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رییس کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق بازرگانی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
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ش��رکت خودروس��ازی هیوندای با معرفی شاسی بلند 
Santa Cruz در نمایشگاه خودروی دیترویت نشان داد 
که برای تحقق شعار »ماجراجوی های شهری«کارهای 
زیادی انجام داده اس��ت.این خ��ودروی مفهومی ویژگی 
های مهمی دارد. از آن جمله می توان به ابعاد نه چندان...

 خودرویی با قابلیت
 کش آمدن

در یک دهه گذشته؛ 
قاتل خاموش روزی دو قربانی گرفت 3

شرکت مسووالن در میتینگ های 
انتخاباتی ممنوع! 7 2

 رفتار بی رحمانه استرالیا 
با  پناهجویان

حق تیم
 مخابرات
 قهرمانی بود!

برخیبهنانشبمحتاجاند
امابینیعملمیکنند

اعالمخطفقرماهانه
برایهرایرانی

محاسبهگازبهایاصفهانیها
بااقلیمبندیجدید

حداقلعیدیکارگران
یکمیلیونو۲۱۶هزارتومان

جلوگیريازترددخودروهاي
فاقدمعاینهفنيازبهمنماه
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نام و فدراسیون افراد  
فاسد مشخص نیست

مر کز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش 
و جوانان در اطالعیه ای از دستگیری و بازداشت 
تعدادی از افراد متخلف و دارای مس��وولیت در 

حوزه ورزش خبر داد.
در این اطالعیه آمده است:

»در جهت سالم سازی محیط ورزش تعدادی از 
متخلفان این حوزه بازداشت شدند. دستگیری...

6

موتورسیکلتهاعامل
۴۰درصدتلفاتانسانی

 آغاز پیش فروش بلیت های جشنواره تئاتر فجر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در مراسم رونمایی از سامانه 
دسترسی به منابع تصویری س��ی و سومین جشنواره فیلم فجر از 
تجهیز 330 سالن سینمای کش��ور به سیستم دیجیتال خبر داد.

علی جنتی در آیین رونمایی از سامانه دسترسی به منابع تصویری 

س��ی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر، گفت: »زمانی ک��ه به این 
وزارتخانه آمدم جلساتی با س��ینماگران برگزار کردم که بسیاری 
عنوان می کردند 4 یا 8 سال است پا به وزارت ارشاد نگذاشته اند یا 

برخی از ارایه فیلم خود به جشنواره فیلم فجر...

 صاحبان کسب و کار گرفتار 
کارمندان بیکار

محمد حسین کریمی پور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
گفت: کارمند بیکاری که روزانه بیش از یک ساعت اشتغال واقعی 
ندارد، چه می کند؟ بخش��نامه و مقررات و بگی��ر و ببند تدوین 
می کند و زندگی و کس��ب و کار مردم را مشکل می کند.کاهش 
درآمدهاي نفتي نگراني هاي بسیاري را براي دولت ایجاد کرده 
است. در همین حال بررسي ها نشان مي دهد که قوه مجریه براي 

تامین نیازهاي مالي...

علیرضا صلواتی مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه دغدغه 
نخست تمامی شهروندان حمل و نقل است تمام 
تالش ما انجام فعالیت های موثر در این زمینه بوده 
است.وی با اش��اره به اینکه هم اکنون ۲۵0 روز از 
آغاز تصدی من در این س��مت می گ��ذرد به ارایه 

عملکرد این مدت پرداخت و افزود: از ابتدای کار 
۵ برنامه در زمینه حمل و نقل ش��هری در دستور 

کار ما قرار گرفت. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
تصریح ک��رد: کاهش آلودگی هوا و زیس��ت بهتر 

شهری در قالب آب، هوا و خاک، بهبود حمل...
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طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :



يادداشت

 واکنش قرائتی به اهانت 
نشريه فرانسوی

حجت االسالم قرائتی خطاب به دانش��جویان دانشگاه تهران 
گفت: به پیغمبر ش��ما جسارت ش��ده چه طرحی به ذهنتان 
می آید؟ طوری نش��ود که بگویند ما به پیغمبرش��ان فحش 
دادیم و آب از آب تکان نخورد! حجت االس��الم والمس��لمین 
محسن قرائتی طی سخنانی با اشاره به اهانت نشریه فرانسوی 
در خصوص اهانت به پیامبر اکرم)ص( در دانشگاه تهران گفت: 
اینجا دانشگاه تهران است، شما هم دانشجو هستید، به پیغمبر 
شما جسارت شده، پنج دقیقه فکر کنید ببیند چه طرحی به 

ذهنتان می آید.
وی اظهار داش��ت: چون در دنیا همه جا به ه��م ارتباط دارد 
هرکاری بکنید روی سایت ها اس��ت فردا آن طرف کره زمین 
است. طوری نشود که بگویند ما به پیغمبرشان فحش دادیم 
آب از آب ت��کان نخورد، چطور اس��ت که اگر کس��ی به خود 
شما متلک می گوید چهارتا پاس��خ می دهید. هجو به پیغمبر 
اکرم، باید جواب داده بش��ود. حاال مردم بعد از نماز )جمعه( 
راهپیمایی کردند و شعار دادند.رییس ستاد اقامه نماز تصریح 
کرد: دانشگاه تهران چه می کند؟ کاری کنید که برای دیگران 
ِقیَن إِماماً«، کاری  امام باشید. قرآن می فرماید: »َو اْجَعلْنا لِلُْمَتّ
کنید که ب��رای دیگران الگو باش��ید، کاری کنی��د فرهنگی، 
طرحی بدهید علمی، چون ممکن است چیزی به ذهن شما 
برسد که ما پنجاه ساعت هم فکر کنیم به ذهن ما نرسد، شما 

باشید چه می کنید؟

راه توافق با 1+5 هموار است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اعتقاد جدی دارم که مسیر 
برای رس��یدن به یک راه حل، کاماًل هموار و قابل دس��تیابی 
است.محمدجواد ظریف در ژنو با اش��اره به اینکه در بسیاری 
موارد موضوعات روشن است و ما احساس می کنیم که صرفا 
نیاز به تصمیم سیاسی دارد، اظهار داشت: کشورهای غربی و 
1+5 باید به این برداش��ت جدی برسند که موضوع هسته ای 

ایران فقط از مسیر مذاکره قابل حل است.
وی با تأکید بر اینکه کش��ورهای غربی روش فشار را امتحان 
کرده اند که پاسخ نداده، تصریح کرد: مذاکره و فشار با یکدیگر 
قابل جمع نیس��ت؛ اگر کش��ورهای غربی به دنبال مذاکره با 
جمهوری اسالمی ایران هستند، باید تصمیم سیاسی بگیرند، 
گرچه ممکن است برای بعضی ها سخت باشد که راه فشار را 

کنار بگذارند.

 رحمانی فضلی :امنیت عراق را 
 امنیت ايران می دانیم

وزیر کش��ور با اش��اره ب��ه تش��کیل کارگروه مش��ترک برای 
خدمت رسانی به زوار ایرانی گفت: امنیت عراق را امنیت ایران 
می دانیم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در نشس��ت 
خبری که با همتای عراقی اش در وزارت کش��ور برگزار ش��د، 
به تشریح این دیدار پرداخت و گفت:  ما در این دیدار مسایل 
مختلف امنیتی و انتظامی را بررس��ی کردیم، همچنین ایران 
آمادگی دارد ت��ا تجربیات خ��ود را در زمینه های مختلف در 
س��طح ملی و منطقه ای به عراق ارایه ده��د.وی ادامه داد:  از 
مردم عراق به دلیل پذیرایی خوبی ک��ه از زوار ایرانی در ایام 
اربعین داشتند تشکر می کنیم و برنامه ریزی کردیم تا کارگروه 

مشترکی برای خدمت رسانی به زوار ایرانی داشته باشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه امینت عراق را امنیت ایران می دانیم، 
تصریح کرد:  همکاری با دولت عراق را ج��زو وظایف دینی و 
اسالمی خود می دانیم و امیدواریم این همکاری ها ادامه داشته 
باشد.رحمانی فضلی ادامه داد:  اگر به جمع بندی برسیم سال 
 بعد کل مسیر کربال تا نجف را که حدود 85 کیلومتر است به

 6 استان کشورمان واگذار کنیم تا هر استان 5 کیلومتر را بر 
عهده بگیرد تا بتوانیم امکانات و کمک ها و خدمات رس��انی 
بهتری به زوار داشته باش��یم که این امر بستگی به توافق دو 

کشور دارد.

آمريکا و کوبا در راستای عادی سازی 
روابط در هاوانا مذاکره می کنند

 وزارت امور خارجه کوبا اعالم کرد که واش��نگتن و هاوانا دور 
جدیدی از مذاکرات را طی روزهای آینده با هدف عادی سازی 
روابط برگزار خواهند کرد.وزارت امور خارجه کوبا اعالم کرد، 
سرپرستی هیات هاوانا در این نشست با جوزفینا ویدال فریرو، 

رییس بخش آمریکای دستگاه دیپلماسی کوبا خواهد بود.
روز نخست این نشست بیس��ت و یکم ژانویه است که در آن 
مسایل مربوط به مهاجرت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
 در روز بعدی ای��ن مذاکرات طرفین درب��اره گام ها و اصول از

 سر گیری روابط دیپلماتیک و آغاز به کار سفارت در دو کشور 
گفت وگو خواهند کرد.محل برگزاری این مذاکرات هاوانا اعالم 
شده اس��ت.پیش از این باراک اوباما و رائول کاسترو رهبران 
آمریکا و کوبا اعالم کردند روابط دو کش��ور پس از حدود نیم 

قرن عادی سازی می شود.

موافقت مجلس با افزايش 1۰هزار 
میلیارد تومانی سرمايه بانک ها

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: با مقداری انضباط 
مالی، حذف هزینه های زائد، صرفه جویی بیش��تر شرکت ها 
و بنگاه های دولتی و ح��ذف افراد پردرآم��د از دریافت یارانه 
می توان تاثیر تغییرات کاهش قیمت نفت را در بودجه س��ال 
۹۴ به حداقل رساند.سید محمدحسین میرمحمدی با اشاره 
به جزییات الیحه بودجه س��ال ۹۴ اظهار داش��ت: در جلسه 
علنی روز چهارشنبه، مقرر ش��د از محل منابع عمومی 100 

هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک ها تعلق بگیرد.
وی افزود: این طرح ب��ه منظور کمک به تس��ریع در تکمیل 
پروژه های دولتی مانند طرح های بخش عمرانی، راه و بهداشت 
و درمان است تا به کمک بخش غیردولتی به سرانجام برسد و 
ضعف نقدینگی بخش غیردولتی در راستای اجرای پروژه ها 
به نوعی برطرف ش��ود.وی  با اش��اره به بودجه عمرانی سال 
۹۴گفت: با توجه به کاهش کم س��ابقه قیم��ت نفت و تدوین 
بودجه ۹۴ با نفت 70 دالر، به ط��ور حتم در بودجه تغییراتی 
ایجاد می شود که با وجود این موارد به طور قطع کاهش نسبی 

در بودجه عمرانی نیز ایجاد می شود.
وی بیان کرد: با مقداری انضباط مالی، حذف هزینه های زائد، 
صرفه جویی بیشتر شرکت ها و بنگاه های دولتی و حذف افراد 
پردرآمد از دریافت یارانه می توان ای��ن تغییرات را در بودجه 

سال ۹۴ را به حداقل رساند.

معاون اول رییس جمهور گفت: قرار نیس��ت کاله سر ما 
برود. دوستان دیگری به اسم فس��اد آدرس اشتباه به ما 
ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی رویم تا از جاهایی 

که باید غافل شویم.
اسحاق جهانگیری در چهل و سومین جلسه نمایندگان 
اتاق ایران خطاب به جمع حاضر اظهار کرد: ما به عنوان 
بخش دولت و شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی 
باید چن��د وقت یک ب��ار دور ه��م بنش��ینیم و مروری 
بر مس��ایل ملی، فرصت ه��ا و تهدیدهایی ک��ه روبروی 

کشورمان است داشته باشیم.
وی افزود: حساس��یت و دغدغه های مش��ترک می تواند 
نهاد دولت و بخش خصوصی را به اقدام مش��ترک برای 
رفع موانع موجود همچنین افزای��ش ظرفیت های ملی 
رهنمون کند. ما می توانیم با همدیگر به این نتیجه برسیم 
که باید کشور را از تنگناها و مخاطراتی که به خصوص در 

سال های اخیر شکل گرفته نجات دهیم.
معاون اول رییس جمهور ب��ا بیان این که هم��ه باید به 
صورت واقعی صورت مساله ها را شناسایی کنیم و بدانیم 
عدم درک صحی��ح از صورت مس��اله ها ما را ب��ه راهکار 
صحیح نمی رساند، اظهار کرد: ما در شروع دولت یازدهم 
به صورت جدی با مش��کالتی مواجه ش��دیم و واقعیت 
این است که وقتی مس��وولیت پذیرفتیم و عمیق تر وارد 
مسایل شدیم فکر نمی کردیم که وضع کشور این چنین 

شده باشد.
جهانگیری مس��ایل مرب��وط به تحری��م و کیفیت و نوع 
سیاست های اقتصادی را دو ریشه اصلی مشکالت کشور 
دانست و اظهار کرد: در بخش خارجی تیم متبحر، عاقل، 
کاردان و فهیم انتخاب ش��د. مذاکرات آغاز و نتیجه آن 
این بود که روز ب��ه روز تزاید تحریم ها متوقف ش��د و ما 
ش��اهد وضع تحریم جدید نبودیم. در این راستا بخشی 

از منابع کش��ور آزاد و تا حدی فضای بین المللی نسبت 
به ما تغییر کرد.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: وقتی رییس جمهور 
ما در سازمان ملل متحد پیشنهاد جهان عاری از خشونت 
را مطرح کرد این پیشنهاد به اتفاق آراء مورد استقبال قرار 
گرفت و با این وجود باید گفت جایگاه ایران باید این باشد. 
حال امیدواریم که دنیا به حق قانونی ایران اعتراف کند 
که البته به بخشی از آن اعتراف کرده است. ضمن اینکه ما 
از حقوق قانونی ملت ایران دفاع می کنیم و عقب نشینی 
نخواهیم کرد و در میز مذاکره و طی گفت وگو نیز خواهیم 

توانست حق خود را به اثبات برسانیم.
وی با بیان این که ما از همان ابتدا باید به سرعت آرامش و 
ثبات را به کشور باز می گرداندیم و تورم فزاینده را کنترل 
می کردی��م و جلوی رک��ود عمیق که بر اقتصاد کش��ور 
وارد ش��ده بود را می گرفتیم، گفت: باید دانست که تیم 
اقتصادی دولت تیم کارآمد، مجرب و عاقل و باتجربه ای 
اس��ت که در تاریخ دولت ها کم از آن داشته ایم. این تیم 
چکیده تجربه جمهوری اس��المی ایران اس��ت و قطعا با 
چنین تیمی خواهیم توانست از مش��کالت عبور کنیم.

جهانگی��ری در ادامه با م��ورد توجه ق��رار دادن موضوع 
کاهش بهای نفت و ب��ا بیان این که ای��ن موضوع در این 
مقطع می تواند دردس��ر ساز باش��د، ادامه داد: نمی دانم 
یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم اکنون دو 
میلیارد و 700 میلیون دالر پول مملکت در اختیار ایشان 
قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود 
این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم 
منتظرند که ما اعالم کنیم که این پول به کشور چه وقت 
باز می گردد.معاون اول رییس جمهور در همین راس��تا 
اضافه کرد: م��ا از روزهای اول که س��ر کار آمدیم متوجه 
این موضوع شدیم و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرد. 

البته هم اکنون چیزی دستگیرمان نشده است. از همان 
اول هم تقاضای ما از دوستان مان در قوه قضاییه این بود 
که به جای این که به حواشی بپردازیم این پول برگردد.

وی گفت: سوال ما این است که با این پول چقدر می شود 
به س��فر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی 
است و باید مشخص شود که کجاست. همچنین موضوع 
دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا 
کرده اس��ت. اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن 

است فرد دیگری نیز وارد شود.
جهانگیری خاطرنش��ان کرد: من شنیده ام که وقتی این 
شخص به بانک می رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه 
بیرون می آمد تا با او صحبت کند همچنین وزرا به مالقات 
او می رفتند. حال باید پرسید چه کسی پشت پرده بوده و 

این دست های پشت پرده باید رو شوند.
معاون اول رییس جمه��ور در ادامه تاکید کرد: مطمئن، 
بدانید تیمی که امروز سر کار آمده تیم مسوولیت پذیری 
اس��ت و ما آمده ایم که با پذیرفتن مس��وولیت برخی از 
مش��کالت کش��ور را حل کنیم و البته ما با تم��ام آبرو و 

توان مان آمده ایم و قرار نیست مالحظه کسی را کنیم.
وی همچنین به موضوع کنترل نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: 
برای کنترل ارز تدبیری به کار گرفتند و گفتند ارز را به 
صرافی های دبی و استانبول بفرستید و دیدیم که ظرف 

هجده ماه 22 میلیارد دالر به خارج از ایران رفت.
جهانگیری خطاب به ملت ایران، گفت: قرار نیست کاله 
سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه 
به ما ندهند. ما به اش��تباه جای دیگ��ری نمی رویم تا از 
جاهایی که باید غافل شویم. قرار ما این است که با هر جا 
که فساد و رانتی وجود دارد برخورد کنیم و مبنای دولت 
در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در 
مقابل افکار عمومی است.معاون اول رییس جمهور با بیان 
این که دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته مطلوب 
و ممکن نمی داند، گفت: باید رسانه ها در صحنه باشند و 

افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شوند.
وی تصری��ح کرد: م��ن محوری ترین سیاس��ت دولت را 
مبارزه با رانت های اقتصادی و جلوگیری از منافذ فس��اد   
همچنین قانون گریزی می دانم و امیدوارم با حمایت قوای 

دیگر چنین سیاستی را پیش ببریم.
جهانگیری در ادامه نقش بخش خصوصی را حائز اهمیت 
دانس��ت و گفت: معتقدم جامعه سالم، حکومت و بخش 
خصوصی سالم پایه کشور اس��ت و تجربه جهانی نشان 
داده که کش��ور به توس��عه نرس��یده، مگر این که بخش 
خصوصی کارآمد و سالمی داشته است و به خاطر همین 
موضوع ما باید به بخش خصوصی مان اعتماد کامل داشته 
باشیم و دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند.

به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهید

معاون اول رییس جمهور : کاله سر ما  نمی  رود  
 پاسخ نشريه طنز ترکیه 

به »شارلی«

نشریه طنز »کاف کاف« در ترکیه، با استفاده از سالح 
کاریکاتور، به اهانت های شارلی ابدو پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ش��فقنا آورده اس��ت: در حالی که 
بس��یاری از رهبران اس��المی و فرهیختگان جهان 
اسالم از مسلمانان می خواهند از واکنش های تند و 
احساسی به ماجرای اهانت نشریه فکاهی و فرانسوی 
شارلی ابدو به پیامبر گرامی اسالم، خودداری کنند و 
با تحمل این موضوع، به جنگ اهانت کنندگان بروند، 
یک نشریه ترکیه ای با سالح کاریکاتور به جنگ این 
نشریه موهن پاریس��ی رفته است. نشریه طنز »کاف 
کاف« تالش کرده با همان س��الح و زبان شارلی ابدو 

یعنی طنز و هجو به جنگ اهانت کنندگان برود.
 کاریکاتوریس��ت های ج��وان »کاف کاف«  که تنها 
نش��ریه طنز با رویکرد اس��المی در ترکیه استصفحه 
اصلی این نش��ریه را ب��ه تصاویری از اقوام اس��المی 
اختصاص دادند که هرکدام با شکل و شمایلی خاص 
به دفاع از کش��ور، هویت و پیامبر خ��ود می پردازند. 
فرد مص��ری این ط��رح، زنجیر بر دس��ت دارد و فرد 
فلس��طینی نیز با دس��ت و رویی شکس��ته و خونین 
مش��اهده می شود.نش��ریه کاف کاف آخرین شماره 
خود را با زبان فرانس��وی در صفحه نخس��ت شروع 
کرده است. در شماره جدید این ماهنامه، مسلمانانی 

از چین، عراق، سوریه و افغانستان نیز حضور دارند.

 ادعای آزادی بیان 
در غرب کامال نخ نماست

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی 
با بیان اینکه اس��تانداردهای دوگان��ه در غرب نخ نما 
ش��ده اس��ت گفت: ادعای مبارزه با تروریسم و آزادی 
بیان ابزاری اس��ت که غرب از آن برای سلطه بر جهان 
استفاده می کند.علیرضا سلیمی با بیان اینکه غرب به 
دنبال عملی کردن نقشه راهی اس��ت که افراطیون و 
صهیونیست ها آن را هدف گذاری کردند گفت: اسالم 
هراسی نخستین هدف غرب برای تحت فشار قرار دادن 
مسلمانان است و با لطایف الحیل به دنبال آن هستند 
 تا جلوی پیشروی و نفوذ جاذبه های اسالمی در دنیا را

 بگیرند.

اخبار کوتاه

2
شناسایی یک گروه تروریستی مرتبط با داعش در مغرب

یک گروه تروریستی مرتبط با داعش توس��ط نیروهای امنیتی مغرب در این کشور 
شناسایی شد.وزارت کش��ور مغرب در بیانیه ای اعالم کرد که یک گروه تروریستی 
وابسته به داعش را شناسایی کرده اس��ت.در این بیانیه آمده است: این گروه مسوول 

جذب افراد مسلح برای اعزام به عراق و سوریه و پیوستن به داعش بود.
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برخورد بدون اغماض با متجاوزان منابع طبیعی و اراضی ملی

مشاور مرکز مطالعات راهبردی ايران

امريکا دنبال حل اختالف هسته ای نیست

رییس کمیته مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل ۹0 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: حساس��یت دستگاه های 
دولتی و س��ازمان های م��ردم نهاد در حف��ظ منابع ملی 
باید دوچندان شود و مس��ووالن مربوط باید در برخورد با 

متجاوزان این حوزه بدون اغماض ورود کنند.
سید محمدحس��ین میرمحمدی در بازدید از اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان گلپایگان اظهار داشت: 
حفاظت از محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی از مهمترین 
وظایف نس��ل امروز جامعه اس��ت تا جایی که رسیدگی 
به مطالبات مردم باید به گونه ای باش��د ک��ه منابع مورد 
نیاز نس��ل فردا در معرض خط��ر قرار نگی��رد.وی با بیان 
اینکه امروز حفظ محیط زیس��ت و منابع طبیعی اولویت 
اول تمام دولت ها است، افزود: توس��عه، عمران و آبادانی 
در شهرها باید به شکلی مهیا ش��ود که جامعه بشریت را 
دچار تهدیدهای زیست محیطی نکند چرا که این منابع 
الهی ارتباط مس��تقیم با س��المت م��ردم دارند.نماینده 
مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس گفت: حساس��یت 
دس��تگاه های دولتی و س��ازمان های مردم نهاد در حفظ 
این مواهب الهی باید دوچندان ش��ود و مسووالن مربوط 
باید در برخورد با متجاوزان این حوزه بدون اغماض ورود 
کنن��د.وی با تاکید بر چابک س��ازی فض��ای کار و تولید، 
بیان کرد: امروز که هم��واره بحث حمایت از تولید مطرح 
بوده، منابع طبیعی باید در پاسخگویی به طرح های ارایه 
شده در زمینه کش��اورزی و منابع طبیعی در اسرع وقت 
رس��یدگی کند تا در صورت نبود موان��ع، زمینه تولید و 

اشتغال فراهم ش��ود.میرمحمدی تصریح کرد: همچنین 
در راس��تای حفظ مراتع، مراجعات افراد باید به گونه ای 
مدیریت ش��ود که آس��یبی به این منابع نرسد و بازنگری 
جدیدی در بهره برداری، پروانه های صادر شده در گذشته 
و حتی تطابق تعداد دام در حال چرا با تعداد ذکر شده در 
مجوز صورت گیرد تا در صورت تخلف با متجاوزان برخورد 
ش��ود.وی همچنین با تاکید بر احیای مراتع و جنگل ها، 
خاطرنش��ان کرد: در راس��تای اجرای پروژه ه��ای منابع 
طبیعی و آبخیزداری و حفظ مرات��ع، اداره منابع طبیعی 
شهرستان و حتی دیگر نقاط کشور نیاز به تقویت در بخش 
نیروی انس��انی، تجهیزات و اعتبارات دارن��د تا بتوانند به 
خوبی از این س��طح وس��یع اراضی ملی محافظت کنند.

مراتع شهرستان مش��تمل بر 57 عرف مرتعی متشکل از 
3۴ عرف قشالقی به مساحت 70 هزار هکتار و 23 عرف 
ییالقی به مساحت 73 هزار هکتار قرار دارد که بر روی 17 

عرف طرح های مرتعی اجرا شده است.

مش��اور مرکز مطالع��ات راهب��ردی ایران 
گف��ت: آمری��کا ب��ه دنب��ال ح��ل و فصل 
 اختالف��ات در پرون��ده هس��ته ای و لغ��و 

تحریم های ایران نیست.
مش��اور مرکز مطالع��ات راهب��ردی ایران 
گف��ت: آمری��کا ب��ه دنب��ال ح��ل و فصل 
 اختالف��ات در پرون��ده هس��ته ای و لغ��و

 تحریم های ایران نیست.
محمد علی مهت��دی در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی المیادین 
از تهران درب��اره مخالفت اوباما با تصوی��ب تحریم های جدید 
علیه ایران گفت: مش��خص اس��ت که اختالفاتی میان رییس 
جمهور اوباما و کنگ��ره آمریکا وج��ود دارد. از آنجا که ایران به 
همه تعهدات خود پایبند بوده است هیچ توجیهی برای تحمیل 
مجازات های جدید علیه ایران وجود ندارد. همچنین همزمان 

با ادامه مذاک��رات ایران و گ��روه پنج به 
عالوه ی��ک، دولت ب��اراک اوباما یک ماه 
پیش تحریم هایی علیه برخ��ی از افراد 
 و ش��رکت های ایران اعمال کرد. به نظر 
می رسد آمریکا و کشورهای غربی در حل 
و فصل اختالفات در برنامه هس��ته ای و 
 رس��یدن به توافق جدی نیستند. شاید 
آمریکایی ها می خواهن��د مذاکره برای 
مذاکره داش��ته باشند. هنوز مش��خص نیس��ت چرا باید این 
مذاکرات باید درباره شمار دس��تگاه های گریز از مرکز و میزان 
غنی س��ازی اورانیوم ادامه داشته باشد. آمریکایی ها می دانند 
برنامه هسته ای ایران کامال صلح آمیز بوده و این کشور به همه 
تعهدات خود پایبند بوده و آژانس بین المللی انرژی اتمی به این 

مسئله اشاره کرده است. 

 رفتار بی رحمانه استرالیا 
با  پناهجويان

پیتر داتون، وزیر مهاجرت اس��ترالیا گفته اس��ت که هیچ 
ک��دام از پناهجویانی که از راه دریا به این کش��ور آمده اند 
و اکنون در جزیره مانوس اس��کان داده ش��ده اند، در این 
کشور پذیرفته نخواهند شد. دولت اس��ترالیا در نظر دارد 
سخت گیری های بیشتری را علیه مهاجرانی که به صورت 
غیر قانونی و از طریق دریا قصد ورود به این کش��ور دارند، 
اعمال کند. استرالیا به پناهجویان اجازه ورود به خاک این 
کشور را نمی دهد و آنها را به اردوگاه هایی در پاپوآ گینه نو 
و نائورو می فرستند خارج از این کشور نگهداری می کند. 
عملکردی که تا به حال به شدت اعتراض فعاالن حقوق بشر 

را برانگیخته است.
در اعتراض ب��ه این حرکت و ب��رای درخواس��ت دریافت 
پناهندگی این کش��ور، صدها پناهج��و در جزیره مانوس 
وارد پنجمی��ن روز اعتص��اب غذای خود ش��ده ان��د. این 
اعتصاب غذا در اعت��راض این افراد ب��ه وضعیت نگهداری 
و رفتار نامناس��ب ماموران آغاز شده اس��ت. گزارش های 
تایید نشده در مورد این پناهجویان حاکی از این است که 
بعضی از آنها تیغ بلعیده اند و یا پودر ماش��ین لباسشویی 
 خورده ان��د. همچنی��ن بی��ش از ده نف��ر از پناهجویان، 

لب های خود را دوخته اند.
آقای داتون که از ماه دسامبر فعالیت خود را به عنوان وزیر 
امور مهاجرت استرالیا آغاز کرده است، با تایید اتفاقات رخ 
داده در این جزیره، وضعیت اردوگاه پناهجویان را شکننده 
توصیف کرد. وی در سخنانش تایید کرده است که با اینکه 
مواردی از آسیب در این مرکز رخ داده، اما هیچ کس جان 
خود را در ای��ن اتفاقات از دس��ت نداده اس��ت. همچنین 
 وی دلیل این نا آرامی ها را تحری��ک  پناهجویان از طرف

 گروه های��ی از داخل و خارج اردوگاه دانس��ت ک��ه آنها را 
ترغیب به انجام رفتارهایی ناس��ازگارانه کرده اس��ت.  وی 
تاکید کرد این اقدامات پناهجویان تاثیری بر خط مش��ی 
های دولت نخواهد داشت. »راه حل قطعی از طرف من به 
عنوان وزیر جدید و نیز از طرف دولت این است که اطمینان 
حاصل کنیم که آنها هیچ وقت وارد استرالیا نخواهند شد.«

دولت پیشین استرالیا قوانینی تصویب کرده بود که بر طبق 
آن هیچ یک از افرادی که در این اردوگاه ها به سر می برند 
نمی توانند انتظار داشته باشند در اس��ترالیا اسکان یابند. 
حتی اگر مش��خص ش��ود که پناهجویان واقعی هستند. 
دولت فعلی در تالش اس��ت قوانین مهاجرت را تغییر دهد 
اما این بهبود شرایط قرار اس��ت از طریق تصویب مجلس 
به انجام برسد و نه از طریق فشار افکار عمومی و آشفتگی 

های اعتراض آمیز.

 برگزاری همايش های سیاسی تقويت
 بعد جمهوريت نظام است

 آستانه تحمل در کشور
 باال رفته است

یک نماینده پیش��ین مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
برگزاری دو گردهمایی اصالح طلب��ان و اصولگرایان در 
هفته های اخیر گفت: برگزاری این همایش ها در راستای 
تقویت بع��د جمهوریت نظ��ام بوده اس��ت.محمد علی 
نمازی  با اش��اره به این که در گردهمایی اصالح طلبان 
حضور داشته اس��ت افزود: در گردهمایی اشاره شد که 
با روی کار آم��دن دولت آقای روحان��ی تغییراتی ایجاد 
شده است تا بعد از هفت س��ال تشکل های اصالح طلب 
فرصت برگزاری کنگره داشته باشند. همچنین تغییری 
در خط مش��ی قوه قضاییه و وزارت اطالعات ایجاد شده 
است تا احزاب ، گروه ها وتش��کل هایی که در چارچوب 
نظام هستند و دلشان می خواهد کش��ور پیشرفت کند 
و آباد ش��ود ، گردهمایی داشته باش��ند.وی تاکید کرد: 
برگزاری همایش ها و نشست های تشکل های مختلف 
موجب امی��دواری فعاالن سیاس��ی و بازش��دن عرصه 
برای فعالیت آن ها می شود و روحیه مهربانی و عطوفت 
وهمکاری بین گروه های مختلف ایجاد می شود.نمازی 
 با بی��ان این که یک��ی از پیام های برگ��زاری گردهمایی

 اصالح طلب��ان قانون م��داری ب��ود، تصریح ک��رد: در 
ای��ن همایش تم��ام س��خنرانان و همچنی��ن در بیانیه 
پایان��ی تاکید ب��ر محوریت قان��ون بودو این ک��ه قانون 
بدون ک��م و کاس��ت اجرا ش��ود. همچنین پی��ام دیگر 
این همای��ش این ب��ود که هم��ه حاضر هس��تند برای 
نظ��ام کار کنن��د و یکدیگ��ر را ب��ه رقابت س��الم برای 
پیش��رفت کش��ور دعوت می کنند.این فعال سیاس��ی 
 با اش��اره به این ک��ه مقام معظ��م رهب��ری انتخابات را

 حق الناس دانس��ته اند گفت: در همه مراحل انتخابات 
حق الناس باید مورد توجه قرار گیرد چون وقتی از همه 
برای حضور در انتخابات دع��وت می کنیم تا رای بدهند 
باید برای همه س��الیق کاندیدا داشته باشیم. همچنین 
یکی از مراحلی که حق الناس بای��د کامل در آن رعایت 

شود مرحله بررسی صالحیت ها است.
وی اف��زود: در گردهمای��ی اصالح طلبان هم��ه تاکید 
داشتند آماده حضور در انتخابات هستند به شرطی که 
حداقل یا کف انتظارات آن ها که بررس��ی صالحیت ها 
است برآورده شود تا با شوق و ذوق در سایه رقابت سالم 
و آزاد س��اختار مجلس آینده ش��کل بگیرد، چون وقتی 
مجلس کامال منتخب مردم باشد با دولت منتخب مردم 

می تواند هم جهت کارها را انجام دهد.



يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

گشتی در اخبار انتخاب سمیرم به عنوان قطب بازی های بومی و محلی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان

 فرماندار سمیرم گفت: این شهرس��تان به عنوان یکی از قطب های بازی های 
بومی و محلی کشورمان از طرف یونسکو انتخاب شده است.

محمد حسین نصرتی ظهار کرد: این انتخاب بجا و شایسته با توجه به پیشینه 
تاریخی، قومیتی، جغرافیایی و تنوع فرهنگی منطقه بوده است. 
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عیادت شبانه وزير از قربانی 
اسیدپاشی

دکتر سید حسن هاشمی شنبه شب با حضور در بیمارستان فوق 
تخصصی چشم پزشکی فارابی، ضمن عیادت از قربانی اسیدپاشی 
در اصفهان، از نزدیک در جریان روند درمان��ی این مصدوم قرار 
گرفت.وزیر بهداش��ت در حاش��یه این عی��ادت و معاینه قربانی 
اسیدپاشی، به تش��ریح روند درمانی مصدوم پرداخت و گفت: تا 
االن تعداد زیادی عمل جراحی بر روی چش��م و پوست مصدوم 
انجام شده و تمام تالش ها برای حفظ چشم بود. چون قرنیه هر 
دوچشم دچار سوراخ شدگی شده بود و بخش عمده استحکامات 
چشم هم آسیب دیده بود.وی با تاکید بر تالش تیم پزشکی برای 
حفظ چشم، تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مصدوم خوب 
اس��ت اما احتیاج به عمل های بعدی دارد.هاشمی با اعالم اینکه 
چشم مصدوم نور و حرکت دست را تشخیص می دهد، ادامه داد: 
این نشان می دهد که عصب چشم سالم است و بایستی عمل های 
بعدی انجام شود و اگر مشکلی پیش نیاید، پیوند قرنیه مصنوعی 

است که حداقل بین 3 تا 6 ماه بعد انجام می شود.

جلوگیري از تردد خودروهاي فاقد 
معاينه فني از ابتداي بهمن ماه

     رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان از اجراي 
طرح ویژه ممنوعیت تردد خودروهاي دودزا و فاقد برگ معاینه 

فني از ابتداي بهمن ماه امسال خبر داد.
سرهنگ حسین غالمي اظهار کرد: به منظور کاهش آلودگي هوا، 
طرح تشدید ممنوعیت تردد خودروهاي فاقد برگ معاینه فني 
از ابتداي بهمن ماه امسال در سطح خیابان هاي شهر اصفهان و 

شهرستان هاي دیگر استان به اجرا گذاشته مي شود. 
وي با اشاره به مزایاي این طرح، افزود: هماهنگي هاي الزم براي 
پذیرش خودروها در مراکز معاینه فني سطح استان به عمل آمده 
و تمامي خودروهاي داراي نقص فني موظفند بر اس��اس زمان 
بندي اعالم شده به این مراکز مراجعه و نس��بت به دریافت و یا 

تمدید برگ معاینه فني خود اقدام کنند. 
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان تصریح کرد: 
هیچ فرقي بین خودروهاي شخصي با اتوبوس هاي شرکت واحد 
و یا سرویس هاي ادارات وجود ندارد و پلیس با هر خودرویي که 

داراي نقص فني باشد برابر قانون برخورد مي کند. 
س��رهنگ غالمي با بیان اینکه وجود یک نقص فني در خودرو، 
بیش��تر مواقع باعث وقوع تصادفات حتي ناگوار مي شود، اظهار 
کرد: از ش��هروندان انتظار داریم که در این طرح، همکاري الزم 
را با پلیس به عمل آورده و در افزایش ایمني، سالمت و انضباط 

اجتماعي شهر خود سهیم شوند. 
وي خاطرنش��ان کرد:  خودروهاي صفر تا ۵ س��ال نیاز به برگ 

معاینه فني ندارند. 

 سرطان معده اولین 
سرطان در آقايان ايرانی 

رییس انس��تیتو تغذیه ایران گفت: نمک عامل اصلی فشار خون 
و بیماری های قلبی است. هر انسان روزانه حداکثر 3 گرم نمک 
نیاز دارند در حالی که این میزان را فقط با خوردن ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
گرم نان یا پنیز یا سس به دست می آورد، بنابراین همه مردم باید 
نمکدانها را از بین ببرند. مجید حاجی فرجی در همایش بس��یج 
ملی کاهش مصرف نمک بر آموختن چگونه اس��تفاده کردن از 
نمک، شکر و چربی تأکید کرد.وی با بیان اینکه ۱7 میلیون نفر 
در دنیا بر اثر بیماری های قلبی و عروقی س��االنه جان خود را از 
دس��ت می دهند گفت: 9 میلیون نفر از این افراد به علت فش��ار 
خون می میرند که علت اصلی فشار خون نیز مصرف نمک است.

حاجی فرجی با اشاره به فعالیت ۵ کشور صنعتی دنیا برای کاهش 
مصرف نمک و جایگزین کردن مواد دیگ��ر به جای نمک گفت: 
فنالند به عنوان یک کشور موفق طی سه دوره ۱۰ ساله توانست 
هر ۱۰ سال یک گرم مصرف س��رانه نمک را در کشورش کاهش 
دهد.وی در ادامه این همایش صراف زادگان، رییس پژوهش��گاه 
قلب و عروق اصفهان ضمن دستاوردهای این پژوهشگاه طی یک 
تحقیقات ۱3 ساله اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان می دهد که 

مصرف نمک در آقایان و افراد چاق بیشتر از دیگران است.
وی با بیان اینکه سه گرم در روز مصرف مجاز نمک است گفت: در 
هر صد گرم پنیر  2.2گرم، در هر صد گرم نان 2.3 و حتی در هر 
صد گرم سس گوجه ۱.8 گرم نمک وجود دارد و این میزان در نان 

سنتی به ۱.7۵ می رسد.
در ادامه کاظم زنده دل قائم مقام مرکز تحقیقات سرطان به ارتباط 
قوی میان مصرف نمک و ابتال به سرطان معده اشاره کرد و گفت: 

سرطان معده اولین سرطان در آقایان ایرانی به شمار می رود.

 استعدادهای درخشان قرآنی
 آران و بیدگل شناسايی  می شوند

رییس اداره تبلیغ��ات  آران و بیدگل ب��ا بیان اینکه اس��تعدادهای 
درخش��ان قرآنی شهرس��تان شناس��ایی و پرورش داده می شوند، 
گف��ت: 2 قرآن آموز شهرس��تان آران و بیدگل در مس��ابقات قرآنی 
تالوت به مرحله کشوری راه یافتند.حجت االسالم سمیع اهلل مردان 
، با اشاره به وجود استعدادهای درخش��ان قرآنی در این شهرستان 
اظهار داش��ت: در این دور از مس��ابقات قرآنی تالوت ۵ نفر از استان 
اصفهان به مرحله کشوری راه یافته و ۱4 نفر نیز برگزیده شدند که 
از میان برگزیدگان 4 نفر از ش��هر نمونه قرآنی آران و بیدگل بودند.

وی افزود: در مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآنی تالوت که 
به صورت همزمان در مراکز اس��تان ها برگزار شد، از استان اصفهان 
36۰ نفر در 2 رشته رقابت کردند.وی  بیان کرد: مرحله کشوری این 
مسابقات 29 بهمن امسال در سالن اجتماعات حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی در تهران برگزار می شود.وی تصریح کرد: نتایج این 
مرحله از مسابقات قرآنی در کنار افتخارآفرینی جوانان و نوجوانان این 
 شهرس��تان در حفظ قرآن کریم افتخار دیگری برای این شهرستان 

بوده  است .

موتور سیکلت ها عامل ۴۰ درصد  تلفات انسانی 
 :  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
کاهش آلودگی هوا و زیست بهتر ش��هری در قالب آب، هوا و 
خاک، بهبود حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ شهروندی، 
حمل و نقل هوشمند و حمل و نقل غیر موتوری این محورها 

را تشکیل می دهند.
وی با اش��اره به اینکه مطابق نظر محیط زیس��ت 7۰ درصد 
آلودگی هوا برعهده حمل و نقل ش��هری اس��ت، ابراز داشت: 
 تالش م��ا کاه��ش حمل و نق��ل ش��خصی از طری��ق بهبود 
سرویس های عمومی و بهبود فنی خودروها است که هر ۵ سال 

یک بار باید معاینه فنی شوند.
صلواتی با اشاره به  افزایش جایگاه های سی ان جی در سطح 
 شهر بیان داشت: تا پایان سال سه و تا س��ال آینده ۵ جایگاه 

سی ان جی در شهر اصفهان به این تعداد  اضافه می شوند.
 وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه توسعه پنجم سهم حمل 
و نقل عموم��ی افزایش پیدا کن��د، گفت: بازس��ازی ناوگان 
اتوبوس��رانی از جمله اقدامات در دس��ت انجام است و بر این 
اساس ازسال  93 تاکنون 3۰ دستگاه اتوبوس تحویل ناوگان 

شده و 2۰  عدد نیز در شرف تحویل است.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
قرارداد خرید ۱7۰ دس��تگاه جدید با ش��رکت های مختلف 
همچون زرین خودرو و ایران خودرو منعقد ش��ده است که تا 
پایان خرداد سال آینده وارد چرخه می شود، ابراز داشت: اعتبار 
خرید اتوبوس برای سال دیگر دو برابر شده و به ۱۰۰ میلیارد 
رسیده اس��ت و ۱۰ میلیارد تومان نیز برای بازسازی و تعمیر 

پیش بینی شده است.
صلواتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس امسال و ۱۰۰ 
عدد تا سال آینده بازسازی می شود، گفت: تا سال آینده ۱۰۰ 
 دستگاه اتوبوس دو کابین و 4۰ اتوبوس تک کابین به ناوگان 

بی آر تی اضافه می شود.
صلواتی با اشاره به رضایتمندی 8۵ درصدی مسافران از سامانه 
بی آرتی گفت:  روزانه ۱۱۰ تا ۱4۰ هزار  مسافر در این خطوط 
جا به جا می ش��وند و رضایتمندی 8۵ درصدی مس��افران را 
 شاهد بوده ایم.وی با اش��اره به اینکه تا س��ال آینده سه خط

 بی آر تی جدید به این ناوگان اضافه می شود،  گفت: خط دوم 

از جمهوری تا میدان آزادی، خط سوم ار دانشگاه آزاد اسالمی 
خوراسگان تا میدان امام علی )ع( و خط ششم از میدان قدس 

تا جمهوری راه اندازی می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
راه اندازی ۱7 نمایش��گر الکترونیکی زمان رس��یدن اتوبوس 
به ایستگاه ها تا سال آینده گفت: همچنین راه اندازی سامانه 
هوشمند تاکسی در حال تکمیل اس��ت  و از ۱۰ هزار و  32۰ 
تاکسی، ۵ هزار و 88۰  نفر در این طرح ثبت نام و ۵ هزر و 294  

عدد نصب کرده اند.
 وی اضافه ک��رد: امیدواریم در ف��از دوم این ط��رح به زودی

  تاکسی های تلفنی مدارس و غیره در طرح قرار بگیرند.
صلواتی بیان داشت: مهندسی ترافیک، اعمال قانون و آموزش 
سه ضلع  مهم حمل و نقل است که بسیاری از ارگان ها مدعی 
مس��وولیت در زمینه آموزش هس��تند اما درواقع این بخش  

تاکنون نادیده گرفته شده است.
وی با اش��اره به اجرای برنامه های گس��ترده آموزش سازمان 
 حم��ل و نق��ل و ترافی��ک در این زمین��ه خاطرنش��ان کرد:

 تفاهمنامه ای با آموزش  وآموزش و پرورش امضا کرده ایم تا 
زنگ ترافیکی در مدارس داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
تولیدات رس��انه ای، حضور در ش��بکه های مج��ازی، بازی، 
انیمیشن، فیلم، کلیپ را دردس��تور کار قرار داریم و با صدا و 

سیما نیز صحبت هایی کرده ایم.
وی با اشاره به راه اندازی باشگاه مجازی همیاران ترافیک و ارایه 
بحث های آموزشی در این زمینه افزود: همچنین نشست های 
ماهیانه ترافیک که  در آن موضوعات تخصصی ترافیک شهری 

بررسی می شود شنبه های اول هر ماه برگزار می شود.
صلوات��ی با اش��اره ب��ه محور حم��ل و نق��ل هوش��مند ابراز 
داشت:دوربین های نظارت تصویری با هدف نظارت بر ترافیک 
و اصالح زمان بن��دی برای کاهش ترافی��ک و کمک به عبور 
ماشین هایی همچون، آمبوالنس، آتش نشانی و غیره تعبیه 

شده است.
 وی با اش��اره به تعبیه 26 دوربین ثبت تخلف در سطح شهر 
گفت: تا پایان سال تعداد دوربین های نظارت تصویری به  ۱4۰ 
و ثبت ترافیک به ۵۰ می رسد که این دوربین ها تاثیر خاصی 

در کاهش تصادفات و ترافیک دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تاکید کرد: به 
زودی ارتباط آنالین با مرکز کنترل ترافیک خواهیم داشت و 
بدین شکل بالفاصله تخلف فرد پیامک می شود و مجوزهای 

الزم در این ارتباط اخذ شده است.

وی با اشاره به  مطالعه طرح محدوده ترافیک و  محدوده زوج 
و فرد ابراز داش��ت: طرح زوج و فرد در صورتی فایده داردکه از 
مبدا باشد تا کاهش تردد خودروها را شاهد باشیم و این موضوع 
به شرط ایجاد تسهیالت مانند پارکینگ در مبادی محدوده، 
 تس��هیالت دوچرخه در داخل محدوده ام��کان پذیر بوده و 
راه اندازی خط یک قطار ش��هری نیز کم��ک قابل توجهی به 
 این موضوع است.صلواتی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که

 نرم افزارهای تلفن همراه را برای  شهروندان راه اندازی کنیم تا  
بتوانند پارکینگ محدوده موردنظر را انتخاب کنند.

وی با اشاره به محور حمل و نقل غیر موتوری گفت: ۵۰ درصد 
تلفات شهری عابرین پیاده هستند و 4۰ درصد تلفات انسانی 

و دو سوم کل تصادفات برعهده موتورهاست.
معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اش��اره 
به اینکه موتوره��ا به جز خس��ارت های دیگر 6 ت��ا ۱۰ برابر 
خودروهای دیگر آلودگ��ی دارد، تاکید ک��رد: زمانی بیش از 
9۰ درصد ترددهای س��طح ش��هر  با دوچرخه بوده است که 
االن کمتر از سه درصد رسیده است و در نتیجه تبعات ناگوار 

آلودگی و  کم  تحرکی دانش آموزان را به دنبال دارد.
وی با اش��اره به اینکه ه��م اکن��ون  42 ایس��تگاه دوچرخه 
در س��طح ش��هر وجود دارد که تا پایان س��ال به ۵۰ ایستگاه 
 افزایش پی��دا می کند، ابراز داش��ت: تعبیه مس��یرهای ویژه 
دوچرخه سواری ضروری است؛ هم اکنون 6۰ کیلومتر مسیر 
دوچرخه موجود است که اکنون به دالیل مختلف قابل استفاده 

نیست و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده تصحیح می شود.
صلواتی با بی��ان اینکه  توصیه ش��ورای ش��هر وش��هرداری 
ایجاد ۱۰۰ کیلومتر مس��یر دوچرخه اس��ت، گفت: با هدف 
پیوس��ته کردن مسیرهای دوچرخه در س��ال آینده، توسعه، 
اتصال و ارتباط  این مس��یرها را  در س��ال آینده را داریم. وی 
اضافه کرد: اس��تقرار ایس��تگاه های دوچرخه دانش آموزان 
 در نزدیک��ی م��دارس از دیگر اقدام��ات موث��ر در این زمینه

 است.
وی با اشاره به تعبیه ایس��تگاه های مکانیزه دوچرخه سواری 
برای نخس��تین بار در اصفهان اظهار داش��ت:  س��االنه یک 
 میلیاردتوم��ان صرف نگه داری این ایس��تگاه ها می ش��ود و 
۱۰  ایستگاه مکانیزه هوشمند برای سال آینده ایجاد می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان تاکید کرد: 
ش��فاف کردن خطوط عابر پیاده برای س��واری ه��ا  و اعمال  
قانون در  زمینه رعایت حقوق پیاده سواران و تذکر احترام دو 
طرفه پیاده و س��وار به یکدیگر  با استفاده از همیاران از جمله 
اقدامات در دس��ت انجام به منظور بهبود فضای حمل و نقل 
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پس از گذشت ۱3 س��ال و اندی از آغاز پروژه خط یک 
متروی اصفهان، هنوز قفل های این پروژه شکسته نشده 
است و امیدواریم که هرچه سریع تر این پروژه راه اندازی 
شده و عملیات خط دوم نیز آغاز شود. به گزارش فارس 
بخش دوم هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر با 
ارایه تذکراتی از سوی تعدادی از اعضای شورای اسالمی 

شهر اصفهان برگزار شد.
  مس�ايل میراثی پیرامون راه اندازی خطوط 
مت�روی اصفهان توس�ط کارشناس�ان بررس�ی 

می شود
نور اهلل صلواتی، عضو شورای اس��المی شهر اصفهان در 
ابتدای این جلس��ه با بیان اینکه هفته گذشته جلسه ای 
در سازمان قطار ش��هری اصفهان با حضور کارشناسان 
یونس��کو و ایکوموس برگزار ش��د، گفت: در این جلسه 
صحبت های کارشناس��ی پیرام��ون مباح��ث میراثی 
و عبور خ��ط دوم متروی اصفه��ان از زیر می��دان امام 
)ره( ارایه ش��د و مس��ایل میراثی پیرام��ون راه اندازی 

 خطوط متروی اصفهان توس��ط کارشناس��ان بررسی
 می شود.

وی ضمن تشکر از مدیریت سازمان قطار شهری اصفهان 
و حومه به منظور انجام اقدام��ات و فعالیت های مثبت 
در حوزه راه اندازی این پروژه در طی یک س��ال گذشته 
اظهار کرد: کارشناس��ی های الزم در راستای عبور خط 
دوم مت��روی اصفهان از زی��ر میدان ام��ام )ره( صورت 

گرفته است.
  عبور خط دوم متروی اصفهان از زير میدان 

امام )ره( آسیبی به بنا های تاريخی وارد نمی کند
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اینکه بر 
اساس تصمیمات و نظرات کارشناس��ی عبور خط دوم 
متروی اصفهان از زیر می��دان ام��ام )ره( هیچ تأثیری 
بر بنا های تاریخی ن��دارد، تصریح ک��رد: امیدواریم که 
بودجه ه��ای مت��روی اصفه��ان تأمین ش��ود و هر چه 
سریع تر ش��اهد راه اندازی این پروژه مهم باشیم. پروژه 
متروی اصفه��ان یکی از پروژه های مهم اس��ت که اجرا 
و راه اندازی این پروژه کمک بس��یاری به توسعه حمل 
و نقل عموم��ی اصفهان می کند اما پس از گذش��ت ۱3 
سال و اندی از آغاز پروژه خط یک متروی اصفهان، هنوز 
قفل های این پروژه شکس��ته نشده اس��ت و امیدواریم 
که هر چه س��ریع تر این پروژه راه اندازی شده و عملیات 
خط دوم نیز آغاز ش��ود، البته دولت طی این سال ها به 
 تعهدات مالی خود در راس��تای این پ��روژه عمل نکرده

 است.

دبیر علمی کنگره بین الملل��ی بادی کانتورینگ از معروف 
شدن و نام گرفتن ایران به عنوان پایتخت جراحی جهان به 

علت فراوانی جراحی های بینی سخن گفت.
 بهزاد خوروش دبیرعلمی کنگره بین المللی بادی کانتورینگ 
در نشست خبری این کنگره اظهار کرد: متأسفانه در ایران 
در رابطه با زیبایی، مشکالت فرهنگی وجود دارد و افراد بر 
این باورند ک��ه زیبایی صورت برای آنان زیبایی س��یرت به 

ارمغان می آورد.
وی افزود: شمار باالی جراحی های بینی در کشور در حالی 
است که جراحی بینی در آمریکا به مراتب از ایران کمتر است 
و در کل می توان گفت جراحی های زیبایی و اقدامات زیبایی 

نیز از ایران به مراتب کمتر است.
خوروش با ذکر مثالی ادامه داد: زمان��ی که در آمریکا بودم 
از فردی که در ح��وزه جراحی های بین��ی فعالیت می کرد 
پرس��یدم، چرا بینی فالن ش��خص را عمل نکردی؟ و او در 
پاسخ گفت؛ آن فرد بازیگر هالیوود نیس��ت تا نیاز به عمل 
بینی داشته باشد. و این سخن بدان معنی است که در آمریکا، 

درخواست برای عمل جراحی بینی بسیار پایین است.
دبیر علمی کنگره بین المللی بادی کانتورینگ تأکید کرد: 
من به عنوان فوق تخصص جراحی پالس��تیک، در مواردی 
به بیمار توصیه می کنم از جراحی زیبایی منصرف ش��ود، 
چرا که ممکن است نتیجه مورد نظر وی در این جراحی ها 

به دست نیاید.
وی افزود: گاهی بیماران��ی برای جراحی های زیبایی به من 
مراجعه می کنند که مشکل مالی دارند و حتی به نان شب 
نیز محتاجند، ولی به علت چش��م و همچشمی به این کار 
دست می زنند و من با صراحت به بسیاری از آنها می گویم؛ 
پول جراحی را در جای دیگر زندگی باید هزینه کرد، نه در 

جراحی های زیبایی غیرضروری.
فوق تخصص جراح��ی پالس��تیک، بس��یاری از تبلیغات 
جراحی های زیبای��ی را عوامفریبانه دانس��ت و به مردم در 

رابطه با آنها هشدار داد.
 بهزاد خوروش با اش��اره به تبلیغات وسیع صورت گرفته در 
عرصه جراحی های زیبایی گفت: بس��یاری از تبلیغات این 
عرصه عوامفریبانه است و مردم نباید فریب آنها را بخورند، 
چرا که بسیاری از این اقدامات، عوارضی شدید و وحشتناک 

دارد.
وی تصریح کرد: سال ها پیش دستگاهی وارد کشور شد به نام 
لیزرلیپولی وارد شد که شرکت های واردکننده اینگونه تبلیغ 
می کردند که پس از یکبار استفاده از این دستگاه در ناحیه ای 
از بدن، دیگر در آن ناحیه چربی به وج��ود نخواهد آمد، در 

حالی که این ادعایی دروغین بیش نبود.

 در یک دهه گذش��ته قری��ب به 88۰۰ تن ب��ه علت مرگ 
خاموش جان خود را از دس��ت داده اند، رقمی که تقس��یم 
آن بر روزهای س��پری ش��ده دراین مدت از م��رگ به طور 
میانگین دو نفر در روز حکایت دارد.از ابتدای س��ال 83 تا 
پایان سال گذش��ته 8۵47 تن به علت استنشاق گاز سمی 

منوکسیدکربن جان خود را از دست داده اند.
بر پایه این گزارش و  برابر آماری که پزش��کی قانونی اعالم 
کرده است  در هشت ماه امسال یعنی از ابتدای فروردین ماه 
یعنی تا پایان آبان ماه س��ال 93 نیز 247 تن جان خود را از 
دست داده اند که در مجموع می توان گفت از ابتدای امسال 

تاکنون 8794 نفر قربانی قاتل خاموش شده اند.
در این میان س��ال 86 با تع��داد ۱۰24 قربانی مرگبارترین 
س��ال برای گازگرفتگی بوده و پس از آن س��ال 8۵ با 973 
مورد و سال 9۰ با 96۵ مورد در رتبه های دوم و سوم برای 

مرگبارترین سال های گازگرفتگی بوده اند.
در میان سال های دارای کمترین آمار گازگرفتگی نیز سال 

9۱ با 697 مورد در صدر قرار دارد و پس از آن س��ال 83 با 
7۱3 مورد و س��ال 88 با 769 مورد در رتبه های بعدی قرار 

دارند.
کمترين قربانیان گازگرفتگی در سال جاری

با توجه به تع��داد 247 نفری که تا ابتدای آذر ماه امس��ال 
در ح��وادث گازگرفتگ��ی جان خ��ود را از دس��ت داده اند 
به نظر می رس��د س��ال 93 دارای کمترین  رکورد کش��ته 
شدگان ناش��ی از گازگرفتگی در یک دهه اخیر باشد، البته 
باید این موض��وع را نیز مدنظر قرار داد که ایام زمس��تان از 
 مرگبارترین ماه ه��ا برای فعالیت قاتل خاموش محس��وب

 می شود.
به گزارش ایسنا، چندین برابر این تعداد نیز افرادی هستند 
که از چنگال قاتل خاموش رهایی یافته ام��ا تا آخر عمر با 
عوارض ناشی از آن روبرو هس��تند، معلولیت های دایمی و 
موقتی، نقص در قدرت تکلم، حرکت و بینای��ی و ... از این 

موارد هستند.

یکی از وکالی شاکی از رییس سازمان غذا و دارو و روسای 
سابق سازمان اس��تاندارد پیرامون اس��تفاده از روغن پالم 
در محصوالت لبنی، از دس��تور بازپرس پرونده به سازمان 
غذا و دارو برای انتش��ار اس��امی کارخانج��ات متخلف که 
 از روغن پال��م در محص��والت لبن��ی اس��تفاده کرده اند،

 خبر داد.
مصطفی ترک همدان��ی با بیان ای��ن مطلب اظه��ار کرد: 
بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به سازمان غذا 
و دارو دستور داده که اسامی کارخانجات متخلف را که در 
محصوالت خود از روغن غیرمجاز پالم استفاده می کردند، 

منتشر کند.
وی افزود: با توجه به م��اده 43 قانون تعزی��رات حکومتی 
در امور خوراک��ی و بهداش��تی، وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی مکلف اس��ت اس��امی اقالم خوراکی و 
بهداشتی غیرمجاز را اعالم همگانی کند که اکنون با گذشت 
چندین ماه از زمان رسانه ای شدن استفاده از روغن پالم در 

محصوالت لبنی و با پیگیری بازپرس پرونده و حساس��یت 
دادستانی تهران در امور بهداشتی مردم، بازپرس شعبه ۱۵ 
دادسرای کارکنان دولت دستور انتشار اسامی کارخانجات 
متخلف که در تولید محصوالت خود از روغن پالم استفاده 

می کردند را به سازمان غذا و دارو صادر کرد.
این وکیل دادگس��تری یادآور شد که س��ازمان غذا و دارو 
موظف است ظرف مدت سه روز پس از دریافت این دستور، 
اسامی کارخانه های متخلف را منتشر و نتیجه را به دادستانی 

تهران گزارش کند.
بر اس��اس این گزارش، چند تن از وکالی دادگس��تری در 
2۵ مرداد ماه س��ال جاری با حضور در دادسرای کارکنان 
دولت از رییس س��ازمان غذا و دارو و روسای سابق سازمان 
اس��تاندارد پیرامون موض��وع اس��تفاده از روغ��ن پالم در 
محصوالت لبنی ش��کایت کردن��د که این ش��کایت برای 
 رسیدگی به ش��عبه ۱۵ دادس��رای کارکنان دولت ارجاع 

شد.

پس از 13 سال و اندی

قفل های خط يک مترو هنوز شکسته نشده است

در يک دهه گذشته؛ 

قاتل خاموش روزی دو قربانی گرفت
 انتشار اسامی استفاده کنندگان از چربی صنعتی 

در سبد غذايی مردم

ايران پايتخت جراحی بینی جهان

 برخی به نان شب محتاجند اما بینی عمل می کنند

گروه  علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اينکه دغدغه 
نخست تمامی شهروندان حمل و نقل است تمام تالش ما انجام فعالیت های موثر در اين زمینه جامعه

بوده است.
وی با اشاره به اينکه هم اکنون ۲۵۰ روز از آغاز تصدی من در اين سمت می گذرد به ارايه عملکرد اين مدت پرداخت 

و افزود: از ابتدای کار ۵ برنامه در زمینه حمل و نقل شهری در دستور کار ما قرار گرفت.



يادداشت

 حداقل عیدی کارگران يک میلیون
 و ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

پرداخت عیدی ۱ میلیون و ۲۱۶ ه��زار تومانی تا ۱ میلیون و 
۸۲۴ هزار تومانی کارگران در س��ال جاری از بهمن ماه آغاز 

می شود.
هرسال با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال کم کم بحث 
مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال آنها در محافل 
مختلف مطرح می شود و کارگران از بهمن ماه منتظر دریافت 

عیدی هستند.
بر اساس قانون مصوب سال ۱370 مجلس شورای اسالمی، 
»کارفرمایان کارگاه های مش��مول قان��ون کار مکلفند به هر 
یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز 
آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی 
از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل 

مزد روزانه قانونی تجاوز کند.«
بر این اس��اس با توجه به اینکه حداقل دس��تمزد سال جاری 
مشموالن قانون کار و کارگران، ماهانه ۶0۸ هزار تومان است، 
حداقل عیدی پایان س��ال کارگران یک میلیون و ۲۱۶ هزار 

تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۴ هزار تومان خواهد بود.

ادامه سیر نزولی 
بدهی های خارجی ايران

بدهی خارج��ی ایران در پایان ش��هریور ماه امس��ال با 5۴۴ 
میلیون دالر کاه��ش به ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون رس��ید که 

بیانگر ادامه روند کاهشی بدهی خارجی ایران است.
در پایان ۶ ماهه اول امس��ال مجموعه بدهی خارجی کشور با 
5۴۴ میلیون دالر کاهش به ۶ میلی��ارد و ۱۱۱ میلیون دالر 

رسیده است.
طبق جداول بانک مرکزی مجموع بده��ی کوتاه مدت ایران 
7۶۱ میلیون دالر و بدهی میان مدت و بلندمدت 5 میلیارد و 

350 میلیون دالر اعالم شده است.
سررسید بدهی های خارجی در پایان شهریورماه امسال 9۱۴ 
میلیون دالر است و این رقم در سال های 9۴ تا 97 به ترتیب 
یک میلیارد و  307 میلیون دالر، ی��ک میلیارد و 50 میلیون 

دالر، 77۲ میلیون دالر و ۲ میلیارد و ۶9 میلیون دالر است.

ضرورت ايجاد تعرفه مناسب
بر واردات محصول فوالدی

به مناسبت۲3 دی ماه س��ال روز انعقاد قرارداد احداث ذوب 
آهن اصفهان، دکتر سعد محمدی مدیر عامل  ضمن تبریک 
این روز,گفت : در تاریخ ۲3 دی ماه سال۱3۴۴ انعقاد قرارداد 
احداث ذوب آه��ن اصفهان برای تولید ۶00 ه��زار تن فوالد 
انجام شد و در ۲3 اسفند ماه س��ال ۱3۴9 ثبت اولین تولید 

چدن در تاریخ کشور ماندگار شد .
وی با اش��اره به برنامه میان مدت ش��رکت ب��رای افزایش دو 
میلیوني ظرفیت تولید بر اساس اهداف و برنامه ها گفت : تنوع 
محصول و افزایش کیفیت امکان حضور در بازارهای صادراتی 

را افزایش می دهد .
دکتر س��عد محمدی در ادامه با تحلی��ل وضعیت موجود در 
جهان و اثرات کاهش قیمت و رکود اقتصادی حاکم بر جهان 
گفت : این موضوع مطمئنا ش��رایط اقتصادی م��ا را نیز برای 

توسعه سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد .
وی تاکید نمود : در این شرایط خاص ضروری است مسووالن 
کشوربا وضع تعرفه هاي مؤثر، نسبت به ورود انبوه  محصوالت 

ارزان و بی کیفیت خارجی تدابیر فوری و الزم اتخاذ نماید .

محاسبه گاز بهای اصفهانی ها
با اقلیم بندی جديد 

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اعمال 
اقلیم بندی های جدید در سطح استان از محاسبه گاز بهای 

مشترکین براساس این اقلیم بندی جدید خبر داد.
 حیدر علی گوگردچیان اظهار کرد: این اقلیم بندی همزمان 
در سراسر کشور انجام شده است و از این پس در کنتورخوانی 

نیروهای شرکت گاز استان اصفهان اعمال می شود.
گوگردچی��ان تاکید کرد: با همکاری س��ازمان هواشناس��ی 
موقعیت جغرافیایی و ش��رایط جوی شهرس��تانهای نایین، 
خوانسار، برخوار، کاشان و شاهین شهر ارزیابی و کارشناسی 
شد و در نتیجه اقلیم شهرهای نایین، کمشچه و نیاسر کاشان 
از 3 به ۲ و همچنین خوانس��ار، میمه و وزوان از ۲به ۱ تغییر 

یافت.
معاون بهره برداری ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت مصرف بهینه تصریح کرد: به طور مثال اگر مشترکی 
مصرف کنونی اش ۱00ه��زار مترمکع��ب در اقلیم بندی ۲ 
بوده و گاز بهای وی ۱0هزار تومان محاسبه می شده است با 
اقلیم بندی جدید، مبلغ گازبهای قبلی خود را برای ۱50هزار 

مترمکعب گاز در اقلیم 3 می پردازد.

 اعطای تسهیالت اشتغال
 وخودکفايی در دهاقان

مسوول واحد اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
دهاقان گفت: در سال جاری ۱۶7 فقره اعطای وام تسهیالت 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 5۲7 میلیون ریال تنها بخشی 
از خدمات این ارگان در جهت خوداشتغالی مددجویان تحت 

پوشش بود.
عبدالحس��ین نجفی اظهار کرد: در س��ال ج��اری ۱۶7 نفر 
از مددجوی��ان کمیته ام��داد خمینی موفق ب��ه دریافت وام 
اش��تغال و خودکفای��ی ش��دند، ک��ه ب��رآورد می��زان ای��ن 
 تس��هیالت در مجموع ی��ک میلی��ارد و 5۲7 میلی��ون ریال

 بود.وی تصری��ح کرد: پرداخت این تس��هیالت به صورت وام 
بانکی و با ارایه معرفی نامه از این ارگان و یا از طریق پرداخت 
وام با تامین اعتب��ار از منابع داخلی خود کمیت��ه امداد امام 

خمینی انجام پذیرفت.
ای��ن مق��ام مس��وول ادام��ه داد: کش��اورزی، دام��داری، 
صناب��ع دس��تی و فعالیت های صنف��ی و صنعت��ی از جمله 
 مش��اغلی هس��تند ک��ه در این ط��رح م��ورد حمای��ت قرار 

گرفتند.

اخبار کوتاه 

4
پگاه گلپایگان در فرابورس 

عبداهلل قدوسی مدیر عامل ش��رکت پگاه گلپایگان در بازدید نماینده این شرکت در 
گلپایگان و خوانسار اظهارکرد: در برنامه پنج ساله میزان صادرات این شرکت تا 50 
درصد افزایش می یابد و همچنین در شش ماهه اول س��ال آینده نیز  وارد فرابورس 

می شویم.

محمد حس��ین کریمی پ��ور، عضو هیات 
نماین��دگان اتاق بازرگانی گف��ت: کارمند 
بیکاری ک��ه روزان��ه بیش از یک س��اعت 
اشتغال واقعی ندارد، چه می کند؟ بخشنامه 
و مقررات و بگیر و ببن��د تدوین می کند و 
زندگی و کس��ب و کار مردم را مشکل می 

کند.
کاه��ش درآمده��اي نفتي نگران��ي هاي 
بس��یاري را براي دولت ایجاد کرده است. 
در همین حال بررس��ي ها نشان مي دهد 
که قوه مجریه براي تامی��ن نیازهاي مالي 
اداره کشور از حجم پروژه هاي عمراني کم 
مي کند و فش��ارهاي مالیاتي روي فعالیت 
هاي تولی��دي را نیز افزای��ش مي دهد. در 

الیح��ه بودجه س��ال 9۴ ک��ه حتي پیش 
از کاهش قیم��ت نفت تدوین ش��ده بود، 
 نیز این موضوع م��ورد تاکید ق��رار گرفته

 بود.در همین ح��ال فع��االن اقتصادي و 
تحلیلگران براین باورند که سیاست گذاران 
اقتصادي کش��ور باید راهکار دیگري براي 

تغییر شرایط اقتصادي کشور پیدا کنند.
محم��د حس��ین کریمی پور عض��و هیات 
نمایندگان ات��اق ایران و رییس پیش��ین 
کمیس��یون کش��اورزي اتاق ایران به بیان 
برخ��ي آماره��ا و تحلیل ه��ا در این مورد 

پرداخت.
کریم��ی پ��ور گفت��ه :» در ایران ش��رایط 
»آلی��س در س��رزمین عجای��ب« حاکم 

اس��ت. چش��م انداز و اسناد اس��تراتژیک 
باالدس��تی دیگ��ر را ببینی��د. گوی��ی 
سیاس��ت گذاران ب��رای کش��وری خیالی 
غی��ر از کش��ور ای��ران فعل��ی،  سیاس��ت 
 گ��ذاری م��ی کنند.کاهش قیم��ت نفت

 نگراني هاي بس��یاري را در س��طح فضاي 
اقتصادي کشور ایجاد کرده است.«

اظهارنظرهاي کریمی پور نش��ان مي دهد 
در حال حاضر یک��ي از گرفتارهاي اصلي 
صاحب��ان کس��ب و کار به ش��یوه رفتاري 

کارمندان دولت مربوط است.
کریم��ی پ��ور در این م��ورد نی��ز گفت:» 
کارمن��د بیکاری ک��ه روزانه بی��ش از یک 
 س��اعت اش��تغال واقع��ی ن��دارد، چ��ه

 می کند؟ خدای نک��رده بخش کوچکی از 
دولتی ها هم که فاسدند در این آشفته بازار 

کیسه ها را پر می کنند.«
 گفته های این عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران نش��ان می دهد که بخ��ش مهمی از 
بودجه های کشور به دلیل کارایی کم نظام 
اداری و وجود فس��اد در برخ��ی الیه های 
مدیریتی »دود می شود به و هوا می رود«. 
پیش از این نیز در همایش مبارزه با فساد 
چهره های کلیدی کابین��ه یازدهم به این 
موضوع اش��اره کرده بودند. در حال حاضر 
نیز بخ��ش خصوصی با توج��ه به وضعیت 
عمومی کش��ور این موض��وع را با جدیت 

پیگیری می کند.
رییس پیش��ین کمیس��یون کش��اورزي 
اتاق ای��ران ب��رای نش��ان دادن ش��رایط 
چنی��ن  کش��ور  براقتص��اد   حاک��م 
می گوید: برای اینکه عمق فاجعه را در یابید 
بدانید که یکی از بهترین دولت های دنیا که 
یک اقتصاد بس��یار پیچیده ت��راز ما  و یک 
ملت ۱30 میلیون نفری را اداره می کند ، 
دولت ژاپن است که تنها 3۱0 هزار کارمند 
دارد. میزان کار مفید کارمندان ژاپنی بیش 
از 7 ساعت در روز است. اگر تنها جمعیت 
دو کشور را در مقایسه وارد کنیم ، به ازای 
هر ۱ کارمن��د دولت ژاپن��ی ، ۱5 کارمند 

دولتی ایرانی مشغول دریافت حقوق اند.
او به لش��کر بیکاران نیز چنین اشاره کرد: 
» این ۴ میلیون نفر لش��کر پر تعداد و کم 
بهره،  کار بکند ی��ا نکند حقوق و اضافات و 
ترمیم ساالنه می خواهد و عالوه بر آن،  جا و 
مکان و برق و آب و اتومبیل و سفر و سمینار 
و ه��زار جور خ��رج و هزینه جانب��ی دارد. 
آنها بدین طری��ق بودجه جاری عظیمی را 
می بلعند که در س��ال ه��ای اخیر بودجه 

عمرانی ایران  را زیر وزن خ��ود له کرده و 
بزرگترین مانع حرکت کشور است.« او به 
 میراث دولت گذش��ته نیز اشاه کرد: » من 
می فهمم که ای��ن میراث ش��وم به دولت 
یازدهم اجبارا به ارث رسیده است. فراموش 
نمی کنم ک��ه بگویم در حال��ی که تکلیف 
مص��رح قوانی��ن، کوچ��ک س��ازی دولت 
بود، در فاصله ۸۴ ت��ا 9۲ تعداد واحدهای 
س��ازمانی دولت رش��د غیر قاب��ل باور 5۱ 
درص��دی را تجربه کرد و تع��داد زیادی از 
 این لش��کر در آن دوره بی تدبیری جذب

 شدند.« او ادامه داد: » نه تنها تمام بودجه 
مملکت به این ترتیب دود می ش��ود بلکه 
بس��یاری از بهتری��ن افراد توانای کش��ور 
به ای��ن ص��ورت در ادارات دولتی اس��یر 
ش��ده اند بدون آنکه برای تولید کش��ور یا 
 سرنوشت اقتصادی خانواده خودشان موثر

 باشند.
 غال��ب کارمن��دان حاکمیتی س��المند و 
 دس��ت به حرام ب��از نمی کنن��د وبا حقوق 
نا کاف��ی،  خانواده هایش��ان ه��م در فقر و 
عذابند. از طرفی سیس��تمی است که همه 
طرفش ضرر اندر ضرر اس��ت. این است که 

دولت فربه و ناکارآم��د ایرانی  رتبه ۱30 از 
۲۱0 کش��ور مورد مطالعه بانک جهانی در 
اثر بخش حاکمیتی اس��ت. در قانونمندی 
۱۶9 از ۲۱۲  ، در کنترل فساد ۱5۸ از ۲۱0 
و در حمایت از کس��ب و کار ۱۴7 از ۱۸9 
ودر پاس��خگویی ۱99 از ۲۱۲ ودر کیفیت 
 مقررات ۱9۴ از ۲۱0 کش��ور مورد مطالعه 
می ش��ود. « او بیان داش��ت: »خوب با این 
لشکری که از ۴ میلیون، حداقل هر جوری 
نگاه کنیم  3 میلیونش مازاد است چه می 
خواهی��م بکنیم؟ دیگر پول نفتی نیس��ت 
بتوانی��م حقوقش��ان را بدهیم! ب��ا فردای 
بازنشس��تگی ش��ان چه می کنیم؟ البته 
بعضی می گویند مثل س��ایر کش��ورها از 
 م��ردم مالی��ات م��ی گیری��م و دول��ت را

 م��ی چرخانیم. م��ردم با طی��ب خاطر به 
حاکمیت مل��ی و خدومی که حافظش��ان 
است، مالیات می دهند. اما برای چرخاندن 
دولتی که ۱5 برابر متع��ارف ژاپنی یا چند 
برابر متعارف جهان س��وم،  بزرگ و گران 
و اینق��در کم بهره ور اس��ت ، ن��ه عادالنه 
اس��ت و نه ممکن که انتظار داشته باشیم 
با پ��ول مالیات صنای��ع و تولید و کس��ب 
وکار بچرخانیمش.   واقع��ا تولید فلک زده 
ایرانی نمی توان��د ۱5 براب��ر رقیب ژاپنی 
 اش یا 5 برابر رقی��ب مالزیایی اش مالیات

  بده��د. «کریم��ي پ��ور تصری��ح ک��رد: 
» م��ی خواه��م از ای��ن عرایض اس��تفاده 
 کنم و بگویم که مس��ایل ای��ران را باید در 
الیه های عمیق و بنیادین حل کرد. نصب 
یک وزیر بهتر یا داش��تن یک دولت حرفه 
ای تر گرچه خوب و امید بخش اس��ت ، اما 
برای مقابله با چنی��ن چالش هایی کفایت 
نمی کن��د. بپذیریم مش��کالت امروزمان 
تا حد زیادی ناش��ی از کیفی��ت حکمرانی 
ماست. ما در حکمرانی نه محتاج اصالحات 
جزی��ی و ب��از مهندس��ی بخش��ی بلک��ه 
 محت��اج طراحی مجدد و اص��الح بنیادین 

هستیم. 
گفته های کریمی پور نش��ان می دهد که 
اقتصاد ایران ب��رای عبور از بح��ران هایی 
مانند رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت 
نیاز به بازنگری در س��اختارهای اساس��ی 

را دارد.

دودشدن بودجه مملکت با کارايی کم نظام اداری 

صاحبان کسب و کار گرفتار کارمندان بیکار
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 اعالم خط فقر ماهانه 
برای هر ايرانی

 ادغام خودروسازان
 در 4 سال

معاون رفاه اجتماعي وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعي خط فقر براي هر 
ایراني را ماهانه ۲50 هزار تومان اعالم کرد.

این براي اولین بار است که یک مقام دولتي به صورت رسمي میزاني را به 
عنوان خطر فقر در کشور اعالم مي کند. احمد میدري که در برنامه رادیویي 
»کار و کارگر« سخن مي گفت، افزود: محاسبات ما نشان مي دهد که این رقم 

نسبت به وضعیت خانواده ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.
خط فقر ۲50 هزار توماني در ماه براي ایرانیان در حالي است که پیش از این 

مقام دولتي اي در این مورد آماري را ارایه نداده است.
 تنها آماري که در مورد خانوار تاکنون مطرح ش��ده بحث متوسط هزینه 
است که طبق اعالم عادل آذر، رییس مرکز آمار )در آبان ماه سال جاري و 
در همایش روز آمار( متوسط هزینه یک خانواده شهري در بهار امسال یک 

میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ادغام خودروسازان کوچک 
ظرف 3 تا ۴ سال آینده صورت می گیرد، گفت: وقتی ایران در تحریم 

غرب است، فعال ناچار به همکاری با خودروسازان چینی هستیم.
محمدرضا نعمت زاده در خصوص آخرین وضعیت ادغام خودروسازان 
گفت: ساماندهی و ادغام خودروسازان جزء سیاست های اعالمی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت که باید مقدمات آن فراهم شود، اما به 
سرانجام رساندن این ادغام، یک کار زمان بر است ولی معتقدیم موفق 
می شویم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا این 
طرح مورد استقبال خودروسازان کوچک قرار گرفته است، افزود: ادغام 
خودروسازان یک برنامه و سیاست جدید است و البته، زمان بر است تا 
به سرانجام برسد.وی تصریح کرد: تصور من بر این است که ظرف 3 تا ۴ 

سال آینده بتوان ادغام خودروسازان کوچک را عملیاتی کرد.

 مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان نطنز گفت: 
۶ طرح کشاورزی، به ارزش ۱۱.5 میلیارد ریال، در ایام 

دهه فجر امسال در نطنز افتتاح می شود.
عبدالرضا مهدی بادی با اشاره به برنامه های این اداره در 
ایام دهه فجر اظهار داشت: در ایام اهلل دهه فجر، ۶ طرح 
کشاورزی به ارزش ۱۱,5 میلیارد ریال در شهرستان 
نطنز افتتاح می شود که این هزینه از اعتبارات استانی 

به دست آمده است.
وی افزود: این طرح ها ش��امل آبیاری تحت فش��ار به 
مساحت ۴0 هکتار در قلعه گوشه، مرغداری گوشتی 
۲0 هزار قطعه ای در روس��تای اریس��مان، ساخت ۲ 
استخر ذخیره آب با ظرفیت ۴00 متر مکعب در شهر 
بادرود، کپه کاری 50 هکت��ار از مراتع نطنز و الیروبی 

قنات طرقرود است.
مهدی ب��ادی همچنین پیرام��ون برگ��زاری کارگاه 
آموزشی مبارزه با آفات انار بیان کرد: کارگاه آموزشی 
آفات درختان اناردرمحل مرکز خدمات جهادکشاورزی 

بادرود برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این کارگاه 53 نفراز باغداران، 
حضور داش��تند و در پایان  جلسه به صورت کارگاهی 

اداره و به سواالت کشاورزان پاسخ داده شد.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: 
در حال حاضر نرخ بیکاری شهرستان با توجه به برآورد 
جمعیت فعال، بیکاران ثبت نام شده حدود ۱3.۲در صد 
بوده که باید در زمینه اشتغال زایی برای آنان اقدامات 

موثری صورت گیرد.
مصطف��ی اباذری  با اش��اره ب��ه وضعیت اش��تغال در 
شهرستان ش��هرضا اظهار داشت: جمعیت شهرستان 
شهرضا در سرشماری مس��کن و نفوس سال ۱390، 
بیش از ۱50هزار نفر اعالم شد که رتبه ۸ استانی را از 
نظر جمعیت دارد به نحوی ک��ه ۸۶ درصد از جمعیت 
در نقاط ش��هری و ۱۴ درصد در نقاط روستایی ساکن 

هستند.
وی با اش��اره به وضعیت اشتغال شهرس��تان شهرضا 
گفت: در زمینه وضعیت اش��تغال با توجه به ش��رایط 
اقلیمی، رش��د صنای��ع کارگاهی و صنعت��ی و عوامل 
محیطی از قبیل مهاجرت بخش خدمات 5۴,۲ درصد، 
صنعت 33,۱ درصد و کشاورزی ۱۱,۶ درصد را به خود 

اختصاص داده است.
اباذری افزود: از س��ال ۱390 به بعد س��الیانه حداقل 
یک هزار و ۲00 فرصت شغلی ایجاد شده اما جوابگوی 

نیست.

رییس کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: نقش��ه راه برند اصفهان به زودی طراحی می شود و 

باید در این زمینه برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
محمدرضا رجال��ی در چه��ل و هفتمین جلس��ه هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، فرهنگ س��ازی کار و 
کارآفرینی بر روی کودکان و نوجوانان را اقدام مؤثر و مفید 
برای آینده جامعه برشمرد و اظهار داشت: دوران کودکی 
مهم ترین دوران تأثیرپذیری یک انسان بوده که می تواند 
شخصیت آینده وی را ش��کل دهد و آموزش کارگروهی 
و کارآفرینی می تواند در آینده ، نس��ل کارآفرین و خالق 

تربیت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سلسله نشست های 
تخصصی کمیسیون برند اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد 
و افزود: این کمیس��یون در جلس��اتی با مسووالن استان 
خواستار ارایه مدل برای برندسازی شهر اصفهان در سطح  
کشور و بین الملل بوده و در این راستا با مسووالن شهر و 

استان جلسات متعدد مشورتی برگزار کرده است .
وی از تنظیم اسناد باالدستی برند در استان اصفهان خبر 
داد و بیان کرد: در گام نخس��ت نقش��ه راه پیشنهادی با 
همکاری مشاور و همکاری مس��ووالن شهری در دست 

تهیه است.

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهر سازی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان گفت: ما در ش��هر اصفهان با 
کاهش روند فعالیت های عمرانی مواجه شده ایم و روند 
کاهش فعالیت های عمرانی در کالن شهر بزرگی مانند 

اصفهان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
رسول جهانگیری با اشاره به یکی از مهم ترین مباحث 
مهم در س��طح ش��هر اظهار کرد: تداوم فعالیت های 
عمرانی و اجرای پروژه های ش��اخص در کالن ش��هر 

اصفهان باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه طی ۱5 ماه گذشته هر الیحه ای که 
از سوی شهرداری به ویژه در حوزه عمرانی به شورای 
اس��المی ش��هر ارایه ش��ده مورد تصویب قرار گرفته 
اس��ت، اضافه کرد: اما فعالیت ها و اقدامات عمرانی در 
 سطح شهر اصفهان نسبت به گذش��ته کاهش یافته

 است.
عضو کمیسیون عمران، معماری و شهر سازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: ما در شهر اصفهان 
با کاهش رون��د فعالیت های عمرانی مواجه ش��ده ایم 
و رون��د کاهش فعالیت ه��ای عمرانی در کالن ش��هر 
 بزرگی مانن��د اصفهان ب��ه هیچ عنوان قاب��ل توجیه

 نیست.

تقاضای کار نقشهآموزش و ترویج عمران

افتتاح ۶ طرح کشاورزی 
در نطنز

نرخ ۱۳.۲ درصدی بیکاری 
در شهرضا  

 نقشه راه برند اصفهان
 به زودی طراحی می شود

کاهش فعالیت های عمرانی 
قابل توجیه نیست
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 بخ�ش مهم�ی از بودجه های 
کشور به دلیل کارايی کم نظام 
اداری و وجود فساد در برخی 
 الي�ه ه�ای مديريت�ی »دود

 می شود به و هوا می رود



یادداشت هفت رامبد جوان یکی از داوران جشنواره فجر شد

 تجهیز 330 سالن سینمای کشور به سیستم دیجیتال

فیلم های دارای ممنوعیت اکران از گذشته به ارث رسیده اند

 رامبد جوان عکسی از داوران بخش مسابقه تبلیغات و اطالع رسانی جشنواره 
فیلم فجر را در اینستاگرامش منتشر کرد.داوری این بخش از جشنواره امسال 
را سیف اهلل صمدیان، میثم موالیی، علی نیک رفتار، مرتضی شایسته و رامبد 
جوان بر عهده دارند و آثار راه یافته به جش��نواره فیلم فجر را انتخاب و داوری 

خواهند کرد.

5
مراقب این بازی ها باشید

تیزرهای انیمیش��ن »اس��را« با هدف توجه قراردادن والدین 
به نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای تولید شده است.

مجموعه تیزرهای انیمیشن »اسرا« )ESRA( در 12 قسمت 
به کارگردان��ی ارد پیکانفر و ب��ا مدیریت تولید رضا تقدس��ی 

ساخته شده است.
این انیمیشن ها به س��فارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در 

موسسه انمیشن سازی حور به تولید رسیده است.

 توقف پیشرفت انیمیشن ایران
 به دلیل بحران مالی

س��ازنده  انیمیش��ن »بوس��تان س��عدی 2« وضعیت کنونی 
انیمیشن در ایران را در کل مثبت ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه 
به دلیل وجود بحران های مالی، پیش��رفت خوب انیمیش��ن 
متوقف شده و حدود 80 درصد جلوی کارها گرفته شده است.

ملوس ُم��راد  بیان کرد: انیمیش��ن ای��ران در وضعیت خوبی 
قرار دارد ولی اگر بحران مال��ی اجازه دهد، این وضعیت خوب 
متوقف نمی شود، متأسفانه در یک سال اخیر به خاطر بحران 
مالی جلوی پیشرفت خوبی که داش��ت اتفاق می افتاد گرفته 

شده است.
وی افزود: امیدوارم که این بحران مالی برطرف ش��ود؛ اگرچه 
مدیران و دس��ت اندرکاران برای حل مش��کالت مالی تالش 
می کنند و این بحران فقط به وضعیت اقتصادی صداوسیما و یا 

حوزه انیمیشن مربوط نمی شود.
ای��ن انیمیشن س��از در بخش دیگ��ری از گفت وگ��وی خود 
درباره حضور و مشارکت اسپانسرها در ساخت یک اثر انیمیشن 
اظهار کرد: اسپانسر می تواند مساله بحران مالی را نجات دهد 
اما مشکل اساسی این است که زمانی که یک اسپانسر از یک اثر 
انیمیشنی حمایت می کند می خواهد که خیلی زود نتیجه اش 
را ببیند اما انیمیشن به ویژه انیمیشن دوبعدی کاری نیست که 

بتوان در عرض یکی - دو روز آن را به سرانجام رساند.

نمایش های تک نفره اجرا می شود  
      پات��وق فرهنگ��ی جوان��ان در قال��ب برنامه ای ب��ا عنوان

 »دوشنبه های جوانی« دوشنبه هر هفته با موضوعات  مختلف 
 ویژه جوانان از سوی خانه جوان برگزار می شود. 

برنامه این هفته برنامه دوشنبه های جوانی با  محوریت   اجرای 
نمایش تک نفره یا مونول��وگ  امروز  در مح��ل خانه جوان با 

حضور یک گروه تئاتر  برگزار می شود.  
تک گویی یا مونولوگ یکی از ش��گردهای ادبیات داس��تانی و 
هنرهای نمایشی است که در آن شخصیت داستان یا گوینده 
شعر  خطابه  یا داستان یا وصف و درددلی را به تنهایی، خطاب 
به خود یا بینندگان و ش��نوندگان، عرضه می کن��د و در برابر 

دیالوگ  قرار  می گیرد .  
مخاطبین این برنامه عموم شهروندان و به ویژه جوانان هستند 
که در این برنامه ش��اهد اجرای کارهای مطرح جهان از جمله 

 چخوف، شکسپیر و ... در قالب مونولوگ خواهند بود.  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در مراسم رونمایی 
از س��امانه دسترس��ی به منابع تصویری س��ی و سومین 
جشنواره فیلم فجر از تجهیز 330 سالن سینمای کشور به 

سیستم دیجیتال خبر داد.
علی جنت��ی در آیین رونمایی از س��امانه دسترس��ی به 
منابع تصویری س��ی و س��ومین جش��نواره فیل��م فجر، 
گفت: »زمانی ک��ه به ای��ن وزارتخانه آمدم جلس��اتی با 
س��ینماگران برگزار کردم که بس��یاری عنوان می کردند 
4 یا 8 س��ال اس��ت پا به وزارت ارش��اد نگذاش��ته اند یا 
 برخی از ارایه فیلم خود به جش��نواره فیل��م فجر امتناع 

می کردند.
 فیلم »رستاخیز« در سال 91 آماده شده بود، اما سینماگر 
حاضر به ارایه فیلم به جشنواره نبود، این رخدادها به دلیل 
س��رخوردگی ایجاد شده در اهالی س��ینما بود اما اکنون 

اهالی سینما نشاط پیدا کردند.«
او همچنین با اشاره به بازگشایی خانه سینما در این دوره 
گفت: »خانه س��ینما که مدت ها بسته ش��ده بود در این 
دوره باز شد، س��ینماهای جدیدی به مجموعه سینماها 
اضافه ش��د و در حالی که یکی از معضالت سینما، یأس 
سینماداران و تغییر کاربری سینماها بود اما با طرح هایی 
مانند سینما سالم، مردم با سینما آشتی کردند. فیلم های 
دارای ممنوعیت اکران از گذش��ته به ارث رسیده اند و در 
دوره جدید تالش ش��د که مجوز ساخت با دقت بسیاری 
ارایه ش��ود و پس از آن پای مجوز می ایس��تیم که همه 

مجوزها اکران شود.«
وزیر ارشاد با بیان اینکه یکی از نکاتی که از ابتدا به دنبال 
آن بودیم کاهش تصدی گری دولت در اجرا است، گفت: 
»مواردی مثل جشنواره فیلم، تئاتر، موسیقی، نمایشگاه 
کتاب و نمایش��گاه رس��انه های دیجیتال از موضوعاتی 
است وزارت فرهنگ باید سیاس��تگذار، برنامه ریز و ناظر 

آن باشد.«
او با بیان اینکه از ابتدا اعالم ک��رده ایم که برای واگذاری 
این گونه جش��نواره ها و نمایش��گاه ها آمادگ��ی داریم، 
برگزاری موفق جشنواره رس��انه های دیجیتال را از این 

نمونه برشمرد.
هفتمین جشنواره رس�انه های دیجیتال آبان 

ماه امسال برگزار شد
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین به برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب اشاره کرد و گفت: »در حوزه 
کتاب نیز نمایشگاه اردیبهش��ت ماه کتاب را عماًل واگذار 
کرده ایم و به ناش��ران و تشکل های نش��ر اعالم شده که 
خودشان کار را برعهده بگیرند و همین سیاست را درباره 
جشنواره های س��ینمایی و دهه فجر نیز دنبال خواهیم 

کرد.«
جنت��ی ای��ن را هم ی��ادآور ش��د که ی��ک س��ال و نیم 
تا دو س��ال نیم قبل نامی از اپراتور س��وم هم��راه وجود 
 نداش��ت اما ای��ن اپرات��ور ک��م کم ج��ای خ��ود را پیدا 

می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه همچنین از تجهیز 
330 سالن سینمای کشور به سیستم دیجیتال خبر داد.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 24 
بهمن ماه برگزار می شود.

آغاز پیش فروش بلیت های جشنواره تئاتر فجر  
حسن جودکی از آغاز پیش فروش بلیت های سی و سومین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر از  دیروز خبر داد.
حس��ن جودکی، مدیر س��امانه فروش بلیت این دوره از 

جش��نواره با اعالم این خبر 
گفت:»بلیت س��الن اصلی 
تئاتر شهر و تاالرهای استاد 
ناظرزاده کرمانی و اس��تاد 
س��مندریاِن تماش��اخانه 
ایرانش��هر ب��ا قیم��ت 20 
هزارتومان، ت��االر حافظ و 
س��الن چهارس��و مجموعه 
تئات��ر ش��هر ب��ا قیمت 15 
هزار تومان و بقیه س��الن ها 
با بهای 10ه��زار تومان به 
عالقه مندان ارای��ه خواهد 

شد.« 
 جودکی ب��ا تاکید بر این که 
امسال هیچ بلیتی به صورت 
حضوری فروخت��ه نخواهد 

شد، خاطرنش��ان کرد: »در این دوره از جشنواره، سایت 
فروش بلیت ها تا روز اجرا و تکمیل ظرفیت س��الن ها باز 

خواهد بود.« 
 مدیر سامانه فروش بلیت جش��نواره تئاتر فجر در مورد 
اقدامات ص��ورت گرفته ب��رای مقابله با ارای��ه بلیت های 
تقلبی توضیح داد: »در ورودی تمام سالن های جشنواره 
امسال، لپ تاپ )Laptop( وجود خواهد داشت تا بارکد 
 بلیت های ارایه ش��ده توس��ط مراجعه کنندگان کنترل

 شود. 
حت��ی بلیت ه��ای مهمان  نی��ز بارک��د دارن��د و کنترل 
می ش��وند.«  عالقه مندان ب��ه خرید بلی��ت نمایش های 
سی و سومین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر، می توانند 
 از طریق سامانه فروش ایران کنسرت به نشانی اینترنتی

 ،www.iranconcert.irوwww.iranconcert.com
اقدام نمایند. 

 آغاز پیش فروش بلیت های جشنواره تئاتر فجر
 کشف تولید انرژی از 

کود حیوانی توسط ایرانیان 
یک باستان ش��ناس با اشاره به کش��ف اثر انگشت، 
پارچه، پیکرک های انس��انی، کوره پخت سفال و... 
در تپه دش��ت اعالم کرد که ایرانیان در 5 هزار سال 
پیش از کود حیوانی ان��رژی تولید می کردند.مهدی 
مرتضوی سرپرست گروه باستان شناسی تپه دشت 
گفت: تپه دش��ت یک کارگاه تولید س��فال است به 
وس��عت 5/7 هکتار در فاصل��ه 3 کیلومتری جنوب 
غربی شهر سوخته و در شمال سیستان و بلوچستان 
قرار گرفته و براس��اس حفاری های اولیه قدمت آن 
به دوره دوم اس��تقرار در شهرسوخته یعنی 2 هزار و 
800 س��ال قبل ازمیالد باز می گردد.  وی با اشاره به 
تداوم حفاری برای پیدا کردن نقاط مهم این کاوش، 
باس��تان شناس��ی افزود: فصل دوم حفاری در این 
محوطه از 8 آذرتا 9 دی به مدت 30 روز انجام گرفت 
و 12عضو هی��أت حفاری به همراه یک کارش��ناس 
فنی فعالیت کردند.  این باس��تان شناس با اشاره به 
کمک گرفتن از باستان شناسی تجربی در این فصل 
از کاوش اظهار داشت:  تیم همزمان با حفاری، یک 
کوره مش��ابه با کوره ای که در گذشته مورد استفاده 
قرار می گرفته، شبیه س��ازی کرد با ای��ن تفاوت که 
ابعاد، ظرفیت و اس��تاندارد های کوره شبیه س��ازی 
 ش��ده با کوره مورد اس��تفاده در تپه دش��ت تفاوت

 داشت. سرپرست گروه باس��تان شناسی تپه دشت 
خاطر نش��ان س��اخت: هدف ازطراحی کوره، پخت 
س��فال نبود بلکه بررس��ی واکنش باقی مانده های 
خاکستر کود های حیوانی با خاکستر کشف شده در 
این محوطه بود و  این کوره همانند کوره های قدیمی 
در جهت باد غالب منطقه ساخته شد، تا تأثیر انرژی 
باد نیز معلوم شود.  به گفته وی درجه حرارت ناشی 
از س��وختن چند تکه کود حیوان��ی در این کوره که 
علمی هم درست نشده بود، 288 درجه سانتی گراد 
بود.  مرتضوی با اش��اره به  یافته ه��ای این فصل از 
کاوش گفت: دو ک��وره پخت س��فال، چند پیکرک 
حیوانی و انسانی، تکه های پارچه، ظروف متعلق به 
دوره های دوم، سوم و چهارم استقرار در شهر سوخته 
)2800 سال قبل از میالد(  کشف ش��ده است.  این 
باستان ش��ناس افزود: همچنین اثر انگشت مربوط 
به اضافه های گل های سفالگری که در هنگام شکل 
دادن به سفال از آن کنده و دور انداخته شده است از 
دیگر یافته های این کاوش است ،  این اثر انگشت به ما 
کمک می کند تا جنسیت و حتی سن و سال فردی را 

که در آنجا کار می کرده بدانیم.  
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فیلم های دارای 
ممنوعیت اکران 
از گذشته به ارث 

رسیده اند و در 
دوره جدید تالش 

شد که مجوز 
ساخت با دقت 

بسیاری ارایه شود 
و پس از آن پای 

مجوز می ایستیم
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مفاد آرا
10/495 شماره: 139360302028001118-1393/10/21 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13936030202800113 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
شماره  به   32060 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  جلگه  رویان  سبز  شرکت  متقاضی 
به  احداثی  بنای  با  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   10260526050 شناسه 
وشکا  مزرعه  در  واقع  اصلی   11 پالک  روی  بر  احداثی  مترمربع   8310/61 مساحت 
خریداری از مالک رسمی که دارای سند مالکیت مشاعی دارای سابقه ثبت در صفحه 
535 دفتر 52 ذیل ثبت 7424 به میزان پنج بیستم مشاع از 5 سهم سه حبه مشاع از 72 
حبه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/14

م الف:29340 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

10/476 شماره آگهی: 139303902004000220 شماره پرونده: 9204002004000196 
یکبابخانه  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  کالسه:9200487  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
پالک شماره نود و سه فرعی مجزی شده از پالک یکصد و سیزده به مساحت 214/13 
مترمربع واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – روستای باچه – خیابان 
امام خمینی – کوچه شهید قربانعلی محسنی که سند مالکیت آن در صفحه 439 دفتر 
27 امالک ذیل ثبت شماره 6126 با شماره چاپی 196779 ثبت و صادر شده است با 
به طول  اول  فرعی شرقًا  پالک 65  دیوار  به  دیوار  متر  به طول 11/28  حدود: شمااًل 
40 سانتی متر دیوار به دیوار پالک 64 فرعی دوم به طول 18/1 متر دیوار به دیوار 
پالک 94 فرعی سوم به طول 69 سانتی متر دیواریست به گذر جنوبًا به طول 11/19 
متر درب و دیواریست به گذر غربًا به طول 19/05 متر دیوار به دیوار پالک 92 فرعی 
می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک باب خانه – دارای 214 مترمربع 
عرصه و حدود 97 مترمربع اعیانی در یک طبقه که به صورت ترکیبی اسکلت فلزی و 
دیوار باربر – سقف تیرآهن و آجر – کف موزاییک – سطوح داخلی پایین سرامیک و 
باال گچ و رنگ – درب و پنجره های خارجی آهنی – دربهای داخلی چوبی و حمام و 
آشپزخانه کاشی و سرامیک – با کابینت فلزی – نمای خارجی و حیاط سرامیک – کف 
حیاط موزاییک و اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت حدود 20 سال می باشد ملکی آقای 
مرتضی باقری که طبق سند رهنی شماره 37556-1388/08/18 دفترخانه اسناد رسمی 
129 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک 
فوق دارای بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1393/11/25 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه پانصد و هجده میلیون و 
هفتصد هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  انشعاب و  از حق 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 

برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/10/29 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:29249 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

10/534 شماره پرونده: 139304002127000052/1 شماره بایگانی پرونده: 9300090 
ا...  شماره ابالغیه: 139305102127000507 بدینوسیله به آرمان کمانی فرزند حجت 
 1199144460 ملی  شماره  و  شهرضا  یک  حوزه  صادره   267 شناسنامه  شماره  به 
متولد 1351/05/05 که طبق برگ تقاضانامه صدور اجراییه ساکن: اصفهان – خیابان 
که  چهارم  زنگ   – آخر  طبقه  پالک36-   – زرین  کوچه   – آسیاب  کوچه   – نظرشرقی 
در  واقعی  ابالغ  امکان  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر 
آدرس اعالمی به شما وجود نداشته و طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا – خیابان 
پاسداران – خیابان چهارم – پالک27 که برابر گزارش مامور ابالغ واحد اجرای اسناد 
اید  نگردیده  در محل شناسایی  آدرس  نبودن  واقع  با  موافق  علت  به  رسمی شهرضا 
تنظیمی   1375/12/28 مورخ   17660 ازدواج شماره  سند  موجب  به  که  می گردد  ابالغ 
به  ریال  هزار  پنجاه  و  میلیون  چهل  مبلغ  شما  شهرضا  پنج  شماره  ازدواج  دفتر  در 
انضمام دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهارآزادی طال و یکصد و پنجاه مثقال طالی 
ساخته شده ساخت معمولی هیجده عیار صداق خانم نسرین امیری فرزند فضل ا... به 
اید  نموده  متولد 1351/06/12  تهران  از حوزه شش  شماره شناسنامه 2868 صادره 
تقاضای صدور  سند  کننده  تنظیم  دفترخانه  توسط  نامبرده  پرداخت  عدم  علت  به  که 
اجراییه مهریه خود را نموده است که پس از صدور اجراییه پرونده به شماره بایگانی 
یک  الحاق  قانون  اجرایی  نامه  آیین   2 ماده  باستناد  و  تشکیل  اجرا  این  در   9300090
تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/02/13 با توجه به درخواست زوجه 
توسط  مذکور  ازدواج  سند  در  مندرج  مهریه  نقد  وجه   1392 سال  تورم  شاخص  و 
واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا مبلغ ششصد و بیست و هشت میلیون و سیصد 
و شصت و شش هزار و نهصد و نود و دو هزار ریال )628/366/992ریال( محاسبه 
گردیده و پرونده تحت شماره بایگانی فوق الذکر در این اجراء و تحت شماره بایگانی 
لذا  می باشد  و رسیدگی  در جریان  اصفهان  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در   9302014
به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1387 مراتب یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد 
یافت. خواهد  جریان  اجرایی  عملیات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف   و 

یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
دعوت مجمع عمومی

10/559آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل ونقل نور بار وزوان سهامی 
خاص به شماره ثبت 83 ثبت میمه به استناد ماده 95 قانون تجارت و درخواست بیش 
از     از سهامداران شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده و به استناد ماده 
فوق االشاره و مواد 96و97 قانون تجارت و با عنایت به شناسایی نشدن هفته نامه ای 
که آگهی های شرکت قباًل در آن چاپ شده مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور 
انتخاب  انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید 3-  الذکر 1- عزل مدیرعامل 2-  جلسه زیر 
بازرسین اصلی و علی البدل 4- تغییر مرکز اصلی شرکت 5- تعیین روزنامه جهت نشر 
آگهی های شرکت 6- بررسی عملکرد مدیرعامل و بازرس 7- تعیین تکلیف مالکیت و 
سند زمین شرکت و چگونگی انتقال آن 8- چگونگی راه اندازی مجدد شرکت و پیگیری 
آن در سازمان حمل و نقل و پایانه ها 9- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد. 
در روز سه شنبه 93/11/14 رأس ساعت 16 واقع در وزوان – خیابان فردوسی – میدان 
کلیه  از  لذا  می گردد.  تشکیل  پالک1   – اول  بست  بن   – هاتف  خیابان   – حسین  امام 
صاحبان سهام یا وکالی قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه مزبور شرکت نمایند. 

رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل نوربار وزوان

ابالغ وقت رسیدگی
10/562 در خصوص پرونده کالسه 93-536 خواهان امیر خلیلیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت قسمتی از اجور معوقه و تعهدات قرارداد 90/12/7 
و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت زهرا نژادمشمولی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  16/30عصر  93/12/2 ساعت  مورخ  روز شنبه  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  حل اختالف اصفهان – 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28844 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/563 در خصوص پرونده کالسه 1513/93 خواهان مجید معین دادخواستی مبنی 
و  مطلق خسارات  انضمام  به  ریال   23/500/000 و  ریال   7/060/000 مبلغ  مطالبه  بر 
برای  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت رضا وفایی  مبلغ 8/750/000 ریال 
مورخه 93/12/2 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28866 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/564 شماره ابالغنامه: 9310100351205308 شماره پرونده: 9309980351200439 
شماره بایگانی شعبه: 930447 ابالغ شونده حقیقی: اسدا... اسرافیلیان فرزند غالمحسین 
حضور:  تاریخ  پ6   – نیما  کوچه   – فجر  بلوار   – فردوسی  خ   – نجف آباد  نشانی 
باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ  محل حضور:   09:30 یکشنبه ساعت:   1393/12/03
علت  شماره321  اتاق  طبقه3-  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان 
حضور: در خصوص دعوی حسن شاه علی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  شوید.م الف:28870  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/565 در خصوص پرونده کالسه 93-1511 خواهان مجید معین دادخواستی مبنی 
بر محکومیت به پرداخت 8/800/000 ریال به انضمام کلیه خسارات به طرفیت رامش 
تعیین   10 ساعت   93/12/2 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:28871 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/566 در خصوص پرونده کالسه 1512/93 خواهان مجید معین دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت محسن اسالمی 
تعیین گردیده  برای مورخه 93/12/2 ساعت 10:30  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:28873 شعبه45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ 
10/567 شماره ابالغنامه: 9310100351205028 شماره پرونده: 9309980351201084 
ابالغ شونده حقیقی: آسیه صدیقی فرزند علی نشانی  بایگانی شعبه: 931133  شماره 
حضور:  محل   08:00 ساعت:  شنبه   1393/12/02 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی رقیه زاهدی به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:28876 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/25-1680 دادنامه:  شماره   951-93 پرونده:  کالسه   10/568
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید علیرضا عراقچی نشانی: اصفهان- 
فروشگاه میالد شقایق خوانده: کریم دهقانی بیژگردی  خ فلسطینه –جنب بانک ملی – 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 310262 گردشکار: 
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید علیرضا عراقچی به طرفیت 
کریم دهقانی بیژگردی به خواسته مطالبه مبلغ 13/700/000 ریال وجه یک فقره چک 
با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   310262 شماره  به 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هفتصد هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 490/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/4/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:28322  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/569 شماره: 407/93 به موجب رای شماره 662 تاریخ 93/8/17 شعبه 25 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا جبارزارع 
فرزند عبدالحسین شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به الزام به تحویل 
یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ 110/594-86/12/1 مشاور امالک واقع 
کوچه دفترخانه دارای   – روبروی کوی استاد شهریار   – اول  خ رباط   – در اصفهان 
پالک ثبتی شماره 8787-13900 بخش 5 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: محمد ایروانی فرزند عباس شغل کارمند به نشانی اصفهان – خ شیخ طوسی 
غربی – کوی بابایی – پ13. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   25 شعبه  نماید.م الف:28210  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی 

شهرستان اصفهان  
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اخبار کوتاهیادداشت

6
یک قطری قهرمان رالی داکار شد

ناصر العطیه، راننده قطری با خودرو »مینی« برای دومین بار به عنوان قهرمانی 
رالی داکار رسید. این رالی در ابتدای هر سال میالدی برگزار می شود که امسال 
در پرو، آرژانتین و بولیوی انجام ش��د. در بخش کامی��ون، مردایف با کاماز و در 

بخش موتور، مارک کوما با KTM قهرمان شدند.
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 دردسرخالکوبی دژاگه
 و تمجید از نکونام

مردانی مدال طالی 
تورنمنت یونان را  ربود

احتمال استراحت اشکان دژآگه در بازي مقابل امارات زیاد است و کي روش به 
او هم مانند چند بازیکن دیگر تیمش در تمرین استراحت داد.

 به نظر می رس��د اش��کان دژآگه علیرغم اینکه در جریان بازی ها مشکلی 
با نقش و نگار های روی بازویش ن��دارد در بیرون از اس��تادیوم و با توجه به 

سختگیری های موجود مجبور شده آنها را بپوشاند.
با توجه به اینکه هوای اس��ترالیا در این روزها حسابی گرم است این مساله 

دردسر بزرگی برای بازیکنانی مثل اشکان شده است.
از سویی دیگر خبرگزاری رویترز به تمجید از جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی 
فوتبال ایران پرداخته است. در ابتدای این گزارش آمده است: »ممکن است 
سن و سال نکونام باال رفته باشد اما این بازیکن کهنه کار همچنان تاثیرگذار 
بازی می کند. او یکی از مسن ترین بازیکنان حاضر در رقابت های جام ملت های 
آسیا به ش��مار می رود اما هرگز آثاری از افت و کند ش��دن در حرکت  را در 

چهارمین حضورش در این تورنمنت نشان نداده است.

تکواندوکار وزن ۷۴- کیلوگرم ایران با کسب ۴ پیروزی متوالی، مدال طالی 
تورنمنت بین المللی یونان را کسب کرد.

 علیرضا نصرآزادانی تکواندوکار وزن ۷۴- کیلوگرم کشورمان که در نخستین 
گام در تورنمنت بین الملل��ی یونان )G1( نماینده کان��ادا را با نتیجه 8 بر 3 
شکس��ت داد در ادامه نیز با نتیجه 12 بر 2 از سد تکواندوکار قبرس گذشت 
اما در سومین مبارزه از پیکار با رژیم صهیونیستی انصراف داد تا بدین ترتیب 
پرونده او در این رقابت ها بسته شود.در این وزن ۴5 تکواندوکار حضور داشتند.

همچنین سجاد مردانی نایب قهرمان جهان در س��ال 2013، در فینال این 
رقابت ها به مصاف »والکر وودزیچ« از آلم��ان رفت و در راند طالیی به برتری 
دست یافت و بر س��کوی قهرمانی ایستاد. س��جاد مردانی با این مدال طالی 
ارزشمند، 10 امتیاز را به اندوخته های خود در رنکینگ المپیک اضافه کرد.در 

این وزن 19 تکواندوکار حضور داشتند.

تعارفات را کن��ار بگذاریم وپرده از 
روی برخی حقایق برداریم !

با مرورعملکرد تیم بسکتبال با ویلچرمخابرات اصفهان، 
تیمی ک��ه علیرغم تمام شایس��تگی هایش،درثانیه های 
پایانی دیدارفینال مقابل تی��م ایثارقم )میزبان( قهرمانی 

را از دست داد!
راس��تی چ��را اصفه��ان ب��ا آن هم��ه کبکب��ه ودبدبه، 
پیش��نهادهای فدراس��یون جانبازان ومعلولین و کمیته 
اجرایی مس��ابقات بس��کتبال با ویلچ��ررا نپذیرفت؟! وبا 
ازدس��ت دادن فرصت طالیی برای کسب مقام قهرمانی 
رااز دس��ت داد؟! تا کی قراراس��ت گره هایی که بادست 
گش��ودنی اس��ت را به دندان حواله کنیم؟! پاس��خ ساده 
 اس��ت، ع��دم ش��ناخت مس��ووالن بعض��ی ازنهادها و 

ارگان های دولتی از ورزش ومزیت های میزبانی !
بهتراس��ت از اصل موضوعی که باعث شد تا تیم شایسته 
قهرمانی)بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر مخابرات اصفه��ان( در 
سیزدهمین دوره مسابقات بس��کتبال با ویلچرقهرمانی 
باشگاه های برترکشور، ازرسیدن به جام قهرمانی محروم 
بماند دور نشویم! که س��خن اصلی ما دراین مجال واین 
مقال است، صرفنظرازتصمیم گیری های نا آگاهانه برخی 
ازمسووالن غیر ورزش��ی که خودرا بی نیاز ازمشاوره می 
دانند وبا یک تصمیم گیری غیر اصولی، عاملی می شوند 
تا زحمات کادر فنی و بازیکنانی که با تحمل مشقت های 
فراوان،استحقاق کسب مقام قهرمانی داشتند شوند! تا از 

دستیابی به جام قهرمانی محروم بمانند!
 عملکرد خ��وب کادرفن��ی ونتایجی که عزی��زان جانباز 
ومعلول با توجه به ش��رایط جس��مانی که دارندوبا انجام 
دادن کارهای بس دش��وارهر بیننده ای را به تحس��ین 
وا می دارند،در این دوره از مس��ابقات که س��یزدهمین 
سال خود راپشت سرگذاش��ت را ارج می نهیم وبا نگاهی 
ب��ه امتی��ازات دوتی��م )83� 82( درب��ازی فینال،پی به 
این حقیقت ان��کار ناپذیر می بریم ک��ه اعضای تیم های 
 بس��کتبال با ویلچر با وجودتمام این س��ختی ها نش��ان

 داده اند که نه تنها ک��م ازبازیکنان بس��کتبال معمولی 

ندارند ک��ه باالترازتیم ه��ای مدعی قهرمان��ی لیگ برتر 
کش��ور، امتیازآورند ودرپرت��اب ه��ای از راه دوروپرتاب 
 های آزاد موفق تر ازبازیکنان ملی پوش کشورمان عمل

 می کنند! پس باید به آنها بهاء بیش��تری داده ش��ود وبا 
ارزش گ��ذاری به مس��ابقات خواهران وب��رادران معلول 
وجانبازدر تمامی رش��ته ه��ای ورزش��ی، وظیفه ملی، 
انسانی،ش��رعی وعرفی که موردقبول وتصدیق اکثریت 
جامعه باش��د را،به اجراء درآوریم تا شرمنده این عزیزان 
نباش��یم.حال ک��ه کارازکار گذش��ته وازآن جای��ی که 
 مطمئن هس��تیم ای��ن ماجراه��ا بازهم درآین��ده تکرار

 می ش��ود ونوش��ته های ما ه��م ممکن اس��ت کمترین 
تاثیری درع��دم تکرارآن نداش��ته باش��د!! دراین مجال 
فقط ب��ه ذک��ر این نکت��ه بس��نده م��ی کنیمک��ه تیم 
مخاب��رات اصفه��ان ک��ه از ی��ک کادر قوی وب��ا دانش 
برخورداروس��زاوارباخت به تیم ایثارق��م نبود،وبه اعتقاد 
 اکث��ر کارشناس��انی که ش��اهد ب��ازی پایان��ی از طریق 
گیرنده ه��ای تلویزیونی بودند، چنانچه مقهور حواش��ی 
 این دیدارکه بی ربط به قضاوت نسبتا ضعیف داوران هم

 می گردید!نمی ش��دند ص��د درصد ج��ام قهرمانی را به 
چنگ می آوردند. 

امروز) دوش��نبه (با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه 
سوم پیگیری می شود.

گروه چه��ارم ک��ه تیم ه��ای مل��ی فوتب��ال ای��ران، 
امارات، بحری��ن و قطر را در خ��ود می بیند، ب��ا انجام 
دو دی��دار همزم��ان در س��اعت 12:30 ب��ه وق��ت 
ای��ران، ادام��ه رقابت های��ش را پیگی��ری می کن��د و 
 آخرین روز مرحله گروهی گروه س��وم را پش��ت س��ر

 می گذارد.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار بس��یار حس��اس و 
سرنوشت س��از س��اعت 12:30 به وقت ایران به مصاف 
امارات می رود. این دیدار در ورزش��گاه ساکورپ شهر 

بریزبن برگزار خواهد شد.
دیگر دی��دار همزمان این گ��روه که یک دی��دار کامال 
تشریفاتی است، میان تیم های ملی فوتبال قطر و بحرین 

برگزار خواهد شد. 
ای��ن دو تی��م ب��ا دو شکس��تی ک��ه در بازی ه��ای 
ابتدای��ی خ��ود داش��ته اند، از مرحل��ه رقابت ه��ا 
ح��ذف ش��ده اند و تنه��ا ب��رای کس��ب مق��ام س��وم 
 ی��ا چهارم��ی گ��روه ب��ه مص��اف یکدیگ��ر خواهند

 رفت.

تیم ملی فوتبال ایران در دیدار ابتدایی خود موفق شد با 
دو گل احسان حاج صفی و مسعود شجاعی، بحرین را از 
پیش رو بردارد و در دومین دیدار خود نیز که یک بازی 
حساس برای قطر به ش��مار می رفت، موفق شد با گلی 
که سردار آزمون در نیمه دوم به ثمر رساند صعود خود 
را به مرحله بعد قطعی کرده و قطر را از جام ش��انزدهم 

حذف کند.
تیم ملی فوتب��ال امارات نیز در دی��دار ابتدایی خود در 
حالی که یک گل از قطر دریافت کرده بود، موفق ش��د 
در نهایت با ۴ گل این تیم را از پیش رو بردارد و دومین 
 دیدار خ��ود را نیز با پی��روزی 2 بر ی��ک مقابل بحرین

 پشت سر بگذارد.
تا قبل از آخرین روز از مرحله گروهی گروه سوم رقابت ها 
امارات ب��ا 6 امتیاز و ب��ه دلیل تفاض��ل گل بهتر )+۴( 

صدرنشین است. 
پس از آن تیم مل��ی فوتبال ایران ب��ا 6 امتیاز و تفاضل 
+3 در رده دوم ق��رار دارد. بحرینی ها با صف��ر امتیاز و 
تفاضل 3 -در رده س��وم قرار گرفت��ه و قطری ها نیز با 
 صفر امتیاز و تفاضل -۴ قعرنش��ین جدول گروه س��وم

 هستند.
ایران با اول شدن در گروه خود به احتمال قریب به یقین 
در مرحله بعد به مصاف تیم مل��ی فوتبال عراق خواهد 
رفت و پ��س از آن در مرحله نیمه نهای��ی و در صورت 
صعود کره جنوبی به این مرحله با چشم بادامی ها رقابت 

خواهد کرد. 
اما در صورتی ک��ه ایران در ب��ازی امروز خ��ود مقابل 
امارات متح��ده عربی موفق به کس��ب هر س��ه امتیاز 
بازی نشود، مس��یر بسیار دش��واری را تا مرحله فینال 
تجربه خواهد ک��رد چرا که در این ص��ورت به احتمال 
زیاد در مرحله بعد ابتدا باید به مصاف تیم ملی فوتبال 
ژاپن برود و در صورت شکس��ت این ب��ه احتمال زیاد 
باز هم در مرحل��ه نیمه نهای��ی به اس��ترالیا برخواهد 
 خورد که به این ترتیب مس��یر بس��یار ناهمواری برای

 ایرانی هاست.

عدم قبول میزبانی، به قیمت ازدست دادن قهرمانی:

حق تیم مخابرات قهرمانی بود!
یازدهمین روز از شانزدهمین دوره جام ملت های آسیا

نبردن امارات ممنوع!

مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش 
و جوانان در اطالعیه ای از دستگیری و بازداشت 
تعدادی از افراد متخلف و دارای مس��ئولیت در 

حوزه ورزش خبر داد.
در این اطالعیه آمده است:

»در جهت سالم سازی محیط ورزش تعدادی از 
متخلفان این حوزه بازداشت شدند. دستگیری 
و بازداشت این افراد متخلف و مرتبط با ورزش 
که دارای مس��وولیت نیز بودند هفته گذش��ته 
 و پ��س از ط��ی مراح��ل قانون��ی انجام ش��ده

 است.
این اقدام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و اجرای سیاس��ت های دولت تدبیر و امید برای 
سالم سازی و مبارزه با فساد و ارتقا سالمت اداری 
کشور و با پیگیری مجدانه و موکد وزیر ورزش و 

جوانان صورت گرفته است.«

حسنی خو: یک نفر از دستگیرشدگان 
از حوزه ستادی و دو نفر خارج از مجموعه 

وزارت ورزش و جوانان بوده اند
در همین حال رضا حس��نی خو مش��اور وزیر و 
مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت وزارت ورزش 
و جوانان به تشریح ابعاد دستگیری و بازداشت 
تعدادی از متخلف��ان مرتبط با ورزش پرداخت.

وی در این خصوص اظهار داشت: حسب دستور 
وزی��ر ورزش و جوانان، موضوع سالم س��ازی و 
مقابل��ه ب��ا ناهنجاری ه��ا در وزارت ورزش و 
جوانان به صورت جدی در دستورکار مجموعه 
 حراس��ت و س��ایر دس��تگاه های نظارتی قرار 

گرفت. 
در همین رابطه تحقیقات جامعی در بخش های 
مختلف صورت پذیرفت که هفته گذشته یکی 
از موارد، به نتیجه رسید؛ و در نهایت با همکاری 

نهادهای نظارتی و همراهی بس��یار خوب مقام 
محترم قضایی، سه نفر از متخلفان که یک نفر 
آنها در وزارت ورزش و جوانان دارای مسوولیت 
ستادی و دو نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی 
ورزش ولی مرتبط با آن هستند بازداشت شدند. 
حس��نی خو افزود: با عنایت به این که پرونده در 
مرحله تحقیقات است، لذا ارایه اطالعات بیشتر 
 در حوزه اختیارات دس��تگاه قضایی می باش��د. 
همان طور که گفته ش��د این امر در راس��تای 
سیاس��ت های وزی��ر ورزش و جوان��ان انجام و 
پیگیری شد و دس��تگاه های نظارتی و مدیران 
وزارتخانه حس��ب وظیفه قانونی و شرعی خود 
و در جهت تحقق منویات مقام عظمای والیت 
و تأکیدات ریاست محترم جمهوری با هرگونه 
تخلف بدون کمترین مالحظه ای به صورت جدی 

برخورد خواهند کرد. 

در ضم��ن الزم به یادآوری اس��ت ک��ه در حال 
حاضر صرفاً برخی اتهامات نس��بت به این افراد 
مطرح است؛ از این روی رعایت حرمت و آبروی 
افراد امری ضروری و واجب اس��ت؛ چه بسا در 
خصوص برخ��ی و یا تمامی اتهام��ات قرار منع 
تعقیب صادر شود. بنابر این از همه عزیزان انتظار 
داریم تا صدور رأی قطعی از هرگونه گمانه زنی و 

پیش داوری پرهیز کنند.
وی در مورد دالیل بروز فس��اد در ورزش گفت: 

همان گونه که اطالع دارید عرصه ورزش کشور 
به دالیل متعدد، م��ورد توجه جریانات مختلف 
سیاس��ی و اقتصادی بوده اس��ت. در گذش��ته 
شخصیت های مختلف با توجیه تالش برای جلب 
و جذب حمایت های م��ادی و معنوی وارد بدنه 
مدیریتی و تصمیم گیری ورزش شده اند؛ و از آن  
جا که این عرصه همواره قرین شهرت، محبوبیت 
و ... بوده و می باشد، جذابیت الزم و کافی را برای 
گروه ها و فعاالن  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی داشته و دارد. فارغ از مطالعات گسترده 
و بررسی های کارشناس��ی که در مورد دالیل، 
عوامل و بسترهای بروز انواع فساد و ناهنجاری 
در جوامع مختلف و از جمله ایران انجام ش��ده 
است؛ به طور کلی اهم دالیل بروز ناهنجاری ها 
و فساد در ورزش کشور را در موارد زیر می توان 

جست وجو کرد:
1. فقدان شفافیت الزم در سیستم های مالی و 

درآمدی فدراسیون های ورزشی
2. انتصاب افراد غیرمتخصص در حوزه ورزش

3. ع��دم رعایت ش��رایط اح��راز مس��وولیت، 

صالحیت های اخالقی و فن��ی کارگزاران حوزه 
ورزش

۴. حاشیه های امن ناش��ی از وابستگی فردی و 
اجتماعی

 5. طوالنی ش��دن روند رس��یدگی به تخلفات
 در مراجع مختلف

مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت وزارت ورزش 
و جوانان اضافه کرد: به دنبال بخش��نامه معاون 
اول ریاست جمهوری در دی ماه 1392 مبنی بر 
شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب 
امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای 
غیرقانونی و غیرموجه داش��ته اند و با تاکیدات 
و حمایت های دکتر گ��ودرزی و اهتمام جدی 
ایشان برای سالم س��ازی عرصه ورزش و مقابله 
با هرگون��ه ناهنجاری، ویژه خواری و فس��اد در 
ورزش کشور، اقدامات و برنامه های ذیل توسط 
بخش های نظارتی و مدیریت��ی وزارت ورزش و 

جوانان اجرا شده است:
1. تشکیل ستاد مبارزه با فساد در وزارت ورزش 

و جوانان
2. پیگیری »ش��عبه تخصص��ی ورزش« برای 

رسیدگی به جرایم و تخلفات عرصه ورزش
3. تدوین نظام نامه ها و آیین نامه های الزم برای 
جلوگیری از حاکمی��ت و رفتاره��ای فردی و 

سلیقه ای
۴. شفاف س��ازی و نظام مند ک��ردن نحوه ورود 
حامی��ان مال��ی در عرص��ه ورزش؛ ب��ه عنوان 
مثال می ت��وان به برگ��زاری مزای��ده واگذاری 
 تبلیغ��ات محیطی لیگ ه��ای فوتبال اش��اره

 کرد.
وی گفت: در پای��ان ذکر این نکت��ه را ضروری 
می دانم که در عرصه ورزش کشور شاهد حضور 
و فعالیت  انس��ان های وارسته و شریفی هستیم 
که صادقانه و ش��بانه روزی در حال تالش برای 
اعتالی نام کشور عزیزمان هستند، از این روی 
اگر سخن از فساد در این حوزه مطرح می شود، 
دقیقاً با هدف دف��اع و صیان��ت از حقوق خیل 
عظیم ورزش��کاران، مربیان و مدیرا=ن خدومی 
اس��ت که بی ادع��ا در ح��ال پ��رورش جوانان 
 کش��ورمان و افتخارآفرینی برای ایران اسالمی

 هستند. 

جزئیات دستگیری و بازداشت سه مسئول متخلف ورزش 

نام و فدراسیون افراد  فاسد مشخص نیست

دیدار مقابل امارات محک ایران است
سرمربی سابق تیم سپاهان اصفهان 
گفت: دیدار مقاب��ل امارات، محک 
اصلی تیم ملی فوتبال ایران اس��ت 
و ایران باید با بهره گیری از ظرفیت 
مناس��ب جوانان��ی مث��ل پورعلی 
گنجی و وریا غف��وری در این بازی 

به پیروزی برسد.
 عباس س��روری پیرامون عملکرد 
تیم ملی ایران در مس��ابقات جام ملت های آسیا اظهار داشت: تیم 
ملی ایران در این مسابقات عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته 
و با 2 پیروزی، نتایج خوبی کس��ب کرده اما به اعتقاد مصاف ایران 
برابر امارات محک اصلی، تیم ما است.سرمربی سابق تیم سپاهان 
اصفهان با اشاره به عملکرد مناسب بازیکنان سپاهان در تیم ملی 
فوتبال تصریح کرد: بازیکنانی مث��ل پورعلی گنجی و وریا غفوری 
شرایطی دارند که با توجه به جوانی خود می توانند به تیم ملی کمک 
کرده و در نتیجه گیری تیم موثر باشند.س��روری پیرامون مدعیان 
قهرمانی جام ملت های آسیا خاطرنشان کرد: تیم های استرالیا، کره، 
ژاپن و ایران از مدعیان قهرمانی هستند و به اعتقاد ما می توانیم با 

بهره گیری از شرایط جزو چهار تیم حضور پیدا کنیم.

حاشیه ای در بدمینتون اصفهان نداریم
رییس هیات بدمینتون اس��تان 
اصفهان گفت: هدف ما در هیات 
بدمینت��ون بیش��تر فعالیت در 
بخش همگانی بوده است و کمتر 
ب��ر روي لیگ س��رمایه گذاری 

کرده ایم.
س��روش اس��ماعیلی در مورد 
بازی های لیگ گفت: س��پاهان 
هنوز آن طور که می خواهیم نتوانس��ته با ما همکاری کند و بیشتر 
بازیکنان به جای اینکه در لیگ بازی کنند وارد مس��ابقات متفرقه 
می ش��وند که البته آن��ان نیز به دنب��ال رفع مش��کالت مالی خود 
 هستند. من هم به خاطر مش��کالت مالی هیات کمتر بر روي لیگ

 س��رمایه گذاری کرده ام و هدفم بیش��تر فعالیت در بعد همگانی 
بوده است. 

رییس هیات بدمینتون استان اصفهان اعزام نشدن تیم نوجوانان و 
جوانان به مسابقات کشوری که در بعضی از رسانه ها مطرح شده بود 
را تکذیب کرد و گفت: تیم نوجوانان و جوانان اصفهان به مسابقات 

کشوری اعزام و موفق به کسب مقام سوم شدند. 
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: قصد داریم برای یافتن استعدادها با 
آموزش و پرورش همکاری کنیم، مهرماه امسال یک دوره داشتیم و 
دوره دوم برای کشف استعداد را در فروردین و اردیبهشت ماه سال 

آتی خواهیم داشت.

محسن رضوانی:

 ورزش اصفهان مدیون
 دکترخلیلیان است

ری��زی  برنام��ه  خلیلی��ان 
 گس��ترده ای��ی برای توس��عه 
رش��ته های شنا، ش��یرجه و 

اترپلوی استان اصفهان دارد.
ریی��س  ن��ی  رضوا محس��ن 
فدراس��یون شنا، ش��یرجه و 
واترپلوی جمهوری اس��المی 
ایران با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: مهرزاد خلیلیان ر ییس هیات شنای استان اصفهان که 
مدیریت باشگاه فوالد مبارکه س��پاهان را نیز برعهده دارد یکی 
از مدیران موفق کش��ور می باش��د که رزومه وی در فدراسیون 
پزشکی ورزشی، اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و ... کامال 
 مشخص است و استان اصفهان به نوعی به دکتر خلیلیان مدیون

 است.
وی تصریح کرد: استخر انقالبی که اکنون در اختیار هیات شنای 
استان است، پایه گذارش دکتر خلیلیان می باشد که خوشبختانه 
چون وی مدیریت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را نیز برعهده دارد 
در رشته واترپلو تیم داری نموده است و برنامه ریزی گسترده ایی 
برای توسعه رشته های شنا، ش��یرجه و اترپلوی استان اصفهان 
دارد که امیدوارم دکتر سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان نیز هیات اس��تان را مورد حمایت قرار دهد تا 
شنای اصفهان که همیش��ه قطب ش��نای ایران بوده دوباره به 

همان جایگاه برگردد.

بانوی فوتبالیست چهارمحالی به تیم 
ملی نوجوانان راه یافت

رییس هیات فوتبال چهارمحال 
و بختی��اری از راه یاب��ی بان��وی 
فوتبالیست این اس��تان به تیم 

ملی فوتبال جوانان خبر داد.
طهم��ورث حی��دری ، اظه��ار 
کرد: هنگامه صفاتی ورزش��کار 
اس��تان چهارمحال و بختیاری 
برای حضور در اردوی تیم ملی 
فوتبال زیر 16 سال عازم استان تهران می شود.وی افزود: هنگامه 
صفاتی بانوی نوجوان اس��تان چهارمحال و بختیاری به اردوی 
تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد که در حال حاضر در حال 

آماده سازی خود برای حضوری موفق در تیم ملی است.
حیدری با بیان اینکه فوتب��ال از ورزش های مورد عالقه جوانان 
این استان است، اظهار داشت: استقبال جوانان استان چهارمحال 
 و بختی��اری از برنامه های فوتبال��ی در این اس��تان مثال زدنی

 است.
حیدری بیان داشت: اس��تعدادهای ورزش��ی زیادی در استان 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد و ما نیز در تالش برای فراهم 
کردن زمینه شکوفا کردن این اس��تعدادهای ورزشی در استان 

هستیم.
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 اصغر
قلندری

سه نفر از متخلفان که یک نفر 
آنها در وزارت ورزش و جوانان 
 دارای مس�وولیت س�تادی و 
دو نفر دیگر خارج از مجموعه 
مدیریتی ورزش ولی مرتبط با 

آن هستند بازداشت شدند



اخبار کوتاهیادداشت  احداث ۱۰ مجتمع اقامتی بین راهی در استان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از احداث 
۱۰ مجتمع اقامتی بین راهی در استان خبر داد.قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه رییس 
جمهور این استان را به عنوان قطب گردشگری اعالم کرده است، افزود: امسال یک دفتر 

خدمات گردشگری در استان راه اندازی شده است.

7

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
برای تولید یک تن کاغذ عالوه بر مصرف حدود 4۰۰ متر مکعب 
آب، بیش از 4 هزار کیلو وات برق و قطع ۱7 اصله درخت مورد 
نیاز اس��ت پس باید در این زمینه حداکث��ر صرفه جویی را در 
دستور کار قرار دهیم. شهرام احمدی اظهار کرد: زباله تهدیدی 
جدی برای محیط زیست اس��ت و سال ها طول می کشد تا در 
طبیعیت تجزیه شود ولی بازیافت آن می تواند این تهدید را به 

فرصت تبدیل کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه زباله ها اثرات مخرب زیادی بر محیط زیس��ت دارند که 
خیلی از آن ها به برهم زدن زیبایی ه��ای طبیعی، برهم زدن 
تعادل اکولوژیک، آلوده کردن منابع آب، خاک، هوا و همچنین 
تهدیدی علیه بهداشت عمومی است گفت: با همین زباله های 
تولیدی می توانیم در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کنیم 

و به جای استفاده از موادخام برای تولید محصوالت نو از مواد 
بازیافتی اس��تفاده کنیم.وی تصریح کرد: برای مدیریت زباله 
اصولی ترین راه این است که اوال زباله های کمتری تولید کنیم 
و در ثانی مبدا تفکیک زباله ها را در منازل قرار دهیم تا در این 

زمینه به راحتی زمینه بازیافت آن ها را فراهم کنیم.
احمدی اظهار داشت: برای تولید یک تن کاغذ عالوه بر مصرف 
حدود 4۰۰ متر مکعب آب، بیش از 4 هزار کیلو وات برق و قطع 
۱7 اصله درخت مورد نیاز است پس باید در این زمینه حداکثر 

صرفه جویی را در دستور کار قرار دهیم.
وی تاکید کرد: همه ساله بیش از یک هزار میلیارد ریال هزینه 
می شود تا ثروت ملی ما در قالب زباله در دل طبیعت دفن شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
مواد پالستیکی حدود 5۰۰ الی 7۰۰ سال در طبیعت پایداری 
دارند و مواد شیش��ه ای بیش از یک هزار س��ال می توانند در 

طبیعت پایدار باشند.
این مسوول بیان داش��ت: با بازیافت زباله، از دور ریختن آن ها 
در طبیعت جلوگیری می کنیم  و اگر بتوانیم یک تن شیش��ه 

را بازیافت کنیم جلوی هدر رفتن ۱۰۰ تن نفت را گرفته ایم.
احمدی خاطرنشان کرد: تک تک افراد جامعه با رعایت الگوهای 
مصرف و مس��ایل زیس��ت  محیطی از جمله عدم آلوده کردن 
محیط زیست می توانند از جمله افرادی باشند که وظایف خود 

را در قبال محیط زیست ادا کرده اند.

 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
تالش هستیم تا با جذب اعتبارات مورد نیاز جاده جایگزین 
کارون 4 را امس��ال افتتاح کنیم. قاس��م قاس��می اظهار 
کرد: در س��ال جاری اعتبارات اداره کل راه و شهرس��ازی 
چهارمحال و بختیاری نس��بت به سال گذشته 64 درصد 
رشد داشته که این امر سبب فعال شدن تمامی پروژه های 
نیمه تمام این اداره کل در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

شده است.
وی اعتبار سال جاری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری را یک هزار و 65۰ میلی��ارد ریال عنوان کرد و 
افزود: این امر روح تازه ای در پروژه های نیمه تمام استان 
دمیده و خشنودی مردم را به همراه داشته است.قاسمی 
اضافه ک��رد: اگر این روند ادامه داش��ته باش��د می توانیم 
انتظار این را بکشیم که اس��تان چهارمحال و بختیاری به 

استان های برتر کشور تبدیل شود.
وی  تصریح کرد: در سال جاری تعهد این اداره کل افتتاح 
3۰ کیلومتر از چهار باند محور ارتباطی بروجن -لردگان 
بوده که تا امروز 9 کیلومتر آن افتتاح شده و زیر بار ترافیک 

رفته و مابقی آن نیز در دست اجرا است.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته 
افتتاح بیمارستان مالخلیفه لردگان در تعهد سال جاری 
ای��ن اداره کل قرار گرفت��ه بود ک��ه زمینه ب��رای افتتاح 
ساختمان آن فراهم شده اس��ت و با توجه به شرایط آب و 
هوایی امکان تکمیل و افتتاح محوطه آن وجود ندارد که 
به احتمال فراوان در ابتدای سال 94 تکمیل شده و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
قاس��می با بیان اینک��ه طب��ق برنامه بیمارس��تان 235 
تختخوابی بروجن باید تا پایان سال 94 افتتاح شود، افزود: 

این امر در برنامه  کاری این اداره کل ق��رار دارد و تا پایان 
س��ال 94 قطعاً این امر محقق می شود.وی افزود: در سال 
جاری مقدار زیادی از بهسازی راه اصلی بروجن - لردگان 
انجام شده و مقدار باقیمانده آن نیز در دست انجام است 
که با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته روکش آسفالت 

آن نیز تا پایان سال جاری انجام می گیرد.
در سال جاری با اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره کل 
باند دوم محور ارتباطی پلیس راه شهرکرد تا پل فجر زیر 
بار ترافیکی رفته و در این زمینه بس��یاری از مش��کالت 
مردم برطرف شده است.وی ادامه داد: افتتاح ۱۱ کیلومتر 
چهار باند محور ارتباطی گندمان تا روس��تای امام قیس 
و افتتاح دو کیلومتر محور ارتباط��ی گردنه امام قیس از 
دیگر اقدامات انجام گرفته از س��وی این اداره کل در سال 

جاری است.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

جاده جایگزین »کارون 4« امسال افتتاح می شود

مرگ ۱7 اصله درخت برای تولید یک تن کاغذ
شرکت مسووالن در 

میتینگ های انتخاباتی 
ممنوع!

مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران و مس��ووالن 
دس��تگاه های اجرایی در اس��تان، شهرس��تان ها، 
بخش ه��ا، ش��هرها و روس��تاها، ح��ق ندارن��د در 
نشست های تبلیغاتی و انتخاباتی، به نفع و یا مخالف 
کس��ی، حضور پیدا کنند. خدابخش م��رادی، در 
شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: توجه به مردم س��االری، یکی از شاخصه های 
اصلی جمهوری اسالمی ایران، به شمار می رود.وی 
گفت: توجه به مردم س��االری دینی، تکریم مردم و 
استفاده از نظرات قش��رهای مختلف در جامعه، از 
ویژگی های بارز، شفاف و ارزشمندی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.
مرادی تأکید کرد: نظام جمهوری اسالمی ایران، در 
36 سال گذشته، کارنامه درخشانی را از فعالیت های 
خود داشته و برای خدمات رس��انی به تمامی نقاط 
کشور، از هیچ کوشش��ی دریغ نکرده است.رییس 
شورای اطالع رسانی استان چهارمحال و بختیاری 
افزود: از ابتدای پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران تاکنون، ساالنه به طور میانگین، یک انتخابات 
در کشور برگزار ش��ده اس��ت.وی تصریح کرد: در 
انتخابات های برگزار ش��ده حوزه ه��ای مختلف در 
دوران جمهوری اسالمی ایران، مردم با شور، شعور 
و حضور گسترده خود، حمایت همه جانبه و قاطع 
خود را از آرمان های نظ��ام، امام راحل، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و والیت فقیه اعالم کرده اند.

مرادی اظهار داش��ت: س��ال آینده نیز دو انتخابات 
بسیار مهم مربوط به دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری، در کشور 

برگزار می شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: تمام��ی تالش مس��ووالن 
کشوری و اس��تان چهارمحال و بختیاری، برگزاری 
انتخاباتی با دقت، مس��ووالنه، قانون��ی، با اعتقاد به 
صیانت از حق الناس و مشارکت گسترده گروه های 
مختلف م��ردم اس��ت.معاون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری بیان 
داشت: مجموعه مدیران، عوامل و دست اندرکاران 
برگزاری انتخابات، باید اش��رافیت کامل و جامع به 
قانون داش��ته و عمل به موارد قانونی را در اولویت 

برنامه های کاری خود داشته باشند.

 ارسال 6 فیلم از چهارمحال وبختیاری
 به جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از ارسال شش فیلم کوتاه به 
تهیه کنندگی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به نهمین جشنواره 

فیلم کوتاه دینی رویش خبر داد.
حجت اهلل ش��یروانی گفت: ش��ش فیلم کوتاه داس��تانی و مستند و 
انیمیش��ن از هنرمندان اس��تان ک��ه در حوزه   هن��ری چهارمحال و 
بختیاری تولید ش��ده به نهمین جش��نواره فیلم دینی رویش ارسال 

شده است.
 وی افزود: فیل��م های »نیمه پنهان« و »گواهینام��ه« به کارگردانی 
فاطمه برزکار، »ساکنین سرزمین خوشبختی« از مجید ابراهیمیان 
دهکردی و »هیچ کس نبود «به کارگردانی س��ولماز همت زاده آثار 

داستانی ارسال شده به این جشنواره هستند.  
نهمین جشنواره سراسری رویش   از پنجم تا هشتم اسفند ۱393در 

شهر مشهد مقدس برگزار می شود. 

تکمیل مجتمع های آبرسانی روستاهای 
کوهرنگ  تا سال آینده 

فرماندار کوهرن��گ از تکمیل مجتمع های آبرس��انی 27 روس��تای 
کوهرنگ در سال 94 خبر داد.

مرتضی زمان پور اظهار داش��ت: مجتمع آبرس��انی قنبر سینی با 7۰ 
درصد پیشرفت کار آب آش��امیدنی ۱5 روس��تای این شهرستان را 

تأمین می کند.
وی با اشاره به صرف اعتباری معادل ۱2 میلیارد ریال برای اجرای این 
پروژه، افزود: تکمیل و بهره برداری از این مجتمع آبرسانی در سال 94 

نیازمند تخصیص ۱5 میلیارد ریال است.
فرماندار کوهرنگ مجتمع آبرسانی مالک آباد بخش دو آب صمصامی 
نیز با صرف اعتباری معادل ۱۱ میلیارد ریال 7۰ درصد پییش��رفت 
داشته و این مجتمع نیز با تأمین اعتبار مورد نیاز سال 94 بهره برداری 

می شود.

فضای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه 
شهرکرد افزایش یابد

سرپرست دانشگاه شهرکرد توسعه فضاهای تحقیقاتی و پژوهشی در 
دانشگاه ش��هرکرد را نیازمند حمایت بیش از پیش مسووالن استانی 
دانست.شایان شامحمدی با اش��اره به اینکه ارتقای سطح علمی این 
دانشگاه نیازمند برخورداری از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی است، 
اظهار داشت: دانشگاه ش��هرکرد از فضای آزمایش��گاهی و پژوهشی 

مناسب و کافی برخوردار نیست.
وی نبود دانشکده مهندسی آب در این دانشگاه را یکی از مشکالت این 
دانش��گاه عنوان کرد و افزود: با توجه به حضور اعضای علمی باتجربه 

در زمینه آب، تأسیس دانشکده مهندسی آب ضروری و الزم است.
سرپرست دانشگاه ش��هرکرد بیان کرد: تکمیل دانشکده دامپزشکی 
این دانشگاه 4۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که امسال 26 میلیارد 

ریال آن توسط وزارت علوم تحقیقات وفناوری پرداخت شده است.
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اخطار اجرایی
 6 شعبه   93/5/29 تاریخ   826 شماره  رای  موجب  به  473/93ش6  شماره:   10/571
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا 
شفیعا فرزند احمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 166/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/10/22 لغایت زمان وصول 
مجتمع تندیس   – اکبر نصوحی فرزند رمضان به نشانی بزرگمهر  له  در حق محکوم 
واحد13. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،   –
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:28280 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
10/572 شماره: 1996/92 به موجب رای شماره 700 تاریخ 93/4/30 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی کریمی به 
بابت  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
خسارت ناشی از تصادف و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و نیم عشر 
دولتی در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: محسن ربیع به نشانی اصفهان – 
هشت بهشت غربی – چهارراه گلزار – مجتمع باران – طبقه دوم- واحد116. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28287 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 7 93/7/29 شعبه  تاریخ   1288 رای شماره  موجب  به  516/93ش7  10/574 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید نوزاد 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ )سی میلیون ریال( بابت اصل 
خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال نسبت به هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک موصوف 163918-
93/3/31 تا تاریخ وصول و پرداخت نیم عشر اجرایی احکام. مشخصات محکوم له: 
شهرک  شاهپور جدید –  حمید محسنیان ناغانی فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان – 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  امیرکبیر. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:28305 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

10/575 شماره:333/93ش12 به موجب رای شماره 1261 تاریخ 93/7/30 شعبه 12 
علیه مصطفی  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  شورای حل 
یخه دوز به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال 
هزینه  بابت  ریال   170/000 و  ملی  بانک  وجه   91/12/25-691053 وجه چک شماره 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)91/12/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان رضا نیک نفس به نشانی اصفهان 
– خ جابرانصاری – خ 5آذر – بن بست یاس – پالک181 صادر و اعالم می نماید و 
هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  محکوم 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28308 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

10/576 شماره: 374/93 به موجب رای شماره 606 تاریخ 93/7/30 شعبه 23 شورای 
زاده  علیه علی حسین  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال بابت سه فقره چک به شماره های 857761-92/11/3 و 857762-

92/12/3 و 857769-92/12/5 عهده بانک سپه به انضمام مبلغ یکصد و پنجاه هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه در حق محکوم له مسعود حیدری فرزند 
ولی ا... به نشانی اصفهان – خ چهارباغ باال – خ نیکبخت – بعد از دادگستری – جنب 
دفتر حقوقی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای  فروشگاه رسا – 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28310 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/577 شماره:93-772ش13ح به موجب رای شماره 1247 تاریخ 93/7/16 شعبه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نادر حمید 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی سند خودرو 
به نام خواهان علی نظری فرزند حیدرعلی شغل راننده به نشانی خ سجاد – خ حجتیه 
– خ الفت – روبروی مکانیکی – منزل نظری و پرداخت مبلغ 150/000 ریال و پرداخت 
هزینه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ریال و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت 
اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  داده  خود  دارایی  از  واقع  خالف 
متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد.م الف:28311 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/7/30 تاریخ   1250 شماره  رای  موجب  به  شماره:93-621ش13ح   10/578
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسدا... 
محمدی آغچه بدی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال اصل خواسته و 165/000 ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 93/4/14 لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: 
اکبر نصوحی فرزند رمضان به نشانی خ بزرگمهر – مجتمع تندیس – واحد13. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28313 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 14 93/6/10 شعبه  تاریخ   939 رای شماره  به موجب  10/579 شماره:583/93ش14 
محسن  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل   شورای 
زین العابدین زاده فرزند ولی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان پرداخت مبلغ چهل و 
پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 118840و118841و118842 به عهده بانک 

ملت و مبلغ دویست و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 86/12/28و86/12/18و87/1/31 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له علی عربلو فرزند محرم علی شغل عمده فروشی 
کفش به نشانی میدان امام علی – پاساژ روحانی – کفش عربلو و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:28324 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/7/30 تاریخ   1303 شماره  رای  موجب  به  شماره:968/93ش14   10/580
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   14
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  شغل  محمد  فرزند  باغین  قالت  باقری  ناصر 
پراید  خودرو  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  است 
پنج  و  شصت  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  و  ایران768/54ص25  انتظامی  شماره  به 
حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
خ   – اصفهان  نشانی  به  دار  خانه  شغل  اکبر  علی  فرزند  هوائی  ناز  پری  له  محکوم 
طبق  االجرا  حق  عشر  نیم  و  پ3  زمرد8-   – زمرد  12متری  خ  خ47-   – سوم  رباط 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  ریال.  میلیون  پنج  مبلغ  به  دادخواست  مقوم 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  به موقع به اجرا بگذارد 
را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
نماید.م الف:28325  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

10/581 شماره:847/93 به موجب رای شماره 1225 تاریخ 93/7/28 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا بهارفر فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/10/26 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان محمدرضا خورشیدی فرزند محسن به نشانی اصفهان – 
چمران – نمایشگاه نیک رو و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28344 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 93/7/28 تاریخ   1221 شماره  رای  موجب  به  شماره:93-845و846-93   10/582
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  جلیل  فرزند  میسمی  مجید 
44/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
محمدرضا  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا  92/4/31و92/11/25و92/8/30 
خورشیدی فرزند محسن به نشانی اصفهان – چمران – نمایشگاه نیک رو و نیم عشر 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  در حق  االجرا  حق 
به  به موقع  آنرا  مفاد  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28346 شعبه 11 حقوقی شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/8/29-1432  شماره  پرونده:1060/93  کالسه   10/583
صادق  فرزند  صدیقی  مرتضی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
نشانی: اصفهان – سه راه سیمین)سهروردی( – جنب رستوران شیرین نخل – شرکت 
ابوذر بشکار فرزند فیض 2- ارسطو بشکار هر  کیان پالست سپاهان خواندگان: 1- 
بابت چک شماره  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  نشانی: مجهول المکان خواسته:  دو 
دادرسی  هزینه  و  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک   92/6/14-619109
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
طرفیت  به  صدیقی  مرتضی  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی 
آقای 1- ابوذر بشکار 2- ارسطو بشکار به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  به   92/6/14 مورخ   619109 شماره  به  چک  وجه 
ید  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
بر محکومیت  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون  قانون تجارت و 198و515و519و522 
هزینه  و  اصل خواسته  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی خواندگان 
از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   170/000 آگهی  نشر  های 
خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/6/14( موصوف  چک  سررسید  تاریخ 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر 
بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:28336   روز 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/8/29-1429  شماره  پرونده:1059/93  کالسه   10/584
صادق  فرزند  صدیقی  مرتضی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
نشانی: اصفهان – سه راه سیمین)سهروردی( – جنب رستوران شیرین نخل – شرکت 
نشانی:  دو  هر  بشکار  ارسطو   -2 بشکار  ابوذر   -1 خواندگان:  سپاهان  پالست  کیان 
-619108 شماره  چک  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
تاخیر  دادرسی و  انضمام مطلق خسارات و هزینه  به  ایران  بانک صادرات   92/6/14
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای مرتضی صدیقی به طرفیت آقای 1- ابوذر بشکار 2- ارسطو 
بشکار به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 619108 مورخ 
92/6/14 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/6/14( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:28337 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 



سالمت 

درمان طبیعی سردرد

 ماسک ضد آلودگی 
با صفحه نمایش

چی��ن ب��ه دلی��ل ه��وای آل��وده و ب��ه منظ��ور محافظت 
 از ش��هروندان خود، یک ماس��ک ب��ا صفح��ه نمایش عرضه

 کرده است.
چین برای محافظت از شهروندان خود یک ماسک ضدآلودگی 
ارایه داده است که دارای یک صفحه نمایش است که چهره و 

احساسات کاربر از طریق صفحه نمایش نشان داده می شود.
 »س��یمون ربودنگو« و »پ��ل آدامز« این ماس��ک را طراحی 
کرده اند؛ استفاده کننده ماسک با گذاشتن ماسک از استنشاق 

هوای آلوده تا حدودی در امان است.
 صفحه نمایش این ماسک 64 پیکسل متصل به سنسور است 

که حالت چهره کاربر را نمایش می دهد.

نتایج تحقیقات ص��ورت گرفته توس��ط محققان 
آلمان��ی نش��ان می ده��د، عص��اره ریش��ه گیاه 
ش��معدانی از قابلیت درمان ویروس اچ آی وی-1 
 به عنوان متداول ترین نوع ویروس ایدز برخوردار 

است.
 ویروس اچ  آی  وی به دو نوع ویروس اچ  آی  وی-1 
و ویروس اچ  آی  وی-2 تقس��یم می ش��ود که نوع 
 اول متداول تری��ن نوع وی��روس ایدز محس��وب

 می شود.
محققان مرکز تحقیقات بهداشت محیط در مونیخ 
در تحقیقات خود دریافته اند، عصاره گرفته ش��ده 
از گیاه ش��معدانی قادر به غیر فعال سازی ویروس 
اچ آی وی-1 و پیش��گیری از حمله این ویروس به 
سلول های سالم بدن اس��ت.این ترکیب از تکثیر 

ویروس در داخل بدن جلوگیری کرده و از توانایی 
بالقوه تولید نس��ل جدید داروه��ای ضد ویروس 

اچ آی وی-1 برخوردار است.
عصاره ریشه گیاه ش��معدانی همچنین از خون و 
سلول های بنیادی در مقابل عفونت ناشی از ویروس 
اچ آی وی-1 محافظت می کن��د؛ این ترکیب باعث 
مسدود شدن اتصال ذرات اچ آی وی به سلول های 
 ب��دن ش��ده و از حم��ات ویروس��ی جلوگی��ری

 می کند.
چن��د مرحل��ه آزمایش بالین��ی در آلمان نش��ان 
می دهد، عصاره ریشه گیاه شمعدانی برای انسان 
کاما ایمن و بدون ضرر بوده و مجوز اس��تفاده در 

طب گیاهی را دریافت کرده است.
پروفس��ور »روت ب��راک ورن��ر« سرپرس��ت 
حمل��ه  می کن��د:  تأکی��د  تحقیقات��ی  تی��م 
عصاره ش��معدانی ب��ه وی��روس کام��ا متفاوت 
 1  از داروه��ای ض��د وی��روس اچ  آی  وی-

موجود است.
در گام بع��دی محقق��ان قص��د دارن��د نتایج این 
مرحل��ه از تحقیق��ات و ایمن��ی ای��ن ترکی��ب 
 در ب��دن انس��ان را بدق��ت م��ورد بررس��ی قرار 

دهند.

گیاه شمعدانی کلید نسل جدید درمان ایدز

اکثر انسان ها در سراسر جهان به علل مختلف به سردرد 
مبتا می شوند که می توان به راحتی با گیاهان طبیعی 

آن را درمان کرد.
 سایت فرانسوی ترفندها در مقاله ای نوشت: اکثر انسان ها 
در سراس��ر جهان به علل مختلف مانند کار زیاد، فش��ار 
خون، کم خوابی، عصبانیت، استرس، خستگی، افسردگی 
و دالیل دیگری به به س��ردرد مبتا می ش��وند اما این 
س��ردردهای غیر قابل تحم��ل را می تواند ب��ه راحتی با 

گیاهان طبیعی درمان کرد.
زنجبیل:

زنجبیل یک گیاه دارویی است و ادویه ای که برای برخی 
غذاها مورد استفاده قرار می گیرد؛ این گیاه از زمان های 
دور در طب سنتی چین مورد اس��تفاده بوده و در آسیا 
برای درمان سردرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی، 
کشیدگی عضله، گلو درد، دندان درد استفاده می شود؛ 
این دارو به اندازه داروهای آرام بخش برای رفع سر درد 

موثر است.
طرز تهیه دم نوش زنجبیل برای رفع سردرد:

یک قاش��ق چایخوری پودر زنجبی��ل را در یک فنجان 
آب جوش بریزید، در آن را ببندید تا دم بکش��د و پس از 
5 دقیقه میل کنید؛ زنجبیل را می توانید حتی در قوری 
چای همراه با چای دم کنید. زنجبیل هر چه تازه تر باشد 

بهتر است.
همچنین می توانید زنجبیل خورد شده را روی پیشانی 

بمالید تا سردردتان برطرف شود.
نعناع:

نعناع گرم و خشک است و بوی معطری دارد، در درمان 
بیماری های التهابی نظیر آس��م، برونش��یت، کولیت و 
رینیت آلرژی بسیار موثر اس��ت؛ دم کرده نعناع را برای 
تقویت و رف��ع نفخ معده و روده مص��رف می کنند؛ برگ 
خش��ک و نرم نعناع برای خوش��بو کردن ماست و دوغ 
استفاده می شود؛ افرادی که کلسترول دارند بعد از غذا، 
دم کرده چای نعناع را به مدت دو هفته در ماه بنوشند؛ 
دم کرده نعناع غلظت خون را طبیعی می کند و همچنین 

برای تسکین سردرد مفید است.
طرز تهیه دم نوش نعناع برای رفع سردرد  

برگ نعناع تازه را توی قابلمه آب جوش ریخته و بخار آن را 
استشمام کنید؛ حتی استنشاق بوی چای نعناع نیز برای 

درمان سردرد موثر است.
بادام:

بادام، پودر بادام و روغن بادام خواص بسیار زیادی دارند؛ 
بهتر است همیشه بادام در خانه داشته باشید زیرا برای 
درمان هر دردی موثر اس��ت؛ موجب کاهش کلسترول 
خون می ش��ود، برای بیماری های قلبی عروقی و دیابت 
مفید اس��ت؛ باعث کاهش وزن می ش��ود و می تواند سر 
درد را درمان کند. اگزما، پوست، لکه ها و چین و چروک، 
صدای گوش، تنگی نفس، س��رفه و ورم ریه، درد کلیه، 
س��نگ مثانه، کرم روده، درمان زخم های کهنه، خارش 
و مخملک، اس��هال، قولنج، تمیز کنن��ده کبد و طحال 

مفید است.
مصرف بادام برای درمان سردرد:

بادام تلخ را آسیاب سپس با سرکه مخلوط کنید، ضماد 
خوبی برای سردرد است و مالیدن آن به دور چشم بینایی 

را تقویت می کند.
یک راه بسیار ساده و دلپذیر در تسکین سردرد خوردن 
15 بادام در روز است؛ بادام حاوی ماده ای به نام سالیسین 

است که تسکین دهنده درد است.
آویشن:

آویش��ن گونه های مختلف در کوهس��تان ایران دارد و 
خواص بسیار زیادی دارد؛ این گیاه یکی از گیاهان دارویی 
است که باید حتماً در خانه داشته باشید؛ این گیاه برای 
نفخ، رفع تنگی نفس، درمان س��یاه س��رفه، برونشیت، 
عفونت ریه، س��رماخوردگی، آنفلوآنزا، آسم، سرفه های 
خش��ک، عفونت گوش میانی، تهوع، دردهای مفصلی و 
روماتیسمی، تصفیه کننده خون، کلیه و مثانه، سیاتیک 
و ب��رای درمان گرفتگی های عضانی موثر اس��ت؛ برای 
ریزش مو 20 گرم آویشن را در یک لیتر آب جوشانده و هر 
چند روز یک بار به سربمالید.عرق آویشن نیز برای تقویت 
بدن، تقویت  معده، رقیق شدن خون، عفونت ریوی، زکام، 
تقویت بینایی، ترش��ی معده و نقرس موثر اس��ت. بخور 
آویشن پوس��ت را زیبا و با طراوت می کند و دم کرده آن 

درد را تسکین می دهد.
طرزتهیه دم نوش آویشن برای رفع سردرد:

یک قاشق چای خوری آویشن را در یک فنجان آب جوش 
بریزید، در آن��را ببندید و بگذارید 10 دقیقه دم بکش��د 

سپس از صافی رد کرده و میل کنید.
 زیاد خوردن آویشن باعث بروز آلبومین در ادرار می شود 

در خوردن آن رعایت کنید.  
آب:

نوش��یدن مقدار زیادی آب در طول روز برای کاهش یا 
جلوگیری از سردرد کمک می کند.

نکته مهم:
بهتر است هرکدام از این گیاه ها را به صورت طبیعی در  
منزل آماده کنید تا از سالم بودن و بهداشت آن مطمئن 
باشید؛ این گیاهان هرچقدر تازه تر باشند مفیدترهستند.

شنیدن با زبان ممکن شد
از این پس ناش��نوایان م��ی توانند با 
اس��تفاده از زب��ان ب��ا دنی��ا ارتباط 

شنیداری برقرار کنند.
فناوری کاش��ت حلزون در سیستم 
شنوایی ناشنوایان و کم شنوایان در 
سراسر جهان همه گیر شده اما حتی 
پیشرفته ترین مدل این فناوری که 
شامل انجام جراحی و کاشت در بخشی از گوش می شود با نواقص 

کارکردی همراه است.
اکنون گروه��ی از محققان دانش��گاه کل��ورادو جایگزینی جالب 
توجه برای این وس��یله ارای��ه کرده اند. این دس��تگاه کوچک که 
گیره ای مخصوص برای اتصال به زبان دارد، عبارات گفتاری را به 

ریزارتعاشات مخصوصی تبدیل می کند.
در ادامه امواج صوتی به وسیله پردازشگر گفتاری فیلتر شده و تنها 
صداهای انسانی را راهی سیستم شنوایی فرد می کند. پس از این 
مرحله امواج صوتی به پالس های الکتریکی تبدیل شده و سپس 
 به یک س��ری الکترودهای کاشته ش��ده در حلزون گوش منتقل

 می شود. این الکترودها مستقیما اعصاب شنوایی فرد را تحریک 
کرده و بدین ترتیب اطاعات صوتی به مغز ارسال می شود.

فناوری جدیدی که توسط محققان دانش��گاه کلورادو ارایه شده 
مکانیسم مش��ابهی با فناوری کاش��ت حلزون در گوش دارد. در 
عین حال این فناوری جدید به میکروفون بس��یار کوچکی مجهز 
 است که امواج صوتی را دریافت و به سیگنالهای الکتریکی تبدیل 

می کند.
در این نوآوری، س��یگنالها از طریق بلوتوث به یک گیره کوچک 
 ارس��ال می ش��ود. فرد ناش��نوا این گیره را در دهان خ��ود نگاه 
می دارد. فرد با فشردن زبان خود بر روی گیره موجب می شود تا 
یک سری الکترودهای تعبیه شده در آن به سیگنالهای مربوط به 
رشته های عصبی بخش های مختلف زبان واکنش نشان می دهد 
 و بدین ترتیب درک آنچه گفته می شود در مغز امکان پذیر خواهد

 شد.

ش��رکت خودروس��ازی هیوندای با معرفی شاس��ی بلند 
Santa Cruz در نمایشگاه خودروی دیترویت نشان داد 
که برای تحقق شعار »ماجراجوی های شهری«کارهای 

زیادی انجام داده است.
این خ��ودروی مفهومی ویژگی های مهم��ی دارد. از 

آن جمله می توان ب��ه ابعاد نه چن��دان بزرگی 
در قیاس با سایر رقبا اش��اره کرد. در 

عین حال س��طح مانوردهی خودرو 
آنقدر باالس��ت که به راحتی می 
ت��وان از آن در خیاب��ان های نه 
چندان عریض استفاده کرد. از 
 Santa آن گذشته اگر سوار بر
Cruz هیوندای به دنبال جای 
پارک بودید چندان نباید نگران 

باشید چون این خودرو به راحتی 
در فضاه��ای محدود نی��ز پارک 
می ش��ود. تایرهای این خودروی 

اسپرت به طور سفارشی در ش��رکت میشیلن طراحی و 
تولید شده است. جدای از این ویژگی منحصربفرد، در زیر 
کاپوت موتور دیزلی توربوی 2 لیتری دیده می ش��ود که 
190 اسب بخار قدرت داشته و گشتاور 740 نیوتون متر 

تولید می کند.

 هیون��دای اع��ام کرده ک��ه مصرف خ��ودرو ب��ا توجه 
 ب��ه س��اختاری ک��ه دارد بس��یار امیدوارکننده اس��ت.

 Santa Cruz به ازای هر 100 کیلومتر مس��افت تنها 

6.2 لیتر س��وخت مصرف می کند. در خودروی مفهومی 
چهاردر هیوندای 5 سرنشین )ش��امل راننده( به راحتی 
جای می گیرند. اوج هنرنمایی به کار رفته در درهای این 
خودرو به دو در عقبی آن باز می گردد که نسبت به درهای 
جلویی کوچکتر بوده و با دستگیره مشترکی نیز باز و بسته 

می شوند.
 چراغ های مه ش��کن LED که به طرز هنرمندانه ای در 
سپر جلویی خودرو فرو رفته اند نه تنها کارایی قابل 
توجهی در شب هنگام و مواقع مه 

آلود دارند بلکه در تصادفات 
احتمال��ی کمتری��ن صدم��ه 

ممکن را متحمل می شوند.
 ام��ا هنرنمای��ی طراح��ان 
هیوندای تا قس��مت عقبی 
خودرو نیز ادامه دارد جایی 
که فکری به ح��ال بارهای 
حجیم و خارج از اندازه فضای 
بار خودرو ش��ده اس��ت بدین 
ترتی��ب که در ص��ورت نیاز بخش 
کشویی از امتداد انتهایی بدنه خودرو خارج 
شده و بر طول قس��مت بار می افزاید تا حتی یک 

موتور سیکلت غول پیکر را نیز بتوان در آن جای داد.

اگر بیماری قلبی خطرناکی دارید که نیاز به جراحی دارد، 
شاید بهترین توصیه به شما این باش��د که عمل جراحی 
خود را همزمان با کنفرانس های پزش��کی س��طح باالیی 
 انتخاب کنید که همه جراحان س��طح ب��اال در آن حضور

 می یابند. 
عدم حضور آن ها می تواند ش��انس زنده ماندن شما را زیر 

عمل باالتر ببرد!
ب��ه گ��زارش نیوساینتیس��ت، آنوپ��ام جنا، پژوهش��گر 
سیاست های خدمات بهداشتی دانشکده پزشکی دانشگاه 
هاروارد به همراه گروهی از همکارانش ده ها هزار نفر را که 

در فاصله سال های 2002 / 1381 تا 2011 / 1390 در اثر 
حمله قلبی، نارسایی قلبی یا سکته قلبی به بیمارستان برده 

شده بودند بررسی کردند.
در میان جدی ترین موارد سکته قلبی، 70 درصد آن هایی 
که هیچ کنفرانس علمی سطح باالیی همزمان با وقوع سکته 

آن ها برگزار نمی ش��د، در ب��ازه 30 روز پ��س از عمل جان 
سپردند. 

ولی برای افراد خوش ش��انس تری که در زمان رفتنشان به 
بیمارستان، جراح های قلب به دلیل شرکت در همایش های 
علمی در آنجا حضور نداشتند، درصد مرگ ومیر 60 درصد 

بود.
به گفته جنا از نتایج این تحقیق چنی��ن برمی آید که برای 
مبتایان به وخیم ترین بیماری ه��ای قلبی، خطر عملیات 
جراحی اضطراری چون گشاد کردن رگ ها، شاید از منافعش 

بیشتر باشد. 
البته این طور هم نیست که به صرف نتایج این تحقیق و بدون 
پژوهش های بیشتر، بیماران از عمل جراحی اجتناب کنند، 
بلکه این تحقیق را باید به مثابه هشداری تلقی کرد از این که 
برخی اوقات، بیماران بحرانی تحت درمان بیش ازاندازه قرار 

می گیرند.
وی می افزای��د: »همه بیم��اران مثل هم نیس��تند: میزان 
تحم��ل آن ه��ا می توان��د خیل��ی متف��اوت باش��د. در 
برخ��ی از م��وارد، این ش��اید ب��دان معن��ی باش��د که ما 
 بای��د بیم��اران را ب��ا محافظ��ه کاری بیش��تری درم��ان

 کنیم«.

خودرویی با قابلیت کش آمدن

تازه های ماجراجویی  شهری جرارد هانسن 
کاشف میکروب جذام

»جرارد هنریک آرموئر هانسن« 
پزش��کی نروژی بود که نام خود 
را در تاریخ پزش��کی با شناسایی 
باکت��ری مولد بیم��اری جذام به 

ثبت رسانید.
هانس��ن 29 ج��والی 1841 در 
ش��هر برگمن متولد شد. در سال 
1866 در رشته ی پزشکی از »دانشگاه سلطنتی فردریک«، که 
امروزه با نام »دانشگاه اسلو« شناخته می شود، فارغ التحصیل 
شد. س��پس دوره ی انترنی خود را در بیمارستان ملی اسلو به 
انجام رساند و مدت کوتاهی در بیمارستان »التن« به عنوان 
پزشک فعالیت کرد.هانسن در سال 1868 به شهر زادگاهش، 
که مرکز تحقیق��ات جذام ن��روژ در آن واقع بود بازگش��ت و 
به هم��راه »دنیل کورنیوس دنییلس��ن«، ک��ه از متخصصان 
برجسته ی اپیدمیولوژی زمان وی بود، بر روی بیماری جزام 
به مطالعه و تحقیق پرداخت. در این زم��ان بیماری جذام در 
نروژ به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح بود و حدود 3000 
نفر در نروژ به آن مبتا بودند که در 800 آسایش��گاه پذیرش 
می شدند.دنییلسن در این زمان با تاش های خود، برنامه ای 
برای کنترل بیماری و مراقبت از بیماران مبتا، تنظیم کرد و 

برگمن را پایگاه تحقیقاتی جذام اروپا ساخت.
با وجود پیشرو بودن دنییلس از نظر بالینی و آسیب شناختی 
جذام، آنچه که وی را در مسیر تحقیقاتش متوقف کرده بود این 
عقیده بود که بیماری جذام دارای ریشه ی وراثتی است. برخی 
پزشکان نیز عقیده داشتند که بیماری ناشی از استنشاق برخی 
بخارات مسموم است.هانسن و دنییلسن در 1870-71 برای 
بررسی وضعیت بیماران مبتا به جذام، شروع به سفر کردند. 
در طی این سفرها هانسن بر اس��اس مطالعات اپیدمولوژیک 
نتیجه گرفت که این بیماری باید دارای مس��بب قابل سرایت 
ویژه  باشد نه یک منشا وراثتی.وی متقاعد شد که باکتری عامل 
انتقال بیماری از یک فرد به فرد دیگر است. این تفکر جسورانه 
زمانی ش��کل گرفته بود که درک درس��تی از مفهوم بیماری 
مسری وجود نداشت و هنوز کسی نشان نداده بود که باکتری 

می تواند سبب ایجاد بیماری در انسان شود.
سرانجام، مطالعات میکروس��کوپی و پاتولوژیک منجر شد تا 
هانسن در س��ال 1873 در سن 32 سالگی اجس��ام میله ای 
 )mycobacterium leprae( شکلی  مایکوباکتریوم لپرا
که گاهی اوقات به آن باس��یل هانس��ن نی��ز می گویند  را در 
برآمدگی های بیماران جزامی کشف کند. اگرچه عدم حمایت 
اطرافیان وی و به س��خره گرفتن نتیجه  مطالعاتش سبب شد 
که هانسن با تردید در مورد کشف خود سخن گوید و آنچه را 
که مشاهده کرده بود نه به عنوان باکتری عامل بیماری بلکه 
چیزی شبیه باکتری معرفی کند.مطالعات هانسن زمینه ساز 
کش��ف عامل س��یاه زخم)Bacillus anthracis(، توسط 

»رابرت کخ«، 3 سال بعد از کشف مایکوباکتریوم لپرا، شد.
اولین همسر هانسن که دختر همکار وی دنییلسن بود خیلی 
زود در اثر ابتا به سل، همانند سه خواهر دیگرش، جان خود 
را از دس��ت داد. هانس��ن نیز خود از س��ال 1860 از بیماری 
باکتریای��ی مقاربتی س��فلیس، رنج می برد ام��ا مرگ وی در 
اثر بیماری قلبی رخ داد.در ش��هر برگمن نروژ موزه ای به نام 
 هانسن دایر است که به موزه  جذام نیز شهرت دارد و در لیست 

» یادگارهای جهان« یونسکو وارد شده است.

سر گذشت مشاهیر
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سخاوت، محبّت آور و زینت اخالق است.

وقتی جراحان معروف به تعطیالت می روند
آمار مرگ ومیر هم پایین می آید

دریچه

آمدن فصل سرما و 
وضعیت بغرنج آوارگان در 
 اردوگاه ها که 
دست سازمان ملل هم در 
 مرهم گذاری
 کفایت نمی کند 
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