
ادامه تالش های وزارت خارجه برای آزادی دو مهندس 
ربوده شده در سوریه 

پیام رییس جمهور در پی جنایت علیه سه دانشجوی مسلمان درآمریکا

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rw w w . Z a y a n d e R o u d . c o m

آن ها که ب��ذر نفرت به ادی��ان را می کارند 
خواسته یا ناخواسته خشونت درو می کنند 
رییس جمهوری کشورمان  ترور سه جوان 
دانشجوی مسلمان در ایاالت متحده آمریکا 
را محکوم کرد و با ابراز همدردی و تسلیت 
به خان��واده قربانیان این جنای��ت، جامعه 
مس��لمانان آمریکا و همه آزاد اندیش��ان و 
حامیان حقوق انسان ها، تصریح کرد: انتظار 
است که مسئوالن، همه تالش الزم را برای 
حراست از حقوق همه شهروندان از جمله 

مسلمانان به عمل آورند. 
متن پیام حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

جنایت وحش��یانه)مبهوت کنن��ده( ترور 
س��ه جوان دانشجوی مس��لمان در ایاالت 
متحده آمریکا، جلوه ای دیگر از خطر جدی 
گسترش خش��ونت و افراطی گری در زمان 

ما ست. 
گزارش های اولی��ه، از آن جهت که انگیزه 
جنایت را تنفر ضد دینی و اس��الم ستیزی 

نشان می دهد بسیار نگران کننده است. 
خشونت و تعرض به جان و کرامت انسانی، 
چه با سوء استفاده از نام دین و چه در تعرض 
و حمله به دین، در تعارض با بنیادی ترین 
اصول اخالقی و آموزه های ادیان الهی است. 
آن ها که بذر نفرت به ادیان و اسالم هراسی 

می کارند، خواسته یا ناخواسته، خشونت در 
جامعه درو می کنند. 

زمان آن رس��یده اس��ت که حرکت جهانی 
در مقابله با خشونت و ریشه های فرهنگی 
دین س��تیزی و جرایم مبتنی ب��ر نفرت، با 
مش��ارکت همه اندیش��مندان، هنرمندان، 
عالمان دین، جامعه مدن��ی و دولت ها آغاز 
ش��ود و جامعه جهانی در قرن بیست و یکم 
را از این شرمساری برهاند. اینجانب با ابراز 
همدردی و تس��لیت به خان��واده قربانیان 
این جنایت، جامع��ه مس��لمانان آمریکا و 
هم��ه آزاد اندیش��ان و حامی��ان حق��وق 
انس��ان ها، انتظار دارم که مسئوالن، همه 
تالش الزم را برای حراس��ت از حقوق همه 
 ش��هروندان از جمل��ه مس��لمانان به عمل

 آورند. 
حسن روحانی 
رییس جمهوری اسالمی ایران

خانواده های دو مهندس ربوده ش��ده ایرانی در 
سوریه با معاون وزیر امور خارجه دیدار کردند. 

حس��ین امیرعبداللهی��ان مع��اون عرب��ی و 
آفریق��ای وزارت ام��ور خارجه، روز ش��نبه 25 
بهمن 93 با خان��واده های دو مهن��دس ایرانی 
 رب��وده ش��ده در س��وریه دی��دار و گفت وگ��و

 کرد. 
در این دیدار، خان��واده پژمان بویری و حس��ن 
حس��نی با برش��مردن خدماتی که این عزیزان 
در خدمت به مردم س��وریه و در جهت پیشرفت 
و توس��عه همکاریهای اقتصادی دو کشور ایران 
و س��وریه ارائه داده ان��د، از وزارت امور خارجه 
کشورمان و نهادهای مس��ئول ذیربط خواستار 
اقدام عاجل و پیگیری جهت تعیین سرنوش��ت 

عزیزانشان شدند. 
امیرعبداللهیان با اش��اره به اقدامات س��ه ساله 

وزارت امور خارجه، سفارت کشورمان در دمشق 
و دیگ��ر نهادهای ذیربط در جه��ت تالش برای 
تعیین سرنوشت دو مهندس ایرانی و آزادی آنها 
و با یادآوری تأکیدات وزیر امور خارجه کشورمان 
برای پیگیری جّدی موضوع تعیین سرنوشت و 
آزادی ف��وری این عزیزان، اظهار داش��ت که در 
این خصوص کمیته ویژه ای جهت روشن سازی 
آخرین وضعیت و سرنوشت مهندسان ربوده شده 

در سوریه تشکیل شده است. 
وی افزود: وزارت امورخارجه در تمام گفت وگوها 
با دولت س��وریه و همچنین برخی کش��ورهای 
منطقه و مقامات س��ازمان ملل و نهادهای بین 
المللی ذیربط، موضوع سرنوش��ت مهندس��ان 
ایران��ی را پیگی��ری می کن��د و ب��ه تالش��های 
 همه جانب��ه خود در ای��ن زمینه ادام��ه خواهد

 داد. 

 کشف محموله قاچاق
 500 میلیون ریالی 

با تالش ماموران انتظامی گلوگاه شهید رئیسیان سمیرم 
اصفهان یک محموله قاچاق ب��ه ارزش 500 میلیون ریال 

کشف شد.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس س��رهنگ صادقی فرمانده 
انتظامی شهرستان سمیرم گفت: ماموران گلوگاه بازرسی 
شهید رئیس��یان حین کنترل خودروهای عبوری به یک 
دس��تگاه کامیون ولوو مشکوک ش��ده و خودرو را متوقف 

کردند.
این مق��ام انتظام��ی خاطرنش��ان ک��رد: در بازرس��ی از 
خودرو 334 کیس��ه ع��دس خارج��ی قاچاق ب��ه ارزش 
 500 میلی��ون ری��ال فاق��د هیچگون��ه مج��وز گمرکی

 کشف شد. 
س��رهنگ صادقی با اش��اره به دس��تگیری ی��ک نفر در 
ای��ن رابطه گف��ت: متهم پس از تش��کیل پرون��ده جهت 
 س��یر مراح��ل قانون��ی ب��ه مراج��ع قضائ��ی تحوی��ل

 داده شد.
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شیرکنترل در آبگرمکن مخزنی گازی
عملکرد شیر کنترل آبگرمکن مخزنی با شیر کنترل بخاری یا اجاق گاز متفاوت است.

در اجاق گازها و بخاریها با قرار دادن ولوم بر روی عدد بیشتر ، شعله گاز بیشتر می شود اما در آبگرمکنهای مخزنی اینگونه نیست و شیر کنترل آبگرمکن در واقع تنظیم 
ترموستات است.

یعنی هر چه بر روی عدد بیشتری باشد شعله زیاد نمیشود بلکه مدت زمان روشن بودن مشعل بیشتر شده و آب داغ تری خواهید داشت.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

فروشندگان محترم مصالح ساختمانی ) نمایندگی ، عمده و خرده فروشی ( آیا می دانید از ابتدای سال 1394، ملزم به استفاده از 
سامانه صندوق فروش هستید و در صورت عدم استفاده از سامانه مذکوراز هرگونه معافیت مالیاتی محروم خواهید شد.

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه اطالع رسانی WWW.isf-maliat.irمراجعه نمائید

 سهمیه بنزین نوروزی 
نداریم

 هنر این است که بتوانیم 
حق مان را بگیریم

 سومین جایزه جهاني به 
»عکس اعدام« از ایران!؟

گرانی و خدمات کم، مهمان هتل های کشور شد 

 آسم را جدی
 بگیرید

دوشنبه تاریخی میلیون ها 
هوادار سرخابی
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مذاکرات امروز خانه ملت 
درباره دخل و خرج کشور 

مخالفان و موافقان الیحه بودجه 94 چه گفتند؟

رئیس ستاد مدیریت سوخت کل کشور:
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دیروز  بررسی کلیات الیحه بودجه سال 94 در مجلس شروع شد. هر چند در این نشست علنی، حسن 
روحانی حضور نداشت، ولی موافق و مخالفان بودجه، نقطه نظرات خود را بیان کردند...

 بازار مسکن اصفهان در رکود 
به سر می برد

 تبلیغ فرزندآوری، بدون برنامه 
موثر نیست

دبیر انجمن انبوه س��ازان مس��کن و س��اختمان استان 
اصفهان با اشاره به کاهش ساخت و ساخت ها و رکود بازار 
مسکن در اصفهان، گفت: پیش بینی می شود سال آینده 

قیمت مسکن 20 تا 30 درصد افزایش یابد.
احمد ت��وال با بیان اینک��ه دولت راهکار مش��خصی برای 
خروج از رکود بازار مسکن ارائه نداده است، اظهار داشت: 
وام مسکن موجب رونق بازار مس��کن در کشور می شود 

اما هنوز رقم جدید آن از سوی دولت اعالم نشده است. 
وی تاکید کرد: رقم وام مسکن 25 میلیون بود با تصویب 
و ابالغ دول��ت به 30 میلیون تومان افزای��ش یافت اما در 
پیگیری های صورت گرفته از بانک اعالم شد که به دلیل 

نقدینگی توان پرداخت آن را ندارند. 

برای این که یک نظر یا یک برنامه موفق باشد، باید دالیل 
منطقی، پشت آن وجود داشته باش��د، بنابراین اگر قرار 
است چند فرزندی تبلیغ شود، باید برای آن دالیل کافی 
وجود داشته باشد و از طرفي مشکالت جامعه هم بررسی و 
برای حل آن تالش شود.تک فرزندی، پدیده ای اجتماعی 
است که در سال های اخیر زیاد به آن بر می خوریم، پدیده 
ای که از زوایای گوناگون می توان آن را بررسی کرد، چرا 
که علی رغم آنکه در نگاه اول تک فرزندی به ظاهر ساده و 
کم عواقب است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند، این 
پدیده به لحاظ جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی 
و اجتماعی مي تواند برای جامعه عواقب و آثار متعددی را 
در بر داشته باشد، با غالمحسین پویان، کارشناس ارشد 
روانشناسی و مشاوره خانواده به گفتگو پرداختیم. در یک 
دیدگاه کلي،  ت��ک فرزندی، امري مثبت اس��ت یا منفي 
گفت  جواب این سوال بستگی به شرایط دارد. برای مثال 
در برخی از مواقع برای خانواده ها، امکان داش��تن فرزند 
بیشتر نیست و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی 
به آنها اجازه داش��تن بیش از یک فرزند را نمی دهد. و در 
نتیجه در این شرایط تک فرزندی خوب است. اما اگر فرض 
کنیم که مشکالت خاصی مانند مسایل اقتصادی، تربیتی، 
اجتماعی در بین نباشد، تک فرزندی خوب نیست و می 
تواند برای والدین و فرزند مش��کالتی را به همراه داشته 

باشد.وی همچنین معایب...

5

3

3

محمد خزاعی در نشست خبری س��یزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت :محمد 
خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت گفت: با توجه به اینکه سازمان سینمایی تمامی بودجه 
های بخش سینما را در اختیار دارد و به عنوان متولی اصلی جریان سینمای کشور شناخته 
می شود می بایست از ردیف بودجه های مس��تقل خود برای تولید فیلم های استراتژیک و 
سیاسی بهره ببرد. دبیر جشنواره فیلم مقاومت  در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: در 

دولت گذشته سازمان سینمایی بودجه خاصی را برای تولیدات آثار سینمای...

لزوم استفاده از بودجه های مستقل برای تولید فیلم های استراتژیک

سردار کمالی تکذیب کرد: 
کسر خدمت برای مدرک کارشناسی 

وجود ندارد
امیر هوشنگ ابتهاج در آلمان 

بستری شد



يادداشت

امیر اسماعیلی مطرح کرد
 پیشرفت ۴۰ درصدی استقرار 

رادار »سپهر«
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: با رادار ۳ هزار کیلومتری 
»سپهر« می توانیم نفس دش��منان را در پایگاه هایشان رصد 
کنیم. امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( با اش��اره به توانمندی راداری این قرارگاه 
اظهار داش��ت: م��ا در خصوص رادار س��پهر هی��چ گلوگاهی 
نداریم. وی افزود: در همین راس��تا باالی 40درصد اقدامات 
اس��تقراری هم به پایان رس��یده و هیچ گره ای در کار نیست. 
اسماعیلی تأکید کرد: این رادار در آینده با استقرار نهایی در 
ش��بکه یک پارچه پدافند هوایی قرار می گیرد و با برد 2500 
تا ۳000کیلومت��ر می توانیم نفس دش��من را در پایگاه های 
خودش��ان احس��اس کنیم. فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی 
خاطرنشان کرد: با رادار سپهر ما دش��من را در دوردست هم 
رصد و هم مراقبت می کنیم و این شامل کشورها و هدف های 
تحت برد این رادار می ش��ود. اس��ماعیلی اظهار داشت: با برد 
بیش از 2500کیلومتری این رادار ما می توانیم نوعی دفاع در 
عمق داشته باشیم و از آسمان کشور پیش از ورود تهدیدات 
حفاظت کنیم. به گزارش فارس، »سپهر« یک رادار برد بلند 
است که اهداف رادار گریز با سطح مقطع بسیار پایین را کشف 
و قابلیت شناسس��ایی تمامی اهداف در ارتفاع پست، ارتفاع 
متوس��ط و ارتفاع باال را دارد و اهداف ریز پرنده، موشک های 
بالستیک و نیمه بالستیک و نیز موشک های کروز به راحتی 

توسط این رادار کشف وشناسایی می شوند. 

  اخبار مربوط به اسارت 3۰ ايرانی
 در سوريه را تکذيب شد 

یک منبع مطلع برخی اخبار مبنی بر اسارت ۳0 افسر و سرباز 
ایرانی به دست گروه تروریس��تی داعش در درعای سوریه را 

تکذیب کرد. 
این منبع مطلع با تکذیب اخبار مربوط به دستگیری و اسارت 

ایرانی ها در سوریه، گفت: چنین اخباری صحت ندارد. 
روز شنبه برخی رس��انه ها اخباری مبنی بر اسارت ۳0 افسر 
و س��رباز ایرانی توسط داعش در س��وریه را منتشر کردند در 
حالیکه برخی اخبار اسارت تعدادی از پیش مرگ های کرد در 

شهر کرکوک نیز منتشر شده است. 
پیش از این نیز برخی رسانه های وابسته به برخی کشورهای 
عربی از اس��ارت یک ایرانی و معامله آن با تعدادی از اس��رای 
داعش که در اختیار ارتش س��وریه هس��تند خبر داده بودند. 
این خبر نیز از سوی سفارت ایران در سوریه تکذیب شده بود. 
مقامات ایرانی هم��واره اعالم کرده اند که حض��ور نظامی در 
سوریه ندارند و تعامالت میان دو کشور در این زمینه با توجه 
به درخواست و نیاز سوریه در زمینه تبادل مستشاران نظامی 

است.
وزير دفاع:

توافقات دفاعی خوبی را با روسیه 
دنبال می کنیم 

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح کش��ورمان، تصریح 
کرد: در دوره جدید با فدراسیون روسیه وارد تعامالت خوبی 

شده ایم. 
سردار حسین دهقان در حاشیه همایش کمیته هماهنگی و 
پشتیبانی بس��یج دانش آموزی در جمع خبرنگاران در رابطه 
با تعامالت کشورمان با کشور روس��یه، گفت: اکنون میان دو 
کشور فضای جدیدی ایجاد ش��ده و ما وارد تعامالت خوبی با 
این کشور شده ایم. اکنون بخش های مختلف دولت با روسیه 
وارد مذاکرات مختلفی ش��ده اند و ما در زمینه های دفاعی و 
نظامی توافقات خوبی را با این کشور دنبال می کنیم. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره نحوه 
همکاری تکفیری ها و رژیم صهیونیستی، یادآور شد: اسرائیل 
به دنبال بهانه می گردد تا جریان مقاومت را تضعیف کند، اما 
ش��هامت اقدام علیه مقاومت را ندارد. جریان تکفیری اکنون 
به نیابت از اسرائیل در منطقه عمل کرده و امنیت این کشور 

را تأمین می کند. 
وی در پایان افزود: اقدامات ارتش و مردم سوریه به یک نقطه 
بازدارانده در این کشور رس��یده و به نظر من اسرائیل اقدامی 

انجام نمی دهد.
 با پیشنهاد لغو قرارداد تسلیحاتی

 روسیه با مصر

 ملک سلمان دنبال احیای همکاری 
اتمی با پاکستان است

ملک سلمان بن عبدالعزیز، سعی دارد قرارداد همکاری های 
اتمی با پاکستان را با جدیت بیشتر دنبال کند. ملک سلمان 
دنبال احیای همکاری اتمی با پاکس��تان اس��ت ، نزدیک به 
محافل اطالعاتی رژیم صهیونیستی، »سلمان بن عبدالعزیز« 
شاه جدید سعودی، پس از روی کار آمدن در 2۳ ژانویه 2015 
به سرعت دست به تحرکات گس��ترده ای زده است.عربستان 
به س��مت بهبود بیش از پیش رابطه با آمریکا پیش می رود، 
همچنین س��عی دارد تواف��ق اتمی با پاکس��تان را احیا کند؛ 
پادش��اه عربس��تان همچنین اقدام به لغو قرارداد تسلیحاتی 
بین روسیه و مصر کرده و به جای مسکو فرانسه را برای فروش 

سالح و تجهیزات نظامی به مصر، پیش کشیده است.
در طول س��ه س��ال گذش��ته، گزارش ه��ای س��ازمان های 
اطالعات��ی غرب��ی و اس��رائیلی حکای��ت از هم��کاری اتمی 
بی��ن عربس��تان و پاکس��تان دارد و دیداره��ای متقاب��ل 
مس��ئوالن دو کش��ور، این اطالعات را تقویت کرده اس��ت. 
پایگاه تحلیلی »دب��کا« در گزارش خود با نق��ل این مطلب، 
به احی��ای دوب��اره همکاری اتم��ی بین ریاض و اس��الم آباد 
می پ��ردازد.در تاریخ نوامبر 201۳ ش��بکه بی.بی.س��ی، در 
گزارشی اش��اره کرد، عربس��تان در پروژه س��الح های اتمی 
پاکستان س��رمایه گذاری کرده است و بس��یار محتمل است 
 که عربس��تان هر زم��ان بخواهد این س��الح ها را به دس��ت

 آورد.

 

روز گذش��ته ، بررس��ی کلیات الیحه بودجه س��ال 94 در 
مجلس شروع ش��د. هر چند در این نشست علنی، حسن 
روحانی حضور نداشت، ولی موافق و مخالفان بودجه، نقطه 
نظرات خود را بیان کردند و مجلس برای میزان کردن دخل 

و خرج کشور در سال آینده، وارد شور شده است.
اولین روز از بررسی بودجه 94 کل کشور صبح روز یکشنبه، 
بیست و ششم بهمن ماه با ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در 

دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.
جلسه علنی مجلس شورای اس��المی برای بررسی کلیات 
الیحه بودجه 94 و نیز ادامه رسیدگی به الیحه بودجه 94 
کل کشور با حضور 198 نفر از نمایندگان مجلس به ریاست 

علی الریجانی رییس مجلس شورای صبح امروز آغاز شد.
در ابتدای جلسه اس��امی موافقان و مخالفان کلیات الیحه 
بودجه 94 کل کشور توس��ط مهرداد بذرپاش عضو هیات 

رئیسه مجلس به این شرح قرائت شد:
مخالفان: هادی قوامی نماینده اس��فراین، محمد حس��ن 
آصفری نماینده اراک، محم��د ابراهیم رضایی، نادر قاضی 
پور، عباس قائدرحمت، محمدحسن ابوترابی فرد، حسین 
فتاحی، عبدالرحمان رس��تمیان، علی نعمت چهاردولی، 

الیاس نادران.
موافقان: هادی حسینی، حمیدرضا عزیزی، ایرج ندیمی، 
حبیب برومند، مجید منصوری، عزیز اکبریان، کمال الدین 

پیرموذن، سلیمان عباسی، غالمرضا کاتب و امیرآبادی.
انتقاد توکلی به عدم توزيع جداول بودجه ای

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت 
به عدم توزیع جداول الیحه بودجه 94 انتقاد کرد و از هیأت 
رئیسه خواست که جلس��ات مجلس برای بررسی جزئیات 
را در یک ش��یفت برگزار کند تا نمایندگان فرصت مطالعه 

الیحه بودجه را داشته باشند.
علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: 
جداول بودجه به اصالحاتی احتیاج داشت و اکنون در حال 

چاپ است و به زودی بین نمایندگان توزیع می شود.
او در پاسخ به تذکر نادران نماینده تهران در خصوص دلیل 
حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات الیحه 
بودجه 94 نیز گفت: از رئی��س جمهور برای حضور در این 

جلسه دعوت شده است.

يک مخالف: بودجه 9۴، تورم زاست
یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ب��ا انتقاد از 
افزایش تعداد تبصره های الیحه بودجه توسط کمیسیون 
تلفیق، گفت: الیحه فعلی باع��ث افزایش قیمت و تورم در 

سال 94 می شود.
هادی قوامی به عنوان اولین مخالف کلیات الیحه بودجه 94 
در جلسه علنی امروز )یکشنبه( مجلس،  گفت: در شرایطی 
که طبق قانون برنامه پنجم باید می��زان واریز درآمدهای 
نفتی به صندوق توسعه ملی در س��ال پایانی برنامه یعنی 
سال 94 به ۳4 درصد برسد این میزان در الیحه بودجه 20 
درصد در نظر گرفته شده اس��ت که این بدان معناست که 
وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان وجود دارد. این یکی 
از نقاط منفی الیحه بودجه 94 همچون لوایح سال های قبل 

بشمار می آید.
او در توضیح گفت: اگر بیش از ۳0 درصد درآمدهای بودجه 
یک کشور به نفت وابسته ش��ود، به این دولت رانتی گفته 
می شود. ویژگی های دولت رانتی این است که شفاف نیست 
و به جای تولید به توزیع منابع می پردازد. حال این که طبق 
سیاس��ت های کلی برنامه پنجم وابس��تگی بودجه جاری 
کشور به نفت باید صفر ش��ود. از طرف دیگر از ویژگی های 
دولت رانتی این است که دولتی پاس��خگو نخواهد بود که 
این رویکرد باعث افزایش مش��کالت اداری و ناکارآیی در 

سیستم می شود.
قوامی کاه��ش نرخ ت��ورم و بی��کاری را یک��ی از احکام و 
برنامه های باالدس��تی خواند و گفت: در الیحه بودجه 94 
برنامه مشخصی برای ایجاد ش��غل برای فارغ التحصیالن 
بیکار در نظر گرفته نشده اس��ت حال این که آمار بیکاران 
در این قش��ر باالی 25 درصد اس��ت که ای��ن یک چالش 
جدی است.این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
افزایش قیمت را یک نقطه منفی در الیحه بودجه خواند و 
گفت: مجلس قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت 
را تصویب کرد تا تبصره های بودجه کم شود اما متأسفانه 
کمیسیون تلفیق الیحه دولت با 20 تبصره را به 40 تبصره 
افزایش داد. احکامی که ماهیت افزایش قیمت دارد آن هم 
در شرایطی که کشور در ش��رایط تحریمی قرار دارد و باید 

تمامی تالش های در جهت کاهش قیمت ها انجام شود.

قوامی با بیان این که الیحه فعلی افزایش قیمت را در سال 
94 به وجود م��ی آورد، گفت: کمیس��یون تلفیق افزایش 
مالیات ها را تصویب کرده اس��ت. حال این که باید س��هم 
درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پایه های مالیاتی و نه 

درآمدهای مالیاتی محقق شود.
قوامی همچنین در خصوص هدفمندی یارانه ها طبق الیحه 
بودجه، گفت: باید تمام تالش ها در اجرای قانون هدفمندی 
بر اساس تعریف اولیه آن صورت گیرد. ما هم معتقدیم که 
نباید یارانه نقدی به صورت یکس��ان بین تمامی خانوارها 
پرداخت ش��ود. اما مصوبه کمیس��یون تلفیق در خصوص 
پرداخت یارانه ابهاماتی دارد همچون این که معلوم نیست 
منظور از درآمد خانوار چیش��ت. آیا باید درآمد سرپرست 
خانوار 2.5 میلیون باشد یا درآمد مجموع اعضای خانوار در 

نظر گرفته شده است.
نماينده اراک: نظارت مالیاتی در بودجه ضعیف 

است
نماین��ده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه نظارت خاصی برای پرداخ��ت مالیات ها برای افراد 

پردرآمد وجود ن��دارد، گفت: 
افرادی مانند باب��ک زنجانی 
یا مرب��ی تیم فوتب��ال درآمد 
باالیی دارند ام��ا در پرداخت 
مالی��ات نظارت ه��ای قانونی 

وجود ندارد.
محمدحس��ن آصف��ری ک��ه 
در مخالفت ب��ا کلیات الیحه 
بودج��ه صبح��ت می ک��رد، 
ضمن تاکید بر ضرورت توجه 
به مالیات ها در بودجه گفت: 
همان طور که می دانید مردم 
با مش��کالتی از قبی��ل رکود 
اقتص��ادی و مس��ائل تورمی 
مواجه هس��تند، چه افزایش 
درآم��دی برای م��ردم وجود 
داشته است که تصمیم داریم 

بخشی از مالیات ها را افزایش دهیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: بهتر 
است به سراغ دالل ها و واسطه هایی که پول هایی را از دولت 
می گیرند و فرار مالیاتی دارند برویم؛ زیرا افرادی هستند که 
درآمد آنها بسیار باالس��ت مانند بابک زنجانی یا مربی تیم 
فوتبال اما در پرداخت مالیات متاس��فانه نظارت، قانون یا 

آیین نامه ای برای این قبیل افراد وجود ندارد.
او به مساله وام ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با حض��ور در مجلس در این 
خصوص پاسخگو بود اما متاس��فانه اقدامی که باید انجام 
شود صورت نگرفته است چرا که کمتر از مبلغ 10 میلیون 

تومان نمی تواند راهگشایی برای جوانان باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین 
به مساله تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: 
برخی از نماین��دگان می گویند که به ای��ن موضوع توجه 
شده است اما بس��یاری از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، 
ارگان ه��ا و مجموعه هایی ک��ه از بودج��ه عمومی دولت 

استفاده می کنند امالک مازادی دارند که هیچ استفاده ای 
از آنها نمی کنند.

آصفری گف��ت: گرچه امروز با کاهش قیم��ت نفت یا عدم 
فروش نفت مواجه هس��تیم اما معتقدیم اقتصاد مقاومتی 

یعنی از امکاناتی که داریم باید بهینه استفاده کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی اشتغالزایی 
را از دیگ��ر عواملی عنوان کرد که بای��د در بودجه برای آن 
چاره ای اندیشیده شود و افزود خانواده های بسیاری هستند 
که با مشکل اشتغال مواجه هستند و این در حالی است که 
متاسفانه برخی بانک ها پول مردم را به عنوان قرض الحسنه 
می گیرند اما سود نمی دهند و بعد مجدد همان پول مردم 
را با درصد س��ود باالتری در اختیار م��ردم می گذارند که 

متاسفانه هیچ نظارتی نمی شود.
او با بیان اینکه کارخانه هایی وجود دارند که توانایی خوبی 
در رقابت پذی��ری و نیز ارائه تس��هیالت دارن��د، گفت: اما 
متاسفانه با عدم تس��هیالت از سوی صنایع مواجه هستیم 
و به جای اینکه ۳0 درصد از منابع خود را اس��تفاده کنند 

صددرصد آن را به کار می گیرند.
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
مساله هدفمندی یارانه ها نیز گفت: گفته شده خانوارهایی 
که تا 5/2 میلی��ون تومان حقوق دارن��د از یارانه برخوردار 
ش��وند. چه تضمینی وجود دارد که برای خانواده های که 
دارای شش نفر عضو است همین میزان در نظر گرفته شود 
و برای خانواده ای که دو نفر عضو دارد نیز همین مبلغ و این 
با هیچ منطقی سازگار نیست.آصفری در پایان بر توجه به 
مساله اوراق مش��ارکت وقفی در الیحه بودجه اشاره کرد و 
گفت: سال گذش��ته مردم در این مس��اله مشارکت خوبی 
داشتند اما امسال حذف شده و توجهی به این مساله صورت 

نگرفته است.
يک موافق: وابستگی کشور به نفت، کم می شود

نمایند مردم قائمش��هر ارائه دیر هن��گام الیحه بودجه در 
سال های قبل مشکالت متعددی را برای کشور ایجاد کرد 
اما دولت یازدهم در دو سالی که مسئول تنظیم بودجه بوده 
همواره الیحه را به موقع و در مهلت قانونی به مجلس تقدیم 

کرده است که این جای تقدیر دارد.
سید هادی حسینی که به عنوان موافق الیحه بودجه 94 
کل کشور و پیش از آغاز بررس��ی الیحه بودجه در جلسه 
علنی امروز مجلس س��خن می گفت با اشاره به نقاط قوت 
بودجه پیش��نهادی دولت و تاکید کمیس��یون تلفیق در 
اصالح نواقص آن گفت: در ش��رایطی ک��ه قیمت نفت به 
چالش جدی در کشور تبدیل شده بود دولت توانست این 
الیحه بودجه را با کمترین وابستگی به نفت تقدیم مجلس 
کند که این نوع بودجه نویسی در گذشته کمتر دیده شده 
بود و تحقق آرزوی ما و خواس��ت رهبری در این بخش از 
بودجه ستودنی است. همچنین معقول کردن نسبت سهم 
عمرانی و توسعه ای نسبت به بودجه جاری کشور نیز از دیگر 
نقاط قوت الیحه بودجه است.او گفت: توجه به سازندگی و 
آبادانی و کاهش سهم بودجه جاری کشور نسبت به بودجه 
عمرانی و توسعه ای می تواند بسیاری از مسائل و مشکالت را 
در حوزه ی عمران و توسعه و تامین زیرساخت ها در کشور 
مرتفع کند و در بودج��ه به دنبال ایجاد ثب��ات قیمت ها و 

کاهش فشار بر مردم بوده نیز نکته مثبتی است.
نماینده مردم قائمش��هر در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: سالهای قبل شاهد فشار مس��تمر بر مردم بر اثر نبود 
ثبات در قیمت ها بودیم. اما دولت امس��ال به درس��تی به 
دنبال ایجاد برقراری ثبات و مدیری��ت قیمت ها در الیحه 

بودجه بوده است.

مخالفان و موافقان اليحه بودجه 9۴ چه گفتند؟

مذاکرات امروز خانه ملت درباره دخل و خرج کشور 

اخبار کوتاه

2
 نمایندگان اهواز با ماسک در مجلس حضور یافتند 

مجمع نمایندگان خوزستان به منظور اعتراض به آلودگی هوای این استان با ماسک 
در جایگاه هیات رئیسه حضور یافتند.نمایندگان استان خوزستان با توجه به تشدید 
آلودگی هوای این اس��تان و این که تا به حال اقدام عملیاتی صورت نگرفته است در 

اعتراضی نمادین با ماسک در مجلس حضور یافتند.
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یک کارشناس مس��ائل هسته ای معتقد 
اس��ت: کس��انی که در روزنامه های خود 
پی��اده روی ظری��ف و ک��ری در جریان 
مذاکرات را ق��دم زدن با ش��یطان بزرگ 
تعبیر کردند نمی دانند که ما باید بتوانیم 

حق خودمان را از این شیطان بگیریم.
حس��ن بهش��تی با اش��اره به انتقادهای 
برخی رسانه ها و افراد به روش دیپلماسی 
محمدجواد ظریف در جری��ان مذاکرات 
هسته ای اظهارکرد: این نوع انتقاد کردن 
منطقی ن��دارد و درباره مباحث هس��ته 
ای نیست.عرصه مذاکره شبیه به میدان 

نبرد است
وی با بیان اینکه عرصه دیپلماسی را می 
توان ش��بیه به عرصه نب��رد و جنگ نرم 
دانس��ت، افزود: یک دیپلمات در واقع در 
یک صحنه نبرد قرارداشته و با تمام وجود 
با استفاده از ابزارهایی که در اختیاردارد، با 

طرف مقابل می جنگد.
منتقدين نمی توانندعلنا بگويند 

به ظريف بی اعتمادند
ای��ن کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل 
خاطرنش��ان کرد: در مذاکره، زمانی است 
که دو طرف ایس��تاده مذاکره می کنند و 
زمانی دیگر نشسته و یا در حال قدم زدن؛ 
این که به ای��ن روش ها انتقاد می ش��ود 
ناش��ی از بی اعتمادی منتقدین است که 
نمی توانند به صورت علنی بگویند به تیم 
مذاکره کننده بی اعتماد هس��تند چراکه 
رهبر معظم انقالب خودشان اعالم کرده 
اند که ما به رفتار دیپلمات های خودمان 
اعتماد داریم و به طرف مقابل است که بی 

اعتمادیم.
برای دفع ش�ر هم که شده بايد 

مذاکره کنیم
بهش��تی پور با بی��ان اینک��ه منتقدین و 
مخالفین بدون در نظر گرفتن تالش های 
صورت گرفته از س��وی مذاکره کنندگان 
ایران��ی در جریان مذاک��رات، پیاده روی 
آقایان ظری��ف و ک��ری را پی��اده روی با 
ش��یطان تعبیر می کنن��د، تصریح کرد: 
سئوال این جاس��ت که مگر آقای ظریف 
اصال بحثی راجع به اینکه آمریکا شیطان 
بزرگ اس��ت، دارد؟ اما باالخ��ره هنر این 
است که ما باید بتوانیم حق خودمان را از 
این شیطان بگیریم و دفع شر کنیم و برای 
دستیابی به این هدف، راه حلی جز مذاکره 

وجود ندارد.
وی ادامه داد: مش��کل بر سر این است که 
یک نفر آمده براي کش��ور ما مشکالتی را 
ایجاد و تحریم ه��ای ناجوانمرانه ای را بر 
ملت ایران تحمیل کرده است؛ حال، ایران 
می خواهد با تمام امکانات دیپلماسی و از 
طریق مذاکرات، منافع کشورش را تامین 
کن��د. بنابراین اگر آقای ظری��ف خارج از 
چارچوب منافع ملی حرکت می کرد، حق 

انتقاد وجود داشت.
پیاده روی  ظريف و کری ابتکاری 

بود
این کارشناس مسائل هس��ته ای با بیان 
اینکه نباید ش��رایط به گونه ای باشد که 
منتقدین شکل و صورت مذاکره را تعیین 
کنند، افزود: شکل مذاکرات ابتکاری بوده 
اس��ت به این معنا که دو نفر نشس��ته و با 
یکدیگر ۳ یا 4 س��اعت مذاکره و صحبت 
کرده اند و به دلیل فشرده بودن  گفتگوها، 
خسته ش��ده و در خیابان چند قدمی راه 
رفته اند و عکاس هایی ک��ه آنجا بوده اند 

چند عکس از آن ها گرفته و منتشر کرده 
اند، حال این چه صدمه ای به آرمان های 

جمهوری اسالمی می زند؟!
ع�ده ای پوس�تین را وارونه می 

پوشند!
بهشتی پور خاطرنش��ان کرد: کسانی که 
امروز به امثال آقای ظریف انتقاد می کنند، 
مغز را رها کرده و س��ر را چسبیده اند و به 
قول موال علی )ع( پوس��تین را وارونه می 
پوشند و یک نفر نیست که به این ها بگوید 

که این چه انتقاد کردنی است؟!
بهانه جويی ها جز تقويت موضع 

دشمن، سودی ندارد
مدیرس��ابق ش��بکه پرس تی وی تاکید 
کرد: انتق��اد باید مربوط ب��ه یک موضوع 
محتوایی باش��د و راهنمای��ی و در جهت 
بهبود باش��د نه راج��ع به ش��کلی که در 
چارچوب منافع ملی انجام می شود و این 
در حالی اس��ت که هیئت مذاکره کننده 
ایرانی محکم و استوار برای تامین منافع 
کش��ور تالش می کنند بنابراین این نوع 
انتقاد کردن که غیر حرفه ای و جنس آن 
بیشتر شبیه بهانه جویی است، جز اینکه 
 موضع دشمن را تقویت کند، چیز دیگری

 نیست.
ظريف ديپلماتی حرفه ای است

بهش��تی پورهمچنین در پاس��خ به این 
س��ئوال که عده ای تیم مذاک��ره کننده 
فعلی و س��ابق را با یکدیگر مقایسه کرده 
و معتقدند ب��اری که ظری��ف روی دوش 
کش��ور گذاشته س��نگین تر از بار جلیلی 
است، آیا این حرف و مقایسه این دو فرد را 
صحیح می دانید؟ تصریح کرد:  اوال که به 
هیچ وجه این حرف درست نیست چراکه 

آقای ظریف ی��ک دیپلم��ات حرفه ای و 
مجری تصمیماتی اس��ت که در شورای 

عالی امنیت ملی مصوب می شود.
تعهداتی که پذيرفته ايم خارج از 

چارچوب منافع ملی نیست
وی افزود: آنچه که قرار اس��ت در جریان 
مذاکرات پذیرفته یا رد ش��ود، در شورای 
عالی امنیت مل��ی و تحت نظ��ر مقامات 
ارش��د نظام تصمی��م گیری می ش��ود و 
اساسا تعهداتی که ما تاکنون پذیرفته ایم 
تعهداتی بوده که در چارچوب منافع ملی 
است یعنی همه محدودیت ها، کنترل ها و 
نظارت ها برای اثبات این است که بگوییم 
ایران به دنبال استفاده صلح آمیز از فناوری 

هسته ای بوده و خواهد بود.
فعالیت هسته ای ايران متوقف 

نشده است
این کارشناس مس��ائل هسته ای با تاکید 
براینکه م��ا چیزی ج��ز حق م��ان نمی 
خواهیم خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
فعالیت های هسته ای کش��ورمان ادامه 
دارد و هم سانتریفیوژها می چرخند و هم 
غنی سازی انجام می شود و اتفاق خاصی 
در فعالیت های ای��ران رخ ن��داده و  تیم 
مذاکره کننده  نیز تالش می کند تحریم 
 هایی که بر کشور تحمیل شده است را لغو 

کند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه
 محکوم کرد؛

گسترش هدفمند اسالم 
 هراسي و اسالم ستیزي

 در دنیا
دولت آمریکا عدالت را نسبت به قتل ۳ دانشجوی 

مسلمان اجرا کند
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تأسف از 
گسترش اسالم هراسي و اسالم ستیزي،  خواستار 
اج��راي عدال��ت در خص��وص قتل ۳ دانش��جوي 

مسلمان در آمریکا شد.
مرضیه افخم  به نقل از پایگاه اطالع رساني دولت، 
قتل سه دانش��جوی مسلمان توس��ط یک مهاجم 
افراطی که واکنش تعداد قابل توجه از مسلمانان و 
پیروان سایر ادیان الهی در داخل و خارج از آمریکا 

را در پی داشته است، بسیار تأسف آور خواند.
وی ضم��ن اظهارهم��دردی با خان��واده قربانیان، 
مس��لمانان جهان، س��ایر پیروان ادیان ابراهیمی 
و افراد و آح��ادی که از این حادثه غ��م انگیز متأثر 
شده اند، تأس��ف عمیق خود را نس��بت به ترویج و 
گسترش هدفمند اس��الم هراسی و اسالم ستیزی 
را ابراز داش��ت و خواس��تار اجرای عدالت و احقاق 
 حقوق خان��واده قربانیان از س��وی دول��ت آمریکا

 شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر رسالت 
جامعه جهانی مبنی ب��ر لزوم و ض��رورت حفظ و 
گس��ترش ارزش های دینی و انس��انی در جوامع 
مادی تأکید کرد و افزود: رس��انه های عمومی می 
توانند نقش مؤثر خود را پر رنگ تر از گذش��ته در 
فرهنگ سازی ، تبیین آرمان های انسانی اسالم و 
پرهیز و اجتناب از افراط گرایی در سطوح مختلف 

جامعه ایفا کنند.
سه دانش��جوی مسلمان هفته گذش��ته در یکی از 
ایالت های ش��رقی آمریکا به ضرب گلوله کش��ته 
شدند. این حادثه در آپارتمانی در نزدیکی دانشگاه 
نورث کارولینا UNC در شهر »چپل هیل« روی 
داد.این س��ه نفر از اعضای یک خان��واده بودند که 
دو نفر از آنها زن و ش��وهر و دیگری خواهر یکی از 

قربانیان است.

بهشتی پور:
هنر اين است که بتوانیم حق مان را بگیريم

در اليحه بودجه 
9۴ برنامه 

مشخصی برای 
ايجاد شغل برای 
فارغ التحصیالن 

بیکار در نظر گرفته 
نشده است حال 

اين که آمار بیکاران 
در اين قشر باالی 

25 درصد است که 
اين يک چالش جدی 

است
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گشتی در اخبار برگزاری نشست تخصصی انیمیشن در خانه هنرمندان 

رئیس ستاد مدیریت سوخت کل کشور:

کاهش سهمیه بنزین و گازوئیل تاکسی های بین شهری و خودروهای سنگین

بیس��ت وچهارمین نشس��ت تخصصی خانه انیمیش��ن با حضور محمد یوس��فی ساعت 
16 بعدازظهر امروز در خانه هنرمندان اصهفان برگزار خواهد ش��د. در این نشس��ت که با 
حضوراعضای آس��یفا و برخی از عالقه مندان هنرهای تصویری برگزار می ش��ود طراحی 

شخصیت و چگونگی شکل گیری یک شخصیت در هنر انیمیشن را  بررسی خواهد کرد.
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عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان: 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
قانوني براي تعيين طول عمر مفيد 

ساختمان ها تصويب كنند.
عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: تصوی��ب قانوني 
 ب��راي تعیی��ن ط��ول عم��ر مفی��د س��اختمان در کش��ور

 ضروریست.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر اصفهان، مهندس 
ابوالفضل قرباني از جمع آوري روزانه بیش از ۵ هزار تن پسماند 
ساختماني در این ش��هر خبر داد و افزود: بخشي از این پسماند 
متعلق به ساختمان هایي است که از س��اخت آنها زمان زیادي 

نمي گذرد.
وي، انگیزه تخریب کنندگان این ساختمان ها را اقتصادي و بهره 
مندي از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش ساخت و ساز بیان و 
تصریح کرد: این امر با توصیه هاي مقام معظم رهبري در راستاي 
اقتصاد مقاومتي و  صرفه جویي اقتصادي سازگار نبوده و با مؤلفه 

هاي الزم براي شهرهاي تاریخي همخواني ندارد.
عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان، با بیان اینکه تخریب یک 
س��اختمان موجب از بین رفتن منابع و مصالحي مي ش��ود که 
براي تأمین ان هزین��ه هاي زیادي صورت گرفته اس��ت گفت: 
قطعاً مصالح استفاده شده براي ساخت یک ساختمان مي تواند 
بیش از ۵۰ سال عمر مفید داش��ته باشد که متأسفانه با تخریب 
این س��اختمان مي تواند بعد از ۵ یا ده سال، آسیب هاي زیست 

محیطي زیادي به شهر و شهروندان وارد 
مي شود.

وي، حمل پس��ماند و حمل مجدد مصالح و س��اخت ساختمان 
آلودگي هاي زیست محیطي را تش��دید و هزینه هاي مضاعفي 

را ایجاد مي کند. 
از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي خواست نسبت به تصویب 
قانوني براي تعیین طول عمر مفید ساختمانها اقدام کنند تا اجازه 
تخریب براي ساختمان هایي داده ش��ود که یا در طرح و پروژه 
 هاي عمراني قرار دارند و یا در بافت فرسوده و غیرقابل استفاده

 باشند.
مهن��دس قربان��ي، تدوی��ن آئین نام��ه اي در خص��وص مدت 
زمان مفید یک س��اختمان توس��ط س��ازمان نظام مهندس��ي 
را خواس��تار ش��د و گفت: هماهنگي س��ازمان محیط زیس��ت 
 و ش��هرداري اصفه��ان ب��راي اجرای��ي ش��دن این آئی��ن نامه 

ضروریست.
سردار كمالی تکذيب كرد: 

كسر خدمت برای مدرک كارشناسی 
وجود ندارد 

جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح، امکان 
کسر خدمت با مدرک کارشناسی و انجام پروژه های تحقیقاتی 

را رد کرد.
سردار ابراهیم کریمی، جانشین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، 
اعالم ک��رد: مش��موالن دارای م��درک تحصیلی کارشناس��ی 
و کارشناس��ی ارش��د می توانند ب��ا دریافت پ��روژه تحقیقاتی، 
 از خدم��ت س��ربازی از دو م��اه ت��ا پای��ان خدم��ت، مع��اف

 شوند. 
این خبر جدید س��ردار کریمی درحالی اعالم ش��د که تا پیش 
از این امکان کس��ر خدمت با انج��ام فعالیت های پژوهش��ی و 
 تحقیقاتی فقط با مدرک کارشناسی ارش��د و باالتر امکان پذیر

 بود. 
اکنون اما سردار موسی کمالی،  جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مس��لح چنین تغییری در قانون کسر خدمت ها را 

رد می کند.
 او درای��ن باره گفت: برای کس��ر خدمت س��ربازی ب��ا توجه به 
مدرک تحصیل��ی و انج��ام پروژه ه��ای تحقیقات��ی باید چهار 
 ش��رط وج��ود داش��ته باش��د؛ اول اینک��ه مش��مول، مدرک 
کارشناس��ی ارش��د داش��ته باش��د، دوم پ��روژه تحقیقات��ی 
در م��ورد مس��ایل امنیت��ی ی��ا دفاع��ی تعری��ف ش��ده 
 باش��د، س��وم ای��ن پ��روژه ب��ا هماهنگ��ی و تح��ت نظ��ر

 یک��ی از مراک��ز تحقیقات��ی نیروه��ای مس��لح انج��ام ش��ود 
 و چه��ارم در کمیت��ه داوری نیروه��ای مس��لح بررس��ی و

 تایید شود. 
ب��ه گفت��ه س��ردار کمالی،  ب��ا توجه ب��ه ن��وع ای��ن تحقیقات 
 از ۲ م��اه ت��ا 1۹ م��اه ام��کان کس��ر خدم��ت وج��ود دارد:
  حتما باید دوره آموزش نظامی را پشت سر بگذارند، باقی پمانده 
 دوره نظ��ام وظیف��ه را انج��ام دهن��د و س��پس کارت پای��ان 

خدمت بگیرند.

 تفاهمنامه وزارت بهداشت 
و محيط زيست:

 تالش برای ارتقای وضعيت 
فاضالب های بيمارستانی و 

پزشکی 
تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی به امضای معصوم��ه ابتکار مع��اون رئیس 
جمهور و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و 

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت رسید.
پایگاه اطالع رسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست 

در این باره نوشت :
 این تفاهم نام��ه در ۹ ماده و با هدف افزایش س��طح 
هماهنگی و همکاری در پیشگیری از وقوع آالیندگی 
و تخریب محیط زیست ناشی از پسماندها و فاضالب 
ه��ای بیمارس��تانی تصفیه نش��ده و دسترس��ی به 
اس��تانداردهای مورد قبول و بهره گی��ری از ظرفیت 
های ملی، منطقه ای و بی��ن المللی در این خصوص، 
بی��ن وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 

سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.
همکاری در زمین��ه برنامه ری��زی، نظ��ارت، اجرا و 
راهبری مجموع��ه ای از طرح ه��ا و اقدامات مرتبط 
و موثر در کاهش آالینده های ناش��ی از پسماندهای 
وابسته و فاضالب های بیمارستانی و مراکز درمانی و 
اجرای استانداردهای آلودگی هوا اصلی ترین موضوع 
این تفاهم نامه اس��ت که در محل وزارت بهداشت به 

امضای طرفین رسید.
کمک ب��ه ارتقای وضعی��ت مدیری��ت فاضالب های 
بیمارس��تانی و پس��ماندهای پزشکی، ش��یمیایی و 
دارویی ناشی از مراکز بهداش��تی، درمانی، کلینیک 
ه��ا و مطب ه��ا در کش��ور، کاه��ش آالین��ده های 
ناش��ی از پس��ماندها و فاض��الب های بیمارس��تانی 
و مراک��ز درمان��ی، ارتق��ای ش��اخص های زیس��ت 
محیطی، بهداشت و درمان و س��المت جامعه برخی 
 از اهدافی اس��ت ک��ه در ای��ن تفاهم نامه قید ش��ده 
اس��ت.تبادل آگاهی ها و تجربیات، ظرفیت س��ازی 
و دان��ش افزایی، تقوی��ت دانش و نگ��رش مدیران و 
کارشناس��ان هر دو دس��تگاه و مدیران بیمارستانی 
و مراکز خدمات درمانی، هم��کاری در زمینه تدوین 
استانداردهای محیطی آلودگی هوا، تبادل اطالعات 
مرتبط با انواع آالینده ها و بیماری های منتسب به آن 

ها از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

سهمیه بنزین نوروزی نداریم
 

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اینکه 
سناریویی برای تغییر سهمیه بنزین در سال ۹۴ و همچنین 
سهمیه بنزین نوروزی نداریم، اظهار داشت: سهمیه بنزین و 
گازوئیل تاکسی های بین شهری و خودروهای سنگین از اول 

اسفند کاهش می یابد.
 علیرضا فیض بخش گف��ت: از اول اس��فندماه اصالحاتی در 
جدول س��همیه های س��وخت خودروهای مختل��ف اعمال 

می شود.
وی اف��زود: ح��دود ۵ م��اه پیش ش��روع به بررس��ی اصالح 
سهمیه های سوخت یارانه ای وانت بارهای غیرفعال در حمل و 
نقل عمومی کردیم و از ابتدای اسفندماه ۹۵۰ هزار وانت بار که 
تاکنون ساماندهی نشده اند سهمیه های سوخت یارانه ای آنها 

به سهمیه عادی 6۰ لیتری تبدیل می شود.
رئیس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کشور تصریح 
کرد: تمامی دو میلیون و ۲۰۰ هزار وانت بار کش��ور که حدود 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ ساماندهی شده 
است و ۹۵۰ هزار دستگاه ساماندهی نشده اند مجددا از ابتدای 
اسفند توسط وزارت کشور مورد ساماندهی قرار می گیرند و 
از ابتدای فروردین ماه با توجه به اطالعات جدید ساماندهی 
این ناوگان سوخت یارانه ای به وانت بارهای آن در حمل و نقل 

عمومی تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین از ابتدای اس��فند س��همیه سوخت 
تاکسی های بنزین سوز و دوگانه سوز بین شهری که در یک 
دوره کوتاه به تشخیص دولت افزایش یافته بود و در ادامه نیز با 

همین روند س��وخت یارانه ای به آنها تعلق می گرفت اصالح 
می شود و به این صورت س��همیه سوخت تاکسی های بنزین 
سوز از ۹۰۰ لیتر به 7۵۰ لیتر و سهمیه سوخت تاکسی های 

دوگانه سوز از ۹۰۰ لیتر فعلی به ۵۰۰ لیتر کاهش می یابد.
فیض بخش با بیان اینکه مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها در 
خصوص اصالح س��همیه های خودروهای دیزلی اجرا نشده 
بود،گفت: با اجرایی نش��دن این مصوبه در عمل بیش از نیاز 
خودروهای دیزلی س��همیه یارانه ای نفت گاز ب��ه آنها تعلق 
می گرفت و طبق برآوردها در اکثر مواقع فقط حدود ۵۰ درصد 

سهمیه ها مصرف می شد.
وی افزود: ب��ه همین منظ��ور تصمیم گرفته ش��د از ابتدای 
اسفندماه درصد س��همیه یارانه ای خودروهای دیزلی اصالح 

شود. 
سهميه سوخت خودروهای ديزلی تغيير می كند

حسین هاشمی معاون رئیس س��تاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کشور نیز تشریح جزئیات بیشتر اصالح سهمیه های 
بنزین و گازوئیل یارانه ای از ابتدای اس��فندماه آتی گفت: در 
حالی که وانت بارها 1۵ درصد ناوگان حمل و نقل کش��ور را 
شامل می شوند اما در عمل 3۰ درصد مصرف سوخت توسط 
وانت بارها صورت می گیرد و ش��دت مصرف انرژی آنها بسیار 

زیاد است.
وی اف��زود: از س��ال ۹۰ س��تاد هدفمن��دی یارانه ه��ا 
اصالحی��ه ای صادر ک��رد تا ۵ میلی��ون لیتر مص��رف روزانه 
بنزی��ن وانت بارها اصالح ش��ود که به منظور اجرایی ش��دن 

این مصوبه اقدام به مطالعه و اجرای کاهش س��همیه بنزین 
 یاران��ه ای وانت باره��ای غیرفع��ال در حمل و نق��ل عمومی 

کردیم.
هاشمی تصریح کرد: فرآیند ساماندهی وانت بارها در سال ۹۰ 
توسط وزارت کشور با اعالم فراخوان عمومی انجام شده بود 
که در این فراخوان از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار وانت بار، 
۹۵۰ دستگاه مشارکت نکردند و عماًل به صورت ساماندهی 

نشده باقی ماندند.
وی ادامه داد: براساس ساماندهی س��ال ۹۰ وزارت کشور از 
ابتدای اسفندماه سهمیه بنزین یارانه ای این ۹۵۰ هزار وانت بار 
به سهمیه عادی 6۰ لیتری تبدیل می شود اما با اعالم فراخوان 
عمومی توسط وزارت کشور برای تمامی وانت بارها از ابتدای 
اسفندماه مجددا کار س��اماندهی انجام می گیرد و نتایج این 
س��اماندهی از ابتدای فروردین ماه اجرایی می شود تا اگر در 
بین این ۹۵۰ هزار دستگاه، وانت باری در چرخه حمل و نقل 
عمومی فعال اس��ت با ثبت نام در فراخوان وزارت کش��ور در 
اسفندماه و طی مراحل قانونی از ابتدای فروردین ۹۴ مجدداً در 
لیست تخصیص بنزین یارانه ای حمل و نقل عمومی قرار گیرد.

هاش��می در خص��وص اصالح س��همیه بین ش��هری گفت: 
در حال حاضر 3۰ هزار تاکس��ی بین ش��هری بنزین س��وز 
و دوگان��ه س��وز در کش��ور شناس��ایی ش��ده اند ک��ه طبق 
مصوب��ه دولت از ابتدای اس��فندماه س��همیه تاکس��ی های 
بنزی��ن س��وز ب��ه 7۵۰ لیت��ر در م��اه و س��همیه بنزی��ن 
 تاکس��ی های دوگانه س��وز ب��ه ۵۰۰ لیت��ر در م��اه کاهش 

می یابد.
این مقام مس��ئول در خصوص اصالح س��همیه خودروهای 
دیزلی اظهار داش��ت: خودروهای دیزلی زی��ر 1۰ تن که هم 
اکنون روزانه 6۰ لیتر سهم برداشت دارند این عدد به ۵۰ لیتر 
کاهش می یابد، خودروهای دیزلی 1۰ تا ۲۰ تن از 18۰ لیتر 
در روز به 1۴۴ لیتر در روز کاهش می یابد، س��هم برداش��ت 
خودروهای دیزلی ۲۰ تا 3۰ ت��ن از ۲۵۰ لیتر در روز به ۲۰۰ 
لیتر می رسد، سهم برداشت خودروهای دیزلی 3۰ تا ۴۰ تن از 
3۰۰ لیتر در روز به ۲۴۰ لیتر کاهش می یابد و سهم برداشت 
خودروهای دیزلی ۴۰ تا ۵۰ تن نیز از ۲۵۰ لیتر در روز به ۲۴۰ 

لیتر می رسد.
وی افزود: براساس مطالعات انجام ش��ده بیش از ۹۰ درصد 
خودروهای دیزلی کمتر از 8۰ درصد حق برداش��ت خود را 
استفاده می کردند که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی با انجام محاس��بات بر روی رفتار مصرف س��وخت 
خودروهای دیزلی، س��همیه ها به صورتی که ذکر شد اصالح 

می شود.
هاشمی تصریح کرد: همچنین میزان ذخیره روزانه سوخت 
خودروهای دیزلی از دو روز به سه روز افزایش می یابد با تعیین 
س��هم  بندی های جدید به کارآیی بیشتر خودروهای دیزلی 

کمک کند.
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برای این که یک نظر یا یک برنامه موفق باش��د، باید دالیل 
منطقی، پشت آن وجود داشته باشد، بنابراین اگر قرار است 
چند فرزندی تبلیغ ش��ود، باید برای آن دالیل کافی وجود 
داشته باشد و از طرفي مش��کالت جامعه هم بررسی و برای 
حل آن تالش ش��ود.تک فرزندی، پدیده ای اجتماعی است 
که در سال های اخیر زیاد به آن بر می خوریم، پدیده ای که 
از زوایای گوناگون می توان آن را بررس��ی کرد، چرا که علی 
رغم آنکه در نگاه اول تک فرزندی به ظاهر ساده و کم عواقب 
است، اما بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند، این پدیده به 
لحاظ جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی 
مي تواند برای جامعه عواقب و آثار متعددی را در بر داش��ته 
باشد، با غالمحسین پویان، کارش��ناس ارشد روانشناسی و 
مشاوره خانواده به گفتگو پرداختیم. در یک دیدگاه کلي،  تک 

فرزندی، امري مثبت اس��ت یا منفي گفت  جواب این سوال 
بستگی به ش��رایط دارد. برای مثال در برخی از مواقع برای 
خانواده ها، امکان داشتن فرزند بیش��تر نیست و مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و معیش��تی به آنها اجازه داشتن بیش 
از یک فرزند را نمی ده��د. و در نتیجه در این ش��رایط تک 
فرزندی خوب است. اما اگر فرض کنیم که مشکالت خاصی 
مانند مس��ایل اقتصادی، تربیتی، اجتماعی در بین نباشد، 
تک فرزندی خوب نیس��ت و می تواند برای والدین و فرزند 
مش��کالتی را به همراه داشته باش��د.وی همچنین معایب 
تک فرزندی و تبعات آن را تشریح کرد و افزود: تک فرزندان 
همیشه کانون توجه و محبت والدین و دیگر منسوبین مانند 
پدر بزرگ، مادر بزرگ و غیره هستند و عموما آن چه که می 
خواهد برایشان فراهم می شود، و افراد دیگری را در داشته 
های خانواده سهیم نمی دانند، در نتیجه این تفکر در ذهنشان 
به وجود می آید که همه چیز و همه کس مال اوست، بنابراین 
هنگام ورود به جامعه بزرگتر به خصوص مراکز آموزشی مانند 
مهدکودک و مدرسه سرخورده می شوند. از دیگر معایب تک 
فرزندی، پرورش نیافتن حس رقابت جویی مسالمت آمیز، 
غرور کاذب، عدم آگاهی از نقش های جنس��یتی مخالف به 
دلیل نداش��تن خواهر یا بردار، آموزش ناکافی ارتباط های 
 اجتماعی، تخی��ل گرایی و عدم تمرین مس��وولیت پذیری

 است 

امیر سهیلي در گفتگو با ایمنا،  گفت: ما انسان ها به دنیا آمده 
ایم تا فقط خوبي کنیم و به خلق خدا خدمت کنیم که این 
خود یک موهبت مهم الهي اس��ت.امیر س��هیلي در نقش” 
سلطان در برنامه عموپورنگ” بازیگر تلویزیون و طنزپرداز 
رادیویي برنامه جمعه ایرانی چهره ای محبوب و ش��ناخته 

شده است.
فرصتی ش�د تا گفتگويی هر چند كوتاه با او داش�ته 

باشيم:
كار حرفه اي خود را چگونه شروع كرديد؟

از سال 68 توس��ط علیرضا نادري از مدرسه وارد این حرفه 
شدم و پس از آن توسط امیر حسین مدرس به رادیو راه یافته 
و سپس به کار فیلمنامه نویسي، سریال و کارهاي حرفه اي 

پرداختم.

برنامه »جمع�ه ايراني« در روزه�اي جمعه ضبط مي 
شود؟ 

خیر؛ این برنامه در روزهاي دوش��نبه هر هفته از ساعت 8 
صبح تا 3 بعدازظهر در اس��تودیو خصوصي ضبط مي شود 
و شامل ۵۰ آیتم اس��ت و در طول هفته تمام عوامل برنامه 
با ارتباط دائم با یکدیگر، تالش بسیار در تنظیم برنامه مي 

کنند. 
برنامه عموپورنگ همراه جدايی ناپذير بچه ها بوده 

حاال كه نيست كمبودش احساس می شود؟
برنام��ه عموپورن��گ که ب��ه غی��ر از ک��ودکان، مخاطبان 
زی��ادي دارد، به تهی��ه کنندگي “مس��لم آقاج��ان زاده” 
فعالیت مي کند و این فرد، بس��یار مقتدر و با تدبیر اس��ت 
و به محض احس��اس در تکراري ش��دن برنام��ه و صحنه 
هاي آن، تصمیم ب��ه اتمام و تولید س��ِري جدی��د آن مي 
 گیرد ت��ا برنامه، جذابیت خ��ود را براي مخاطب از دس��ت

 ندهد.
شما در زندگي به دنبال چه اهدافي هستيد؟

من در زندگي یک هدف بیش��تر ندارم و آن این که همیشه 
نظرم بر این است، ما انسان ها به دنیا آمده ایم تا فقط خوبي 
کنیم و از ه��ر ثانیه زندگي مان اس��تفاده ک��رده و به خلق 
 خدا خدمت کنیم و تالش من همیش��ه ح��ول این محور

 بوده است.

در حالی که رفته به رفته ایام تعطیالت نوروز نزدیک می 
شود و برخی از خانواده ها خود را برای مسافرت نوروزی 
آماده می کنند، تاسیسات و اقامتگاه های گردشگری هم 

خود را برای یک عملیات سود آور مهیا می کنند.
هر س��اله بس��یاری از افراد که در ایام ن��وروز در هتلها و 
اقامتگاه های دیگر ش��هرها اقامت م��ی کنند از کیفیت 
سرویس دهی نامطلوب و گرانی قیمت بدون واسطه گله 
می کنند.البته امسال هم با نگاهی به نرخ رزرو هتلها در 
نوروز در میابیم که دوباره قرار است چرخ بر همان پاشنه 
بچرخد.در سالی که رو به پایان است بسیاری از مسئوالن 
گردشگری و رئیس جامعه هتل داران ایران اعالم کرده 
اند که در نوروز افزایش ن��رخ نداریم اما در کنار آن گفته 
اند یک افزایش نرخ ۲۰ در صدی که در سال ۹3 اعمال 
نشده است امسال اعمال خواهد شد .این حرف بهانه ای 
است برای هتلداران که اتفاقا اکثرا دولتی و نیمه دولتی 

هم هستند برای افزایش نرخ نوروزی از پایه ۲۰ درصد.
این در حالی اس��ت که در اکثر کش��ورهای دنیا در ایام  
“های سیزن” هتلها برای جذب مشتری به ارایه خدمات 
متنوع تر و قیمتهای ارزان تر مب��ادرت می ورزند اما در 

کش��ور ما درس��ت بالعکس تمام دنیا در ایام پر سفر که 
نیازی به رقابت در بخش عرضه نیست هم خدمات به نحو 
ملموسی کاهش یافته و هم قیمتها به صورت غیر ضابطه 
مند افزایش می یابد.در حقیقت در ایام نوروز بی پناه تر 
از مسافران نوروزی که به سراغ هتلها و اقامتگاه های این 
چنین می روند نمی توان پیدا کرد.جدول زیر تفاوت نرخ 

هتلها در بهمن ماه ۹3 و فروردین ۹۴ را نشان می دهد.
این آمار از سایت رزرواسیون هتلیار اخذ شده که حتی 
دارای تخفی��ف وی��ژه رزرو اینترنتی اس��ت وگرنه اگر 
بخواهید شخصا از طریق رزرواسیون هتل ها اقدام کنید، 

از قیمت ها بیشتر متعجب خواهید شد.
نام هتل           نرخ دوتخته رزرو بهمن ۹3     نرخ دوتخته رزرو فروردین ۹۴ 

هتل رامسر             1۲۹۰۰۰۰ ریال          ۴۰3۰۰۰۰  ریال 
هتل پارسیان خزر       ۲۰۰۰۰۰۰                  ۵11۰۰۰۰   

هتل چمران شیراز     ۲3۰۰۰۰۰                ۴81۰۰۰۰ 
هتل طالیی مشهد      386۰۰۰۰                ۵۲3۰۰۰۰ 
عالی قاپو اصفهان         3۵۵۰۰۰۰              ۴3۵۰۰۰۰ 

در این لیست هتلهای ش��هر تهران و جزیره کیش نرخ 
نوروزی ارایه نداده اند. البته ناگفته پیداست نرخ تورهای 
کیش و قش��م در این ایام به عالوه نرخ هتل ها رکوردار  

افزایش هستند.
این افزایش ها اگر در نهایت به ارای��ه خدمات و ارتقای 
صنعت گردشگری بیانجامد جای بسی خوشوقتی است 
اما نکته اینجاست که در تمام این سالها صنعت هتلداری 
کشور به مشتری به چشم کیسه ای پر از پول نگریسته 
است و در شرایط نیمه انحصاری نه تنها به خدمات بهتر 
نیاندیشیده است بلکه در ایام پیک مسافرت از گوشه کنار 

خدمات استاندارد متناسب با ستاره هایش ، زده است.

  يک روانشناس  :

تبليغ فرزندآوری، بدون برنامه موثر نيست
گفتگو با امير سهيلي » سلطان برنامه عموپورنگ«

عاشق تخت فوالد اصفهان هستم

سريال تکراری ايام نوروز و چشم طمع به جيب مسافران نوروزی 

گرانی و خدمات كم، مهمان هتل های كشور شد 
پژو پارس با بيش از 22 ميليون ريال خالفی!

یک دس��تگاه خ��ودرو پژو پ��ارس ب��ا بیش از 
۲۲ میلی��ون ریال خالف��ی و ۵7 فق��ره تخلف 
توس��ط پلیس راه اس��تان اصفه��ان توقیف و 
روانه پارکینگ ش��د. به گ��زارش پایگاه خبری 
پلیس س��رهنگ رضا رضایی رئیس پلیس راه 
انتظامی اس��تان اصفهان در تش��ریح این خبر 
گفت: ماموران پلیس راه اصفهان – تهران حین 
کنترل خودروهای عب��وری در این محور یک 

دس��تگاه خودرو پژو پارس را به علت سرعت غیرمجاز 
متوقف کردند. این مقام انتظامی خاطرنش��ان کرد: با 
استعالم های انجام ش��ده مشخص شد خودرو مذکور 
دارای ۲۲ میلیون و 8۵۰ هزار ریال خالفی و ۵7 فقره 
تخلف می باش��د که بر همین اس��اس توقیف و روانه 
پارکینگ شد. سرهنگ رضایی گفت: بیشترین تخلفات 
 صورت گرفته توس��ط خودروی فوق سرعت غیرمجاز 

می باشد.
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يادداشت

سعیدی خبر داد :

اصرار مجلس برافزايش حقوق 
بازنشستگان

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تالش و اصرار 
نمایندگان برای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان بر اساس 

نرخ تورم خبر داد. 
محمد اس��ماعیل س��عیدی اظهار داش��ت :براس��اس قانون، 
مستمری بازنشس��تگان هر س��ال باید طبق تورم اعالم شده 
از س��وی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و پیشنهاد ما نیز در 

مجلس همین موضوع است.
وی تاکید کرد: سال گذش��ته نرخ تورم اعالم شده بیش از ۳۵ 
درصد بود اما حقوق آنها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین 
ما به التفاوت مانده از حقوق امسال بازنشستگان باید در سال 
آینده تامین شود و این مبلغ باید جدای از حقوق آنان محاسبه 

شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه 
به اینکه بازنشستگان حقوق کمی دریافت می کنند بر همین 
اساس باید مستمری آنان و کارگران ساالنه حداقل مطابق با 
نرخ تورم افزایش یاب��د ،  در حالی که در هیچ س��الی اینگونه 

نبوده است.
س��عیدی گفت: وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی حقوق زیر 
۲ میلیون تومان را خط فقر اعالم کرده و بر همین اساس می 
بینیم که اکثر بازنشس��تگان با مبلغ دریافتی ناچیز، زیر خط 

فقر هستند.
وی تاکید کرد: مس��ئوالن س��ازمان تامین اجتماعی آماری 
که تا پایان دی ماه امس��ال به م��ا ارائه کرده ان��د این بود که 
۵۰.۲ درص��د بازنشس��تگان حق��وق بین یک ت��ا دو میلیون 
 تومان و ۳.۶۱ درصد نی��ز کمتر از ۶۰۰ ه��زار تومان دریافت

 می کنند.
به گفت��ه س��عیدی، همچنی��ن ۱۱.۳۸ درصد از مس��تمری 
بگیران نی��ز حقوقش��ان ۶۰۰ تا ۸۰۰ ه��زار تومان اس��ت و 
 ۲۰.۳۲ درصد آنان نی��ز ۸۰۰ تا یک میلی��ون تومان دریافت 

می کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که بیش 
از ۵۰ درصد بازنشس��تگان حقوق کمت��ر از دو میلیون تومان 
دریافت می کنند و بر اساس گفته وزیر رفاه، زیر خط فقر بوده 
و از عهده هزینه های زندگی خود و خانواده شان برنمی آیند. 
بنابراین دولت باید فکر اساسی برای افزایش حقوق این افراد 

کند.
وی از تالش کمیس��یون اجتماعی و نمایندگان مجلس برای 
افزایش حقوق بازنشس��تگان خب��ر داد و گفت: پیش��نهاد ما 
این بود که دس��تمزدها در س��ال آینده بر اس��اس نرخ اعالم 
ش��ده تورم تعیین ش��ود که ب��ر اس��اس آماره��ای متعدد، 
نرخ تورم زی��ر ۲۰ درصد بوده اس��ت این در حالی اس��ت که 
 آمارهای غیر رس��می نرخ ت��ورم را بیش از ای��ن میزان اعالم 

کرده است.

بخشنامه جديد بانک مرکزی درباره 
چک  رمزدار 

بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامه ای بانک  ها را مکلف 
کرده است که تمامی چک های رمزدار را تنها تا ساعت ۱۳ هر 

روز کاری وصول کنند. 
 تعیین س��قف زمانی ب��رای وصول چک های رم��زدار یکی از 
تازه ترین سیاست های بانکی است که بانک مرکزی در راستای 

اجرای چکاوک به بانکداران ابالغ کرده است.
در این طرح که بدون اطالع رسانی انجام شده، بانک مرکزی به 
بانک ها اعالم کرده است که از این پس چک های رمزدار را می 
توانند تا ساعت ۱۳ هر روز کاری وصول کنند و در صورتی که 
دارنده چک رمزدار دیرتر از زمان تعیین شده به شعبه مراجعه 

بکند باید برای وصول یک روز منتظر بماند.
بنابراین در این طرح اگر مشتری دیرتر از ساعت ۱۳ هر روز به 
شعبه بانک مورد نظر مراجعه کند باید یک روز منتظر بماند و 
روز بعد و البته قبل از ساعت ۱۳ با مراجعه به شعبه چک مورد 

نظر را وصول کند.
یکی از مش��تریان بانک ها که از این طرح هم اطالعی نداشت 
گفت: روز قب��ل از تعطیالت هفته گذش��ته برای وصول چک 
رمزدارم با ارزش بی��ش از ۳۰ میلیون تومان به ش��عبه بانک 
مورد نظر مراجعه کردم ولی متصدی ش��عبه به بنده گفت از 
آنجایی که نیم ساعت دیرتر از زمان تعیین شده آمد ه ای امکان 
 وصول نیس��ت و باید بعد از تعطیالت یک بار دیگر به ش��عبه 

بیاید.
وی افزود: اینکه چنین طرحی در س��کوت خبری اجرایی شد 
مش��کالتی را برای مردم بوجود آورده اس��ت چراکه احتمال 
فراوان وجود دارد که دارنده چک رمز دار برای وصول آن پول 
برنامه ریزی انجام داده باشد و با این سیاست تمام برنامه هایش 

به هم می خورد.
وی گفت: من در هم��ان روز چکی به همان ارزش داش��تم و 
به امید وصول چک رمزدارم از پ��اس کردن آن چک مطمئن 
 بودم اما این سیاست از پیش اعالم نشده برنامه هایم را به هم

 ریخت.
این مشتری بانکی همچنین تأکید کرد: عالوه براین مشخص 
نیست که پول وصول نشده بنده در این دو روز تعطیالت صرف 

چه کارهایی شده و بانک از آن چه استفاده هایی کرده است؟
خبرنگار تسنیم برای مش��اهده لینک بخشنامه مذکور بانک 
مرکزی به قس��مت مربوط به بخش��نامه ه��ای بانک مرکزی 
در حوزه نظ��ام های پرداخ��ت مراجع��ه کرد اما متاس��فانه 
 بخش��نامه ه��ای این بخ��ش از س��ال 9۰ ت��ا کنون ب��ه روز

 نشده اند.
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط 
بانک به عهده یکی از سایر بانکها )شعبه مورد نظر( با استفاده 

از رمز صادر می شود.
وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به 
حساب متقاضی در بانک مقصد منظور شود و در واقع غیرقابل 
انتقال به شخص ثالث است. چک بین بانکی در صورتی توسط 
بانک مب��دا صادر می گردد ک��ه ذینفع در بان��ک مقصد وجه 
دارای شماره حساب باشد.چک مزبور در وجه بانک مورد نظر 
 و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر

 می شود.

وزیر کار با اش��اره به نامه نگاری 
با رئیس جمهور درباره اشتغال، 
ش��رایط تعیین مزد سال آینده 
مشموالن قانون کار را اعالم کرد 
و گفت: به دستور رئیس جمهور، 
یارانه دهک ه��ای پایین جامعه 
حفظ می ش��ود.  عل��ی ربیعی 
با بی��ان اینک��ه صنع��ت امروز 
مش��کالت فراوانی دارد، گفت: 
کشور تحریم ها و جنگ را تجربه 
کرده و عرضه و تقاضای نیروی 
کار دچار نوسانات فراوانی است. 
در عی��ن حال، ۲۰۶۳ تش��کل 
کارگری و کارفرمایی در کشور 
فعال اس��ت.وزیر کار با تاکید بر 
اینکه اص��رار دارم قانون فعلی 
کار قابل دفاع اس��ت و تنها باید 
در بخش اجرا مورد تقویت قرار 
بگیرد، اظهارداشت: دستکاری 
در ش��رایط فعلی ب��ازار کار در 
قانون کار به صالح نیس��ت. در 
بخش مربوط به رشد اقتصادی 
پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان 
س��ال ج��اری، کش��ور رش��د 
اقتصادی ۳ درص��دی را تجربه 
کند.ربیعی با بیان اینکه آمارها 
این میزان رشد را تایید می کند، 
اما رکود انباش��ته ۵۶ درصدی 
نس��بت ب��ه برنامه باع��ث می 
ش��ود که تاثیر رشد ۳ درصدی 
به زودی قابل مش��اهده نباشد 
افزود: صنعت در ش��رایط فعلی 
با ظرفیت های ۲۰ و ۳۰ درصد 

و در بهترین حالت با ۶۰ درصد 
ظرفیت فعال است.تغییر قانون 

کار به صالح نیست
 وی با تاکید بر اینکه بر اشتغال 
زایی نیازمند س��رمایه گذاری 
های جدید هستیم خاطرنشان 
کرد: جهت دار کردن پرداخت 
تسهیالت بانکی، موضوعی است 
که در شورای عالی کار بررسی 
شده و شورای پول و اعتبار نیز 
در اینباره برنامه ریزی هایی را 

صورت داده است.
وزیر کار با اعالم اینکه هم اکنون 
۶۰ درص��د از وام های پرداخت 
شده به صنعت برای سرمایه در 
گردش بوده است گفت: دولت 
در تالش اس��ت ضم��ن حفظ 
ثبات در بازار ارز و پافش��اری بر 
کاهش نرخ سود بانکی، قیمت 
تمام شده پول را برای بانک ها 
نیز کاه��ش دهد.ربیعی از نامه 
نگاری با رئیس جمهور خبر داد 
و اظهارداشت: به رئیس جمهور 
نوشتم که برای حرکت گرفتن 
اشتغال نیازمند مداخله در بنگاه 
های کوچک هستیم. به عنوان 
نمونه هم اکنون در پتروشیمی 
باید ۲ میلیاردتومان هزینه شود 
تا یک شغل ایجاد شود، بنابراین 
برای سرعت بخشیدن به جریان 
اش��تغال زایی نیازمند رونق در 

بنگاه های کوچک هستیم.
به گفته وی، برای ایجاد کار باید 
اش��تغال بزرگ در بن��گاه های 
کوچک را دنب��ال کنیم. وزارت 
کار در حال حاضر برنامه ریزی 
هایی را در راستای اجرای طرح 
هایی اشتغال زایی در بنگاه های 
کوچک، متوسط، ُخرد و خانگی 

دارد.

ربیعی به رئیس جمهور نامه نوشت؛ 

 مواضع جديد دولت درباره
 مزد94 کارگران 

اخبار کوتاه 

4
شش هزار تن پرتقال و سیب برای عید اصفهان ذخیره شد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان از ذخیره هزار تنی پرتقال و سیب برای 
ایام نوروز خبر داد.علیرضا همدانیان در جلسه تنظیم بازار استان، بیان داشت: بیش از 
چهار هزار و ۵۰۰ تن پرتقال شمال و یک هزار و ۵۰۰ تن سیب سمیرم برای ایام عید با 

قیمت دو هزار و ۶۰۰ و دو هزار و ۲۰۰ تومان خریداری شده است. 

دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن و س��اختمان استان 
اصفهان با اشاره به کاهش س��اخت و ساخت ها و رکود 
بازار مسکن در اصفهان، گفت: پیش بینی می شود سال 

آینده قیمت مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
احمد توال با بیان اینکه دولت راهکار مش��خصی برای 
خروج از رکود بازار مسکن ارائه نداده است، اظهار داشت: 
وام مسکن موجب رونق بازار مسکن در کشور می شود 
اما هنوز رقم جدید آن از سوی دولت اعالم نشده است. 
وی تاکید کرد: رقم وام مسکن ۲۵ میلیون بود با تصویب 
و ابالغ دولت به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت اما در 
پیگیری های صورت گرفته از بانک اعالم شد که به دلیل 

نقدینگی توان پرداخت آن را ندارند. 
دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن و س��اختمان استان 
اصفهان یادآور شد: هیات دولت در شورای اقتصاد این 
رقم را تصویب و حتی به بانک ها ابالغ کردند اما بانک ها 

زیر بار پرداخت این رقم نمی روند. 
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن اصفهان اکنون در رکود 
کامل به س��ر می برد و نمی توان پیش بینی مشخصی 
برای آینده این بازار داش��ت چرا که بسیاری از مسائل 
کشور به مباحث سیاسی و بین المللی گره خورده است. 
توال با اشاره به مذاکرات هس��ته ای و تاثیر کاهش نرخ 
نفت بر اقتصاد کش��ور و بازار مس��کن، گف��ت: کمبود 
نقدینگی کشور به طور قطع بر بازار مسکن اثرگذار است 
یکی از راه هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می 

شود تزریق بودجه های عمرانی به بدنه جامعه است. 
وی ادامه داد: پیمانکاران با گرفتن بودجه های عمرانی 
از دولت، موجبات گردش مالی شرکت ها و زیرمجموعه 
های آنها فراهم می شود و بخشی از این پول وارد گردش 
اقتصادی کشور شده که طبیعتا رونق بازار مسکن را رقم 
خواهد زد. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 
استان اصفهان در خصوص طرح مسکن مهر و تاثیر آن 
برای خروج از رکود مس��کن، گفت: طرح های مسکن 
مهر برای خروج از رکود بازار مس��کن تاثیرگذار نبود و 
تغییر و تحولی در اقتصاد بازار مسکن ایجاد نکرد فقط تا 
اندازه موجب اشتغال زایی شد. وی با تاکید بر اینکه نیاز 
مردم به مسکن در سال های گذشته شعاری رفع شده و 
ساخت مسکن های مهر نیز مشکل مسکن عمده مردم 
را رفع نکرد، بیان داشت: با توجه به اینکه ساخت مسکن 
مهر در راستای رفع نیازهای مردم به خانه صورت گرفته 
بود به دلیل جانمایی نامناسب و غیرکارشناسی که در 
احداث مسکن مهر صورت گرفت، شاهدیم که مسکن 
مهر در اصفهان نتوانست نیاز مردم به خانه را حل کند. 
توال اف��زود: احداث مس��کن مهر در ش��اهین ش��هر و 
بهارس��تان بهتر مکان یابی ش��ده اما در فوالد شهر به 
علت اینکه خارج از شهر ساخته شده است، بسیاری از 
واحدهای مسکونی خالی است و استقبالی از آن نشده 
است. وی در ادامه بحث وام را یکی از راهکارهای اصلی 
خروج از رکود بازار مسکن عنوان کرد و بیان داشت: وام 

ها با عدد و رقم های ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان مش��کل 
گشای رکود بازار مسکن نیست و پیشنهادی که برای هر 
واحد مسکونی می شود رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان 

و با سود ۱۸ درصد مناسب خواهد بود. 
دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن و س��اختمان استان 
اصفه��ان در خص��وص بازار مس��کن اصفه��ان، گفت: 
متاس��فانه هم اکنون رکود کاملی بر بازار مسکن حاکم 
است و سند این ادعا تعداد پروانه های ساخت شهرداری 
هاس��ت. وی افزود: در حال حاضر میزان صدور پروانه 
های ساخت کاهش یافته و ش��هرداری موارد تشویقی 
و تخفیف ۲۵ درصدی برای درخواس��ت و صدور پروانه 

ساختمان لحاظ کرده است. 
توال تاکید کرد: بیش از ۷۵ درصد بودجه شهرداری ها 

وابسته به ساخت وساز مسکن و فروش تراکم است. 
وی با تاکید بر اینکه اکنون بهتری��ن زمان برای خرید 
و فروش مسکن اس��ت، تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ 
جامعه به گونه ای اس��ت که تا چراغ خطر زرد روش��ن 
نش��ود حرکت نمی کند اما اکنون که شرایط آرامی بر 
بازار مس��کن جاری و قیمت ها مناس��ب است بهترین 
فرصت برای خرید مسکن است. دبیر انجمن انبوه سازان 
مسکن و ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: کسی که 
نیاز به مسکن دارد بهترین وقت برای خرید، زمان رکود 
است چرا که خرید را با حداقل قیمت و شرایط مناسب 
انجام می دهد. وی همچنین گف��ت: با توجه به قیمت 
های تمام ش��ده به طور طبیعی هزینه های ساخت به 
مرور زمان افزایش می یابد و سازندگان کمتر تمایل به 
ساخت و ساز خواهند داش��ت که بازار اشتغال و عرضه 
را کاهش می دهد. توال گفت: بازار مس��کن اصفهان در 
حالی دچار رکود تورمی شده که از یکسو شاهد افزایش 
قیمت مصالح س��اختمانی هستیم و از س��وی دیگر با 
رکود در مسکن مواجه ایم. وی بیان داشت: البته عوامل 
زمینه سازی افزایش قیمت مسکن در صورتی است که 
با نزدیک شدن به ایام س��ال جدید قیمت دستمزدها و 
روزمردها و پیمانکاران افزایش می یابد که این نیز در باال 

بردن افزایش قیمت مسکن تاثیر می گذارد. 
دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن و س��اختمان استان 
اصفه��ان به افزایش اج��اره بها در اصفهان اش��اره کرد 
و گفت: در حال حاض��ر مردم اصفهان ب��ه دلیل اینکه 
قدرت خرید مسکن ندارند بیش��تر به سمت خانه های 

استیجاری روی آورده اند. 

دبیر انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان استان اصفهان :

بازار مسکن اصفهان در رکود به سر می برد
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اقتصاد تک موتوره آمريكا همچنان می تازد 
اقتصاد جه��ان برای رش��د خود، ب��ار دیگر به نی��روی محرکه 
مصرف کنن��دگان آمریکای��ی وابس��ته ش��ده و ب��ه اصط��الح 
»تک موتوره« شده اس��ت.  کریس��تین الگارد، رئیس صندوق 
بین المللی پول چندی پیش هشدار داده بود که با رشد اقتصادی 
حوزه ی��ورو، ژاپن و قدرت های نوظهور بریکس )ش��امل برزیل، 
روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( که سه موتور رشد اقتصاد 
جهان بودند ضعیف شده اند و اکنون اقتصاد جهان فقط به اقتصاد 

آمریکا وابسته است.
کاهش سرعت رشد چین به عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی 
یک دهه گذشته تهدیدی بین المللی علیه تولید ناخالص داخلی 
جهان شده است. س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز 
اعالم کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به 
مدت دو س��ال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان۰.۳ درصد 
می شود و کش��ورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش 
قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه گذاران بیش 
از ۲.۵میلیارد دالر را از سهام بازارهای نوظهور خارج کرده اند که 
بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده است وشاخص مربوط به 
بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده 
است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا 
باعث افت قیمت این کاال، تقویت دالر و فرار سرمایه ها از بازارهای 

نوظهور شده  است.
افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری 
بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 
۲۰۱4 میالدی شاهد انقباض باشد و پیش بینی ها هم از تداوم این 
وضعیت در سال های آینده خبر می دهد. در برزیل هم فساد مالی 
در بزرگ ترین شرکت نفتی این کشور و مشکالت اقتصاد داخلی 
سبب شده تا برزیل در سال ۲۰۱4 میالدی تنها یک درصد رشد 
کند و بحران در اقتصاد این کشور در س��ال ۲۰۱۵ میالدی هم 

ادامه داشته باشد.
در مورد حوزه یورو نیز صندوق بین المللی پول اعالم کرده است 
که س��قوط قیمت نفت نه تنها به نفع اقتصاد ح��وزه پولی یورو 
نیست بلکه این منطقه را دچار تورم منفی نیز می کند و بر رشد 
اقتص��ادی این حوزه و نهایتا رش��د اقتصادی جه��ان تاثیرگذار 

خواهد بود.
نشریه اکونومیست در تحلیلی که دیروز درباره وضعیت اقتصاد 
جهان منتشر کرد، هش��دار داده است که این وابستگی، بیش از 
حد ش��ده و برای اقتصاد جهان خطرناک اس��ت. در این تحلیل 
چنین آمده است: شکی نیس��ت که اقتصاد جهانی تک موتوره 
بهتر از اقتصاد جهانی است که برای حرکت نیاز به شوک و باتری 
به باتری کردن دارد. بار دیگر شاهد آن هستیم که موتور اقتصاد 
آمریکا به مدد صادرکنندگان کاالها از هامبورگ و هانگژو به کار 
افتاده است. شرکت های آمریکایی طی سه ماه اخیر بیش از یک 
میلیون شغل جدید ایجاد کرده  اند و این باالترین آمار اشتغالزایی 
از سال ۱99۷ تاکنون بوده است. آمریکایی های شادمان از ارزان 
شدن بنزین، دست به جیب شده اند و بیشتر خرج می کنند. در 
ماه ژانویه، اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی به باالترین رکورد 
خود در بیش از یک دهه اخیر رس��ید. صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده است رش��د اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵ به 
۶.۳درصد خواهد رس��ید و این رقم باالتر از رشد اقتصادی کل 
جهان خواهد بود. همه این ها اخبار خوش��ی برای آمریکا است. 
اما افزای��ش روزافزون تکیه به اقتصاد آمری��کا و به طور خاص به 

مصرف کنندگان آمریکایی، بازخوردهای ناخوشایندی دارد.
یک دهه پیش، مصرف کنندگان آمریکایی بی پروا وام های کالن 
می گرفتند. آنها خانه های بیش از پیش ب��زرگ خود را مملو از 
کاالهای چینی کرده بودند. آنها باک خودروهای پرمصرف خود را 
با نفت وارداتی پرمی کردند. صادرکنندگان بزرگ درآمدهای خود 

را دوباره به آمریکا بازمی گرداندند که این کار موجب پایین آوردن 
نرخ بهره می شد و وام گیری های بیشتر را در پی داشت. اوضاع در 
اروپا هم تفاوت چندانی نداش��ت. در اروپا، آلمانی های مقتصد، 

وام گیری های کالنی در سراسر حوزه یورو به راه انداخته بودند.
پس از بحران مال��ی جهان، هم��ه امیدها به پای��ان یافتن این 
بی تعادلی ها ب��ود. آمریکایی ها و اس��پانیایی های معتاد به وام و 
بدهی، بر تعهدات خود می افزودند و مصرف کنندگان صرفه جوی 
آلمانی  و چینی  برای یکبار هم که شده طعم لذت بردن از زندگی را 
می چشیدند. در ابتدا به نظر می رسید این دوران خوش به حقیقت 
پیوسته اس��ت.  کس��ری تراز تجاری آمریکا که در سال ۲۰۰۶ 
معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود، تا س��ال ۲۰۰9 تا 

بیش از نصف کاهش یافت.
اما اکنون جهان دوباره به برخی از عادت های پیشین خود روی 
آورده است. حتی رشد موهای آدمیزادهم سریع تر از رشد اقتصاد 
حوزه یورو اس��ت و هر رش��دی هم که وجود دارد، به ش��دت به 
صادرات وابسته است. مازاد حساب جاری کشورهای عضو حوزه 

پول واحد، ۶.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است که آن را 
مدیون صادرات خود به آمریکا هستند. مازاد تراز تجاری آلمان 
با رقم 4/ ۷ درص��د از تولید ناخالص داخلی آن، مانند همیش��ه 

زیاد است.
در چنین شرایطی، رشد اقتصادی چین در حال کند شدن است و 
بار دیگر به شدت به هزینه کشورهای دیگر وابسته است. چین در 
ماه ژانویه رکورد مازاد تراز تجاری خود را شکست، اما نه به دلیل 
زیاد بودن صادراتش. در واقع صادرات چین روند کاهشی خود را 
آغاز کرده است، اما واردات آن با سرعت بیشتری کند می شود. 
ارزش یوآن که طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در برابر هر دالر تا 
بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته بود، طی یک سال گذشته دوباره 
رو به کاهش گذاشته است، روندی که سیاستمداران آمریکایی 

را به شدت می آزارد.
نتیجه همه اینها این اس��ت ک��ه اقتصاد آمری��کا در حال تغییر 
وضعیت است. میزان مش��ارکت مصرف در رشد اقتصادی فصل 
چهارم آمریکا در سال ۲۰۱4، بیشترین میزان از سال ۲۰۰۶ به 
بعد را نشان داده است. کس��ری تجاری آمریکا در حال افزایش 
اس��ت. بدون درنظر گرفتن نفت، کسری تجاری آمریکا در سال 
۲۰۱4 به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته 
است و در حال نزدیک ش��دن به اوج 4 درصدی خود در دوران 
پیش از رکود اس��ت. به احتمال زیاد، وابستگی جهان به آمریکا 
در حال افزایش است. آلمانی ها بیش از آنکه به سرمایه گذاری در 
کشور خود عالقه مند باشند، به انتقال پس اندازهایشان به ورای 
آب ها تمایل نشان می دهند. خانوارها و شرکت های اروپایی زیر 
بار فشار بدهی ها قرار گرفته اند، دستمزد کارکنان کاهش یافته 
است و بانک ها هم هیچ تمایلی به وام دهی ندارند. کل اروپا به مانند 
آلمان بر صادرات تکیه زده است. چین در تالش برای ایجاد تراز 

است اما این روند از سرعت کافی برخوردار نیست. 

در ماه های پایانی سال جاری شبکه بانکی کشور شاهد جابجایی 
های متعدد مدیران عالی خود بوده است.

شبکه بانکی کشور در روزهای اخیر شاهد جابجایی های سریع 
و غیر قابل پیش بینی بوده است.

محمد رضا پیشرو که پس از برکناری محمد جهرمی در مهرماه 
سال 9۰ مدیریت بانک صادرات به وی سپرده شده بود به عنوان 

مدیر عامل بانک سینا حکم خود را دریافت کرد.
از طرفی بر اساس پیگیری های خبرنگار خبرآنالین و پیش بینی 
های قریب به یقین، فرشاد حیدری که از مهر ماه سال 9۰ تا مهر 
ماه س��ال  9۲ س��کانداری بانک ملی را به عهده داشت به جای 

محمد رضا پیشرو به بانک صادرات خواهد رفت.
گفتنی است فرشاد حیدری پس از خروج محمود رضا خاوری 
از کشور، بانک ملی را با ش��رایطی بحران زده تحویل گرفته و با 
اداره این بانک در پایان ۲ سال ماموریتش مدیریت این بانک را 

به عبدالناصر همتی سپرده و با این بانک دولتی خداحافظی کرد. 
پس از آن دریافت حکم علي طیب نیا وزیر امور اقتصادي و دارایي 

به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانکها مشغول به کار شد.
محمدرضا پیش��رو نیز که از مدی��ران با س��ابقه بانک صادرات  
ب��وده و ۷ س��ال عضوی��ت هی��ات مدی��ره بانک ص��ادرات و 
همچنین مدیریت بان��ک تخصصی صنعت و مع��دن را نیز در 
کارنام��ه خود دارد ب��ا انتقال ک��وروش پرویزی��ان مدیر عامل 
 بانک سینا به بانک پارس��یان به جای وی به بانک سینا خواهد

 رفت.
تمامی این تغییر و تحوالت زمانی آغاز ش��د که علی دیواندری 
مدیرعام��ل وق��ت بانک پارس��یان در ط��ی تش��دید بیماری 
از ادام��ه کار در این بان��ک صرفنظر کرد و هی��ات مدیره بانک 
 پارس��یان نیز پس از مدتی مقاومت س��رانجام با استعفای وی

 موافقت کرد.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وضعیت برخی صنایع 
کشور را در آستانه خطر قرار داده است. 

کاهش قیمت جهاني نفت کسري بودجه ۳۱ هزار میلیارد توماني 
را براي دولت به همراه آورده است. همین جریان سبب شده تا 
نگراني ها در مورد آینده ۷۵ هزار پروژه عمراني روي زمین مانده 
دولت به اوج برسد. این اتفاق در شرایطي رخ مي دهد که برخي 
صنایع کلیدي کش��ور به دلیل کاهش قیمت نفت با مشکالتي 

مواجه شده اند.
احمد کیمیایي عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کیسه 
هاي پلي پروپیلن در این مورد مي گوید:» بی ثباتی بازار نفت و 
عدم چشم انداز مشخص در این بخش موجب شده تا روند تولید 
در صنایع پایین دست هم تحت تاثیر قرار بگیرد. مشتریان داخلی 
و خارجی به امید کاهش بیشتر قیمت، در خرید خود تردید می 
کنند به همین دلیل میزان خریدها کاهش یافته است. مواد اولیه 

تولیدات کیسه های پالس��تیک و پروپیلن از پتروشیمی های 
داخلی تامین می شود. پتروشیمی ها هم قیمت محصوالت خود 
را بر اساس قیمت نفت تعیین می کنند به این ترتیب قیمت نفت 

بر صنایع پایین دست پتروشمی اثر می گذارد. 
در حال حاضر پیش بینی مشخصی در مورد چشم انداز قیمت 
نفت وجود ندارد. وقتی بازار نفت ثبات دارد و قیمت محصوالت 
پتروش��یمی و محصوالت تولی��دی صنایع پایین دس��ت روند 
مش��خص و با ثباتی را دارد، مش��تریان با اطمین��ان خرید می 
کنند. در این ش��رایط حتی اگر قیمت باال هم باش��د اما ثبات 
بازار موجب حرکت منظم در این چرخه می ش��ود اما در حال 
حاضر که قیمت نفت ثبات ندارد، خریداران منتظرند تا ش��اید 
قیمت پایین تر بیاید به همین دلیل چرخ تولید با نظم س��ابق 
 نمی چرخ��د. این موضوع ظرفی��ت های این بخ��ش را تهدید 

می کند.«

بانک سینا به پیشرو سپرده شدقیمت نفت با صنايع چه می کند؟
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یادداشت
ـ.الف.سایه« شاعر و موسیقی پژوه سرشناس ایرانی در بیمارستانی  امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به »ه
در شهر کلن ستری شد.یلدا ابتهاج دختر سایه، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه 
ــتم. گفتم کوتاه سری اینجا بزنم. به  ــت :کمی پیش به خانه برگش اجتماعی فیس بوک: خود نوش
ــایت ها نوشته شده بود مبنی بر ناخوشی  سرعت چند نفری ازدوستان با نگرانی از خبری که در س

سایه سوال می کردند.

5
هفتیادداشتامیر هوشنگ ابتهاج در آلمان بستری شد

 انتقاد فرزاد حسنی از اجرای
 مهران مدیری

ــده کشورمان اجرای بخش  مهران مدیری بازیگر شناخته ش
مهمی از اختتامیه جشنواره فیلم فجر امسال را بر عهده داشت. 
فرزاد حسنی اما در هنگام اجرای مهران مدیری بارها از او بابت 

اجرایش و این که اجرای خوبی نداشته انتقاد کرد.
ــنی البته با ادامه اجرای مهران مدیری  انتقادهای فرزاد حس
ادامه دار بود. حسنی در اوج انتقادات خود گفت: انگار مهران 
ــگار او به زور می  ــم آورده اند و ان مدیری را با زور به این مراس

خواهد بامزه باشد!
حسنی حتی در هنگامی که مهران مدیری مشغول هم آوازی 
با علی زند وکیلی بود نیز از نوع کار او انتقاد کرد و گفت: وقتی 

مدیری شعر را بلد نیست نباید با زند وکیلی آوازخوانی کند.
ــت که مهران  ــنی همچنین بارها این جمله را گف فرزاد حس
مدیری امشب هیچ کار خاصی انجام نداد و حاضران در مراسم 
ــش از حرف ها و کارهایش  صرفا به خاطر مهران مدیری بودن
ــتقیم از رادیو سراسری با  می خندند!این برنامه به صورت مس

اجرای فرزاد حسنی روی آنتن رفت.
گفتنی است فرزاد حسنی در حالی با شور و حرارت برگزیدگان 
ــگام معرفی بهترین بازیگر زن  را معرفی می کرد و مثال در هن
شنوندگان را به صبر و تحمل فرامی خواند که سایت جشنواره 
ــامی برندگان را بر روی  در اشتباهی جالب از میانه برنامه اس
ــیاری از خبرنگاران و اهالی  ــرار داده بود و بس خروجی خود ق

رسانه و مردم از نتایج قبل از اعالم در رادیو باخبر بودند!

شجاعی کیاسری خبر داد: 

افزایش ۲5۰ میلیارد تومانی بودجه 
صداوسیما 

ــیون تلفیق بودجه  ــی در کمیس ــیون فرهنگ  نماینده کمیس
ــد ردیف بودجه جدید برای پوشش  ۹۴ مجلس گفت:  قرار ش
ــتنده های رادیویی و تلویزیونی ویژه مناطق محروم در  فرس
ــجاعی کیاسری در گفتگویی،  نظر گرفته شودسید رمضان ش
ــر داد و گفت: با  ــیما خب ــازمان صداوس ــه س ــر بودج از تغیی
پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان مطرح شد، مقرر شد ۲۵۰ 
میلیارد تومان دیگر به بودجه صداوسیما افزوده شود.نماینده 
مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
ــف بودجه جدید  ــارد تومان به عنوان یک ردی رقم ۲۵۰ میلی
برای سازمان صداوسیما در نظر گرفته شد.نماینده کمیسیون 
فرهنگی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در پایان خاطرنشان 
کرد: بر همین اساس قرار شد ردیف بودجه جدید برای پوشش 
ــتنده های رادیویی و تلویزیونی ویژه مناطق محروم در  فرس
نظر گرفته شود.به گزارش خانه ملت، پیش از این رقم بودجه 
سازمان صداوسیما در الیحه بودجه ۹۴ که از سوی دولت ارائه 
شده بود، ۱۰۶۹ میلیارد تومان بود که مسئوالن این سازمان و 
نمایندگان کمیسیون فرهنگی نسبت به رقم آن انتقاد داشتند.

  

عکس آرش خاموشي از لحظه اعدام 
ــور مازندران  ــهر ن یک جوان در ش
ــش قاتل در  ــاي دم با بخش که اولی
آخرین لحظه جلوي اجراي حکم را 
مي گیرند، توانست برنده جایزه سوم 
ــه اي ُورلدپرس  ــش اخبار لحظ بخ
فوتو ۲۰۱۵ شود. این سومین باري 
است که تصاویري از اعدام از ایران 
جوایز ورلد پرس را به دست مي آورد!
ــال ۲۰۱۴ نیز تصویر دیگري  در س
ــاره صحنه اعدام  ــورمان درب از کش
توانست جایزه ورلد پرس را به دست 
ــر پورمند،  ــال امی آورد. در این س
عکاس ایسنا با تک عکسي از اعدام 
دو جوان زورگیر در تهران توانست 
ــوم بخش تک عکس را به  جایزه س
ــال ۲۰۱۳، سه  ــت آورد. در س دس
ــدگان جوایز  ــان برن ــي در می ایران
ــتند. مجید  ــرار داش ــرس ق ورلدپ
ــي و ابراهیم  ــي لطف ــعیدي، عل س

ــي بودند  ــه عکاس ایران نوروزي س
ــال جوایز ورلدپرس را  که در آن س
به دست آوردند. در این سال ابراهیم 
نوروزي دبیر بخش عکس روزنامه 
ــه عکس هایي  ــا مجموع جام جم ب
ــق اجباري«  با عنوان »قرباني عش
ــید.  ــام اول بخش پرتره رس به مق
ــه  ــک مجموع ــن او در ی همچنی
ــزادار« به مقام  عکس با عنوان »ع
 »staged portrait« دوم بخش
دست یافت. مجموعه قرباني عشق 
اجباري درباره قربانیان اسیدپاشي 
ــال ۲۰۱۲ نیز  بود.در ورلدپرس س
ابراهیم نوروزي با مجموعه عکسي 
از اعدام متجاوزان به عنف در ایران 
جایزه دوم بخش موضوعات معاصر 
ــد. عکس برگزیده  را از آن خود کن
نوروزي مربوط به مراسم اعدام قاتل 
سریالي زنان در قزوین و اعدام چهار 
نفر از عامالن حادثه تجاوز گروهي 
ــود. ورلدپرس  ــهر ب در خمیني ش
 )World Press Photo( فوتو
بنیادي مستقر در آمستردام است 
که در سال ۱۹۵۵ بنیان نهاده شده 
ــزاري معتبرترین و  و به خاطر برگ
ــابقه ساالنه عکس  بزرگ ترین مس

خبري در جهان شناخته مي شود.

ــی به دلیل  ــیش انگلیس یک کش
معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان 
عامل حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر 
در صفحه شخصی خود، از فعالیت 

در شبکه های اجتماعی منع شد.
 »استفان سیزر«، کشیش انگلیسی 
ــخصی فیسبوک  که در صفحه ش
ــزارش درباره  ــک گ ــود لینک ی خ
ــرائیل با حادثه  ارتباط مستقیم اس
۱۱ سپتامبر را گذاشته بود، از سوی 
ــور برای  ــات قضایی این کش مقام
مدت شش ماه از هرگونه فعالیت در 

شبکه های اجتماعی اینترنتی منع 
شد.براساس این حکم، این کشیش 
همچنین طی این مدت حق اظهار 
نظر درباره مسائل خاورمیانه را نیز 
ندارد.»سیزر« که همچنان می تواند 
ــیش باقی بماند، در  به عنوان کش
ــانه ها اظهار ندامت  مصاحبه با رس
ــده و به  ــرده و گفته که اغفال ش ک
خاطر یک کج فهمی مقاله ارتباط 
ــپتامبر را  اسرائیل با حادثه ۱۱ س
در صفحه خود به اشتراک گذاشته 

است.

ــیزدهمین جشنواره  محمد خزاعی در نشست خبری س
بین المللی فیلم مقاومت :محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم 
ــازمان سینمایی تمامی  مقاومت گفت: با توجه به اینکه س
بودجه های بخش سینما را در اختیار دارد و به عنوان متولی 
اصلی جریان سینمای کشور شناخته می شود می بایست 
ــتقل خود برای تولید فیلم های  از ردیف بودجه های مس

استراتژیک و سیاسی بهره ببرد. 
ــا خبرنگار  ــت  در گفتگو ب ــم مقاوم ــنواره فیل دبیر جش
ــازمان سینمایی  ــینماپرس افزود: در دولت گذشته س س
بودجه خاصی را برای تولیدات آثار سینمای استراتژیک که 

به اشتباه فاخر نامیده میشود در نظر گرفته بود که این امر 
توانست منجر به آن شود تا تعداد زیادی فیلم های شاخص 
ــود. باید از مسئوالن سازمان سینمایی  در سینما تولید ش
ــون ردیف بودجه  ــوال کرد که چرا تاکن دولت یازدهم س
مستقلی برای تولید این گونه آثار با اهمیت در نظر نگرفته 

اند و آیا اصاًل تمایلی به این کار دارند یا نه؟
ــیاری از ملت  وی با تاکید بر اینکه ایران مهد آرزوهای بس
های هم سو با تفکرات ما در زمینه سینما است اظهار داشت: 
ما باید در زمینه تولیدات آثار سینمایی نه تنها خواسته های 
ــت  حاکمیت و مردم خود را برآورده نماییم بلکه می بایس

ــورهای اسالمی منطقه  خوراک فرهنگی برای تمامی کش
ــورها منتظر  نیز فراهم کنیم چرا که همواره خیلی از کش
ــان دهند که این امر نشان از  هستند تا فیلم های ما را نش
ــو با تفکرات ما برای تولیدات آثار  تشنگی ملت های هم س

سینمایی است.
ــینمای  ــینمایی ادامه داد: ما نمی توانیم از س این مدیر س
لبنان و عراق و... که صنعت سینمایی بسیار پیش پا افتاده و 
جزئی دارند انتظار داشته باشیم که آثار شاخصی در زمینه 
فیلم های بیداری اسالمی، مقاومت و... تولید نمایند و این 
ما هستیم که به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه می 
ــت طبق نظرات مقام معظم رهبری به سمت تولید  بایس
آثاری با آرمان های مشترک کشورهای اسالمی و خاورمیانه 
برویم و سینمای استراتژیک خود را به تمامی دنیا معرفی 
ــان کرد: ما باید در زمینه تولیدات  کنیم .خزاعی خاطرنش
ــتراتژیک به یک تعریف درستی دست  ــینمای اس آثار س
پیدا کنیم. سینمای استراتژیک می تواند انشعابات بسیار 
گسترده ای داشته باشد. به عنوان مثال ما شاید در برهه ای 
از زمان در کشورمان به این امر مهم برسیم که فیلم هایی در 
رابطه با فرزند آوری و تولید مثل و یا فیلم های ضد داعش 
و یا فیلم هایی با مضامین ایران هراسی جزو آثار سینمای 
ــوند و از همین رو می بایست در  ــتراتژیک تلقی می ش اس
ــته باشیم.  زمینه تولید این گونه آثار اهتمام ویژه ای داش
مدیران سینمایی و همچنین فیلمسازان سینمای ارزشی 
ــت پیدا کنند که موضوعات سینمای  باید به این مهم دس
استراتژیک تنها در قالب فیلم های انقالبی و دفاع مقدس و... 
نمی گنجد و می تواند شامل بسیاری از بحران های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی دنیا باشد.

ــرای قدیمی کشور پس از چند سال  شاعر و ترانه س
که به دالیل مختلف ممنوع الکار بود، با انتشار اثری 
جدید بار دیگر فعالیت های رسمی اش رادر کشور 
از سر گرفت.مریم حیدرزاده که در سالهای گذشته 
فعالیت ها و آثار زیادی را با ترانه ها و آثارش در فضای 
ــت پس از دوره ای  موسیقی کشورمنتشر کرده اس
تقریبا طوالنی توانست در فضای رسمی هنری کشور 

فعالیت هایت را از سر بگیرد. 
ــرا به نام  ــاعر و ترانه س ــن ش ــن کتاب ای جدیدتری
ــت دارم«، که مجموعه  ــو را در حضور همه دوس »ت
ــت به تازگی  ــاه و بلند اس ــد ترانه کوت ای نثر با چن

ــت تا پس از  ــده اس ــر ش در بازار کتاب ایران منتش
ــار اثری جدید از این هنرمند  ــاهد انتش  مدت ها ش

باشیم.
ــاب در گفتگو با  ــدرزاده« درباره این کت »مریم حی
ــن کتاب کامال  ــیقی ما« گفت: »ای خبرنگار »موس
نثرو در قالب نامه هایی عاشقانه است و البته چندین 
ــعر و ترانه کوتاه و بلند هم در آن گنجانده  و چند ش
ــن کتاب ۴۳8  ــت.«او در ادامه افزود: »ای ــده اس ش
صفحه ای به تازگی در بازار کتاب منتشر شده است 
و مراسم رونمایی رسمی از آن هم به زودی در تهران 
برگزار خواهد شد که به محض قطعیت زمان و مکان 

ــانی خواهد  ــمی اطالع رس  برگزاری به صورت رس
شد.«

ــرا در باره ادامه فعالیت هایش  ــاعر و ترانه س این ش
ــکاری اش  ــور و ممنوع ال ــیقی کش در حوزه موس
ــئولین  ــح داد: »طبق قول هایی که از مس نیز توضی
ــل  ــکالت ح ــه ام، آرام آرام مش ــه گرفت  مربوط

می شوند.
ــد  ــی بود و باعث ش ــم خبرخوب ــار این کتاب  انتش
ــیقی  ــه زودی در موس ــرم. ب ــادی بگی ــرژی زی ان
ــم ــر خواه ــم را از س ــم فعالیت های ــی ه  داخل

 گرفت.«

خزاعی در انتقاد از سازمان سینمایی: 

مریم حیدرزاده با »تو را در حضور همه دوست دارم« مجاز شد 

لزوم استفاده از بودجه های مستقل برای تولید فیلم های استراتژیک

سومین جایزه جهاني به »عكس اعدام« 
از ایران!؟

کشیش انگلیسی از فعالیت در شبكه های 
اجتماعی منع شد

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

مفاد آرا
11/19 شماره:103/93/2282/58-93/10/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  برابر آراء صادره هیأت موضوع 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  لبافیان  اله  حبیب  آقای  هیأت:   10063 شماره  1-رأی 
 2217 پالک  شماره  مترمربع   95/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   53 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 5و6 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
2-رأی شماره 10294 هیأت: آقای صدیقه پردل فرزند سید اسماعیل شماره شناسنامه 
93 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/70 مترمربع شماره پالک 2222 فرعی مجزا 
از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
شماره  شعبانعلی  فرزند  جوشقانی  بیدگلی  رضا  آقای  هیأت:   10290 شماره  3-رأی 
  184 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  حاجی  رضا  فاطمه  خانم  و   6123 شناسنامه 
  2223 پالک  شماره  مترمربع   141/23 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 10404 هیأت: آقای یاسر مهدوی نیا فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   483 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  انیسی  اسماء  خانم  و   182
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102 مترمربع شماره پالک 2752 فرعی مجزا از شماره 
1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از علی مینائی)مالک رسمی(.
فرزند غالمرضا شماره  بیدگلی  کبوتری  اله  روح  آقای  هیأت:  5-رأی شماره 10286 
  380 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  فرد  سعیدی  فاطمه  خانم  و   188 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/20 مترمربع شماره پالک 784 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 10465 هیأت: آقای اسماعیل عباسی بیدگلی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 296 و خانم نجمه محبوبی فرزند حسن شماره شناسنامه 2873  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/40 مترمربع شماره پالک 72 فرعی مجزا از شماره 

3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  جمشیدی  عزیزاله  آقای  هیأت:   10281 شماره  7-رأی 
شناسنامه یک و خانم اکرم شجاعی آرانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 54 و خانم 
جواهر حاجی جمالی آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 1651  )به ترتیب نسبت به 
1/5و1/5و3 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 505 مترمربع شماره پالک 
14 فرعی مجزا از شماره 2و3و8و9و10 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1158 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  یحیی  فرزند  آرانی  پور  نجفی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   9855 شماره  -رأی   8
شناسنامه 124 و خانم صدیقه حق پناه فرزند مسلم شماره شناسنامه 512  )بالمناصفه(  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/20 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره 
1و12 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1785 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  آرانی  دار  معدن  اله  عزت  آقای  هیأت:   10408 شماره  9-رأی 

  15 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  قاسمی  عذرا  خانم  و   192 شناسنامه 
 7843 پالک  شماره  مترمربع   381/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 495و494 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 10057 هیأت: آقای اعظم سلطانی آرانی فرزند حسام شماره شناسنامه 
384  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 79/40 مترمربع شماره پالک 2494 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از وراث حسین سعیدی)مالک رسمی(.
11-رأی شماره 10038 هیأت: آقای میثم عبداله آبادی آرانی فرزند حسینعلی شماره 
  665 عباس شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  طاهره صالحیان  خانم  و   283 شناسنامه 
از یکبابخانه به مساحت 36/75 مترمربع شماره پالک  )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی 
1503 فرعی مجزا از شماره 140 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از عباس صالحیان آرانی)مالک رسمی(.
12-رأی شماره 10040 هیأت: آقای غالمرضا کم صدا آرانی فرزند محمدهالل شماره 
شناسنامه 9480 و خانم مریم اصیل زاده بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 9228  
 1505 پالک  شماره  مترمربع   180/23 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 391 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
شماره  حبیب  فرزند  آرانی  دوست  لقب  صغرا  آقای  هیأت:   10398 شماره  13-رأی 
پالک 1506  مترمربع شماره   156/80 به مساحت  یکبابخانه  11، ششدانگ  شناسنامه 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 376 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 10441 هیأت: آقای محمد علی صیادی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
 74 اله شماره شناسنامه  حبیب  فرزند  آرانی  دالوریان  طاهره  خانم  و   77 شناسنامه 
 1510 پالک  شماره  مترمربع   183/88 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین اوقانی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 9819 هیأت: آقای مهدی قدیریان آرانی فرزند کریم شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،    1250004020 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آهنج  الهام  خانم  و   163
از  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک 1030  به مساحت 230/50  یکبابخانه  ششدانگ 
آران و  ثبتی  در وشاد بخش 3 حوزه  واقع  اصلی  از پالک 2645  فرعی  شماره 323 

بیدگل.
16-رأی شماره 9956 هیأت: خانم زینب مهردوست فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   1033 پالک  شماره  مترمربع   104 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   428
ثبتی آران  از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه  از شماره 340 فرعی 

و بیدگل.
شماره  عباسعلی  فرزند  آرانی  مولودی  محسن  آقای  هیأت:   10332 شماره  17-رأی 
 1036 پالک  شماره  مترمربع   81/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   175 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
حسین  فرزند  آبادی  نوش  خاکسار  محمد  علی  آقای  هیأت:   9841 شماره  18-رأی 
شماره شناسنامه 68  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 291/55 مترمربع شماره پالک 
800 فرعی مجزا از شماره 74 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  الهی  مهدی  آقای  هیأت:   9980 شماره  19-رأی 
 466 پالک  شماره  مترمربع   171/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   126 شناسنامه 
فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  الهی  محمد  آقای  هیأت:   9955 شماره  20-رأی 
 467 پالک  شماره  مترمربع   171/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    30 شناسنامه 

فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل.

علی شماره شناسنامه  فرزند  فر  نصیری  یاسر  آقای  هیأت:   10044 21-رأی شماره 
  180 شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  الهی  نعمت  حمیده  خانم  و   84
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 468 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 10062 هیأت: آقای حسین آبیاتی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 92 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 218/10 مترمربع شماره پالک 469 فرعی مجزا از پالک 

43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

 11/64 شماره آگهی: 139303902004000233 شماره پرونده: 139304002004000103
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9300434 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
و  چهل  و  پانصد  و  هزار  پالک سه  از  مجزی شده  فرعی  پنج  و  هفتاد  و  هزار  شش 
هشت فرعی از پانزده هزار و صد و نود و یک اصلی به مساحت 115 مترمربع واقع 
در بخش5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان هشت بهشت 
شرقی – خیابان الهور – بعد از خیابان بی سیم شرقی – کوچه 17 شهریور – روبروی 
بن بست دلشاد – پالک20 قدیم که سند مالکیت آن در صفحه 106 دفتر 10 زوج امالک 
با شماره چاپی 232856 ذیل شماره 3670 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
درب و دیواری است به خیابان شاهین به طول هفت متر و سی سانتی متر شرقًا به 
خانه ششهزار و هفتاد و چهار به طول هفده متر و نیم جنوبًا به خانه شماره سه هزار 
دیوار خانه های  به  دیوار  به طول شش متر غربًا  باقیمانده  پانصد و چهل و هفت   و 
سه هزار و پانصد و چهل و نه و سه هزار و پانصد و چهل و هشت جمعًا به طول هفده 
متر و ده سانتی متر فواصل ذکر نشده دیوار به دیوار است که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق محل مورد نظر به صورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه دارای 
از  دیوارهای  دارای  که  اعیانی می باشد  مترمربع  و حدود 170  مترمربع عرصه   115
آجر و سقف تیرچه بلوک – کف از سرامیک – سطوح داخلی اندود گچ و رنگ آمیزی 
از جنس چوب  داخلی  دربهای   – بادبر  و سنگ  سانتی  آجر سه  خارج  نمای   – شده 
سرمایش  و  بخاری  گرمایشی  سیستم   – آلومینیوم  و  فلزی  پروفیل  از  پنجره های   –
دارای  همچنین  و  فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس  دارای  و  کولر  با 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد ملک مذکور براساس مفاد مندرج در پاسخ استعالم 
موسسه محترم مالی و اعتباری کارسازان آینده از شهرداری منطقه چهار اصفهان به 
شماره 4/90/5559 مورخ 1390/3/9 دارای کد نوسازی به شماره 4/6/14505/58/0 
می باشد و در طرح های عمرانی واقع نشده است.ملکی آقای جواد رهنمائی که طبق سند 
رهنی شماره 1916 مورخ 1390/5/25 دفترخانه 422 اصفهان در رهن موسسه مالی و 
اعتباری کارسازان آینده شعبه حکیم نظامی واقع می باشد و طبق اعالم موسسه فاقد 
بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1393/12/16 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 سه میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال 
فروخته می شود  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  به هر کس خریدار  شروع و 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  ضمنًا  می گردد 

بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/11/27
موکول می گردد توضیحا 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 
نماید.م الف:30331  امالک سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فیش مخصوص  طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده )نوبت دوم(

11/161 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی 
محسن،  احمد،  مهین،  اکبر،  غالمحسین،  اصغر،  عزت،  جعفر،  له  562/92ح ج9  کالسه 
مهدی، احمد و صدیقه نام خانوادگی گوگردی و علیرضا، عباس، مهدی، عفت، مهین، 
محمد، رضوان، اصغر، فرزانه و مجید )با وکالت خانم سمیرا نوربهشت( نام خانوادگی 
همگی عمومی و زهرا، مریم، جواد، فاطمه همگی سوداوی و مهری، علیرضا، مصطفی، 
اصغر همگی پوستی و مرضیه، فاطمه، زهره، صدیقه، محمدجواد، طاهره، محمد همگی 
جوهریان و محمدرضا، محمدحسین، محمدعلی، محمدکاظم، فاطمه، بتول همگی حفیظی 
علیهم  و  پرصبر  شوکت  و  آقاخانی  مهری  و  پرورش  همگی  احمد  اکبر،  پروانه،  و 
کوچه   – نظرشرقی  خ   – اصفهان  نشانی  به  دایی زاده  پروین همگی  مصطفی، حسین، 
شهیدان پور معراج – ساختمان باغ زرشک – واحد10 و بدرالزمان، فخرالزمان، زهرا، 
واقفی  شریف  خ   – اصفهان  نشانی  به  زادهوش  همگی  محمود  ملیحه،  الزمان،  فروغ 
–مقابل امامزاده – کوچه شهیدان آبکار اصفهانی – نبش کوچه شاداب – پ14- طبقه 
سوم و مهین، رضا، شهال همگی پوستی به نشانی اصفهان – خ میر – کوی ملک – بن 
بست بامداد – پ20 و حمید، صدیقه هر دو گوگردی و محمد تداعی همگی به نشانی 
اصفهان – خ طالقانی – جنب بانک سپه – بن بست ارغوان – ساختمان نوساز – واحد 5 
به خواسته فروش پالک ثبتی شماره 1419 بخش یک ثبت اصفهان و به لحاظ غیر قابل 
افراز بودن جلسه مزایده ای روز چهارشنبه تاریخ 93/12/13 ساعت 10 تا 11 صبح در 
محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان – خ نیکبخت – ساختمان اجرای 
نماید. مورد  برگزار  طبقه 3- واحد5   – پارسیان  بیمه  دادگستری جنب  احکام حقوقی 
مزایده: یک باب خانه مسکونی مخروبه واقع در اصفهان – خ اردیبهشت شمالی – کوچه 
طباطبایی – بن بست مولوی – پالک41 و دارای حدوداً 522 متر و حدود 200 مترمربع 
اعیانی با دیوارهای خشت و گل و سقف تیر چوبی و یک اطاق هم با سقف آهن و آجر 
که غیر قابل استفاده می باشد دارای امتیازات خدماتی الزم و در تصرف کسی نیست 
بهای شش دانگ پالک مذکور که بعد از احداث به بن بست شرقی به متراژ حدود 423 
و غربی حدوداً 99 متر باقی می ماند به مبلغ 16/613/000/000 ریال ارزیابی می گردد. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک یاد شده به نشانی یاد شده 
بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند 
به  که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10% از مبلغ کارشناسی را نقداً 

همراه داشته باشند.م الف:31264 مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

11/324 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 17 قفیزی پشت رباط شماره 
5586 فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده 
ثبتی به نام محمدرضا معینیان فرزند آقارضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی 
یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
روز سه شنبه مورخه 1393/12/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
و  روز  در  می شود  اخطار  مالکین  و  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد. 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  ذیصالح قضایی   مرجع 
تاریخ انتشار: دوشنبه 1393/11/27 حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

  



اخبار کوتاهیادداشت

6
اعتراض داوران فوتسال مقابل فدراسیون فوتبال

داوران فوتسال کشورمان در آستانه هفته بیست ودوم لیگ برتر و حساس شدن 
شرایط مسابقات به شرایط حال حاضر خود معترض هستند و از همین رو پیش از 
ظهر دیروز )یکشنبه( مقابل در فدراسیون فوتبال تجمع کردند. داوران فوتسال 
سه سال اس��ت که حقوق خود را دریافت نکرده اند و اعتراض شان نیز به همین 

دلیل است.
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 زیدان: گواردیوال 
غول ساز است

 پیمانکار ورزشگاه 
نقش جهان معلوم شد

هافبک پیش��ین رئال مادرید از سرمربی پیشین بارس��لونا به عنوان الگوی 
 Die« الهام بخش خود ی��اد کرد.زین الدین زیدان در گفت و گو ب��ا روزنامه
Welt« آلمان گفت: گواردیوال مربی فوق العاده ای است و دوست دارم ببینم 
چطور کار می کند. او الهام بخش من است. بایرن مونیخ پیش از پیوستن پپ 
به این تیم هم تیم بزرگی بود ولی حاال تبدیل به تیمی سطح باال شده و این را 
مدیون اوست.سرمربی فرانسوی تیم رئال مادرید کاستیا اظهار داشت:درست 
است که گواردیوال نتوانست موفقیت سال 2013 یوپ هاینکس را در لیگ 

قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ تکرار کند ولی از باواریایی ها یک غول ساخت.
گواردیوال که در ابتدای فصل 14-2013 هدایت باواریایی ها را بر عهده گرفت 
در همان سال اول این تیم را به قهرمانی بوندس لیگا و جام حذفی آلمان رساند 
و حتی با سرخپوشان مونیخی تا مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیش 
رفت. تیم او در فصل جاری با هشت امتیاز اختالف نسبت به ولفسبورگ دوم 

جدولی صدرنشین بوندس لیگاست.

بابرگزاری فرآیند مناقصه به منظور تعیین پیمانکار اس��کلت فلزی اس��تادیوم 
فوتبال نقش جهان، شرکت طاقدیس ساز، پیمان کار قبلی پروژه مسئولیت فنی 
این طرح را در ادامه برعهده گرفت.مهاجرمدیرعامل شرکت طاقدیس ساز با تأیید 
این خبر گفت: طی محاسبات اولیه ای که انجام شد این شرکت همچون گذشته 
به عنوان پیمانکار ورزشگاه نقش جهان معرفی گردید. رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان نیز ، اعتبار موردنیاز برای تکمیل ورزش��گاه نقش جهان را 30 میلیارد 
تومان اعالم و عنوان کرد که شرکت فوالد مبارکه کار تکمیل ورزشگاه را با همان 
پیمانکار قبلی و زیر نظر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی آغاز خواهد کرد. 
اما با گذش��ت بیش از یک ماه ازامضای این تفاهم نامه خبر رسید که پیمانکار 
قبلی پروژه خلع ید شده است. به این ترتیب برای مشخص شدن پیمانکار جدید 
فرآیند مناقصه برگزار شد و در نهایت شرکت قبلی با پیروزی مجدد در مناقصه 

تکمیل سازه فلزی ورزشگاه نقش جهان را برعهده گرفت. 

اصغرقلندری:متاس��فانه هنوزه��م نظای��ر بس��یاری از 
مس��ائل دس��ت وپاگیر، ورزش کش��ورمان را درپیچ وخم 
فرمایشات و دستور العمل ها واظهار نظرهایی قرارداده که 
هرباربرپایه سالیق شخصی افراد غیرورزشی دامنگیربرخی 
مسئوالن الیق وشایسته می ش��ودو درنهایت،این ورزش 
است که آسیب می بیند!اما دراصفهان این اتفاق دامنگیر 
هیات بدنس��ازی وپرورش اندام ش��د وعینی��ت پیداکرد! 
جواد پرورش که برخالف بعضی از رؤس��ای غیرورزش��ی 
هیئت ها از جنس ورزش بوده و س��ابقه 45سال مدیریت 
درورزش را دارد،پس از)8( س��ال مدیریت درپست رئیس 
این هیئت وبه رغم انتخاب مجدد نامبرده برای چهارسال 
دیگر)درحضوررئیس فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام 
کش��ورومدیرکل ورزش وجوانان استان درمجمع عمومی 
انتخاب رئیس هیئت این رشته ورزشی روز22مهرماه سال 
جاری)93( درتاالراجتماعات س��رای ورزشکاران اصفهان 
اتفاق افتاد وبدون درنظر گرفتن خدمات ارزشمندایش��ان 
وکس��ب عنوان هیئت نمون��ه و برترین هیئت بدنس��ازی 
وپرورش اندام کشوردرسه سال متوالی، معلوم نیست به چه 
علت وبرپایه چه اساسی از کار برکنارشد؟!آقای مدیرکل،با 
علم به ای��ن واقعیت که جنابعالی مدی��ری الیق وکاردانی 
هستید وحکمی غیرعادالنه صادر نمی کنید انتظارهست 
با درنظر گرفتن صدورمجوزی که چند روز پیش درمجمع 
انتخابات رئیس فدراس��یون هندبال کش��ورباعث گردید 
تا آقای ابوالحسن مهدوی) بازنشس��ته ورزش وجوانان( با 
دریافت اکثریت آراء به س��مت رئیس فدراسیون هندبال 
انتخاب ش��وند،پیرامون موردی که باع��ث برکناری جواد 
پرورش از هیئت بدنس��ازی وپرورش اندام اس��تان ش��ده 
بررسی وتجدیدنظرکنید تاش��بهه های ایجادشده از بین 
بروند.   اگرمبنای تصمیم اخیرتان اظهارنظربازرس��ان کل 
کشوردال برغیرقانونی بودن استفاده  ازبازنشستگان دولتی 
درراس فدراسیون ها وهیئت های ورزشی است،شایست می 
دانیم  یادآورشویم که مشابه زیادی درهیئت های ورزشی 
استان سراغ داریم که شامل این دس��تورالعمل می شوند 

که اگراین حکم درباره آنان به اجرا درآید، ورزش اصفهان 
آس��یب های جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد، نظیر 
رؤسای بازنشس��ته وش��اغل درادارات دولتی که ازآنجمله 
رس��ول یزدی زاده واصغرنکوگل بازنشس��ته های آموزش 
وپرورش درراس هیئت های دو ومیدانی وژیمناس��تیک، 
علی اکبر ابرقوئی نژاد بازنشسته وزارت کشوردر راس هیئت 
فوتبال،فرامرزمی آبادی بازنشسته هواپیما سازی هسا در 
راس هیئت هندبال،س��رهنگ خلبان بازنشسته، علیرضا 
ذوالقدرشجاعی درپس��ت رئیس هیدت اسکیت، حاج آقا 
اخروی مدیرکل بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در راس 
هیئت ورزشهای پهلوانی وزورخانه ای،رهنما درصدرهیئت 
س��ه گانه و...!؟ اگرچه درمورد تعری��ف وتبیین نقد،برخی 
ازمدیران، هراشارتی رادال برتخریب شخصیت ومخالفت 
با خویشتن می پندارند، لیکن باتوجه به اهمیت اجرای این 
موردخاص که صد البته با اختالف نظرهای زیادی مواجه 
بوده است وشناختی که نگارنده ازش��مادارد که از اساتید 
خوشنام دانشگاهی هستید، برحسب وظیفه برخود واجب 
می دانیم این نکات رایادآورشویم، حال که اکثریت به این 
واقعیت واقف ومعتقدند که نقد منصفانه الزمه پیش��رفت 
امور به ویژه درحیطه ورزش می باش��د،که ازنگاه نگارنده 
نقدغیرمنصفانه درقاموس ارباب جراید نیست وبا طبیعت 
خبرنگاری سازگار نمی باشد ودرحقیقت یعنی زیرپا نهادن 

رسالت خبرنگاری است!

دیدار تیم ه��ای فوتبال ذوب آهن اصفهان و اس��تقالل 
خوزس��تان در هفت��ه بیس��تم لی��گ برت��ر فوتب��ال 
 باشگاه های کش��ور با نتیجه 2 بر یک به سود ذوب آهن

 انجامید.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن در 
چند هفته اخیر شرایط ایده آلی داشته اما باد و کیفیت 
زمین س��بب افت کیف��ی دیدار ذوب آهن و اس��تقالل 

خوزستان شد.
قاسم حدادی فر شامگاه ش��نبه پس از پیروزی تیمش 
مقابل اس��تقالل خوزس��تان درباره این دی��دار اظهار 
داش��ت: خوش��حال هس��تم ک��ه 3 امتیاز ای��ن دیدار 
را کس��ب کردیم ب��ه این دلیل ک��ه به این س��ه امتیاز 
حس��اس احتیاج داش��تیم تا بتوانیم جایگاه خود را در 
 جدول استحکام ببخش��یم و به صدر جدول نزدیک تر

 شویم.
 وی درباره قضاوت داور این دیدار خاطرنش��ان کرد: به 
نظر بنده داور در این دیدار قضاوت خوبی داش��ت و کم 
اشتباه ظاهر شد و به نظر من داور این مسابقه عملکرد 

خوبی داشت.
ویسی: توپ های ذوب آهن گل شد

سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان با ابراز رضایت 
از بازی بازیکنانش در مقاب��ل ذوب آهن اصفهان گفت: 
 بازی ط��وری پیش رف��ت که ت��وپ ه��ای ذوب آهن

 گل شد.
 عبداهلل ویس��ی بع��د از باخ��ت تیمش مقاب��ل ذوب 
آهن اصفه��ان، در نشس��ت خب��ری افزود: ی��ک روز 
خوب و س��رحال داش��تیم و بازیکنان تیم اس��تقالل 
 خوزس��تان خیلی خوب کار کردند و بازی خوبی ارائه 

دادند.
وی اظه��ار ک��رد: البت��ه اتفاق��ات ب��ازی ج��وری 
رقم خ��ورد ک��ه ت��وپ ه��ای ذوب آه��ن تبدی��ل به 
 گل ش��د و ای��ن ب��رد را ب��ه این تی��م تبری��ک عرض 

می کنم.
ویس��ی در مورد س��یف الهی بازیکن تیمش که بعد از 
اخراج بازی برای کادر داوری دس��ت زد و بیرون رفت 
افزود: با بازیکنانم در این زمینه صحبت کردم و زمانی 
که او اخراج شد عصبانی بود و یک حرکتی را انجام داد.

وی گف��ت: من نمی دان��م در آن صحن��ه بازیکنم باید 
اخراج می شد یا نه ولی تصمیمات داوری برای من قابل 

احترام است.
یحیی : بردیم ولی از بازیکنانم راضی نیستم

یحیی گل محمدی ، اظهار داشت: واقعیت این است که 
از 3 امتیازی که کسب کردیم خوشحال هستم به این 
دلیل که به تیم های باالی جدول نزدیک شدیم ولی از 

بازیکنانم راضی نیستم. 
وی افزود: با توجه به تمریناتی که داش��تیم بازیکنانم 
ب��ه وظایفش��ان به خوبی عم��ل نکردند و بای��د درباره 

عملکردشان توضیح دهند.
س��رمربی تیم  ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر تماشاگران فوتبال در ورزش��گاه های مختلف از 
حضور در بازی خودداری می کنند، بیان کرد: متأسفانه 
تماشاگران در سال های گذشته با فوتبال قهر کرده اند 

که باید برای این مشکل چاره ای اندیشید.
وی افزود: برنامه ریزی نامناسب و عدم کیفیت بازی ها در 
این زمینه تأثیرگذار بوده و باید کاری کرد که تماشاگران 

هفته آینده در دربی اصفهان حضور پیدا کنند.

علت کنارگذاشتن رئیس هیئت پرورش  اندام استان چیست؟!

 قانون یک بام ودوهوادرورزش اصفهان!
یحیی:برای حضور تماشاگران در دربی اصفهان کاری کنیم!

حدادی فر : مقصر باد و کیفیت زمین بود

واگذاری س��رخابی ها امروز پس از 10 سال در 
حالی کلید می خورد که کارشکنی های بسیار 
سنگین بالخره ناکام ماند و پاکت های دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس روی میز مزایده می رود. 
س��ازمان خصوص��ی س��ازی ام��روز در حالی 
پاکت های مزایده س��رخابی ها را بازگش��ایی 
می کند که کارش��کنی ها هم نتوانست مانع از 
برگزاری مزایده این دو باشگاه ورزشی پرطرفدار 
فوتبالی شود. دوشنبه تاریخی و روز سرنوشت 
ساز استقالل و پرسپولیس در حالی رقم خواهد 
خورد که عبداهلل پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی سازی، درد دل هایش از یک واگذاری 

تاریخی را فردا بازگو خواهد کرد.
پاکت های مزایده اس��تقالل و پرسپولیس در 
حالی امروز روی میز مزای��ده می رود و پرونده 

واگذاری این دو باشگاه امسال بسته می شود که 
معاون وزیر اقتصاد پیش از این اعالم کرده بود 
کارشکنی های بسیار سنگینی برای واگذاری 

سرخابی ها انجام شده بود.
این در حالی اس��ت که طرف��داران این دو تیم 
پرحاشیه 10 سال است که منتظر واگذاری و 
خصوصی سازی باشگاه های خود هستند و این 
موضوع هم حرف و حدیث های بس��یاری را به 
همراه داشت. دولت قصد داشت این دو باشگاه 
را براساس ابالغ سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساسی اجرایی کند اما تاکنون موفق به انجام 

این کار نشده بود.
آگهی مزایده سرخابی ها چاپ ش��ده و امروز 
راس س��اعت 14 دوش��نبه 2۷ بهم��ن م��اه 
بازگشایی پاکت ها انجام خواهد میشود و تمام 

جلس��ه به صورت زنده پخش خواهد شد. این 
مزایده براساس اهلیت است و در بورس نخواهد 
بود. آخرین فرصت برای ارس��ال درخواست ها 

آخر وقت دیروز یک شنبه 2۶ بهمن ماه بود.
مسئوالن سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
اند که تا س��اعت 14امروز هیچک��س از تعداد 
متقاضیان مطلع نخواهد ش��د و در س��ازمان 
خصوصی سازی ترتیباتی اتخاذ شده است که 
هیچکس امکان دریافت اطالعات درباره تعداد 

پاکات را نداشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد در این زمینه با اعالم اینکه 
من تع��داد متقاضی��ان را نمی دان��م و اگر هم 
بدانم اعالم نمی کنم، افزود:برخی از متقاضیان 
حاضرند میلیاردها توم��ان پول خرج کنند که 
بدانند پاکتی برای اس��تقالل و پرسپولیس به 

سازمان خصوصی سازی ارائه شده یا خیر. این 
افراد م��ی خواهند تا در صورت ع��دم دریافت 
پاکت توسط سازمان خصوصی سازی، قیمت 
پای��ه را در پاکات خ��ود درج کنن��د، بنابراین 
میلیارد تومان قیمت این سهام کاهش می یابد.
 پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی 
با اعالم اینکه دولت تالش کرد روشی را انتخاب 
کند که امن تری��ن روش برای واگذاری این دو 
باش��گاه باش��د، ضمن اینکه خریدار سرخابی 
با کمترین دغدغه نس��بت به گذشته و آینده 
حرکت کند، به اینکه تمام بدهی هایی گذشته 
این دو باشگاه به عهده دولت است اشاره کرد و  
گفت: خریداران س��رخابی تنها باید به ارتقای 

ورزش و آینده این دو باشگاه بیاندیشند.
همچنین جعفر س��بحانی مش��اور رئیس کل 
س��ازمان خصوصی س��ازی درباره اینکه گفته 
می ش��ود این پاکت ها با حض��ور دوربین های 
تلویزیونی و پخش مستقیم بازخواهد شد، می 
گوید: به طور کل ما برای امور واگذاری و مزایده 
یک گروه مزایده داریم که متشکل از نماینده 
دیوان محاسبات، نماینده س��ازمان بازرسی، 
نمایندگان سازمان خصوصی سازی و ... هستند 
ولی استقالل و پرسپولیس به لحاظ امنیتی که 
در جامعه دارند، شرایط تازه ای را ایجاد کردند 
که ما در تالش هستیم 20 دقیقه اول مراسم را 
با حضور نماینده رسانه ها برگزار کرده و پس از 

آن همه چیز محرمانه خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در 
این باره می افزاید: برای اینک��ه افکار عمومی 
در جریان قرار گیرند ما بخش اول مراسم را با 
حضور رسانه ها برگزار می کنیم اما طبق قانون 
زمان باز ش��دن پاکت ها کامل محرمانه بوده و 
هیچ فرد غیر مس��ئولی نمی تواند در جلسات 
حضور داشته باش��د. ضمن اینکه ما بر خالف 
مزایده های قبلی که برنده را اعالم می کردیم 
این بار نام افراد متقاضی و پیشنهادهای برتر را 
اعالم نمی کنیم چراکه باید به لحاظ اهمیت کار 

افراد از اهلیت الزم برخوردار باشند.
س��بحانی تصریح می کند: به همین منظور ما 
نام سه نفری که باالترین پیشنهاد را داده باشند 
را به طور محرمانه در اختیار مسئوالن مربوطه 
یعنی وزارت ورزش، دادگستری و بانک مرکزی 

قرار می دهیم تا پیشینه افراد به لحاظ ورزشی، 
سوء پیش��ینه و نیز مس��ائل بانکی مورد تایید 
نهایی قرار گیرند و پس از آن در یک مراسم به 
طور رسمی نام فرد برنده اعالم خواهد شد برای 
اینکه با آبروی افراد بازی نشود ما نام وی را روز 
دوشنبه اعالم نمی کنیم چرا که ممکن است به 
هنگام استعالم ها آنها مورد تایید قرار نگیرند 
که برای حفظ آبرویش��ان همه چیز محرمانه 

خواهد بود.
هیئ��ت وزیران دولت دهم در جلس��ه شش��م 
مهرماه 1390، به اس��تناد اص��ل 138 قانون 
اساس��ی و با توجه به تش��کیل وزارت ورزش و 
جوانان و ض��رورت حفظ س��هم بخش دولتی 
در ورزش، سهام دو باش��گاه فرهنگی ورزشی 
پرس��پولیس و اس��تقالل را از گروه یک بنگاه 
ها و فعالی��ت های اقتص��ادی موض��وع ماده 
2 قان��ون اج��رای سیاس��ت های کل��ی اصل 
44 قان��ون اساس��ی ب��ه گ��روه 2 منتقل کرد 
تا ب��ه جای واگ��ذاری 100 درصد س��هام این 
باشگاه ها، 20 درصد از سهامش��ان در اختیار 
دولت باقی بمان��د و 80 درصد باق��ی مانده را 
به بخش ه��ای خصوصی، تعاون��ی و عمومی 
 غیردولت��ی واگ��ذار کن��د و البته ای��ن اتفاق

 نیافتاد.  
اما س��ازمان خصوصی س��ازی زمان واگذاری 
سهام این دو باشگاه را تا 20 فروردین ماه سال 
93 و پیش از آغاز بازی های جام جهانی اعالم 
کرده بود که این هم تحق��ق نیافت. در نهایت 
هیئت واگذاری قیمت پایه واگ��ذاری را 580 
میلیارد تومان تعیین کرد ک��ه آگهی های آن 
منتشر شده و فردا واگذاری سرخابی ها محقق 

خواهد شد.
اسم و عالمت تجاری)برند(، مجموعه ورزشی 
ش��هید مرغوب��کار و تاسیس��ات و تجهیزات 
مجموعه به مساحت عرصه 38500 مترمربع 
و 4289 مترمربع اعیان، س��اختمان مرکزی 
ش��رکت به مس��احت عرصه 224 مترمربع و 
900 مترمرب��ع اعیان و ملک واق��ع در منطقه 
تلو به مس��احت عرص��ه 30 ه��زار مترمربع از 
جمله دارایی ها و امالک باشگاه استقالل برای 
واگذاری ب��ه ارزش پایه 290 میلی��ارد تومان 

هستند.

بازی بزرگ سال را چه کسانی می برند؟

دوشنبه تاریخی میلیون ها هوادار سرخابی

ووشوکار شاهین شهری خواستار
حمایت مسئولین از قهرمانان شد

نوی��د مکون��دی در بازگش��ت از 
مسابقات ووش��وی قهرمانی غرب 
آس��یا و کس��ب مدال طالی این 
مسابقات اظهار کرد: سومین دوره 
پیکار ه��ای ووش��وی غرب آس��یا 
بهمن ماه جاری در مرکز اس��تان 
سیستان و بلوچستان )زاهدان( با 
حضور 83 ورزش��کار از کشور های 
ایران، ازبکس��تان، ترکمنس��تان، قزاقستان، س��وریه، عراق، یمن، 
پاکستان،افغانستان و لبنان برگزار شد.وی افزود: توانستم در رشته 
دوئلین با اقتدار پرچم جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآورم و 

مدال طالی این مسابقات را به گردن آویزم.
ووشوکار شاهین شهر تصریح کرد: در مجموع دو بخش تالو و ساندا با 
کسب چند مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی سومین دوره رقابت های 
غرب آسیا دست  یافتم.وی با تقدیر و تشکر از حمایت های نماینده 
مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی و 
همچنین شورا و شهرداری شاهین شهر گفت: از مسئوالن تقاضامندم 
با حمایت های خود از ورزش��کاران و افتخار آفرین��ان این مرز و بوم 
کاری که کنند که انگیزه ای برای سایر جوانان و همچنین خود ما به 
وجود آید تا بتوانیم پرچم سه رنگ میهن عزیزمان ایران اسالمی را بر 

قله های افتخار جهان برافراشته و زنده نگاه داریم.

نایب قهرمانی تیم های اصفهان
در مسابقات جام فجر پارسیان

تیم های پتوی الله و ریف هر دو 
از اصفهان در پایان مسابقات جام 
فجر پارسیان در رده سنی )14-

13( و )11-12( س��ال عن��وان 
نایب قهرمانی را کسب کردند.در 
پایان مسابقات جام فجر پارسیان 
در رده سنی )11- 12( سال تیم 
خراسان رضوی عنوان قهرمانی را 
بدست آورد، تیم باشگاه ریف اصفهان دوم شد و تیم نیل آموزش و 
پرورش تهران درجایگاه سوم قرار گرفت.در پایان مسابقات جام فجر 
پارسیان در رده س��نی ) 13- 14( س��ال تیم فارس بر سکوی اول 
ایستاد، تیم باش��گاه پتوی الله اصفهان عنوان دوم را کسب کرد و 

خراسان رضوی تیم سوم شد.
مسابقات شنا قهرمانی کش��ور به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با 
نام جام پارسیان با حضور 415 ش��ناگر  در رده سنی 11 -12 سال 
و 13-14 سال در قالب 33 تیم از سراسر کشور  22 تا 24 بهمن در 

استخر انقالب شیراز برگزار شد.

اردوی تیم ملی بیس بال در اصفهان
تیم ملی بیس بال کشور به زودی 
در اصفهان اردو خواهد زد.وحید 
باطنی رئیس این کمیته گفت : 
تیم ملی بی��س بال کش��ور در 
آخرین مرحله از اردوی آمادگی، 
از 30 بهمن ماه تا 3 اسفند سال 
جاری در اصفهان اردو  می زند.

وحید باطنی ادامه داد: اعضاء تیم 
ملی صبح روز 30 بهمن وارد اردو شده  و یکشنبه شب سوم اسفند 
ماه  93 به منظور حضور در مسابقات بیسبال کاپ غرب آسیا اردو را 

به قصد فرودگاه امام و عزیمت به کشور پاکستان ترک  می کنند .

روی خط ورزش آران و بیدگل
 کسب مقام سومی در دوومیدانی 

جام فجر
بیست و دومین دوره مسابقات 
بین المللی دوومیدانی دهه فجر 
روزهای پنجشنبه و جمع  23 و 
24 بهمن ماه ب��ا رقابت بیش از 
100 بان��وی دون��ده داخل��ی و 
خارج��ی در ورزش��گاه آفت��اب 
انقالب تهران برگزار شد. در این 
مسابقات ۷ تیم خارجی و 4 تیم 

داخلی طی 2 روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این مس��ابقات با برگزاری هفت ماده در بخش بانوان برگزار ش��د و 
کشورهای ایران، عمان، عراق، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، 
افغانستان و پاکس��تان با یکدیگر به رقابت پرداختند. بانوان ایرانی 
در قالب تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی افضل طوس، مقاومت و 

منتخب استانها در این رقابتها حاضر شدند.

 برگزاری مسابقات تنیس روی میز 
گرامیداشت دهه فجر

هیات تنیس روی میز شهرس��تان آران و بیدگل ب��ا همکاری اداره 
ورزش و جوانان و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مسابقات تنیس 
روی میز گرامیداش��ت سی و شش��مین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را برگزار نموداین دوره از مسابقات که با حضور 40 ورزشکار 
از برترینهای تنیس بازان رده سنی نوجوانان از شهرستانهای آران 
و بیدگل ، کاشان ، خمین و اراک در روز پنج شنبه 23 بهمن ماه در 
سالن 9 دی از ساعت 14 الی 21  به صورت گروهی و دوحذفی برگزار 

شد و در نهایت نفرات برتر این دوره از مسابقات مشخص شدند.
عابدیان از شهرستان کاشان مقام اول
سرمدی از شهرستان خمین مقام دوم

سخایی و اکبری از شهرستان خمین  مقام سوم
برگزاری مسابقات سوارکاری کورس محلی گرامیداشت دهه فجر

هیات سوارکاری شهرس��تان آران و بیدگل با همکاری اداره ورزش 
و جوانان مسابقات س��وارکاری کورس محلی را گرامیداشت سی و 

ششمین بهار انقالب اسالمی برگزار کرد
این مسابقه در روز جمعه 24 بهمن ماه از ساعت 14 در پشت شهرک 
صنعتی سلیمان صباحی با حضور 28 اس��ب در پنج گروه اسبهای 

سبک و سنگین برگزار شد.
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اخبار کوتاه یادداشت  یادواره پیام آوران شهادت در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود 
عبدالرضا نادری اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 30 بهمن ماه جاری نخستین 
یادواره شهدای مخابرات و بی سیم چی استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان پیام آوران شهادت 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه این یادواره در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار 
می ش��ود، افزود: این یادواره با حضور خانواده های ش��هدا و نماینده مردم تهران در مجلس شورای 

اسالمی برگزار می شود.

7

     رییس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد گفت: هر کشوري با 
رشد جمعیت و نرخ باروري سالم با دستیابي به جمعیتي پویا و 
مولد ضمن حرکت در مسیر توسعه همه جانبه از وابستگي به 

سایر کشورها بي نیاز مي شود.
مرتضي هاش��م زاده در همای��ش »ارتقاء ب��اروري مبتني بر 
سالمت« جمعیت را از مباحث مهم و استراتژیك در دنیا عنوان 
کرد و افزود: جمعیت مبناي اقتدار، توسعه، پیشرفت و استقالل 

یك کشور است. 
وی اظهارکرد: هر کشوري با رشد جمعیت و نرخ باروري سالم با 
دستیابي به جمعیتي پویا و مولد ضمن حرکت در مسیر توسعه 

همه جانبه از وابستگي به سایر کشورها بي نیاز مي شود.

هاشم زاده با بیان اینکه در سال هاي اخیر رشد جمعیت شتاب 
خوبي نداشته است و جمعیت ایران رو به پیري گذاشته است، 
گفت: باید تمام تالش ها در راستای انجام اقدامات مداخله اي بر 
اساس دستورالعمل سیاست هاي کلي جمعیت ابالغي از سوي 

مقام معظم رهبري صورت گیرد.
به گفته وي،  در راستاي تحقق سیاس��ت هاي کلي جمعیت 
باید هم��ه م��ردم،  تش��کل و نهاده��ا در قالب ی��ك کمیته 
 به اجراي برنامه هاي منس��جم،  دقیق و کارشناس��ي ش��ده

 بپردازند.
دکتر هاش��م زاده خاطرنش��ان کرد: همه تالش ها برای انجام 
صحیح مراقبت هاي قبل،  حین و پس از بارداري و ورود به بحث 

درمان ناباروري به شکل تخصصي در حال انجام است.
وي با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۱0 تا ۱۵ درصد زوجین 
نابارور هستند، افزود: مشکل تعداد قابل توجهي از این زوجین 

قابل درمان است.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد  از انجام مقدمات 
احداث کلینیك ناباروري در استان چهارمحال  بختیاري خبر 
داد و افزود: ب��ا راه اندازي این مرکز تش��خیص و درماني دیگر 
 نیازي به مراجعه متقاضیان به اس��تان هاي هم جوار نخواهد

 بود.
هاش��م زاده با اش��اره به نقش آگاهي افراد در پیش��گیري از 
ب��روز بیم��اري و ارتق��اء کیفی��ت زندگ��ي آن��ان اف��زود: 
ارتقاء س��طح کم��ي و کیف��ي خدم��ات آموزش��ي و ارتقاء 
  س��واد س��المت جامع��ه از اولویت ه��اي مس��ئوالن نظ��ام

 است.
وي با تاکید بر بررسي و شناس��ایي علل بروز ناهنجاري هایي 
همچون افزایش سن ازدواج، افزایش آمار طالق، تك فرزندي 
و افزایش فاصله بین فرزندآوري، اف��زود: افزایش نرخ باروري 
باید در کل جامعه متعادل پیش برود و نباید تنها به یك طیف 

معطوف شود.
هاش��م زاده با بیان اینکه بهبود وضعیت نرخ باروري در کشور 
نیازمن��د توجه و همکاري بین بخش��ي تمامي دس��تگاه ها و 
ارگان  ها است، افزود: در همین راستا به وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکي پیشنهاد مي شود ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر 
وزارتخانه ها و ابالغ آن به کارگروه هاي تخصصي در استان ها 
برنامه هاي تدوین شده در راستاي سیاست افزایش نرخ باروري 
را به صورت عملیاتي و یکپارچه در تمامي نقاط کشور و تمامي 

سطوح دنبال کنند. 

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: انق��الب اس��المی ای��ران 
برگرفت��ه از قیام خونین عاش��ورا اس��ت و  از حیث تش��کیل 
 حکوم��ت اس��المی،  ش��بیه بعث��ت رس��ول اک��رم)ص(

 است. 
روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال 
و بختیاری، حجت االس��الم سید ولی اهلل موس��وی در مراسم 
جشن سی و ششمین س��الگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب 

اسالمی با اشاره به ش��کل گیری انقالب های مختلف در دنیا 
و تفاوت انقالب اس��المی ایران با آن ها اظهار کرد: جامعیت و 
فراگیر بودن انقالب اسالمی ایران و سایر خصوصیات منحصر 
به فرد این انقالب آن را غیرقابل مقایس��ه با سایر انقالب های 
صورت گرفته در دنیا کرده است. وی با اشاره به شباهت انقالب 
اسالمی با نهضت عاش��ورای امام حسین)ع( افزود: قیام مردم 
ایران برگرفته از واقعه خونین کربال است، با این تفاوت که قیام 
مردم ایران منجر به پیروزی و تشکیل یك حکومت اسالمی 

 شده و از این حیث مش��ابه با بعثت حضرت رسول اکرم)ص(
 است.

 مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( 
چهارمحال و بختیاری با برش��مردن برخ��ی از فعالیت های 
صورت گرفت��ه پ��س از انق��الب اس��المی و ذک��ر عملکرد 
دوران قب��ل از انق��الب گف��ت: خدم��ات و کاره��ای انجام 
 ش��ده پس از انق��الب غیرقابل مقایس��ه با دوران قب��ل از آن

 است. 

رییس دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد:

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری:

انقالب اسالمی برگرفته از قیام عاشورا و شبیه بعثت رسول اکرم)ص( است

جمعیت مبناي اقتدار و توسعه یك كشور است
مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری:

سومین پایگاه الكترونیكی 
صدور کارت ملی هوشمند در 

بروجن راه اندازی شد
مدیرکل پس��ت چهارمح��ال و بختی��اری از راه اندازی 
س��ومین پایگاه الکترونیکی صدور کارت ملی هوشمند 
در شهرس��تان بروجن خبر داد. حمیدرضا فضلعلی پور 
اظهار داشت: س��ومین پایگاه الکترونیکی صدور کارت 
ملی هوش��مند اس��تان چهارمحال و بختیاری در اداره 
پست شهرستان بروجن افتتاح ش��د. وی افزود: وظیفه 
این سایت دریافت مدارک و مستنداتی است که از طریق 
آن تمام هم اس��تانی ها که به س��ن ۱۵ س��ال می رسند 
می توانند مراجعه کنند و برای ص��دور کارت ملی اقدام 
کنند. فضلعلی پور بیان داشت: برای انجام اقدامات الزم در 
راستای صدور کارت ملی هوشمند ابتدا یك پیش  ثبت نام 
دارد که زمان را مشخص می کند و در موعد مقرر به این 
سایت که در شهرستان بروجن ایجاد شده مراجعه کرده و 
با اخذ مدارک می توانند برای صدور کارت ملی هوشمند 
اقدام کنند. مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری گفت: 
در تالش هستیم تا زمینه را برای ارائه خدمت مناسب تر به 
مردم عزیز این استان فراهم کنیم تا میزان رضایت مندی 

آن ها از اقدامات اداره پست افزایش پیدا کند. 

ارتقای فرهنگی لردگان، 
دستاورد راه اندازی سامانه 

دیجیتال است
نماینده مردم شهرس��تان لردگان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: راه اندازی س��امانه دیجیتال در لردگان، 
ارتقای فرهنگ��ی منطقه را به دنب��ال دارد. مجید جلیل 
س��رقلعه اظهار ک��رد: مهم تری��ن دس��تاورد راه اندازی 
س��امانه دیجیتال، ارتقای فرهنگ��ی در جامعه و فاصله 
از فرهنگ های غلط اس��ت. وی گفت: راه اندازی سامانه 
دیجیتال در برخی قس��مت های شهرس��تان لردگان و 
همچنین در بخش خانمیرزا، از توابع شهرستان لردگان 
در استان چهارمحال و بختیاری، از بهترین دستاوردهای 
جمهوری اس��المی ایران و اقدامات مهم دولت یازدهم 
به شمار می رود. جلیل س��رقلعه تأکید کرد: گستردگی 
راه اندازی س��امانه دیجیت��ال در نقاط مختلف کش��ور 
ضروری بوده و از اهمیت به س��زایی در راس��تای دوری 
از اس��تفاده از ماهواره، فضاهای مجازی و ش��بکه های 

اجتماعی غیرفرهنگی برخوردار است. 

پنجمین دوره مسابقات ووشو سبک 
هوپگار در شهرکرد برگزار شد 

مسوول سبك شائولین جنوبی کش��ور گفت : در این رقابت ها 2۱0 
ورزشکار در بخش های س��اندا و تالو با اجرای طرح های دست و پا ، 
چوب ، شمشیر و فرم های سنتی در رده های سنی نونهاالن ، نوجوانان 

، جوانان و بزرگساالن رقابت کردند .
ناصر حق شناس افزود : در بخش تالو تیم های چهارمحال و بختیاری 
، کهگیلویه و بویراحم��د و اصفهان در جایگاه اول ، دوم و س��وم قرار 

گرفتند . 
وی با اشاره به اینکه در بخش س��اندا و در رده سنی نوجوانان استان 
های چهارمحال و بختیاری ، کهگیلوی��ه و بویراحمد و اصفهان مقام 

های اول ، دوم و سوم را کسب کردند . 
در بخش س��اندا و در رده س��نی جوانان ، ورزش��کاران چهارمحال و 

بختیاری صاحب مقام شدند . 
در بخش س��اندا و در رده س��نی بزرگساالن ، اس��تان های کرمان ، 
خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر سکوی اول ، دوم و سوم ایستادند 
. در بخش تالو و در رده سنی نونهاالن چهارمحال و بختیاری و زنجان 
برتر شناخته شدند و شرکت کنندگان چهارمحال و بختیاری در رده 
سنی نوجوانان و جوانان در جایگاه نخست این مسابقات قرار گرفتند.
این مس��ابقات پس از س��ه روز رقابت بین ورزش��کاران استان های 
چهارمحال و بختیاری ، خوزستان ، بوش��هر ، کهگیلویه و بویر احمد 
، اصفهان ، یزد ، کرمان ، زنجان ، سیس��تان و بلوچستان در شهرکرد 

برگزار شد و با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد. 
ناصر حق ش��ناس گف��ت : بر اس��اس موافقت فدراس��یون ووش��و 
عالوه بر انتخ��اب افراد برت��ر در فرم های اس��تاندارد اف��راد برتر در 
قس��مت فرمهای سنتی به مس��ابقات جهانی که هر س��ال در کشور 
چین برگزار می ش��ود اعزام می ش��وند . ح��دود ۱۵0 مربی در 23 
 اس��تان ، کار آموزش عالقه مندان به این رشته ورزش��ی را برعهده 

دارند .

 رشد 83 درصدی گردشگری
 در چهار محال و بختیاری

مع��اون گردش��گری می��راث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری و 
بختیاری گفت: امس��ال 3 ه��زار گردش��گر خارجی از کش��ورهای 
اروپایی ، ح��وزه خلیج فارس ، روس��یه و چی��ن از آث��ار فرهنگی و 
تاریخی اس��تان بازدید ک��رده اند.آق��ای صادقی اف��زود : 60درصد 
 گردشگران از کش��ورهای اروپایی و 40 درصد دیگر از سایر کشورها

 بودند.
به گفت��ه وی جاذبه ه��ای گردش��گری شهرس��تانهای کوهرنگ و 
 ش��هرکرد بیش��ترین س��هم بازدی��د گردش��گران خارج��ی را

 داشت.
معاون گردشگری میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری و بختیاری 
همچنین از ورود 700 هزار گردشگر از کشور به این استان خبر داد 
و افزود : بر اس��اس آمارها تعداد گردشگران داخلی 30 درصد بیشتر 

از پارسال بود.
آقای صادقی گفت: بیشترین گردشگران از استانهای مرکزی ، جنوبی 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
شماره دادنامه: 9309973647103069 شماره پرونده: 9209983648600785 شماره 
فلکه   – تهران  نشانی  به  مبارکی  ابوالفضل  آقای   -1 متهمین:  بایگانی شعبه: 930792 
چهارم تهران پارس – خ وفادار شرقی – شهرک رجایی – ک9 – پ44، 2- آقای حسن 
رحیمی به نشانی مجهول المکان اتهام: حمل مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 11/900 
به  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه  با  دادگاه  کیلوگرم گردشکار: 
آقایان 1-  اتهام  دادگاه: در خصوص  شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
 ابوالفضل مبارکی فرزند علی اکبر 34 ساله دارای سابقه کیفری 2- آقای حسن رحیمی 
تریاک  کیلوگرم  نگهداری 11/900  و  در حمل  بر مشارکت  دائر  دو  هر  مجهول المکان 
انتظامی  شماره  به  رنگ  سفید  اسکانیا  اتوبوس  شاسی  زیر  در  جاساز  صورت  به 
به  مواد  توزین  و  کشف  صورتجلسه  و  ضابطین  گزارش  به  نظر  468ع26ایران44 
صورت فوق و با توجه به تحقیقات معموله در مرحله دادسرا اظهارات متهم ردیف اول 
در مرحله مذکور مفاد کیفرخواست تنظیمی و با توجه به دفاعیات بالوجه متهم فوق 
در مرحله دادگاه و لحاظ اینکه متهم ردیف دوم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی در 
هیچکدام از مراحل رسیدگی حاضر نشده و مضاف بر عدم اعالم عذر موجه در دفاع از 
اتهام انتسابی الیحه ای نیز ارائه ننموده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود 
اظهارات مامورین کاشف  لحاظ  اول و  از جمله سابقه کیفری متهم ردیف  در پرونده 
بزهکاری نامبردگان به شرح فوق الذکر محرز و مسلم است النهایه دادگاه مستنداً به 
ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 215 قانون مجازات اسالمی 
ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران هر کدام 
از متهمین به تحمل 6 سال حبس – 55 ضربه شالق و پرداخت مبلغ یکصد و چهل و دو 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردند در خصوص وسیله 
نقلیه فوق اتوبوس اسکانیا به شماره 468ع26ایران44 با توجه به ارائه اسناد و مدارک 
دال بر رهن وسیله مذکور از سوی آقای علیرضا اعزاز قره باغ و تایید اصالت اسناد از 
سوی اداره ثبت اسناد و امالک تهران و نظر به اینکه پس از انشاء و متعاقب آن تحقق 
عقد رهن )پس از ایجاب و قبول و قبض( هر چند مال داخل در مالکیت مرتهن نمی شود 
و راهن کماکان مالک تلقی میگردد ولی پس از انشاء عقد حق عینی برای مرتهن در عین 
مرهونه ایجاد شده و ضمن تبلور این حق در آن وثیقه پرداخت بدهی راهن به مرتهن 
به ماده 30 قانون اصالح قانون  محسوب میگردد لذا در این خصوص دادگاه مستنداً 
مبارزه با مواد مخدر حکم به استرداد وسلیه نقلیه مذکور صادر و اعالم میگردد رای 
صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی 
و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه است. رحیمی زاده دادرس 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهرضا 
حصر وراثت

شرح  به   111 شماره  شناسنامه  دارای  اردستانی  فرهادیان  غالمعلی  آقای   11/335
دادخواست به کالسۀ 567/93ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  و چنین توضیح داده که شادروان علی فرهادیان اردستانی بشناسنامه 18 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1393/10/16
منحصر است به سه پسر به نامهای 1- غالمعلی فرهادیان اردستانی به ش.ش 111 
و 2- مرتضی فرهادیان اردستانی به ش.ش 158 و 3- عباسعلی فرهادیان اردستانی 
و  به ش.ش 12  اردستانی  فرهادیان  مریم  نامهای 1-  به  دختر  پنج  و  به ش.ش 120 
2- صدیقه فرهادیان اردستانی به ش.ش 223 و 3- فاطمه فرهادیان اردستانی به ش.ش 
279 و 4- زهرا فرهادیان اردستانی به ش.ش 88 و 5- مرضیه فرهادیان اردستانی به 
ش.ش 4-002340-118 و یک همسر دائمی به نام جواهر یحیی زاده به ش.ش 86 فرزند 
نوبت  را در یک  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک  مصطفی والغیر. 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:496 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/336 در خصوص پرونده کالسه 1993/92 خواهان نصرا... خیرگردی دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  زمانی  پری   - زمانی  اکبر  طرفیت  به  الزام  تقاضای  بر  مبنی 
رسیدگی برای مورخ 94/1/22 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 

پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
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:32188 شعبه ششم 

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

انالو  امیرحسین  آقای  خواهان   1968/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/337
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقایان محمد صالحی و رضا یارمحمدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/1/17 ساعت 8/30صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:32189  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

عسگریه  اعتباری  و  مالی  خواهان   1966/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/338
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال به طرفیت 1- زینت شاه ابوالحسن 
2- سروناز کریمیان 3- فرشید مرید صالحی 4- سکینه حیدرنیا 5- سعیده حکیم الهی 
گردیده  تعیین  94/1/23 ساعت10/30  مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  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:32202 شعبه32حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
11/338 در خصوص پرونده کالسه 93-1607 خواهان محمد اسدپور با وکالت آقای 
اصالنی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدحسین شجاعی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  94/1/22 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
اتخاذ می شود.م الف:32210 شعبه هشتم حقوقی مجتمع  تلقی و تصمیم مقتضی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شناسنامه  دارای  حالجی  علیرضا  وکالت  با  رنانی  حالجی  محمدعلی  آقای   11/339
شماره 62 به شرح دادخواست به کالسۀ 5841/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حالجی رنانی به شناسنامه 
آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/4/3 تاریخ  در   3374
به:1- محمدعلی حالجی ش.ش 62 )فرزند( 2- صدیقه حالجی  مرحوم منحصر است 
ا...  رنانی ش.ش 180 )فرزند( 3- فاطمه حالجی رنانی ش.ش 329 )فرزند( 4- حبیب 
حالجی رنانی ش.ش 465 )فرزند( 5- مرتضی حالجی رنانی ش.ش 329 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:31726  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/340 شماره دادنامه: 9309970352901667 شماره پرونده: 9309980365800494 
شماره بایگانی شعبه: 931018 شاکی: خانم رویا داوودی به نشانی خ کاوه – خ گلستان 
– کوی کوثر – آپارتمانهای 5طبقه – بلوک 4- ورودی اول متهم: آقای محمود رهیده 
به نشانی متواری اتهام: ترک انفاق گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص اتهام آقای محمود رهیده فرزند جواد 50 ساله شغل آزاد متولد بغداد اهل و 

مقیم اصفهان فعاًل متواری و فاقد مشخصات بیشتر دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر 
و فرزند خردسال خود آقای دانیال رهیده متولد 1388 موضوع شکایت مورخ 93/2/6 
و همسرش خانم رویا داوودی دهاقانی فرزند حسن اصالتا از جانب خود و به عنوان 
از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده  اتفاقی فرزند صغیرش  قیم 
و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مامورین انتظامی و اظهارات مطلعین در مرحله 
تحقیق و بازجویی و سایر قراین و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور 
متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی و نشر 
آگهی ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه به استناد ماده 
اسالمی مصوب  مجازات  قانون   19 ماده  و  خانواده مصوب 1391  قانون حمایت   53
1392 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی است 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:32156 

حاجی زاده رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجراییه 

11/341 شماره اجراییه: 9310420350900419 شماره پرونده: 9209980350900256 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920275 شعبه:  بایگانی  شماره 
کاظمی  علیرضا  علیه  محکوم   9309970350900649 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
انتهای بن بست-پ10- واحد1   – ک بهشت   – فرزند اسدا... به نشانی خ عالمه امینی 
اصل  بابت  ریال  میلیون  ششصد  مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  )مجهول المکان( 
پرداخت  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   12/145/000 مبلغ  و  خواسته 
آخرین  وفق  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  حق الوکاله 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 92/3/26 در زمان اجرا در حق 
محکوم له رضا پاکزاد فرزند رسول به نشانی خ بزرگمهر – خ بالل – اولین چهارراه 
آذربایجانی  با وکالت محمود  نوین-پ20  سمت چپ- ک   – اولین ک   – سمت چپ   –
فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای شریف واقفی – جنب بانک 
تجارت – ساختمان بهمن – طبقه اول به عالوه پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
باال که  تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32157 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

11/342 شماره دادنامه: 9309970350901646 شماره پرونده: 9309980350900493 
شماره بایگانی شعبه: 930547 خواهان: آقای مجتبی هنری فرد با وکالت خانم ثمین 
سالم به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه 
جنب  سه راه سیمین –  واحد402 و خانم الهه صانعی به نشانی اصفهان –  چهارم – 
پمپ بنزین- ساختمان آرش – ط4- واحد402 خوانده: آقای منصور موزرمنی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- تامین خواسته دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: دعوی خواهان آقای مجتبی هنری فر با وکالت الهه صانعی و ثمین 
سالم به طرفیت خوانده آقای منصور موزرمنی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با 
توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 634526 شماره عهده بانک 
ملی ایران و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده 
و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با 
توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد 

دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود 
رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است. در خصوص درخواست تامین 
خواسته با توجه به عدم تودیع خسارات احتمالی قرار رد صادر می شود.م الف:32158 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

11/343 شماره اجراییه: 9310420350900436 شماره پرونده: 9209980350900362 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920395 بموجب درخواست  شماره 
 -2 خسروی  مرید   -1 علیهم  محکوم   9309970350900683 مربوطه  دادنامه  شماره 
مجهول المکان  نشانی  به  همگی  عبدالکریم  فرزند  رضوانی  رامین   -3 صادقی  مازیار 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   342/585/836 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  محکومند 
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نتیجه تحقیق گوگل:  

كاربران هشدارهاي امنیتي را 
درك نمي كنند

 

محقق��ان راه های��ی یافته ان��د ک��ه به واس��طه آن ها 
پی��روی کارب��ران اینترن��ت از توصیه ه��ا بهب��ود 
می یاب��د، ام��ا کارب��ران همچن��ان نش��ان داده ان��د 
 ک��ه نمی دانن��د چ��ه چی��زی در مع��رض خط��ر

 است.
 بنا ب��ر تحقیقی ک��ه گوگل ب��ا هم��کاری محققان 
دانشگاه پنس��یلوانیا انجام داده است، تعداد اندکی از 
کاربرانی که با هش��دار مرورگر خود مواجه می شوند 
توصیه های ارائه ش��ده را به واق��ع می خوانند و درک 
می کنن��د، اما به ه��ر ح��ال می توانن��د از راهنمایی 
ب��رای انجام اقدام درس��ت به��ره بگیرن��د. این گروه 
 امی��دوار اس��ت راه هایی ب��رای حل این مش��کالت 

بیابد.
در تحقیقی ک��ه در م��اه آوریل عرضه خواهد ش��د، 
گروهی مرکب از ۹ محق��ق دریافت که اس��تفاده از 
گرافیک ب��رای ترویج ایمن ترین اقدامات، به ش��دت 
باعث افزایش تعداد کاربرانی می ش��ود که از اقدامات 
پیشنهادی پیروی می کنند، اما به رغم این موفقیت، 
کاربران نسبتاً اندکی متن هشدارها را درک می کنند. 
این متون خطرات را تش��ریح می کنن��د و می گویند 
کدام یک از داده ها ممکن است در معرض خطر باشند.
این گروه از محققان می گوین��د: »میزان درک متن 
در مورد تمام متون هش��دار SSL که آزموده ش��دند 
کم تر از ح��د مطلوب بود. این وضعی��ت ناامیدکننده 
 اس��ت، زیرا از نظر م��ا درک متن مهم ت��ر از تبعیت

 است.«
SSL )الی��ه  س��وکت های امن( اس��اس بخش اعظم 
ایمن��ی در وب و اینترنت اس��ت. SSL متداول ترین 
روش ب��رای کدگذاری ارتباطات ش��بکه محس��وب 
می شود و برای ایمن س��ازی ترافیک رفت وبرگشتی 
می��ان س��رورهای وب و مابین س��رورهای ئی میل و 
مش��تریان به کار می رود. اس��تاندارد در حال تحول 
 TLS اس��ت و نس��خه امروزی تری به نام پروت��کل
 )امنیت الیه انتق��ال( هم اکنون مورد اس��تفاده قرار 

دارد.
گوگل در بخشی از روند توس��عه مداوم مرورگر کروم 
خود، بر ایمن س��ازی SSL متمرکز شده است. برای 
مثال، در ماه سپتامبر، این شرکت تصمیم گرفت که 
 ،1-SHA بر اس��اس پروتکل رمزنگاری مع��روف به
 به تدری��ج از پذی��رش مجوزهای SSL خ��ودداری

 کند. 
از آن جا که بسیاری از کاربران هش��دارهای SSL  را 
هشدارهایی اشتباه تلقی می کنند، محققان گوگل در 
این مورد به مطالعه پرداختند که چه چیزی باعث بروز 
خطاهای SSL می شود. آن ها دریافتند که این خطاها 
صرفاً ناش��ی از حمالت افراد و کدگ��ذاری بد در وب 

نیست بلکه عوامل مختلفی در این زمینه دخیل اند. 
بعض��ی از ای��ن عوام��ل خطاهای��ی س��اده همچون 
مجوزه��ای نادرس��ت ی��ا تنظی��م نب��ودن س��اعت 
سیستم های مشتریان است. موارد دیگری نیز وجود 
دارند که خطا نیستند اما ش��امل زیرساخت هایی اند 
که بر اس��اس قواع��د SSL عمل نمی کنن��د- مانند 
پورتال ه��ای تس��خیری )captive portals( ی��ا 
ش��بکه هایی ک��ه از درخواس��ت های SSL ممانعت 
می کنند، یا طراحی های ش��بکه  ای خاص در مدارس 

راهنمایی و دبیرستان.
بنا بر مطلبی که آدرین پورتر فلت، عضو گروه امنیت 
 SSL کروم، در تاری��خ ۳۰ ژانویه ارائه کرد، هش��دار
ایده آل باید ب��ه کاربران این اج��ازه را بدهد که منبع 
تهدید را درک کنند، بفهمند که کدام داده در معرض 
خطر اس��ت، و آیا هشدار ناش��ی از پیکربندی اشتباه 

است یا پارادوکس مثبت کاذب.
محققان از نش��انه های بصری ای همچون قفل قرمز 
و پس زمین��ه زرد اس��تفاده کردند تا س��هم مداخله 
کاربرانی را که از توصیه های مرورگر پیروی می کنند 

افزایش دهند.
 ای��ن تکنی��ک، در مرحله آزم��ون، می��زان مداخله  
کارب��ران مذک��ور را ت��ا ۶1 درص��د افزای��ش داد. 
ای��ن در حالی س��ت ک��ه در م��ورد هش��دارهای 
 نس��خه قبلی ای��ن نرم افزار ای��ن می��زان ۳۷ درصد 

بود.
اما کاهش پیچیدگی زبان مورد استفاده در هشدارها 
نتوانس��ت ب��ر افزای��ش چش��مگیری در درک متن 
تهدیدات بینجامد. محققان ب��رای توصیف خطرات 
خاص از زبان ساده تر رده شش��م –به جای زبان رده 
یازدهمی هشدارهای پیشین- استفاده کردند و تصویر 

قفلی قرمز را نیز به آن افزودند.
 نتایج حاص��ل برای محقق��ان مذک��ور ناامیدکننده

 بود. 
نویسندگان مقاله چنین نوشتند: »چرا تمام هشدارها 
–از جمله هش��دارهای خ��ود ما- با شکس��ت مواجه 
می ش��وند؟ با این که س��عی کردیم بهترین روش ها 
را در پی��ش بگیریم، ش��اهد بودیم ک��ه توصیه های 
کاماًل متفاوت با هم عوضی گرفته می ش��وند. ش��اید 
انتخاب های ما بهترین نبوده باشند. این نشان می دهد 
که باید در مورد اهمیت نسبی اختصار، وضوح، و زبان 
غیرفنی در هش��دارهای امنیتی تحقی��ق بیش تری 

صورت گیرد.« 

آس��م  Asthma  « از جمله بیماري هاي ش��ایع غیرواگیر 
است که براي تمام سنین از ش��یرخوارگي تا دوران کهولت 
مش��کالت زیادي را فراهم مي آورد و ایراني ها نیز از این امر 

مستنثي نیستند. 
 آسم از طریق آموزش هاي ساده قابل کنترل است و با به کار 
گرفتن راهکارهاي ساده مي توان از رنج این بیماران کاست و 
در نهایت کشور را از صرف هزینه هاي هنگفت در زمینه بروز 
حمالت آسم، غیبت مبتالیان از کار و فعالیت هاي اجتماعي 

رهایي داد. 
  جهت نیل به این هدف از سال 1۳۷8 حوزه مرکز مدیریت 
بیماري هاي وزارت بهداشت با همکاري انجمن آسم و آلرژي 
ایران مبادرت به تشکیل کمیته کشوري آسم و آلرژي کرده 
است و از اولین فعالیت هاي این کمیته تهیه مطالب آموزشي 

بوده است.  . مطالب زیر به نقل از این کمیته است:
آسم چیست؟  

آسم بیماري جدي و مزمن ریه است که غالبا با التهاب مجاري 
هوایي همراه بوده و ممکن است سبب مشکالت تنفسي شود. 
مزمن به این معنا است که بیماري همیشه وجود دارد حتي 
زماني که بیمار احس��اس ناخوشي ندارد در صورت تحریک 
مجاري هوایي در فرد مبتال به آسم، عالئم خس خس، سرفه، 
تنگي نفس و فشردگي قفسه سینه ظاهر مي شود و تنفس 

طبیعي و راحت براي بیمار دشوار مي شود. 
آسم مسئله اي مهم در امر بهداشت و سالمت عمومي است. 
بیش از 15۰ میلیون نفر در جهان، از جمله تعداد قابل توجهي 
در ایران به این بیماري مبتال هستند به طوري که این بیماري 
تحمیل هزینه زیاد، کاهش کارآی��ي و فعالیت مفید و عدم 
توانایي ادامه زندگي طبیعي بیماران در خانواده هایش��ان را 

سبب مي شوند. 
شیوع بیماري آس��م به ویژه در کودکان و شهرهاي در حال 
توسعه رو به افزایش اس��ت. برخي عوامل موثر در بروز این 
مشکالت عبارتند از کاهش تهویه در خانه هاي جدید، تماس 
با مواد حساست زا )آلرژن ها( در محیط هاي بسته )مانند پشم 
قالي و حیوانات خانگي بویژه گربه(، دود سیگار، عفونت هاي 
ویروسي، آلودگي هوا، محرک هاي شیمیایي، استفاده از مواد 
مصنوعي )رنگ ها، طعم ها دهنده ها و اسانس ها( در غذاها و 

افزایش فشارهاي رواني در زندگي روزمره. 
آسم چگونه بر جامعه تاثیر مي گذارد؟ 

جامعه ما ممکن است هزینه زیادي براي آسم کنترل نشده 
بپردازد. افراد و خانواده ها ممکن اس��ت مخارج غیر ضروري 
و زیادي همراه با وقت و انرژي ب��راي مراقبت هاي اورژانس 
و یا بس��تري بیماران صرف کنن��د. زماني که اف��راد مبتال، 
بیماري شان را کنترل کنند  تمام جامعه از کاهش این هزینه 
و افزایش کارایي سود مي برند. تقریبا پنج درصد از تمام مردم 
جهان به آسم مبتال هستند و اگر جامعه اي در حال توسعه 

شهري است، این نسبت ممکن است بیشتر هم باشد. 
اطالعات موج��ود درباره علل ب��ه وجود آمدن آس��م و نیز 
روش هاي جدید پیشگیري از حمالت آسم و درمان طوالني 
مدت آن، موجب مي ش��ود که با دید تازه اي به این بیماري 

نگاه کنیم. 
بیمار مبتال به آسم دچار التهاب مزمن در مجاري هوایي است. 
این مسئله س��بب بروز عالئم حمله آسم یعني سرفه، خس 
خس، تنگي نفس، عدم تحمل ورزش و احس��اس فشردگي 
قفسه سینه مي شود. عالئم آسم عود کننده هستند و ممکن 
اس��ت از چند دقیقه تا چند روز طول بکشند. حمالت آسم 
ممکن است خفیف یا شدید و گاه کشنده باشند. مراقبت هاي 

پزشکي غالبا براي حمالت شدید الزم است. 
چه كساني به آسم مبتال مي شوند؟ 

آس��م اغلب در خانواده هایي با س��ابقه مثب��ت فامیلي بروز 
مي کند. این بیماري مي تواند در هر سني بروز کند. آسم یک 
بیماري مسري نیست. بسیاري از ورزشکاران المپیک و افراد 
مشهور، مبتال به این بیماري هستند. بنابراین افراد مي توانند 

همزمان با ابتال به آسم زندگي موفقي داشته باشند. 
علت دقیق و اصلي ابتال به آسم هنوز نامشخص است؛ اما آنچه 
تاکنون روشن شده، نش��ان مي دهد که برخي از افراد، بویژه 
شیرخواران که سابقه مثبت آلرژي )حساسیت( در خانواده 
دارند، زماني که در معرض دود سیگار، گرده گیاهان و قارچ ها 
یا سایر عوامل حساسیت زا )مانند حیوانات خانگي، هیره ها 
و سوسک ها( قرار مي گیرند، ش��انس بیشتري براي ابتال به 
آس��م پیدا مي کنند. برخي از کارگران نیز پ��س از تماس با 

محرک هاي شیمیایي استنشاقي دچار آسم مي شوند. 
آيا آسم قابل پیشگیري است؟ 

حمالت آسم قابل پیشگیري است؛ اما براي آنکه ثابت شود آیا 
خود بیماري نیز به طور ریشه اي قابل پیشگیري است یا خیر، 
مطالعات بیشتري باید صورت گیرد. البته جلوگیري از تماس 
با عوامل حساسیت زاي محیطي و محرک ها به پیشگیري از 

بروز آسم کمک مي کند. 
تاکنون راه حلي براي ریشه کن کردن آسم شناسایي نشده 
است؛ اما این بیماري را مي توان به شکلي درمان و کنترل کرد 
که عالئم و حمالت آن پیشگیري ش��وند. زندگي با آسم در 

اغلب موارد بدون دردسر است. 
اغلب کودکان مبتال ب��ه این بیماري با افزایش س��ن عالئم 
کمتري خواهند داش��ت؛ اگرچ��ه در برخ��ي از آنها ممکن 
است شدت عالئم ثابت بماند و یا حتي بیشتر شود اما پیش 
بیني این امر به طور قطعي ممکن نیست. آسم یک بیماري 

درازمدت است که البته مي تواند قابل کنترل باشد. 
آسم چگونه كنترل مي شود؟ 

آسم یک بیماري مزمن است، معموال بیمار نیاز به مراقبت 
پزشکي پیوسته و منظم دارد. بیماران مبتال به آسم متوسط 

تا شدید مي توانند با استفاده از داروهاي طویل االثر که توسط 
پزشک توصیه مي شود به طور روزانه التهاب مجاري هوایي 
خود را کنترل کنند و به این وسیله عالئم و حمالت بیماري را 
پیشگیري کنند. در صورت ظهور عالئم، داروهاي سریع االثر 
)مانند داروهاي استنشاقي( براي تسکین آنها به کار مي رود. 
هر بیمار مبتال به آسم باید پزش��کي مطلع و آگاه در زمینه 
بیماري آسم را به عنوان طبیب معالج و مشاور درازمدت خود 
انتخاب کند. پزشک و بیمار با کمک هم برنامه مشخصي براي 
مصرف داروها، اجتناب از عوامل آغازگر حمله آسم و مراحل 
درمان در صورت وقوع حمله را طراحي و اجرا خواهند کرد. 
پیگیري این برنامه و تعدیل و تغییر آن هنگام لزوم، ممکن 

است برنامه اي براي تمام عمر باشد. 
داروها تنها راه کنترل آسم نیستند. اجتناب از عوامل محرک و 
مزاحمي که سبب التهاب مجاري هوایي و بدتر شدن بیماري 
آسم مي شوند، نیز بسیار مهم است. این عوامل آغازگر آسم 
نامیده مي ش��وند. هر بیمار باید راه اجتناب از عوامل آغازگر 

بیماري خود را بداند و به آن عمل کند. 
روش هاي متعددي وجود دارد که والدین مي توانند از طریق 
آنها از ش��دت بیماري کودک خود کم کنند. فرد مي تواند با 
ش��ناخت و اجتناب از تماس کودک خود ب��ا عوامل آغازگر 
عالئم آسم از شروع حمله پیش��گیري کند و در این رابطه از 
پزشک خود بخواهد تا در شناس��ایي و راه هاي پیشگیري از 

تماس عوامل محرک و مزاحم به وي کمک کند. 
 نمون�ه اي از عوام�ل آغازگر حمالت و عالئم آس�م و 

راه هاي اجتناب از آنها 
- عوامل حساسیت زاي حیوانات؛ حیوانات دست آموز از خانه 
خارج شوند و از به کار بردن بالش یا تشک حاوي پر، پشم و 

کرک اجتناب شود. 
- هیره موج��ود در گرد و خاک خانه ه��ا؛ هیره ها بند پایاني 
میکروس��کوپي هس��تند )به اندازه طولي حدود ۰/1 میلي 
متر( که معموال با چشم غیرمسلح مش��اهده نمي شوند. به 
این منظور الزم اس��ت بالش ها و تشک ها را در پوشش هایي 
غیرقابل نفوذ )به عنوان مثال پالستیکي( پیچیده شوند. تمام 
ملحفه ها هفته اي یک بار در آب داغ )55 درجه سانتي گراد( 
شسته شوند. رطوبت خانه  و محیط هاي بسته کاهش یافته 
و در حد کمتر از 5۰ درصد باشد. در صورت امکان از قالي به 

عنوان کف پوش استفاده نشود. 
- گرده ها و قارچ هاي هوازي؛ در فصول گرده افشاني پنجره ها 
بسته باش��ند. از منابع تکثیر قارچ مانند برگ هاي خیس و 
مواد زائد باغچه اجتناب ش��ود. در صورت امکان از دستگاه 

تهویه استفاده شود. 
- دود س��یگار؛ دود س��یگار که حاوي صدها م��اده مختلف 
شیمیایي و سمي اس��ت، یکي از مهم ترین عوامل محرک و 
آغازگر حمالت آسم به شمار مي رود. بنابراین توصیه مي شود 
در صورت ابتال به آسم به هیچ وجه سیگار مصرف نشود. اجازه 

سیگار کشیدن در خانه به هیچ کس داده نشود. 
- تغذیه ک��ودکان و مواد حساس��یت زاي غذای��ي؛ تغذیه 
انحصاري شیرخواران با شیر مادر تا سن شش ماهگي، یکي از 
مهم ترین راه هاي پیشگیري از وقوع آسم و سایر حساسیت ها 
در کودکاني است که سابقه چنین بیماري هایي را در خانواده 
خود دارند. رعایت توصیه هاي پزشکي و بهداشتي در زمینه 
تغذیه شیرخوار و عدم اس��تفاده از مواد حساسیت زا )مانند 
سفیده تخم مرغ، ماهي، شیر گاو، فراورده هاي گندم، سویا، 
آجیل، مرکبات و …( در ابتداي شروع تغذیه کمکي شیرخوار 

به پیشگیري از وقوع آسم کمک شایاني مي کند. 
اهمیت آسم در دوران بارداري چیست؟ 

عالئم بیماري آسم در زنان باردار ممکن است تشدید شود. 
بیش��ترین زمان محتمل براي تش��دید عالئم آسم در زمان 
بارداري مربوط به هفته ه��اي آخر این دوران اس��ت. نباید 
فراموش کرد ک��ه در صورت عدم کنترل مناس��ب بیماري، 
سالمتي جنین و مادر هر دو در معرض تهدید قرار مي گیرد. 

بنابراین توصیه مي شود: 
- مادر باردار در صورت وجود سابقه آس��م، این موضوع را با 

پزشک، ماما یا پرستار خود در میان بگذارد. 
- در دوران بارداري معاینات مکرر دوره اي داشته باشد تا از 

سالمت خود و جنین مطمئن شود. 
- در مورد ادامه مصرف داروهاي قبلي با پزشک خود مشورت 

کند. 
- در دوران ب��ارداري در صورت تجویز داروهاي ضد آس��م 
توس��ط پزش��ک معالج، آنها را با برنامه درماني توصیه شده 
مصرف کند. مصرف اغلب داروهاي درمان آس��م، در دوران 

بارداري بدون خطر و مجاز است. 
از برنامه درماني آسم چه انتظاراتي مي توان داشت؟ 

افرادي که برنامه درماني آسم را دنبال مي کنند، مي توانند 

زندگي فعال، با نشاط و بدون عالئم آزار دهنده آسم داشته 
باشند. بنابراین درمان آسم سبب کاهش خسارات اقتصادي، 

 اجتماعي و خانوادگي ناشي از آن مي شود. 
با درمان مناسب اغلب بیماران مبتال به آسم قادر خواهند بود: 

- فعالیت طبیعي،  بدون ایجاد عالئم آسم داشته باشند. 
- خواب طبیعي و بدون عالئم آسم شب هنگام داشته باشند. 

- از حمالت آسم پیشگیري کنند. 
- عدد ثبت شده اولیه توسط نفس سنج )پیک فلومتر( را به 

سطح باالتري افزایش دهند. 
آيا درمان هاي مناسب و جديد آسم در جامعه ما قابل 

دسترس است؟ 
داروهاي موثر و متنوعي در زمینه آسم وجود دارند که با نظر 
پزش��ک و بر اساس نوع و ش��دت بیماري انتخاب مي شوند. 
برخي از داروه��اي جدید گران هس��تند، ام��ا در مقابل به 
دلیل تاثیر خوب آنها، سبب پیش��گیري از بستري بیمار در 

بیمارستان که هزینه بیشتري دارد، مي شوند. 
از آنجا که برنامه هاي پیشگیري و درمان سبب صرفه جویي 
در هزینه هاي درمان دیررس مي شوند، به سود مبتالیان این 
بیماري اس��ت که تاخیري در پیگیري و اجراي آنها نداشته 

باشند. 
از آنجا که بیماري آسم به همه گروه هاي سني و شغلي جامعه 
مربوط مي شود بنابراین اقدام براي شناسایي و حل مشکالت 
ناش��ي از آن نیاز به کمک همه افراد جامعه دارد و ضروري 
است که پزشکان، پرستاران، معلمان، بهورزان و بیماران با 
همکاري یکدیگر برنامه پیشگیري و درمان آسم را اجرا کنند. 
تنگي نفس، سرفه و خس خس از عالئم بالیني شایع در آسم 
است. همچنین کاهش در عدد ثبت شده توسط نفس سنج 
بیمار، وخامت پیش رونده سرفه، خس خس، تنگي نفس و یا 

احساس فشردگي قفسه سینه 
هرگونه سختي در نفس کشیدن از عالئم هشدار دهنده وقوع 

حمله آسم است. 
نفس سنج یا دستگاه پیک فلومتر وسیله اي مدرج است که 
بیمار براي سنجش وضعیت تنفس��ي خود و پس از آموزش 
توسط پزش��ک معالج به طور روزانه از آن استفاده مي کند و 
عدد مربوط به فش��ار بازدم خود را در برگه اي ثبت مي کند. 
اندازه گیري و ثب��ت روزانه فش��ار هواي بازدم توس��ط این 
دس��تگاه کمک به کنترل بهتر بیماري آسم و پیشگیري از 
وقوع حمالت شدید و بستري بیمار در بیمارستان مي کند. 

باید گفت که آسم بیماري غیرواگیر اس��ت. بیمار مبتال به 
آس��م در ش��رایط کنترل بیماري منعي براي انجام ورزش 
ندارد. داروهاي ضد آسم اعتیاد آور نیستند و عمل به توصیه 
پزشک معالج و استفاده از وسایل و داروهاي تجویز شده براي 
موفقیت درمان ضروري است. استفاده از داروهاي ضد سرفه 
براي بیماران مبتال به آسم مضر است و اصرار بیمار در تجویز 

مصرف آنها صحیح نیست. 
چه داروهايي براي درمان آسم استفاده مي شوند؟ 

دو نوع دارو براي درمان آسم اس��تفاده مي شوند؛ داروهاي 
گشاد کننده برونش، داروهایي هستند که عضالت منقبض 
شده مجاري هوایي را شل مي کنند و از این راه سبب کاهش 
و یا رفع عالئم آس��م به ویژه در موقع حمله حاد مي ش��وند. 
داروهاي ضد التهابي، داروهایي هس��تند که سبب کاهش 
تورم و التهاب مجاري هوایي مي شوند و از این راه عالئم آسم 
را کاهش مي دهند. این داروها نقش مهمي در پیشگیري از 

بروز عالئم و حمالت آسم دارند. 
بیماري آسم میان بیماران، تفاوت هاي مهم و قابل توجهي 
دارد. عوامل آغازگر و تشدید کننده در هر بیمار ممکن است 
متفاوت باشد. بنابراین تش��خیص نوع و شدت آسم در یک 
بیمار و انتخاب داروي مناس��ب به بررس��ي و معاینه دقیق 
توس��ط پزش��ک معالج نیاز دارد. برنامه درماني و داروهاي 
مناسب توس��ط پزش��ک تعیین مي ش��ود و تنها با رعایت 
دستورات توصیه شده پزشک مي توان انتظار کنترل بیماري 

و رفع عالئم را داشت. 
آيا داروهاي آسم بدون عارضه هستند؟ 

معموال داروهاي تجویز ش��ده براي آس��م به شرط مصرف 
مناسب و به جا، فاقد عارضه قابل توجه هستند. برخي از مردم 
نگران اعتیاد و وابستگي  به داروهاي آسم هستند که چنین 

باوري درست و علمي نیست. 
براي پیشگیري از وقوع عوارض احتمالي، الزم است داروها را 
همان طور که پزشک تجویز کرده، مصرف شود و در صورت 

بروز هرگونه عارضه و یا مشکلي، پزشک معالج باخبر شود. 
همچنین بیمار نباید به هیچ وج��ه داروي مصرفي را با نظر 
خود افزایش ی��ا کاهش دهد و هرگز بدون توصیه پزش��ک 

داروهاي خود را قطع نکند.

آسم را جدی بگیريد
 سالمندان بیشتر از غذاهای

 نرم و خرد شده استفاده كنند
یک متخص��ص تغذیه 
گف��ت: از دس��ت رفتن 
دندان ه��ا، نامناس��ب 
بودن آن ها یا زخم لثه در 
دوران سالمندی بسیار 
متداول است، به همین 
عل��ت س��الخوردگان 
بیش��تر بای��د غذاهای 
نرم و خرد شده مصرف 
کنند.فرن��از جزءدائمی 
اظهار کرد: به دلیل اینکه اشخاص مس��ن قادر به جویدن گوشت، 
س��بزی های خام، مغزها، دانه ها و بعضی میوه ها نیستند، مبتال به 
کمبود چندگانه مواد مغذی می شوند. از این رو برای این بیماران از 
یک رژیم غذایی نرم و مایع در حجم کم و وعده های متعدد استفاده 
می شود.وی در خصوص التهاب مری در این دوران، افزود: التهاب 
مری معموال بر اثر برگشت اسید معده یا محتویات روده به مخاط 
قس��مت های پایین مری به وجود می آید و برای پیشگیری از این 
مشکل بهتر اس��ت از مصرف غذاهای چرب و با حجم زیاد در یک 
وعده غذایی پرهیز کنی��د و از مصرف غذاهای اس��یدی و با ادویه 
فراوان اجتناب کنند.وی افزود: همچنین از مصرف شکالت، الکل، 
نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه و نعناع و روغن های گیاهی 
گرفته شده از نعناع، غذاهای خیلی شیرین مانند شربت های غلیظ، 
آب مرکب��ات، گوجه فرنگی، ادویه ها مثل فلف��ل و خردل اجتناب 
کنند و از خم و راس��ت ش��دن هنگام صرف غذا، دم��ر خوابیدن، 
پوشیدن لباس های تنگ بویژه بعد از صرف غذا خودداری کنند.این 
متخصص تصریح کرد: در زمان تهوع اصراری به خوردن غذا نداشته 
باشید، زیرا ممکن است سبب ایجاد حالت بی میلی همیشگی نسبت 
به آن غذای خاص ش��ود. همچنین الزم است قبل از گرسنه شدن 
غذا میل کنید، زیرا گرسنگی احساس تهوع را تشدید می کند.وی 
به س��المندان توصیه کرد: حجم غذای خود را در هر وعده کاهش 
داده و تعداد دفع��ات آن را افزایش دهید. غ��ذا را کامال بجوید و در 
طول مدت صرف غذا آرامش داشته باشید. از غذاهای سهل الهضم 
و آنچه با معده س��ازگار است مانند نان تس��ت، بیسکوئیت، چوب 
شور، کلوچه، کیک، ماست، بستنی میوه ای، مایعات، شربت رقیق، 
سیب زمینی آب پز، برنج، ماکارونی یا رشته فرنگی، مرغ پوست گرفته 
آب پز یا کبابی، میوه ها، سبزی ها و انواع نوشیدنی ها استفاده کنید.

جزءدائمی در ادامه بازهم به سالمندان یادآور شد: از مصرف غذاهای 
چرب، خوراکی های بسیار شیرین مانند آب نبات و شکالت و شربت 
غلیظ، غذاهای پر ادویه و غذاهایی که رایح��ه تندی دارند و از غذا 
خوردن در اتاق های فاقد تهویه، بسیار گرم یا مملو از بوی غذاهای 
آزاردهنده پرهیز کنید. در ضمن به همراه غذا آب کمتری بنوشید؛ 
چرا که نوشیدن مایعات سبب احس��اس پری شکم و نفخ می شود. 
به همین جهت آب را به آرامی و کم بنوشید. غذاها و نوشیدنی ها را 
در درجه حرارت اتاق یا سردتر میل کنید، زیرا غذاهای گرم ممکن 
است تهوع را تشدید کنند. بعد از صرف هر وعده غذا استراحت کنید 
زیرا فعالیت سبب آهسته شدن هضم غذا می شود. بهترین وضعیت 
برای استراحت، حالت نشس��ته حدود یک ساعت بعد از صرف غذا 
است. اگر تهوع صبحگاهی دارید قبل از برخاستن از جا، نان خشک یا 
بیسکوئیت میل کنید.این متخصص تغذیه با اشاره به دیگر مشکالت 
در دوران سالمندی عنوان کرد: زخم معده از دیگر مشکالت در این 
دوران است. عوامل رژیمی نقش مهمی در تکرر و شدت بروز زخم 
دارند. شناس��ایی و پرهیز از مصرف غذاهای محرک اغلب موجب 
بهبود زخم و جلوگیری از عود آن می ش��ود. برنامه غذایی خود را با 
وعده های کم حجم و دفعات بیشتر تنظیم کنید. از مصرف قهوه که 
سبب تشدید سوزش زخم معده می ش��ود پرهیز کنید و از مصرف 
زیاد غذاهای محرک در مواردی که حساس��یت های غذایی وجود 

دارد )مانند حساسیت به شیر گاو( دوری کنید.

آخرين مدل ربات حشره
»هکتور« آخرین مدل یک 
ربات به ش��کل حش��ره 
است که توسط محققان 
آلمانی س��اخته ش��ده 

است.
آخري�ن م�دل   

ربات حشره 
»هکت��ور« آخرین مدل 
ربات حش��ره اس��ت که 
توسط محققان دانشگاه بیلفلد آلمان ساخته شده است؛ این ربات 
با الهام از حشره طراحی شده است و قادر به تقلید حرکات حشرات 
چوب و حشرات گیاهخوار کوچک است.ربات هکتور بیشتر شبیه به 
یک مگس غول پیکر است که دارای شش پای انعطاف پذیر است؛ 
سنسورها در هر یک از پاهای ربات نصب شده اند و می توانند به طور 
مستقل و هرکدام به تنهایی کنترل ش��وند و ربات می تواند به طور 
خودکار سرعت خود را نسبت به موانعی که س��ر راه آن قرار دارند، 
تنظیم کند، ضمن اینکه بدن ربات دارای یک پوشش بسیار سبک 
از پالستیک و فیبر اس��ت. محققان در حال حاضر بر روی حرکت 
بهتر ربات کار می کنند؛ نمونه فعلی دارای یک سری از سنسورهای 
لمس��ی و دوربین برای دیدن مس��یری که طی می کند و شناخت 
موانع تجهیز شده است؛ گام بعدی تجهیز این ربات به سنسورهای 

فاصله است.
هکتور می تواند در مأموریت های نجات یا حمل و نقل محموله در 
آینده استفاده شود و نسخه نهایی برای س��ال 2۰1۷ برنامه ریزی 

شده است

سالمت

فناوری
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