
8 2 3

تمایل بیشتر کودکان طالق به 
نوشیدنی های قندی و افزایش 

خطر چاقی در بزرگسالی

هارف: همه گزینه های آمریکا 
روی میز می ماند

تکمیل پروژه مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس اصفهان نیازمند مدیریت 

جهادی است
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گشایش»بانکخونبندناف«
مهاجرتهایمیلیونیدرجستجویکاربهزودیدرچهارمحالوبختیاری
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صدای سرفه های شهر به گوش می رسد؛
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 جنگ متفاوت ایران و آمریکا 
علیه داعش

استاندار کرکوک گفت: ارتشی که سال گذشته در مقابل 
داعش متالشی شد و ش��مال عراق را از دست داد ارتشی 
حقیقی نبود بلکه مجموعه فاسدی بود که بدون آموزش 

الزم بر مراکز بازرسی گمارده شده بود.
زاینده رود ، پایگاه خبری "النشره" گزارش داد که "نجم 
الدین کریم" اس��تاندار کرکوک در ع��راق در مصاحبه با 
روزنامه انگلیس��ی "ایندیپندنت" گف��ت: در فاصله 100 
کیلومتری دفتر من در کرکوک منطق��ه ثروتمند نفتی 
ش��عله درگیری ها برای س��یطره بر تکریت روشن شده 
است و به نظر میرسد که این امر را باید به فال نیک گرفت 
که باالخره دولت مرکزی در بغ��داد در حال تالش برای 

پاکسازی شهر بزرگی از سیطره داعش است.
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پولی در فدراسیون نیست که 
ابهامات مالی وجود داشته باشد!

رئی��س فدراس��یون فوتبال گف��ت: هیچ ابه��ام مال��ی از اول در 
فدراس��یون نبوده چرا که پولی در فدراس��یون وج��ود ندارد که 
بخواهد ابهام��ات مالی وجود داش��ته باشد.کفاش��یان: پولی در 
فدراس��یون نیس��ت که ابهامات مالی وجود داش��ته باشد!/باید 
قوانین مربوط به بازیکنان خارجی در لیگ برتر اصالح شودبنابر 
گزارش زاینده رود به نقل از فارس، علی کفاشیان که برای مراسم 
روز درختکاری به همراه معاون س��ازمان محیط زیست در پارک 

پردیسان حضور داشت، در خصوص قطعی شدن...



يادداشت

ديوار بتونی مجلس را بیت رهبری 
هم ندارد

حس��ن کامران در جلس��ه علنی امروز چهارش��نبه مجلس 
شورای اسالمی در تذکری گفت: حضور شرکت »ثامن سازی 
عرش« در مجلس چه صیغه ای است؟ حضور این شرکت در 
مجلس شورای اسالمی چه معنایی دارد که پروژه ای را با ترک 
تشریفات مقابل در ش��مالی مجلس اجرا می کند، این پروژه 
بدون هماهنگی با بخش فنی مهندس��ی مجلس است. وی با 
اشاره به این که این شرکت در مقابل در شمال مجلس در حال 
ساخت پروژه ای اس��ت که پیاده روی مردم را مسدود کرده ، 
گفت: نباید اجازه تش��ریفات زیاده از حد را بدهید. این دیوار 
بتونی مجلس را بیت رهبری هم ندارد. وی یادآور شد: نباید 
اجازه دهید در س��ال اقتصاد مقاومتی که عماًل این سیاست 
ها مظلوم است، تش��ریفات در مجلس رشد پیدا کند. کامران 
خطاب به ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس گفت: چگونه 

اجازه می دهید این ریخت و پاش ها انجام شود؟

 کشورهايی که بیشترين ايرانی
 را زندانی کرده اند

سردار مس��عود رضوانی رئیس اینترپل ناجا اظهار داشته: از 
س��ال 90 تا امروز در حدود 300 پرونده بین المللی در حوزه 
کالهب��رداری اینترنتی و حمله س��ایبری هکرها ب��ه تجار و 
سازمان های ایرانی گزارش ش��ده است که اغلب این حمالت 
از سوی کش��ورهای چین، هنگ کنگ و برخی از کشورهای 
آفریقایی از جمله کشور نیجریه انجام می شود طی آن تجار و 
واردکنندگان کشورمان قربانی این حمالت سایبری می شوند.

وی در خصوص آم��ار زندانیان ایرانی در خارج از کش��ور نیز 
اظهار داشت: گرچه به دالیل مختلف آمار دقیقی از زندانیان 
ایرانی در خارج از کش��ور وجود ندارد ولی براس��اس آخرین 
گزارش وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان،  3135 ایرانی در 
زندان های خارج از کشور به سر می برند که از این تعداد 229 
نفر در زندان های مال��زی، 450 نفر در ام��ارات، 240 نفر در 
ترکمنستان و 552 نفر نیز در کشورهای اروپایی و آمریکایی 

زندانی هستند.

میراث بابک زنجانی به فرهاد 
مجیدی می رسد؟

فرهاد مجیدی با انتش��ار این عکس نوش��ت : " دیدار با وزیر 
نفت مهندس زنگنه،مرد دوس��ت داش��تني و فرمانده مقتدر 
جنگ نفتی "احتمال انتص��اب فرهاد مجیدی به عنوان مدیر 

این باشگاه و یا سر مربی فصل بعد این تیم را تشدید می کند.

به غیر از اصولگرايی هیج حزب و 
جناح ديگری رسمیت ندارد!

جعفر ش��جونی عض��و جامعه روحانی��ت مب��ارز در گفتگو با 
خبرنگار سیاس��ی خبرگ��زاری برن��ا گفت:اصولگرایی تحت 
اشراف جامعتین است، جامعه مدرس��ین و جامعه روحانیت 
مبارز و سایر احزاب و کس��انی که کوچکترین گرایش والیی 
دارند. اصولگرایان نیز تمایل فراوانی به جامعتین دارند چون 
این انقالب فرزند امام و روحانیت است و همه مردم می دانند. 
دیگرانی که ادعا دارند و حرف می زنند یک س��یلی هم برای 
انقالب نخوردند، رفت��ه اند اتاق فکر لن��دن و اتاق فکر خارج 
درست کرده اند، به امام زمان اهانت کردند ، به قرآن جسارت 
کردند به غیر اصولگرایان ما حزبی، جمعیتی و جناحی نداریم 
و احزابی نیز که ق��د علم کرده بودند همه منحل ش��ده اند از 
مش��ارکت گرفته تا مجاهدین انقالب. اکنون از طرف جامعه 
روحانیت کس��انی در استان ها هس��تند که درباره همگرایی 
اصولگرایان صحبت می کنند و مردم نیز استقبال می کنند. 
امیدواریم در انتخابات آینده مجلس و خبرگان، اصولگرایان 

به اتحاد برسند و موفقیت نصیب آنها شود.

 چرا استبداد در مجلس حاکم است؟
محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس در جلسه 
عصر امروز -سه شنبه- مجلس شورای اسالمی در تذکری به 
علی الریجانی افزود: در مصوب��ه صبح امروز تبصره مربوط به 
هدفمندی یارانه ها با رای اکثریت مجلس تصویب شد و شما 
این مصوبه را وت��و کردید.وی ادامه داد: چ��را در این مجلس 
استبداد حاکم است؟ هیچ احدی اجازه وتوی رای نمایندگان 

را ندارد و شورای نگهبان نیز این اجازه را نداده است.

حضور فرزند يکی از مراجع تقلید در 
عملیات آزادسازی تکريت

فرزند یکی از مراجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف خود را به 
منطقه تکریت رسانده و در دیدار با نیروهای ارتش و مردمی 
در جریان برنامه های نظامی قرار گرفت.شیخ علی بشیر نجفی 
فرزند آیت اهلل العظمی ش��یخ بش��یر نجفی از مراجع عالیقدر 
شیعیان در نجف اشرف که در عملیات آزادسازی جرف النصر 

)جرف الصخر سابق( در کنار رزمندگان حضور داشت.

 يک مسئله در يک جا شرعی 
در جای ديگر غیر شرعی!

علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی، از استانداران 
خواس��ت که با »جدیت تمام«از مجوزهای صادر شده برای 
برگزاری این کنس��رت ها حمایت و دف��اع کنند. آقای جنتی 
تصریح کرد: »معنا ندارد که یک جای��ی، یک مقام قضایی یا 
گروهی دیگر جلوی موسیقی سنتی... یا اجرای موسیقی که 
مجوز دارد را بگیرد. یا در دانش��گاه از برگزاری یک کنسرت 
موسیقی که مجوز هم دارد و اجرای آن هم به صورت تفکیک 
جنسیتی انجام می ش��ود جلوگیری کنند.« وی گفت: »من 
از همه استانداران می خواهم که با جدیت تمام از مجوزهای 
صادر ش��ده حمایت و دفاع کنند و نباید اجازه بدهند که این 
مجوز ها بی ارزش شود، زیرا نباید سیاست یک بام و دو هوا در 
کشور باشد و این گونه نباشد که یک مسئله ای در یک جایی 

شرعی باشد و در جای دیگر شرعی نباشد.«

استاندار کرکوک گفت: ارتش��ی که سال گذشته در مقابل 
داعش متالشی ش��د و ش��مال عراق را از دست داد ارتشی 
حقیقی نبود بلکه مجموعه فاس��دی بود که بدون آموزش 

الزم بر مراکز بازرسی گمارده شده بود.
زاینده رود ، پایگاه خبری "النش��ره" گزارش داد که "نجم 
الدین کریم" اس��تاندار کرک��وک در ع��راق در مصاحبه با 
روزنامه انگلیس��ی "ایندیپندنت" گف��ت: در فاصله 100 
کیلومتری دفتر من در کرکوک منطقه ثروتمند نفتی شعله 
درگیری ها برای س��یطره بر تکریت روشن شده است و به 
نظر میرسد که این امر را باید به فال نیک گرفت که باالخره 
دولت مرکزی در بغداد در حال تالش برای پاکسازی شهر 

بزرگی از سیطره داعش است.
به نوش��ته ایندیپندنت، امابه نظر نمیرسد که کریم نسبت 
به آینده دور دس��ت این امر زیاد خوشبین باشد چرا که به 
گفته او از نتایج نظامی این درگیری نگران نیست اما فکرشرا 

عواقب سیاسی این امر مشغول کرده است.

اس��تاندار کرکوک خاطر نش��ان کرد که تا قبل از سیطره 
داعش بر شهر تکریت، ساکنان این شهر 26 هزار نفر بودند 
که اغلب آنها از اهل سنت بودند اما به اعتقاد او حمالتی که 
امروز علیه داعش و برای پاکسازی این شهر صورت می گیرد 
در حال تبدیل ش��دن به نبردی کامال شیعی است چرا که 
30 هزار نیرودر این عملیات مشارکت دارند  که نصفشان از 
اعضای ارتش عراق هستند و نصف دیگراز گروههای شبه 

نظامی شیعی.
به گفته کری��م، دولت عراق چ��اره ای ندارد ج��ز اینکه از 
گروه های ش��بهنظامی ش��یعی مورد حمایت ایران برای 
آزاد سازی مناطق از س��یطرعه داعش کمک بخواهد چرا 
که ارتش قادر به انجام عملیات گس��ترده و بزرگ نیست و 
 تسلیحات این گروه ها هم به مراتب از ارتش بیشتر وقوی تر 

است.
وی اشاره کرد که ارتشی که سال گذشته در مقابل داعش 
متالشی شد و شمال عراق را از دس��ت داد ارتشی حقیقی 

نبود بلکه مجموعه فاس��دی بود که بدون آموزش الزم بر 
مراکز بازرسی گمارده شده بود.

این مقام عراقی در پایان گف��ت: نقطه قابل توجه در جنگ 
علیه داعش این است که جنگ برای بازپس گیری تکریت 
به واسطه حمایت مستقیم ایران و بدون پشتیبانی هوایی 
آمریکا در حال انجام است، شاید داعش دشمن مشترک دو 
دولت باشد اما اکنون دو دولت ایرانو آمریکا جنگی متفاوت 

را علیه داعش در عراق انجام می دهند.
سیستم تاد )THAAD( یک برنامه تسلیحاتی زمین پایه 
با قابلی��ت تح��رک و جابه جایی اس��ت که ب��رای نابودی 
موشکهای بالس��تیک کوتاهبرد و میان برد در فاز ترمینال، 
 درس��ت چند ثانیه پیش از برخورد به زمین، طراحی شده

 است.
این سیس��تم یک��ی از آخرین الیه ه��ای دفاع��ی در برابر 
موشک های بالستیک اس��ت و نقش مهمی در برنامه های 

دفاعی آژانس دفاع موشکی آمریکا بازی می کند.
پروژه تاد در اواخر دهه نود با شکست روبه رو شد اما سرانجام 
 terminal به کلمه theater با بازمهندسی و تغییر کلمه
این سامانه کارکرد خود را روی مرحله آخر اصابت موشک 
مهاجم متمرکز کرد و نابودی موش��کهای بالستیک در فاز 

نهایی شیرجه را در دستور کار قرار داد.
بروکس تصریح کرد که ارتش آمریکا می بایست گزینه های 
خود را با توجه به هزینه باالی اس��تقرار سامانه تسلیحاتی 
تاد که توسط شرکت الکهید مارتین س��اخته شده است، 

ارزیابی کند.
وی گف��ت که ارت��ش آمری��کا همچنین به دنبال کش��ف 
گزینه هایی برای س��امانه هایی با هزینه های پایین تر برای 
دفاع علیه تهدی��دات کم اهمیت تر می باش��د اما جزئیاتی 

ارائه نداد.
فرمان��ده ارتش آمریکا که در ژوئن س��ال گذش��ته در کره 
جنوبی مستقر شد، پیشنهاد استقرار موشک های تاد در کره 
جنوبی را ارائه کرده است و گفته که این پیشنهاد برای مهار 
تهدید رو به رشد قابلیت تسلیحات اتمی کره شمالی است.

منتقدان می گویند که اس��تقرار چنین س��امانه ای در کره 
جنوب��ی می تواند به تنش ها با روس��یه و چی��ن که چنین 
 اقدام��ی را تهدید ب��رای مناف��ع امنیتی خ��ود می دانند

، دامن بزند.

مصاحبه استاندار کرکوک با اينديپندنت؛

جنگ متفاوت ایران و آمریکا علیه داعش

وزير کشور:

 آمادگی تشريح جريان پول 
کثیف را در صحن غیرعلنی 

مجلس دارم
به گزارش زاینده رود و به نقل از تسنیم،عبدالرضا 
رحمانی فضلی صبح امروز در حاشیه بازدید از مرکز 
ماده 16 درمان معتادان متجاهر با اشاره به جریان 
پول کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر در کش��ور 
اظهار داشت: ما این هشدار را به کسانی دادیم که 
در قدرت هستند و اگر دقت نکنیم ممکن است این 
پول کثیف در حوزه سیاس��ت و ق��درت ورود پیدا 
کند. به معنای آن است که باید روزنه ها را ببندیم تا 

مسیر ورود این پول به قدرت بسته شود.
وی در واکنش به س��خنان دیروز عل��ی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی که به انتقاد از وزیر 
کش��ور در خصوص ورود پول های کثیف در حوزه 
سیاس��ت و قدرت ایراد کرده بود، گفت: من آقای 
الریجانی را فرد منصف و در برخورد با این مسائل 
جدی می دانم ولی به نظر من اطالعات درستی از 
سخنان من را به ایشان نداده بودند و ایشان از اصل 
صحبت های من اطالع نداشته و تصور کرده بودند 
که من گفته ام انتخابات کنونی مشکل داشته است.

وزیر کش��ور ادامه داد: من به همه تذکر دادم که با 
توجه به اهمیت حوزه قدرت، باید مواظب باش��یم 
تا دارندگان پول کثیف که به دنبال ساخت حاشیه 

امنی برای خود هستند، موفق نشوند.
رحمانی فضلی گفت: آق��ای الریجانی گفته بودند 
که »ما قانون داریم، مگر قان��ون نداریم؟!«، حتماً 
قانون داریم و کشور ما براساس قانون اداره می شود 
ولی باید توجه داش��ت که قانون ب��ه تنهایی کافی 
نیست؛ مگر ما قانون نداش��تیم که شهرام جزایری 
بوجود آمد؟، مگر ما قانون نداش��تیم که فساد سه 
هزار میلیاردی بوجود آمد؟، مگر قانون نداش��تیم 
که بابک زنجانی ها به وجود آمدند؟!، در کنار قانون، 
اجرای دقیق و قوی به قانون و نظارت درست بر اجرا 
باید وجود داشته باش��د چرا که تنها با در کنار هم 
بودن قانون، اجرا و نظارت می توانیم با این جریانات 

کثیف مبارزه کنیم.
وی خطاب ب��ه نمایندگان مجلس اظهار داش��ت: 
ما از مجلسی که برخاس��ته از متن مردم است و در 
جهت احقاق حق مردم و تقوی��ت نظام جمهوری 
اس��المی گام برمی دارد انتظار داریم ت��ا با وزارت 
کشور هم صدا شود تا با کمک یکدیگر بتوانیم با این 
جریانات کثیف پول که مق��ام معظم رهبری بارها 
و بارها از آن به عنوان فس��اد اقتصادی نام برده اند 

مبارزه کنیم.
وزیر کش��ور درپاس��خ به س��وال خبرنگار تسنیم 
درخصوص وجود گزارشاتی مبنی بر جریانات پول 
کثیف در کشور خاطرنشان کرد: من آمادگی دارم 
که جریان پول کثیف در اقتصاد و فرآیند آن را در 

هرکجا که الزم باشد ارائه دهم.
وی خاطرنش��ان کرد: من همین جا اعالم می کنم 
که در صورت در اختیار گذاش��تن یک س��اعت از 
زمان مجل��س به صورت غیرعلن��ی تمامی فرآیند 
جریان پول کثیف در اقتصاد را ب��رای نمایندگان 

تشریح کنم.

شنیده ها

2
اتحادیه اروپا تمام شرائط را برای توافق هسته ای مهیا کرده است

»فدریکا موگرینی طی تماس تلفنی جداگانه با وزرای خارجه ایران و آمریکا نسبت به تحقق 
توافق هسته ای جامع طی مذاکرات جاری تأکید کرد.«سایت خبری "المرصد" اعالم کرد: 
»فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جان کری وزیر خارجه آمریکا و 

محمد جواد ظریف خواست تا فرصت تاریخی توافق هسته ای را از دست ندهند.«
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1537 شنبه 16  اسفند 1393 | 16 جمادی االول 1436

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.comNo. 1537  | mar7 ,2015  |  8 pages 

دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن آزاد و 
به تهران بازگشت. این دیپلمات ایرانی که 
با اقدامات شناسایی و عملیات سربازان 
گمنام امام زمان )عج( پس از 20 ماه آزاد 
شد، صبح امروز با استقبال سیدمحمود 

علوی، وزیر اطالعات وارد کشور شد.
"نور احمد نیکبخت" پ��س از آزادی در 
خصوص شرایطش در این 20 ماه و نحوه 
آزادیش گفت: در ش��رایط سختی بودم 
و اجازه هی��چ ارتباطی با خان��واده ام را 
نداشتم. اقدام س��ربازان امام زمان برای 

آزادی من کار بزرگ و پیچیده ای بود.
گفتنی است، نوراحمد نیکبخت کارمند 
سفارت ایران در صنعا در تاریخ یکشنبه 
30 تیر ماه 92 در مسیر منزل به سفارت 

ایران توسط افراد ناشناس ربوده شد.
نیکبخت بعد از بازگشت به میهن در گفت 
و گویی اظهار داشت: آزادی و خاک وطن 
را نمی توان با مادیات قابل قیاس دانست.

این دیپلمات آزاد شده ایرانی در یمن در 
پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد 
احساس خود پس از آزادی گفت: حس 
من غیر قابل توصیف اس��ت و آن را نمی 
توانم وصف کنم.وی در پاس��خ به سوال 
دیگری در مورد نحوه دستگیری اش در 
یمن اظهار داشت: من ساعت 9:20 دقیقه 
یکی از روزهای ماه مبارک رمضان از خانه 
عازم سفارت شدم، که در یکی از خیابان 
ها آنان به سمت خودروی من پیچیدند 

و مرا ربودند.وی ادامه داد: من هیچ کس 
را ندیدم، هیچ ش��ناختی نداشتم و نمی 
دانس��تم که این افراد مسلح چه کسانی 
هستند.نوراحمد نیکبخت اضافه کرد: من 
در مدت 20 ماه و دو روز از خانواده و دنیا 
بی خبر بودم، صحبت کردن در این راستا 
بسیار سخت است، من از اقوام و دوستان 
هیچ خبری نداشتم، شرایط سختی بود و 

من از دنیا بی خبر بودم.
وی در پای��ان از ت��الش های س��ربازان 
گمنام ام��ام زمان و کلیه اف��رادی که در 
 آزادی وی نقش داش��تند تقدیر و تشکر 

کرد.
نوراحمد نیکبخت دیپلم��ات ایرانی در 
تیر ماه 92 توس��ط گروه های ترویستی 
در مس��یر منزل به س��فارت ایران ربوده 
ش��د و پس از رهگیری ه��ای اطالعاتی، 
محل اختفای وی شناس��ایی و اقدامات 
خاص عملیاتی در یمن آزاد ش��د.وزارت 
اطالعات، این موفقی��ت را به محضر امام 
زمان )ع��ج( و نایب بر حق ایش��ان رهبر 
معظ��م انقالب و م��ردم ش��ریف ایران و 

خانواده آقای نیکبخت تبریک گفت.
دیپلمات ایرانی آزاد ش��ده در بدو ورود 
به کش��ور مورد اس��تقبال حس��ین امیر 
عبدالهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر 
ام��ور خارج��ه و تع��دادی از نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی و خانواده خود 

قرار گرفت.

جمعی از اهالی فوتب��ال در ادامه تکریم 
از خانواده شهدا به دس��تور مقام معظم 
رهبری ب��ه دیدار یکی دیگ��ر از خانواده 

شهدای دفاع مقدس رفتند.
عزی��زاهلل محم��دی رئی��س اتحادی��ه 
فوتب��ال ای��ران، دکت��ر اس��الم کریمی 
مدیرکل ورزش��ی و اردویی بنیاد شهید 
و امورایثارگ��ران، احمدرض��ا عابدزاده 
کاپیتان و دروازه بان اسبق تیم ملی ایران 
و حسین یاریار سرپرست تیم هنرمندان 
با خانواده شهید احمد شریفی، مالقات و 

قدردانی کردند.
پدر شهید ش��ریفی در این دیدار ضمن 
قدردان��ی از مس��ئوالن بنیاد ش��هید و 

مسئوالن فوتبال کشور، با اشاره به اینکه 
پس��رش در صحنه مب��ارزه از هیچ چیز 
نمی هراسید گفت: »وقتی به منزل آمد 
و خداحافظی کرد می دانس��تم که قصد 
برگشت ندارد. او مدتی در خط مقدم در 
کنار س��ایر همرزمانش از میهن اسالمی 

دفاع کرد.«
وی اف��زود: »پس��رم را از ش��هید همت 
دارم. پیکر او بین ش��یار مانده بود و او را 
با دستور مستقیم ش��هید همت به عقب 
آورده شد. پیکرش که به تهران رسید یاد 
نامه خداحافظی اش افتادم که زیر آینه 
گذاشته بود. نوشته بود بر نمی گردد چون 

روسیاه می شود.«

رئیس اینترپل ناجا ب��ا اعالم اینکه محل 
دقیق زندگی خاوری شناس��ایی ش��ده 
است، گفت: تمام مدارک و پرونده های 
قضائی برای کش��ور کانادا ارسال شده و 
منتظر نظر نهایی طرف کانادایی هستیم.

س��ردار مس��عود رضوانی درباره پرونده 
خاوری و پیگیری های بی��ن المللی آن 
از سوی پلیس اینترپل، افزود: در آخرین 
پیگیری پرونده برای پلیس اتاوای کانادا 
ارس��ال ش��ده و آنها محل دقیق زندگی 
خاوری را شناس��ایی ک��رده و اطالعات 
الزم قضائی را به دس��تگاه قضایی کشور 
کانادا ارس��ال ک��رده اند. پیگی��ری این 
پرونده از طریق مقام��ات پلیس قضایی 

کانادا اجازه دس��تگیری وی را موکول به 
انجام تحقیقات و تایید حکم بازداش��ت 
 وی از طری��ق دس��تگاه قضائ��ی کانادا 

کرده است.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه تم��ام مدارک 
و مس��تنداتی ک��ه ط��رف کانادایی در 
پرونده خاوری احتیاج داش��ت برای آنها 
ارسال شده اس��ت، افزود: این پرونده از 
طریق دس��تگاه قضائی پلیس و سیستم 
دیپلماس��ی در حال بررس��ی و پیگیری 
است و از آنجایی که فرد شناسایی شده 
بای��د طبق قوانین کش��وری ک��ه در آن 
دستگیر شده مجازات شود، چاره ای جز 

صبر نداریم.

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ب��ار دیگر تهدی��د نظامی علیه 
کشورمان را تکرار کرد وگفت: اگر هرگونه مغایرتی باشد و یا بعد از 
توافق ایران خالف تعهداتش به ان پی تی عمل کند ما مطمئنا در آن 

مرحله همه گزینه ها را برای واکنش حفظ می کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ب��ار دیگر تهدی��د نظامی علیه 
کشورمان را تکرار کرد وگفت: اگر هرگونه مغایرتی باشد و یا بعد از 
توافق ایران خالف تعهداتش به ان پی تی عمل کند ما مطمئنا در 

آن مرحله همه گزینه ها را برای واکنش حفظ می کنیم.
به گزارش زاینده رود و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت خارجه 
آمریکا، ماری هارف در نشس��ت خبری با خبرنگاران گفت توافق 

هسته ای با ایران به معنای گرم شدن روابط دو کشور نیست.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تهدید نظامی علیه کشورمان را تکرار کرد و 
افزود: اگر هرگونه مغایرتی باش��د و یا بعد از توافق ایران علیه تعهداتش طبق ان پی تی 

عمل کند ما مطمئنا در آن مرحله همه گزینه ها را برای واکنش حفظ می کنیم.
وی افزود: اگر ما به توافقی با ایران برسیم و آنها و ما به همه تعهدات خود عمل کنیم، که 

البته این گزینه مطلوب است، مطمئنا نیازی به نوعی )واکنش( نظامی نیست.
ماری هارف در ادامه تاکید کرد توافق هسته ای به معنای بهبود روابط دو کشور نیست، 
چرا که بهبود روابط نیازمند گرم شدن روابط و اینکه ما نگرانی جدی درباره حقوق بشر، 
تروریسم، سوریه، حزب اهلل است، اما تفکر ما درباره اینها به شدت با ایران اختالف نظر 

داریم.

وی افزود: توافق احتمالی هسته ای چیز خوبی خواهد بود 
اگر مانع از دستیابی ایران به س��الح هسته ای باشد، اما آن 
به معنای این نیست که در همه موضوعات دیگر روابط ما با 

ایران دفعتا تغییر کند.
ماری هارف ادامه داد که نمی توانم پیش بینی کنم طی 2، 
5 یا 10 سال آینده چه اتفاقی می افتد. رئیس جمهور مجزا 
از مذاکرات هس��ته ای ، بارها گفته است که روزی ما تمایل 
به روابط متفاوتی با ایران و مردم ایران هستیم. اما صراحتا 
بگویم که ما بهبود روابط را به توافق هسته ای گره نزده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره سخنرانی روز گذشته بنیامین نتانیاهو در کنگره گفت: سخنرانی وی 
غیرواقع بینانه و بدون ارائه ایده و راهکار بود. وی تاکید کرد گزینه غنی س��ازی صفر به 
هیچ وجه واقع بینانه نیست، هیچ مذاکره کننده ای،  نه ایران و نه هیچ کارشناس هسته ای 

این گزینه را واقع بینانه نمی داند.
وی افزود مطمئنا توافق هس��ته ای پاداش به ایران نیس��ت و هم��ه رفتارهای بی ثبات 
س��از دیگر ایران تحت تحریم باقی خواهند ماند. تحریم های حقوق بشری؛ تروریسم، 
حمایت از حزب اهلل، موشک های بالستیک پا برجاست. در این موضوعات بر ایران فشار 
وارد خواهیم کرد.ماری هارف تاکید کرد ما با هیچ چیز جز یک توافق خوب که خطوط 
قرمز ما را تامین کند موافقت نخواهیم کرد: زمان یک ساله گریز هسته ای، قطع 4 مسیر 

دستیابی ایران به بمب.

آمريکا در صدد استقرار 
 سامانه  ضدموشکی »تاد«

 در خاورمیانه
یکی از فرماندهان ارتش آمری��کا اعالم کرد که 
واشنگتن در صدد ارس��ال سامانه  دفاع موشکی 
»تاد« به خاورمیانه است و مدعی است علت آن 

تهدیدات دشمنان آمریکا در خاورمیانه است.
یکی از ژنرال های ارتش آمریکا روز چهارش��نبه 
)دیروز( اعالم ک��رد که ارتش آمری��کا در حال 
بررسی ارس��ال س��امانه دفاع موش��کی »تاد« 
)THAAD( به خاورمیانه و کره جنوبی است.

ب��ه گ��زارش »جوئیش ژورن��ال«، »وینس��نت 
بروکس« فرمانده ارتش آمریکا در منطقه آسیا-
اقیانوسیه ضمن اعالم این مطلب تأکید کرد که 
الزم و ضروری است که با سامانه های موشکی به 

دشمنان پاسخ داد.
وی ادامه داد که هنوز تصمیمی برای اس��تقرار 
س��کوی این س��امانه های دف��اع موش��کی در 

خاورمیانه یا کره جنوبی اتخاذ نشده است.
بروکس در مصاحبه با رویترز اعالم کرد که نیاز 
اس��ت که این س��امانه ها در این مناطق مستقر 
شود زیرا ما رقبایی داریم که قابلیت هایی دارند 
و نش��ان داده اند که تمای��ل به اس��تفاده از این 

قابلیت هایشان را دارند.
طبق این گزارش، این فرمانده آمریکایی نامی از 
ایران نبرد اما مقامات نظامی آمریکا در گذشته 
در خصوص تولید موشک های بلندبرد ایران که 
توانایی رسیدن به سرزمین اشغالی فلسطین و به 
طور بالقوه اروپا را دارند، ابراز نگرانی کرده بودند.
ای��ن نخس��تین ب��ار نیس��ت ک��ه آمری��کا و 
کش��ورهای غربی ب��ه بهانه آنچ��ه آن را »خطر 
و تهدی��د ب��رای منافع خ��ود و متحدانش��ان« 
تس��لیحات  قرارداده��ای  نن��د،  می خوا
 ب��زرگ ب��ا کش��ورهای خاورمیان��ه منعق��د

 می کنند.

هارف: همه گزينه های آمريکا روی میز می ماند

 ديپلمات ربوده شده ايراني در يمن، 
 به کشور بازگشت

بوسه عقاب آسیا بر پیشانی اسوه ايثار

شناسايی محل دقیق زندگی خاوری



يادداشت
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گشتی در اخبار اعطاء بیش از یک هزار گواهینامه فنی و حرفه ای به مددجویان زندان اصفهان

صدای سرفه های شهر به گوش می رسد

به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های استان اصفهان، در راستای حضور مددجویان زندان مرکزی اصفهان 
در دوره ها و کالس های آموزش فنی و حرفه ای، پس از طی دوران آموزشی و موفقیت در آزمون های مرتبط و 
مختلف با حضور مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، مدیر کل زندانها و مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان 

اصفهان تعداد یکهزار گواهینامه و مدرک قبولی به مددجویان شرکت کننده در این دوره ها اعطاء شد.
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اجرای دوره بازآموزی امداد و نجات 
نوروزی در اصفهان 

 معاونت امداد و نج��ات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان از 
برگزاری دوره بازآموزی امداد و نجات نوروزی در استان اصفهان 

خبر داد
 به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان ،   
داریوش کریمی گفت : این معاونت با توجه به نزدیک شدن به ایام 
نوروز و اجرای طرح امداد و نجات نوروزی سال 94 برای 1850تن 
از نجاتگران 43 پای��گاه امداد ونجات بین ش��هری در 7 منطقه 

امدادی و در دو مرحله سه روزه اقدام کرده است.
وی با اش��اره به تاریخ ش��روع دوره ها افزود: مرحله اول از تاریخ 
9/12/93 لغایت 11/12/93 و مرحل��ه دوم از تاریخ 12/12/93 

لغایت 14/12/93 برگزار خواهد شد. 
 کریمی در پایان با بیان ضرورت حضور خواه��ران امدادگران و 
نجاتگر در امدادرسانی ، تصریح کرد: در طرح نوروز 94 از دو پایگاه 
سیار ویژه خواهران و تعداد 117 نجاتگر خواهر در قالب تیم های 

توانا استفاده خواهد شد .

نشت يابی و اصالح 700کیلومتر شبکه 
توزيع گاز درشهرستان داران

به گزارش روابط عمومی، در پی رانش اخیر شبکه توزیع گاز شهر 
دامنه بیش از 700کیلومتر از خطوط توزیع گاز درشهرس��تان 

داران  مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفت.
شهر دامنه  از توابع شهرستان داران  واقع در 140 کیلومتری غرب 
اصفهان است .این شهر در گذشته های دور در کنار دشت های 
نیزار و رودخانه های فصلی قرار داشت بر اساس آخرین تحقیقات 
صورت گرفته، در بافت زیرین این شهر حفره های زیادی وجود 
دارد که بخش عمده آنها بر اثر برداشتهای غیر فنی و بی رویه آب 
های زیرزمینی  بوجود آمده و اکنون این حفر ه هابر اثر تغییرات 
جوی و فیزیکی زمین دچار رانش گردیده و به برخی از ش��ریان 
های حیاتی شهر نظیر شبکه های توزیع گاز و آب آسیب جدی 

وارد کرده است.
در این راس��تا  با پیگیری های مس��تمر ریی��س اداره گاز داران، 
وضعیت شبکه توزیع گاز کل شهرستان بررسی ونشت یابی گردید 
و موضوع تاثیر رانش زمین بر روی شبکه های گاز شهر دامنه نیز 
به عنوان یک طرح ویژه  پژوهشی در دستور کار قرار گرفت که هم 

اکنون نیز در حال اجرا می باشد.
   HSE ، این عملیات توسط کارشناسان واحدهای بازرسی فنی
ونشت یابی  انجام گردید  و بیش از  700 کیلومتر از خطوط توزیع 
گاز بازرسی و مورد نشت یابی قرار گرفت و کلیه  نشتی های کشف 

شده مهار واصالح شد.

دولت ملزم به حذف يارانه هشت 
میلیون نفراز پردرآمد هاست

 نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت ملزم به حذف یارانه نقدی حدود هشت میلیون نفر از افراد 

پردرآمد است.
علی ایرانپور در جلسه شورای اداری شهرستان مبارکه افزود: با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قابل توجه قیمت نفت 
ضرورت دارد تا دولت هر چه سریعتر برای حذف افراد پردرآمد از 

دریافت یارانه نقدی اقدام کند.
ایرانپور گفت : دولت می تواند درآمدی را که از محل حذف دهک 
های پردرآمد به دست می آورد در بخش های دیگر به ویژه تولید 

هزینه کند.
نماینده مردم شهرستان مبارکه با اش��اره به مذاکرات هسته ای 
گفت: حضور در پای میز مذاکره نشانه وجود اراده صلح طلبی و 
بیزاری از جنگ طلبی ملت ایران اس��ت و این ملت می تواند در 
صورت انحراف دشمن از مسیر واقعی با اراده ای مستحکم غنی 

سازی را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه تی��م مذاکره کننده جمهوری اس��المی ایران 
از هوش��مندی و توانایی های باالیی برخوردار اس��ت، گفت: اگر 
توافقی در جریان مذاکرات هسته ای صورت گیرد، به طور قطع 

در چارچوب و منویات مد نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.
ایرانپور به س��فر ده ها وزیر و معاون وزیر به شهرس��تان در سال 
93 اش��اره کرد و افزود: پروژه های متعددی در س��ال جاری در 
شهرستان مبارکه افتتاح و بهره برداری شد و بسیاری از موضوعات 

با حضور مسئوالن ارشد دولتی پیگیری و به نتیجه رسید.
شهرس��تان مبارکه با 143 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری 

جنوب غربی اصفهان قرار دارد.
شهردار اصفهان:

ساالنه يک متر مربع به فضای سبز 
اصفهان افزوده مي شود

شهردار اصفهان عنوان کرد: اگرهمه امکانات نظیر اقتصاد،صنعت 
و بازرگانی را داشته باش��یم ولی محیط زیست مناسبی نداشته 

باشیم، به طور حتم سالمت انسان ها به مخاطره خواهد افتاد.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان این مطلب گفت: درخت 
را خدا آفریده و در اختیار انسان ها قرار داده است و سفارش شده 

که درخت بکاریم تا در پرتو آن بتوانیم سالمتی به دست آوریم.
به گفته وی، با توجه به اینکه جمعیت شهر در حال افزایش است، 

گسترش فضای سبز اهمیت بسیاری دارد.
دکتر س��قائیان ن��ژاد با بی��ان اینکه بر اس��اس برنام��ه اصفهان 
95 ،س��االنه باید یک متر مربع به فضای س��بز اصفه��ان افزوده 
شود،اظهارداش��ت: با توجه ب��ه جمعیت کنونی ش��هر اصفهان، 
 باید س��االنه 200 هکتار به فضای س��بز این کالنش��هر افزوده 

شود.
وی با اشاره به مشکالت کم آبی و خشکسالی های اخیر تصریح 
کرد: درحال حاضر مشکل اصلی ما کمبود آب است که مدیران 
شهری تدابیر الزم را برای استفاده بهینه از منابع آب برای آبیاری 
فضای سبز در دستور کار قرار داده اس��ت. آبیاری فضای سبز به 
روشتحت فشار و قطره ای و کاشت درختان و گونه های گیاهی 
مقاوم به کم آبی به ط��ور جدی در اصفهان در دس��تور کار قرار 
گرفته است.ش��هردار اصفهان تصریح کرد: توس��عه فضای سبز 
منحصر به یک سازمان نیست و همه نهادها باید دست به دست 
یکدیگر داده و این سرمایه ارزشمند را با چنگ و دندان حفظ کنند 

و گسترش دهند.

 هشدار پلیس اصفهان
 به موتورسواران متخلف

 فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفه��ان گفت: از 16 
اسفند ماه جاری با موتورسوارانی که در نظم عمومی 
شهر اخالل و برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کنند 

برخورد قانونی می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، س��رهنگ حسن یار 
دوستی افزود: برخورد با موتورسواران متخلف از طرح 

های عملیاتی پلیس در پایان سال 93 است.
وی حرک��ت در جهت مخالف مس��یر مج��از، انجام 
حرکات نمایشی در خیابان ها مانند تک چرخ و ورود 
به بزرگراه ها را از تخلفات موتورسیکلت سواران عنوان 
و اظهار کرد: موتورسیکلت های توقیفی و متخلف نیز 

به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف از این اقدان برخورد ما با راکبانی 
است که به جای اس��تفاده درست از این وسیله نقلیه 
با ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایش��ی، اس��تفاده 
نکردن از کاله ایمنی و نداشتن مدارک شناسایی در 

شهر تردد می کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: این طرح 
بصورت مستمر در مناطق مختلف کالن شهر اصفهان 
اجرا و با متخلف��ان به ویژه راکبان فاق��د کاله ایمنی 

برخورد جدی می شود.
نیروی انتظامی همواره اعالم کرده که به دنبال حفظ 
جان و سالمت موتور س��واران است و به همین دلیل 
بر اس��تفاده از تجهیزات ایمنی به وی��ژه کاله ایمنی 

تاکید دارد.
حدود ی��ک میلی��ون و 300 ه��زار دس��تگاه موتور 
س��یکلت در کالن ش��هر اصفهان که یک��ی از آلوده 
ترین شهرهای کشور است تردد می کند این وسیله 
 نقلیه س��همی قابل توجه در ،لودگ��ی هوای اصفهان

 دارد .
طبق بررس��یها و گزارش��های اعالم ش��ده هر موتور 
سیکلت عالوه بر آلودگی صوتی شش برابر یک خودرو 
در آلودگ��ی هوا س��هم دارد و یکی از مناب��ع آالینده 

محیط زیست محسوب می شود .
پایگاه خبری پلی��س همچنین در گ��زارش دیگری 
از افزای��ش س��اعت کار دفاتر خدم��ات الکترونیکی 
 انتظام��ی )پلی��س + 10( خب��ر داد و اع��الم

 کرد :
س��اعت کار این دفاتر از ش��نبه تا چهارشنبه از هفت 
و 30 دقیقه صبح ت��ا 15 و 30 دقیقه بعدازظهر و روز 
 پنجش��نبه از هف��ت و 30 دقیقه ت��ا 11 و 30 دقیقه

 است.

هیچ کس برای ریه های اصفهان دلسوزی نمی کند

کوره هایی که حاضر به جابجایی از 
اصفهان و انتقال ب��ه 50 کیلومتری 
این شهر نیستند تا پاالیشگاهی که 
زیرگوش ش��هر اصفهان فعالیت می کند تا تاالب گاوخونی 
در ش��رق نصف جهان و حتی بیابان های نایین، همه و همه 

اصفهان را به سرفه انداخته است.
کانون ه��ای ریزگ��رد و گ��رد و غبار ک��ه در س��ه منطقه از 
استان اصفهان متمرکز ش��ده اس��ت، از اصلی ترین عوامل 
 غبارآلود ش��دن هوای اصفهان در برخی فصول سال به شمار 

می آید.
منطقه آران و بیدگل تا نایین، خ��ور و بیابانک و اصلی ترین 
کانون نیز که به شهر اصفهان نزدیک تر است، تاالب گاوخونی 

در شرق اصفهان است.
برخی از کانون های ریزگ��رد در اصفهان، به دلیل ش��رایط 
جغرافیایی و خشک ش��دن رودخانه زاینده رود و بیابان های 
چندین ساله استان اصفهان به وجود آمده اند که البته برخی 
از همین عوامل به ظاهر طبیعی نیز در نهایت در اثر سوء تدبیر 
انسان به وجود آمده اس��ت اما برخی از کانون های ریزگرد و 
خطرات ناشی از آن به دنبال عملکرد ناصحیح انسان ها ایجاد 

شده است.

منطقه ش��مال اصفهان یعنی برخ��وار که آن ه��م از کانون 
های انتشار ریزگرد در اس��تان اصفهان به حساب می آید از 
جمله این مناطق اس��ت که به دلیل عوامل انس��انی به یک 
 کانون خطرساز برای محیط زیست و س��المتی بشر تبدیل

 شده است.
اغلب ک��وره ه��ای آجرپ��زی در اصفه��ان در ای��ن منطقه 
و در ش��رق اصفه��ان، اس��تقرار یافته ان��د که ب��ه دلیل نوع 
فعالیت آنها خ��اک به مرور زم��ان در این مناطق فرس��وده 
 ش��ده و یکی از کانون ه��ای ریزگ��رد در اصفهان را س��بب

شده است.
عالوه بر این نوع س��وختی که این کوره ها استفاده می کنند 
مازوت است، س��وختی که از نظر کارشناسان محیط زیست 
آالینده اس��ت و باید به گاز تغییر یابد اما به دلیل محدودیت 
منابع گازی و در اولویت بودن مصرف خان��وار در این زمینه 
گویی، زیرس��اخت های مناس��ب برای تغییر نوع سوخت از 
مازوت به گاز در این واحدها وجود ندارد و محیط زیس��ت و 
استانداری مصرانه بر انتقال این واحدها به مکان دیگری که در 

50 کیلومتری اصفهان باشد تاکید دارند.
تردید تولید کنندگان آجر در توجیه اقتصادی جابجایی

با این حال تولیدکنندگان آجر در این منطقه به دلیل اینکه 

طی این سال ها س��رمایه گذاری دو تا س��ه میلیاردی برای 
راه اندازی واحدهای صنعتی خود اق��دام کرده اند، حاضر به 
جابجایی از این منطقه نیس��تند چراکه در توجیه اقتصادی 

این کار تردید دارند.
از سوی دیگر مسئوالن جانمایی واحدها در شرق را نیز مغایر با 

طرح آمایش سرزمین عنوان می کنند.
تنها مسکنی که برای این درد در نظر گرفته شده، طبق نظر 
کارگروه اضطرار و بحران هوای استان اصفهان، تعطیلی این 
واحدها در روزهایی است که اصفهان در آستانه وارونگی هوا 

قرار می گیرد.
اما یکی از مناطقی که ش��اید دست کمی از ش��رق و شمال 
اصفهان هم نداشته باش��د و فعالیت واحدهای آن آالیندگی 
اصفهان را نیز سبب شده اند، واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاه 
و بسیاری از واحدهای صنعتی ای است که در غرب و شمال 
غرب اصفهان مستقراند و به اندازه قدمت کوره های آجرپزی 

فعالیت می کنند.
پاالیشگاه اصفهان و شرکت های پتروشیمی اطراف این واحد 
نیز از ایجاد آالیندگی برای اصفهان مستثنی نیستند و به نظر 
می رسد در این سال ها اگر نگوییم غفلت اما باید دیده اغماض 

به فعالیت این واحدهای آالینده نگریسته شده است.
موضوعی که باید مورد بررس��ی و پایش قرار گرفته و میزان 
تاثیرگذاری فعالیت این واحدها همچون کوره های آجرچزی و 
معادن شن و ماسه و تاالب گاوخونی و دیگر کانون های ریزگرد 

و آالینده اصفهان، زیر ذره بین مسئوالن قرار گیرد.
تاخیر 5 س�اله در اجرای دستور انتقال کوره های 

آجرپزی به خارج از شهر اصفهان 
اما در این میان حمید ظهرابی،مدیر کل سازمان محیط زیست 
استان اصفهان با اش��اره به الودگی کوره های آجرپزی شرق 
اصفهان خاطر نشان کرد: پنج سال پیش قرا بود این کوره ها 
به 50 کیلومتری شهرها منتقل شوند اما این مدت تمام شد و 

هیچ اتفاقی نیفتاده است.
به گفته وی، امسال به سازمان صنعت ومعدن اعالم شد فعالیت 
این کوره ها از نظر محیط زیست غیر مجاز است و در معاونت 
عمران این سازمان کمیته ای تشکیل شد تا به روند انتقال این 

مراکز اقدام کند.
ظهرابی اظه��ار ک��رد: انتقال این ک��وره ها نقش��ی موثر در 
کاهش بیابان زایی ش��رق اصفهان دارد و ما پیگیریم تا روند 
 انتق��ال کوره های اج��ر و تولید گ��چ هر چه س��ریعتر انجام 

شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( گلپایگان گفت: کمک 
های مردمی به این نهاد در11 ماه امس��ال با افزایش 35 
درصدی نس��بت به مدت مشابه پارس��ال به بیش از یک 

میلیارد تومان رسید.
سید رس��ول محمدیان فزود: کمک های مردمی در سه 
قالب صدقات، امانی و ش��رعی و کمک های مستقیم از 

سوی خیرین انجام شده است.
وی با اش��اره به اینکه در بخش حمایتی سه هزار و 527 
خانوار شامل پنج هزار و 950 نفر از خدمات این نهاد بهره 
مند هس��تند، اظهار کرد:خدمات ارایه شده به مدجویان 
زیر حمایت این نهاد در کلیه س��رفصل ها ماهانه بالغ بر 
400 میلیون تومان است که بخش عمده ای از پرداخت 

ها ازاعتبارات دولتی است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان گلپایگان 
اظهار کرد: دراین مدت حدود دو میلیارد و 700میلیون 
تومان تس��هیالت اش��تغال زا در قالب وام ه��ای بانکی 
ام��دادی و کاریابی ب��ه 252نفر مدجوی��ان زیر حمایت 
 و دیگ��ر واجدان ش��رایط در ای��ن شهرس��تان پرداخت

 شد.
وی همچنی��ن گف��ت: در س��ال ج��اری680 نف��ر از 
مددجویان زیر حمایت این نهاد ب��رای آموزش به مراکز 
 فن��ی و حرفه ای دولت��ی و خصوصی گلپای��گان معرفی

 شدند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان گلپایگان با 
اشاره به اینکه در بخش فرهنگی 220 دانش آموز و 116 
دانشجو از خدمات این نهاد استفاده می کنند،تاکید کرد: 
توانمندسازی، کارآفرینی، تحکیم خانواده و کمک های 
هدفمند به مدجویان از رویکردهای مهم فعالیت کمیته 

امداد است.
وی به طرح اک��رام ایتام در این نهاد اش��اره کرد و گفت: 
اکن��ون 539 حام��ی سرپرس��تی 152 یتی��م را در این 

شهرستان بر عهده دارند.
شهرس��تان گلپایگان در 180 کیلومتری ش��مال غرب 

اصفهان قرار دارد.

معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان 
اصفهان گفت: بخش عمده ای از آثار و محصوالت صنایع 

دستی کشور توسط بانوان تولید می شود. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، محمد حس��ین دهقان در بازدید از اولین 
نمایشگاه مشاغل خانگي، صنایع و هنرهاي دستي بانوان، 
تزیینات منزل و هدایا با اشاره به این که60 درصد از قشر 
صنعتگر و هنرمند صنایع دس��تی کشور را بانوان تشکیل 
می دهند، اظهار داشت: در بسیاری از رشته های بومی و 

اصیل اصفهان، نقش بانوان پر رنگ تر از آقایان است. 
وی در ادامه اعالم ک��رد: فعاالن کارگاه ه��ای خانگی در 
تمامی رشته های صنایع دس��تی می توانند با مراجعه به 
معاونت صنایع دستی، مجوز مش��اغل خانگی را دریافت 

کرده و از برنامه های حمایتی سازمان بهره مند شوند.
وی افزود: در سال های گذش��ته بالغ بر 6 میلیارد تومان 
تس��هیالت بانکی در اختیار فعاالن مش��اغل خانگی قرار 

داده شده است.
معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان 

اصفهان با اعالم این که از 28 اسفندماه سال جاری تا 15 
فروردین ماه س��ال آینده، بازارچه های صنایع دستی در 
اکثر شهرستان های استان و با همکاری بخش خصوصی 
دایر خواهد شد، خاطر نشان کرد: بخشی این بازارچه ها به 

آثار صنایع دستی بومی، اصیل و سنتی استان و بخشی از 
آن نیز به صنایع دستی سایر مناطق کشور اختصاص دارد. 
دهق��ان اب��راز امی��دواری ک��رد: هنرمن��دان از طری��ق 
رخدادهای��ی مانند این نمایش��گاه و همچنی��ن بازارچه 
های ن��وروزی صنای��ع دس��تی بتوانن��د آثار خ��ود را به 
 نحو مناس��ب و شایس��ته ای عرض��ه کرده و ب��ه فروش 

برسانند.
وی با اش��اره به برنامه ه��ای نوروزی این س��ازمان گفت: 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی استان اصفهان 
تالش دارد در ایام نوروز به عنوان متولی اصلی گردشگری 

استان، میزبان شایسته ای برای مسافران نوروزی باشد. 
رونق ب�ازار مش�اغل خانگی و کاه�ش قاچاق 

صنايع دستی با حضور در نمايشگاه ها
معاون ام��ور مراک��ز  اداره کل آموزش فن��ي و حرفه اي 
اس��تان اصفهان با اشاره به نقش نمایش��گاه ها در توسعه 
فض��ای بازاریاب��ی و ف��روش تولیدکنن��دگان مش��اغل 
خانگ��ی گف��ت: یکی از سیاس��ت گ��ذاری ه��ای دولت، 
توسعه مش��اغل خرد و مش��اغل خانگی اس��ت و در این 
راس��تا برگزاری نمایش��گاه ها می تواند در توس��عه این 
 فضا و بازاریابی و فروش تولیدکنندگان بس��یار راهگش��ا 

باشد.  
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان، عباس مهدیان در حاشیه اولین نمایشگاه 
مشاغل خانگي، صنایع و هنرهاي دستي بانوان، تزیینات 
منزل و هدایا با اش��اره به این که آموزش در کنار تولید از 
دیگر مباحث این نمایشگاه است، افزود: سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای در مقوله های مختلف مانند تراشه، سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنین رشته های مختلف 
 صنایع دس��تی به ص��ورت ج��دی پیگیر بح��ث آموزش 

است. 
معاون ام��ور مراک��ز  اداره کل آموزش فن��ي و حرفه اي 
اس��تان اصفهان، س��اماندهی مش��اغل خانگ��ی و فضای 
بازاریابی به صورت گروهی را یکی از سیاست های برگزاری 
چنین نمایشگاهی دانس��ت و بیان داشت: توسعه فروش 
و بازاریاب��ی از طریق چنین نمایش��گاه هایی م��ی تواند 
 قاچاق و واردات محصوالت بی کیفیت خارجی را کاهش

 دهد. 
وی به تسهیالت اعطایی به مشاغل خانگی اشاره و خاطر 
نشان کرد: تسهیالت مش��اغل خانگی در تمام بخش ها، 
زیر مجموعه کارگروه اش��تغال استان قرار می گیرد و این 
تسهیالت به صورت پرداخت وام هایی با سود بیشتر از 20 
درصد است. همچنین در بحث پشتیبانی مشاغل خانگی، 
صندوق مهر امام رضا )ع( وام هایی با سود پایین پرداخت 

می کند. 

دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل ق��وا در امور 
نیروهای مسلح گفت: تکمیل پروژه مرکز فرهنگی دفاع 

مقدس اصفهان نیازمند مدیریت جهادی است.
به گزارش زاین��ده رود و به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
دفتر نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان 
، سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی روز چهارشنبه در 
اولین نشس��ت هیات امنا مرکز فرهنگ��ی دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: احداث باغ موزه ها و مراکز فرهنگی 
دفاع مقدس اقدامی بزرگ و تأثیر گذار برای ثبت تاریخ 

شفاهی دفاع مقدس است.
در این نشس��ت که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان برگزار ش��د، دستیار و مشاور عالی 

فرماندهی کل قوا در امور مربوط به نیروهای

مسلح با اشاره به اینکه اصفهان در آزاد سازی کردستان 
و پیشبرد جنگ در هشت سال دفاع مقدس پیشتاز بود، 
تصریح کرد: شایسته استانی همانند اصفهان نیست که با 
وجود یک ششم شهدای دانش آموز کشور، 600 روحانی، 
4640 پاسدار و 12 هزار بسیجی شهید هنوز یک مرکز 

فرهنگی دفاع مقدس نداشته باشد.
سرلش��گر رحیم صفوی حفظ هویت اسالمی ، ارزشی و 
ملی نس��ل های آینده را در گرو احداث و راه اندازی این 
مراکز فرهنگ��ی و باغ موزه های دفاع مقدس دانس��ت و 
افزود: در حال حاضر استان اصفهان 300 هزار دانشجوی 
زیر 30 س��ال دارد که دوران دفاع مقدس را درک نکرده 
اند و ما باید این هویت اس��المی و ایرانی را در وجود آنها 

نهادینه کنیم.
وی ترویج روحیه ایثارگ��ری ، مقاومت و ترویج مدیریت 
جهادی را از دیگر اه��داف راه اندازی این مراکز فرهنگی 
بیان کرد و گفت: زمانی بر ما گذشت که همه برای منافع 
ایران و اسالم جان و مال خود را فدا می کردند اما امروزه 
این ارزش ها تغییر کرده است و بازگرداندن آن روحیه ها 

جز با یادآوری شرایط و خاطراتشان میسر نخواهد شد.
صفوی خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم مفهوم اقتصاد 
مقاومتی و مدیریت جهادی را بفهمیم باید تاریخ 8 ساله 

دفاع مقدس را مرور کنیم.

راه اندازی بازارچه های صنايع دستی نوروزی در اصفهان

60 درصد از صنايع دستی کشور توسط بانوان تولید می شود

تکمیل پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان نیازمند 
مديريت جهادی است

کمک های مردمی به کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گلپايگان افزايش يافت
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يادداشت

سرمايه گذار موفق کیست؟
به اعتق��اد کارشناس��ان، 
یک س��رمایه گ��ذار موفق 
باید از س��ه ویژگی مهم و 
اولیه برخوردار باشد؛ صبر، 
خوش بینی و آموزش سه 
عاملی هس��تند ک��ه عدم 
توجه به آنها در بس��یاری 
م��وارد شکس��ت فعالیت 
تجاری و س��رمایه گذاری 
را در پی داشته است. در ادامه مطلب به بررسی این سه عامل 

کلیدی می پردازیم.
صبر 

سرمایه گذار موفق یک س��رمایه گذار صبور است. این امکان 
وج��ود دارد که در ی��ک دوره زمانی کوتاه نوس��ان قیمت در 
بازارهای مختلف بس��یار باش��د اما یک فعالیت بلند مدت در 
اکثر مواقع با افزایش قیمت و در نتیجه س��ود س��رمایه گذار 
همراه اس��ت. بحران های اقتص��ادی نیز از ی��ک دوره زمانی 
برخوردار بوده و بدون ش��ک هیچ چیزی برای همیشه ادامه 
پیدا نمی کن��د. رکود اقتصادی چند ماه ادامه داش��ته و یا در 
نهایت یک یا دو س��ال ادامه پی��دا می کند اما دی��دگاه بلند 
مدت و صبر سرمایه گذار می تواند شرایطی را ایجاد کند که 
 میزان ضرر کاهش پیدا کرده و این دوران را به سالمت سپری

 کند.
خوش بینی 

سرمایه گذار موفق یک سرمایه گذار خوش بین است. همواره 
باید این باور و امید که شرایط جهانی بهتر شده و رشد اقتصاد 
جهانی ادامه پیدا می کند در ذهن سرمایه گذار وجود داشته 
باش��د. در غیر این صورت اگر جهان را در مس��یر رکود، افت 
شاخص ها و افزایش مش��کالت اقتصادی بداند خیلی زودتر 
از آن چیزی ک��ه انتظار م��ی رود با شکس��ت مواجه خواهد 
شد. اگر به این مساله که ش��رایط در حال بدتر شدن هستند 
ایمان دارید، تنها کار ممکن پنهان کردن پول و س��رمایه در 

گاوصندوق خانه به جای سرمایه گذاری است.
آموزش 

سرمایه گذار موفق یک سرمایه گذار آموزش دیده و تحصیل 
کرده اس��ت. مس��لما هیچ فردی به اندازه خود سرمایه گذار 
به ارزش پول و دارای��ی هایش آگاه نیس��ت. بنابراین باید به 
مسئولیت هایی که در سرمایه گذاری بر عهده می گیرد، آشنا 
باشد. به عنوان مثال، چگونه می توان خطرات را به کمترین 
میزان رسانده و در مقابل چگونه درآمد و سود را افزایش داد. 
بدون دانش س��رمایه گذاری تنها با حدس و گمان به فعالیت 
پرداخته و در این ش��رایط احتمال وقوع ه��ر رخدادی وجود 
دارد.اگ��ر از آموزش الزم برخوردار نیس��تید بهتر این اس��ت 
که مس��ئولیت های الزم را به افراد متخصص بسپارید. اما فرا 
گرفتن آموزه های س��رمایه گذاری وظیفه غیر ممکنی نمی 
باش��د، تنها باید گام اول را در این مس��یر برداشته و به سوی 

موفقیت حرکت کرد.

برنج ايرانی سال آينده کدرهگیری 
خواهد داشت

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور،گفت: براساس 
آمارهای رسمی تا مهرماه امس��ال یک میلیون تن برنج وارد 
کشور شده است که این رقم با توجه به تولید 2 میلیونی داخل 
ما را در شرایط مازاد ذخیره سازی برنج قرار داده است.وی با 
بیان اینکه نیاز برنج کش��ور حدود 3 میلیون تن است، افزود: 
با توجه به اینکه در سال 92 نیز یک میلیون برنج وارد کشور 
شده، با احتس��اب تولید 2 میلیون تنی برنج داخلی در سال 
جاری و واردات یک میلیون تنی برنج در همین سال؛ در حال 
حاضر ما با 4 میلیون تن برنج روبه رو هس��تیم که این نشان 
از آن دارد که در سال 94 به ش��رط تولید 2 میلیون تن برنج 
 در داخل مش��کلی در تأمین نیاز مصرف کنندگان نخواهیم

 داشت.
دبی��ر انجم��ن برنج کش��ور در ادام��ه صحبت ه��ای خود به 
جلس��ه اخیر کمیته س��المت برنج اش��اره ک��رد و گفت: در 
این جلس��ه قرارش��ده برندهای مختلف برنج بر روی بس��ته 
ها مش��خصات برنج های خود اع��م از وارداتی ی��ا داخلی را 
درج نماین��د ت��ا مصرف کنندگان ب��ا آگاهی نس��بت به کاال 
اقدام ب��ه خرید کنن��د. وی ادام��ه داد:برنج ه��ای ایرانی هم 
 از س��ال 94 بای��د کدرهگیری را در بس��ته ه��ای خود درج

 نمایند.

کنتورهای هوشمند راهکار مقابله با 
گم شدن گاز

محمدرضا غروی معاون مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران 
اظهار داشت: 34 هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی، 2٦2 هزار 
کیلومتر شبکه های توزیع گاز، 9 میلیون و ٧٠٠ هزار انشعاب 
گاز در شهر و روس��تاهای کش��ور وجود دارد.وی با اشاره به 
تحویل ساالنه ١٧٠ میلیارد مترمکعب گاز از بخش باالدستی 
صنعت نفت، افزود: با توجه به پراکندگی و حساس��یت توزیع 
گاز در کشور بحث اندازه گیری و میترینگ از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت.معاون مدیرعامل ش��رکت ملی گاز با بیان 
اینکه هم اکنون سیس��تمهای اندازه گیری و کنتورهای گاز 
در کشور با اس��تانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، یادآور 
شد: گم شدن دو تا س��ه درصد از گاز تولیدی در جهان امری 

طبیعی است.
معاون مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز از تالش ش��رکت ملی 
گاز ب��رای اس��تفاده از کنتوره��ای هوش��مند و کنتورهای 
اولتراس��ونیک خبر داد و گفت: ه��م اکنون اس��تفاده از این 
کنتورها بصورت پایلوت در برخی از مناطق کش��ور در حال 
انجام اس��ت.غروی از فعالیت بی��ش از ١9 میلیون کنتور گاز 
در کش��ور خب��ر داد و گفت: ای��ن کنتورها به دلیل داش��تن 
فناوری پایین نی��از به تعوی��ض و ارتقا سیس��تم دارد از این 
رو از دانش��گاههای کش��ور و مراکز علمی تقاضا داریم برای 
 بومی س��ازی کنتورهای مدرن با ش��رکت ملی گاز همکاری 

کنند.

دو راهکار برای تامین هزينه 
نگهداری راه ها

معاون ش��رکت ساخت 
و توس��عه زیربناه��ای 
حمل و نقل با اش��اره به 
اینکه می توان با دریافت 
عوارض س��وخت هزینه 
نگهداری راه ها را تامین 
ک��رد، گفت: بای��د زمان 
بازگشت س��رمایه بخش 
خصوصی را با تعیین رقم عوارض تضمین کرد. حسن احمدی 
نوری در خصوص تامین هزینه های نگه��داری از آزادراه ها، 
اظهار داش��ت: یکی از روش های متداول در دنیا اس��تفاده از 
عوارض یا مالیات بر س��وخت اس��ت که با این روش، وسایل 
نقلیه به تناس��ب مس��یر طی ش��ده به ص��ورت اتوماتیک از 
 س��وخت مصرفی مبلغی برای نگهداری راه ها اختصاص پیدا 

می کند.
 وی با بی��ان اینکه ما هم م��ی توانیم در کش��ور این روش را 
پی��اده کنیم، گفت: ع��الوه بر ای��ن روش می ت��وان از روش 
پرداخت مس��تقیم  اس��تفاده کرد بطوریکه در ایستگاه های 
 عوارضی مبلغی را برای تامی��ن هزینه های نگهداری دریافت

 کنیم.
 معاون شرکت ساخت و توسعه آزادراه های کشور با تاکید بر 
اینکه البته اگر مزایای استفاده از آزادراه را نسبت به خسارات 
ناشی از حوادث جاده ای مقایس��ه کنیم این عوارض عددی 
بسیار کمتر خواهد داش��ت، بیان کرد: باید توجه داشت عدد 
مشخص شده برای پرداخت عوارض در صورتی می تواند بخش 
خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق کند که متناسب با زمان 
بازگشت سرمایه باش��د و از آنجایی که نگهداری از آزادراه ها 
تا زمان بازگشت سرمایه برعهده سرمایه گذار است بنابراین 
این ارتباط دوطرفه خواهد بود. احمدی نوری با اشاره به اینکه 
آمارها نش��ان می دهد که اح��داث آزادراه موجب کاهش 3۵ 
درصدی تصادفات رخ به رخ می ش��ود، افزود: تصادفات ناشی 
از واژگونی، خروج از قوس ها و پیچ های جاده ها در آزادراه در 
مقایسه با س��ایر جاده ها کاهش 2٠ درصدی داشته است که 
این موضوع هم به دلیل استانداردهای باالی طراحی هندسی 

در آزادراه ها است. 
وی ب��ه کاه��ش دسترس��ی ه��ای محل��ی در آزادراه ه��ا و 
تاثی��ر آن بر کاه��ش تصادف اش��اره کرد و گف��ت: کم بودن 
دسترس��ی های محلی، کاه��ش 4٠ درص��دی تصادفات در 
ج��اده ه��ا و نواحی منته��ی ب��ه راه ها را ب��ه دنب��ال دارد و 
در تم��ام آزادراه های س��اخته ش��ده در کش��ور م��ی توان 
 ای��ن کاه��ش آم��ار تصادفات منج��ر به ف��وت را مش��اهده

 کرد.

4
افزایش دستمزد کارگران قطعی است اما میزان آن مشخص نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی کار دستمزد کارگران 
در س��ال 94 بررس��ی ش��د اما به جمع بندی نهایی نرس��یدیم. وی ادامه داد: حتماً 
 افزایش دس��تمزد کارگران را در س��ال 94 خواهیم داش��ت اما میزان آن مشخص

 نیست. 

نرخ بیکاری یکی از مهم ترین ش��اخص های ارزیابی در 
کشورها و همچنین مالکی برای عملکرد مناطق داخلی 
هر کشوری محس��وب می ش��ود. نرخ بیکاری می تواند 
مالکی باشد تا نشان دهد نیرو و سرمایه انسانی کشور در 

چه شرایطی به سر می برند.
 در ایران متاسفا نه نرخ بیکاری از شرایط مناسبی برخوردار 
نیست، تعداد متقاضیان کار باال است و شکاف های عمیقی 
بین فرصت دسترسی به مشاغل بین زنان و مردان وجود 
دارد. در واقع عموما نرخ بیکاری زنان نس��بت به مردان 2 
برابر و بیشتر از آن است و این نرخ برای زنان جوان زیر 3٠ 

سال کشور تا ۵٠ درصد نیز تخمین زده شده است.
شکاف بیکاری در مناطق مختلف کشور

طب��ق آماره��ای موج��ود بی��ش از 4٠ میلی��ون نفر از 
جمعیت کش��ور در هیچگونه فعالیت اقتصادی و توسعه 
ای کش��ور نقش ندارند و تنها مصرف کننده هس��تند؛ از 
آن س��و تعداد افراد تحت تکلف ش��اغالن ایرانی از برخی 
دیگر از کش��ورها باالتر اس��ت که نش��ان می دهد افراد 
 فش��ار بیش��تری را برای تامین هزینه های خانوار تحمل 
می کنند. نرخ مش��ارکت اقتصادی در ایران پایین و زیر 
4٠ درصد اس��ت؛ در حالی ک��ه این نرخ در کش��ورهای 
توس��عه یافته باالتر از ٦٠ درصد بوده که نش��ان دهنده 
درصد باالتری از جامعه در جریان رش��د و توسعه کشور 
است. البته به نظر می رسد اقتصاد ایران فعال در شرایط و 

ظرفیت مناسبی برای پذیرش میلیون ها تقاضای جدید 
فعالیت اقتصادی مردم هم قرار نداشته باشد. کارشناسان 
بازار کار معتقدند به دلیل تغیی��رات یکباره جمعیتی در 
ایران در دهه ٦٠ و پس از آن رسیدن میلیونی نیروی کار 
جوان کشور به سن کار در دهه ۸٠ به بعد، باعث انباشت 
تقاضای کار در ای��ران و از بین رفتن تع��ادل در عرضه و 
تقاضای نیروی کار شده است.همچنین تغییراتی که در 
فرهنگ و نگاه جامعه نس��بت به تحصیالت دانشگاهی به 
وجود آمد باعث ش��د تا صدها هزار نفر پ��س از فراغت از 
تحصیالت متوسطه راهی دانشگاه ها شوند و این مسائل 
باعث می شود تا اولویت ها و خواسته های افراد نسبت به 
کار و اشتغال نیز تغییر کند؛ بنابراین افراد تحصیل کرده 
دیگر هر ش��غلی را نمی پس��ندند و با وجود تشکیل صف 
تقاضا برای ورود به برخی عرصه ها، تقاضا برای اشتغال در 
 برخی حرفه ها به ص��ورت کلی خلوت و خالی از متقاضی 

می ماند.
چگونه به شغل نگاه می کنیم؟ 

از س��ویی ع��دم توس��عه مت��وازن در مناط��ق مختلف 
کش��ور، توزیع نامناس��ب درآمدها و فرصت ها در استان 
های کش��ور؛ تمرکز س��رمایه گذاری ها در بخش هایی 
از کش��ور و خالی ماندن برخی مناط��ق از انجام فعالیت 
های اقتصادی باعث ش��ده تا امروز فاصله و ش��کاف نرخ 
بیکاری در استان های کشور به ١٠ درصد برسد که البته 

 این ش��کاف در پاییز س��ال 92 به میزان ١۵ درصد بوده
 است. به عقیده کارشناسان اینکه فاصله معناداری بین 
نرخ بیکاری استان های مختلف یک کشور وجود داشته 
باشد عالوه بر اینکه نش��ان دهنده بی عدالتی در توزیع 
امکانات و فرصت ها در آن کشور اس��ت، از سوی دیگر 
هشداری است برای برنامه ریزان و سیاست گذاران کالن 
کشور تا ترتیبی اتخاذ شود که  اینگونه شکاف ها در مناطق 

مختلف کشور به نحوی کاهش یابند.
وزير اقتصاد: عدالت جغرافیايی نداريم

در پاییز سال گذشته فاصله بیکاری در استان های کشور 
به میزان ١4.9 درص��د بوده و بهتری��ن وضعیت بیکاری 
با 4 درصد برای استان گلستان از س��وی مرکز آمار ایران 
اعالم ش��ده بود و در عین حال، بدترین وضعیت بیکاری 

نیز در اس��تان لرس��تان با 
١۸.9 درص��د، ذکر ش��ده 
بود؛ بنابراین شکاف شدید 
١4.9 درص��دی بیکاری از 
استانی در ش��مال کشور 
تا اس��تانی در غرب کشور، 
نش��ان دهنده نابرابر بودن 
فرصت های دس��تیابی به 
امکانات، س��رمایه گذاری 
ه��ای نامت��وازن، فقی��ر 
مان��دن برخ��ی مناطق از 
جریان توس��عه و مسائلی 
از این دست اس��ت. با این 
حال تالش م��ردم مناطق 
مختل��ف کش��ور ب��رای 
ایجاد فضاه��ای اقتصادی 

و اش��تغال زایی نیز نمی توان��د در کاهش ن��رخ بیکاری 
تاثیرگذار نباشد. آخرین آمار اعالم شده نیز مربوط به پاییز 
امسال اس��ت که طی آن نرخ بیکاری در بهترین وضعیت 
برای اس��تان مرکزی ۵.۵ درصد و در بدترین وضعیت در 
استان کرمانش��اه ١۵.3 درصد اعالم شد که باز هم نشان 
 دهنده ش��کاف 9.۸ درصدی بی��کاری در اس��تان های

 کشور است.
مهاجرت میلیونی در جستجوی شغل

بنابراین با توجه به  آمارها و ش��رایطی که در اس��تان ها 
تنها در بخ��ش آمارهای بی��کاری وج��ود دارد می توان 
مهاجرت ه��ا و جا ب��ه جایی ه��زاران نفر از ش��هروندان 
ایران��ی ب��ه مناطق دیگ��ر کش��ور را در جس��تجوی کار 
توجیه کرد. اینکه فردی از ش��مال کش��ور پ��س از طی 
کیلومترها راه خ��ود را به نقطه ای در جنوب کش��ور می 
 رساند؛ می تواند تنها یک دلیل داشته باشد و آن هم فقط

 کار است.

شکاف بیکاری استان ها ۳ برابر شد 

مهاجرت های میلیونی در جستجوی کار

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1537شنبه 16  اسفند 1393 | 16 جمادی االول 1436

No. 1537  | mar7 ,2014  |  8 pages 

همگام با سرمايه داران 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 93/7/ز   
بزرگترین مزایده فروش امالک در سطح استان اصفهان 
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پیام نور 
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 امکان تولید غذای ماهیان خاوياری در
 داخل کشور فراهم شد

برنامه سه ساله برای سبک سازی 
16 درصدی بدنه دولت

در طرح اصالح ساختار نظام اداری که از ابتدای سال 94 
به مدت سه س��ال اجرا می شود، برای س��بک  سازی بدنه 
دولت ١2 درصد از واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتی 
و ١2 درصد دیگر به مدیریت های محلی مثل ش��هرداری 
ها واگذار خواهد شد. معاون نوس��ازی اداری و سرپرست 
معاونت سرمایه انسانی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گفت: بدنه عملیاتی دولت درمدت س��ه س��ال ١٦ درصد 

سبک تر خواهد شد. 
علی صفدری افزود: در طرح اصالح س��اختار نظام اداری 
که از ابتدای سال 94 و به مدت سه س��ال اجرا می شود، 
١2 درصد از واحدهای عملیاتی کشور به بخش غیردولتی 
واگذار خواهد ش��د. وی گف��ت: همچنی��ن در این مدت 
١2 درص��د از واحده��ای عملیاتی دولتی را ب��ه مدیریت 
های محل��ی از جمله ش��هرداری ه��ا واگذار م��ی کنیم.

صفدری با اش��اره به طرح اصالح س��اختار نظ��ام اداری 
کش��ور اعالم کرد: در این طرح وظایف و سهم هر دستگاه 
تعیین و دس��تگاه ها در قالب تفاهم نامه ای که با سازمان 
 مدیریت امضا کرده اند، س��هم و نقش خود را ایفا خواهند 

کرد.

قائم مقام وزير راه و شهرسازی در 
مسکن  مهر خبر داد:

ارائه وام ۳0 میلیون تومانی 
مسکن  مهر از 16 اسفند امسال

احم��د اصغری مهرآب��ادی قائم مق��ام وزی��ر راه و 
شهرسازی اظهار کرد: تسهیالت مسکن  مهر از 2۵ 
به 3٠ میلیون توم��ان افزایش پیدا کرد و این میزان 
تس��هیالت از ش��نبه ١٦ اس��فندماه جاری اجرایی 

خواهد شد.
 وی تصریح ک��رد: اج��رای طرح های زیرس��اخت 
خدمات��ی مس��کن  مه��ر نظی��ر آب، ب��رق، گاز 
و فاضالب نی��از به ۵ ه��زار و ٦٠٠ میلی��ارد تومان 
اعتب��ار دارد ک��ه طی دو هفت��ه گذش��ته یک هزار 
 میلی��ارد توم��ان از س��وی دول��ت تامی��ن اعتبار

 شد. 
2٧٠ هزار واحد مس��کن  مهر ابتدای س��ال ١394 
تحوی��ل متقاضیان می ش��ود قائم مقام وزی��ر راه و 
شهرسازی در مس��کن  مهر بیان داشت: 2٧٠ هزار 
واحد مس��کن  مهر تا پایان س��ه ماهه ابتدای س��ال 
 ١394 با تامین آب و برق تحویل متقاضیان خواهد 

شد.

محمود بهمنی رییس موسسه تحقیقات 
بی��ن الملل��ی تاس��ماهیان دری��ای خزر 
گفت: با توجه به سیاس��ت ه��ای وزارت 
جهادکش��اورزی در زمین��ه اس��تفاده 
حداکثری از ت��وان و ظرفی��ت اجرایی و 
تحقیقاتی کشور برای حمایت از پرورش 
دهن��دگان ماهی��ان خاویاری ، امس��ال 

محققان موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری خزر 
توانستند فرموالسیون غذایی ماهیان خاویاری را پس از ١۵ 
سال تحقیق و بررسی بدس��ت آورند و نتایج آن را در اختیار 
پرورش دهندگان این ن��وع ماهی با ارزش ق��رار دهند. وی 
خاطرنشان کرد : در این فرموالسیون نیاز های غذایی برای 
رشد ماهیان خاویاری در مراحل مختلف الروی ، بچه ماهی ، 
پرواری و مولد در قالب ده ها پروژه تحقیقاتی به انجام رسیده و 
هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد. وی یادآورشد : با توجه 
به تنوع ش��رایط پروش ماهیان خاویاری که در استان های 
مختلف وجود دارد با ارتقای این فرموالسیون امکان رقابت در 
بین تولید کنندگان غذایی ایجاد می شود که ضمن حمایت 
از تولید غذای داخلی و برتری کیفیت غذایی داخل کشور می 
توان ماهیان خاویاری را متناسب با تولید غذای بومی پرورش 

داد. رییس موسس��ه تاسماهیان 
خزر گفت : هم اکنون غذا ماهیان 
خاویاری در خارج از کشور تولید 
می ش��ود که با نیازه��ای غذایی 
گونه های بومی کشور ما تناسب 
ندارد. بهمنی افزود : پروتکل تولید 
غذای ماهی��ان خاویاری با بخش 
خصوصی منعقد شده و این بخش موظف شده است که روی 
این فرمول غذایی و تولید غذای ماهیان خاویاری کار کند. وی 
فرموالس��یون غذایی ماهیان خاویاری را یکی از راهکارهای 
افزایش میزان تولید این ماهیان دانس��ت و اظهار داشت : در 
فرموالسیون قبلی در ازای غذای مصرفی ) اف.سی.آر ( ،میزان 
رش��د ماهی دو به یک یعنی به ازای مصرف دو کیلو گرم غذا 
یک کیلوگرم گوشت تولید می شد که براساس فرموالسیون 
جدید این میزان افزایش یافته است.وی تصریح کرد : با بدست 
آوردن فرموالسیون تولید غذایی بومی ماهیان خاویاری می 
توان آینده خوبی را در زمینه رشد و پرورش ماهیان خاویاری 
در کشور فراهم کرد و این کار به معنای حمایت از آبزی پروری 
و راهکاری برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری براساس یافته 

های دانش بنیاد تلقی می شود.

 کیفیت خودروهای سنگین 
داخل چگونه است؟

در میان کامیونت های تولیدی در 
بهمن ماه امسال، کامیونت ایسوزو 
NPR٧۵P با 2۸.٧ نمره منفی در 

رتبه نخست قرار دارد.
پس از آن کامیونت الوند با 3٦.٦ 
 نمره منفی در رتبه دوم قرار گرفته

 است.
 در گ��روه کامیون ه��ای تولیدی 
در کش��ور نیز، کامیون اس��کانیا 
G4٠٠ ب��ا 2٦.3 نم��ره منفی در 

رتبه نخست قرار گرفته است.
رتب��ه دوم کامیون ه��ای تولی��دی در بهم��ن م��اه نیز ب��ا 2۸.٦ نم��ره منفی 
در اختی��ار کامی��ون ایس��وزو NPR٧۵M اس��ت. بن��ز WH ه��م ب��ا 
 ٦۵.٧ نم��ره منف��ی در رتب��ه س��وم و آخ��ر کامیون ه��ای تولی��دی ق��رار 

دارد.
اما در گروه کشنده های تولیدی در کشور، کشنده بنز آکسور با 2١.4 نمره منفی 
در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن کشنده البرز با 3۵.3 نمره منفی در 

رتبه دوم قراردارد.
 کش��نده کاوه نیز با 3٧ نمره منفی در رتبه س��وم قرار گرفته است.در مجموع 
میانگین کیفیت خودروهای سنگین تجاری تولیدی در کشور رشد کیفی 2.4 

درصدی را تجربه کرده است.

                  نوبت اول

طبق آمارهای 
موجود بیش از 

40 میلیون نفر از 
جمعیت کشور در 
هیچگونه فعالیت 

اقتصادی و توسعه 
ای کشور نقش 

ندارند و تنها 
مصرف کننده 

هستند



یادداشت
مدیر ش��بکه »افق« گفت: پخش برنامه گفت وگو محور »پنجره« با موضوعات فرهنگی و با حضور 
شخصیت های فرهنگی از هفته آینده آغاز می شود.جواد رمضان نژاد مدیر شبکه »افق« از تولید برنامه 
جدیدی به نام »پنجره« با حضور شخصیت های فرهنگی کشور خبر داد و گفت: ضبط این برنامه 
از چند هفته گذشته آغاز شده است و قرار است که در دو بخش جداگانه که یکی تمرکز بر ادبیات و 

دیگری موضوعات فرهنگی است تولید شود.

5
هفتیادداشتآغاز پخش میزگرد فرهنگی »پنجره« از هفته آینده

دستاوردهای قرآنی استان اصفهان 
بی نظیر است

 به گزارش زاینده رود و به نقل از ایمنا مدیر کل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: اصفهان از نظر معنوی، 

قرآنی، دین و مذهب پیشتاز است.
محمد قطبی امروز در جلسه توجیهی آزمون سراسری قرآن و 
عترت که با حضور روسای اداره کل ارشاد و موسسات مجری 
قرآن و عترت شهرستان های استان برگزار شد، اظهار داشت: 
دس��تاوردهای قرآنی اس��تان اصفهان بی نظیر است و نباید 
منحصر به استان باش��د، بلکه باید در سطح کشور و دنیا قابل 

استفاده شود.
وی اف��زود: م��ا جش��نواره قرآن��ی تنزی��ل را با ه��دف ارائه 
دستاوردهای علمی، هنری و رسانه ای در زمینه قرآن برگزار 
خواهیم کرد تا در آن فرصت رقابت و دیده ش��دن محصوالت 

قرآنی فراهم شود.
قطبی بیان کرد: به تازگی حکم ریاست میز تخصصی توسعه و 
ترویج قرآنی حوزه علمیه قم برای من صادر شده و هفته ای دو 
روز به قم می رود، به همین دلیل در آن مرکز می توانیم هر ایده 

ای را به شکل کشوری و جهانی تبلیغ و حمایت مالی کنیم.
وی ادامه داد: اولین مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه کشور را 
تاسیس کرده ایم که رسالت آن حمایت از ایده هایی است که 
قابلیت تولید ثروت در قالب محصوالت کشوری داشته باشد و 

قوی ترین قوانین و اختیارات از آن ها حمایت می کند.
قطبی بیان کرد: فعالیت های قرآنی نباید محدود به دانش فنی 
صوت و قرائت باش��د و باید بتوانیم به الیه های فرهنگ ساز، 
رفتارساز و زندگی روزمره جامعه رنگ قرآنی ببخشیم و برای 
این کار باید موسسات قرآنی با موسسات هنری همکاری کنند.

اجرای گروه » موغام« سال آینده در 
تهران و شهرستان ها

ناص��ر عطاپور، خواننده و سرپرس��ت گروه موغ��ام در گفت و 
گو با هنرآنالین گفت: ه��م اکنون در ت��دارک و برنامه ریزی 
برای برگزاری کنسرت هستیم که این کنسرت ها اوایل سال 
آینده در تهران و شهرس��تان ها برگزار می ش��ود.این خواننده 
در ادامه بیان کرد: مدتی اس��ت که تمرین های گروه "موغام" 
آغاز شده است و قرار اس��ت در این کنسرت ها قطعات جدید 
برای مخاطبان اجرا کنیم. همچنین در حال ضبط چند قطعه 
هس��تیم که می خواهیم این قطعات را در کنسرت های گروه 
"موغام" اجرا کنیم.سرپرس��ت گروه موغام با اش��اره به اینکه 
این گروه با رپرتوار جدید به صحنه می رود، تاکید کرد: در این 
کنسرت قطعات خاطره انگیز هم برای مخاطبان اجرا می شود 
و بخشی از این کنسرت به اجرای گلچینی از آلبوم های گروه 

موغام اختصاص دارد.
عطاپور افزود: در این کنس��رت ها 12 قطعه اجرا می شود که 
نام بعضی از قطعات پریش��ان حال، تصنیف صلح، امواج، آق 

الدم و.... است.

تهیه کننده »رادی��و هفت« از 
ویژه برنامه های شب عید این 
برنامه خب��ر داد و بیان کرد که 
این برنامه بیشتر مهمانی خود 
بچه های »رایو هفت« اس��ت 
که دور هم جمع خواهند ش��د 
و با مخاطب��ان خداحافظی می 

کنند.
محمد صوفی با اش��اره به ویژه 
برنامه »رادیو هفت« که شامگاه 
پنجشنبه 2۸ اس��فند از شبکه 
آم��وزش روی آنتن م��ی رود، 
بیان ک��رد: این برنام��ه نوعی 
دورهم��ی بچ��ه ه��ای »رادیو 
هفت« است که همه آنها در آن 

جمع خواهند شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن برنامه 
بیش��تر اتفاقات در اس��تودیو 
ش��ماره 1ک��ه اس��تودیو زنده 
است، رخ می دهد و فضا بیشتر 
بر پایه موس��یقی اس��ت و غیر 
از آن بیش��تر کلیپ و موسیقی 
های ش��اد پخش می شود که 
مردم بیش��تر درخواست کرده 
اند. این برنام��ه نوعی مهمانی 
اس��ت که بخش عم��ده ای از 
بچ��ه ه��ای »رادی��و هفت«، 
مجری ها و کس��انی که در این 
یک س��ال قصه خوانی داش��ته 
اند ب��ا ما هم��راه خواهند بود و 
خداحافظ��ی پای��ان س��ال با 

مخاطبان است.
تهیه کنن��ده »رادی��و هف��ت« 
با اش��اره به اینک��ه این آخرین 
برنام��ه ای اس��ت که س��اعت 
22 شب اجرا می ش��ود، بیان 
ک��رد: در س��ال آین��ده برنامه 
دوباره به زم��ان اصلی خود در 
س��اعت 2۳ بازمی گ��ردد و در 
آن کلیپ هایی مثل همیش��ه 
در حال ضبط و تولید اس��ت و 
همچنین نماهنگ هایی که در 
این یک سال پخش کرده ایم و 

مردم دوست داشته اند و حال 
و هوای متناس��ب با شب عید 

دارند بازپخش می شوند.
صوفی با اش��اره به سه روز آخر 
سال نیز بیان کرد: در روزهای 
2۵، 2۶ و 2۷ اس��فند س��ه 
مصاحب��ه ای که م��ردم خیلی 
آنها را دوس��ت داش��ته اند در 
باکس های یک س��اعته آماده 
می ش��ود و روی آنتن می رود 
که ب��ه احتم��ال زی��اد یکی از 
آنها گفتگو ب��ا مرتضی احمدی 
اس��ت. بنابراین در این سه روز 
برنامه زنده نخواهیم داش��ت و 
2۸ اس��فند ویژه برنامه خود را 

خواهیم داشت.
این برنام��ه س��از تلویزیونی از 
پخش گلچی��ن برنامه نوروزی 
س��ال قب��ل »رادی��و هف��ت« 
در ن��وروز امس��ال خب��ر داد و 
گفت: امس��ال گلچی��ن برنامه 
های عید س��ال گذشته ما بعد 
از تمام ش��دن ای��ام فاطمیه از 
۶ ت��ا 1۳ فرورردین از س��اعت 
11 ش��ب به پخش می رس��د 
و ما در نوروز س��ال ۹۴ برنامه 
تولیدی نخواهیم داشت بعد از 
۳1 فروردین هم برنامه تولیدی 

ما شروع خواهد شد.
وی درب��اره تغییرات��ی ک��ه 
ممکن اس��ت در برنامه س��ال 
۹۴ وجود داشته باشد، توضیح 
داد: م��ا فع��ال درگی��ر ضب��ط 
و تصویرب��رداری برنام��ه های 
پایانی س��ال ۹۳ هستیم و فکر 
می کنیم باید نوع��ی فاصله از 
این برنامه ها داش��ته باشیم و 
بعد درب��اره این مس��ایل فکر 
کنی��م چ��ون در س��ال های 
قبل ما بع��د از گذش��ت چند 
ماه از عید ب��ه تلویزیون بازمی 
 گش��تیم و امس��ال زودت��ر باز

می گردیم.

مدیر شبکه »ش��ما« گفت: این ش��بکه با راه اندازی برنامه 
»چمدان« به ش��بکه ای برای معرفی اق��وام و جاذبه های 

گردشگری تبدیل می شود.
شکل گیری برنامه »چمدان«، تصویب مجوز تولید سریال 
و جلب همکاری س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری 
از اولین گام های ش��بکه »ش��ما« برای تبدیل به ش��بکه 

گردشگری است.
مهدی قاس��می، مدیر شبکه ش��ما درباره تغییرات ایجاد 
شده در این شبکه گفت: تاکنون صرفا تولیدات استان ها را 

به مخاطب��ان ارائ��ه می کردی��م ام��ا در برنامه ریزی ها و 
سیاس��تگذاری های جدید، تولید برنامه و ساخت سریال 
در شبکه به تصویب رس��یده و بزودی ساخت برنامه هایی 

براساس امکانات بومی و محلی در این شبکه آغاز می شود.
قاس��می ضمن اش��اره ب��ه برنام��ه »چمدان« ب��ه عنوان 
اولین برنامه تولیدی ش��بکه »ش��ما«، آن را اصلی ترین و 
ضروری ترین نیاز شبکه دانس��ت و گفت: تا امروز تولیدات 
اس��تان های مختلف را به مخاط��ب ارائ��ه می کردیم که 
فضا، ویژگی ها، س��اختار و حتی س��طح کیفی آن ها با هم 

تفاوت های جدی داش��ته اس��ت؛ بنابراین برنامه ای به نام 
چمدان را تعریف کردیم که به صورت رابط بین برنامه های 
مختلف ش��بکه پیوند ایج��اد کن��د و مانند نخ تس��بیح، 

برنامه های این شبکه را یکپارچه کند.
مدیر شبکه »شما« درباره این برنامه توضیح داد: این برنامه 
ضمن ایج��اد پیوند بین بخش های مختل��ف، با اطالعاتی 
که درباره برنامه های شبکه ارائه می کند، در جهت ترویج 
فرهنگ گردش��گری و معرفی جاذبه های گردشی کشور 

حرکت می کند.
قاسمی به مجریان برنامه »چمدان« اش��اره کرد و گفت: 
در ش��روع برنامه »چمدان« آقای اس��ماعیل آذر، حسین 
محب اهری، رضا رفیع، مس��عود فروت��ن و اقبال واحدی 
اجرای این برنامه را به عهده دارند و در ادامه بعد از شناسایی 
مجریان خوب مراکز اس��تان ها از آن ها نیز ب��رای اجرای 
برنامه »چمدان« یا دیگر برنامه های شبکه نسیم دعوت به 

همکاری خواهیم کرد.
مدیر شبکه »شما«، برنامه »چمدان« را شروعی برای ایجاد 
تغییر در زمینه تبدیل شبکه »شما« به شبکه گردشگری 
دانس��ت و توضیح داد: گام ه��ای اولیه را برداش��ته ایم و از 
فرصتی چون نوروز بهره می گیریم تا نقاط گردشگری ایران 
را به مردم معرفی کنیم.مدیر ش��بکه »شما«، تولید فیلم، 
سریال، مستند و دیگر انواع برنامه در شبکه شما را منوط به 
استفاده از امکانات و داشته های بومی دانست و گفت: تالش 
می کنیم به کمک توانمندی هایی که در مراکز اس��تان ها 
وجود دارد، جاذبه ها و اتفاقات مهم اقوام و اقلیم های مختلف 

کشور را به نمایش بگذاریم.

محمودرضا تخشید در احکام جداگانه ای برخی از مسئوالن 
و مدیران مرکز امور نمایشی سیما را معرفی کرد.

محمودرضا تخش��ید با صدور حکمی عباس نعمتی را  به 
عنوان مشاور رئیس مرکز امور نمایشی سیما معرفی کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به اهمیت تولیدات نمایشی 
و جذابیت این قالب برای مخاطبان انتظار می رود با تعامل 
سازنده با برنامه س��ازان خالق، هنرمند و متعهد و کمک 
و یاری در طرح و برنام��ه این مرکز در ب��اال بردن کیفیت 
برنامه های نمایشی و تعمیق مولفه های دین، اخالق، آگاهی 
و امید اهتمام ویژه ای داشته باشید.همچنین رئیس مرکز 
امور نمایشی سیما مرتضی حس��یبی طاهری را به عنوان 

مشاور اجرایی و مدیر دفتر رئیس مرکز امور نمایشی سیما 
منصوب کرد.

در این حکم آمده اس��ت: با توجه به ابالغ ساختار جدید و 
ماموریت های مرکز انتظار دارم ضمن ارتباط مثبت و سازنده 
همراه با جدیت و برنامه ریزی با تمامی مدیران و همکاران 
محترم مرکز امور نمایش��ی س��یما اهتمام شایسته ای بر 
ارتباط مستمر و تعامل با مدیران گروه های فیلم و سریال 
شبکه های سیما داشته باشید.همچنین محمودرضا تخشید 
سعید ملیح را به عنوان مدیر طرح و برنامه این مرکز معرفی 
کرد.در حکم صادره برای وی آمده است: با توجه به جایگاه 
ویژه و اهمیت عملکرد این مدیریت در به ثمر نشستن تالش 

گروه های فیلم و س��ریال ش��بکه ها و همچنین گروه های 
تولیدی مرکز انتظار اس��ت عالوه بر انجام ش��رح وظایف 
مصوب سازمانی در برگزاری منظم جلسات طرح و برنامه 
نمایشی توجه ویژه داشته باشید.محمودرضا تخشید رئیس 
مرکز امور نمایشی س��یما، در حکمی دیگر مهدی روشن 
روان را به عنوان مدیر جدید گروه فیلم و س��ریال ش��بکه 
پنج س��یما منصوب کرد.در متن حکم صادره آمده است: 
نظر به دانش، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه 
برنامه های نمایشی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با 
مدیر محترم شبکه، به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه 

فیلم و سریال شبکه پنج سیما منصوب می شوید.

مدیر شبکه »شما« عنوان کرد 

مدیران تابع مرکز امور نمایشی سیما منصوب شدند

»چمدان« اصلی ترین و ضروری ترین برنامه شبکه
رادیو هفتی ها خداحافظی می کنند
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملك پالک شماره 23/150 واقع در سودآباد بخش 
یك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عبدالعلي براهيمي فرزند نعمت اله و 
غيره در جریان ثبت است به عمل نيامده است اینك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روز دوشنبه 
1394/1/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی 
بکليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسليم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار:1393/12/16 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی  

ثبت  یك  بخش  در  واقع   21/2617 شماره  پالک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
 شهرضا كه طبق سوابغ و پرونده ثبتی بنام آقاي سعيد اسماعيلي شاهزاده علي اكبري

نيامده  عمل  به  آن  قانوني  حدود  تحدید  عمليات  و  است  ثبت  جریان  در  كریم  فرزند 
است اینك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
صبح   9 ساعت   1394/01/23 مورخ   یکشنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
اخطار  مجاورین  كليه  به  آگهی  این  موجب  لذابه  آمد0  خواهد  بعمل  و   درمحل شروع 
و  یابند  حضور  محل  در  آگهي  این  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  كه  گردد  می 
تنظيم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکين  اعتراضات 
انتشار:1393/12/16  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی   صورتمجلس 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا  
تحدید حدود اختصاصی 

12/23 شماره:1393/04/2334-93/12/2 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمين پالک 
2655 فرعی از شماره پالک 150 اصلی واقع در برز جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز 
كه به نام معصومه بيگم آقاميری می باشد و چون تحدید حدود پالک مرقوم تاكنون به 
عمل نيامده است اینك به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم در صبح روز 1394/01/19 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كليه مالکين مجاور و صاحبان ملك مذكور 
اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/12/16 

م الف:245 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

12/183 شماره:1393/04/4721-1393/12/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ 
زیر امالک كشه هفده رجلی من الشترا به پالک 122 فرعی از شماره پالک37- اصلی 
واقع در كشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز كه به نام جالل عقيلی فرزند ميرزا در 
جریان ثبت می باشد و چون تحدید حدود پالک مرقوم تاكنون به عمل نيامده است اینك 
به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود اختصاصی 
به  لذا  آمد  به عمل خواهد  و  در محل شروع  مرقوم در صبح روز 1394/1/24  پالک 
كه  می گردد  اخطار  مذكور  ملك  صاحبان  و  مجاور  مالکين  كليه  به  آگهی  این  موجب 
اعتراضات  بهم رسانند ضمنا  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و روز  در ساعت 
تنظيم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
م الف:248   1393/12/16 انتشار:  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالک نطنز
ابالغ اجراییه 

پرونده:9102688/2  بایگانی  پرونده:9100400200401092/1 شماره  12/229 شماره 
شماره ابالغيه: 139305102004003474 آقای عليرضا محمدی شریف آبادی ساكن 
اصفهان – شهرک فاضل – خيابان 22 بهمن –مجتمع فرهنگ ظفر2- كوچه پنج كه در 
اصفهان  اجرایی  پرونده  خصوص  در  می گردد:  ابالغ  نگردید  شناخته  اعالمی  آدرس 
9102688 و )كوهپایه9200002( به موجب گزارش مورخ 93/3/28 كارشناس رسمی 
دادگستری ششدانگ پالک ثبتی 45/111 بخش 21 ثبت اصفهان ملکی خانم زهرا توكلی 

فيض آبادی سند رهنی 2567-90/10/29 دفتر اسناد رسمی شماره 252 اصفهان به 
مبلغ 67/375/000 ریال ارزیابی گردید لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشيد 
اعتراض كتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار به ضميمه فيش دستمزد 
ارزیاب به مبلغ 1/800/000 ریال به دفتر این اجرا و یا ثبت كوهپایه تسيلم نمایيد به 
اعتراضی كه خارج از موعد قانونی و یا فاقد فيش بانك باشد ترتيب اثر داده نخواهد 
اجرای  اداره  رئيس  اسدی  می باشد.م الف:34455  مزایده  برگزاری  بعدی  اقدام  و  شد 

ثبت اصفهان 
احضار

12/230 چون 1- حسين محمدی فرزند محمد 2- پيمان دیناروند فرزند حسين شکایتی 
عليه 1- مجتبی ميرزاخانی دستجردی فرزند محمود 2- پوریا جوادزری فرزند حسن 
3- سارا رجبی فرزند عبدالرضا مبنی بر مشاركت در كالهبرداری – جعل و استفاده از 
سند مجعول مطرح نموده كه پرونده به كالسه 921389ب1 این بازپرسی ثبت گردیده 
لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 115 قانون آیين دادرسی 
كيفری مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهمان مذكور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی 
این مرجع مراجعه در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی  به  اتهام خود  به 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  الف:34500  م  نمود.  خواهد  اتخاذ 

اصفهان)ناحيه4كهندژ(
احضار 

 12/231 شماره درخواست: 9310460365300032 شماره پرونده: 9309980365300198
مرتضی  فرزند  راد  اعتمادی  مجيد  آقای  اینکه  به  نظر  شعبه:930199  بایگانی  شماره 
به اتهام صدور چك بالمحل حسب شکایت سيد علی هاشمی دوركی فرزند خسرو از 
طرف این دادسرا در پرونده كالسه 930199د34 تحت تعقيب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسيله در اجرای ماده 115 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از  قانونی معمول خواهد شد.در ضمن هزینه نشر آگهی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف:34501 شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/232 شماره ابالغيه: 9310100351006714 شماره پرونده: 9309980351000929 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  رضایی  علی  خواهان   931065 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  خوراسگانی  زمانی  عليرضا 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به كالسه 9309980351000929 
به  است  تعيين شده   12:00 و ساعت  آن1394/01/24  رسيدگی  وقت  كه  گردیده  ثبت 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت 
در یکی ازجراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:34503 شعبه دهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطاریه تبادل لوایح 

اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  920121ح10  كالسه  پرونده  در   12/233
 9209970351001582 شماره  دادنامه  به  نسبت  اسکندر  فرزند  رابه  عسگر  آقای 
از آنجایی كه تجدیدنظرخواه در  مورخ 1392/10/29 تجدیدنظرخواهی نموده است و 
محمدرضا  آقای  دوم  ردیف  تجدیدنظرخوانده  تقدیمی  تجدیدنظرخواهی  دادخواست 
ميرهادی را مجهول المکان اعالم نموده است و تقاضای نشر آگهی نموده است لذا دفتر 
شعبه با تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب را در یکی از جراید منتشر 
می كند تا تجدیدنظرخوانده مذكور ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی در روزنامه 
به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی 
اعالم شده  مهلت  انقضای  از  این صورت پس  غير  در  بگيرد  تحویل  را  آن  و ضمایم 
خواهد  ارسال  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  به  موجود  كيفيت  با  پرونده 

شد.م الف:34506 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
12/234 شماره ابالغيه: 9310100350708536 شماره پرونده: 9209980350700167 
شماره بایگانی شعبه: 920197 پيرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسيله به محکوم 
ابالغ  می باشد  مجهول المکان  كه  عزیزیان  نوید  و  زاده  قوزی  محمدرضا  آقای  عليه 
محکوم   9309970350701303 مربوطه  دادنامه  شماره  دادنامه  وفق  چون  می گردد 
عليها محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 241/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 7/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز به 
پرداخت خسارت تاخير تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك )92/11/24( تا زمان 
اجرای  را  تادیه  تاخير  آن در حق خواهان محکوم می نماید كه خسارت  وصول وجه 
عشر  نيم  پرداخت  همچنين  و  خواهان  حق  در  محاسبه  حکم  اجرای  هنگام  در  احکام 
ده  اید ظرف  پنجاه هزار ریال( شده  ميليون و  )دوازده  دولتی در حق صندوق دولت 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرایيه اقدام نمایيد در غير 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود.م الف:34512 حق شناس مدیردفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار 

 12/235 شماره درخواست: 9310460362700008 شماره پرونده: 9309980362700938
دادیاری  پرونده كالسه 930965د/8 شعبه هشتم  در  بایگانی شعبه: 930965  شماره 
 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای اميرحسين عليزاده شکایتی عليه ام البنين جعفری
این شعبه  به  رسيدگی  كه جهت  نموده  مطرح  توهين  و  تلفنی  مزاحمت  ایجاد  بر  دائر 
ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 آیين دادرسی 
كيفری مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
كامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.هزینه نشر آگهی بر عهده دادگستری 
می باشد. نشانی: اصفهان – خيابان22بهمن- مجتمع اداری اميركبير.م الف:34733 شعبه 

هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ وقت رسیدگی

12/236 در خصوص پرونده كالسه 977/93 خواهان عليرضا كاظمی جزی با وكالت 
علی اشرف رحيمی – مصطفی نوروزی مهياری دادخواستی مبنی بر ابطال وكالتنامه 
اكبر  سيد   -1 طرفيت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام   – رسمی  مالکيت  سند  ابطال   –
شاهچراغی سودرجانی 2- اكبر واثقی 3- عليرضا فاتحی 4- نورا... فاتحی 5- محمد 
ناصر شاهچراغی سودرجانی 8-  عصارزاده 6- محمود شاهچراغی سودرجانی 7- 
زهره فاضلی 9- حسين فاضلی تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
94/1/29 ساعت 4/45عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این 
شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34736 شعبه 31 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/237 در خصوص پرونده كالسه 949/93 خواهان منوچهر عطائی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند 2 سهم از 9 سهم 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یك باب بهاربند 
 4752/2 مجزی شده از 4751 بخش 2 اصفهان به طرفيت 1- رضا گارسی 2- رسول جمالی
امامی  دوازده  فخرالسادات   -5 امامی  دوازده  رسول   -4 امامی  دوازده  اله  فضل   -3
6- بدرالسادات دوازده امامی 7- شهناز مقتدری 8- شهين صادقی تقدیم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخه 94/1/29 ساعت 4عصر)16( تعيين گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خيابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 كدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34737 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
12/238 در خصوص پرونده كالسه 2088/93 خواهان ایرج خيراللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت غالم عباس معماری تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
94/1/30 ساعت 10/30صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:34764 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

هفشجانی  بابك  محسن  خواهان   2095-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/239
آقایی  و سعيد رضا  به طرفيت محمدرضا هوشنگی  انتقال سند  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/1/31 ساعت 9صبح تعيين گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34765 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حقيقی  عليرضا  خواهان   2097-93 كالسه  پرونده  در خصوص   12/240
مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و غيره به طرفيت منصور 
 94/1/31 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  منصوری  عباس  و  رضایی 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعيين گردیده  ساعت 9/30صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:34766 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/241 در خصوص پرونده كالسه 93-772 خواهان اميد معينی كربکندی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ چهار ميليون ریال وجه یك فقره چك به انضمام هزینه دادرسی و 
تاخير تادیه بدوا صدور قرار تامين خواسته به طرفيت رسول قربی جبلی تقدیم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخه 94/1/31 ساعت 17:30 تعيين گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 كدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نيلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34768 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

گل   -2 نيا  طائف  عليرضا   -1 خواهان   914/93 كالسه  پرونده  در خصوص   12/242
ناز جبارنيا دادخواستی مبنی بر ابطال وكالتنامه – ابطال سند مالکيت – الزام به انتقال 
سند به طرفيت 1- سيد اكبر شاهچراغی سودرجانی 2- اكبر واثقی فرزند قربانعلی 3- 
محمود شاهچراغی فرزند تاج 4- ناصر شاه چراغی 5- زهره فاضلی 6- حسين فاضلی 
7- مرتضی فاضلی 8- طيبه محمدی راد تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
شنبه مورخ 94/1/29 ساعت 5/30عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسيدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:34772  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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پیشکسوت والیبال درگذشت

 روزنامه زاینده رود به نقل از ایسنا دکتر جمشید آیریا، عضو سابق کمیته مربیان فدراسیون 
والیبال و از اساتید دانشگاه ساعاتی پیش به علت ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم جمشید آیریا سالها برای موفقیت والیبال ایران تالش کرد و از چهره های علمی این 
رشته ورزشی بود. فدراسیون والیبال در پیامی این ضایعه دردناک را به خانواده وی و جامعه 

والیبال و ورزش کشور تسلیت گفت.
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همه بازیکنان از آمادگی 
باالیی برخوردار هستند

کی روش و خاکپور برسرمیزه 
مذاکره می نشینند

تیم واترپلوی زیر 16 سال استان اصفهان امشب شهرمان را به مقصد 
شهرستان ماهشهر ترک خواهد کرد.مس��ابقات قهرمانی واترپلوی 
زیر 16 سال کشور که انتخابی تیم ملی زیر 17 سال می باشد از روز 
شنبه به مدت چهار روز در شهرستان ماهشهر آغاز خواهد شد.امین 
ظفرمنش س��رمربی تی��م واترپلوی زیر 16 س��ال اس��تان اصفهان 
پیرامون این رقابت ها گفت: تی��م اصفهان پس از قهرمانی در رقابت 
های کش��وری که به میزبانی اصفهان برگزار شد تمرینات خود را به 
صورت جدی و منظم هر روز صبح و بعد از ظهر دنبال نمودند و همه 
بازیکنان از آمادگی باالیی برخوردار هس��تند که امیدواریم بتوانیم 
از جایگاه قهرمانی خود دفاع نمائیم و با جام قهرمانی به ش��هر خود 
برگردیم.وی ادامه داد: به عقیده من در تیم واترپلوی زیر 16 س��ال 
اصفهان 5 بازیکن، پتانسیل ملی پوش شدن را دارند چراکه تیم ما با 

وجود این بازیکنان شاخص، به مقام قهرمانی در دوره قبل تکیه زد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با محمد خاکپور و حبیب کاشانی جلسه ای 
برگزار خواهد کرد.کارلوس کی روش که پس از بازگش��ت تی��م ملی از جام 
ملت های آسیا به ایران آمد و سپس برای مرخصی راهی کشورش شد، هفته 
آینده به کشورمان باز می گردد.سرمربی پرتغالی تیم ملی پس از بازگشت قرار 
است با محمد خاکپور و حبیب کاشانی جلسه ای داشته باشد تا تکلیف حضور 
علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در تیم امید مشخص شود.مسئوالن تیم 
فوتبال امید کشورمان که فروردین  ماه ۹۴ باید در مسابقات انتخابی المپیک 
شرکت کنند، اصرار دارند که آزمون و جهانبخش در این بازی ها تیم امید را 
همراهی کنند و از سوی دیگر کی روش هم می خواهد برای ۲ بازی دوستانه 
با شیلی و س��وئد از جهانبخش و آزمون بهره ببرد. این مسئله باعث اختالف 
بین سرمربی تیم ملی و مسئوالن تیم امید ش��ده و قرار است هفته آینده در 

جلسه ای این مشکل حل شود.

رییس فدراسیون فوتبال مي گوید اولویت حال حاضر 
فدراسیون تیم ملي امید است و کي روش نمي تواند در 

همه کار دخالت کند.
علی کفاش��یان در جمع خبرنگاران گفت: ما امش��ب 
جلس��ه ای با هیات رییس��ه AFC داری��م و در مورد 
برنامه ه��ای آینده م��ان نظی��ر میزبانی ج��ام ملتها و 
حضور اعضای فدراسیون در AFC جلسه ای تشکیل 

می دهیم.
وی در خصوص میزبانی جام ملتها اظهار کرد: با توجه 
 AFC به امکاناتی که برای میزبانی جام ملتها از سوی
تعریف شده اس��ت ما می خواهیم آن امکانات را فراهم 
کنیم، نظیر استادیوم، حق پخش و سایر امکانات دیگر 

که مد نظر آنهاست.
وی ادام��ه داد: یک گروه چهار یا پنج نف��ره بعد از عید 
به ای��ران می آید که این نش��ان می دهد ک��ه میزبانی 
امارات هنوز قطعی نشده است و جلسه هایی که تنظیم 

شده است برای حمایت 
از میزبانی ماست.وی در 
خصوص نایب رییس��ی 
خود در آس��یا ادامه داد: 
پس��ت نایب رییسی در 
آس��یا ب��ه ص��ورت تک 
کاندیدایی ش��ده اس��ت 
و ای��ران هم نام��زد این 
پست در آسیا شده است 
و احتماال در جلسه ای که 
در اردیبهشت ماه برگزار 
می ش��ود ای��ن س��مت 

قطعی می شود.
کفاشیان درباره مخالفت 
کی روش با حضور آزمون 
و جهانبخش در تیم امید 

گفت: آقای کی روش این دو بازیکن را از ما خواسته اند 
ولی اولویت ما تیم امید اس��ت که باید برای بازی های 
انتخابی المپیک ۲016 به مصاف رقبایش برود. هفته 
آینده کی روش به ای��ران می آید و ما صحبت هایمان را 

با او انجام می دهیم.
وی همچنین اف��زود: م��ا در هر صورت جلس��ه ای را 
میان خاکپور، کاش��انی و کی روش برگ��زار می کنیم و 
صحبت های آنها را می ش��نویم. بعد از عی��د تیم ملی 

بزرگساالن بازی تدارکاتی دارد ولی اولویت ما همچنان 
تیم امید است. کی روش باید سیاست های کاری اش را 

بشناسد و این که نمی تواند در همه کار دخالت کند.
کفاشیان درباره پرونده های تیم های ایرانی در فیفا نیز 
اظهار کرد: این پرونده ها همیشه در AFC بوده است و 
کمیته انضباطی فیفا هم مثل کمیته انضباطی خودمان 
فعال اس��ت. هر کس که از خان��واده اش قهر می کند، 

می رود در AFC از ما شکایت می کند!
رییس فدراس��یون فوتبال درباره فعالیت های ایران در 
فیفا نیز گفت: برنامه ریزی های ما باید دقیق تر باشد و 
همچنین دیپلماسی ورزشی ما نیز خوب باشد. در این 
راه باید تصمیم گیری های منسجم تری داشته باشیم. 
همانطوری که ما در سالهای گذشته در AFC ، یازده 
کرسی را در دست داشتیم.وی در رابطه با صحبت های 
اس��المیان که گفته بود پس��ت من در فدراسیون غیر 
موظف اس��ت، گفت: برای نایب رییس وظیفه خاصی 
تعریف نشده است. نایب رییس اول وظیفه اش این است 
که اگر رییس فدراسیون نباش��د و یا فوت کرده باشد 
کارها را او انجام دهد. فدراس��یون هم می تواند بعضی 

کارهای اجرایی را به او بسپارد.
کفاشیان در رابطه با تنظیم قرارداد با بازیکنان خارجی 
اظهار کرد:  برای این قراردادها باید قانون منس��جمی 
تنظیم شود. همیشه این بازیکنان خارجی که به ایران 
آمده ان��د گرفتاری هایی را برای ما ب��ه وجود آورده اند. 
قراردادها را باید محکم ببندیم که به هر دلیلی ما را در 

فیفا محکوم نکنند.
وی در خصوص ابهامات مالی فدراس��یون نیز گفت: از 
اول هم ابهامات مالی وجود نداش��ت و ابهاماتی هم که 
بودند همان قبل تر برطرف ش��دند. وقتی پولی نیست 

چطور می شود که ابهام مالی وجود داشته باشد!

پارکور ورزشی است که برای اولین  بار در فرانسه با هدف       
اولیه حرکات سریع جهت انجام کارهای اورژانسی ایجاد 
شد، اما به  سرعت به ورزش��ی محبوب در بین نوجوانان 
و جوانان تبدیل ش��د و در سایر کش��ورها از  جمله ایران 

رواج یافت.
به گ��زارش ایس��نا منطقه علوم پزش��کی ته��ران، این 
ورزش ش��امل حرکات فیزیک��ی خاصی می ش��ود که 
نیازمن��د انعطاف پذیری زی��اد و حالته��ای غیر معمول 
ب��دن دارد. ه��دف اصل��ی ای��ن ورزش عب��ور از موانع 
س��خت با ح��رکات پرش��ی مختل��ف مانند پری��دن از 
 س��قف خانه ه��ا، پل ه��ا، ایس��تگاه های قط��ار و مترو

 است.
در پارک ه��ای مختلف با فضاهای مناس��ب ب��رای این 
ورزش، می ت��وان افرادی را دید که مش��غول تمرین این 
ورزش هس��تند. با توجه ب��ه  نوع ح��رکات و پرش های 
انجام  شده در پارکور، این ورزش موقعیت های خطرناک 
فراوانی را برای ورزشکاران ایجاد می کند و می تواند باعث 
آسیب های س��اده ای مانند کش��ش و گرفتگی عضالت 
تا آس��یب های ش��دید مانند شکستگی اس��تخوان ها، 
 پارگی عض��الت، ایجاد ضایع��ه نخاع��ی و حتی مرگ

 شود.
کاهش آسیب های ناشی از پارکور

رعایت  کردن نکاتی توس��ط ورزش��کاران باعث کاهش 
میزان آس��یب ها می شود. ش��ایع ترین آس��یبی که در 
 ای��ن ورزش رخ  می دهد آس��یب مفاصل زانو اس��ت که 
 ش��امل پارگی رب��اط ه��ای صلیب��ی و مینیس��ک ها 

است.
انجام این ورزش برای کس��انی که آس��یب های قدیمی 
در زانو دارند مناسب نیست. قبل از شروع ورزش رعایت 
نکاتی مانن��د گرم ک��ردن و ورزش های کشش��ی برای 

گروه های مختلف عضالت از جمله عضالت پشت ساق و 
ران ضروری است.

تمرین فرود آمدن نرم قبل  از شروع پارکور ضروری است 
زیرا باعث کاهش فش��ار وارده بر مفاص��ل اندام تحتانی 

می شود.
پارک��ور س��طح باالی��ی از هیج��ان را در جوان��ان و 
نوجوانان ایجاد می کن��د و لذا عالقه من��دی این رده ی 
 س��نی نس��بت ب��ه انج��ام ای��ن ورزش رو ب��ه افزایش

 است.
تمهیدات الزم با مسئوالن است

مسئوالن ورزش و بهداشت کشور موظفند که تمهیدات 
الزم را برای کاهش خطر آس��یب های ناشی  از پارکور از  
جمله ایجاد فضاهای مناس��ب جهت تمرین، استفاده از 
 مربی های آموزش  دیده و مشاوره های روانشناسی فراهم 

کنند. 
با توجه ب��ه  این که پارکور 
ورزش نوپایی در کش��ور 
ما محس��وب می ش��ود، 
آس��یب های آن هن��وز 
چن��دان م��ورد  توج��ه 

قرار نگرفته است.
در س��ال ه��ای آینده که 
تع��داد ورزش��کاران این 
رش��ته افزایش می یابد، 
شیوع آسیب های ناشی 
از آن هم افزایش خواهد 
داشت. باید از  همین ابتدا 
در فکر کاه��ش حوادث 
ناش��ی از این ورزش بود، 
زیرا رخ دادن آسیب هایی 
مانند ضایعه ی نخاعی آن 
هم در س��نین پایین بار 

 اقتصادی و روانی زیادی را بر فرد، خانواده و جامعه وارد
 می کند.قانونمند کردن انجام این ورزش و داشتن مربیان 
کارآزموده و ایجاد فضاهای مناسب و ایمن کردن آنها برای 

برای کاهش آسیب های این ورزش ضروری است.
وجود یک روانش��ناس در باش��گاه های آموزش پارکور 
می تواند باعث تقوی��ت واقع نگری در  این ورزش��کاران 
 و پرهی��ز از انج��ام ح��رکات خ��ارج از ت��وان آنه��ا

 شود.

اولویت با تیم امید است

کفاشیان: کی روش نمی تواند در همه کار دخالت کند
معرفی ورزش جدید

پارکور چه ورزشی است؟

رئیس فدراس��یون فوتبال گفت: هیچ ابهام 
مالی از اول در فدراسیون نبوده چرا که پولی 
در فدراسیون وجود ندارد که بخواهد ابهامات 

مالی وجود داشته باشد.
کفاش��یان: پولی در فدراس��یون نیست که 
ابهامات مالی وجود داشته باشد!/باید قوانین 
مربوط ب��ه بازیکنان خارج��ی در لیگ برتر 

اصالح شود
بنابر گزارش زاینده رود به نقل از فارس، علی 
کفاشیان که برای مراسم روز درختکاری به 
همراه معاون سازمان محیط زیست در پارک 
پردیسان حضور داشت، در خصوص قطعی 
ش��دن نائب رئیس��ی اش درAFC گفت: از 
همان ابت��دا قصد داش��تم از ح��ق ایران در 

آس��یا دفاع کنم و با همین ه��دف ثبت نام 
کردم. البت��ه می خواهی��م ت��ا در انتخابات 
بع��دی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا مانند 
دوره جاری افراد بیشتری را در کمیته های 
مختلف داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم 
 به پیش��رفت فوتبال ایران در آس��یا کمک

 کنیم.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که س��رانجام 
جهانبخ��ش و آزم��ون ب��رای تی��م مل��ی 
بزرگس��االن به میدان خواهن��د رفت یا تیم 
امی��د، گف��ت: پ��س از بازگش��ت کی روش 
جلسه ای را با او و مسئوالن تیم امید خواهیم 
داش��ت که در این جلس��ه حرف طرفین را 
خواهیم شنید اما نظر من این است که در این 

مقطع بازی های اصلی برای تیم امید اس��ت 
و قطعا اولویت با این تیم اس��ت. چرا که تیم 
ملی در بازی های دوستانه به میدان می رود  
و ما بای��د از طریق تیم امی��د در رقابت های 
 پی��ش رو از حیثی��ت فوتبالم��ان دف��اع

 کنیم.
 پس اولویت با تیم امید است و کی روش باید 
این را بداند و این طور نمی شود که بگوید که 
این بازیکنان را به تیم ملی بزرگساالن بدهیم 
تا در عید ن��وروز در خدمت این تیم باش��د. 
بنابراین در جلس��ه فوق به او این موضوع را 

گوشزد خواهیم کرد.
کفاش��یان در م��ورد اینکه باالخره پس��ت 
نائب رئیسی اول فدراس��یون فوتبال موظف 
اس��ت یا غیرموظف، گفت: در قان��ون برای 
این پست وظیفه خاصی تعیین نشده است 
و بیش��تر نائب رئیس دوم که رئیس سازمان 
لیگ می ش��ود و نائب رئیس بانوان کارهای 
اجرایی را به عهده دارند و نائب رئیس اول در 
صورتی که رئیس فدراسیون نباشد یا فوت 
کند، آن زمان به ج��ای او تصمیمات الزم را 
می گیرد ضمن اینکه در سیاس��ت گذاری ها 
از وجود نائب رئیس اول اس��تفاده می ش��ود 
و برای مس��ائل اجرای��ی نیازی ب��ه حضور 
 وی نیس��ت و مانع��ی ب��رای قضی��ه وجود

 ندارد.
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه چه 
اقداماتی باید اندیش��یده ش��ود تا بازیکنان 
خارجی که به ای��ران می آیند دردسرس��از 
نشوند، گفت: درست اس��ت وقتی خارجی ها 

می آیند گرفتاری داریم اما باید در س��ازمان 
لیگ مقرراتی وضع ش��ود و در فدراس��یون 
فوتب��ال نی��ز قراردادها را به ق��دری محکم 
ببندیم تا جلوی برخی سوءاستفاده ها گرفته 
ش��ود چرا که برخی از این دس��ته بازیکنان 
پ��س از اینکه ش��کایت می کنند ب��ه ناحق 
 تیم های ایرانی را محکوم کرده و از آنها پول 
می گیرن��د. بنابراین باید قوانی��ن مربوط به 
بازیکنان خارجی به صورت س��فت و سخت 

اصالح شود.
کفاشیان در مورد میزبانی جام ملت ها گفت: 
باید حمایت های الزم صورت گیرد تا این امر 

اتفاق بیفتد. 

در ح��ال حاض��ر ای��ران و امارات ش��انس 
میزبان��ی هس��تند و ق��رار اس��ت گ��روه 
5 نف��ره  AFC فروردی��ن م��اه دوب��اره به 
 ایران س��فر ک��رده و از امکانات م��ا بازدید

کنند.
وی در مورد زمان برگزاری مجمع فوق العاده 
فدراسیون گفت: مجمع قبلی به ما ماموریتی 
دارد و برخی گزارشات مالی را طبق اساسنامه 
اصالح کنیم و ما منتظر گزارش حس��ابرس 
هس��تیم تا برخی ابهامات خ��اص برطرف 
ش��ود.  س��عی می کنیم مجم��ع فوق العاده 
را قبل از عی��د برگزار کنیم اما اگر نش��د در 
 اولین فرص��ت بع��د از عید برگ��زار خواهد 

شد.
رئیس فدراس��یون فوتبال در م��ورد اینکه 
آیا ابهام��ات مال��ی در فدراس��یون فوتبال 
برطرف ش��ده اس��ت گفت: هی��چ ابه��ام 
مال��ی از اول نبود. ب��ه جز برخ��ی ابهامات 
خ��اص البت��ه پول��ی ه��م در فدراس��یون 
نیس��ت که ابهام مالی وجود داش��ته باش��د 
 وقتی پولی نیس��ت از کدام ابه��ام صحبت 

می کنند.
کفاش��یان در این مراس��م 3 نه��ال درخت 
را کاش��ت، در ای��ن خصوص گفت: س��عی 
می کنم هفت��ه ای یک ب��ار به ای��ن نهال ها 
 س��ر بزنم تا ببینم این نهال ها س��بز ش��ده
 یا خی��ر.وی همچنین در م��ورد اینکه یکی 
از ای��ن نهال ه��ا راش تبریزی ب��ود، یادآور 
 ش��د: این نهال را برای تیم تراکتورس��ازی

 کاشتم. 

کاشتن نهال توسط رئیس فدراسیون فوتبال برای تراکتورسازی

پولی در فدراسیون نیست که ابهامات مالی وجود داشته باشد!

 کرار استقالل را سرکار 
گذاشته؟!

با وجود آنکه استقاللی ها به شدت دنبال حل کردن مشکالتی 
که کرار به وجود آورده هستند اما این بازیکن هنوز به تهران 
نیامده و همچنان اعالم می کند دو یا سه روز دیگر به تهران 

می آید!
از باشگاه استقالل خبر می رسد که افشارزاده و امیر قلعه نویی 
از جاسم کرار به شدت گالیه دارند. صرف نظر از اینکه بی دلیل 
این بازیکن باشگاه را با مشکالت رسانه ای و فنی مواجه کرده،با 
وجود پیگیری های مدیران باش��گاه هنوز هم به تهران نیامده و 

مشخص است!
کرار پ��س از آن مصاحبه درخواس��ت فس��خ ق��راردادش را با 
اس��تقالل ک��رده ب��ود که ب��ا حرفه��ای امی��ر قلع��ه نویی آن 
حرفه��ا را پ��س گرف��ت ام��ا ب��ا این وج��ود هن��وز ب��ه تهران 
 نیام��ده و حاضر نیس��ت در کمیته انضباطی باش��گاه ش��رکت

 کند.
کرار به طور کل��ی از ابتدای فص��ل تاکنون باره��ا غیبت کرده 
و تقریب��ا هیچگاه س��ر موقع به تمرینات اس��تقالل برنگش��ته 
و ای��ن بار هم باوج��ود اینکه مش��کالت زیادی فراه��م کرد که 
ب��ا حض��ور خ��ودش مس��ئوالن اس��تقالل ش��اید بهت��ر می 
توانس��تند ماجرا را مدیریت کنن��د اما همچنان با ب��د قولی به 
اس��تقالل برنگش��ته و طی آخرین تماسی که اس��تقاللی ها با 
 او داش��ته ان��د اعالم ک��رده دو ی��ا س��ه روز دیگر به ته��ران بر

می گردد .
نکته بد ماجرا اینجاس��ت که کرار از 10 روز قبل، همین زمان را 

برای بازگشت به تهران اعالم کرده بود!
کرار پس از دیدار باسایپا به دلیل رفتار غیر ورزشی به سه جلسه  
محرومیت  از لیگ برتر محکوم ش��د و پس از آن با مصاحبه ای 
انتقادی فوتبال ایران را به چالش کش��ید و درخواس��ت فس��خ 

قرارداد با استقالل را داشت.

مورینیو: ماتیچ در جشن قهرمانی 
مصدوم شد

ژوزه مورینیو، س��رمربي چلس��ي عنوان کرد ک��ه نمانیا ماتیچ، 
هافب��ک تیم��ش در جریان جش��ن قهرمان��ي ج��ام اتحادیه، 
 دچ��ار مصدومیت ش��ده ولي ب��ه ب��ازي پاریس س��نت ژرمن

 مي رسد.
ماتیچ که دیدار فینال را به دلیل محرومیت از دس��ت داده بود، 
از سکوها بازی را دنبال می کرد و با پیروزی ۲-0 چلسی، اولین 
جام فصل را کس��ب کرد. به گفته مورینیو او از ناحیه زانو دچار 
مصدومیت شده ولی او مشکلی برای دیدار مقابل پاریس سنت 

ژرمن نخواهد داشت.
مورینی��و گفت:" چی��زی به ش��ما خواهم گفت ک��ه هیچکس 
نمی دان��د. ماتیچ در جریان جش��ن قهرمانی جام��ی که بردیم 
مصدوم ش��د. اگر محروم نب��ود، امروز بازی نمی ک��رد. زانویش 
دچار ضرب دیدگی ش��ده ولی مقابل پاریس سنت ژرمن بازی 

خواهد کرد."
مورینیو ادامه داد:" عملکرد خیلی خوبی نداشتیم. این بهترین 
 بازی نبود ک��ه پ��س از قهرمانی در ی��ک جام از تیم��ی انتظار

 داریم. 
وستهام در س��بک خود بهترین تیم اس��ت. ما تمام تالشمان را 
کردیم که بتوانیم مانع حرکات آنها ش��ویم. موقعیت داش��تیم 
که ب��ازی را به پایان برس��انیم ول��ی ای��ن کار را نکردیم. وقتی 
 مقابل وس��تهام چنین کاری نمی کنید، در خطر دائمی به س��ر

 می برید."

سهیال طوسیان: ما در هر رده سنی 
می توانیم قهرمان باشیم

س��هیال طوس��یان یک��ی از پیشکس��وتان ش��نا و م��درس 
این رش��ته ش��نا و نجات غریق اس��تان اس��ت، طی حکمی از 
س��وی دکتر خلیلیان رئیس هیات ش��نای اس��تان اصفهان به 
 عنوان مس��ئول کمیته پیشکس��وتان در حوزه بانوان منصوب

 شد.  
س��هیال طوس��یان در این باره گفت: قبل از هرچیز باید از دکتر 
خلیلیان و زهرا مدنی رئیس و نایب رئیس هیات ش��نای استان 
اصفهان تشکر کنم که این فرصت را به من داده اند که در خدمت 

پیشکسوتان عرصه شنا باشم.
وی ادامه داد: شاید همگان بگویند که جمع کردن پیشکسوتان 
دور هم خیلی راحت باش��د اما با قدر ش��دن بچه ها و حتی اخذ 
مسئولیت های مختلف جمع کردن آنها نیاز به زمان دارد، بنده 
عالقه وافری به پیشکس��وتان دارم و متقابال آنها نیز به من لطف 
دارند  و همین امر باعث خواهد ش��د که به مرور زمان همه دور 

هم جمع شویم.
وی به هدف تشکیل تیم پیشکسوتان بانوی استان اشاره کرد و 
افزود: در تشکیل این تیم دو هدف مدنظر بود اول اینکه شناگران 
باالی ۲5 سال دور هم جمع شوند و دوم اینکه پیشکسوتان عزیز 
دوباره به اس��تخر برگردند چراکه ما در هرس��نی نیاز به ورزش 
داریم و قرار نیس��ت قهرمانی از س��نین پایین تا 18 سال باشد 
 ما در هر رده سنی می توانیم قهرمان باشیم و خودمان را نشان

 دهیم.
مسئول کمیته پیشکسوتان در حوزه بانوان تصریح کرد: از اوائل 
س��ال ۹۴ کار خود را آغاز می نمائیم و در ابتدا از پیشکس��وتان 
تس��ت آمادگی گرفته می ش��ود تا مشخص ش��ود چه کسانی 
از بقیه آم��اده تر هس��تند و در ادام��ه می خواهیم مس��ابقات 
 اس��تانی را برگزار و برترین ها را به مس��ابقات کش��وری اعزام

 نمائیم.

ایران میزبان مسابقات اسکی قهرمانی 
آسیا شد

میزبانی رقابت های اس��کی قهرمانی آس��یا به صورت رسمی به 
ایران داده شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا از کره جنوبی، پس از آنکه ایران 
درخواست خود را برای میزبانی رقابت های اسکی قهرمانی آسیا 
در سال ۲018 به کنفدراسیون اسکی آسیا اعالم کرد، در نهایت 

با این درخواست ایران موافقت شد.
بدین ترتیب ایران در س��ال ۲018 میزبان رقابت های اس��کی 

قهرمانی بزرگساالن آسیا خواهد بود.
این درخواس��ت پیش از این از س��وی ایران به کنفدراس��یون 
اسکی آس��یا داده ش��ده بود و در حاش��یه برگزاری رقابت های 
قهرمان��ی آس��یا ۲015 در ک��ره جنوب��ی به صورت رس��می 
مذاکراتی بی��ن دبیر فدراس��یون اس��کی ایران و س��انگ وون 
ل��ی رییس کنفدراس��یون اس��کی آس��یا برگ��زار ش��د که در 
 نهای��ت میزبانی این رقابت ها به صورت رس��می ب��ه ایران ابالغ

 شد.
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در قان�ون ب�رای ای�ن پس�ت 
وظیف�ه خاصی تعیین نش�ده 
اس�ت و بیش�تر نائب رئی�س 
دوم که رئیس س�ازمان لیگ 
می ش�ود و نائب رئیس بانوان 
کاره�ای اجرایی را ب�ه عهده 
دارن�د و نائب رئی�س اول در 
صورتی که رئیس فدراس�یون 
نباش�د یا فوت کند، آن زمان 
به ج�ای او تصمیم�ات الزم را 

می گیرد

این ورزش شامل 
حرکات فیزیکی 
خاصی می شود 

که نیازمند 
انعطاف پذیری 
زیاد و حالتهای 
غیر معمول بدن 

دارد

 برنامه ریزی های 
ما باید دقیق تر 

باشد و همچنین 
دیپلماسی ورزشی 
ما نیز خوب باشد. 

در این راه باید 
تصمیم گیری های 

منسجم تری داشته 
باشیم



اخبار کوتاه یادداشت خروج کیست 9 کیلویی از شکم دختر ۱۴ساله
پزش��کان یک��ی از بیمارس��تان های اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری، کیس��ت 9 کیلوی��ی 
را از بدن یک بیم��ار خارج کردن��ددر نخس��تین روز از آغاز هفته، بیمارس��تان ش��هداء لردگان، 
 ش��اهد عم��ل جراح��ی موف��ق و خ��روج 9 کیلوگ��رم کیس��ت از ش��کم دخت��ر ۱۴س��اله 

بود.

7

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد تاکید کرد: عدالت اجتماعی باید در همه سطوح 

جامعه محقق شود.
به گ��زارش زاین��ده رود به نق��ل از ایرنا، حجت االس��ام 
محمدعلی نکونام در نشس��ت بررس��ی مشکات بخش 
های بازفت و صمصامی کوهرنگ با اش��اره ب��ه تاکیدات 
مس��تمر رهب��ر معظم انق��اب ب��ر ض��رورت حاکمیت 
عدال��ت اجتماع��ی در تم��ام نقاط کش��ور توج��ه ویژه 
 به مناطق کمت��ر توس��عه یافته اس��تان را م��ورد تاکید 

قرار داد.
وی گفت:عدالت اجتماعی توزیع عادالنه و عاقانه امکانات 
موجود میان همه مردم و تاش ب��رای ارتقاء این امکانات 
است، بگونه ای که آحاد مردم در دورترین و نزدیک ترین 
نقاط روستاها و شهرها از حداقل امکانات رفاهی و معیشتی 

برخوردار باشند.
امام جمعه ش��هرکرد عدالت را اساسی ترین اصل اسام و 
هدف بزرگ انقاب و نظام برشمرد و با اشاره مغفول ماندن 
این اصل مهم اسامی و ایجاد شکاف های طبقاتی در بین 
اقشار و مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: کاهش فاصله 
های طبقاتی، برابری در اس��تفاده از امکانات و فرصتها و 
کاهش فاصله برخورداری مناطق مختلف کشور از امکانات 

و نیازه��ای اولیه زندگی ازش��اخصهای حقیق��ی عدالت 
اجتماعی است و وضعیت امروز جامعه با عدالت اجتماعی 

مدنظر مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان تحقق شعار عدالت محوری در 
جامعه اسامی را در گرو توزیع عادالنه امکانات و نیازهای 

اولیه زندگی در بین تمام مردم دانست.
وی تصریح کرد: اگر شعار اس��امیت و عدالت محوری در 
نظام و حکومت اسامی سرداده شود اما فاصله بین زندگی 
افراد جامعه زیاد باش��د به گونه ای که م��ردم در دورترین 
نقاط روس��تا و حتی بزرگترین ش��هر از متوسط امکانات 
رفاهی و نیازهای زندگی برخوردار نباش��ند به طور قطع 
شعارهای اس��امی ما عملی نش��ده و باید در محضر الهی 

پاسخگو باشیم.
حجت االسام و المسلمین نکونام دشواری گازرسانی به 
منطقه بازفت و دوآب صمصامی را از مشکات این منطقه 
دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که قسمت عمده از 
نقاط کشور از نعمت گاز و برق برخوردار هستند اما منطقه 
بازفت، دوآب صمصامی و دیگر مناطق استان از این نعمت 

محروم هستند.
امام جمعه شهرکرد گازرس��انی به این مناطق را در حفظ 

محیط زیست ، جنگل ها و منابع طبیعی و فراهم سازی یک 
زندگی توأم با آرامش بسیار موثر خواند و گفت: تنها منابع 
تامین گرمایش و سوخت مردم این مناطق از نفت، گازئیل 
و کپسول های گاز است که برای تامین همین منابع نیز با 

مشکات و سختی های فراوانی مواجه هستند.
رییس ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان وضعیت مدارس 
این دو منطقه را نیز اسفناک دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
نبود س��اختمان مناس��ب برای م��دارس و برپایی کاس 

ه��ای  خان��ه  در  درس 
استیجاری، کمبود معلم و 
تشکیل نشدن کاس های 
درس در مقاط��ع تحصیلی 
راهنمای��ی و دبیرس��تان از 
جمله مش��کات آموزشی 
این منطقه محس��وب می 

شود.
حجت االسام و المسلمین 
نکون��ام از ارس��ال نامه ای 
به رهب��ر معظ��م انقاب و 
تقاضای کمک و مساعدت از 
ایشان برای رفع مشکل گاز 
این منطقه خبرداد و افزود: 
با عنایت رهبر معظم انقاب 
مقرر شده که بنیاد برکت و 

یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( نسبت به 
تامین اعتبار گازرس��انی به این منطقه اق��دام کنند که با 
تأمین اعتبار، مردم منطقه بازفت و دوآب صمصامی تا دو 

سال آینده از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
به گ��زارش ایرن��ا، در ای��ن نشس��ت جمع��ی از مدیران 

دستگاههای اجرایی استان نیز حضور داشتند.
بخش بازف��ت و صمصام��ی شهرس��تان کوهرنگ، محل 
تابستان گذرانی عشایر بختیاری اس��ت که در طول سال 

هنگام پاییز به خوزستان کوچ می کنند.
چهارمحال و بختیاری دومین اس��تان عش��ایری کش��ور 
پس از اس��تان فارس اس��ت و بخش عمده ای از عش��ایر 
 کوچ��رو بختی��اری در شهرس��تان کوهرن��گ س��کونت 

دارند.
مرکزشهرس��تان کوهرنگ در 90 کیلومتری مرکز استان 
قرار گرفته و سرچشمه سه رود زاینده رود، کارون و بخشی 

کوچکی از دز است.

امام جمعه شهرکرد: 

عدالت اجتماعی باید در همه سطوح محقق شود
معاون وزیر کار خبر داد:

 اشتغال 42 هزار نفري مشاغل 
خانگي در سال جاري 

معاون اش��تغال و توس��عه کارآفریني وزارت کار از 
اجراي 693 طرح مشاغل خانگي با اشتغالزایي ۴2 

هزار نفر در سال جاري خبر داد.
حسن طایي در مراس��م افتتاح طرح هاي نمایشگاه 
کس��ب و کارهاي خانگي اس��تانهاي محروم اظهار 
کرد: یکي از سیاست هاي مهم وزارت کار در دولت 
تدبیر و امید ایجاد اش��تغال بزرگ از طریق مشاغل 

کوچک و متوسط است.
وي افزود: در گذشته وام هایي تحت عنوان زودبازده 
داده مي شد که عما نتیجه و ثمربخشي الزم را در 
بحث اشتغالزایي نداشت و غالبا از بازارهاي داللي و 

واسطه اي سر در مي آورد. 
معاون اش��تغال و توس��عه کارآفرین��ي وزارت کار 
تصریح کرد:  خوش��بختانه اختصاص تسهیات به 
افراد کارآفرین و دارندگان مشاغل خانگي در دولت 
یازدهم توس��ط وزارت کار با اولویت کارآفرینان و 
کس��ب و کارهاي خرد و کوچک با نظارت بیشتري 

همراه بود.
طایي در ادامه با اع��ام حمایت از مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته در بحث مشاغل بومي و خانگي، 
از اختصاص وام مشاغل خانگي به متقاضیان کسب 
و کارهاي خرد و خانگي خبر داد و گفت:  این وام از 
طریق صندوق کارآفریني امید به کساني اختصاص 
مي یابد که مشاغل خرد و خانگي راه اندازي کرده و 

اشتغالزایي به وجود آورده اند. 
وي گفت: پایش طرح هاي مشاغل خانگي و کمک 
به ساماندهي مشاغل خانگي در قالب شرکت هاي 
 تعاوني یکي از برنامه هاي مهم وزارت کار در سال 93 

بوده است.
 معاون اشتغال و توسعه کارآفریني وزارت کار میزان 
تسهیات درخواستي از س��وي متقاضیان مشاغل 
خانگي را 3000 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این 
منابع از طریق صن��دوق کارآفریني امید اختصاص 

داده شده است. 
طایي از تکمی��ل زنجیره ارزش کس��ب و کارهاي 
کوچ��ک و خانگ��ي و س��اماندهي وضعی��ت 
بنگاه هاي خ��رد و کوچک ب��ا هدف دس��تیابي به 
کاه��ش هزینه ه��اي بازاریاب��ي و انب��ارداري ب��ه 
 عنوان یک��ي دیگ��ر از برنامه ه��اي وزارت کار نام

 برد.

 دیدار فرماندار شهرکرد و سرپرست 
جهاددانشگاهی استان

 گشایش »بانک خون بندناف«
 به زودی در استان

 فرمان��دار شهرس��تان ش��هرکرد و سرپرس��ت جهاددانش��گاهی 
واح��د چهارمح��ال و بختی��اری در دی��داری ک��ه در مح��ل 
جهاددانش��گاهی واحد اس��تان برگزار ش��د ،ب��ا ابراز خرس��ندی از 
حضور در ای��ن جمع صمیمانه، تش��کیل مس��تمر این جلس��ات را 
 اقدام��ی موث��ر در پیش��رفت اه��داف دول��ت تدبی��ر و امی��د 

دانست.
او همچنین ضرورت حرکت به س��مت علوم دانش بنی��ان را یادآور 
ش��د و گفت: س��اماندهی و هدایت افراد خوش فک��ر می تواند زمینه 
رس��یدن به مرحل��ه تولید عل��م را فراهم کن��د و جهاددانش��گاهی 
 در تحقق ای��ن مه��م می توان��د به گون��ه ای موث��ر نق��ش آفرینی

 کند.
فرماندار ش��هرکرد با اش��اره به همکاری خود با جهاددانشگاهی در 
حوزه های آموزش��ی، برای همکاری مستمر در س��ایر حوزه ها با این 

نهاد اعام آمادگی کرد .
در این دی��دار ، وحی��د خلیلی سرپرس��ت جهاددانش��گاهی واحد 
اس��تان نیز با اس��تقبال از حض��ور فرمان��دار در جم��ع خبرنگاران 
 ایس��نا، به تش��ریح س��ابقه ای از ش��روع فعالیت جهاددانش��گاهی

   پرداخت.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان گفت: این نهاد انقابی دو ماه 
بعد از فرمان تاریخی امام راحل در سال 59 مبنی بر تشکیل شورای 
انقاب فرهنگی، با هدف پیاده سازی آرمان های فرهنگی انقاب در 

دانشگاه ها تاسیس شد.
خلیلی، عنای��ت رهب��ر فرزانه ب��ه جهاددانش��گاهی را به واس��طه 
عملکرد مطلوب یادآور ش��د و اف��زود: رییس جمهور نی��ز در بازدید 
از پژوهش��کده روی��ان، از گره  گش��ایی فعالیت ه��ای ح��وزه علمی 
 این پژوش��کده خب��ر و ب��ه جهادگ��ران جهاددانش��گاهی  دلگرمی

 دادند.
وی همچنین به تش��ریح فعالیت های موثر جهاددانش��گاهی واحد 
استان در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی پرداخت و گفت: 
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری یک شاخه از درخت تنومندی 
است که در تاش اس��ت درحد بضاعت و س��هم مردم استان از این 

درخت بهره بگیرد.
خلیلی از گش��ایش بانک خون بندناف در اس��تان خبر داد و با بیان 
این که این اقدام نخس��تین به��ره گیری از تجربه جهاددانش��گاهی 
 کش��ور اس��ت، افزود: 80 درصد از مراحل راه اندازی این مرکز انجام 

شده است.
وی فعالی��ت در زمینه گیاه��ان داروی��ی و همچنی��ن راه اندازی و 
تقویت مرکز افکار س��نجی در معاونت فرهنگی را از دیگر برنامه های 
اولوی��ت دار جهاددامش��گاهی واح��د اس��تان برشمرد.سرپرس��ت 
جهاددانش��گاهی اس��تان در پای��ان ب��رای کم��ک ب��ه فرمانداری 
 شهرستان شهرکرد در راس��تای اهداف و برنامه های  اعام آمادگی

 کرد.
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تحقق شعار عدالت 
محوری در جامعه 
اسالمی را در گرو 

توزیع عادالنه 
امکانات و نیازهای 

اولیه زندگی در 
بین تمام مردم 

دانست.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
فروش  مشك  مرتضی  سيد  خواهان   913/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/243
طرفيت  به  سند  انتقال  به  الزام   – سند  ابطال   – وكالتنامه  ابطال  بر  مبنی  دادخواستی 
1- اكبر شاهچراغی سودرجانی 2- اكبر واثقی 3- محمد عصارزادگان فرزند محمدعلی 
حسين   -7 فاضلی  زهره   -6 شاهچراغی  ناصر   -5 تاج  فرزند  شاهچراغی  محمد   -4
فاضلی 8- مرتضی فاضلی 9- طيبه محمدی راد تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 94/1/29 ساعت 4 عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسيدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:34773  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/244 در خصوص پرونده كالسه 915/93 خواهان فضل اله حسن پور سودرجانی 
انتقال  به  الزام   – رسمی  مالکيت  سند  ابطال   – وكالتنامه  ابطال  بر  مبنی  دادخواستی 
واثقی  اكبر   -2 تاج  فرزند  اكبر شاهچراغی  سيد   -1 طرفيت  به  آپارتمان  رسمی  سند 
تاج  فرزند  شاهچراغی  ناصر   -4 تاج  فرزند  شاهچراغی  محمود   -3 قربانعلی  فرزند 
تقدیم  راد  محمدی  طيبه   -8 فاضلی  مرتضی   -7 فاضلی  6- حسين  فاضلی  زهره   -5
نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/1/29 ساعت 17:45 تعيين گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:34774 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/245 در خصوص پرونده كالسه 975/93 خواهان قدرت اله نوری لنجانی نوكابادی 
ابطال  بر  مبنی  دادخواستی  نوروزی  مصطفی   -2 رحيمی  اشرف  علی   -1 وكالت  با 
به  الزام   -3 رسمی،  مالکيت  سند  ابطال   -2 1و2،  خواندگان  بين  تنظيمی  وكالتنامه 
سيد   -3 واثقی  اكبر   -2 شاهچراغی سودرجانی  اكبر  سيد   -1 طرفيت  به  سند  انتقال 
سودرجانی  شاهچراغی  ناصر   -5 سودرجانی  شاهچراغی  محمود   -4 حسينی  جواد 
6- زهره فاضلی 7- حسين فاضلی 8- مرتضی فاضلی تقدیم نموده است وقت رسيدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعيين  3/45 عصر  94/1/29 ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسيدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:34775 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/246 در خصوص پرونده كالسه 976/93 خواهان سعيد شهيدی كاویانی با وكالت 
علی اشرف رحيمی – مصطفی نوروزی مهياری دادخواستی مبنی بر ابطال وكالتنامه 
فيمابين خواندگان1و2، 2- ابطال سند مالکيت رسمی، 3- الزام به انتقال سند به طرفيت 
1- سيد اكبر شاهچراغی سودرجانی 2- اكبر واثقی 3- محمود شاهچراغی سودرجانی 
مرتضی   -7 فاضلی  حسين   -6 فاضلی  زهره   -5 سودرجانی  شاهچراغی  ناصر   -4
فاضلی 8- طيبه محمدی راد تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
94/1/29 ساعت 4/15 عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این 
شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34776 شعبه 31 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/247 در خصوص پرونده كالسه 93-702ش15 خواهان امير طالبی دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه به طرفيت بهروز احمدی تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه

بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعيين   5/30 ساعت   94/1/25 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34786 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  طالبی  امير  خواهان  93-703ش15  كالسه  پرونده  در خصوص   12/248
مبنی بر مطالبه به طرفيت احمد تهرانی تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه 
شنبه مورخه 94/1/25 ساعت 5/45 تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34787 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ميرقادری  بتول  خواهان   817-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/249
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  یزدی  علی  نوروز  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخه 94/1/26 ساعت 5/30عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34788 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/250 در خصوص پرونده كالسه 854/93 خواهان حميدرضا خيرالهی دادخواستی 
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پور  افخمی  مجيد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ 94/1/18 ساعت 16/30عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34791 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

شوری  دره  محمدعلی  خواهان  615/93ش39  كالسه  پرونده  خصوص  در   12/251
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت سميه جهانگرد تقدیم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخ 94/1/16 ساعت 16/30عصر تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34792 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
اجراییه 

12/252 شماره اجرایيه: 9310420350100404 شماره پرونده: 9009980350100494 
بایگانی شعبه: 900497 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
فرزند  رازی  علی  عليه  محکوم   9309970350101126 مربوطه  دادنامه  شماره 
محمدحسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت خسارت تاخير تادیه 
از تاریخ 82/12/16 لغایت وصول براساس شاخص اعالمی بانك مركزی بر مبنای ثمن 
دریافتی 250/000/000 ریال بابت اصل و هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له 

احمد جهانبخش فرزند محمدعلی به نشانی اول هشت بهشت غربی – جنب دبيرستان 
دخترانه – كوی شهيد داورپناه – سمت چپ- بن بست شهيد جهانبخش – پ روبرو – 
كدپستی 8154643139. خواهان در مرحله اجرای حکم و پس از مشخص شدن ميزان 
خسارت تاخير تادیه مکلف به پرداخت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت می باشد 
و نيم عشر از محکوم به در حق صندوق دولت. محکوم عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ليکن برای فرار در پرداخت اموال 
اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنيد  را معرفی  خود 
ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
محکوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  ميباشد 
اجرای محکوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنين مفاد 

نمائيد.م الف:33466 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

12/253 شماره اجرایيه: 9310420350100329 شماره پرونده: 9109980350101378 
بایگانی شعبه: 911398 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
ستارپور  حامد  سيد  عليه  محکوم   9309970370600375 مربوطه  دادنامه  شماره 
فرزند سيد حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت 150/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی 
تاریخ  از  تادیه  تاخير  خسارات  و  بدوی  مرحله  حق الوكاله  بابت  ریال   4/800/000 و 
91/10/26 لغایت وصول در حق محکوم لها نوش آفرین استکی فرزند غالم حسين به 
نشانی رباط اول – ک57- ساختمان تك- ط2- واحد4 و مبلغ 7/890/000ریال در حق 
صندوق دولت. محکوم عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد یا صورت خالف 
متعسر  اجرائيه  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارایی خود  از  واقع 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال 
كه قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی ميباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:33467 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
 اجراییه 

12/254 شماره اجرایيه: 9310420350100408 شماره پرونده: 9209980350101197 
بایگانی شعبه: 921238 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
شمسایی  اردوان   -1 عليهم  محکوم   9309970350100681 مربوطه  دادنامه  شماره 
مسجد  نشانی  به  عبدالمطلب  فرزند  رستمی  سعيد   -2 مجهول المکان  نشانی  به  مطلق 
نرسيده به بریانی حاج محمود – پوشاک سادات محکوم است به 1- به نحو  جامع – 
تضامنی به پرداخت مبلغ 362/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخير تادیه از تاریخ 
بابت  ریال   8/010/000 مبلغ  و  اعالمی  شاخص  براساس  وصول  تاریخ  تا   92/10/4
به نشانی خ جی  ابری فرزند علی  له محمد فروغی  خسارت دادرسی در حق محکوم 
پ62 و مبلغ 18/500/500 ریال در حق صندوق  ک. كمال فروغی –  شهدای ابر –   –
دولت. محکوم عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتيبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 

بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائيه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
تا 6 ماه محکوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی ميباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:33470 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

12/255 شماره اجرایيه: 9310420350100406 شماره پرونده: 9309980350100357 
بایگانی شعبه: 930416 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
به  فاتح  رضا  علی  عليه  محکوم   9309970350101185 مربوطه  دادنامه  شماره 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت خسارت تاخير تادیه بر مبنای مبلغ 
بانك  اعالمی  براساس شاخص  لغایت وصول   80/7/22 تاریخ  از  ریال   72/500/000
مركزی كه متعاقبًا در دایره اجرای احکام محاسبه و به حيطه وصول در خواهد آمد و 
پرداخت خسارات دادرسی و هزینه دادرسی به مبلغ 3/120/000 ریال در حق محکوم 
له حسين شفيعی نيك آبادی به نشانی اصفهان – جرقویه – نيك آباد – بلوار امام خمينی 
– كوچه بوستان- پ8 و نيم عشر از مجموع محکوم به در حق صندوق دولت. محکوم 
عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم 
انقضاء مهلت  از  بعد  نماید هر گاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  اگر مالی  كند. 
مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ليکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهيد 
بنحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی ميباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:33471 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

12/256 شماره اجرایيه: 9310420351500413 شماره پرونده: 9209980351500087 
بایگانی شعبه: 920088 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351500079 محکوم عليه محمود بختياری بابادگانی 
و  دویست  و  ميليارد  دو  مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به 
سررسيد  تاریخ  از  تادیه  تاخير  خسارت   – خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  پنجاه 
)100/000/000 ریال 91/9 و مابقی 91/8( تا زمان وصول كه بر مبنای تغيير شاخص 
از جمله هزینه  بانك مركزی محاسبه خواهد گردید و كليه خسارات دادرسی  اعالمی 
نشر آگهی و هزینه دادرسی آن پس از خروج خواهان از اعسار و وصول از خواهان در 
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نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ليکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  ميباشد 
اجرای محکوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنين مفاد 
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دانشمندان دانشگاه سان  فرانسیسکو 
با همکاری ی��ک محقق ایرانی االصل 
در پژوه��ش جدی��د خ��ود نش��ان 
داده اند، کودکانی ک��ه والدین آن ها 
به تازگی ط��اق گرفته اند، بیش��تر 
احتمال دارد از نوشیدنی های قندی 
اس��تفاده کنند که آن ها را بعدها در 
معرض خطر چاقی ق��رار خواهد داد. 
»ادری��ا بنی هاش��می« و همکارانش 
دریافتند ک��ه حفظ ع��ادات روزمره 
خانواده می تواند از ک��ودکان طاق 
در برابر کس��ب عادات غ��ذا خوردن 
ناس��الم محفاظت کند. در پی طاق 
والدین، یکی از چیزهایی که بیشترین 
تأثیر را بر روی ک��ودکان می گذارد، 
تغییر در عادات روزمره ش��ان است؛ 
عادات روزمره مش��ترک مانند ایجاد 
زمانی ب��ا گفتگو ب��ا یکدیگ��ر در هر 
روز یا غذا خوردن جمع��ی می تواند 
از ک��ودکان پس از ط��اق محافظت 

کند. این نخس��تین بار است که یک 
پژوه��ش بج��ای تکیه ب��ر خاطرات 
اعضای خان��واده از وعده های غذایی 
و یا رفتارهای گذش��ته، به بررس��ی 
بادرنگ عادات غذایی خانواده های 
ط��اق  خانواده ه��ای  و  ع��ادی 
گرفته پرداخت��ه اس��ت. محققان با 
شرکت کنندگان که ش��امل والدین 
و ک��ودکان در خانواده ه��ای عادی و 
همچنی��ن از هم فروپاش��یده بودند، 
مصاحبه کرده و از آن ها خواستند تا 
خاطرات پنج روز عادات غذا خوردن 
خ��ود را یادداش��ت کنن��د. آن ها با 
بررسی داده ها دریافتند که کودکان 
دارای والدی��ن طاق گرفته بیش��تر 
از ک��ودکان دارای خانواده س��الم در 
معرض مصرف نوشیدنی های شیرین 

و قندی بودند.
 اگرچه ط��اق تاثیر مهمی بر س��ایر 
ع��ادات ناس��الم مانن��د نخ��وردن 
صبحانه یا ص��رف ش��ام در بیرون از 
خانه نداش��ت. ب��ه گفت��ه محققان، 
دلیل ای��ن ام��ر احتماال س��هولت و 
دسترس��ی به این مواد است. طاق 
می تواند تنش زی��ادی را به خانواده 
و از جمل��ه ب��ه ک��ودکان وارد کند و 
نوشیدن نوشابه های قندی می تواند 
 راه حلی سریع برای مقابله با این تنش

 باشد.

محقق��ان دانش��گاه واش��نگتن، هدف 
پروتئین��ی جدی��دی را ب��رای مقابل��ه 
با بیماری ه��ای ناتوان کنن��ده  عصبی از 
جمله آلزایمر و ام اس  مورد بررس��ی قرار 
 TREM2 داده اند. پروتئینی موسوم به
در پاکس��ازی  پس��ماندهای ناخواسته 
در مغز بس��یار کارآمد عمل می کند که 
این پس��ماندها منجر به ب��روز آلزایمر و 
ام اس  می ش��وند.تحقیقات قبلی نش��ان 
داده بودند، متغیره��ای پروتئین مزبور 
ب��ا بیماری ه��ای عصبی مانن��د جنون، 
آلزایمر، پارکینسون و بیماری اسکلروز 
جانب��ی آمیوتروفی��ک )ALS( مرتبط 
هس��تند. این پروتئین که در سلول های 
مغزی موسوم میکروگلیا یافت می شود، 
مس��ؤولیت نگهداری و ترمیم سیس��تم 
عصبی مرکزی ب��دن را بر عه��ده دارد.

ای��ن موض��وع دانش��مندان را ب��ه فکر 
واداشت که آیا این پروتئین می تواند در 
درمان بیماری ه��ای عصبی ایفای نقش 
کند یا خیر.محققان مدرس��ه پزش��کی 
سنت لوئیس در دانش��گاه واشنگتن، دو 
مطالعه مستقل را با هدف بررسی توانایی 
پروتئی��ن TREM2 برای پاکس��ازی 
مغز از این پس��ماندها انج��ام دادند.در 
نخس��تین تحقی��ق، آن ه��ا توانایی این 
پروتئین را برای درمان آلزایمر بررس��ی 
کردند. یکی از مولفه های دخیل در بروز 
آلزایمر، انباشت پاک های مغزی است 

که ای��ن پاک ها خ��ود از پروتئین هایی 
 موس��وم ب��ه بتا آمیلوئی��د تش��کیل

 شده اند. 
این پروتئین ها بای��د در اصل به صورت 
طبیعی پاکس��ازی ش��وند اما زمانی که 
روی ه��م جم��ع می ش��وند، می توانند 
موجب بروز سیناپس هایی خاص در مغز 
و در نهایت، عائمی مانند از دست رفتن 
حافظه شوند.تیم تحقیقاتی، موش های 
فاقد TREM2 را به همراه موش هایی 
پرورش داد که ب��رای ابتا ب��ه آلزایمر، 

مهندسی شده  بودند. 
آن ه��ا س��پس انباش��ت پروتئین های 
بتاآمیلوئی��د را در موش ه��ای ن��وزاد 
رهگی��ری و مش��اهده کردن��د، نب��ود 
پروتیئ��ن TREM2 ت��ا ح��د زیادی 
موجب افزایش میزان این انباشت مضر 
می ش��ود.در تحقیق دوم، دانش��مندان 
 نقش TREM2 را در بروز ام اس بررسی

 کردند. 

تمایل بیشتر کودکان طالق به نوشیدنی های 
قندی و افزایش خطر چاقی در بزرگسالی

 پروتئینی که ام اس و آلزایمر 
را رام می کند

 بهترین خوراکی های
 چربی سوز

الغر ش��دن و تناس��ب اندام امروزه به یکی مهمترین 
مسائل برای بسیاری از انسان ها تبدیل شده است. در 
این گزارش 12 خوراکی ک��ه به محض ورود به دهان 
موجب باریک ش��دن محیط دور کمر می شود، ذکر 

شده است.
گریپ فورت

ویتامین C به سوخت و ساز مناسب چربی کمک می 
کند؛ مصرف نصف گریپ فورت در وعده صبحانه و یا 
حدود 30 دقیقه قبل از صرف غذا به احساس سیری و 

پیشگیری از اضافه وزن کمک می کند.
فلفل سیاه

پیپری��ن موجود در فلفل س��یاه، عائم��ی از کاهش 
تشکیل سلول های چربی را در بدن نشان داده است. 
فلفل سیاه همچنین به افزایش س��وخت و ساز بدن 
کمک می کند. این خبر مهم برای افرادی که به دنبال 
یک راه حل آس��ان برای کاهش وزن می گردند حائز 

اهمیت است.
دارچین

دارچین به کاهش دهنده س��طح قن��د خون معروف 
است؛ دارچین می تواند به سرکوب کردن اشتها کمک 
کند.اضافه کردن دارچین به چای، قهوه و ماس��ت از 

روش های راحت مصرف دارچین است.
تخم مرغ

تخم مرغ کم کال��ری و حاوی هفت گ��رم پروتیین و 
سایر مواد مغذی مفید است.مطالعات نشان داده است 
که مصرف تخم مرغ در وع��ده صبحانه به اندازه قابل 
توجهی مقدار مصرف کالری در بقی��ه روز را کاهش 
می دهد.پروتیین موجود در تخم مرغ باعث سوختن 

چربی های شکمی می شود. 
سیب و در کل میوه ها

زمانی که پای کاهش وزن به میان م��ی آید میوه ها 
کمک کننده می ش��ود، میوه فواید بیش��ماری دارد.
مزیت مص��رف میوه این اس��ت که قند بدن ش��ما را 
تامین می کند و در عین حال به شیوه ای که قندهای 
پردازش شده به بدن آسیب می زنند، عمل نمی کند.

چای سبز
ترکیبات موجود در چای س��بز باعث تسریع سوخت 
و س��از بدن می ش��ود. بهتر اس��ت که چای سبز داغ 
مصرف شود زیرا طعم آن بیش��تر در دهان می ماند و 
فواید آن افزایش می یابد.افزودن عس��ل و لیمو ترش 
به چای س��بز نه تنها باعث افزایش فواید سامتی آن 
 می ش��ود بلکه این چای را فوق العاده خوش��مزه نیز

 می کند.
زغال اخته

زغال اخته نه تنها مملو از فیبر غی��ر قابل حل ، آنتی 
اکسیدان ها و فواید خوشمزه هست بلکه نصف فنجان 

زغال اخته تنها 40 کالری دارد.
بادام

با وجود اینکه آجیل ه��ا در کل به کاهش چربی بدن 
کمک می کنند اما بادام بهترین آنهاست.بادام مملو از 
پروتیین، فیبر و چربی های مفید برای سامت قلب 
اس��ت. مصرف حدود 23 بادام باعث می شود که فرد 

احساس سیری کند.
فلفل قرمز

فلفل قرمز حاوی ماده ای به نام کپسایس��ین هستند 
که اش��تها را س��رکوب می کنند.تحقیقات در زمینه 
س��اختار این ماده غذایی و چگونگ��ی عملکرد آن در 
سیستم بدن نشان داده، استفاده از فلفل تند می تواند 
کمک بزرگی در کاهش وزن بکند.نوعی عصاره که از 
فلفل تند گرفته می شود در درمان بسیاری از امراض 
پوستی مانند رفع التهاب و بر افروختگی پوست، رفع 
لک و انواع کک ومک موثر اس��ت. فلف��ل تند دارای 
خواص ضد سرطانی است. انواع اکسیدان موجود در 
این ماده غذایی در مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن 

نقش چشمگیری دارند.
قهوه

مطالعات نش��ان داده اند ک��ه قهوه به وی��ژه کافئین 
موجب تسریع سوخت و ساز بدن می شود.با این وجود 
توجه داشته باش��ید که مصرف بس��یار زیاد کافئین 
می تواند اثرات بس��یار مضری بر بدن داش��ته باشد. 
 بنابراین تنها روزی یک تا س��ه فنج��ان قهوه مصرف 

کنید.
کوینوال

یکی از بزرگترین تصورات غلط در مورد کربوهیدرات 
ها این اس��ت که آنها باعث افزایش وزن می ش��وند.
اما در حقیقت ن��وع کربوهیدارت ها اس��ت که باعث 
افزایش وزن می شوند.کوینوال مملو از فیبر و پروتیین 
 هس��تند که باع��ث ایجاد احس��اس س��یری در فرد

 می شوند.
برخاف سایر غات ، کوینوال موجب پایین آوردن قند 
خون می شود و در عوض ولع انسان را برای مصرف قند 

و کربوهیدارت باز می دارد.
سبزیجات

س��بزیجات مملو از مواد مغذی و فیبرهای ش��گفت 
انگیز هستند که انسان را سیر نگاه می دارند. توصیه 
می شود که هر فرد روزی دو تا سه فنجان سبزیجات 
مصرف کند.برای ناهار و ش��ام حتم��ا برای پیش غذا 
 و یا به عنوان غذای اصلی س��االد س��بزیجات مصرف

 کنید.

از  جلوگی��ری  مناس��ب  ه��ای  روش 
س��رطان,بیماری های واگیردار که روزگاری 
به عنوان اولین عامل مرگ و میر به حساب می 
آمدند، امروزه بطور نسبی تحت کنترل درآمده 
اند در حالیکه بر اس��اس آخرین بررسی های 
آماری در حال حاضر تقریبا 20 میلیون نفر در 

دنیا با سرطان زندگی می کنند.
 س��رطان عامل 12 درصد تمامی مرگ ها در 

سرتاسر جهان است.
در ایران بعد از بیماری ه��ای قلبی عروقی و 
حوادث، سرطان س��ومین عامل مرگ و میر 
به حساب می آید. ساالنه در کشور بیش از۷0 
هزار مورد جدید ابتا به سرطان اتفاق می افتد 
و بیش از 30 هزار نفر در اثر سرطان جان خود 
را از دست می دهند. با افزایش امید به زندگی 

و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور طبیعی است که 
موارد بروز سرطان در دهه آینده افزایش یابد. کلمه سرطان 
برای بیش از 100 بیماری مختلف در قسمت های مختلف 
بدن بکار می رود. آنچه در همه این بیماری ها مشترک است 
اختال در رش��د طبیعی، تکثیر و مرگ سلول است. سلول 
های سرطانی قابلیت تهاجم به بافت های مجاور و در نهایت 

گسترش به مناطق دیگر بدن را دارند.
افزودنی های خوراکی عامل بروز سرطان

عوامل خطر س��رطان را می توان افزایش سن که به عنوان 
مهم ترین عامل شناخته می شود و بعد از آن نور خورشید، 
سابقه فامیلی و ژنتیک، مصرف دخانیات، چاقی و کم تحرکی، 
نوشیدن مشروبات الکلی، ایدز و هپاتیت، برخی از رنگ ها و 
حشره کش ها و سموم ناشی از کپک ها مثل افاتوکسین، 
کمبود ویتامین های C,B,A، مصرف غذاهای دودزده نظیر 
ماهی دودی، غذاهای نمک س��ود )قرمه ک��ردن( و مصرف 
غذاهای کنسرو ش��ده، برخی افزودنی های خوراکی مانند 
مواد ش��یمیایی خاص برای ایجاد رنگ و طع��م غذا، برخی 
عوامل ویروسی و عفونت ها و قرار گرفتن در معرض مقادیر 
زیاد اشعه رادیولوژی اعام کرد.گرفتگی و خشونت صدا بیش 
از س��ه هفته، کاهش قابل توجه و بدون دلی��ل وزن، وجود 
زخمی که حداکثر تا سه ماه بهبود نیابد، بروز تغییرات واضح 
در خال مانند بزرگ، زخم و نامنظم شدن لبه های آن، تغییر 

در اجابت مزاج یعنی بروز یبوست یا اسهال به مدت طوالنی 
یا دفع خون همراه مدفوع، دل درد و سنگینی سردل همراه 
با کاهش وزن یا اشکال در بلعیدن غذا، وجود توده یا سفتی 
در هر جای بدن بخصوص در پس��تان ها یا فرورفتگی نوک 
پستان، بروز خونریزی غیرطبیعی از پوست و مخاط یا وجود 
خون در ترش��حات بدن مثل خلط، ادرار و … از نشانه های 
خطر ابتا به سرطان هستند.برای تش��خیص زودرس این 
بیماری غیرواگیر راه هایی معرفی شده برای مثال گفته می 
شود که همه افراد باالی ۵0 سال باید یکی از این مواردی را 

که در پی می آید انجام دهند:
انجام سالیانه آزمایش خون مخفی در مدفوع

بررسی اندوسکوپی انتهای روده بزرگ هر پنج سال یکبار یا 
تمام روده بزرگ هر 10 سال یکبار

انجام س��الیانه ماموگرافی در زنان باالی 40 سال و در موارد 
داشتن سابقه فامیلی سرطان پستان از 2۵ سالگی آغاز شود
شروع انجام سالیانه تست پاپ اسمیر سه سال بعد از ازدواج

معاینه ماهیانه پستان ها توسط زنان از 20 سالگی به بعد و 
معاینه توسط پزشک هر سه سال یکبار

چگونه از سرطان پیشگیری کنیم؟
برای پیشگیری از س��رطان راهکارایی ارائه شده است که از 
جمله آنها می توان به پرهیز از استعمال سیگار و مواد مخدر، 
کنترل وزن و پرهیز از چاق شدن، ورزش منظم حداقل 30 

دقیقه در روز، پرهیز از نگرانی و اس��ترس، 
دوری از ن��ور ش��دید آفتاب و اس��تفاده از 
کرم های ضد آفتاب مناسب،خودداری از 
مصرف مشروبات الکلی، پرهیز از رفتارهای 
پرخطر جنسی، داشتن رژیم غذایی متنوع 
ش��امل همه گروه های مواد غذایی اشاره 

کرد.
همچنین رعایت ن�کات زیر نیز 
برای پیش�گیری از بروز سرطان موثر 

است:
• پرهی��ز از مص��رف زی��اد ش��وریجات و 

ترشیجات
• مص��رف حبوب��ات و خ��وردن روزان��ه 
س��بزیجات تازه به خصوص س��بزی های 
برگی شکل سبز تیره و سبزیجات خانواده 

کلم
• مصرف بیشتر میوه به ویژه مرکبات

• افزایش مصرف ماهی به روش پخت صحیح
• جایگزینی گوشت سفید به جای گوشت قرمز

• دوری از مصرف تنقات سرخ شده و پرچرب مثل چیپس 
و پفک

• مصرف کردن آردهای سبوس دار
• مصرف کردن محصوالت لبنی کم چرب به جای مواد لبنی 

پرچرب )خامه، سرشیر و …(
• استفاده از روش های بهتر پخت غذا مثل بخار پز کردن و 

آب پز کردن به جای سرخ کردن و کباب کردن
 درمان سرطان آری یا خیر!

بسیاری از س��رطان ها در صورت تش��خیص زودرس قابل 
درمان قطعی هس��تند. جراحی که به معنی برداشتن بافت 
های سرطانی در حدی که به بافت های سالم اطراف آسیبی 
وارد نشود، شایع ترین روش درمانی است. از دیگر روش های 

درمان سرطان می توان موارد زیر را برشمرد: 
شیمی درمانی که به معنی استفاده از داروهای خاص جهت 
کشت سلول های سرطانی است، رادیوتراپی یا پرتودرمانی 
یعنی استفاده از اشعه های با انرژی ایکس برای تخریب سلول 
های سرطانی و توقف رشد آنها و هورمون درمانی که کنترل 
کردن رشد سرطان با تغییر دادن در هورمون های بدن است.

طاعون قرن را کنترل کنیم
 10 نشانه عشق واقعی

 و رابطه پایدار

رابطه های بس��یاری وجود دارد که متاس��فانه ش��اهد از هم 
پاشیدن و جدایی آن ها هستیم. پس تعجبی ندارد اگر از خود 
بپرس��یم که آیا رابطه ما ادامه می یابد و یا به جدایی ختم می 

شود.
 ام��ا از کجا می توان مدعی ش��د ک��ه نیمه گمش��ده خود را 
پی��دا کردی��م و رابط��ه م��ان در وضعی��ت ای��ده آلی بس��ر 
م��ی برد؟ اگ��ر ش��ما نی��ز چنی��ن تردیدهای��ی را حس می 
کنید، ش��اید این »10 نش��انه عش��ق واقعی و رابطه پایدار« 
 به ش��ما کمک کند بتوانید وضعی��ت رابطه خ��ود را ارزیابی

 کنید.
1.    مشکلی با »سکوت« ندارید

یکی از نش��انه های معطوف شدن یک رابطه س��اده به رابطه 
ای ماندگار این اس��ت که نی��از چندانی به پر کردن س��کوت 
با صحبتهای ب��ی معنی احس��اس نمی ش��ود. ام��ا منظور، 
س��کوت تلخ ی��ا فضای س��رِد حاکم نیس��ت. بلکه س��کوتی 
 حاک��ی از آرامش که نی��ازی به پر ش��دن توس��ط کلمات را 

ندارد.
2.    برای حل اختالفات از هر دو طرف تالش وجود دارد

هی��چ رابطه ای ب��دون اختاف وجود ن��دارد، ام��ا تفاوت در 
چگونگی برخورد با مشکات و نحوه برطرف کردن است. اگر 
هیچ یک نم��ی خواهید اختافات پابرجا باش��د و هر دو برای 
برطرف کردن آن تاش می کنید، می توانید به ماندگار شدن 

رابطه امیدوار باشید.
3.    رابطه ای شاد و سرگرم کننده دارید

خنده، تاثیری حیرت آور بر س��امت روح و جس��م شما دارد 
و اگر با طرف مقابل خود بس��یار می خندید، یک نشانه بسیار 
خوب از رضایت و دوام این رابطه است. عاوه بر آن، هیچکس 
دلش نمی خواهد در یک رابطه سرد و یکنواخت تا پایان عمر 

بسر برد.
4.   جذابیت فیزیکی متقابل در میان است

اگ��ر در کن��ار او احس��اس غ��رور ک��رده و اعتماد ب��ه نفس 
باالت��ری دارید، این احس��اس دو طرفه اس��ت و م��ی توانید 
به ادامه ای��ن رابطه امی��دوار باش��ید. جذابی��ت فیزیکی دو 
طرفه بی��ن زوجی��ن و صمیمیتی ک��ه در ادام��ه آن بوجود 
 می آید بخش��ی از روند س��اخت یک رابطه ق��وی و ماندگار

 است.
5.    آرزوهایتان همسو است

زمانیکه اهداف و آرزوهای مش��ابهی دارید و آن را با یکدیگر 
در میان می گذارید به یک »تیم« تبدیل می شوید. یک تیم 
طبیعتا برای دستیابی به موفقیت به اهداف مشترک و همسو 
احتیاج دارد. در این تیم هر ی��ک از دو عامل نقش خود را ایفا 
می کند و بدین ترتیب دس��تیابی به هدف غایی و مش��ترک 

ممکن می شود.
 6.    »رابطه« از اصلی ترین اولویت های شماست

اگر زمان طوالن��ی )از نظر کیفی( باهم گذران��ده و  همچنان 
ای��ن رابط��ه را پ��ر اهمی��ت و از اصل��ی ترین اولوی��ت های 
 خود م��ی دانید، م��ی توانید بر پای��داری این رابطه حس��اب 

کنید.
7.     مورد تایید خانواده و دوستان هستید

زمانی که جوان هستیم، نظر خانواده در مورد طرف مقابلمان 
آخرین چیزی است که می تواند برایمان اهمیت داشته باشد. 
اما با گذشت زمان و باال رفتن سن کم کم درک می کنیم آنها 
جز صاح و مصلحت ما چی��زی نمی خواهند. ب��ا این وجود 
هیچکس نباید صرفا جهت جلب رضای��ت اطرافیان، در یک 
رابطه باش��د و یا آن را حفظ کند. با این وج��ود تایید خانواده 
 و دوستان می تواند از نش��انه های یک رابطه خوب و معقول

 باشد.
8.    برای یکدیگر فضا و حریم شخصی قائل می شوید

اگر با وج��ود صمیمی��ت و نزدیکی که در می��ان دارید، برای 
یکدیگر فضا و حریم ش��خصی قائل می ش��وید، از نشانه های 
اصلی یک رابطه قوی و عشقی واقعی است. هر شخصی هر از 
گاهی به فضا و زمان شخصی نیازمند است و این نیز از مواردی 

است که حقیقتا به پایداری رابطه می کند.
9.    واقعا به همدیگر اهمیت می دهید.

بدون ش��ک در یک رابطه واقعی و پایدار، لحظات سخت و بد 
نیز وجود دارد.

اما مراقبت و توجه دو جانبه شما به یکدیگر نیز از نشانه های 
مهمی اس��ت که رابطه را پایدار می کند و موجب می ش��ود 
بتوانید اوقات تلخ را ساده تر پشت سر بگذارید. مراقیت و توجه، 
احترام و حمایت به یکدیگر به معنای یک عشق حقیقی است.

10.    ارجحیت »ما« به »من«
طبیعتا فردیت و توجه به خود هم��واره در زندگی با اهمیت و 
ارزشمند اس��ت. اما اگر معموال »خود« را در اولویت قرار می 
دهید بعید اس��ت که رابطه تان پابرجا بماند. به عبارت دیگر، 
عشق یک توافق دوجانبه است که »رابطه« را در اولویت قرار 

می دهد، و موجب می شود رابطه پایدار بماند.

زیر یک سقف

دریچه

دنیای حیوانات، 
محبت درنده ترین حیوان 

حیات وحش
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