

تسهیالت استفاده کنند. 
هلل گانی در ادامه اظهار داش��ت: عالوه بر این، به منظور 
کمک و گس��ترش مدارس غیردولتی، بر اساس گردش 
حسابی که نزد بانک دارند می توانند به ازای هر موسسه، 
۱ میلیارد و ۵00 میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه 

دریافت و در جهت توسعه موسسه خود فعالیت کنند. 
  وی در پای��ان از ایج��اد قل��ک الکترونی��ک ب��رای 
 ه��ر دانش آم��وز خب��ر داد و افزود: ب��رای ه��ر یک از 
دانش آموزان مزایایی در نظر گرفته ش��ده است که در 
 آینده جزییات بیش��تری از این ط��رح را اعالم خواهیم

 کرد.

تسهیالت قرض الحسنه به دانش آموزان پرداخت می شود

وزير امور اقتصادی و دارايی
قیمت ها در بازار سرمايه به کف رسید

هدیه هفته دولت ؛وام خارج از نوبت به زو ج ها 

 اختصاص سبد کاال 
به کارگران 

 بنزين 400 تومانی
 در سراشیبی پايان

رییس کانون ش��ورای اس��المی کار با بیان اینکه بی��ش از ۶0 درصد 
کارگران حداقل دس��تمزد را می گیرند پیش��نهاد ک��رد: دولت برای 
کارگران دارای دریافتی کمتر س��بد کاال درنظر بگیرد.  داوود امیری  
اظهار کرد: هرس��ال معاونت روابط کار وزارت کاردر قالب ابالغ نامه به 
تشکل های کارگری استانی و شهرس��تانی از نحوه تعیین دستمزد و 
راهکارهای افزای��ش قدرت خرید کارگ��ران نظرخواهی می کند ولی 

متاسفانه این کار خروجی موثری در شورای عالی کار ندارد.
وی متذکر شد: اگر دولت بخشی از هزینه های کارفرمایان را به دوش 
بگیرد و به افزایش ق��درت خرید خانوارهای کارگ��ری اهتمام بورزد 
معیش��ت کارگران بهبود می یابد.به گفته امیری با اشاره به کارگرانی 
که حداقل حقوق و دستمزد را می گیرند و به دریافت سبد کاال احتیاج 
دارند گفت: لذا دولت می تواند ب��ه کارگرانی که دارای دریافتی کمتر 

هستند سبد کاال اختصاص بدهد.

بنزین ۴00 تومانی ب��ه ۴00 میلیون لیتر رس��ید و همچنان مصرف 
آن دارای اعتبار اس��ت. بنزی��ن ۴00 تومانی موج��ود در کارت های 
سوخت رفته رفته به پایان می رس��د و حجم آن از دو میلیارد و ۴00 
میلیون لیت��ر در ابت��دای اج��رای گام دوم هدفمندس��ازی یارانه ها 
 در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به حدود ۴00 میلیون لیتر رسیده

 است.
بیژن حاج محمدرضا ریی��س اتحادیه جایگاه داران س��وخت با بیان 
این که همچنین موج��ودی بنزین ۴00 تومانی کارت های س��وخت 
معتبر اس��ت و هنوز تاریخی برای پای��ان زمان مصرف مج��از از این 
فرآورده تعیین نشده ودس��تورالعملی صادر نشده است، خاطرنشان 
کرد:این که س��همیه تا س��ال آینده نیز اعتبار داش��ته باش��د هنوز 
 مش��خص نیس��ت و به نظر سیاس��تگذاران و تصمیم گیران بستگی 

دارد.

مدی��ر آم��وزش همگان��ی آبف��ا اس��تان گف��ت: در 
س��ه ماهه پایانی س��ال اختتامیه جش��نواره روزنامه 
دیواری »بنویس��یم آب ، بخوانیم زندگی«،چهارمین 
 جش��نواره تئات��ر ک��ودکان و اولی��ن جش��نواره 
قاصدک های برکت برگزار می ش��ود. سیداکبر بنی 
طبا به هدف از اجرای برگزاری سومین دوره جشنواره 
روزنامه دی��واری »بنویس��یم آب ، بخوانیم زندگی« 
پرداخت و خاطرنشان س��اخت: ترویج مصرف بهینه 
آب در بین دانش آموزان مقطع چهارم ، پنجم و ششم 
ابتدایی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است 
چراکه معتقدیم فرهنگ سازی درست مصرف کردن 
آب باید در دوره ابتدایی آموزش در دس��تور کار قرار 
داد و تعلیم و تربیت در این دوره بس��یار حایز اهمیت 
اس��ت.وی افزود: به منظور اجرای هر چه گسترده تر 
س��ومین دوره جش��نواره روزنامه دیواری »بنویسیم 
آب ، بخوانیم زندگی« ۴0 هزار نسخه روزنامه دیواری 
 در تمام مدارس ابتدایی شهرهای استان توزیع شد تا 
دانش آموزان در ۶ محور که ش��امل نوشتن داستان 
کوتاه ، پای صحبت بزرگترها ، آب در شهر ماه ، بهترین 
پیام صرفه جویی در مصرف آب و کادر آزاد به رقابت 

بپردازند.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروش��ان از کاهش ۳0 
درصدی قیم��ت گوجه فرنگی و کاه��ش قیمت موز 
خبر داد و علت گرانی نارنگ��ی در روزهای اخیر را نیز 

عنوان کرد.
حس��ین مهاجران د اظهار کرد: قیم��ت گوجه فرنگی 
گلخانه ای در حال حاضر کیلویی ۴۲00 تا ۴۵00 تومان 
و گوجه فرنگی معمولی کیلویی ۲۵00 تا ۳000 تومان 
است که با آمدن گوجه های بوش��هر قیمت آن دوباره 

کاهش می یابد.
وی افزود: نارنگی در حال اتمام است و با توجه به میزان 

مصرف آن، قیمتش افزایش می یابد.
به گفته مهاجران در حال حاضر قیمت نارنگی بندری 
که از بندرعباس وارد می شود در میادین میوه و تره بار 
کیلویی ۸000 تومان، نارنگی معمولی کیلویی ۳000 تا 
۵۵00 تومان و نارنگی پاکستانی کیلویی ۵000 تومان 
است.الزم به توضیح است که نارنگی پاکستانی در ایران 

پرورش می یابد و وارداتی نیست.
رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان با اشاره به کاهش 
قیمت موز در چند روز گذشته افزود: موز کیلویی ۳000 
تا ۳۴00 تومان، سیب زمینی کیلویی ۱۲00 تا ۱۶00 

تومان و پیاز کیلویی ۱۲00 تا ۱۸00 تومان است.

 بازار مس��کن گران می ش��ود یا خیر، این سوال در 
حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های کس��انی 
اس��ت که می خواهند از مس��تاجری خالص شوند 
و یا این که ملک بزرگ تری بخرند.براس��اس پیش 
 بینی دولتی ها، بازار مس��کن شرایط آرامی خواهد
 داشت. در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های 
کس��انی که می خواهند از مستاجری خالص شود 
و یا این که مل��ک بزرگ تری بخرند این اس��ت که 
قیمت مسکن ارزان خواهد ش��د یا خیر؟ برخی از 
کارشناسان، گرانی را در طالع بازار مسکن می بینند 
و معتقدند نش��انه های افزایش قیمت ه��ا از پایان 
سال خود را نش��ان می دهد، اما در مقابل دولتی ها 
همچنان از تثبی��ت قیمت مس��کن در آینده بازار 

سخن می گویند.
با ای��ن وجود، نکت��ه این جاس��ت که خان��ه گران 
بشود یا نش��ود، بر اس��اس آماری که از سوی بانک 
مرکزی منتش��ر ش��ده در حال حاض��ر متقاضیان 
بازار ق��درت خری��د چندانی برای خرید مس��کن 
ندارند و سیاس��ت های حمایتی دولت نیز تاکنون 
 نتوانس��ته از بار تع��داد باالی متقاضیان مس��کن

 بکاهد.

وزیر نیرو با تش��ریح برنامه های ای��ن وزارتخانه برای 
مواجهه با کاهش قیمت نفت، از رش��د صادرات برق 
به عنوان یک��ی از راهکاره��ای موجود نام ب��رد؛ وی 
همچنین اقدامات وزارت نیرو برای مبارزه با فس��اد را 

تشریح کرد.
حمی��د چیت چی��ان در حاش��یه اولی��ن کنفرانس 
ملی اقتصاد در م��ورد افزایش قیم��ت آب و برق نیز 
 تاکید ک��رد: هن��وز تصمیم��ی در این زمین��ه اتخاذ

 نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت نیرو برای 
مبارزه با فساد که مورد تاکید رییس جمهور است چه 
اقدامی انجام می دهد؟ گفت: معتقدیم که ش��فافیت 
مقررات بهترین راه جلوگیری از بروز فس��اد است. در 
ابتدای شروع فعالیت دولت جدید مقررات انشعابات 

برق و آب را اصالح کردیم. 
در مق��ررات قبل��ی متقاض��ی انش��عاب بای��د ب��ه 
 اداره ب��رق و پیمان��کار پ��ول م��ی پرداخ��ت و کار 
 برق رسانی را انجام می داد اما تمام این ها را یکپارچه

 کردیم.
وزیر نیرو گفت: مبهم ب��ودن مقررات به بروز فس��اد 

کمک می کند.

تره بار  خانه به دوش مایه حیات  راهبرد

برگزاری جشنواره 
مديريت مصرف آب

گوجه فرنگی
 و موز ارزان شد

طالع بینی بازار
 مسکن

عزم وزرات نیرو برای 
مبارزه با فساد
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یادداشت هفت نمایشگاه عکس»سالمندان«  در نگارخانه کوثر
    نمایشگاهی از مجموعه آثار عکاسی با موضوع سالمندان، در نگارخانه کوثر 
برگزار می شود. گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۱۳ لغایت ۱۸ دی ماه، از ساعت 
۹ صبح تا ۱۳ و ۱۴ بعد از ظهر تا ۲۰ در نگارخانه کوثر اصفهان، واقع در میدان 

امام )ره( برگزار می شود. 

5
 کشف دست کندهای صفویه 

 در منطقه دامنه  فریدن
سرپرس��ت نمایندگ��ی می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری فریدن از کش��ف دس��ت کندهای  )ش��هرهای 
زیرزمینی( ش��هر دامنه فریدن خبر داد. محمود س��لیمی در 
فریدن درباره دست کندهای کشف شده ش��هر دامنه در این 
شهرس��تان، اظهار کرد: طبق گفته اهالی و ریش سفیدان این 
شهر این دس��ت کندها مربوط به ۲ هزار س��ال پیش هستند.

وی  با بیان اینکه اس��نادی که مستند و نش��ان دهنده قدمت 
این آثار باشد در دسترس نیست، تصریح کرد: اسنادی مبنی 
بر قدمت دقیق این آثار در دست نیس��ت اما ما با آثاری که در 
ش��هر دامنه وجود دارد می توانیم اس��تناد کنیم که این آثار 
مربوط به دوران صفویه است.وی با تأکید بر اینکه این مکان ها 
باید کاوش شناسی و باستان شناس��ی شود تا قدمت دقیق آن 
مشخص شود، عنوان کرد: ما می توانیم این آثار را به عنوان یک 
شهر زیرزمینی معرفی کنیم و تعداد این آثار زیاد است.سلیمی 
با اشاره به اینکه پنج مورد از این آثار شناخته شده است، اضافه 
کرد: تعدادی از این آثار ارزشمند در این شهر شناسایی شده 

که در حال پیگیری و کشف سایر موارد هستیم.

 جشنواره فرهنگی هنری 
»محله های اصفهان« برگزار می شود

     نخستین جش��نواره فرهنگی هنری »محله های اصفهان« 
برای اولین بار در اصفهان برگزار می شود.مسوول اطالع رسانی 
این جشنواره عنوان کرد: این جش��نواره در دو بخش سرود و 
نمایش با موضوع آزاد ویژه دانش آموزان و سایر گروه های محلی 
اصفهان برگزار می شود. حمیدرضا مکارمی افزود: عالقمندان 
می توانند ت��ا ۳۰ دی ماه به کلیه فرهنگس��راهای وابس��ته به 
سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان مراجعه کرده و 
پس از دریافت متن فراخوان ف��رم تقاضانامه را تکمیل نموده و 
طرح اولیه خود را ارایه نمایند. گفتنی اس��ت؛ این جشنواره از 
۱۸ تا ۲۲ اسفند ماه س��ال جاری در اصفهان برگزار می شود و 
عالقمندان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر درباره ان 
به آدرس الکترونیکی esfahanfarhang.ir مراجعه نمایند. 

 خانه تاریخی پیرنیا در نایین
 مرمت شد

رییس اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
شهرس��تان نایین گفت: خان��ه تاریخی پیرنیا ب��ا قدمت ۴۰۰ 
س��ال، که اکنون موزه مردم شناسی کویر نایین است، مرمت و 
بازسازی شد. محمود مدنیان محمدی گفت: از زمانی که میراث 
فرهنگی این خانه را تملک کرده چند مورد مرمت انجام ش��ده 
و امس��ال نیز با اعتباری افزون بر 5۰ میلیون ریال، داالن های 
 ورودی این موزه و نماهای کاهگلی فرسوده مرمت و بازسازی

 شد.
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در میان ۲۲ فیل��م انتخاب ش��ده در بخش 
س��ودای س��یمرغ جش��نواره فیل��م فج��ر 
موضوعات متنوعی به چش��م می خورد که 
با حضور بازیگران مطرح س��ینما به تصویر 
کشیده شده اند. در این میان حضور پررنگ 

کارگردانان جوان هم جلب توجه می کند.
ب��ه  »ارغ��وان« 
کارگردانی کیوان 
علی محم��دی  و 
امید بنک��دار و به 
تهی��ه کنندگ��ی 
علی محم��دی با 
بازی مهت��اب کرامتی ، مرتضی اس��ماعیل 
کاش��ی ، مهدی احمدی،  الهام کردا،  شقایق 
فرهانی ، آزاده صمدی ، مریم بوبانی  و نیکی 
نصیریان  درباره فربد و آوا اس��ت که در شب 
مرگ هنرمند مورد عالقه شان به طور اتفاقی 
در ش��هر کتاب با هم آشنا می ش��وند و این 
آشنایی ما را به گذشته ای می برد که حال و 
آینده این دو ش��خصیت را تح��ت تاثیر قرار 

می دهد.
»اعتراف ذهن خطرناک من« دومین ساخته 
سینمایی هومن س��یدی به تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگ��ی با بازی ن��گار جواهریان ، 
سیامک صفری ، رویا نونهالی  ، چکامه چمن 
ماه  ، هومن س��یدی ، عباس غزال��ی  و بابک 
حمیدیان درباره مردی است که در یک ۲۴ 

ساعت چیزی را به یاد نمی آورد.
»ای��ران برگ��ر« 
مسعود  س��اخته 
جعفری جوزانی با 
محس��ن  ب��ازی 
تنابن��ده، س��حر 
جعفری جوزانی، 
حمید گ��ودرزی، نیوش��ا ضیغم��ی، احمد 
مهرانفر، شهره لرستانی، گوهر خیراندیش، 
فریبا متخصص، فتح اله جعف��ری جوزانی، 
اس��ماعیل خل��ج، ه��ادی کاظم��ی و علی 
 نصیریان فیلمی کمدی اس��ت که توس��ط 
فتح اهلل جعفری جوزانی تهیه شده و ماجرای 
اهالی روس��تایی اس��ت که برخ��ی از آنها با 

حرص و طمع خواستار کسب قدرت در بین 
اهالی روستا هستند.

ب��ه  »بوفال��و« 
کارگردان��ی کاوه 
سجادی حسینی 
و تهی��ه کنندگی 
همایون اسعدیان 
ب��ا ب��ازی پروی��ز 
پرستویی ، سهیال گلستانی ، پانته آ پناهی ها و 
هومن سیدی درباره زن شوهر جوانی است 
که برای دس��تیابی به رویاهایش��ان به شهر 
انزل��ی می رون��د ام��ا در آنجا حوادثی س��ر 

راهشان قرار می گیرد.
»بهمن« س��اخته 
مرتضی فرش باف 
و تهی��ه کنندگی 
جواد نوروز بیگی با 
ب��ازی زوج فاطمه 
معتمدآریا و علی 
احمد حامد درباره شخصیتی به نام هما یکی 
از مجرب ترین پرستاران بیمارستان است که 
به او پیشنهاد ش��ب کاری و مراقبت از مادر 

رییس بیمارستان می شود.
»تا آمدن احمد« دومین س��اخته سینمایی 
صادق صادق دقیقی به تهیه کنندگی پروانه 
مرزبان با بازی مهدی فقیه، افس��ر اس��دی ، 
پرهام دلدار و به��رام ابراهیمی درباره احمد 
یک��ی از رزمن��دگان هالل احم��ر در جبهه 
خوزس��تان اس��ت که قرار بود روز عروسی 

خواهرش به جزیره خارک برگردد اما...
»تگ��رک و آفت��اب« ب��ه تهی��ه کنندگی و 
کارگردانی رضا کریمی روایت و نگاه تازه ای 

به دفاع مقدس دارد.
»حکای��ت عاش��قی« ک��ه پی��ش از این در 
بخش فیلم های اول حضور داش��ت ، دومین 
س��اخته س��ینمایی احمد رمض��ان زاده به 
تهی��ه کنندگی مس��عود جعف��ری جوزانی 
با ب��ازی به��رام رادان ، ش��یالن رحمانی و 
قطب الدین صادقی داستان قصه عشق یک 
خبرنگار ایرانی به یکی از بازماندگان بمباران 

شیمیایی حلبچه را روایت می کند.

»خانه دختر« به کارگردانی ش��هرام ش��اه 
حس��ینی و تهیه کنندگی محمد شایس��ته 
با ب��ازی حامد به��داد ، باران کوث��ری ، پگاه 
آهنگران��ی   ،رعن��ا آزادی ور  ، بابک کریمی ، 
روی��ا تیموریان ، محمدرض��ا هدایتی ، بهناز 
جعفری  و ن��ادر فالح درباره ش��خصیتی به 
نام مرتضی اس��ت که قص��د دارد منزلش را 
زیر قیمت بفروشد و از نگاه سنگین مردمان 

محله فرار کند.
»خداحافظی طوالنی« به کارگردانی فرزاد 
موتم��ن که ای��ن کارگردان به هم��راه علی 
حضرتی آن را تهیه کرده است با بازی سعید 
آقاخانی ، ساره بیات ، میترا حجار و نادر فالح 
درباره شخصی به نام یحیی است که از اتهام 
یک قتل جنجالی تبرئه ش��ده ولی جامعه و 
اطرافیان��ش هنوز به عن��وان مجرم نگاهش 

می کنند.
»دوران عاشقی« به 
کارگردانی و تهیه 
کنندگ��ی علیرضا 
رییس��یان با بازی 
لیال حاتمی  ، شهام 
حس��ینی ، فرهاد 
اصالنی ، بیتا فره��ی ، پرویز پورحس��ینی  و 
س��وگل قالتیان به بح��ران خانوادگی یک 
خان��واده در گی��ر و دار مس��ائل روز جامعه 

می پردازد.
»رخ دیوانه« س��اخته ابوالحس��ن داودی و 
تهی��ه کنندگی بیتا منصوری ب��ا بازی طناز 
طباطبایی ،  امیر جدیدی ، س��اعد سهیلی ، 
صابر ابر ، نازنین بیات��ی ، گوهر خیراندیش و 
بیژن امکانیان درباره چند جوان اس��ت که 
در یک قرار اینترنتی درگیر یک شرط بندی 
می ش��وند و به مسیری دش��وار و خطرناک 

کشیده می شوند.
»روباه« به کارگردانی 
بهروز افخمی و تهیه 
محم��د  کنندگ��ی 
پیره��ادی ب��ا بازی 
حمی��د گ��ودرزی  ، 
باب��ک حمیدی��ان ، 

ج��الل فاطم��ی ، آرش مجی��دی و مرجان 
ش��یرمحمدی ، موضوعی مرتبط ب��ا انرژی 
هس��ته ای دارد و ب��ه مس��ایل امنیت��ی و 

جاسوسی می پردازد.
»ش��رفناز« به تهیه کنندگ��ی و کارگردانی 
حسن نجفی با بازی حمیرا ریاضی ، ضرغام 
استادی اصل ، علی اوس��یوند  و ایوب افشار  

مضمونی اجتماعی دارد.
»شکاف« س��اخته کیارش اس��دی زاده  و به 
تهیه کنندگی علی سرتیپی و منیژه حکمت 
با بازی هانیه توسلی ، بابک حمیدیان ، پارسا 
پیروزف��ر ، س��حر دولت ش��اهی  و امیرکیان 
نجف زاده  درب��اره زوج جوانی اس��ت که در 
آس��تانه تصمیم گیری برای صاحب فرزند 
شدن به واسطه پیشامدهایی زندگیشان به 

بحران کشیده می شود.
»شیفت شب« به 
تهی��ه کنندگی و 
کارگردانی نیکی 
کریم��ی ب��ا بازی 
محمدرضا فروتن ، 
لیال زارع ، س��حر 
قریش��ی ، گوهر خیراندیش  و امی��ر آقایی ، 
درباره ناهید است که در زندگی روزمره غرق 
ش��ده و طی تصادف��ی متوجه می ش��ود که 
چیزهای زیادی را نمی دانس��ته . او به دنبال 
رازه��ای زندگ��ی ش��وهرش در خیاب��ان 

می گردد.
»طع��م ش��یرین خی��ال« ب��ه کارگردانی 
 کمال تبریزی و تهی��ه کنندگی محمدعلی 
حسین نژاد با بازی شهاب حسینی ، نازنین 
بیاتی ، نادر فالح ، نازنی��ن فراهانی و پریوش 
نظریه  یک طنز رومانتیک اس��ت که در آن 
شیرین ماجرای آشنایی خود و خانواده اش 
با کس��ی را که قرار اس��ت به خواستگاری او 
بیاید ب��رای ما روایت می کن��د. در این فیلم 
سعی شده در بطن داس��تانی سرگرم کننده 
به مقوالت و مفاهیمی چون تعامل س��ازنده 
و س��الِم انس��ان با طبیعت و محیط زیست 
اشاره شود.»عصر یخبندان« به کارگردانی 
مصطفی کیای��ی و تهیه کنندگ��ی منصور 
لشگری قوچانی با بازی بهرام رادان ، مهتاب 
کرامتی ، فرهاد اصالنی ، آنا نعمتی  و س��حر 
دولتشاهی  همراه است. در خالصه داستان 
این فیل��م آمده اس��ت: در عص��ر یخبندان 

خارپش��ت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای 
یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باش��ند و 
به هم گرما بدهند. خارپشتها تنها جاندارانی 

بودند که در عصر یخبندان زنده ماندند .
»مرگ ماهی« به 
تهی��ه کنندگی و 
کارگردانی س��ید 
روح اهلل حجازی با 
نیک��ی  ب��ازی 
کریمی، علی مصفا، طن��از طباطبایی، بابک 
حمیدیان، ریما رامین  فر، سحر دولت شاهی، 
بابک کریمی، بهرنگ علوی، حسام محمودی 
و پانته  آ بهرام همراه است. در خالصه داستان 
فیلم آمده اس��ت: همیش��ه فک��ر می کردم 
ماهی ها موقع مردن، وقت��ی لب می زنن، یه 
چیزی می خوان بگن که من اونو نمی شنوم...

»مزار ش��ریف« به کارگردانی عبدالحسین 
برزیده و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری 
با بازی حس��ین ی��اری ، مهت��اب کرامتی  و 
مس��عود رای��گان ، روایتی از حمل��ه طالبان 
به کنس��ولگری ایران در ۱7 م��رداد ۱۳77 
در ش��هر مزار ش��ریف و ش��هادت ۸ نفر از 
دیپلمات های ایرانی اس��ت که تنهابازمانده 
این حادثه اهلل مدد شاهس��ون راهی سفری 
۱5 کیلومتری با پای پیاده به س��مت ایران 

می شود.
»مش��رف ب��ه کوچه 
بی ن��ام« ب��ه تهی��ه 
کنندگی و کارگردانی 
هاتف علیمردانی و با 
بازی فره��اد اصالنی 
، باران کوثری ، پانته آ 
بهرام ، س��تاره پس��یانی  و محمدرضا غفاری 
داستان دو خانواده است که در همسایگی هم 
در جن��وب ته��ران زندگ��ی می کنن��د و 
تفاوت ه��ای فکری آنها باعث درگیریش��ان 
می ش��ود.»من دیه گومارادونا هس��تم« به 
کارگردانی به��رام توکلی و تهی��ه کنندگی 
جواد نوروزبیگی با بازی گالب آدینه ، س��عید 
آقاخانی ، ویش��کا آس��ایش ، پانته آ پناهی ها ، 
جمشید هاشم پور و هومن سیدی همراه است. 
در خالصه داستان فیلم آمده است: تو می دانی 
من از چی مارادونا خوش��م میاد؟ از اینکه تو 
زندگیش هیچ وقت واقعی��ت و رویا برایش 

مرز نداشت.

در جشنواره فجر چه آثاری می بینیم؟

انتخاب 22 فیلم از سودا گران سیمرغ

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

تحدید حدود اختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 2/14334  واقع در فضل آباد بخش 
حسنعلي  فرزند  قرقاني  چراغعلي  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك 
بنابه  اينك  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جريان  در 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك 
مرقوم در روز 1393/11/15 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به 
موجب اين آگهی بكلیه مالكین و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرردر 
محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
بايست ظرف  ثبت،معترض می  پرونده های معترضی  تكلیف  تعیین  قانون  ماده واحده 
اداره گواهی تقديم دادخواست را از  اين  مدت يكماه ازتاريخ تسلیم اعتراض خودرابه 
روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين  به  و  اخذ  قضايی  ذيصالح  مرجع 
 باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 
تاريخ انتشار  93/10/15  سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا    

فقدان سند مالکیت
10/198 شماره: 93/3306/31/و-93/10/8 آقای محمدرضا عامری سفیده باستناد دو 
برگ استشهاد يه محلی كه هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است 
اصلی  شانزده  زواره  در  واقع  2605فرعی  پالک  يكبابخانه  مالكیت ششدانگ  سند  كه 
محمدرضا  بنام  امالک   8 272دفتر  صفحه  در  كه  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر 
رهنی  اسناد  ذيل  و  گرديده  تسلیم  و  و سند صادر  ثبت  فرزند حسن   عامری سفیده 
شماره17645-85/9/16، 19161-86/10/25 ، 23357-89/6/15دفتر اسناد رسمی 49 
نزد بانك ملت زواره در رهن میباشد و به حكايت دفتر امالک معامله ای انجام نگرديده 
مالكیت  سند  صدور  درخواست  باينكه  نظر  است  شده  مفقود  انگاری  سهل  اثر  در  و 
المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی  می شود كه 
هر كس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در اين آگهی ذكرشده ( نسبت به آن يا وجود 
سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
ارائه  معامله  يا سند  مالكیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضی  مقرر 
الف:455  تسلیم خواهد شد.م  متقاضی  به  و  مالكیت مرقوم صادر  المثنی سند   نشود، 

ذبیح اله فدايی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مزایده مال غیرمنقول 

10/182 شماره مزايده: 139304302127000035 براساس پرونده اجرايی به شماره 
بايگانی 9100096 الف: تمامت ششدانگ قطعه زمین شماره 295/23 واقع در بخش دو 
ثبتی شهرضا به مساحت 18974 مترمربع مورد ثبت صفحه 211 دفتر 124 با حدود 
اربعه ذيل: شمااًل به طول 200 متر پی است به پی زمین شماره 22 شرقًا اول به طول 
به  به خیابان 20 متری جنوبًا  پی است  متر  به طول 15  به طور منحنی  متر دوم   85
طول 190 متر پی است به خیابان 20 متری غربًا به طول 97 متر پی است به پی زمین 
شماره 295/15 حقوق ارتفاقی ندارد به نام شركت شبديز پروپیلین سهامی خاص ثبت 
در جنوب شرقی  كار  دفتر   واحد  يك  تمامت ششدانگ  است. ب:  و سند صادر شده 
طبقه ششم به مساحت 82/2 مترمربع پالک ثبتی شماره 4793/4716 واقع در بخش 
5 ثبتی اصفهان به انضمام پاركینگ به مساحت 12 مترمربع به شماره 10 در جنوب 
زيرزمین مورد ثبت صفحات 296و299 دفتر 1296 امالک بخش مربوطه با حدود اربعه 
پالک  فضای  به  ديواريست  شرقًا  مجاور  كار  دفتر  با  مشترک  ديواريست  شمااًل  ذيل 
اول در  به فضای حیاط غربًا  پنجره است  و  ديوار  1476 فرعی جنوبًا در دو قسمت 
دو قسمت ديواريست مشترک با دفتر كار مجاور دو در دو قسمت درب و ديواريست 
به دستگاه پله و آسانسور و البی، حدود پاركینگ شمااًل و شرقًا و جنوبًا خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعی و غربًا خط مفروض است به پاركینگ شماره يازده 
و  ثبت  تاكی  اكبر  و  مرتضوی  احمدرضا  نام سید  به  بالسويه  كه ششدانگ  می باشد. 
 191566 شماره  رهنی  سند  موجب  به  مذكور  پالكهای  كه  است  گرديده  صادر  سند 
مورخ 1389/07/04 دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرضا از طرف شركت و نامبرده در 
رهن بانك ملی شعبه مركزی شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بانك 
بستانكار تقاضای صدور اجرايیه نموده و پس از ابالغ اجرايیه به درخواست بانك به 
استناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آيین نامه اصالحی مربوطه پالک 

مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و 
برگ ارزيابی كارشناسان رسمی دادگستری بدين شرح توصیف و ارزيابی گرديد: الف( 
مساحت  پروپیلین  شبديز  شركت  بازديد  مورد  شهرضا  ثبتی   2 بخش   295/23 پالک 
كه  می باشد  ساختمان  تعدادی  شامل  آن  اعیانی  مساحت  و  مترمربع   18974 عرصه 
مشخصات آن به شرح زير است: 1- انبار به مساحت 31/62 مترمربع )5/1×6/2 متر( با 
ديوارهای باربر آجر لفتون و سقف تیرآهن و درب و پنجره فلزی و كف بتن می باشد. 
ارتفاع 2 متر و مساحت 72  2- ساختمان بدون سقف كه اطراف آن ديوار آجری به 
مترمربع )4/5×16 متر( كه كف آن آسفالت می باشد. 3و4- سالن سوله و دو عدد بچه 
سوله در دو طرف آن به مساحت 1000 مترمربع )15/3×36 متر و 30×7/5×2متر( با 
ديوارهای باربر آجری و سقف پلیت و توری و پشم و شیشه و درب و پنجره فلزی و 
كف آن بتن می باشد. 5- بازيافت به مساحت 72 مترمربع )9×8متر( با ديوارهای بابربر 
آجری و سقف پلیت آهنی كشی شده. 6- سايبان با پاچال به مساحت 119 مترمربع 
سقف آن پلیت زير آن آهن كشی و كف سازی نشده است. 7- دفتر به مساحت 200 
و  داخل چوبی  دربهای  و  فلزی  پنجره  و  درب  و  آجری  باربر  ديوارهای  با  مترمربع 
سقف تیرآهن و سطوح بدنه گچ است. 8- نگهبانی به مساحت 70 مترمربع با ديوارهای 
باربر آجری و سقف تیرآهن و آجر و درب و پنجره فلزی و دربهای داخل چوبی و 
كف موزايیك و آبدارخانه تمام كاشی می باشد. 9- محوطه كه اطراف آن ديوار آجری 
می باشد.  با فضای سبز  كاری  و جدول  آسفالت  آن  و كف  متر   2/3 ارتفاع حدود  به 
از  متری   9 ارتفاع  در  لیتری   15000 منبع  و  آب  چاه  حلقه  يك  و  برق  امتیاز  دارای 
گرديده  ارزيابی  ريال  میلیون  دويست  و  میلیارد  شش  مبلغ  به  می باشد  زمین  سطح 
است. ب( پالک 4793/4716 بخش 5 اصفهان به نام آقايان اكبر تاكی و سید احمدرضا 
يك  دفتر 1296 صفحات 296و299 می باشد  ثبت  دانگ مورد  كدام سه  هر  مرتضوی 
دستگاه آپارتمان واقع در ابتدای خیابان هزار جريب بن بست پويان مجتمع اداری فراز 
طبقه ششم آپارتمان جنوب شرقی به شماره 42 می باشد كه اين آپارتمان دو خوابه 
و  مترمربع  به مساحت 12  پاركینگ  و  اداری  كاربری  با  مترمربع مساحت  دارای 82 
 – بتنی  اسكلت  با  آن  اعیانی  و  می باشد  واحدی   48 مجموعه  مشاعات  از  قدرالسهم 
پنجره ها   – دربهای چوبی   – كف سرامیك   – آجر  و  نما سنگ   – بلوک  تیرچه  سقف 
سیستم  آشپزخانه با كابینت ام.دی.اف –  ديوارهای روكوب ام.دی.اف –  آلومینیوم – 
تهويه – سرويس بهداشتی با كاشی و سرامیك – انشعابات برق مستقل و آب و گاز 
مشترک می باشد كه به مبلغ چهارمیلیارد و پانصد میلیون ريال ارزيابی گرديده است 
و طبق اعالم بانك بیمه نمی باشد در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الی 12 روز 
از  اسناد شهرضا تشكیل می گردد  ثبت  اجرای  دوشنبه مورخ 1393/11/06 در شعبه 
طريق مزايده به فروش می رسد چنانچه روز مزايده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكیل می گردد مزايده از مبالغ كارشناسی فوق الذكر 
شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی و به هر كس كه خريدار باشد فروخته می شود 
طالبین می توانند قبل از تشكیل جلسه از موارد مزايده به آدرس: الف( واقع دركیلومتر 
15 جاده شهرضا – سمیرم شهرک صنعتی تجهیزات نفت شركت شبديز پروپیلین ب( 
اصفهان – میدان آزادی – ابتدای خیابان هزار جريب – بن بست پويان – مجتمع اداری 
تجاری فراز – طبقه ششم – واحد2 – كدپستی 43114-81686 بازديد به عمل آورند 
الزم به ذكر است كه كلیه هزينه های قانونی اعم از هزينه انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی و مالیات دارايی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان – آب و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده می باشد 
اين آگهی يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 93/10/15 درج و 

منتشر می شود. يوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ تعیین وقت افراز  

رهنی  مبینی  خديجه  خانم  اينكه  به  نظر  شماره:93/9/26-103/93/2839/33   9/563
فرزند حسن احدی از مالكین مشاعی پالک 11 فرعی از شماره 51-اصلی واقع در نطنز 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خواستار افراز سهم خود از ساير مالكین )انسیه مالگالبی 
و احمد قاسمی رهنی( می باشد و حسب اظهار نامبرده اعالم نموده كه از آدرس ساير 
مالكین مشاعی اطالعی ندارد لذا به استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
آذرماه سال 1357 ساعت 10 صبح روز 1393/11/12 جهت عملیات افراز تعیین گرديده 
است بدينوسیله از كلیه مالكین مشاعی دعوت می گردد در موعد مقرر در محل وقوع 
ملك حضور به هم رسانند بديهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و اقدامات قانونی 

نخواهد بود.م الف:145 مجتبی شادمان كفیل ثبت اسناد وامالک نطنز

اجراییه 
10/258 شماره اجرايیه: 9310420350900375 شماره پرونده: 9309980350900202 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 930231 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  زمانی  احمدرضا  علیه  محكوم   9309970350901133 مربوطه  دادنامه  شماره 
محمدمهدی به نشانی اصفهان – خ آل محمد – ک شقايق – نبش بن بست بهار – منزل 
زمانی محكوم است به 1- پرداخت چهارصد میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
12/100/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكیل وفق تعرفه قانونی 
تاريخ  از  بانك مركزی  اعالمی  تاديه وفق آخرين شاخص  تاخیر  پرداخت خسارات  و 
سررسید چك در زمان اجرا در حق محكوم له عزيز نعمت اللهی فرزند مهدی به نشانی 
با وكالت نسیم صفا  الحسنه سیدالشهدا  صندوق قرض   – اصفهان خ صغیراصفهانی 
دفتر وكالت  روبروی دادگستری –  خ نیكبخت –  فرزند حسنعلی به نشانی اصفهان – 
بهزادی پوراشی به عالوه پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت حق االجرا. محكوم علیه 
به  ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد لیكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید. شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

10/259 شماره اجرايیه: 9310420350900383 شماره پرونده: 9209980350901230 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921363 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350900730 محكوم علیه محمد امینی فرزند معراج 
علی به نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ نود میلیون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/007/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر 
تاديه وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسید چك در زمان اجرا 
در حق محكوم له غالمرضا منتظرالقائم فرزند عباس به نشانی اصفهان – خ شیخ بهايی 
– جنب بیمارستان مهرگان – داروخانه كورش به عالوه پرداخت مبلغ 4/500/000 ريال 
بابت حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف 
واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
باال كه  تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/261 در خصوص پرونده كالسه 1222/93ش5 خواهان سمیه بزرگ شمسی آبادی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند يك دستگاه اتومبیل MWM به شماره انتظامی 
مهدی   -2 آبیار  محمدتقی   -1 طرفیت  به  خسارت  مطلق  انضمام  به  73-271-ج-25 
ساعت   93/11/18 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  رستمی 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  10صبح 
واقع  شعبه  اين  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.م الف:26961 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2  تلقی و تصمیم مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/262 در خصوص پرونده كالسه 1673/93 خواهان بتول نوروزی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت 1- فرامرز هاشمی نژاد 2- فردوس زاهدی منش تقديم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/11/20 ساعت 8/30 تعیین گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
اين شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26964 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

10/263 شماره ابالغنامه: 9310100352804997 شماره پرونده: 9309980358400407 
شماره بايگانی شعبه: 931318 ابالغ شونده حقیقی: سید مهدی عامری زاده فرزند سید 
سیاوش نشانی مجهول المكان تاريخ حضور: 1393/11/25 شنبه ساعت: 08:30 محل 
استان  كل  دادگستری  نیكبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص شكايت حمیدرضا محمدی 
پالرتی علیه شما مبنی بر شركت در آدم ربايی با وسیله نقلیه و تهديد با چاقو در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در اين شعبه حاضر شويد.م الف:26888 شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/264 در خصوص پرونده كالسه 754/93 خواهان حمیدرضا خیراللهی دادخواستی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  كريمی  لیال  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
93/11/25 ساعت 16 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27496 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/265 در خصوص پرونده كالسه 752/93 خواهان حمیدرضا خیراللهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین احمدی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/11/25 ساعت 16 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27497 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

به  االئمه  ثامن  اعتبار  10/266 در خصوص پرونده كالسه 1667/93 خواهان تعاونی 
نمايندگی محمدحسین نظری توكلی و مسعود مهردادی با وكالت علی اصغر حجازی 
وقت  است  نموده  تقديم  فر  علیرضا جمشیدی  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 ساعت 8/30صبح تعیین گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27513 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خواهان سعید جمشیدی   1351/93 كالسه  پرونده  در خصوص   10/267
فؤاد  نیكخواه 3-  امین  ابراهیمی 2-  به طرفیت 1- میالد  انتقال سند  به  الزام  بر  مبنی 
جابری تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  10صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27515 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

اخبار کوتاه
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جشنواره مسابقات بومی محلی اصفهانی

در آستانه فرا رسیدن سالروز والدت با س��عادت پیامبر اکرم )ص( و امام صادق 
)ع( جش��نواره مس��ابقات بومی محلی دختران و مادران اصفهانی در سه رشته 
 دال پالن، لی لی و طناب زنی فردا سه شنبه 16 دی ماه ساعت 10 صبح برگزار

 می شود. 
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 تمجید  زیدان
 از جرارد

 فناوری جدید 
در ورزش دو میدانی

ستاره سابق رئال مادرید می گوید که این باشگاه عالقه زیادی به جذب جرارد 
داشت اما ستاره لیورپول نمی خواست باشگاه محبوب خود را ترک کند. زیدان 

از رد پیشنهاد رئال مادرید توسط استیون جرارد شگفت زده شد.
استیون جرارد، کاپیتان لیورپول یکی از وفادارترین بازیکنان جهان به شمار 
می آید. این ستاره انگلیسی 17 سال است که در لیورپول بازی می کند. او هر 
چند پیشنهادهای زیادی از تیم های سرشناس اروپایی داشت اما تصمیم 

گرفت که در لیورپول باقی بماند
زیدان در گفت و گو با روزنامه دیلی میل انگلیس گفت: باشگاه رئال مادرید 
دو بار تالش کرد تا جرارد را جذب کند اما او اصال نمی خواست باشگاه خود را 
ترک کند. ستاره های بزرگ پیشهاد رئال مادرید را به سختی رد می کنند چرا 
که هر بازیکنی آرزو می کند که حضور در رئال را تجربه کند اما جرارد اینگونه 

نبود و به تیمش وفادار ماند.

در سال های اخیر استفاده از تجهیزات ورزش��ی که به جمع آوری اطالعات 
 runscribe .و آنالیز داده های ورزش��ی می پردازند بسیار رایج ش��ده است
دستگاهی است که بسیار کوچک است و بر روی کفش دوندگان نصب می شود. 

این دستگاه اطالعات مفیدی در اختیار دونده قرار می دهد.
این دستگاه تنها 15 گرم وزن و 35 میلی متر طول دارد و به پشت کفش نصب 
می شود. این دستگاه شامل سنسور 9 قطبی و پردازشگر اطالعات مربوط به 
حرکت اس��ت. با توجه به اینکه فلش مموری خاصی به این دستگاه متصل 
می شود و دیگر نیاز نیست که ورزش��کار با خود گوشی هوشمند حمل کند. 
این دستگاه برای ورزشکارانی که نمی خواهند با خود چیزی حمل کنند قابل 
استفاده است. runscribe 13 متغیر مختلف از جمله تعداد قدم ها و سرعت 

را مشخص می کند. 

اصغر قلندری-در ش��رایطی که فدراس��یون بسکتبال 
کشور،درگیرچالش های مدیریتی است، هیات بسکتبال 
استان اصفهان، در س��ایه مدیریت قابل تحسین محسن 
صادق زاده، اسطوره بسکتبال ایران که سابقه چهارده سال 
عضویت درتیم های ملی وپنج س��ال تجربه کاپیتانی تیم 
ملی را درپرونده صد درصد درخش��ان ورزشی خود دارد، 
واز س��ال 1388درسمت رییس هیات بس��کتبال استان 
 اصفهان با برنامه ریزی های مدون واساسی،منشاء خدمات

 ارزن��ده ای ب��وده، بدون دغدغ��ه طبق تقوی��م تنظیمی 
 س��ال 93 مس��ابقات اس��تانی را موبه مو به مورد اجرا در

م��ی آورد .برگ��زاری چهارمی��ن دوره مس��ابقات 
 پیشکس��وتان بان��ام پاسداش��ت اس��تاددکترمهدی

 نمازی زاده  پایه گذار بس��کتبال نوی��ن دراصفهان که در 
دو رش��ته والیبال وبسکتبال این استان س��ابقه بازیگری 
داردواولی��ن بازیک��ن اصفهانی تیم ملی بس��کتبال ایران 
به ش��مار می آید مؤید ای��ن واقعیت وازجمله مس��ابقات 
مندرج درتقویم ورزش��ی امس��ال می باش��د.دراین دوره 
مسابقات،ش��ش تیم ش��رکت کننده در دو گروه 3 تیمی 
به ص��ورت دوره ای باهم به رقابت پرداختن��د ودر نهایت 
تیم خمینی ش��هر، روی درخش��ش خوب جعفر عالیی 
چاب��ک ترین وفن��ی ترین بازیک��ن این تی��م وهمچنین 
علی کریمیان،حس��ن وحسین عالیی،مس��عود جعفری، 
محمد حس��ن شاهینی،س��عید نعمتی،بهروز رزاق پور، 
عباس ش��اه مرادی، جمش��ید فریدونی وس��یدعلی بنی 
هاش��می و بامربیگری خوب حس��ن عموشاهی،توانست 
درفین��ال برتیم پارس��انیک غلبه کند وبا شایس��تگی به 
مقام قهرمانی نایل آید ، تیم های پارس��ا نیک، دانش��گاه 

 هنروخان��ه بس��کتبال نیزب��ه ترتی��ب دوم تاچه��ارم
 شدند.

درحاشیه:مس��ابقات ازکیفی��ت خوب��ی برخوردارب��ود، 
دیدارپایان��ی درحضوردکترنم��ازی زاده، دکترس��لطان 
حسینی مدیرکل ورزش وجوانان وجمعی ازپیشکسوتان 
ورزش ازجمله جالل امجد،مهدی منتطر،رسول کربکندی 
ومرتضی آرس��ته ازپیش��گامان انق��الب و... برگزارش��د 
ودرپایان با اه��داء کاپ ودیگر هدایا ازدکت��ر نمازی زاده 
 تجلیل  به عمل آمد.این مس��ابقات همه ساله با نام یکی از 
پیشکس��وتان برگزارمی ش��ود ودردوره های قب��ل  بانام 
 مرحوم رضا اسماعیلی واسداله شب انگیز به مورد اجرا در

آمده بود.
چهره های ش��اخص وصاحب نامی که دراین دوره درتیم 
ها حضور یافته وبازی می کردندیاد می کنیم که همچون 
دوران جوانی خوش تکنیک ظاهر شدند، نظیر دکتر کرمی

عزیزنصیری،جعفر عالیی،حس��ین بیگی، حمید نوروزی 
ومحمد رضا لوافان.

سرپرست کل مسابقات جالل امجد، سرپرست فنی  محمد 
مقیم، دو چهره تابناک بسکتبال اصفهان درادوارگذشته 
بودند که برای اشاعه ورشد وشکوفایی بسکتبال این دیار 
خدمات شایس��ته ای را انجام داده اند،منوچهر ش��هامت 
نژاد دبیر هی��ات نیزهماهنگ کننده واجرایی مس��ابقات 
رابرعهده داش��ت.داورانی ک��ه این مس��ابقات را قضاوت 
کردند عب��ارت بودن��د از آقایان: رض��ا جوادی ،اس��داله 
خرس��ندی،فریدون س��لیمیان،جمال ش��رفی،محمود 
 ش��فیعیون،اکبر ش��ادپور، مازیارمیرعظیم��ی ونیم��ا 

جعفری.

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید 
کرد ش��ور و ش��وقی که در میان مردم 
ایران وج��ود دارد، باعث افزایش قدرت 
این تیم شده است. وی همچنین گفت: 
بازیکنانم عشق، ش��ور و روح بازی را در 

هر دیدار دارند.
هفته نامه theaustralian گفتگویی 

را با کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران انجام داده 
که در آن مربی پرتغالی به شور و اشتیاق مردم کشورمان 

نسبت به فوتبال تاکید ویژه داشته است.
اگر ش��ما به ایران بروی��د، فوتب��ال را در DNA مردم 
می بینید. این شروع صحبت های کارلوس کی روش با 
نشریه اس��ترالیایی بود. وی ادامه داد: آنها فوتبال را در 
خون خود دارند و این یک عش��ق واقعی است که باعث 
افزایش قدرت ما می شود. بازیکنانم عشق، شور و روح 
بازی را در هر دیدار دارند. هر چند که ما پشتیبانی مثل 
دیگر کش��ورها نداش��تیم اما اگر این حمایت ها نبود، 
نمی توانستیم به خاطر مشکالت ناشی از تحریم خود را 

به این سطح فوق العاده برسانیم.
کارلوس ک��ی روش در بخش دیگ��ری از حرف هایش 
با اش��اره به تحریم هایی که علیه ای��ران صورت گرفته، 
 عنوان کرد: تحریم ه��ای بین الملل��ی در ورزش عامل

 تعیین کننده هس��تند. ش��ما وقتی می خواهید بازی 
تدارکاتی برگ��زار کنید، پول برای س��فر و خرید بلیت 
ندارید. حتی پول ندارید به تیم��ی که می خواهد با آن 
بازی کنید، بپردازید. ما تنها در ماه نوامبر با کره جنوبی 

بازی کردیم و به این تورنمنت آمده ایم.

 وی اضاف��ه ک��رد: کره ای ه��ا به 
ما پیش��نهاد انجام بازی رایگان 
را دادن��د ک��ه از ای��ن فرص��ت 
اس��تفاده کردی��م ام��ا بای��د در 
ج��ام ملت ها ب��ا بحری��ن بازی 
کنیم ک��ه 12 دی��دار تدارکاتی 
انجام داده اس��ت. قطر و امارات 
نی��ز 15 و 14 دیدار تدارکات��ی برگزار کرده ان��د. اما ما 
مناب��ع الزم را ب��رای برگ��زاری چنی��ن دیدارهای��ی 
 نداش��ته ایم و تنها با یک ب��ازی تدارکاتی به اس��ترالی

 آمده ایم.
س��یزده بازیکن تیم ملی ای��ران در لی��گ برتر خلیج 
فارس بازی می کنند. کی روش در این باره عنوان کرد: 
بازیکنان م��ان حرفه ای هس��تند اما بیش��تر در دیافت 
دس��تمزد! ش��ما نمی توانید آنها را با رقاب��ت بازیکنان 
در انگلس��تان، آلمان یا اسپانیا مقایس��ه کنید. تفاوت 
آنه��ا مثل ش��ب و روز اس��ت. بنابراین وقت��ی با تیمی 
ب��ازی می کنید ک��ه 9-8 بازیک��ن آن در بوندس��لیگا 
 بازی می کنن��د، نمی توانید آنها را با یکدیگر مقایس��ه 

کنید.
سرمربی تیم ملی ایران به مقایسه دو اتومبیل با یکدیگر 
اشاره کرد و گفت: این موضوع شبیه به این است که شما 
دو اتومبیل مثل هم دارید که دارای قدرت موتور کامال 
متفاوتی هستند. بازیکنانی که در فوتبال اروپا هستند 
همواره آم��اده 90 دقیق��ه بازی در یک س��طح خاص 
 هس��تند اما دیگر بازیکنان نمی توانند این کار را انجام 

دهند.

درپاسداشت دکتر نمازی زاده

خمینی شهرقهرمان بسکتبال مو نقره ای ها!
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

فوتبال در DNA مردم ایران است

خداحافظی ناگهانی عل��ی کریمی از نیمکت 
تیم ملی همچنان عالمت سوال های فراوانی را 
ایجاد کرده است و عدم پاسخگویی فدراسیون 
در کنار روزه سکوت علی کریمی موجب شده 

تا دامنه شایعه ها در این زمینه باال بگیرد.
هفته گذش��ته بود ک��ه اخبار درگوش��ی در 
خصوص تهدید کارلوس کی روش به اس��تعفا 
منتشر شده بود. بعد از دیدار با وزیر سرمربی 
تیم مل��ی در دیدار با مس��ووالن فدراس��یون 
فوتبال به دلیل مش��کالت موج��ود تهدید به 
استعفا کرد. یکی از بزرگترین مشکالت موجود 
هم بحث مسایل مالی فدراسیون فوتبال و تیم 

ملی فوتبال ایران است.
در حالی ک��ه کارلوس ک��ی روش چند ماهی 
اس��ت که حقوق نگرفته و به قول کفاش��یان 
»عصبان��ی اس��ت«، ع��دم پرداخ��ت پاداش 
بازیکنان بعد از جام جهانی، پاداشی که از سوی 
فیفا در نظر گرفته شده بود، هم موجب شد تا 

س��رمربی تیم ملی برای حمایت بازیکنانش و 
دادن روحیه به آن ها در آس��تانه جام ملت ها 
 یک جلس��ه تند و تیز را با کفاشیان پشت سر

 بگذارد.
پیش از این ه��م در دیدار وزی��ر از تمرین تیم 
ملی هم کی روش و هم علی کریمی به مسئله 
مش��کالت مال��ی و پرداخت نش��دن پاداش 
ملی پوشان اشاره کرده بودند  که وزیر به آن ها 
اعالم کرد وزارت خانه به تعه��دات مالی خود 
نسبت به فدراسیون عمل کرده اما اینکه چرا 
همچنان مش��کالت مالی وجود دارد را باید از 

رییس فدراسیون پرسید.
همه این مسایل در حالی اس��ت که در هفته 
گذشته خبر کمک مالی حس��ین هدایتی به 
تیم ملی هم رسانه ای شد. آنچه اما در پس این 
ماجرا روایت می شود این است که کمک مالی 
هدایتی به تیم ملی با رایزنی های علی کریمی 
صورت گرفته اس��ت. در واق��ع کریمی بعد از 

اینکه می بیند وضعیت تیم ملی هیچ تغییری 
نمی کند از حسین هدایتی تقاضا می کند تا در 
آستانه جام ملت ها با یک کمک مالی چند صد 
میلیونی پاداش ملی پوشان را پرداخت کند تا 
بازیکنان با انگیزه بهتری راهی مسابقات شوند. 
اما آنچه چالش برانگیز می ش��ود این است که 
مس��ووالن از کریمی تقاضا می کن��د تا پول را 
به فدراسیون بدهد و مسوولیت توزیع پول ها 
بر عهده فدراس��یون فوتبال باش��د. مسئله ای 
که با موافقت کریمی همراه نمی ش��ود و او به 
مس��ووالن فدراس��یون می گوید که پول را به 
آن ها نمی دهد تا به سرنوشت پول های دیگر 

دچار شوند. 
همین درگی��ری موجب می ش��ود تا اختالف 
نظری میان کریمی و مس��ووالن فدراس��یون 
پدی��د آی��د و کار به جایی بکش��د ک��ه حتی 
مس��ووالن فدراس��یون ب��رای دهن کج��ی 
 کردن ب��ه کریم��ی کالس پ��رواز او را تغییر

 دهند.
همه ای��ن مس��ایل در کنار حمای��ت نکردن 
کی روش از کریمی در نهات منجر به این شد 
که جادوگر در آخرین روز از نیمکت تیم ملی 
کناره گیری کرد و در اینس��تاگرامش نوشت: 
» اگر نمی توان��ی خدمت کنی ب��رو تا خیانت 

نکنی«
 رییس فدراس��یون فوتب��ال درب��اره آخرین 
وضعیت تی��م ملی فوتب��ال ای��ران در اردوی 
اس��ترالیا، اظهار ک��رد: هم هت��ل و هم زمین 
تمرین تیم ملی خ��وب ب��وده و بازیکنان هم 

روحیه خوبی دارند.
وی با تکذیب ش��رایط ب��د اردوی تیم ملی در 
استرالیا، تاکید کرد: بر خالف اینکه می گویند 
تیم ملی زمین تمرین خوب ندارد و در پارک 
تمرین می کن��د باید بگویم هم��ه چیز خوب 
اس��ت. تیم ملی در منطقه ای خارج از ش��هر 
تمرین می کند که فضای آرامی دارد. تیم ملی 
بعد از برگزاری بازی با عراق عازم ملبورن  شد 
تا خودش را برای اولین مسابقه در جام ملتها 

آماده کند.
رییس فدراسیون فوتبال در خصوص سفرش 
به اس��ترالیا ه��م گفت: ق��رار اس��ت اجالس 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا روز جمعه برگزار 
ش��ود که من چهارش��نبه به اس��ترالیا س��فر 
می کنم. بازی افتتاحیه جام ملتها را از نزدیک 

خواهم دید. اگر شرایط تیم ملی خوب باشد که 
به ایران بر می گردم و در غیر این صورت چند 

روز بیشتر در کنار تیم ملی خواهم بود.
»درحالی ک��ه در قرارداد کارل��وس کی روش 
الزام شده است که یک دس��تیار ایرانی داشته 
باش��د، آیا امکان دارد یک مرب��ی دیگر ایرانی 

به جای علی کریمی در جام ملت های آس��یا 
روی نیمک��ت تیم مل��ی بنش��یند؟« رییس 
فدراسیون فوتبال به این سوال اینگونه پاسخ 
داد: درهرص��ورت در قرارداد ک��ی روش آمده 
است که یک دستیار و مربی ایرانی در کنارش 
حضور داشته باش��د اما متاسفانه پیش از سفر 

به جام جهانی مجید صالح ناگهان از همراهی 
تیم ملی انصراف داد و پیش از مس��ابقات جام 
 ملت  ها هم این اتفاق برای علی کریمی بوجود

 آمد.
وی اضافه کرد: دوست داریم در کادرفنی تیم 
ملی حتما یک مربی ایرانی وجود داشته باشد 
تا تجربه چنین شرایط حساس��ی را به دست 
آورد اما مساله این است که در آخرین لحظات 
عل��ی کریمی از حض��ور در اس��ترالیا انصراف 
داد. ش��ب قبل از این اتفاق در اردو با کریمی 
صحبت ک��ردم، بحثی مطرح نبود و ش��رایط 
بسیار خوب بود که در مورد بحث قرارداد هم 
با همدیگر صحبت کردیم اما در روز اعزام تیم 
به اس��ترالیا، کریمی به فرودگاه نرفت. در این 
وضعیت ب��از هم در چنی��ن تورنمنت مهمی، 
 یک مربی ایرانی در کادرفنی تیم ملی حضور

 ندارد.کفاشیان در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که آیا در آینده مربی ایرانی به کادرفنی اضافه 
می ش��ود؟، ادام��ه داد: بعد از ج��ام ملت های 
آسیا، اگر قرار باش��د کی روش به همکاری اش 
با تیم مل��ی ادامه دهد، طبق ق��راردادش یک 
 مربی ایران��ی به کادرفن��ی تیم مل��ی اضافه

 می شود.

چرا کریمی گفت: اگر خدمت نمی کنی برو تا خیانت نکنی ؟

کفاشیان:شرایط صالح برای کریمی هم رخ داد

تیم ملی زمی�ن تمرین خوب 
ن�دارد و در پ�ارک تمری�ن 
می کند باید بگوی�م همه چیز 
خ�وب اس�ت. تی�م مل�ی در 
منطقه ای خارج از شهر تمرین 

می کند که فضای آرامی دارد

درهفته چهاردهم لیگ برتربسکتبال کشور:

پمینای اصفهان، با دو چهره متفاوت 
ظاهر شد!

پنج شنبه گذشته ، تیم بس��کتبال پمینای اصفهان،درهفته چهاردهم 
مس��ابقات لی��گ برترکشوردرس��الن ب��اران مجموع��ه ورزش��ی آب 
فاضالب،میزبان پتروش��یمی بندرامام بود.در هفته چهاردهم مسابقات 
لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور،پمینای اصفهان با دو چهره متفاوت 
به مصاف تیم پتروشیمی بندرامام )مدعی قهرمانی( که در بازی رفت با 
اقتداربه پیروزی دست پیداکرده بود رفت واین بارهم علیرغم غیبت صمد 
نیکخواه بهرامی که به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نتوانسته بود این 
تیم را همراهی کند با اختالف 10 امتیاز)70بر60 ( تن به شکس��ت داد.

تیم پمینا دراین دیداربا دوچهره کامال متفاوت ظاهر شد، درکوارتراول 
بسیار ضعیف،میدان وتوپ رادراختیارشاگردان مهران حاتمی قراردادتا 
27به10 پیروزمیدان باشند، درکوارتر دوم هم بابرتری تیم پتروشیمی 
به پایان رسید ودوتیم درپایان نیمه نخست با نتیجه 37بر28به رختکن 
رفته تابه استراحت بپردازند.اما با شروع کوارتر سوم چهره تیم پمینا به طور 
محسوسی تغیر یافت ودرسایه تالش تیمی ودرخشش عالی ایمان زندی 
)با پرتاب های 3 امتیازی( وبازیکنانی نظیرکرم احمدیان کاپیتان با تجربه 
وپژمان س��اکنیان با برتری مطلق تیم پتروشیمی را پشت سرگذاشت و 

نتیجه 48را به 45 به سود خود کرد.
تیم خوش ترکیب پتروشیمی که ازغیبت صمد نیکخواه بهرامی بازیکن 
ارزنده وباتجربه خود رنج می بردوکامال خالء این بازیکن مشخص بود، با 
رهنمود های فکورانه مهران حاتمی سرمربی گرم وسرد چشیده وبا دانش 
خود با سرعت بخشیدن به بازی وتغییر تاکتیک تیمی وفشار حمالت پی 
درپی باردیگر میدان وتوپ را دراختیار گرف��ت تا در نهایت با برتری 70 
به 60 فاتح این دیدارباشد وبایک بازی کمترهمچنان دررده سوم جدول 

باقی بماند.
درپایان هفته چهارم تیم صدر نشین جدول دانشگاه آزاد باپیروزی مقابل 
نفت آبادان در صدر جدول جاخوش کرده وتی��م مهرام که دریک بازی 
س��خت مقابل هفت الماس قزوین دراین هفته موفق ش��د با نتیجه 70 
-60میزبان خودرا شکس��ت بدهد درجای دوم و تیم پتروشیمی مکان 

سوم را اختیارکرد.
درحواشی دیداردوتیم پتروشیمی وپمینا: حضور سه بازیکن اصفهانی تیم 
پتروشیمی )محمد رضا اکبری، محمد ترابی ومحمد رضا اکبری(باعث 
شده بود تا بستگان این سه بازیکن با شور وهیجان خاصی به تشویق تیم 

پتروشیمی بپردازند.
درحرکت اس��المدانگ که همراه ب��ا آویختن محم تراب��ی برروی حلقه 
بسکتبال بود،به علت تاب برداش��تن وخم شدن حلقه شیشه بسکتبال، 
ب��رای لحظاتی بازی متوقف ش��ودکه پ��س ازرفع این مش��کل بازی از 
سرگرفته ش��د.پدر زنده یادآیدین نیک خواه بهرامی، میهمان وتماشگر 

ویژه این بازی بود.
صمد نیک خواه بهرامی، که به علت آسیب دیگی از ناحیه مچ پا دوهفته 
ای از همراهی تیم پتروش��یمی محروم مانده بود ب��ا دو عصای زیربغل 

درسالن حضور پیداکرده بود. 

کاشان میزبان المپیاد ورزشی 
روستاییان استان

خانه های ورزش روستا مکان 
امنی برای ورزش کردن بانوان 

روستایی می باشند.
مهدی اس��دی ریی��س هیات 
ورزش روس��تایی و بازی های 
بومی محلی استان اصفهان در 
مصاحبه با رادیو ورزش با بیان 
این مطلب اظهار داشت:ما در 
پنج سال گذش��ته فعالیتهای 
مختلفی را انج��ام دادیم که می ت��وان به دو میزبان��ی المپیاد 
فرهنگی ورزشی عشایر کشور، میزبانی جشنواره حرکت و برکت 
و ... اش��اره کرد که ما در کنار این برنامه ها به ترویج لباس های 
محلی نیز پرداختیم و به روایتی پوش��یدن لب��اس اصیل ایرانی 
را ترویج دادیم.بر این اساس شهرس��تان کاشان در ایام اهلل دهه 
فجر میزبانی مرحله نهایی شش��مین المپیاد فرهنگی ورزشی 

روستاییان استان اصفهان در بخش را برعهده خواهد داشت.
گفتنی است شهرستان کاش��ان در مرحله نخست نیز میزبانی 
منطقه 3 شش��مین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان 

اصفهان را برعهده داشت.

امیدهاي سپاهان و ذوب آهن 
مسافرعمان 

اسامي بازیکنان امید اعزامي به 
عمان از سوي سرمربي این تیم 
اع��الم ش��د. محم��د خاکپور 
س��رمربی تیم مل��ی امید 25 
بازیک��ن را ب��رای حض��ور در 

اردوی عمان دعوت کرد. 
اما اسامی بازیکنان اصفهان به 

شرح زیر است: 
استان اصفهان: احسان پهلوان 
و صائب محب��ی )ذوب آه��ن(، علی کریمی، حس��ین فاضلی و 

محمدحسین مرادمند )سپاهان(
بنا بر اعالم کادر فنی تیم ملی امید، بازیکنان فوق می بایست با 
به همراه داشتن گذرنامه 16 دی ماه و راس ساعت 18 خود را در 

هتل المپیک به کادر فنی این تیم معرفی کنند.

یک اصفهانی درتیم ملی فوتبال رومیز 
در رقابت های انتخابی تیم ملی 
سعید جان نثاری از اصفهان به 
اردوی تیم ملی فوتبال رو میز 
راه یافت.در مسابقات انتخابی 
تیم ملی فوتب��ال رومیز که به 
منظور اع��زام ب��ه رقابت های 
جهان��ی ایتالیا  ب��ا حضور 80 
بازیکن از سراسر کشور  برگزار 
شد  ، کمیته فنی مسابقات انجمن فوتبال رومیز 16 بازیکن برتر 

را به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت کرد.



اخبار کوتاهیادداشتیادداشت اتحادیه آبزی پروری در استان  تشکیل شد
مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری از تشکیل اتحادیه آبزی پروری در راستای 

رسیدگی به مشکالت پرورش دهندگان و مزارع پرورش ماهی خبر داد.
 پرویز منصوری اظهار داش��ت: ای��ن اتحادی��ه در زمینه رس��یدگی به بیمه 

شیالت داران و مکانیزاسیون مزاع پرورش ماهی فعالیت می کند.
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چهارمحال وبختی��اری در ح��ال تبدیل ش��دن ب��ه یکی از 
قطب های پزشکی ایران اس��ت به طوری که وجود پزشکان 
خبره و وجود مراکز درمانی مطلوب موجب ش��ده بیماران 

زیادی برای درمان به این استان مراجعه کنند.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های محروم 
 کش��ور در حوزه پزش��کی در س��ال ه��ای قب��ل از انقالب

 بود.پزشکان که در این سال ها به این استان اعزام می شدند 
بیشتر از کشور های خارجی مانند هند بودند که به پزشکان 
هندی مع��روف بودند. از طرف��ی امکانات پزش��کی در این 
استان بس��یار کم بود و بیماران مجبور بودند به استان های 
همجوار مانند اصفهان بروند که در این زمینه مجبور بودند 
 مسافت بس��یار زیاد را طی کنند و مخارج زیادی را متحمل

 شوند.
بعد از انقالب دایر شدن دانشگاه علوم پزشکی در این استان و 
افزایش رشته های پزشکی موجب پیشرفت و توسعه پزشکی 
و ورود پزشکان متخصص داخلی و بومی به این استان شد، 
به طوری که هم اکنون بسیاری از بیماران استان های دیگر 

برای درمان و استفاده از امکانات درمانی به این استان سفر 
می کنند.وجود اس��تعداد های باال در جوانان این استان در 
رشته پزشکی موجب پیشرفت بخش پزشکی در این استان 

شده است.
شهر بروجن، فرخ شهر و... از مهمترین شهرهایی هستند که 

پزشکان بسیاری را پرورانده است.
هم اکنون در این اس��تان متخصصان برجس��ته ای در حال 
طبابت هس��تند که این امر موجب شده اس��ت مسافران و 
بیماران بسیاری از اس��تان های همجوار برای درمان به این 

استان سفر کنند.
بیمارس��تان مجه��ز آی��ت اهلل کاش��انی ش��هرکرد یکی از 
مهمترین مراک��ز درمانی چهارمحال و بختیاری به ش��مار 
می رود که درمان بس��یاری از بیماران در این بیمارس��تان 
انجام می شود. در حال حاضر انواع عمل جراحی قلب در این 
 بیمارستان انجام می شود که رضایت بیماران را در پی داشته 

است.
در حال حاضر ب��ا تکمیل امکانات پزش��کی و بهره گیری از 

پزشکان متخصص، پیوند کلیه در این استان برای اولین بار 
انجام شد و این پیوند ارمغان ارتقا و توسعه بخش پزشکی و 

درمان را در این استان می دهد.
چهارمحال و بختیاری در حال تبدیل ش�دن به   

یکی از مراکز درمانی مهم کشور است
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
با پیگیری های انجام شده و س��رمایه گذاری در بخش های 
مختلف درمانی و خرید تجهیزات این استان در حال تبدیل 

شده به یکی از مراکز درمانی مهم کشور است.
مرتضی هاش��م زاده ادامه داد: هم اکنون در این استان ۷۵ 
پزش��ک متخصص و فوق تخصص داریم که در حوزه های 

مختلف درمانی طبابت می کنند.
وی با اشاره به عمل پیوند کلیه در این استان گفت: رای اولین 
بار دو پیوند کلیه در استان  با موفقیت انجام شد که این استان 

را در مسیر توسعه درمان و توسعه پزشکی قرار داده است.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه پیشرفت درمان و 
توسعه پزشکی به سرعت در چهارمحال و بختیاری در حال 
انجام اس��ت، ادامه داد: وجود پزش��کان خبره و وجود مراکز 
بهداشتی و درمانی مطلوب و خوب مانند بیمارستان آیت اهلل 
کاشانی موجب شده است بسیاری از بیماران استان های دیگر 
برای درمان به این استان سفر کنند.اکبر سلیمانی بیان کرد: 
هم اکنون پزشکان متخصص و وفوق تخصص با درجات باال 

در این استان در حال طبابت هستند.
وی بی��ان کرد: این اس��تان ظرفی��ت تبدیل ش��ده به یکی 
از قطب ه��ای درمانی کش��ور را دارد و هم اکن��ون درمان و 
 توسعه پزش��کی در این اس��تان مسیر رو به رش��د را دنبال

 می کند.سلیمانی با اشاره به انجام پیوند کلیه برای اولین بار 
در این استان، اذعان داشت: اولین پیوند کلیه روی یک جوان 
۱۹ سال بود که در پی تصادف مرگ مغزی شده بود و در یک 
عمل چهار ساعته کلیه این جوان به یک خانم ۵۴ ساله پیوند 
زده شد.وی تاکید کرد: دومین عمل پیوند کلیه انجام شده در 
این استان بر روی یک خانم ۵۰ ساله بود که این خانم نیز مرگ 
مغزی شده بود و کلیه اش به یک خانم ۲۴ ساله پیوند زده شد.

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: ای��ن دو عم��ل ب��رای اولی��ن ب��ار در 
 ای��ن اس��تان انج��ام ش��ده اس��ت و نوی��د تبدیل ش��دن

  چهار محال و بختیاری ب��ه یکی از قطب های پزش��کی را 
می دهد.

وجود استعداد های باال در جوانان موجب پیشرفت شده است 

انجام 2 پیوند کلیه در  استان 

چهارمحال وبختیاری  در مسیر توسعه پزشکی
عضو کمیسیون عمران مجلس:

 افزایش تخصیص اعتبارات به 
راه آهن شهرکرد – مبارکه 

عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی از 
افزای��ش تخصیص اعتب��ارات بودجه ۹۴ ب��ه راه آهن 

شهرکرد – مبارکه خبر داد.
  مجید جلیل در نشس��ت خبری با اش��اره ب��ه پروژه

راه آهن شهرکرد – مبارکه اظهار داشت: سال گذشته 
مجمع نماین��دگان اس��تان در توافقی از م��اده ۱8۰ 
اعتباراتی برای این پروژه در نظر گرفتند و امس��ال نیز 
اعتبارات ماده ۱8۰ استان ۲ برابر شده است.وی با بیان 
اینکه در سطح ملی و همگام با استاندار پیگیری افزایش 
ردیف ملی این پروژه هستیم، افزود: سهم بیشتری برای 
اجرای این پروژه اساسی در بودجه ۹۴  در نظر گرفته 
می ش��ود.نماینده م��ردم لردگان در مجلس ش��ورای 
اس��المی اجرای این پروژه را هزینه بر و زمان بر دانست 
و گفت: این پروژه نیازمند مش��ارکت بخش خصوصی 
است و در حال حاضر نیز سرمایه گذارانی در اجرای این 
پروژه مشارکت کردند  و سعی نمایندگان استان تسریع 
 در پیشرفت این پروژه ها است.جلیل با اشاره به ادغام 
راه آهن ش��هرکرد - مبارکه با راه آهن سراسری ادامه 
داد: این پروژه اگرچه ردیف اعتباری س��نوات گذشته 
را دارد ولی در مدت ۲ سال گذشته به دلیل عدم تحقق 
درآمدهای نفتی شده پروژه هایی از این قبیل با رکود 
روبه رو ش��ده اس��ت.وی افزود: علی  رغم پیگیری های 
استاندار و مجمع نمایندگان اس��تان برای استفاده از 
فاینانس چین این اقدام به جایی نرس��ید ولی در سفر 
رییس جمهور ب��ه چین، پیش��نهاد اس��تفاده از پول 
نقدی ای��ران که در این کش��ور وج��ود دارد، در قالب 
فاینانس چین ارایه شده اس��ت تا مشکل تبادل ارزی 
به وجود نیاید.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی از یپیگیری این موضوع خبر داد و خاطرنشان 
 کرد: پتروش��یمی لردگان به عنوان یکی از اولویت های

 ۵ گانه کش��ور مطرح ش��ده و تا ۲ ماه آینده نیز اعتبار 
به پروژه تزریق می ش��ود.جلیل بیان ک��رد: این پروژه 
پنجمین پروژه اقتصادی پتروش��یمی کشور محسوب 
می ش��ود که با تزریق اعتب��ار به آن می توان��د زمینه 
اش��تغال۲۰۰ نفر از جوانان متخصص استان را فراهم 
کند.وی با ش��اره به اینکه س��د ونک که برای مصارف 
آشامیدنی، کشاورزی و صنعت اس��ت، افزود: همواره 
یکی از آرزوهای مردم ل��ردگان به ویژه بخش خانمیرز 
تکمیل این س��د بوده و تاکنون این پروژه پیش��رفت 

زیادی داشته است.

 پایان اسفند ماه آخرین زمان شرکت 
در جشنواره شهروند خوش حساب

شهردار ش��هرکرد گفت: پایان اسفند ماه س��ال جاری آخرین زمان 
شرکت شهروندان در سومین دوره ی جشنواره بزرگ شهروند خوش 
حساب شهرکرد است.نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار کرد: مشارکت 
به موقع و هر چه بیشتر شهروندان به منظور توسعه و آبادانی شهر از 
اهداف مهم این جشنواره است.وی افزود: آن دسته از شهروندانی که 
تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت عوارض نوسازی، خودرو، کسب 
و پیشه و بهای خدمات پسماند شهرداری اقدام نمایند در قرعه کشی 
این جشنواره شرکت داده می ش��وند.غالمیان دهکردی اضافه کرد: 
در این دوره نیازی به حضور شهروندان جهت اخذ کارت قرعه کشی 
نیس��ت و با توجه به بارکد ثبت ش��ده بر روی قبوض، قرعه کش��ی به 

صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

معتادان بهبودیافته تسهیالت اشتغالزایی 
دریافت  می کنند

دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری 
از پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به معتادان بهبودیافته از دام اعتیاد 
خبر داد. داریوش رضایی اظهار کرد: افرادی که در مراکز درمان اعتیاد 
در این اس��تان بهبود می یابند از سوی دانش��گاه علوم پزشکی کارت 
درمانی دریافت می کنند و بعد از اینک��ه دوره های فنی  و حرفه ای را 

گذرانده باشند به صندوق مهر امام رضا)ع( معرفی می شوند.
رضایی بیان داشت: صندوق مهر امام  رضا)ع( بر اساس تفاهم نامه ای 
که در س��طح ملی با س��تاد مبارزه با مواد مخدر دارد به این عزیزان 

بهبودیافته از دام اعتیاد تسهیالت اشتغالزایی پرداخت می کند.

 ۳۱ کمیته تخصصی ستاد دهه فجر 
در  استان تشکیل شد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از 
تشکیل ۳۱ کمیته تخصصی س��تاد دهه فجر و برگزاری این ستاد در 

تمامی روستاهای استان خبر داد.
علی گرجی در ستاد دهه اظهار داشت: امس��ال این ستاد در تمامی 
روستاهای اس��تان تشکیل می شود.وی خاطرنش��ان کرد: دهه فجر 
امس��ال باید اقدامات اساس��ی در راه ترویج آرمان ه��ا و ارزش های 
اندیش��ه امام خمین��ی )ره( و مقام معظ��م رهبری به عن��وان عامل 
اتحاد و انس��جام ملت و بازشناس��ی والیت فقیه انجام ش��ود.گرجی 
ارتقای آگاه��ی عمومی به ویژه نس��ل ج��وان، عوام��ل و اهداف در 
راس��تای س��یر تحول و دس��تاوردهای امام خمینی)ره( در راستای 
گفتمان، ترس��یم حف��ظ و حراس��ت از اندیش��ه های ام��ام راحل و 
تبعیت از مقام معظم رهبری،  بازشناس��ی و تمایز انقالب اس��المی 
 از دیگر انقالب ها را از برنامه های راهبردی س��تاد دهه فجر امس��ال 

برشمرد.
گرجی ادامه داد: »محمد مهدی عبدخدای��ی« مبارزه انقالبی از ۱۲ 
بهمن ماه به مدت ۱۰ شب در مصلی امام خمینی شهرکرد در ارتباط 

با پیروزی انقالب اسالمی به سخنرانی می پردازد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
تهرانی  نائینی  علی  آقای  خواهان   1653/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/268
تقديم  آئین  بهشت  احمدرضا  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
9صبح  ساعت   93/11/29 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است  تعیین گرديده 
از  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  دادرسی مدنی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
در  نمايید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27517 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

تهرانی  نائینی  علی  آقای  خواهان   1652/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/269
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای احمدرضا بهشت آئین تقديم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 ساعت 08:30صبح تعیین 
برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
 2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسیدگی 
در  نمايید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27518 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

تهرانی  نائینی  علی  آقای  خواهان   1654/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/270
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای احمدرضا بهشت آئین تقديم نموده 
تعیین  است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 ساعت 9/30صبح 
برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27519 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

تهرانی  نائینی  علی  آقای  خواهان   1655/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/271
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای احمدرضا بهشت آئین تقديم نموده 
تعیین  است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 ساعت 8/30صبح 
برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
 2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسیدگی 
در  نمايید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27520 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

تهرانی  نائینی  علی  خواهان  1613/93ش8  كالسه  پرونده  خصوص  در   10/272
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا بهشت آئین تقديم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  9/30صبح  ساعت   93/11/29 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو 
در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:27568 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/273 در خصوص پرونده كالسه 1614/93 خواهان علی نائینی تهرانی دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  آئین  بهشت  احمدرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
برای مورخ 93/11/29 ساعت 10صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
عدم  در صورت  نمايد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27569 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/274 در خصوص پرونده كالسه 1612/93 خواهان علی نائینی تهرانی دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  آئین  بهشت  احمدرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به مجهول المكان  توجه  با  است  گرديده  تعیین  93/11/29 ساعت 9صبح  مورخ  برای 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
عدم  در صورت  نمايد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27570 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/275 در خصوص پرونده كالسه 93-1393خواهان فرهاد كوهستانی دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  جانثاری  علی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  11/30صبح  ساعت   93/11/25 مورخ 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
عدم  در صورت  نمايد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27572 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ابراهیم  پور  ناصر  خواهان   1847/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/276
احمد   – رهبران  سعید  طرفیت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
رضا علی نقیان تقديم نموده است   – رسول جوزدانی   – رمضان صادقی   – رهبران 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/11/25 ساعت 11صبح تعیین گرديده است 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با 
وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
نمايید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27574

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ابراهیم  پور  ناصر  خواهان   1846/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/277
احمد   – رهبران  سعید  طرفیت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
رضا علی نقیان تقديم نموده است   – رسول جوزدانی   – رمضان صادقی   – رهبران 
گرديده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/11/25 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
نمايید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27575 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/278 شماره دادنامه: 9309970352301619 شماره پرونده: 9109980352300296 
شماره بايگانی شعبه: 910307 خواهان: خانم زهرا احمدی فرزند علی احمد با وكالت 
خانم زهره روشنی فرزند بنی به نشانی اصفهان – خ نیكبخت – مقابل دادگستری – 
میراز حسین  فرزند  محمدرضا حسینی  آقای  واحد2 خوانده:  ط1-   – ديبا  ساختمان 
به درخواست زوجه گردشكار:  به نشانی مجهول المكان خواسته: صدور حكم طالق 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه: دعوی خانم زهرا احمدی فرزند علی احمد به طرفیت آقای محمدرضا حسینی 
فرزند میرزا حسین دو تبعه افغانستان صدور حكم طالق به جهت سوء معاشرت و 
زوجیت  رابطه  احراز  ضمن  می باشد  نفقه  پرداخت  از  زوج  استنكاف  و  سابقه  سوء 
مفاد  حسب  اينكه  به  نظر  دادخواست  پیوست  عادی  سند  حسب  نامبردگان  دائمی 

حل  شورای  چهارم  شعبه  از  صادره   1391/10/26 مورخ   1665 شماره  دادنامه 
اختالف اصفهان زوج بابت نفقه همسر و فرزندانش محكوم گرديده و اجرايیه صادر 
را  نفقه  زوج  اختالف  حل  شورای  احكام  اجرای  اول  شعبه   920758 كالسه  طی  و 
پرداخت ننموده است و استنكاف وی از پرداخت نفقه ثابت گرديده خوانده نیز علیرغم 
ابالغ اوراق و درج آگهی در روزنامه كثیراالنتشار حاضر نشده است و ايراد و دفاعی 
معمول نداشته است داوران زوجین نیز توفیقی در جلب رضايت خواهان جهت ادامه 
زندگی مشترک حاصل ننموده اند علی هذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص مستنداً به 191-192 قانون مدنی كشور افغانستان و ماده 198 قانون آيین 
نوع  از  )طالق  زوجه  تفريق  به  حكم  ايران  اسالمی  جمهوری  كشور  مدنی  دادرسی 
دادنامه  قطعیت  از  تواند پس  اعالم می نمايد خواهان می  و  از خوانده صادر  رجعی( 
 193 ماده  وفق  وی  طالق  نوع  و  مدخوله  زوجه  نمايد  اقدام  خويش  طالق  به  نسبت 
قانون   33 ماده  وفق  می باشد  رجعی  طالق  حكم  در  افغانستان  كشور  مدنی  قانون 
حمايت خانواده كشور جمهوری اسالمی ايران مدت اعتبار حكم طالق صادره شش 
ماه از تاريخ ابالغ رای قطعی شده می باشد رعايت ترتیب شرعی اجراء صیغه طالق 
سحر  نام  به  مشترک  فرزند  حضانت  می باشد  طالق  صیغه  مجری  عهده  به  زوجه 
از  نامهای معصومه و مینا كه خارج  به  با مادرش است و فرزندان ديگر  چهارساله 
سن حضانت می باشند نزد مادرشان زندگی می كنند خواهان در خصوص امور مالی 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  رای صادره  مینمايد.  اقدام  جداگانه  خويش 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجديدنظر خواهی در 
محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:26899 اعلمی رئیس شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

10/279 شماره اجرايیه: 9310420352600161 شماره پرونده: 9209980352601561 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921639 شعبه:  بايگانی  شماره 
محكوم   9309970352600427 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090352601514
پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  فريدون  فرزند  هیبران  حامد  علیه 
ايالت   – كاندا  به نشانی  بیات فرزند غالمرضا  مینا  به خواهان  بهارآزادی  400 سكه 
كبك – شهر مونترال – كوک فن لوک خ شمیم ار ساختمان7600 با وكالت امیرحسین 
جنب پمپ بنزين طیب  خ طیب –  شیرانی بیدآبادی فرزند محمد به نشانی اصفهان – 
– ساختمان اداری تجاری مهتاب)9(- طبقه دوم – واحد14 – دفتر وكالت امیرحسین 
مبلغ 2/500/000 ريال است كه  االجرای دولتی  شیرانی محكوم می نمايد. ضمنًا حق 
بر عهده محكوم علیه می باشد. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
آن میسر  از  به  استیفا محكوم  و  اجرا حكم  كه  كند  مالی معرفی  بدهد.3-  به  محكوم 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر 
اموال  پرداخت  در  فرار  برای  لیكن  ايد  بوده  به  محكوم  پرداخت  و  حكم  اجرای  به 
خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای 
ماه   6 تا  61 روز  از  به مجازات حبس  باشد  اجرائیه متعسر  مفاد  از  يا قسمتی  تمام 
محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائید.م الف:26904 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

10/280 شماره اجرايیه: 9310420352600163 شماره پرونده: 9209980352601927 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   922049 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090352601527 و شماره دادنامه مربوطه 9309970352600883 محكوم علیه 
عباس يوسفی فرزند ناصر به نشانی جاده شیراز –پل راه آهن – جنب تاالر گلباران – 
فروشگاه لوازم يدكی ابزار سپاهان)فعاًل مجهول المكان( محكوم است به پرداخت مبلغ 
60/462/653 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/220/800 ريال بابت هزينه دادرسی 
شاهزاده  رضايی  ناهید  خواهان  حق  در  وكیل  حق الوكاله  بابت  ريال   2/200/000 و 
پالک610   – میدان نیلوفر   – خ بنفشه   – علی اكبری فرزند رضا به نشانی بهارستان 
محكوم می نمايد. ضمنًا حق االجرای دولتی مبلغ 3/023/132 ريال است كه بر عهده 
محكوم علیه می باشد. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 

اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ايد لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید 
يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد 
ماه محكوم خواهید شد.4-  6 تا  61 روز  از  به مجازات حبس  باشد  متعسر  اجرائیه 

عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای 
قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احكام 
نمائید.م الف:26905  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محكومیت های  اجرای  نحوه 

شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

10/281 شماره دادنامه: 9309970351301374 شماره پرونده: 9309980351300393 
شماره بايگانی شعبه: 930434 خواهان: آقای عباس صادقی فرزند ولی ا... به نشانی 
-86811 كدپستی   – صادقی  قماش   – اشرف  دروازه  چهارراه   – بازار   – اصفهان 
مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  نژاد  هاشمی  سعید  آقای  خوانده:   81479
اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتويات  توجه  با  دادگاه  ... گردشكار:  بابت  وجه 
دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و 
عباس صادقی به طرفیت سعید هاشمی نژاد به خواسته مطالبه هفتصد و بیست و دو 
تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزينه  انضمام  به  ريال  هزار  و سیصد و شصت  میلیون 
ابرازی خواهان و دو فقره فاكتور و  با توجه به محتويات پرونده و مستندات  تاديه 
اينكه خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طريق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده 
دادگاه  لذا  می نمايد  ايجاب  را  خوانده  ذمه  اشتغال  خواهان  ابرازی  مستندات  و  است 
دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519و522 قانون 
و  بیست  و  هفتصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكومیت  بر  حكم  مدنی  دادرسی  آيین 
میلیون  بیست  مبلغ  بابت اصل خواسته و  میلیون و سیصد و شصت هزار ريال  دو 
و پانصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تاديه از 
اعالم  و  در حق خواهان صادر  آن  تاديه  زمان  تا   93/4/22 دادخواست  تقديم  زمان 
می نمايد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
تجديدنظر  دادگاه  در  خواهی  تجديدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه 
عمومی  دادگاه   13 شعبه  رئیس  طاوسی  م الف:26906  می باشد.  اصفهان   استان 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/19-688 دادنامه:  شماره   509/93 پرونده:  كالسه   10/282
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا محمدی پور خوانده: اكبر 
دو  بابت  ريال   11/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  جود  آشتی 
فقره فاكتور عادی ارائه شده گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
ابراهیم به طرفیت  در خصوص دعوای خواهان آقای محمدرضا محمدی پور فرزند 
اكبر آشتی جو به خواسته مطالبه وجه دو فقره فاكتور به شماره های 3108 مورخه 
90/2/22 و 3129 مورخه 90/2/28 جمعًا به مبلغ 9058096 ريال به انضمام  مطلق 
ارائه شده در يد خواهان و  با توجه به محتويات پرونده مدارک  قانونی و  خسارات 
نظر به اينكه خوانده ذيل فاكتورهای ارائه شده را امضا نموده است از طرفی با وصف 
ابالغ قانونی حاضر نگرديده است هیچگونه اعتراضی و يا ايرادی به خواسته خواهان 
به مواد  ثابت دانسته مستنداً  لذا شورا دعوای خواهان را وارد و  وارد ننموده است 
199-519-522 قانون آيین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
نه میلیون و پنجاه و هشت هزار و نود وشش ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد 
و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی 
دلیل  فقد هرگونه  به  توجه  با  مازاد خواسته خواهان  در خصوص  می باشد  اصفهان 
مستنداً به ماده 197 قانون آيین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد.

م الف:26969 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



سالمت 

 آلودگی هوا و ضریب 
هوشی کودکان!

اژدهایی که قادر به تقلید است
دانشمندان در مطالعه ای برای اولین بار متوجه شدند اژدهای ریش دار می تواند 

از دیگران تقلید کند و این اولین خزنده ای است که قادر به این کار است.
 فقط انسان نیست که می تواند حرکاتی را تقلید کند برخی از حیوانات نیز قادر 
به تقلید از دیگران هستند اما جالب است بدانید داشمندان برای اولین بار متوجه 

شدند که مارمولک یا اژدهای ریش دار نیز قادر به تقلید از دیگران است.
اژدهای ریش دار ماده داناتر از آنی اس��ت که فکر کنیم زی��را به تنهایی و بدون 
کمک از اژدهای نر توانست در کشویی قفس خود را باز کند؛ این اژدها مدت سه 
سال آموزش دیده است؛ محققان طی آموزش ویدئو و تصاویری از همنوعان این 
حیوان به آن نشان داند سپس طعمه ای به خزنده نشان دادند و حیوان را تحت 
فشار قرار دادند و دوباره تصویری به خزنده نشان دادند و با کمال تعجب مشاهده 
کردند مارمولک ماده قادر به باز کردن در کش��ویی قفس شد، در مقابل خزنده 
دیگر حتی 11 ثانیه هم به تصویر نگاه نکرد و تالشی برای یادگرفتن هم نداشت.

افسردگی به مغز آسیب وارد می کند
محققان فرانس��وی گفتند افس��ردگی بیش از حد، به مغز آس��یبی جدی و شدید 
وارد می کن��د به همین دلیل باید در ابتدای بیماری س��ریعاً درمان ش��ود. محققان 
یک پنجم از 2000 بیم��اری که در طول عم��ر خود دارای افس��ردگی بودند مورد 
آزمایش قرار دادند؛ شرکت کنندگان طی 6 تا 8 هفته در دوره های آزمون افسردگی 
شرکت کردند و توس��ط داروهای ضدافس��ردگی درمان ش��دند؛ اغلب آنها پس از 
درمان نشانه ای از افسردگی نداش��تند.محققان به این نتیجه رسیدند: پس از اولین 
افسردگی درمان سریعاً انجام می شود و موفقیت آمیز است؛ در دوره دوم افسردگی 
نیز به همین شکل اس��ت اما پس از آن، وضعیت به طور قابل توجهی پیچیده است 
و زمان درم��ان آن افزایش پیدا می کند.محقق��ان تمام این تحقیق��ات را با در نظر 
گرفتن سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ش��غل بیماران انجام داند؛ آنها گفتند: 
اثر نوروتوکسیک و اثر جراحت افسردگی بر روی مغز شدید است و می تواند تا حدی 
 خطرناک باشد که عزت نفس و درجه اعتماد به نفس شخص افسرده به شدت پایین

 می آید.

آلودگی هوا ضریب هوشی کودکان را ۵ تا 10 درصد 
کاهش داده است.

یک متخصص ک��ودکان گفت: آلودگ��ی هوا ضریب 
هوش��ی کودکان را ۵ تا 10 درصد از س��ایر کودکان 
کمتر کرده اس��ت؛ همچنی��ن کم خون��ی و کمبود 

ویتامین D از دیگر تبعات آلودگی هواست.
  کوش��انفر اظهار داش��ت: آلودگ��ی ه��وا در تهران و 
کالن شهرهایی مانند اصفهان هم برای کودکان و هم 
برای بزرگساالن مسئله پر اهمیتی است که باید به آن 
توجه ویژه ای داشت.این متخصص کودکان گفت: در 
آلودگی هوا وجود فلزاتی مانند سرب و آالینده هایی 
مثل ازن بیش از مقدار مجاز است. استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: وارونگی هوا فلزات 
سنگینی مانند سرب را در سطح پائین تری می آورد و 
کودکان به دلیل داشتن قد کوتاه بیشترین قربانیان 
سرب هستند.کوشانفر افزود: سرب یک ماده بی رنگ و 
سنگین است که از طریق خون به قسمت های مختلف 
بدن وارد می ش��ود و در مغز و مغز اس��تخوان رسوب 
پیدا می کند و خارج س��ازی آن بس��یار سخت است؛ 
پس می توان گفت که عماًل راهی برای خارج س��ازی 
آن وجود ندارد و این مواد 10 تا 1۵ س��ال در نس��وج 
بدن باقی می مانند.متخصص ک��ودکان تصریح کرد: 
وقتی این مواد در مغز کودک وارد می ش��وند، ضریب 
هوش��ی را کاهش می دهد و می ت��وان گفت آلودگی 
هوا ضریب هوش��ی کودکان تهرانی ۵ ت��ا 10 درصد 
کمتر از س��ایر کودکان قرار داده است.وی به عوارض 
دیگر آالینده های موجود در هوا اشاره داشت و گفت:  
اختالالت تنفس��ی و بروز زمینه های آل��رژی از دیگر 
تبعات آلودگی هواس��ت، به طور مث��ال کودکانی که 
در ای��ن محیط ها زندگی می کنن��د، اغلب بعد از یک 
سرماخوردگی، عوارض طوالنی مدتی چون سرفه های 
بیش از حد و آبریزش دارند که آلودگی هوا، علت اصلی 
آن است. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بیان داش��ت: کم خونی نیز یکی دیگر از بیماری هایی 
است که به واسطه آلودگی هوا برای شخص به وجود 
می آید؛ همچنین کمبود ویتامی��ن D در کودک به 
علت آلودگی هوا و تابش کمتر اش��عه آفتاب به چشم 
می خورد.این متخصص کودکان با توجه به ش��رایط 
آلودگی هوا در تهران و س��ایر شهرستان ها به والدین 
توصیه کرد: در برنامه تغذیه ای کودک عالوه بر مواد 
پروتئینی، سبزیجات و میوه های تازه را نیز قرار دهند؛ 
همچنین خوردن سیب به دلیل جذب ترکیبات سرب 

و دفع از راه ادرار فراموش نشود.

  چرا ماهی بوی
 تند و زننده ای دارد؟

تاکنون با خودت��ان فکر ک��رده اید چ��را ماهی بوی 
تند و زننده ای دارد ، علت اینک��ه برخی افراد ماهی 

نمیخورند همین بوی بد آن است!
ش��ما فکر می کنید یکی از تهوع آورترین بوهای دنیا 
چیس��ت؟ اگر بگویید بوی ماهی گندیده، من با شما 
موافق ام، ولی هیچ می دانستید ماهی زنده نه تنها بوی 

بدی ندارد بلکه کامال برعکس، بوی خوبی می دهد؟
ماهي س��الم بوي دریا و ید می دهد و گوشت آن بوي 
مالیم و دلپذی��ري دارد.  اما در یک لحظه این موضوع 
می تواند تغییر کند. ماه��ي مرده می تواند بوي تندي 
از خود متصاعد کند که نه تنها روي دس��ت ماهیگیر، 
آشپز و تخته گوش��ت آش��پزخانه باقي می ماند بلکه 

می تواند تا کیلومترها در آب دریا پراکنده شود.
این بوي بد از ترکیبات نیتروژن داری به نام متیل امین 
به وجود می آید. ممکن است این ترکیبات و در نتیجه 
بوي بد در اثر تجزیه خود به خود پروتئین های گوشت 
ماهي )پس از مرگ( به وجود آید. پس از مرگ ماهی و 
به دلیل توقف فعالیت های جاندار، سلول هاي حیوان 
دچار تغییرات و اضمحالل دروني می شوند و به ویژه 
نوع��ي ترکیب به نام اکس��ید تري متیل امی��ن بر اثر 
تغییر غلظت یون های درون سلول دچار تغییر شده و 
تبدیل به تري متیل امین می شود.این ترکیب در هوا 
متصاعد شده و بوی بد ماهی از اینجا شروع می شود. 
اما مهم ترین و اصل��ي ترین دلی��ل پیدایش بوی بد 
ماهی، فعالی��ت باکتري هاس��ت.این باکتري ها روي 
پوست ماهي، درون آب شش ها و دستگاه گوارش آن 
وجود دارد. در زمان زنده بودن و تا چند لحظه پس از 
صید و کشته ش��دن ماهی، دستگاه ایمني بدن ماهی 
مانع نفوذ باکتری ها به گوش��ت این حیوان می شود،  
اما پس از مرگ، برخ��ي باکتري ه��ا از محل زندگی 
خود )مثال از دس��تگاه گوارش( به قسمت های دیگر 
 بدن حمله می کنند و باعث فس��اد و گندیدگي ماهي

 می شوند.
 فعالیت باکتري ه��ا باعث به وجود  آم��دن ترکیباتی 
مانند متیل امین وآمونیاک و دیگر مواد بدبو از جمله 
ترکیبات گوگردي )بوي تخم مرغ گندیده(، آلدئیدها 
)بوی ترشیدگي( و اسیدهاي چرب فرار می شود. بوي 
ترشیدگي در اثر اکسید ش��دن چربي ماهي به وجود 
می آید.سرعت فساد و گندیدگي گوشت ماهي به نوع 
و گونه ماهي بستگي دارد. مثال ماهي هایي که پوست 
نازک و سست دارند، سریع تر از آنهایي که فلس هاي 
ضخیم دارند، می گندند. ش��رایطي ک��ه ماهي ها در 
آن کنسرو می ش��وند هم می تواند بر بروز این بوي بد 

تاثیر بگذارد.

به رغم مزیت هایی ک��ه اختراع برای انس��ان دارد اما 
خطرناک بودن مس��یر مبدل ش��دن به ف��ردی مانند 
توماس ادیس��ون نیز اثبات شده اس��ت. ممکن است 
جریان فعالیت ه��ا آن گونه که مخت��رع برنامه ریزی 
کرده پیش نرود، طرح با شکست مواجه شود و یا حتی 
مخترع به دس��ت ایده های��ی که خود ب��ه آنها زندگی 

بخشیده، کشته شود.
 مخترعان ب��ه طور معم��ول زندگی راحت��ی را تجربه

 نمی کنند. در ابتدا باید ایده خوب��ی را مطرح کنند تا 
مشکلی را به روش��ی که تاکنون به فکر کسی نرسیده 
حل کند و س��پس نیازمند طراحی و مهندس��ی ایده 
خود هستند تا آن را از حالت تئوری به واقعیت مبدل 
کنند. ماهیت اختراع بدان معنی اس��ت که مخترعان 
 به طور مداوم مرزهای آن چه که ممکن است را تغییر 
می دهند. این روند به کش��ف بزرگ بعدی که همانند 
چرخ، موتور بخ��ار، خودرو و رایانه ش��خصی می تواند 

زندگی انسان ها را تغییر دهد، منجر می شود.
 به رغم مزیت هایی ک��ه اختراع برای انس��ان دارد اما 
خطرناک بودن مس��یر مبدل ش��دن به ف��ردی مانند 
توماس ادیس��ون نیز اثبات شده اس��ت. ممکن است 
جریان فعالیت ه��ا آن گونه که مخت��رع برنامه ریزی 
کرده پیش نرود، طرح با شکست مواجه شود و یا حتی 
مخترع به دس��ت ایده های��ی که خود ب��ه آنها زندگی 
 بخشیده، کشته ش��ود. در ادامه برخی از داستان های

 غم انگیز اما جذاب مخترعانی که به دس��ت اختراعات 
خود جانشان را از دست دادند، ارایه می کنیم.

هنری اسمولینسکی
 

هنری اسمولینسکی مهندس آموزش دیده در شرکت 
نورث روپ ب��ود. وی کار خ��ود را رها کرد تا ش��رکت 
مهندسان خودرو پیشرفته را تاسیس کند. این شرکت 
با هدف معرفی خودروهایی با قابلیت پرواز فعالیت خود 
را آغاز کرد. در س��ال 1973، دو م��دل اولیه از ترکیب 
قسمت عقب هواپیمای سس��نا اسکای مستر با خودرو 
فورد پینتو ساخته شدند. قس��مت دم این محصول با 

قابلیت اتصال و جدا شدن از خودرو طراحی شده بود.
هنری اسمولینس��کی تولید انبوه این خودرو پرنده در 
س��ال 1974 را برنامه ریزی کرده بود ام��ا در یازدهم 
سپتامبر 1973 وی به همراه خلبان هارولد بلیک  طی 
یک پرواز آزمایشی دچار سانحه شده و جان خود را از 
دست دادند. قسمت دم خودرو پرنده از آن جدا شده و 

موجب سقوط آنها شد. 
فرنز ریشلت

فرنز ریشلت مخترع فرانسوی متولد اتریش بود که به 
حرفه خیاطی اشتغال داش��ت اما در وقت آزاد خود به 
دوخت لب��اس چتر نج��ات پرنده طراحی ش��ده برای 
خلبانان هواپیما می پرداخت. زمانی که ریش��لت روی 
طراحی خ��ود کار می ک��رد هواپیماها اختراع نس��بتا 
جدیدی محسوب می ش��دند و مکانیک چگونگی فرار 
خلبان��ان از هواپیمای آس��یب دی��ده همچنان تحت 
بررسی و آزمایش قرار داش��ت. آزمایش های نخست 
ریش��لت با آدمک ها صورت گرفت و به اندازه ای برای 
وی موفقی��ت آمیز بودند که تصمیم ب��ه آزمایش چتر 
نجات خود با پرش از پایین ترین طبقه برج ایفل گرفت. 
س��قوط از ارتفاع ۵7 متری مرگ آنی فرنز ریش��لت را 

موجب شد.
هوراس الوسون هانلی

هوراس الوسون هانلی، وکیل و یکی از اعضای مجلس 
ایالتی لوئیزیانا بود که به زیردریایی ها عالقه بسیاری 
داش��ت. وی در طراحی و س��اخت س��ه مدل مختلف 
زیردریایی برای ایال��ت های جنوبی طی جنگ داخلی 
آمریکا نقش داش��ت و در نهایت غرق شدن طرح سوم 
موجب مرگ وی نیز شد. نخستین زیردریایی هانلی در 
نیو اورلئانز ساخته ش��د و پس از تصرف شهر به دست 
سربازان ایالت های ش��مالی در سال 1862 عمدا غرق 
ش��د. دومین زیردریایی وی نیز در خلی��ج موبایل در 
آالباما غرق شد. هانلی س��ومین زیردریایی را به دست 
خود ساخت و در پانزدهم اکتبر 1863 به همراه هفت 
خدمه با غرق شدن زیردریایی در آبهای چارلستون وی 

نیز جان خود را از دست داد.
توماس میدگلی جونیور

توماس میدگلی جونیور ش��یمیدانی مطرح به واسطه 
 معرف��ی محصوالت��ی مانند بنزی��ن س��رب دار و گاز 
گلخانه ای فرئون بود. وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی 
بنزین سرب دار را روی دستان خود ریخته و به مدت 60 
ثانیه آن را تنفس ک��رد تا ایمن بودن این س��وخت را 
اثبات کند اما دچار مسمومیت با سرب شد. شاید فکر 
کنید توماس میدگلی جونیور از مس��مومیت با سرب 
جان خود را از دست داده است اما وی که از فلج اطفال 
رنج می برد به واس��طه یکی دیگر از اختراعاتش یعنی 
سیس��تم قرقره و طنابی که برای حرکت بدن خود در 
تخت ساخته بود، کشته شد. در دوم نوامبر 1944 وی 

در این سیستم گیر افتاد و خفه شد.
ماری کوری

ماری کوری یکی از فیزیکدانان و ش��یمیدانان مطرح 

جهان است که به واس��طه فعالیت های خود در زمینه 
رادیواکتیویته شناخته شده است. وی همچنین کاشف 
عناصر پلونیوم و رادیوم نیز است. ماری کوری برنده دو 
جایزه نوبل یکی در فیزیک و دیگری در شیمی است و 
نخستین فردی بود که دو جایزه نوبل را از آن خود می 
کرد. ماری کوری نه تنها کاش��ف رادیواکتیو بود بلکه 
اثرات کشنده آن را نیز کشف کرد. وی در چهارم ژوییه 
1934 به واسطه کم خونی ناشی از قرار گرفتن در معرض 

تابش رادیواکتیو جان خود را از دست داد.
پریلوس 

بین تمامی مخترعان این فهرس��ت پریلوس را می توان 
فردی شایسته مرگ به دست اختراع خود دانست. پریلوس 
یک کارگر برنزکار بود و وس��یله ای به نامد گاو برنجی را 
اختراع کرد که یک ابزار شکنجه محس��وب می شد. گاو 
برنجی مجسمه یک گاو توخالی بود که فرد اسیر را داخل 
آن قرار داده و با آتشی که زیر آن درست می شد، زنده زنده 
کباب می کردند. گاو برنجی به گونه ای طراحی شده بود تا 
فریادهای فرد اسیر از بینی آن خارج شده و صدایی همانند 
یک گاو نر ایجاد کند. پریلوس پیشنهاد فروش ابزار شکنجه 
خود را به فاالریس، از اربابان ستمگر ساکن در سیسیل داد. 
پس از نش��ان دادن گاو برنجی، فاالریس دس��تور داد تا 
پریلوس را درون آن قرار دهن��د. این که پریلوس پیش از 
مرگ از گاو برنزی خارج شد و توسط سربازان فاالریس از 
پرتگاه ب��ه پایین پرتاب ش��د و یا جان خود را در وس��یله 

اختراعی خود از دست داد، مشخص نیست.
والرین آباکوفسکی

 

والرین آباکوفس��کی مخترع قطار سریع آئروواگن بود که 
جان خود را طی یکی از آزمایش های این قطار به همراه 
پنج نفر دیگر از دس��ت داد. آئروواگن دارای یک پیشرانه 
هواپیما و ملخ بود و ب��رای حمل و نقل مقامات رس��می 
شوروی سابق طراحی ش��ده بود. اختراع آباکوفسکی در 
مسیر آزمایش خارج از شهر به خوبی کار کرد اما طی 
مسیر بازگش��ت به پایتخت دچار س��انحه شد. والرین 

آباکوفسکی در زمان مرگ تنها 26 سال سن داشت. 

مخترعانی که به دست اختراعات خود کشته شدند
پدر علم جغرافیا

محم��د حس��ن گنجی در 
سال 1291 در بیرجند به 
دنیا آمد.پ��در وی، ابوتراب 
مدت ها نایب الحکومه شهر 
قاین بود.  افراد خانواده وی 
در خدمت ام��رای قاینات 
)بیرجند( یعنی  خاندان علم 
بودند.پدرش به   کشاورزی و 
دامپروری اشتغال داشت. 
وی س��ه برادر و دو خواهر 
داشت که چهار نفر   آنها در مدارس محلی بیرجند به تدریس 

اشتغال   داشتند.
وی تحصیالت ابتدایی و متوس��طه را در زادگاه خود گذراند 
و پس از آن ب��رای ادامه تحصیل به ته��ران مهاجرت کرد. در 
تهران به دارالمعلمین عالی رفت و در   رش��ته تاریخ و جغرافیا 
تحصیل کرد و به درجه کارشناسی  نایل آمد.سپس در حدود 
سال 1312 به   عنوان دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شد و در 
دانشگاه ویکتوریا منچستر انگلستان به تحصیل ادامه داد و در 

سال 1317، لیسانس تخصصی خود را در جغرافیا اخذ کرد.
در سال دوم ماندن درانگلستان بود که پس از یک     سال مطالعه 
و بررس��ی رش��ته های گوناگون،  تصمیم خود را گرفت که در 
زمینه جغرافیا   کار کند و از آن زمان تاریخ برای او در درجه دوم 

اهمیت  قرارگرفت.
گنجی در آن س��ال در   گروه تخصصی جغرافیا در دانش��گاه 
منچستر نام نویسی کرد و پس از چهارسال  توانست لیسانس  
 تخصص��ی و ممت��از در جغرافیا   را به دس��ت آورد ک��ه برابر 
کارشناسی ارشد به   شمار می آید.وی دلیل گرایش خود را به 
جغرافیا و به ویژه هواشناس��ی، دو رویداد   خشکسالی و سیلی 
می داند که  در روزگار کودکی و نوجوانی در زادگاهش رخ داد و 
باعث   آسیب زیادی به روستاییان شده بود.وی در سال 1331 
مجددا با استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شد و مدرک 
دکتری خود را در رش��ته جغرافیا، از دانشگاه کالرک دریافت 
کرد. پایان نامه دکتر گنجی درب��اره آب و هوای ایران به زبان 

انگلیسی به چاپ رسیده است.
دکتر گنجی از س��ال 1317 تا 13۵4 در دانش��گاه تهران به 
تدریس اشتغال داشت و به اولین شخصی که جغرافیای نوین 
را وارد برنامه های دانشگاهی کرده است، شناخته می شود. وی 
با درجه اس��تادی در سال 13۵8 بازنشس��ته شد.وی مراحل 
دانش��گاهی را از دبیری تا معاونت دانش��گاه ط��ی کرده و در 
سال 13۵4 با اخذ درجه استادی ممتاز بازنشسته شده است.

وی از س��ال 133۵ تا 1347 مدیریت اداره کل هواشناسی را 
عهده دار بود و به عنوان بینانگذار سازمان هواشناسی ایران نیز 

شناخته می شود.
 دکتر گنجی همچنین از اردیبهشت س��ال 1342 تا    مهرماه 
  1347 معاونت پارلمانی وزارت راه و در زمان ریاست پروفسور 
رضا از   س��ال 1347 به مدت  یک سال پس��ت معاونت اداری 
و مالی دانش��گاه تهران را عهده دار بود.پس از چندی مش��اور 
دانشگاه و از خردادماه 13۵3 عهده دار ریاست    دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی شد و تا پایان خدمت 37 ساله  دانشگاهی خود 

در این   سمت باقی ماند.
وی در دهه 40 شمس��ی ریاست منطقه آس��یا را در سازمان 
هواشناسی عهده دار بود و از همان سال رابطه خود را با همان 
س��ازمان حفظ کرد. از دکتر گنجی چندین کت��اب از جمله 
اطلس اقلیمی ایران و بیشتر از 100 مقاله به زبان های فارسی 

و انگلیسی منتشر شده است.
وی عالوه ب��ر مدیریت گ��روه جغرافیا،  ریاس��ت دانش��کده 
ادبیات و علوم انس��انی و معاونت   دانش��گاه ته��ران، پیش از 
انقالب اسالمی، ریاس��ت اداره کل هواشناسی ایران و ریاست 
هواشناس��ی   منطقه آس��یا را نیز بر عهده داش��ته است .دکتر 
 گنجی از س��ال 1364 با مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، 
همکاری ک��رد و از س��ال 1370 به عن��وان مش��اور رییس 
 دانشکده علوم زمین با دانشگاه شهید بهشتی همکاری    داشته

 است.
اس��تاد گنجی در زمان جنگ در س��تاد بس��یج مس��وولیت 
بررس��ی و ارزیاب��ی نقش��ه جبهه ه��ای جن��گ را ب��ر عهده 
داش��ت. عالوه بر این از س��ال 1368 تا 1372 مشاور رئیس 
س��ازمان جغرافیایی نیروهای مس��لح  بود و از س��ال 1373 
نیز با سمت مش��اور دانش��کده علوم زمین    دانش��گاه شهید 
 بهش��تی در طراحی و  اج��رای برنامه ها مش��ارکت داش��ته

 است.
 همچنین از س��ال  136۵  عضوی��ت بخش جغرافیایی س��ازمان 
مطالعه و  تدوین کتب دانشگاهی )س��مت( را دارا بوده   و با بیشتر 
دانشگاه های تهران به ویژه دانش��گاه تربیت مدرس  در دوره های 
دکتری   جغرافیا تدری��س همکاری داشته اس��ت. وی همچنین 
عضویت کمیت��ه رهبری اطل��س اقلیمی  ای��ران را   در س��ازمان 
هواشناسی برعهده داشت.وی همچنین عضو دائم العمری انجمن 
جغرافیایی انگلس��تان و اولین رییس انجمن جغرافیدانان آس��یا 
و یک��ی از 1۵ جغرافیدانان برتر جهان بوده اس��ت.دکتر گنجنی 
که به پدر علم جغرافیای ایران ش��هرت دارد، در س��ال 2001 از 
سوی سازمان جهانی هواشناس��ی به عنوان دانشمند برتر جهان 
و دانشمند س��ال هواشناسی معرفی شده اس��ت.وی در بیست و 
نهمین کنگره  اتحادیه بین الملل��ی جغرافیایی در کره   جنوبی در 
س��ال 2000 میالدی به عنوان یکی از 1۵ جغرافیدان  برجس��ته 
جهان شناخته ش��د و   سازمان هواشناس��ی جهانی، جایزه علمی 
س��ال 2001 خود را به وی اعط��ا  کرد.پدر عل��م جغرافیای ایران 
دارای 130 اثر برجس��ته علمی و تخصصی به زبان های فارسی و 
 انگلیسی و تربیت کننده 11 نسل اس��تاد عالی در حوزه جغرافیا

 است.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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حضرت محمد )ص( : 
 از غیب��ت و س��خن چینی بر ح��ذر باش زی��را غیب��ت روزه را

 می شکند و سخن چینی موجب عذاب قبر است.

دریچه

سکته قلبی
 در کمین ایرانیان 
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