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 مگس سفید در 
راه است

ایران رتبه دهم ذخایر معدنی 
دنیاست  برای احیاء همه تاالب ها

 برنامه داریم 

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rسیاست کشور ، ارزانی را تعیین می کند 

 نفسی تازه برای
  پیام نوری ها

بررسی تبعیض های دفترچه 
آزمون استخدامی دولت 

جابه جایی ۷۰۰ هزار مسافر نوروزی
 در پایانه های مسافربري

به بهانه سانسورکتاب؛ به کام 
سایت ها 
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نگاه مردم اصفهان به بیانیه هسته ای لوزان؛
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از دماغ »عقابی« تا گوش »گرگی«
این روزها گوی��ا دیگر ب��رای زیباتر دیده ش��دن، کار از 
جراحی بینی و گونه و ایجاد چندین سوراخ در گوش و ابرو 
گذش��ته و صحبت از انجام جراحی هایی دست به دست 
می چرخد که شنیدن آن بیشتر به شوخی می ماند و دیدن 

عکس هایش نیز حالتی ناخوشایند به انسان می دهد.
 صحبت از انجام جراحی هایی نظیر گوش »شیطونی«،» 
گوش گرگی« یا » االغی«، »بین��ی عقابی« و حتی فک 
»س��گی« و ... ش��اید خیلی س��خت و باور کردن آن نیز 
سخت تر باشد؛ اما گویا واقعیتی است که در فضای مجازی 
دست به دست می چرخد و این س��وال را در ذهن ایجاد 
می کند که آیا واقعا در ایران ما هم کسی متقاضی چنین 
اعمالی است؟ علت گرایش به چنین اعمالی چیست و آیا 

واقعا پزشکی حاضر به انجام چنین اعمالی است؟ 
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به مسابقات نمی رویم
این روز ها هم که فدراس��یون وزنه برداری با سرپرس��ت اداره 
می شود و مدیریت یکپارچه ای ندارد، باید به این مسأله توجه 
کرد که رش��ته مدال آور وزنه برداری با این شیوه راه به  جایی 
نمی برد. مدیران این رشته، شاید بتوانند المپیک ریو را با مدال 
بهداد سلیمی یا کیانوش رستمی پشت  سر بگذارند، ولی باید 

بدانند که برای روزهای بعد از آن، چه در چنته دارند.
دو روز دیگر مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان 
در لیما پرو آغاز می شود، ولی وزنه برداران ایرانی باید در خانه 
ش��اهد نمایش رقبای خود باش��ند. این اتفاق البته در البالی 

اخبار وزنه برداری ایران در یکی دو سال...

رشد 38 درصدی کمک های مردمی به کمیته امدادپرداخت وام با مدت زمان کوتاه
موسس��ات و برخی از بان��ک ه��ا، در حالی در 
حال ترویج پرداخ��ت این نوع وام ها هس��تند 
که دریافت وام های خرد به اف��راد عادی چند 
سال است که متوقف ش��ده و بانک ها به ندرت 
پرداخت چنین وام هایی را در دستور کار خود 
قرار می دهند؛ البته از سوی دیگر برخی فعاالن 
اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت این نوع 
وام ها را در ش��رایط خ��اص و اضطراری مثبت 

ارزیابی می کنند.
نکته مثبت در این بین رک��ود بازارهایی مانند 
طال، ارز، مس��کن، خودرو و غیره اس��ت؛ زیرا با 

رونق و س��وددهی نامتعارف این بازارها، ممکن اس��ت که عده ای سودجو با 
دریافت چنین وام هایی در پی کس��ب سود و س��رمایه گذاری در این بازارها 
باشند، زیرا نرخ سود فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید 

به بانک بازپرداخت کنند.
حال بانک مرکزی طی س��ال ۹۳ اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس 
تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو 
س��یف، رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی 
نرخ سود تسهیالت بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما 

به نظر می رسد که توافق بین بانکداران بر آن اولویت یافته است.  
حال بانکی ها در انتظار این هستند که با همکاری بانک مرکزی زمانی را برای 
برگزاری جلسه تعیین نرخ سود بانکی به ویژه در بخش تسهیالت اختصاص 

دهند و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود را هم منطقی کنند.
این در حالی است که برخی از بانک ها و به ویژه موسس��ات اعتباری و البته 

بدون مجوزها، نرخ های س��ود تعیین شده را رعایت 
نکنند و بانک مرکزی هم هش��دارهایی در این زمینه 
صادر کرد و خواس��تار رعایت نرخ های س��ود توافقی 

میان بانکداران شد.
به طوریکه بانک مرکزی در زمس��تان س��ال گذشته 
با دریافت گزارش��اتی از تخلفات بان��ک ها در اجرای 
نرخ س��ود توافقی در اطالعیه ای خط��اب به بانک ها 
اعالم کرد: بانک ها حق مطالب��ه هیچگونه وجه مازاد 
بر حداکثر نرخ سود تعیین ش��ده توسط شوراي پول 
و اعتبار را ندارند. حتی حمی��د تهرانفر، معاون بانک 
مرکزی هم  با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در 
اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد دادگفت: اجرای مصوبات سود بانکی 

بدون پیش شرط است.
وی افزود: پیش شرط حضور در عرصه بانکي، پذیرفتن قاعده بازي است. بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ایران هرگز اجازه نخواه��د داد در اجراي ضوابط 
مصوب و اعالم شده، به ویژه نرخ هاي سود سپرده و تسهیالت کوتاهي شده و 

انجام آنها منوط به رعایت برخي پیش  شرط  ها و ... شود.
از س��وی دیگر برخی از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که سیاس��ت های 
دستوری در اجرای نرخ سود بانک ها را به سمت و سوی تخلف می برذ و نرخ 

شکنی ها را تقویت می کند.
عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی هم از درخواست 
کتبی بانک ها برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود از بانک مرکزی خبرداده 
و با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است، گفت: 

در این نامه بر شرایط تغییر و کاهش نرخ سود بانکی تاکید شده است.

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان 
اصفهان از رش��د ۳8 درصدی کمک های مردمی به 
کمیته امداد استان اصفهان در 12 ماه گذشته خبر 
داد  و گفت: در بیش از50 سرفصل، مبلغ 72 میلیارد 
و ۹72 میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری 

شده است.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان اصفهان،ب هرام سوادکوهی 
با اشاره به عملکرد سال گذشته کمک های مردمی 
در اصفهان اظهار کرد: از ابتدای س��ال تا اسفندماه 
گذش��ته ، مبلغ 227 میلی��ارد و 740میلیون ریال 

صدقه از صندوق های صدقات جمع آوری ش��ده که این مبلغ نسبت به مدت 
مشابه

22درصد رش��د فق��ط در قس��مت صدق��ات رش��د   س��ال گذش��ته،
داشته است .

اینک��ه کمک ه��ای مردم��ی صدق��ات نس��بت ب��ه  ب��ا بی��ان  وی 
م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته ۳8 درصدرش��د داش��ته اس��ت اف��زود: 
طری��ق  از  صدق��ات  بخ��ش  در  مردم��ی  کمک ه��ای  بیش��ترین 
 صندوق ه��ای کوچ��ک ب��ا 1۳6 میلی��ارد و 771 میلی��ون ری��ال 

بوده است.
 معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
عالوه بر صدقات، کمک های مردمی در س��رفصل های طرح برکت، احس��ان 
زائر، تاج گل، احس��اندانش آموز و طرح همیان موالبوده اس��ت، افزود: جمع 
کل کمک ه��ای مردم��ی درس��رفصل های نام برده ب��ه اضاف��ه صدقات در 

12ماه گذشته، 266 میلیارد و 476میلیون ریال 
بوده که نس��بت به جمع  کمک ه��ای مردمی در 
 مدت زمان مش��ابه سالگذش��ته 27 درصد رشد

 داشته است.
وی با اشاره به بحث زکات اعم از مستحب )شجره 
طیبه( و واج��ب تصریح کرد: مبل��غ۳0 میلیارد 
ری��ال زکات مس��تحب و مبل��غ 1۳2 میلیارد و 
252 میلیون ریال زکات واجب جمع آوری شده 
که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته زکات 
مس��تحبی 14 درصد و واجب111درصد رشد 

داشته است.
س��واد کوه��ی ادام��ه داد: همچنی��ن در زمین��ه اک��رام ایت��ام در 12 
م��اه گذش��ته14۹میلیارد و 671 میلی��ون ری��ال جم��ع آوری ش��ده 
 ک��ه نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته22 درصد رش��د داش��ته

 است.
وی جم��ع کمک ه��ای امان��ی ش��امل طرح ه��ای اک��رام ایتام،ن��ذر و 
قربان��ی و ط��رح منزل��ت را در همی��ن م��دت بال��غ ب��ر 44۹ میلی��ارد و 
 ۹۹6 میلی��ون ریال با رش��د 66 درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته عنوان

 کرد.
معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
جمع کلکمک های مردمی در 12 ماه گذش��ته در بیش از 50 سرفصل مبلغ 
72 میلیارد و۹72میلیون تومان بوده اس��ت که نس��بت به مدت مشابه سال 
 ۹2 که 52 میلی��ارد و 224میلیون تومان بوده اس��ت، که ۳8 درصد رش��د 

داشته است.

معاون نظ��ارت ب��ر بهره برداری ش��رکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: نصب 
پرالتور کاهنده در س��ردوش و روش��ویی، 
دس��ت کم ۳0 درصد مص��رف آب بخش 

خانگی را کاهش می دهد.
 حمیدرضا تش��یعی با بی��ان اینکه اولویت 
نخس��ت بخ��ش بهره ب��رداری در س��ال 
۹4، رویکرده��ای جدی��د در مدیری��ت 
تقاضا و مصرف آب اس��ت، اظهار داش��ت: 
در س��ال جاری تمام تالش خ��ود را برای 

فراهم سازی ابزارهای الزم و جدید در بخش عرضه و تقاضا برای کنترل 
مصرف آب به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: در بخش عرضه، اولویت ما س��رعت بخش��یدن به طرح های 
تله متری و س��امانه های هوشمند ش��بکه توزیع اس��ت که همزمان با 
مدیریت فش��ار ش��بکه های توزیع بتوانیم مدیریت دقیق تری بر روی 

تولید داشته باشیم و تقاضا را مدیریت کنیم.
تش��یعی ادامه داد: هم اکنون این برنامه در استان هایی مانند اصفهان، 
خوزس��تان، بخش هایی از تهران و مش��هد انجام ش��ده است و تالش 

خواهیم کرد در سایر استان های کشور نیز این برنامه عملیاتی شود.
معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
با اش��اره به برنامه های بخش مصرف، گفت: یک��ی از برنامه های مهم، 

تشویق مشترکان به نصب تجهیزات کاهنده 
مصرف ب��ا بهره گی��ری از توانمن��دی بخش 
خصوصی اس��ت تا بتوانیم در بخش خانگی 

نصب تجهیزات کاهنده را انجام دهیم.
وی ادام��ه داد: نص��ب س��ردوش و پرالتور 
کاهنده در روش��ویی در اولویت ق��رار دارد و 
در صورت امکان تامین پرالتور کاهنده برای 
نصب در ظرف شویی و دستش��ویی منازل و 
همچنین تامین ف��الش تان��ک کاهنده نیز 
انجام خواهد ش��د؛ این تجهی��زات در چند 
دسته تقسیم بندی شده است که بنا بر سطح درآمد مردم و متناسب با 

شرایط اقتصادی مشترکان قسط  بندی خواهد شد.
معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
درباره ش��رایط واگذاری این تجهیزات به مردم، گفت: در مناطقی که 
مش��ترکان از تمکن مالی برخوردار هس��تند، نصب شیرهای اهرمی و 
الکترونیکی کاهنده در دس��تورکار است و در س��ایر مناطق، از نصب 

پرالتور در روشویی و ظرف شویی استفاده خواهد شد.
به گفت��ه وی، هزینه ه��ای نصب ای��ن کاهنده ه��ا ح��دود 100 هزار 
تومان اس��ت که پ��س از آماده ش��دن برنام��ه اجرایی و اب��الغ آن به 
 شرکت های آب و فاضالب طی یک س��ال در قبوض آب تقسط خواهد 

شد.

جزییاتی از حمله اشرار به مرزبانان
در پی حمله  چند روز پیش اشرار به مرزبانان کش��ور، هشت مامور به شهادت و یک 

مرزبان مجروح شدند.
در این حمله که در ساعت 17 رخ داد، هش��ت تن از مرزبانان در مناطق مرزی ایران و 
پاکستان در محدود میل 2۳۹ )حدفاصل باهوکالت و پیشین نزدیکی مرز پاکستان و 

ایران( به فیض شهادت رسیدند و یک مرزبان دیگر نیز مجروح شد.
این اش��رار که درکمین مرزبانان بودن��د، پس از این اقدام تروریس��تی به اعماق خاک 
پاکستان متواری شدند و پلیس در پاسخ به این اقدام، طی درگیری با تروریست ها  سه 

تن از آنان را به هالکت و دست کم سه تن دیگر را نیز مجروح کردند.
بنابر آخرین گزارش های  رسیده،  مرزبان مجروح هم اکنون در بیمارستان به سر می برد 

و اطالعی از وضعیت وی به دست نیامده است.
گفته می شود، مسووالن ارش��د ناجا درباره این واقعه تلخ در جمع خبرنگاران صحبت 
خواهند کرد و جزییات بیشتر در اختیار مردم شهید پرور کشورمان قرار خواهد گرفت.

اسامی شهدای این حادثه تروریستی به شرح ذیر  است.
1-     ستوان دوم علی امام دادی )خراسان رضوی(

2-     گروهبان یکم رضا حسینی )خراسان جنوبی(
۳-     ستوان دوم مهران القراع )خراسان رضوی(

4-     سرباز وظیفه فرزاد اسماعیلی زاده )یزد(
5-     سرباز وظیفه حسن بیاتی )اراک(

6-     سرباز وظیفه محمد احمدی )خراسان رضوی(
7-     سرباز وظیفه عباس مهران دوز )خراسان رضوی(

8-     سرباز وظیفه میالد جور )گلستان(

پذیرش اسراییل از سوی ایران، از شرایط
توافق هسته ای نیست

رییس جمهور آمریکا معتقد است: نمی توان از ایران خواست برای امضای توافق هسته ای نهایی 
موجودیت رژیم صهیونیستی را بپذیرد.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا  در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا )ان پی آر( اظهار داش��ت: 
پذیرش رژیم صهیونیستی از سوی ایران، شرط امضای توافق هسته ای نهایی نیست. او مطرح 
کردن این درخواست را با عبارت » برداشت نادرس��ت« توصیف و اذعان کرد: نمی توان چنین 

شرطی را در مذاکرات مرتبط با امضای توافق هسته ای نهایی گنجاند.
اوباما در این مصاحبه که متن بخش��ی از آن دیروزمنتشر ش��د تصریح کرد:این برداشت که ما 
دسترسی نداشتن ایران را به سالح هس��ته ای ، آن هم در قالب توافقی قابل راستی آزمایی،  به 
شناسایی اسراییل از سوی ایران موکول کنیم، همانند آن است که بگوییم تا زمان تغییر کامل 
س��اختار رژیم ایران توافقی را امضا نخواهیم کرد. و فکر می کنم این از اس��اس، یک برداش��ت 

نادرست است.
وی در ادامه اظهارات خود مدعی شد: مایلم دوباره به این نکته اشاره کنم که می خواهیم ایران 
سالح هسته ای نداشته باش��د؛ درس��ت به این علت که نمی توانیم روی تغییر ماهیت این رژیم 
حساب کنیم. درست به همین دلیل است که نمی خواهیم سالح هس��ته ای داشته باشند. اگر 
ایران به سرعت خودش را به کشوری مثل آلمان، سوئد یا فرانس��ه تبدیل کند، می توان با آنها 

درباره زیرساخت های هسته ایشان گفت وگو های دیگری داشت.
نیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی چند روز پیش از س��ران گروه 5 + 1 خواسته 
بود مقامات کشورمان را وادار کنند پیش از امضای توافق هسته ای نهایی، موجودیت این رژیم 

را بپذیرند.

راهکارهای ۱۰۰ هزار تومانی برای کنترل مصرف آب

غول 
تکنولوژی 

منطقه



شنیده ها

بین الملل

رییس جمهور نسبت به توهین 
اردوغان به ملت ایران اعتراض کند

مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه ش��اهد گفت: رییس جمهور 
در جلسه رس��می به اردوغان در خصوص توهین وی به ملت و 

نمایندگان مجلس اعتراض کند.
 سهیل کیارش، اظهار داشت: مطالبه ما عدم ورود آقای اردوغان 

به ایران بود که این مطالبه را از شخص رییس جمهور داشتیم.
وی ادامه داد: پ��س از اینکه دول��ت اقدام موثری انج��ام نداد، 
مطالبه ما از مجلس شورای اس��امی بود که با توجه به وظیفه 
ذاتی و کاری خود مبنی بر تاش جهت حفظ منافع نظام بدون 
هماهنگی با دولت ترکیه یعنی یک طرفه دولت را مجبور به لغو 

سفر اردوغان کند.
مسوول بس��یج دانشجویی دانشگاه ش��اهد درباره حمایت های 
بی دریغ اردوغان از گروه های تکفی��ری گفت: حمایت بی دریغ 
اردوغان از تکفیری ها بر کسی پوشیده نیست و به جرأت می توان 
گفت که اصلی ترین حامی منطقه ای تکفیری ها بعد از عربستان 
س��عودی، ترکیه اس��ت، ضمن اینکه جنایات در سوریه ظلم به 

مظلومان منطقه با حمایت های اردوغان صورت گرفت.
کیارش یادآور ش��د: م��ا فرام��وش نمی کنی��م ک��ه از ابتدای 
درگیری های کشور سوریه، ترکیه پایگاه اصلی تربیت و آموزش 
نظامی تکفیری ها بود و فراموش نمی کنیم که اردوغان از مردم 
کوبانی حمایت نکرد و در جهت تقویت داعش در کوبانی تاش 

کرد.
وی تصریح کرد: چند سال است که آقای اردوغان تاش خود را 
در جهت تخریب وجه انقابی ایران و همزمان با شروع بیداری 
اسامی در منطقه آغاز کرده و هدفش روشن است. مردم انقابی 
منطقه تحوالت کشور را پیگیری می کنند و هم دوست دارند که 
عزت ملت ایران را داشته باشند، اما آقای اردوغان تاش کرد که 

آن را خدشه دار کند.
مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد ادامه داد: آقای اردوغان 
محور اصلی فتنه گ��ری در منطقه برای تحقق جنگ ش��یعه و 
سنی است که برنامه اصلی آمریکاست و تاش می کند به مردم 
منطقه القا کند که اهل تسنن، شیعیان را می کشند یا شیعیان 
باعث قتل اهل تسنن هستند؛ به همین دلیل این توهم اردوغان 
که می تواند امپراطوری عثمانی را محقق کند برای عدم تحقق 

انقاب تاش کور می کند.
کیارش افزود: اردوغان دیوانه وار از حمله نظامی به مردم یمن و 

کشتار مردم سوریه و عراق حمایت می کند.
وی با اشاره به حضور اردوغان در تهران تصریح کرد: مطالبه ما از 
دولت ادامه دارد و درخواست می کنیم که شخص رئیس جمهور 
در جلسه رس��می به اردوغان در خصوص توهین وی به ملت و 
نمایندگان مجلس اعتراض کند. اگر آقای روحانی خود را نماینده 

مردم می داند باید تبری کرده و به اردوغان اعتراض کند.
مسوول بس��یج دانشجویی دانش��گاه ش��اهد خاطرنشان کرد: 
اردوغان تاش ک��رده که القا کن��د ایران برای تس��لط بر روی 
کش��ورهای منطقه تاش می کند و در مصاحبه ای نمایندگان 
ملت را در حد و اندازه خود ندانسته اس��ت، البته ما او را در حد 

نمایندگان نمی بینیم و اصًا به حساب نمی آوریم.

مذاکرات دوجانبه حجت االسام و المسلمین حسن روحانی و رجب طیب اردوغان 
روسای جمهوری اسامی ایران و جمهوری ترکیه در مجموعه فرهنگی - تاریخی 
س��عدآباد برگزار ش��د.در این مذاکرات مهم ترین مس��ایل مورد عاقه طرفین و 

موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.com

سرپرس��ت دانش��گاه پیام ن��ور گف��ت: آمایش رش��ته ها و 
رش��ته محل ها در دس��تور کار جدی دانش��گاه پیام نور قرار 
دارد.محمدعلی سرلک، سرپرست دانشگاه پیام نور در اولین 
نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه دانشگاه پیام 
نور دانشگاهی محروم از نظر اقتصادی بوده و به دنبال کسب 
درآمد نیست گفت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه منبع محور 
با آزمون های متمرکز اس��ت که بیش از دو هزار جلد کتاب 
خودآموز دارد و این کتاب ها منبع اکثر دانشگاه های معتبر 

کشور است.
وی افزود: به مدد بومی گزینی تاش کردیم دانش��جویان از 
خانواده جدا نشوند و به همین دلیل هزینه ها کاهش یافت.
سرپرست دانشگاه پیام نور اظهار داش��ت: این دانشگاه تنها 
دانشگاهی است که دانش��جویان آن تمام کتاب را امتحان 
می دهند و پوشش تمام مباحث س��بب شده تا دانشجویان 
پیام نور در اکثر آزمون های سازمان سنجش رتبه های برتر 

را داشته باشند.
وی با اشاره به سعی دانش��گاه پیام نور برای ارتقای جایگاه 
این دانشگاه گفت: با تأکید بر استراتژی تمایز و پیشگامی به 
دنبال ارتقای جایگاه دانشگاه هستیم. همانطور که بر اساس 
رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسام در کیفیت آموزش 
رتبه برتر کش��ور و در پژوهش رتبه دهم را کس��ب کردیم.
سرپرست دانشگاه پیام نور گفت: دانش��گاه پیام نور در ارائه 
خدمات ارزان به قشر محروم و گسترش عدالت آموزشی رتبه 
برتر را دارد به طوری که امروز بیش از 850 هزار دانشجو در 
بیش از 500 واحد داریم و از نظر شهریه ای مناطق کشور را 

به دو منطقه برخوردار و کم برخوردار دسته بندی کردیم که 
برای منطقه اول 102 هزار تومان شهریه ثابت و برای منطقه 
دوم 80 هزار تومان شهریه ثابت لحاظ می شود به طوری که 
در مقطع کارشناسی شهریه این دانشگاه بین 300 تا 350 
هزار تومان است ولی در دانش��گاه های مشابه شاهد 5 برابر 
این شهریه هستیم.وی افزود: برای دوره های دکتری قیمت 
تمام شده ما بیش از ش��هریه دانشجویان است به طوری که 
از دانش��جویان 20 تا 25 میلیون تومان شهریه می گیریم و 
به دانش��جویان نیازمند در هر ترم 2.5 میلی��ون تومان وام 
می دهیم.سرلک با اش��اره به اقدامات این دانشگاه در حوزه 
فرهنگ گفت: با راه اندازی سامانه کرسی های آزاداندیشی با 
شیوه های صحیح بیش از 420 کرسی در کشور دایر کردیم 
و کارگاه های سبک زندگی نیز برگزار شد، همچنین صدور 
مجوز برای بیش��س از 530 نشریه دانش��جویی و برگزاری 
جشنواره نشریات پس از 10 سال از اقدامات ما در این حوزه 
بوده است.سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به برنامه ریزی 
دانشگاه پیام نور در تحقق شعار س��ال گفت: در سال 93 در 
بخش فرهنگ بزرگترین جش��نواره های قرآنی را داش��تیم 
و بزرگتری��ن کاروان راهیان نور را اع��زام کردیم و در بخش 
تحقق اقتصاد نیز کمیته هایی را ب��رای تدوین مدل اقتصاد 
مقاومتی در دانشگاه تش��کیل دادیم و امس��ال نیز به مقام 
معظم رهبری به درستی و با درک شرایط ملی، منطقه ای و 
جهانی سال همدلی و همزبانی را اعام کردند دانشگاه پیام 
نور کمیته هایی را تش��کیل داد که تحقق این شعار را در 5 
محور تبیین ماهیت همدلی و همزبانی،  تبیین مزایا، تبیین 

عوامل کلیدی موفقیت، تبیین راهکارها و گام های اجرایی و 
آینده پژوهی در زمینه همدلی و همزبانی بررسی کنند که از 
اساتید نیز خواستارم از طریق سامانه دانشگاه ایده های خود 

را بیان کنند.
سرلک پیشگامی در عرصه تعامات جهانی را نیز در دستور 
کار دانشگاه پیام نور برش��مرد و گفت: در حال حاضر بیش 
از 60 شعبه و 10 نماینده مس��تقیم خارجی در کشورهای 
مختلف آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا داریم که بنا به تعطیل 
دولت برای افزایش تعامل جهانی از طریق دیپلماسی علمی 

به این موضوع برسیم.
وی گفت:  بر اساس آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی جهان 
اسام در اواخر سال گذشته دانشگاه پیام نور با کسب نمره 
100 از 100 رتبه یک آموزش را به همراه دانشگاه های شریف 
و علوم پزشکی تهران کسب کرد و جزء 10 دانشگاه برتر حوزه 

پژوهش قرار گرفت.
سرپرست دانشگاه پیام نور اضافه کرد: همچنین دانشگاه پیام 
نور با 140 مقاله در حوزه نانوفناوری جزء 25 دانشگاه فعال 

در این رشته است.
سرلک گفت: یکسری از رشته ها در دهه های گذشته تدوین 
شده و باید بازنگری شود، همچنین رشته هایی که به عنوان 
نیاز روز مدنظر هستند باید ایجاد کنیم که در همین زمینه 
رش��ته امور اداری برای کارکنان ایجاد شده است.وی افزود: 
وقتی به دنبال دانش��گاه نس��ل سوم هس��تیم باید رشته ها 

متناسب با نگاه جدید باشد.
سرپرس��ت دانش��گاه پیام ن��ور گف��ت: آمایش رش��ته ها و 
رشته محل ها در دستور کار جدی دانشگاه پیام نور قرار دارد.

سرلک گفت: به دنبال ساماندهی مراکز هستیم ولی تعطیلی 
واحدها سبب عدم دسترسی محرومان می شود و به همین 
دلیل باید تأمل زیادی بر این موضوع داشته باشیم.وی گفت:  
برای حفظ پویایی دانش��گاه باید به طور مرتب رش��ته های 
قدیمی را خارج کرده و رش��ته های جدید را در دس��تور کار 
قرار دهیم، تجمیع مراکز واحدها نی��ز در صورتی که تعداد 
دانشجویان زیر هزار نفر باشد و رشته های صنعتی هم نداشته 
باشد بررسی می ش��ود ولی افزایش رشته های جدید در این 

واحدها مدنظر است.
سرپرست دانش��گاه پیام نور ادامه داد: بر اساس نقشه جامع 
علمی کش��ور 30 درص��د ظرفیت کارشناس��ی بای��د وارد 
تحصیات تکمیلی ش��وند و 3 درصد کل دانش��جویان یک 
دانشگاه باید وارد مقطع دکتری شوند. به همین دلیل باید در 

تحصیات تکمیلی برنامه ریزی داشته باشیم.

 آمایش رشته ها و رشته محل ها، در دستور کار جدی دانشگاه پیام نور؛

زمان احتمالی اولین موضع گیری نفسی تازه برای  پیام نوری ها
رهبر انقالب، در باره تفاهم لوزان

طبق روال هرساله در س��الروز والدت بانوی دو عالم حضرت 
صدیقه طاهره)س( جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( 
سراس��ر کش��ور با مقام معظم رهبری دی��دار می کنند. این 
احتمال وجود دارد که رهبر معظم انقاب مانند دیگر بیانات 
مهم ایش��ان در ماه های اخیر، در این سخنرانی نیز به مساله 

هسته ای اشاره کنند.

مهدی هاشمی بر سر دوراهی 
اعتراض به حکم دادگاه

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی 
گفته: موکلم هنوز تصمیمی برای اعت��راض به حکم صادره 
نگرفته و دلیل آن این اس��ت که نس��بت به روند رس��یدگی 
به پرونده انتقاد دارد. نظر ما این اس��ت که نس��بت به حکم 

اعتراض شود.
علیزاده طباطبایی در پاس��خ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه 
چرا برای اعتراض به تصمیم نرسیدند، افزوده: هرچه با مهدی 
هاشمی صحبت می کنم می گوید: وقتی قرار است رسیدگی 

دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟

 انتشار زندگی نامه مال عمر
 توسط طالبان

گروه طالبان افغانس��تان به طور غیرمنتظره زندگی نامه ما 
عمر، رهبر این گروه را در نوزدهمین س��ال رهبری او منتشر 
کرده اس��ت. این زندگی نام��ه پنج هزار کلمه ای در س��ایت 
اینترنتی طالب��ان واقعیاتی را درباره تول��د و دوران کودکی 
ما عمر علنی می کند. در این زندگی نامه ساح مورد عاقه 
ما عمر» آر پی جی هفت« ذکر شده است. در بحث مربوط 
به ش��خصیت و رهبری ما عمر هم گفته شده: او آرام است، 
عصبانی نمی شود و نمی ترسد. خانه و حساب بانکی در خارج 
از کشور ندارد. خوش برخورد است و شوخ طبعی ویژه ای دارد 

و هیچ گاه خود را بر تر از همراهانش نمی داند.

 مشاهده تأثیر توافق لوزان
 »در غذا و داروی مردم« یک سال 

طول می کشد
قاضی زاده هاش��می، وزیر بهداش��ت با بیان اینکه در س��ال 
ج��اری حتم��ا بای��د فش��ارهای مختلف��ی ک��ه روی مردم 
وج��ود دارد کاهش پی��دا کندگف��ت: برای دولت آس��ایش 
مردم خیلی مهم اس��ت و علی رغم کارش��کنی های برخی 
مرتجعی��ن منطق��ه و اس��راییل اگ��ر مذاکرات ب��ه نتیجه 
 برس��د و گش��ایش قطعی ایج��اد ش��ود هم یکس��ال طول
 می کشد تا نتایج آن در غذا وداروی مردم دیده شود؛ بنابراین 

امسال سال راحتی نیست.

فهرست تهیه شده توسط نتانیاهو 
علیه تفاهم لوزان

مقام های اس��راییلی فهرس��تی از مواردی تهیه کرده اند که 
از نظر آنها »کاس��تی های موجود« در چارچوب توافق اخیر 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی به حساب می آیند. به 
نوشته آسوشیتدپرس این فهرست در قالب یک سند تحلیلی 
طی دو روز گذش��ته توس��ط مقام های دفتر نخست وزیری 

اسراییل تهیه و تنظیم شده  و قرار است. 
مبن��ای فعالیت های��ی ق��رار بگیرد ک��ه بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل، قصد دارد طی چند ماه آینده برای لغو 

توافق نهایی اتمی با ایران یا تغییر محتوای آن انجام دهد.
گزارش رسمی اسراییل که توس��ط مقام های دفتر نتانیاهو 
در طول تعطیات آخر هفته تنظیم ش��ده، مدعی است که 
سیستم بازرسی ها به اندازه چیزی که مذاکره کنندگان مدعی 
هستند، دقیق نیست زیرا صریحاً ایران را مجبور نمی کند تا 
سایت های هس��ته ای خود را »در هر جا و هر زمانی« به روی 
بازرسان باز کند؛ این توافق درباره اینکه چه اتفاقی قرار است 
برای ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیفتد، مبهم است؛ توافق 
مذکور همچنین مش��خص نمی کند در صورت تخطی ایران 
از تعهداتش، تحریم ه��ا چطور باید مجدداً علیه این کش��ور 

اعمال شوند.
 از س��رگیری گس��ترده برنامه ای��ران بعد از دوره ده س��اله 
اولیه توافق، برچیده نش��دن بخش زیادی از زیرساخت های 
هسته ای ایران، بی توجهی به مسائل غیرهسته ای مانند مساله 
موشکهای ایران و حمایت ایران از گروه های مخالف اسراییل، 

دیگر مسائل مطرح در سند اسراییلی است.

موتلفه هم دچار بحران مالی است
خبرآناین در مقدمه ی گفتگویی نوشت: محمد نبی حبیبی 
معتقد است که باید به مساله هزینه های انتخاباتی به عنوان 

یک خطر جدی برای نظام توجه ویژه ای شود.
 کمتر از یک سال تا انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای 
اسامی باقی مانده است و احزاب و تشکل های مختلف رفته 

رفته به تکاپو برای این انتخابات افتاده اند. 
حزب موتلفه اس��امی، یکی از تش��کل هایی است که ذیل 
 جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهب��ری فعالیت های��ش را آغاز

 کرده است.
بحث بر سر منابع مالی نامزدهای انتخاباتی و نیز منابع مالی 
حزب موتلفه اسامی از جمله سایر مسایل مطرح شده در این 
مصاحبه است و نبی حبیبی از بحران مالی در حزبی می گوید 
 که برخ��ی از اعضای آن از جمل��ه ثروتمندتری��ن بازرگانان

 ایران هستند.
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سالیق شخصی مدیریتی، مانع توسعه 
کشور

 رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: وجود 
هر گونه سلیقه شخصی در روند مدیریتی کشور مانع از توسعه همه 

جانبه می شود.
 رضا رحمانی اظهار داشت: وجود موانع فرهنگی در راه توسعه استان 
خطرناک بوده و باید منتظر عملکرد صحیح مسووالن در این زمینه 

باشیم.
وی با بیان اینکه چنین موانعی اغلب برگرفته از سایق شخصی است 
گفت: برخی سایق شخصی باعث کند شدن روند توسعه ای استان 
ش��ده و در بلندمدت نقش آذربایجان ش��رقی را در کشور کمرنگ تر 

می کند.
رحمانی در بخشی از سخنان خود با اش��اره به ظرفیت های منطقه 
ویژه اقتصادی سهان اظهار داش��ت: این پروژه عظیم ظرفیت های 
فراوانی برای توسعه اقتصادی استان دارد که انتظار می رود با تاش 
تیم حاضر هر چه سریع تر به س��رانجام رسیده و شاهد شکوفایی هر 

چه بیشتر آن باشیم.
وی ضمن یادآوری هماهنگی و همدلی موجود میان مسئوالن استان 
و قول مس��اعد برای کمک به رفع موانع موجود در تملک اراضی فاز 
دو، از معاونت برنامه ریزی اس��تاندار درخواست کرد تا با همفکری و 
هماهنگی دیگر مسئوالن اس��تان برای حل و فصل موانع پیش روی 

اجرای این پروژه اقدام کنند.
نماین��ده مردم تبریز،  آذرش��هر و اس��کو افزود:  وج��ود منطقه ویژه 
اقتصادی س��هان،  منطق��ه آزاد ارس و منطقه ویژه عل��م و فناوری 
تبریز به قدری برای اس��تان و منطقه مهم اس��ت که اگر روزی سایر 
فعالیت های اجرایی استان تعطیل شود نیز می توانند به عنوان موتور 

محرکه توسعه استان عمل کنند.

احضارکاردارعربستان به وزارت امور 
خارجه ایران

قشقاوی از احضار کاردار عربستان به وزارت خارجه در پی تعرض  دو پلیس 
سعودی به  دو نوجوان ایرانی در جده خبر داد و گفت: اعتراض شدید ایران 
نسبت به این عمل ش��نیع به وی ارائه و منتظر برخورد ریاض با این افراد و 

اعمال اشد مجازات آنها هستیم.
 حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان 
در پاسخ به خبرنگاران پیرامون اخبار منتشره در خصوص تعرض  دو تن از 
مامورین پلیس س��عودی به دو نوجوان ایرانی در هنگام خروج از آن کشور 
در فرودگاه جده اظهار داشت: متاس��فانه این اقدام شبه تجاوز برای دو تن 
از هموطنان ما که در ایام عید نوروز به عمره مشرف شده بودند پیش آمده 

است.
وی افزود: در هفته دوم تعطیات، به هنگام بازرس��ی از یک کاروان عمره 
ایرانی، مامورین متخلف مذکور به بهانه مش��کوک ش��دن ب��ه دو نوجوان 
ایرانی، آنها را از بقیه جدا کرده و در بخش دیگری مورد بازرسی بدنی قرار 
دادند که در اثنای بازرسی، س��ایر افراد کاروان متوجه ش��ده که مامورین 
خاطی قصد آزار و اذیت جنس��ی آن دو نوجوان را داش��ته اند و مس��ووالن 
امر را از این موضوع مطلع می کنند. مس��ووالن مربوطه بافاصله موضوع را 
به سرکنسولگری جمهوری اس��امی ایران در جده اطاع داده و با حضور 
کنسول آن سرکنسولگری، مقامات ذیربط کاروان و مسووالن فرودگاه جده 
بررسی های میدانی به عمل آمده و پس از شناسایی  دو مامور متخلف، پس 

از انجام مقدمات قانونی طرف سعودی اقدام به بازداشت آنها می کند.
معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: در روز بعد از این واقعه 
و در غیاب سفیر عربستان س��عودی در تهران، کاردار و کنسول آن کشور 
توس��ط مدیرکل کنس��ولی به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسامی ایران نس��بت به این عمل شنیع و غیر انسانی که 
باعث حریحه دار شدن افکار عمومی کشورمان شده است را به وی ارائه کرد. 

سرلش��کر محمد علی جعفری با قدردانی از تاش 
فرزندان مل��ت ایران در مذاکرات هس��ته ای تاکید 
کرد:دستگاه دیپلماسی کش��ور ظرفیت قدرتمند 
خود و نظام را برای عزت انقاب اس��امی و کشور 

به کار گیرد.
سردار سرلش��کر پاس��دار محمد علی جعفری در 
حاشیه ی همایش فرماندهان سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در پاس��خ به برخی از ابهامات مطرح شده 
پیرامون بیانیه اخیر هسته ای، اظهار کرد: مقاومت 
ملت ای��ران در مقابل آمری��کا، گزینه های نیرومند 
ای��االت متحده ب��رای تحمیل اراده ی سیاس��ی به 
جمهوری اس��امی ایران را ناکارآمد س��اخت.وی 
افزود: آمریکا که در پی تغییر رفتار سیاس��ی ایران 
بود، خود به تغییر رفتار سیاسی تن داد و بر خاف 
مش��ی گذش��ته ی خود، درمقابل مردم ما، مجبور 
به فراموش ک��ردن همه ی گزینه ه��ای روی میز و 
جایگزین سازی مسیر دیپلماسی برای حل موضوع 
هسته ای شد.سر لشکر جعفری با اش��اره به اینکه 
ش��کوه مقاومت مردم نجی��ب و آزاده ی ما، رییس 
جمهور آمریکا را به پرده برداری از این اعتراف بزرگ 
تاریخی مجبور ساخت که گزینه ی نظامی و استمرار 
تحریم ها ای��ران را قوی تر و مصمم ت��ر خواهد کرد 
تصریح کرد: به فضل الهی فرزن��دان انقابی ایران 
اس��امی در نب��رد دیپلماتیک خ��ود تا ب��ه امروز 
توانسته اند از حقوق ملت ایران به شایستگی دفاع 
کنند و ملت ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی 

از تاش های صادقانه و مجاهدت های سیاسی این 
 عزیزان و ایستادگی روی خطوط قرمز تعیین شده،

 قدردانی می کنند.
 فرمان��ده کل س��پاه خاطر نش��ان کرد: ه��ر چند 
بی صداقتی و عدم پایبندی آمریکایی ها به تعهدات 
و عدم اعتماد به آنها، مسیر سختی را برای آینده ی 
این جهاد دیپلماتیک ترس��یم می کند؛ اما مطمئن 
هس��تیم همانگونه ک��ه رییس محت��رم جمهور و 
وزیر محترم امور خارجه و اعضای برجس��ته ی این 
تیم به صراحت مطرح کردند، خ��ط قرمز ما عاوه 
بر پذیرفتن حق چرخه ی غنی س��ازی هس��ته ای 
و تحقی��ق و توس��عه در ای��ن حوزه »لغ��و همه ی 
تحریم ه��ای مرتبط« ب��ه عنوان نقط��ه ی مرکزی 
مطالبات ملت ایران اس��ت.وی در پای��ان با تاکید 
بر اینکه از دس��تگاه هوشمند و ش��جاع دیپلماسی 
کش��ور انتظار می رود در فرص��ت تعیین کننده ی 
پی��ش رو، حداکث��ر ظرفیت ه��ای قدرتمند خود 
و مجموعه نظام را ب��رای عّزت انقاب اس��امی و 
کش��ور و نیز لغو همزم��ان تحریم ها ب��ه کار گیرد 
 گفت: ملت ب��زرگ ایران بر اس��اس ش��عار نورانی

 » دولت و ملت، همدل��ی و همزبانی« در یک صف 
واحد، پشتیبان جبهه ی دیپلماتیک هسته ای خود 
خواهند بود و اج��ازه نخواهن��د داد القائات گمراه 
کننده ی دشمن به ویژه آمریکا در موضوع مذاکرات 
اخیر از طریق ترجمة غیر واقعی بیانیه مش��ترک، 

اعتماد بین دولت و ملت را خدشه دار کند

واش��نگتن پس��ت در گزارش��ی از تاش ایران برای توسعه 
 تکنول��وژی ه��ای ارتباطی نوش��ت: ای��ران به دنب��ال بلند

 پروازی های خود در فضای مجازی و مطرح ساختن خود به 
عنوان یک قدرت تکنولوژیک احتمالی در منطقه استراتژیک 

خاورمیانه است.
 واش��نگتن پس��ت ط��ی گزارش��ی نوش��ت: در حال��ی 
 ک��ه ق��درت ه��ای جهان��ی در ت��اش ان��د ت��ا برنام��ه

کنن��د، جمه��وری  مح��دود  را  ای��ران  ای   هس��ته 
اس��امی ب��ه دنبال بلن��د پ��روازی ه��ای خ��ود در فضای 
مج��ازی و مط��رح س��اختن خ��ود به عن��وان ی��ک قدرت 
اس��تراتژیک منطق��ه  در  احتمال��ی   تکنولوژی��ک 

 خاورمیانه است.
ایران در س��ال های اخیر ی��ک ارتب��اط داده ای جدید و با 
ظرفیت ب��اال با اروپا ایج��اد کرده و خدمات اینترنتی نس��ل 
 های س��وم و چهارم را ب��ه میلیون ه��ا مش��تری ارائه داده 

است. 

ایران همچنین به یکی از مشتریان مهم آدرس های آی پی 
تبدیل شده است.

کارشناس��ان غربی ای��ن تغییر و تح��والت را نش��انه ای از 
تاش این کش��ور برای ارتقاء توانمندی های خود در زمینه 
جنگ های س��ایبری نمی دانند؛ بلکه آنها معتقدند سرمایه 
 گذاری در حوزه فن آوری های غیرنظامی می تواند ایران را 
 مدرن تر سازد، و به خصوص در صورت دستیابی به یک توافق

 هسته ای، اقتصاد این کشور را باز کند.
برخی تحلیلگران این گام های تکنولوژیک، در کنار مذاکرات 
هس��ته ای را نش��انه ای می دانند مبنی بر اینک��ه روحانی 
 تمایل دارد روابط کش��ورش با جهان خارج را پس از سال ها 

گوشه گیری عادی سازد.
بر اس��اس اعام ش��رکت دین، که در زمینه تحلیل عملکرد 
اینترنتی کشورها فعالیت دارد، ش��رکت های ایرانی در طی 
15 ماه گذشته بیش از یک میلیون آدرس آی پی خریداری 

کرده اند.

 با احتساب قیمت حدود 10 دالری برای هر آدرس آی پی، 
 می توان این س��رمایه گ��ذاری دولت ایران را تاش��ی برای

 آس��ان تر ک��ردن ارتباطات برخط ب��رای ش��هروندان این 
 کشور ارزیابی کرد.هرگونه پیش��رفت در این کشور موجب 
نگران��ی هایی در غ��رب می ش��ود. ام��ا کارشناس��ان می 
گویند، خری��د آی پی های جدید از س��وی ایران ی��ا ارتقاء 
 خدم��ات داده ای تلف��ن همراه هی��چ خطر جدی��دی را در 

پی ندارد.
ریچارد نفیو، یک��ی از مقامات س��ابق وزارت ام��ور خارجه 
آمریکا که زمانی مس��وولیت نظارت بر تحری��م های آمریکا 
علیه ایران را بر عهده داش��ت و هم اکنون در مرکز سیاست 
های انرژی جهانی در دانش��گاه کلمبی��ا فعالیت می کند در 
این ب��اره گفت: »حس من این اس��ت که این ن��ه تنها اقدام 
خوبی اس��ت؛ بلکه یک اقدام عالی است.«ایران به رغم فشار 
 اقتصادی، کاهش ارزش پ��ول ملی و افزای��ش تحریم های
  بی��ن الملل��ی، س��رمایه گ��ذاری های��ی را انج��ام داده

است. 
فیلیپا گیل، استاد رشته کامپیوتر دانش��گاه استونی بروک 
نیز گفت: » واقعیت این اس��ت که خرید آدرس های آی پی 
توسط آنها بدان معناس��ت که آنها می خواهند در اینترنت 
 جهانی حضور داشته باش��ند واین نشانه خوبی است که آنها 

می خواهند ارتباطات شان را گسترش دهند.«

 قدردانی سپاه از تالش  » فرزندان انقالب«
 در نبرد دیپلماتیک

غول تکنولوژی منطقه

مذاکرات دوجانبه روسای جمهوری ایران و ترکیه درسعدآباد
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یادداشت

 باند سرقت از مشتریان بانك ها 
متالشي شد

فرمانده انتظامي شهرس��تان خميني ش��هر گفت: اعضاي باندي كه با 
كمين مش��تريان بانك ها با ش��يوه اي خاص اقدام به سرقت وجوه نقد 
همراه آنان مي كردند در عملياتي ويژه و ضربتي توسط ماموران پليس 
آگاهي شهرس��تان خميني شهر اس��تان اصفهان شناسايي و دستگير 

شدند. 
صبح يكي از واپس��ين روزهاي اس��فند ۹۳ فردي طي تماس تلفني با 
مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ شهرس��تان خميني شهر اعالم كرد كه 
دو نفر ترك نشين موتورس��يكلت مبلغ ۹۰ ميليون ريال وجه نقد را از 
خودروي وي سرقت كرده و متواري شدند. با اظهارات شاكي، بالفاصله 
واحد گشت پليس ۱۱۰ در محل حاضر و با در دست داشتن اطالعات 
ظاهري از متهمان به تعقي��ب آنان پرداختند. س��رانجام با اقدام ويژه 
پليس��ي، متهمان در فرار خود ناكام ماندند و توسط ماموران دستگير 
و به پليس آگاهي شهرس��تان منتقل ش��دند. متهم��ان در تحقيقات 
صورت گرفته با توجه به داليل و مستندات موجود به ۲۶ فقره سرقت 
 از مش��تريان بانك ها در شهرس��تان هاي اصفهان، فالورجان، لنجان،
 نجف آباد و خميني ش��هر اعتراف كردند. فرمانده انتظامي شهرستان 
خميني شهر گفت: متهمان ۴۰ و ۴۳ س��اله، غيربومي و داراي سوابق 
متعدد كيفري در زمينه س��رقت مس��لحانه، جعل پالك، حمل مواد 
مخدر و سرقت به عنف هستند. وي اظهار داشت: اين افراد با كمين در 
كنار بانك ها به زاغ زني مش��تريان پرداخته و افرادي كه وجوه نقد باال 
در دست داشتند را تعقيب و در فرصت مناسب با پنچر كردن خودروي 

آنان، وجوه شان را سرقت و متواري مي شدند. 

 کالهبرداری یك میلیاردی 
وکیل قالبي 

رييس پليس آگاهي استان اصفهان اعالم كرد: فردي كه با معرفي خود 
به عنوان وكيل دادگستري از يكي از شهروندان، مبلغ يك ميليارد ريال 
كالهبرداري كرده بود، توس��ط ماموران پليس آگاهي استان اصفهان 

شناسايي و دستگير شد. 
سرهنگ ستار خس��روي گفت: در پي ش��كايت فردي مبني بر اينكه 
ش��خصي با معرفي خود به عنوان وكيل دادگس��تري و دريافت مبلغ 
يك ميليارد ريال از او كالهبرداري كرده اس��ت، بررس��ي موضوع در 
دس��تور كار اين پليس قرار گرفت. وي افزود: ماموران تحقيقات خود 
را در اين زمينه آغاز كردند و با اس��تعالم از كانون وكال مش��خص شد 
كه عنوان ش��غلي متهم جعلي است. خس��روی تصريح كرد: ماموران 
پس از انجام اقدامات ويژه پليس��ي، موفق به شناس��ايي متهم شدند و 
 پس از هماهنگي با مقام قضايي او را دستگير و به پليس آگاهي منتقل

 كردند.
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اصفهان، امسال نیز در تنش شدید آبی قرار دارد
معاون بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان گفت: با توجه به اينكه اصفهان طی 
هفت سال گذشته در شرايط خشكسالی قرار داشت، همچنان در تنش آبی شديد قرار 
دارد.  علی بصيرپور اظهار داشت: با توجه به اينكه امسال اكثر ايستگاه های هواشناسی 
اصفهان وضعيت بارندگی را كمتر از ميانگين اعالم كردند بنابراين احتمال اينكه در سال 

جديد نيز با تنش آبی مواجه شويم زياد است.

3

اين روزها گويا ديگر برای زيباتر ديده شدن، كار از 
جراحی بينی و گونه و ايجاد چندين سوراخ در گوش 
و ابرو گذشته و صحبت از انجام جراحی هايی دست 
به دست می چرخد كه شنيدن آن بيشتر به شوخی 
می ماند و ديدن عكس هايش نيز حالتی ناخوشايند 

به انسان می دهد.
 صحب��ت از انج��ام جراح��ی هاي��ی نظي��ر گوش 
»ش��يطونی«،» گوش گرگی« يا » االغی«، »بينی 
عقابی« و حتی فك »سگی« و ... شايد خيلی سخت 
و باور كردن آن نيز سخت تر باشد؛ اما گويا واقعيتی 
است كه در فضای مجازی دست به دست می چرخد 
و اين سوال را در ذهن ايجاد می كند كه آيا واقعا در 
ايران ما هم كسی متقاضی چنين اعمالی است؟ علت 
گرايش به چنين اعمالی چيست و آيا واقعا پزشكی 

حاضر به انجام چنين اعمالی است؟ 
معاون درمان وزير بهداشت، در مورد اعمال جراحی 
غيرمتعارف گفت: متاسفانه در حوزه اعمال زيبايی 
و جراحی های پالستيك، با رويكردهای اغراق آميز و 
گرايش های غيرطبيعی مواجه هستيم.مسلم است 
كه اين موضوع مساله ای فرهنگی  است و برای تغيير 

آن متوليان امر آموزش عمومی و فرهنگی در كشور 
بايد در اين زمينه كار بيشتری انجام دهند.

محمد  آقاجانی با تاكيد بر اينكه همه نهادهای جامعه 
بايد در زمين��ه تغيير اين رويكرد نق��ش ايفا كنند، 
اظهار داش��ت: رس��انه های عمومی، خبرگزاری ها، 
سايت ها، رسانه های مكتوب، آموزش عالی و آموزش 
و پرورش بايد در اين زمينه كار كنند؛ چرا كه گرايش 
به سمت اعمال جراحی غيرطبيعی در جامعه اتفاق 
می افتد و بايد ديد چرا اف��راد به اين ميزان به دنبال 
اعمال جراحی پالستيك مانند جراحی های بينی و... 
با توجه به غيرضروری  بودن بس��ياری از اين اعمال 

هستند. 
رویکرد نادرست بخشی از پزشکان کشور 

به جراحی های زیبایی
آقاجان��ی، با بي��ان اينك��ه ارزش اعم��ال جراحی 
پالستيك روشن بوده و برای موارد و شرايطی  كاربرد 
دارد كه در طب پيش بينی شده، گفت: متاسفانه در 
كشور گرايش به اين نوع جراحی ها بيش از اندازه و 

بسياری غيرضروری است.
 اين گرايش بيش��تر به حوزه خارج از حوزه سالمت 

بازمی گردد، اما فرهنگی  هم هست كه روی اين بخش 
از پزشكی كشور سايه انداخته است و فرهنگ عمومی 

جامعه است كه اين انتظار را ايجاد می كند. 
کنترل جراحی های زیبایی غیرضروری با 

کاهش تقاضا
وی در همين راستا به موضوع سزارين و گرايش به آن 
در جامعه اش��اره كرد و افزود: به عنوان مثال در مورد 
مساله زايمان س��زارين نيز با اين مشكالت فرهنگی 

مواجه هستيم.
 در اين مقوله برای كاهش ميزان سزارين برنامه ريزی 
كرديم كه توفيقات خوبی نيز به دست آمده؛ اما جنبه 
فرهنگی اين موضوع نياز به تالش بسيار جدی دارد؛ 
به اين معنی كه اگر بخواهيم اين مساله كنترل شود، 

تقاضا نيز بايد محدود شود. 
معاون درمان وزارت بهداشت تاكيد كرد: در صورت 
وجود تقاضا در مقوله هايی مثل جراحی های نامتعارف 
يا س��زرارين، كنترل آنها ب��ه س��ادگی نخواهد بود؛  
بنابراين فرهنگ عمومی جامعه كه اين تقاضا را ايجاد 
می كند بايد مورد بازنگری قرار گيرد و در كنار آن بايد 
عوارض اين اعمال برای مردم تشريح و نشان داده شود 
كه اگر اين اعمال به ص��ورت غيرضروری انجام گيرد 
چه عوارضی را بعد از انجام عم��ل می تواند به دنبال 

داشته باشد. 
جراحی  زیبایی نامتعارف؛ تخلف یا تایید

آقاجانی ادامه داد: بايد مش��خص ش��ود كه آيا بهتر 
نيس��ت به جای زيبايی های مصنوعی به زيبايی های 
طبيعی روی بياوري��م؟ آيا اين توجه بس��يار زياد به 
جنبه ه��ای تجمل��ی ب��ه فرهن��گ ملی ما آس��يب 
نمی رس��اند؟ در جامعه م��ا اعمال جراح��ی زيبايی 
بيش از آن چيزی كه بايد، انجام می شود و اين امری 

محسوس است. 
وی در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا گزارشی از انجام 
اعمالی غيرمتعارف نظير »گوش شيطونی« يا »گوش 
گرگی« و اعمالی از اين قبيل در كش��ور داشته ايم يا 
خير؟ و اينكه اقدام پزش��ك به انج��ام چنين اعمالی 
تخلف محسوب می شود يا خير؟گفت: در مورد تخلف 
بودن يا نب��ودن اعمال نامتع��ارف جراحی زيبايی به 
س��ادگی نمی توان قضاوت كرد. البته برای رسيدگی 
به اين موضوعات بايد مصداق و م��ورد جراحی را در 
هيات انتظامی نظام پزش��كی مطرح كرده و در آنجا 
به اين جنبه های حرفه ای رس��يدگی كرد. ما در اين 
زمينه منشور اخالق پزشكی و قوانين حاكم بر خدمات 
پزشكی را داريم كه مرجع رسيدگی به اين موضوعات 

نيز نظام پزشكی است. 

چرا سراغ جراحی های غیرمتعارف می رویم!

از دماغ »عقابی« تا گوش »گرگی«

یادداشت

پایان مرمت نقاشی راه پله های 
عالی قاپو 

زاینده رود: سرپرست گروه امانی اداره كل ميراث فرهنگی استان 
اصفهان گفت: مرمت نقاشی های راه پله های شمالی و جنوبی عالی 

قاپو به پايان رسيد. 
اف��زود: پاكس��ازی، تثبي��ت و م��وزون   منص��ور زي��رك 
س��ازی نقاش��ی ه��ای راه پله ه��ای ش��مالی و جنوب��ی عال��ی 
 قاپ��و از طبق��ه همك��ف ت��ا طبق��ه شش��م ب��ه پاي��ان رس��يد.

وی اظهار داش��ت: نقاش��ی های دي��واری راه پل��ه به م��رور زمان 
دچار آس��يب های طبيعی و انس��انی ش��ده بود ك��ه در مرحله اول 
 اليه ه��ای مخ��رب گ��رد و غب��ار و چرب��ی ك��ه روی اليه ه��ای 
رن��گ ه��ا نشس��ته ب��ود ب��ه روش علم��ی پاكس��ازی و س��پس 
اليه های رنگ كه از بس��تر جدا ش��ده بود استحكام بخش��ی شد و 
 در نهايت طب��ق اصول مرمت موزون س��ازی رنگی و تثبيت ش��د.
وی تصريح كرد: اين پروژه با اعتباری بال��غ بر ۲۰۰ ميليون ريال در 
مدت زمان هفت ماه توسط كارشناسان و استادكاران گروه امانی اداره 

كل صورت گرفت . 

تاکید مدیران شهرداری بر تداوم 
خدمت رساني به مردم 

 ش��هردار و مديران ارش��د ش��هرداري اصفهان در نشس��ت هاي 
جداگان��ه اي ب��ا مرجع عاليق��در و زعيم حوزه علمي��ه اصفهان 
و همچني��ن نماينده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه اصفهان 
ديدار كردند. سيد مرتضي سقاييان نژاد، معاونان شهردار، مديران 
مناطق، مديران عامل س��ازمان ها و مديران ارش��د ش��هرداري 
اصفه��ان در ديدار با حضرت آي��ت اهلل العظمي مظاهري و آيت 
اهلل طباطباي��ي نژاد به ارائه گزارش��ي از روند خدمت رس��اني به 
شهروندان اصفهاني پرداختند. مرجع عاليقدر و زعيم حوزه علميه 
اصفه��ان و همچنين نماينده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه 
اصفه��ان نيز در اين ديدارها بر ضرورت تداوم خدمت رس��اني به 

مردم شريف و شهيد پرور اصفهان تاكيد كردند.

جابه جایی ۷۰۰ هزار مسافر نوروزی
 در پایانه های مسافربري 

مدير عامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: 
از ابتداي فعاليت س��تاد تس��هيالت نوروزی ش��هرداری اصفهان تا 
پانزدهم فروردين ماه بيش از ۷۰۰ هزار مس��افر از طريق پايانه های 
مسافربری جابه جا شدند. سيد جالل هاشمی نژاد افزود: به منظور 
تامين رفاه و امنيت مس��افران نوروزی اقدام��ات رفاهي و خدماتي 
متنوعي در پايان��ه هاي ۵ گانه ش��هر برنامه ريزی ش��د. وی افزود: 
از ۲۵ اس��فندماه س��ال ۹۳ الی پانزدهم فروردين ماه س��ال جاري، 
۳۱۴ هزار و ۸۴۰ مسافر وارد شهر و ۳۹۰ هزار و ۸۶۰ نفر از اصفهان 
خارج شدند. مديرعامل س��ازمان پايانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: در مجموع از ابتدای فعاليت ستاد تسهيالت 
نوروزی ش��هرداری اصفهان تا آخرين روز تعطي��الت بيش از ۷۰۰ 
هزار مسافر با ۲۰ هزار و ۷۱۶ سرويس اتوبوس و ميني بوس از طريق 
پايانه های ۵ گانه مسافربری ش��هر اصفهان جابه جا شدند. هاشمی 
 نژاد اف��زود: در اين بازه زمان��ي در مجموع حدود ۱۷۵۰مس��افر در 

هتل های كاوه و صفه اسكان يافتند. 

اصالت فرش ایرانی کپی نمی شود
هوشنگ حريرچيان، بازيگر اصفهانی سينما و تلويزيون گفت: فرش 
ايران برای حفظ بخش��ی از جايگاه خود به ابزار هنر ني��از دارد. اين 
هنرمند اصفهانی، در بازديد از كارگاه اس��توديوی برنامه تلويزيونی 
»تار و پود«، اين برنامه را طرحی تأثيرگذار دانس��ت و تأكيد كرد: به 
كمك هنر می توان برنامه ای جذاب را برای بينن��ده رقم زد و ابعاد 
مختلف هنر- صنعت فرش اي��ران را هرچه بيش��تر و بهتر در ذهن 
مخاطب ساخته و پرداخته و ماندگار س��اخت. وی ادامه داد: اساتيد 
بزرگي در زمينه های هنری مختلف و به وي��ژه در صنعت فرش در 
اصفهان وجود دارند كه در سراسر دنيا بی نظيرند. حريرچيان با بيان 
اين كه فرش دستباف ايراني هنری اس��ت كه در تمام جهان زبانزد 
است، افزود: كپي برداری هايي كه در كشورهای ديگر از فرش ايراني 
شده است هيچ گاه نمي تواند جايگزين آثار ايراني شود، چراكه اصالت 
فرش ايراني بی نظير است. وی كه تجربه بازی در فيلم » فرش و باد« 
را دارد، برنامه تلويزيونی » تار و پود« را پروژه ای بی نظير دانس��ت و 
ابراز اميدواری كرد: هنرمندان به ويژه بافندگان فرش، بيش از پيش 
مورد عنايت مسووالن قرار گيرند تا بتوانند بهتر و بيشتر در زمينه كار 
هنری خود فعاليت كنند. برنامه تلويزيونی » تار و پود«، اين روزها از 
شبكه اصفهان در حال پخش است و در سال ۹۴ از شبكه سه سيما 

پخش خواهد شد.   

  اجراي ۲۰ پروژه شاخص عمراني خدماتي 
در منطقه ۱۲

مدير منطقه ۱۲ ش��هرداري اصفهان، از اجراي ۲۰ پروژه ش��اخص 
عمراني خدماتي در س��ال جاري خبرداد.  محمدرضا بركت با بيان 
اين مطلب گفت: در س��ال جاري، حدود ۲۰ پروژه شاخص عمراني 
خدماتي در منطقه ۱۲ اجرايي مي ش��ود. وي با اشاره به ساماندهي 
ميدان استقالل به عنوان ورودي ش��هر افزود: تقاطع غيرهمسطح 
 ميدان اس��تقالل و تمل��ك رينگ چه��ارم ترافيك��ي از مهمترين 
پروژه هاي اين منطقه در راس��تاي س��اماندهي ميدان ورودي شهر 
است. مدير منطقه ۱۲ شهرداري اصفهان تصريح كرد: تملك پارك 
سوار عاشق آباد، اتصال خيابان ش��هرك كوثر به خيابان بهارستاني 
غربي، ورزش��گاه ناصر خس��رو در محل��ه اميرالمومني��ن و احداث 
ساختمان اداري ش��هرداري منطقه ۱۲ در س��ال جاري انجام مي 
شود. بركت به تملك پارك شهري و بازيكده ويژه كودكان در محله 
اميرالمومنين اش��اره كرد و گفت: تملك و احداث پرديس فرهنگي 
تفريحي هنري خان��واده محور خيابان بهارس��تان، احداث باند دوم 
خيابان بنت الهدي صدر، تملك و احداث ادامه پارك مادر ش��هرك 
نگين ملك شهر در دستور كار برنامه هاي امسال اين منطقه قرار دارد. 
وي با اشاره به احداث پل عابر مكانيزه خيابان بهارستان شرقي اظهار 
داشت: احداث مجموعه فرهنگي ورزشي مسجد قبا محله ملك شهر، 
احداث تصفيه خانه و خط انتقال پساب شاهين شهر و تملك احداث 
پارك جنگلي ش��هرك مهديه در س��ال جاري اجرا مي شود. مدير 
منطقه ۱۲ شهرداري اصفهان ادامه داد: آزادسازي ادامه خيابان مفتح 
به آزادگان، خيابان سازي خيابان مينو و خيابان سازي خيابان گلزار 

شهداي محله عاشق آباد در سال جاري انجام خواهد شد.

حوادث

اخبار کوتاه

معاون رييس جمهور در امور زن��ان و خانواده گفت: 
دفترچه آزمون اس��تخدامی دولت را بررسی كرديم ؛ 
تبعيض هايی در آن به چشم می خورد كه اين موارد و 

موارد تبعيض آميز را به مسووالن اعالم كرديم. 
ش��هين دخت موالوردی افزود: زنان در دهه گذشته 
بيكارتر شده اند و بايد تدابير الزم را به منظور استفاده 
از اي��ن منابع انس��انی ب��ه كار گيريم؛ چراك��ه اگر از 
توانايی های زنان به درستی بهره نبريم، پتانسيل های 

آنان از طرق ديگری نمودار می شود. 
وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در سال 
جاری اظهار داشت: س��ال ۹۳ را به بررسی در زمينه 
طرح های موجود در حوزه زنان پرداختيم؛ اما در حال 
حاضر بررسی های ما به اتمام رسيده و به برنامه های 
مشخصی دس��ت يافته ايم.  معاون رييس جمهور در 
امور زنان و خانواده درباره بيم��ه زنان خانه دار گفت: 
امي��دوارم اليحه بيم��ه زنان خانه دار در كميس��يون 
اجتماعی دولت بررس��ی ش��ود، البته رايزنی هايی با 

سازمان تامين اجتماعی نيز انجام داده ايم. 
موالوردی تاكيد كرد: الزم اس��ت مشوق های الزم را 
برای كارفرمايان بخش خصوصی در نظر بگيريم؛ البته 
اين مشوق ها بار مالی دارد. با توجه به توافق هسته ای 

اميدواريم رونق اقتصادی حاصل شود در اين شرايط 
تالش می كنيم مناب��ع مالی را به ان��دازه كافی برای 

كارفرمايان بخش خصوصی اختصاص دهيم. 
حضور زنان در استاديوم ها را استفاده ابزاری نمی دانم

وی درب��اره حضور زن��ان در اس��تاديوم ها گفت: اين 
موضوع در دس��تور كار ش��ورای امنيت كشور نبود، 
بنابراي��ن خبر مرب��وط به بررس��ی حض��ور زنان در 
ورزش��گاه ها در اين ش��ورا تكذيب ش��د. حضور زنان 
در ورزش��گاه ها منجر به تش��ويق در توسعه ورزش و 

تاسيس محيط های ورزشی می شود. 
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا حضور زنان در ورزشگاه ها برای 

تلطيف محيط های ورزش��ی، ن��گاه اب��زاری به زنان 
نيس��ت، گفت: پيش از پيروزی انقالب اسالمی زنان 
در ورزشگاه ها حضور داش��تند و در كشورهای ديگر 
اينچنين اس��ت. حضور آنان موج��ب تلطيف اماكن 
ورزشی می ش��ود و من اين حضور را استفاده ابزاری 

از زنان نمی دانم. 
موالوردی درباره ضرورت تش��ويق حض��ور زنان در 
مسابقات ورزش��ی بانوان اظهار داشت: مشكلی برای 
حضور آنان در ورزش��گاه ها مربوط به مسابقات زنان 
نيست. از سوی ديگر می توان با يك نظرسنجی ميزان 
عالقه زنان برای تماشای نزديك مسابقات ورزشی را 
به دست آورد؛ البته اين صحبت به اين معنا نيست كه 
همه فعاليت های خود را متوقف كرده ايم و به مطالبات 

ديگر زنان نمی پردازيم. 
وی تاكيد كرد: از دي��دگاه دولت بايد ب��ه جای پاك 
كردن صورت مس��اله، حضور آنان در ورزش��گاه ها را 
مديريت كنيم؛ البته بايد سازوكار اين كار به گونه ای 
فراهم شود كه موجبات نگرانی جامعه متدين كشور 
را فراهم نكند. در واقع نبايد اين موضوع را به دغدغه 
 نظام تبديل كرد تا برای آن مجبور به پرداخت هزينه 

شويم. 

رييس س��ازمان محيط زيست كش��ور گفت: برای كاهش 
آلودگی هوا در كالنش��هرهای كش��ور ۳۵۰ هزار خودروی 

فرسوده را از رده خارج كرديم. 
معصومه ابت��كار، ايجاد فضای س��الم رس��انه ای را يكی از 
سياس��ت های دولت تدبير و امي��د خواند تا ام��كان انتقال 
صحيح اخبار فراهم شود.  وی در ادامه به موضوع جنگل های 
بلوط اش��اره كرد و افزود: به دليل اهميت ماجرا دو بار آن را 
در شورای محيط زيست كشور و يك بار هم در دولت مطرح 
كرديم و قرار شد سازمان جنگل ها و مراتع برنامه ملی برای 
احياء جنگل های بلوط داشته باش��د كه در سطح استان ها 

نيز اجرايی شود. 
به گفته وی، احياء جنگل های بلوط بايد در كرمانش��اه نيز 
در شورای برنامه ريزی استان مطرح ش��ود؛ چون برنامه ای 

فرابخشی است و نياز به همكاری دستگاه های مختلف دارد. 
ابتكار با بيان اينكه رويكرد ما احياء اين جنگل ها و مقابله با 
بيماری بلوط است، تصريح كرد: محيط زيست هم در مناطق 
تحت حفاظت خود برای اي��ن كار برنام��ه دارد و اگر مردم 
مواردی از تخريب اين جنگل ها را ديدند به ما گزارش دهند. 
معاون رييس جمهور در خصوص اقدامات انجام شده برای 
كاهش آلودگی هوا به حذف بنزين آل��وده، ارتقاء بنزين به 
بنزين يورو۴ در كالن شهرها، ارتقاء استاندارد سوخت ديزل، 
كاهش ميزان گوگرد س��وخت، كاهش مص��رف مازوت در 
نيروگاه های حاشيه كالنشهرها به ميزان ۳۰ درصد در سال 
۹۳، از رده خارج كردن ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده و بازنگری 
خط توليد خودرو در كشور پس از ۸ سال تاخير اشاره كرد كه 

در سال ۹۴ نيز با جديت دنبال خواهد شد. 
ابت��كار از برنامه ريزی ب��رای احياء تاالب ها در كش��ور خبر 
داد و افزود: بس��ياری از تاالب ها به دليل خشكس��الی های 
چند سال اخير دچار ش��رايط بحرانی شدند، اما بارش های 
خوب اواخر سال گذشته و ابتدای امس��ال وضعيت را بهتر 
كرد.  وی با بيان اينكه برای مديريت همه تاالب ها برنامه در 
دست اجراست و يا اجرا شده است، يادآور شد: احياء تاالب 
ميقان استان مركزی، ورود آب به تاالب هورالعظيم، انسداد 
 ۱۰۰ حلقه چاه اطراف تاالب پريش��ان، ت��الش برای احياء 

درياچه اروميه و ... در دست اقدام است.

معاون وزير آموزش و پرورش گفت: نرخ باس��وادی در بين 
افراد ۱۰ تا ۴۹ سال كشور باالی ۹۵ درصد است. 

علی باقرزاده افزود: نرخ با س��وادی در بين اف��راد ۱۰ تا ۲۴ 
سال كشور ۹۷ درصد است.  وی اظهار داشت: باسوادترين 
استان های كشور تهران، مازندران،  سمنان، البرز و اصفهان 
هستند و استان های سيس��تان و بلوچس��تان، آذربايجان 
غربی، كردستان، كرمان و لرستان كمترين افراد باسواد را در 
سطح كشور دارند. براس��اس مصوبات، بی سواد كسی است 
كه توانايی خواندن و نوشتن به زبان ساده فارسی يا هر زبان 
ديگری را ندارد و يا نمی تواند حساب كردن چهار عمل رياضی 
را انجام دهد. در سطح دنيا ۷۸۰ ميليون بيسواد وجود دارد 
كه اين تعداد در سطح كشور سه ميليون و ۴۵۶ هزار نفر، ۱۰ 
تا ۴۹ سال هستند. سال گذشته ۴۴۳ هزار نفر تحت پوشش 
باس��وادی قرار گرفتند كه از اين تعداد ۲۴۰ هزار نفر مطلقا 
سواد خواندن و نوشتن نداشتند. از همين تعداد ۲۰۰ هزار 

نفر نيز دوره تكميل و تحكيم سواد را پشت سر گذاشتند. 
معاون وزير آموزش و پرورش با اش��اره به تش��ويق افراد بی 
س��واد برای آموختن س��وادگفت:  افراد بی س��وادی كه در 
س��ال های ۹۴ و ۹۵ در كالس ه��ای س��وادآموزی ثبت نام 
كنند، آموزش ببينن��د و از آزم��ون موفق بي��رون بيايند، 
مع��ادل  ۲۰ درص��د هزينه تمام ش��ده به آن ه��ا پرداخت 
می ش��ود. باق��رزاده ادام��ه داد:  اف��راد ب��ی س��وادی ك��ه 

 توس��ط افراد خانواده خود باس��واد ش��وند، در صورتی كه 
ثبت نام كنند و آموزش سوادآموزی را پشت سر بگذارند و در 
آزمون سوادآموزی موفق شوند، سرانه آموزشی معادل ۶۵۰ 

هزار تومان پرداخت خواهد شد. 
وی افزود: كسانی كه در س��نين ۱۰ تا ۴۹ سال باشند و بی 
سواد بمانند ،گواهينامه رانندگی برای آن ها صادر و يا تمديد 
نمی شود، صدور و تمديد پروانه كس��ب برای آن ها ممنوع 
می شود و پرداخت مستمری افراد تحت پوشش كميته امداد 

و بهزيستی منوط به باسوادی آن ها خواهد بود.
 در سطح كشور طی امسال ۵۰۰ مركز يادگيری برای افراد 
كم سواد و بيسواد محلی ايجاد خواهد شد كه هدف گذاری 
شده طی سه سال آينده اين مراكز يادگيری به ۱۵۰۰ مركز 

افزايش يابد.

 کاهش 3۰ درصدی جرایم 
زیست محیطی در نوروز 

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست از كاهش ۳۰ درصد جرايم زيست 
محيطی در نوروز ۹۴ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داد. سرهنگ 
حميدرضا خيلدار، با اش��اره به اجرای اقدامات جهادی از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ 
فروردين ماه در عرصه های تحت حفاظت محيط زيست گفت: به رغم افزايش 
۵۰ درصدی كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در استان ها، افزايش ۵۰ 
درصدی نيرو در طرح نوروزی برای كمك به محيط بان را داشته ايم؛ بنابراين 
آماده باش صددرصدی بوده است. وی از دستگيری ۱۲۸ متخلف شكار صيد در 
طرح ۲۰ روزه نوروزی خبر داد و افزود: شكار پرندگان با ۲۸۵ قطعه، ۶۹ مورد 
كشف و ضبط اسلحه، ۲۷ راس شكار غيرمجاز پستانداران و كشته شدن سه 

قالده پلنگ نيز گزارش شده است. 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست ايران درخصوص كشته شدن سه قالده 
پلنگ گفت: ۲ قالده از اين پلنگان به دليل تصادف ب��ا خودرو غيرعمدی در 
استان های فارس و كهگيلويه از بين رفتند و ديگری نيز به صورت عمدی در 
استان كرمان توسط يك چوپان كشته شد. وی درخصوص مجازات اين افراد 
افزود: پرداخت جريمه نقدی برای افرادی كه به صورت غيرعمدی باعث كشته 
شدن قالده های پلنگ شدند مجازات است، اما افرادی كه به شكل عمدی اقدام 
به كشتن اينگونه كنند حبس به مدت يك تا سه سال و در صورت سوءسابقه 
تا پنج س��ال حبس در انتظار اين افراد خواهد بود. خيلدار گفت: در ايام نوروز 
نوجوان ۱۵ س��اله ای كه برای تهيه گياهان دارويی در پارك ملی دنا رفته بود 
مورد حمله يك پلنگ قرار گرفت و زخمی ش��د اما با توجه به فرهنگ سازی 

صورت گرفته همچنان دوستدار گونه پلنگ است. 

رییس سازمان محیط زیست کشور:

برای احیاء همه تاالب ها برنامه داریم 

معاون رییس جمهور در امور زنان خبر داد؛

بررسی تبعیض های دفترچه آزمون استخدامی دولت 

ارائه مشوق های مالی جدید آموزش و پرورش برای بی سوادان؛ 

باسوادی روستاییان و شهرنشینان  برابر است
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خبريادداشت

وزير راه و شهرسازی:

برای ۶۰ درصد تقاضای مسکن 
برنامه ريزی شده است

وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به برنامه های این وزارتخانه در 
بخش مسکن، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با وزارت 
تعاون در اواخر سال گذشته، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی 
برای اقشارکم درآمد در دستور کار قرار گرفت که با عملی شدن 
آن برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است.

عباس آخوندی، بیان داش��ت: جزییات طرح ساخت ۱۲۵ هزار 
واحد مسکونی برای اقش��ار کم درآمد جامعه تا پایان فروردین 

ماه سال جاری اعالم می شود.
به گفته وی، در حوزه مسکن مهر دو کار انجام دادیم؛ یکی اتمام 
واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در 
این زمینه داشتیم به طوری که سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار 
واحد مس��کونی مهر فروش اقساطی ش��د و امسال هم در حال 
برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را 

بتوانیم به صورت اقساطی عرضه کنیم.
وی افزود: با این اقدام نزدیک به ی��ک میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ 
میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می 
رس��د و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده نیز باید در سال ۹۵ 

به پایان برسد.
آخوندی اظهار داشت: نکته بعدی در مورد مسکن مهر، خدمات 
زیربنایی ش��امل آب، برق، فاضالب و سیس��تم گاز است که در 
بس��یاری از مناطق حل ش��ده و بعد از آن مجموع��ه مدارس، 
بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 

۲۵۰ واحد مدرسه را شروع کردیم.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: یکی از انتقادهای ما به مسکن 
مهر این بود که این مس��کن برای طبقات پایین در نظر گرفته 
شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند، نمی 
توانست مساله آنها را حل کند و بیش��تر برای طبقات متوسط 

مناسب بود.
وی در خصوص طرح مس��کن اجتماعی تصریح کرد: نمی شود 
یک مدل مس��کن را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی 
که ما مسکن اجتماعی را می گوییم، منظور ما طبقات درآمدی 

بسیار پایین هستند.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: پی��ش بینی ما این اس��ت که باید 
 س��الی ۱۰۰ هزار ت��ا ۱۲۵ ه��زار واحد مس��کونی ب��رای این 
گروه ها توسط کمیته امداد امام، بنیاد مسکن و سازمان تامین 

اجتماعی ساخته شود.
وی در خص��وص وضعیت انضباط ش��هری نیز گف��ت: در حال 
حاضر اکثر کالنشهرهای ایران هوای سالم ندارند و در این زمینه 
امسال نیز بحث خط انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تالش 
می کنیم شهر ها را از این وضع افس��ار گسیخته خارج کنیم تا 

سوداگران نیز از بازار مسکن خارج شوند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، س��اخت حدود ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی را در س��ال برنامه ریزی کرده ایم که ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و ۲۰۰ 

هزار واحد مسکونی نیز در روستا ها ساخته می شوند.
وی افزود: با این حال با اس��تفاده از ابزارهای نظارتی در س��ال 
گذشته میزان تورم بخش مس��کن کمتر از میانگین تورم ملی 
 بود و اگر بتوانیم بازار س��وداگری را کنترل کنیم س��اخت این

 واحد ها منجر به رشد تولید خواهد شد.
آخوندی اظهار داش��ت: با افزایش سقف تس��هیالت بافت های 
فرسوده به ۵۰ میلیون تومان س��الی ۳۰۰ هزار واحد در بافت 
فرسوده نوس��ازی می ش��وند و در مجموع تا ۶ سال آینده یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده شهری بهسازی 

و یا نوسازی خواهند شد.
وی با بی��ان اینکه بخش عمده تخلف��ات در حوزه پیش فروش 
مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی 
برخی س��ازنده ها به تعهدات خود عمل نم��ی کردند و خریدار 
خسارت می دید، گفت: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در 
اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد 
بانک است که با گش��ایش آن، پول پیش خرید در این حساب 
قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار 
نظارت کند و براس��اس پیش��رفت کار پرداخت ها را به تدریج 

انجام دهد.
وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: این ساز و کار اصلی که ما ارائه 
کردیم تاکنون مدل آن در ایران وجود نداش��ت و فکر می کنم 
با ابالغ این روش در اواخر فروردین ماه س��ال جاری و باز شدن 

حساب های امانی، بحث پیش فروش مسکن نیز حل شود.

شیوع انحراف سپرده های بانکی؛

 شگردهای جديد بانکداران
 در کسب سود

در حالی ک��ه بنگاه های اقتص��ادی با رکود مواجه  هس��تند، 
بانک ها ب��ا نرخ ش��کنی ها و روش های ابداع��ی و مبتکرانه از 
جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی دریافت 

سودهای بیشتر هستند.
 بانک ها پیش از سال نو برای تعیین نرخ سود بانکی جدید  به 
بانک مرکزی نامه نوشته اند و خواستار برگزاری جلسه ای در 
این زمینه شده اند و بانک مرکزی هم در تدارک ارائه پیشنهاد 

خود در این زمینه به شورای پول و اعتبار است.
این در حالی است که بانک ها و موسسات اعتباری مجوز دار 
و بدون مجوز مس��ابقه ای برای پرداخت سود و جذب بیشتر 
سپرده به راه انداخته اند و با نرخ ش��کنی هایی که دارند بازار 
نرخ س��ود بانکی را بر هم می ریزند و اصول حرفه ای را بعضا 

زیرپا می گذراند.
از س��وی دیگر بانک ها ب��ا پرداخت وام های گ��ران قیمت و 
باش��رایط ویژه و ب��ا فرمول های ناآش��نا برای عم��وم در پی 
کسب س��ود بیش��تر می گردند و س��ودهای باالیی دریافت 
می کنن��د. بانکها در حال��ی با برگزاری جلس��ات تعیین نرخ 
س��ود که چندین بار در س��ال گذش��ته اتفاق افتاد به دنبال 
این هس��تند که خود را همس��و با اهداف اقتص��ادی دولت و 
 حمایتگر تولید نش��ان دهند که در عمل وضعیت به گونه ای

 دیگر است.

4
دولت در افزایش تعرفه فوالد کند عمل کرد

متاسفانه دولت در زمینه افزایش تعرفه فوالدکند عمل کرده است؛ برای مثال کشور ترکیه بالفاصله پس از 
کاهش نرخ جهانی فوالد تعرفه هایش را افزایش داد، اما دولت ما پس از گذشت زمان نسبتا طوالنی فقط 
۱۰درصد این تعرفه ها را افزایش داده است.احمد سعدی، مدیر عامل یکی از شرکت های فوالدی، دراین 

باره گفت:در حال حاضر قیمت فوالد در دنیا حدود یک تا دو درصد کاهش داشته است.
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» قرائت بیانیه مش��ترک مطبوعاتی محمد ج��واد ظریف و 
فدریکا موگرینی بعد از ۹ روز مذاکرات نفس گیر در کنفرانس 
خبری« ؛ این تیتر مهمترین خبری بود که پنجشنبه گذشته 
شنیده ش��د و به انتظارها در مورد بخش مهمي از مذاکرات 
هس��ته ای به طور موقت پایان داد. در ای��ن میان به نظر مي 
رسید که با قرائت این بیانیه اوضاع و احوال بازار عوض شود و 
سمت و سوی مثبتي به خود بگیرد. اما آنچه که اتفاق افتاده، 
چیز دیگری است. چراکه با گذشت چند روز از قرائت آن، نه 
قیمت ها کاهش یافته و نه رونق خاصي در بازار دیده مي شود.

برخ��ي معتقدند که مردم در این  س��ه ماه فرص��ت تا توافق 
نهای��ي، بیش از پیش کاس��ه صبر به دس��ت خواهند گرفت 
تا بع��د از آن ب��ا ارزان ش��دن احتمالي قیمت ها دس��ت به 
خرید بزنند ب��ه گونه ای که اکن��ون بازار بی��ش از پیش در 
رکود فرو رفته اس��ت. از طرف��ي آنهایي که دس��تي در بازار 
 دارند، معتقدند که توافق نهایی هس��ته ای هم بر بازار تاثیر

 چنداني نخواهد داشت.
محمد کوچکی��ان، که در مغازه خود منتظر آمدن مش��تری 
نشسته است، از خرابي وضعیت بازار مي گوید و اینکه مردم 
خرید نمي کنند و منتظر هستند تا معجزه ای ببینند و قیمت 
ها افت کند. او با لبخند از پدرزنش هم مي گوید که یک سالي 
 است که به امید کاهش قیمت ها، برای ماشین خود الستیک

 نخریده است. 
هیچ گرانی، ارزان نمی شود

اما به اعتقاد کوچکیان، همانطور که تاکنون کاالیي در ایران، 

بعد از گران شدن ارزان نشده است، این بار هم این اتفاق نمي 
افتد و در نهایت ممکن اس��ت قیمت ها ثابت بماند و افزایش 
قیمت نداشته باش��یم؛ اما باور اینکه قیمت ها نسبت به سال 
گذش��ته ارزان شود، س��خت اس��ت؛ چرا که اجناس از قبل 

خریداری و برای آن هزینه شده است.
علي صیرفي نیز ای��ن گفته ها را تایید مي کن��د و مي گوید: 
 از االن تا س��ه ماه آینده و بع��د از آن هم، بازار ای��ران از نظر

  قیمت ه��ا تغییری نم��ي کند، چون ب��ازار ل��وازم خانگي و 
قیمت ها در دس��ت واردکننده و تاجرهاس��ت و آنها اجناس 
و مواد اولیه وارداتي را زماني خری��ده اند که گران بوده و اگر 

ارزان فروخته شود، باعث ورشکستگي مي شود.
البته وی ادامه می دهد: ممکن اس��ت ب��ا کاهش تحریم ها، 
تغییری اندکي در قیمت ها ایجاد شود؛ اما قابل توجه و به آن 
صورتي که مردم انتظار دارند و فکر م��ي کنند که همه چیز 
ارزان مي شودنیس��ت. در واقع قیمت ها هیچگاه مانند قبل 
نمي شود، فقط ممکن است بیشتر از این نشود و ثابت بماند.

 البته به طور قطع بازار رونق پیدا مي کند؛ چون انتظار مردم 
تمام مي ش��ود همچنی��ن در طوالني م��دت اتفاقات خوبي 

خواهد افتاد.
یکی از فروش��ندگان مبلمان در اصفه��ان آرزو مي کند که 
راهروهای منتهي به مغازه اش همیشه شلوغ و پرتردد باشد 
و وضعیت از آن چیزی که االن هست، بهتر شود. البته آرش 
سینایي، ش��رایط کنوني را هم خوب مي داند و امیدوار است 
و دعا مي کند که این برجي که تا االن ساخته شده، یکدفعه 

خراب نشود. به اعتقاد وی مردم تمام سال ۹۳ را برای خرید 
 و ف��روش صبر کردن��د و اکنون نی��ز صبر خ��ود را با نگرش

 مثبت تری ادامه دارد. 
کاهش ش�ديد قیمت ه�ا، برابر با ورشکس�تگی 

تاجران
 س��عید نیلوف��ری ک��ه ص��دای تی��ک ت��اک س��اعت های
 مغازه اش، با کالمش همراهي مي کن��د نیز از خرید نکردن 
مردم و انتظ��ار آنها برای کاهش قیمت ها و رس��یدن قیمت 
دالر به هزار تومان مي گوی��د. اما معتقد اس��ت که برآورده 
ش��دن این انتظارت به زمان زی��ادی نی��از دارد؛ چراکه اگر 
قیمت ها یکدفعه کاهش پی��دا کند، تمام افرادی که اجناس 
 خود را ب��ا قیمت های ب��اال خریداری کرده اند، ورشکس��ت
 مي شوند و البته بعد از آن هم این کاهش آنقدر زیاد نیست 

که مردم انتظار دارند.
رضا شریفي، هم فروش��نده تولیدات یکي از تولیدکنندگان 
خوب کفش اصفهان اس��ت ک��ه از انتظاراتش ب��رای حفظ 
 فن��اوری هس��ته ای در کن��ار ایجاد ش��رایط بهت��ر زندگي 
مي گوی��د و امیدوار اس��ت ک��ه ب��ا واردات راحت ت��ر مواد 
 اولیه ب��ا کیفیت و قیمت مناس��ب ت��ر، زمینه ب��رای تولید
 کفش های باکیفیت تر و در نتیج��ه افزایش صادرات فراهم

 شود. 
ارزانی را سیاست کشور تعیین می کند

در این میان گفت��ه های م��ردم در حال خرید ه��م نظرات 
مغازه داران و فروش��ندگان را تایید مي کن��د. چراکه مردم 
واقعا منتظر هس��تند تا تحول قابل توجهي در بازار و شرایط 

اقتصادی ببینند.
 همانطور که مسعود صنعتي اولین خواسته مردم را، در کنار 
همه اس��تقامت ها، رفاه و بهبود ش��رایط زندگي مي داند و 
معتقد است که دولت نیز در همین جهت تالش مي کند. اما 
به گفته وی، مواردی در این بیانیه وجود دارد که برای مردم 
مشخص نیس��ت تا بتوان نتیجه گرفت که چه اتفاقي خواهد 

افتاد و به همین علت باید منتظر ماند.
امید رعنایي نیز این نظ��رات را تایید مي کن��د و مي گوید: 
همه منتظر هس��تند که اجناس ارزان تر بش��ود و در نهایت 
اختالف طبقاتي از بین برود، ام��ا بعید مي دانم که این اتفاق 
بیفتد، چراکه این سیاست است که نتیجه را معلوم مي کند و 

سیاست هم که نامعلوم است.
اما مریم پارس��ایي در کنار اینکه از انتظارات��ش برای ایجاد 
ش��رایط بهتر ش��غلي و مالي و ازدواج برای جوان��ان، امکان 
واردات راح��ت ت��ر دارو و کااله��ای حیاتي و تب��ادل پولي 
راحت ت��ر با خارج، م��ي گوی��د، تاکید می کند ک��ه همه ما 
ایراني هس��تیم و همیش��ه همه س��ختي ها را با هم تحمل 
کرده ایم. بع��د از این هم تابع قانون کش��ورمان هس��تیم و 
 کش��ورمان را دوس��ت داری��م و همی��ن باعث س��رافرازی

 ماست.

نگاه مردم اصفهان به بیانیه هسته ای لوزان؛

سیاست کشور، ارزانی را  تعیین می کند
خودروسازان، چینی ها را 

تهديد بدانند
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه این وزارتخانه قصد 
محدودیت یا ایج��اد ممنوعیت ب��رای خودروهای 
چینی را ن��دارد گف��ت: خودروس��ازان، چینی ها را 
تهدید بدانند؛ چراکه سه س��ال قبل حضور آنها در 

بازار ایران صفر بود.
محسن صالحی نیا در خصوص موضع وزارت صنعت 
با توجه به جدی شدن حضور خودروسازان اروپایی 
و غیرآس��یایی ها در صنعت خودروی ایران، در قبال 
خودروس��ازان چینی گفت: هم اکن��ون تیراژ تولید 
خودروه��ای پرطرفدار داخلی افزای��ش یافته و این 
تیراژ تولید قابل مقایس��ه با تیراژ تولید خودروهای 
چینی نیس��ت، ای��ن در حالی اس��ت که بر اس��اس 
اس��تراتژی وزارت صنعت، افزای��ش کیفیت و تنوع 
خودروهای پرتیراژ بر اس��اس دو روش توسعه پلت 
فرم و به روز س��ازی محصوالت در س��ال ۹۴ ادامه 

خواهد یافت.
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
استراتژی دیگر خودروسازان در سال جاری، امضای 
قراردادهای جوینت ونچر و اس��تفاده از توان تولید 
خودروس��ازان با برند معتبر در دنیا است که بر این 
اساس، هم اکنون بیش از ۸۵ درصد بازار در اختیار 
تولید همین محصوالت داخلی اس��ت و تنها بخش 
کوچکی از بازار را شرکت هایی در اختیار دارند که با 
قاعده و ظرفیت تولید داخلی همخوانی ندارند و سهم 
اندکی را در بازار خودرو به خود اختصاص می دهند.

وی تصریح ک��رد: بر اس��اس سیاس��ت های وزارت 
صنعت در توس��عه س��اخت داخ��ل و نی��ز در قالب 
تعرفه هایی که به واردات خودروهای خارجی تعلق 
می گیرد، تولی��د داخلی رقابتی تر می ش��ود؛ ضمن 
اینکه خودروس��ازان چینی باید اس��تانداردهایی را 
رعایت کنند و در کنار تنوع محصول، کیفیت خود را 

نیز افزایش دهند.
ب��ه گفت��ه صالحی نی��ا، وزارت صنعت قص��د ندارد 
 فعالیت خودروسازان چینی را با محدودیت و مشکل 
روبه رو کرده یا متوقف کند؛ بلکه تصور ما این است 
که ب��ا مجموع��ه سیاس��ت های وزارت صنعت، اگر 
خودروس��ازان چینی بخواهند فعالیت خود در بازار 
را توسعه دهند، باید با مکانیزم های تعرفه و افزایش 
کیفیت وزارت صنع��ت، خودروهای خود را طراحی 
کرده و به سمت عمق بخشی به ساخت داخل و تامین 

قطعات حرکت کنند.

کاهش ذخاير ارزی 
بانک های مرکزی جهان

برنامه وزارت نفت برای 
فازهای اولويت دار

پایگاه خبری » بلومبرگ«  از کاهش ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان 
گزارش داد.

 ذخایر ارزی بانک های مرکزی کشورها بعد از یک دهه افزایش، با کاهش 
چشمگیر روبه رو شده است.

در همین حال، آمار کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان در ماه مارس 
میالدی )ماه قبل میالدی( به ۱۱/۶ تریلیون دالر کاهش یافت؛  این در حالی 
است که در ماه آگوست س��ال ۲۰۱۴ میالدی این رقم ۱۲.۳ تریلیون دالر 

گزارش شده بود.
همچنین از س��ال ۲۰۰۴ میالدی تاکنون، میزان ذخای��ر ارزی بانک های 

مرکزی ۵ برابر کاهش پیدا کرده است.
بر پایه این گزارش، در یک دهه گذشته میانگین افزایش ذخایر ارزی جهان 

در سال ۸۲۴ میلیارد دالر بوده است.

تا پایان سال جاری ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور 
اضافه می شود.عماد حسینی، معاون امور مهندسی وزیر نفت در خصوص 
برنامه توسعه ای فازهای اولویت دار پارس جنوبی گفت: با راه اندازی فاز 
۱۲ فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و۱۸ جزو اولویت های وزارت خانه است و قطعا 

از تجربه و نگاه مهندسی فاز ۱۲ در دیگر فاز ها نیز بهره خواهیم گرفت.
وی افزود: در حال حاضر فازهای ۱۵ و ۱۶ آماده است و فازهای ۱۷ و ۱۸ 
نیز نیمه آماده است و امیدواریم تا خرداد ماه سال جاری به بهره برداری 

برسند و فازهای جدیدی را نیز تعریف کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در مجموع تا پایان سال جاری ۲۰۰ میلیون متر 

مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می شود.
وی همچنین اظهار داش��ت: تمام تالش ما برای توس��عه فازهای پارس 

جنوبی استفاده از توان و تجهیزات داخل است.

معاون اکتشاف س��ازمان زمین شناسی با بیان اینکه 
از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم، 
گفت: متاسفانه خام فروشی در زمینه تولیدات معدنی 
در کش��ور ما رایج اس��ت که باید به س��مت فراوری و 

بازیافت حرکت کنیم.
 بهروز برنا با بی��ان این مطلب گف��ت: تولید ناخالص 

معدنی کشور یک درصد است.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی،  توجه به بحث 
اکتشاف را زمینه تولید ثروت دانس��ت و افزود: اگر به 
بخش معدن توجه ویژه ای شود، بهترین محل ایجاد 

شغل بوده و نرخ بیکاری بسیار کاهش می یابد.
وی خواس��تار تزری��ق اعتب��ار و افزای��ش بودج��ه 
ه��ای اکتش��افی در بخ��ش مع��دن ش��د و گف��ت: 
۱۲ میلی��ارد دالر هزین��ه اکتش��اف  در دنی��ا ۸/
 می ش��ود، ول��ی در ای��ران ب��ه بخش اکتش��اف جفا

 شده است.
برنا، قدمت سازمان زمین شناس��ی را ۵۲ سال اعالم 
کرد و افزود: با وجود جوان بودن سازمان زمین شناسی 
 کشور نسبت به س��ازمان های زمین شناسی دنیا در

 رتبه بندی انجمن زمین شناس��ان دنیا، رتبه هشتم 
را داریم.

اسفند ماه سال جاری 
پاکس��تان قراردادی 
به منظور واردات گاز 
طبیعی مایع )ال. ان. 
جی( از قط��ر را امضا 
کرده و روز گذش��ته 
اولین کش��تی حامل 
ال. ان. جی صادراتی 
قطر در پایانه کراچی 
پاکس��تان پهلوگیری 
کرده اس��ت.همزمان 
با امضای این قرارداد 

جدید، پاکس��تان برای افزای��ش واردات گاز طبیعی 
از قطر، س��اخت یک خط لوله از بندرگ��وادر تا نواب 
ش��اه را با یک ش��رکت چینی امضا کرده اس��ت که با 
تکمیل این خط لوله ام��کان افزای��ش واردات گاز از 
قطر فراهم خواهد ش��د.به عب��ارت دیگ��ر، در حالی 
پاکس��تانی ها ب��ه بهانه تحری��م از اح��داث خطوط 
لول��ه واردات گاز از ای��ران طفره می رون��د، که منابع 
 مالی قابل توجه��ی را ص��رف تجهیز پایان��ه واردات

 ال. ان. جی و س��اخت خطوط لوله توزیع و انتقال گاز 
وارداتی از قطر کرده اند.

 بر اس��اس گزارش های منتش��ر شده توس��ط رسانه 
های پاکس��تانی، دولت اس��الم آباد به دنبال واردات 
 روزان��ه ۲۰۰ میلی��ون فوت مکع��ب گاز ب��ه صورت

 ال. ان. جی از قطر اس��ت و در نظر دارد حجم واردات 
خود را ب��ه ۴۰۰ میلیون فوت مکع��ب در روز افزایش 

دهد.
احتمال جريمه و تعلیق قرارداد  اسالم آباد

همزمان ب��ا ادامه وضعیت بالتکلیف دولت پاکس��تان 
در احداث خطوط لوله گاز واردات��ی از ایران، برخی از 

کارشناس��ان دو کشور 
از احتم��ال تعلیق این 
توافق بزرگ گازی خبر 
م��ی دهند ک��ه وزارت 
نفت ای��ن موض��وع را 

تائید نمی کند. 
در ای��ن بی��ن، ط��رف 
ایران��ی هن��وز اقدامی 
در خص��وص ب��ه اجرا 
جریم��ه  گذاش��تن 
دیرک��رد پاکس��تان در 
عمل ب��ه تعهداتش در 
قبال قرارداد یاد شده انجام نداده است؛  این در حالی 
اس��ت که مهلت تعیین ش��ده در ق��رارداد همزمان با 
پایان س��ال ۲۰۱۴ میالدی به پایان رس��یده و هنوز 
 هیچ اقدام رسمی در خصوص تمدید آن انجام نگرفته

 است.
بیژن زنگن��ه، وزیر نف��ت در آخرین اظه��ار نظر خود 
درباره وضعی��ت قرارداد ص��ادرات گاز به پاکس��تان 
گفته ب��ود: از نظ��ر ایران ص��ادرات گاز به پاکس��تان 
مش��کلی ن��دارد، چ��را ک��ه ق��رارداد معتبر ب��ا آنها 
داری��م و بای��د از اول ۲۰۱۵ می��الدی برداش��ت گاز 
 را آغاز م��ی کردند ام��ا آنها تخلف کردند و برداش��ت

 نکرده اند.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه طرف پاکستانی 
چندین بار ب��ا وزارت نف��ت گفت وگو ک��رده و اظهار 
داش��ته اس��ت که مش��کل فاینانس دارد و در صورت 
حل مش��کل، خط لول��ه گازی خ��ود تا مرز ای��ران را 
خواهد کش��ید و برداش��ت گاز را آغ��از خواهد کرد، 
 تاکید ک��رده بود: پاکس��تانی ه��ا مایل ب��ه همکاری

 هستند.

رییس اتحادیه نانوایان س��نگکی از آزادپز شدن تمامی 
نانوایی های سنگکی در سال جاری خبرداد و گفت: کنجد 
یک رو  هزار و۵۰۰ تومان، کنج��د دو رو ۲ هزار تومان و 
نان ساده سنگک، کیلویی ۳ هزار تومان نرخ گذاری شد.

محمدرض��ا نظرنژاد با بی��ان اینکه تمام��ی نانوایی های 
سنگکی امس��ال آزادپز می ش��وندگفت: متوسط قیمت 
سنگک ساده آزادپز در تهران  هزار و ۳۰۰تومان است که 
بنا به درخواست مش��تری، اگر نان یک رو کنجد، پخت 
ش��ود، به قیمت  هزار و ۵۰۰ تومان، دو رو کنجد با وزن 
چانه ۵۵۰ گرم،  دو هزار تومان و هر کیلوگرم نان سنگک 

ساده ۳ هزار تومان در سال ۹۴، عرضه می شود.
رییس اتحادیه نانوایان سنگکی افزود: هیچ نانوایی حق 
ندارد به زور نان کنجدی را به بهان��ه افزایش قیمت، در 
اختیار مشتری بگذارد، بلکه مشتری خود باید متقاضی 

دریافت نان کنجددا باشد.
وی تصری��ح کرد: برنام��ه دولت برای نان در س��ال ۹۴، 
حرکت به سمت آزادسازی قیمت اس��ت، این در حالی 
است که در سال ۹۳ بالغ بر ۲۰ درصد از نانوایی ها آزادپز 
شده اند و در نان س��نگک، تعداد نانوایان آزادپز بیش از 
۲۰ درصد بوده است، البته مردم هم راضی بودند چراکه 

کیفیت نان افزایش یافته است.

ايران رتبه دهم ذخاير 
معدنی دنیاست

آزادسازی کامل قیمت پاکستان، مشتری گاز قطر شد
 نان سنگک



یادداشت

هیات نظارت بر مطبوعات در نخستین جلسه خود در سال ۹۴، مجوز انتشار ۲۶ نشریه 
و ۲۴ پایگاه اطالع رسانی را صادر کرد. در جلس��ه مورخ ۹۴/۱/۱7  این هیات، شماری 
از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۲۶ نشریه و ۲۴ 

پایگاه اطالع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.
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مجوز انتشار ۵۰ نشریه و پایگاه اطالع رسانی صادر شد
هفت هنریادداشت

 »مرگ، كسب و كار من است«
 به تاالر هنر آمد

 نمایش» مرگ، کسب و کار من است« 
به کارگرداني پیمان کریمي به صحنه 
آمد. این نمایش به نویس��ندگي صحرا 
رمضانیان و به همت تاالر هنر اصفهان 
به بررس��ي ماج��راي قت��ل از زوایاي 

مختلف پرداخته است.
 زهرا رستمي ، شمیال تابش ، ش��بنم پایندان، ایمان نظیفي و 
مرتضي خانجاني بازیگران این تئاتر هستند. مهرنوش مردیها 
)طراحي صحنه(، الناز رجبیان )دس��تیارکارگردان(، مهران 
موسوي )موسیقي(، حدیث ایقایي نور و امیر حسین پاکبین 
)دس��تیار صحنه( نیز از عوامل اجرایی این نمایش هس��تند. 
همچنین متن » مرگ، کس��ب و کار من است« در سي امین 
جشنواره تئاتر فجر به عنوان متن برگزیده انتخاب شده است.

 ای��ن تئات��ر از ۲۰ فروردی��ن ت��ا ۱۱ اردیبهش��ت از 
س��اعت ۱۹:۴۵ ب��ه ج��ز روزه��اي ش��نبه در س��الن 
 کوچ��ك ت��االر هن��ر جه��ت تماش��اي عالقمن��دان اج��را 

می شود.

فیلم های ایرانی راهی آمریکا 
می شوند 

فیلم های ایرانی »امروز« به کارگردانی 
رض��ا میرکریم��ی، »قصه ه��ا« ب��ه 
کارگردان��ی رخش��ان بنی اعتم��اد، 
»عصبان��ی نیس��تم« س��اخته رض��ا 
درمیش��یان، »ماه��ی و گرب��ه« ب��ه 
کارگردانی شهرام مکری، »من نهگدار 
جمالی هس��تم، وس��ترن می س��ازم« به کارگردانی کامران 
حیدری، »رد کارپت« س��اخته رضا عط��اران، »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« به کارگردانی صفی یزدانیان، »ملبورن« 
ساخته نیما جاویدی، »طبیعت بی جان« به کارگردانی سهراب 
شهیدثالث، »3۱۶« ساخته پیمان حقانی و »رز قرمز« ساخته 
 س��پیده فارس��ی در ل��س آنجل��س روی پ��رده خواه��د

 رفت.
 جش��نواره فیلم های ایران��ی یو.س��ی.ال.ای، از تاریخ پنجم 
اردیبهشت ماه تا پنجم خردادماه )تاریخ ۲۵ آوریل تا ۱۶ می( 
در تاالر بیلی وایدلر لس آنجلس برگزار خواهد شد. جشنواره 
فیلم های ایرانی با »قصه ها« آغاز می ش��ود. ای��ن فیلم تاریخ 
پنجم اردیبهشت ماه ساعت ۱۹.3۰ به وقت محلی به نمایش 

درمی آید.
 »عصبان��ی نیس��تم« ادام��ه دهن��ده برنام��ه نمای��ش

 فیلم هاست.
»امروز« ب��ه کارگردان��ی رض��ا میرکریمی نی��ز روز یازدهم 
اردیبهش��ت ماه س��اعت ۱۹.3۰ به وقت محلی در تاالر بیلی 

وایدلر به نمایش در خواهد آمد.

عفت محمدی
روب��ه روی دکان می��وه 
فروشی و زیر المپ هایی 
که نم��ی دانند چ��را باید 
در روز ب��ر میوه ه��ا برق 
بیندازن��د، ن��گاه آرامش، 
قیم��ت  ذخی��ره   راه 
پرتقال ه��ای ب��ه ردیف 
نشس��ته را در ذهن هموار می کند؛ پرتقال هایی که مانند 
فروشنده آنها قد کشیده اند و باالتر از بقیه، در صدر قیمت ها 

جا خوش کرده اند! 
مرد، مهمان دارد و نمی داند آیا خریدن پرتقال الزم اس��ت 
یا نه؟ فروشنده که دارد رفتار او را رصد می کند، می گوید: 
»مصری است.« و او در عالم خودش یاد ژنرال می افتد که در 

مصر دارد رییس جمهوری می کند.
 ناگهان پیامکی می رسد و او نگاهش را از پرتقال، و ذهنش 
را از شبه قاره آفریقا به صفحه گوش��ی عتیقه اش می دوزد: 
»تعمیرکار ماشین سنگین خود باشد ....« سریع پیام را حذف 
می کند؛ درس��ت مانند ژنرال! و صندوق های میوه دیگر را 

دنبال می کند. 
باالی سر میوه ها، موزها دارند ناز می کنند؛ ارزان تر از پرتقال 

هستند اما کشش زیادی هم ندارند.
م��رد میزب��ان، دو دل م��ی ش��ود؛ دس��ت م��ی ب��رد ت��ا 
 خوش��ه ای م��وز ب��ردارد ک��ه پیامک��ی دیگ��ر از راه 
 م��ی رس��د. فک��ر م��ی کن��د پیام��ك میگوی��د ک��ه

  مهمان ها از راه رسیده اند، بی مقدمه و با شتاب، پیام متنی را 
می خواند: »چشم ش��ما چه رنگی اس��ت؟ اگر می خواهید 
ارتب��اط بین رنگ چش��مهای ت��ان را با اخالق همس��رتان 
بدانید....« نمی داند چرا شغل پیامکی این روزها این قدر آب و 
نان دار شده است، و فکر می کند چرا باید از دسته بیل گرفته 
تا نحوه افتادن بند ناف را با این پیامك های بی پیام بفهمد؟!

در حالی که می خواهد  فکرش را از فرس��تنده و س��ازنده 
این گونه های گاه منحصر به فرد، پاک کند، همان خوش��ه 
 طالیی موزه را بر می دارد و در ترازوی دیجیتال فروش��نده 

می گذارد.
اعداد قرمز رنگ، کمی جابه جا می شوند و او یاد تصویر بورس 
نیویورک و لندن می افتد که در اخبار دیده است. اعداد ترازو 

پس از رقم فروش، بهای نهایی را نشان می دهند. 
مرد خریدار، پول را پرداخت می کند و از مغازه بیرون می آید، 

پیامك دیگری از راه می رسد.
 نمی خواهد به صفحه گوش��ی اش نگاه کند؛ ب��ا کمال بی 
 میلی، آن را می خواند: »مهمان ها زنگ زدند و گفتند امروز

 نمی توانیم بیاییم.« این پیامك از همسر مهربانش بود.

به تازگی برخی س��ایت ها که گردانندگان آن ها عمدتا 
در خارج از کش��ور هس��تند به بهانه مبارزه با سانسور، 
کتاب های نویسندگان و ش��اعران را بر روی سایت قرار 
داده اند که این موضوع به صنعت نش��ر کش��ور آسیب 

می زند.  
عباس مخبر، مترجم،  با بیان این مطلب و با اش��اره به 
وضعیت فعلی نش��ر گفت: وقتی دولت آق��ای روحانی 
روی کار آمد ش��عارهایی بر ضد سانس��ور و در راستای 
آزادی های مدنی و اجتماعی بیان کرد که امیدهایی را 
در دل اهل فرهنگ برانگیخت، اما در ادامه سیاس��ت ها 
به درستی به سمت حل مسائل هس��ته ای و مشکالت 
اقتصادی رفت و بنابراین کم تر به حل مسائل فرهنگی 

توجه شد. 
وی افزود: البته این گونه نیست که در حوزه فرهنگ هیچ 
اتفاقی نیفتاده باش��د، چون به هر حال اوضاع نسبت به 
قبل کمی بهتر شده اس��ت. حداقل درباره خود من، دو 
کتابم که در وزارت ارشاد مانده بود منتشر شد. البته این 
به معنی مطلوب بودن اوضاع نیست. در این مدت خود 
ارشاد هم سلس��له درگیری هایی در حوزه های مختلف 
از جمله ممیزی کتاب، فیلم و موس��یقی داش��ت. این 
داستان ها به عالوه بد شدن وضعیت اقتصادی در نتیجه 
تحریم ها و همچنین فس��ادی که در سال های گذشته 
توس��عه پیدا کرده بود، همه دست به دس��ت هم داد تا 
وضعیت نشر همچنان نابس��امان و خراب باقی بماند تا 
جایی که تیراژ برخی کتاب ها به ۱۵۰ نسخه رسید که 

این فاجعه بار است. 
مخبرگفت: در این فضا که سانسور ش��دید بود به طور 
طبیعی اعتماد مخاطب به کتاب کم شد و اهالی فرهنگ 
نیز هیچ چشم انداز روش��نی در مقابل خود نمی دیدند 
و طبیعی اس��ت که اوضاع بد ش��ود. این مترجم با بیان 
این که در حال حاضر نش��ر ایران در حال ورشکستگی 
است، اظهار داش��ت: امیدوارم حل مسائل هسته ای بر 
کل فضای اقتصاد ایران و در ادامه صنعت نش��ر کشور 
تاثیر بگذارد تا این صنعت هم بتواند نفس��ی بکشد و ما 
از وضعیت مصیبت باری که در صنعت نش��ر گرفتارش 

هستیم، خارج شویم. 
وی ادام��ه داد: نکته دوم این اس��ت ک��ه به نظرم آقای 
روحانی بعد از فارغ شدن از موضوع هسته ای و تحریم ها 
باید به وعده های خود در حوزه مسائل فرهنگی و هنری 
و همچنین گشایش فضای اجتماعی و آزادی های مدنی 

عمل کند. 
وی به مشکل تازه ای که اخیرا به مشکالت نویسندگان و 
ناشران اضافه شده است، اشاره کرد و در این زمینه گفت: 
اخیرا برخی از سایت ها با دس��تمایه قرار دادن سانسور 
کتاب ها اق��دام به انتش��ار غیرقانون��ی کتاب ها بر روی 
سایت های خود کرده اند و به دروغ اسم این عمل خود را 
مبارزه با سانسور گذاشته اند؛ در حالی که این گونه نیست 
و آن ها کتاب هایی را بر روی سایت های خود قرار داده اند 
که در بازار کتاب موجود است. البته ممکن است در بین 
کتاب هایی که بر روی سایت قرار داده اند یکی دو کتاب 

سانسورشده مثل کتاب های صادق هدایت هم باشد.
مخبر اف��زود: گردانندگان این س��ایت ها که به صورت 
شبکه های گس��ترده ای درآمده اند و همچنین افرادی 
که با چاپ افست کتاب های پرفروش فعالیت غیرقانونی 
دارند، ضربه بدی به وضعیت بازار نش��ر و حقوق ناشر و 
مولف زده اند که برای آن ها خردکننده است؛ به طوری 
که برخی از ناش��ران دعا می کنند کتاب شان پرفروش 
نشود تا این مش��کالت برای شان ایجاد نش��ود! به نظر 
می رس��د اگر دولت در این زمینه خیلی ورود پیدا نکند 
بهتر است، چون این کار ظاهرا از عهده دولت خارج شده 
است. برای حل این موضوع شاید نیاز به ایجاد کمپینی 
از سوی فعاالن نشر، نویسندگان و شاعران باشد تا با این 

موضوع برخورد جدی تری شود.
این مترجم همچنین درباره گردانندگان س��ایت هایی 
که کتاب های نویس��ندگان را به بهانه سانسور بر روی 
خروجی س��ایت ها قرار می دهند، گفت: به نظرم برخی 
از این سایت ها در خارج از کشور و در حوزه کشورهای 
منطقه اسکاندیناوی قرار دارند که به بهانه کار فرهنگی 
و مبارزه ب��ا سانس��ور از جاهایی پول می گیرن��د. البته 
ردیابی آن ها به خاطر اینترنتی بودن فعالیت ش��ان کار 

آسانی نیست.
مخبر درباره برخ��ورد خود با یکی از این س��ایت ها که 
کتابش را بدون اجازه او و ناش��ر روی س��ایت قرار داده 
بود، گفت: وقتی به یکی از این سایت ها اعتراض کردم و 
گفتم کتاب من در بازار موجود است و شما به چه حقی 
این کتاب را در سایت خود قرار داده اید، گفتند که مگر 
در مملکتی که تیراژ کتاب ۵۰۰ نس��خه است از محل 
فروش این کتاب ها چق��در گیرتان می آید!؟ ش��ما که 
چیزی گیرتان نمی آید! در صورتی که این گونه نیست و 
برخی از کتاب های من به چاپ بیستم هم رسیده است. 
ما از فروش کتاب درآمد داریم و این گونه نیست که همه 

کتاب ها فروش نداشته باشند. 
وی افزود: بخش��ی از این نابسامانی نیز، محصول همان 
جریان سانسور است که در کش��ور به وجود آمده بود؛ 
جریانی که به چنین اف��رادی اجازه می ده��د به بهانه 
سانسور کتاب و قرار دادن دو کتاب از صادق هدایت در 
سایت ها به کل صنعت نشر کشور و حقوق نویسندگان 

ضربه سنگینی بزنند. 
عباس مخبر هم اکنون در ح��ال ویرایش نهایی ترجمه 
کتاب »شناخت کوروش، جهانگشای ایرانی« است. وی 
همچنین ترجمه کتاب »حیوان قصه گو« نوشته جاناتان 
گاتشال، نویس��نده آمریکایی را در دست دارد. موضوع 
این کتاب نی��ز بحثی درباره ض��رورت قصه گویی و نیاز 

انسان به آن است.

وقتی كتاب ها، بدون اجازه نویسنده در سایت ها منتشر می شوند؛

به بهانه سانسورکتاب؛ به کام سایت ها 
ژنرال، پیامک و میوه ها

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

تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 21/2631 مفروزي از پالك 
21/671 واقع در بخش يك ثبت شهرضا كه طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام آقاي حسام 
به  قانوني آن  ثبت است و عمليات تحديد حدود  اله در جريان  حيدرپور فرزند مسيح 
عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/02/23 ساعت 9 صبح 
 در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی  از  يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت  مالكين 
انتشار:94/01/19 مرتضي قديري معاون واحد  تاريخ  پذيرفته خواهد شد.  تا 30 روز 

ثبتي شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی  

پالك  از  مفروزي   14520 شماره  خانه  يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر 
 1717 واقع در فضل آباد بخش يك ثبت شهرضا كه طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام

آقاي اميرحسين رضايي فرزند هدايت اله در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانوني آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت 
وطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/02/23 
كليه  به  آگهی  اين  موجب  به  لذا  خواهدآمد0  بعمل  و  شروع  درمحل  صبح   9 ساعت 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:94/01/19 مرتضي قديري معاون 

واحد ثبتي شهرضا
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1116  بيگم مرتضوی  1/19 خانم مريم 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   10/94 كالسۀ  به 
 1390/7/17 تاريخ  در   18 بشناسنامه  مرتضوی  سيدعلی  شادروان  كه  داده  توضيح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

متوفی(  )زوجه   1116 ش.ش  محمد  سيد  فرزند  كهنگی  مرتضوی  بيگم  مريم   -1 
كهنگی  مرتضوی  عبدالرسول  3- سيد  متوفی(  )مادر   21 قريشی ش.ش  2- شهربانو 
-386706-127 ش.ش  كهنگی  مرتضوی  مرتضی  سيد   -4 متوفی(  )پدر   711 ش.ش 
 4-620684-127 ش.ش  كهنگی  مرتضوی  ابوالفضل  سيد   -5 متوفی(  )فرزند   8 
)فرزند متوفی( 6- سيد مهدی مرتضوی كهنگی ش.ش 127-271430-6 )فرزند متوفی(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی مينمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:532 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان
احضار متهم

1/47 شماره درخواست: 9410463624700001 شماره پرونده: 9309983624700540 
بازپرسی   930574 كالسه  پرونده  در  اينكه  به  نظر   930574 شعبه:  بايگانی  شماره 
اتهام  به  آقا  علی  فرزند  ساز  صدف  حميد  و  رضا  فرزند  زاده  فالح  مهدی  متهمين 
مشاركت در كالهبرداری به مبلغ 365/000/000 ريال از طرف اين دادسرا تحت تعقيب 
 115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نامبردگان  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  می باشد 
قانون آيين دادرسی كيفری مراتب به ايشان ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگويی به اتهام 
خويش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول 
نايينی مديردفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و  خواهد شد.م الف:535 فيضی ده 

انقالب شهرستان اردستان
مزایده 

 9309983623100125 پرونده:  شماره   9410113623200015 نامه:  شماره   1/48
شماره بايگانی شعبه: 930214 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراييه در پرونده كالسه 930214 مدنی كه به موجب آن آقای 
سعيدرضا اميرجاللی اردستانی فرزند ارسالن محكوم است به پرداخت مهريه در حق 
 محكوم لها خانم وجيهه فدايی اردستانی فرزند علی اكبر و پرداخت مبلغ 25/000/000ريال

عليه طوعا در  اينكه محكوم  به  توجه  با  اجرا در حق صندوق دولت.  به عنوان هزينه 
صدد اجرای مفاد اجراييه برنيامده است فلذا اموال مشاراليه را به شرح ذيل از طريق 
از 380 اصلی  مزايده به فروش می رساند: يك واحد مسكونی به شماره 417 فرعی 
عضويت  شماره  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  عليا  ناحيه   33 از  شده  مجزی  و  مفروز 
301775 واگذار شده از طريق مسكن مهر به آقای سعيدرضا اميرجاللی در طبقه دوم 
به مساحت اعيانی 75/04 مترمربع با اسكلت فلزی و سقف تيرچه بلوك – كف آپارتمان 
سراميك - سطوح داخلی و سقف از گچ - درب و پنجره های خارجی UPVC و درب 
داخلی و ورودی آپارتمان چوبی - كابينت آشپزخانه از جنس فلز و نمای خارجی از 
آجر و سنگ - سيستم گرمايش از پكيج فاقد رادياتور و سيستم سرمايشی كولر آبی و 
دارای اشتراكات آب و برق و گاز می باشد با توجه به جميع موارد مذكور ارزش مورد 
مزايده با احتساب وام مسكن به مبلغ 250/000/000 ريال به ارزش 731/200/000 ريال 
اعالم می گردد. متقاضيان خريد می توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته 
و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملكی را كه آگهی شده مالحظه نمايند. ملك فوق به 
شخصی واگذار می گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد 10% بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقی آن را ظرف مهلت يك 
ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتی كه مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده 
او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط می گردد. تاريخ مزايده: 1394/02/05 
روز شنبه ساعت 9 صبح. مكان مزايده: واحد اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان.م الف:536 مدير اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان اردستان  
ابالغ وقت رسیدگی

 9209983624100016 پرونده:  شماره   9410103623500212 ابالغيه:  شماره   1/49
شماره بايگانی شعبه: 930643 ابراهيم عسگری شكوائيه ای عليه فاضل عسگری دائر 
بر سرقت مستوجب تعزير تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی)جزايی( دادگستری شهرستان اردستان واقع در 
اردستان ارجاع و به كالسه 9209983624100016 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
و  متهم  بودن  به علت مجهول المكان  است.  تعيين شده  1394/02/27 و ساعت 12:00 
درخواست شاكی و به تجويز ماده 15 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:537 شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزايی شهرستان اردستان 
 حصر وراثت

1/50 آقای علی صفابخش دارای شناسنامه شماره 257 به شرح دادخواست به كالسۀ 
94/10ش4 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عزيزاله صفابخش بشناسنامه 5930 در تاريخ 1393/8/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بهجت قادرزاده 
اردستانی ش.ش 10 )همسر مرحوم- فرزند محمد( 2- رفعت صفابخش فرزند عزيزاله 
ش.ش 162 )فرزند( 3- محبوبه صفابخش فرزند عزيزاله ش.ش 122 )فرزند( 4- علی 
صفابخش فرزند عزيزاله ش.ش 257 )فرزند( 5- محمد صفابخش فرزند عزيزاله ش.ش 
عليرضا   -7 )فرزند(   375 ش.ش  عزيزاله  فرزند  صفابخش  حسين   -6 )فرزند(   2914
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(.   247 ش.ش  عزيزاله  فرزند  صفابخش 
درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
م الف:538 شعبه چهارم  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقديم  دادگاه  به  ماه  سه 

حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

1/51 در خصوص پرونده كالسه 928/93 خواهان مجيد يزدانيان با وكالت مصطفی 
ملكيان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ پانصد و هفتاد و شش هزار و پانصد تومان 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از زمان صدور بيمه نامه و حق الوكاله وكيل 
و هزينه نشر آگهی و دادرسی به طرفيت محمد قاسمی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  4/30عصر  94/2/19 ساعت  مورخه  روز شنبه  برای 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 

مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:201 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/52 در خصوص پرونده كالسه 730/93 خواهان عليرضا مشهدی رنانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت منصور مختاری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
94/2/19 ساعت 16/45عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:221 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

1/53 شماره پرونده: 2301/93ش3 آقای جعفر علی صابری زاده فرزند عيدی محمد به 
نشانی مجهول المكان محل حضور شعبه 3 شورای حل اختالف واقع در سجاد – اول 
حاج رحيم ارباب وقت حضور: 94/2/14 ساعت 8:15 علت حضور: در وقت فوق جهت 
رسيدگی نفقه در شورا حاضر شويد.م الف:225 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/54 در خصوص پرونده كالسه 2022/93 خواهان اصغر كاظمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت مهدی يكرنگی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه 
مورخه 94/2/19 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:229 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/55 شماره درخواست: 9310460351900036 شماره پرونده: 9309980351900500 
شماره بايگانی شعبه: 930572 نظر به اينكه در پرونده كالسه 930572ح19 موضوع 
امانی  سعيد  طرفيت  به  قائدی  ليال  خانم  طالق  اجازه  صدور  بر  مبنی  دادخواست 
)مجهول المكان( قرار ارجاع امر داوری صادر گرديده است لذا به خوانده ابالغ می گردد 
واجدالشرايط  داور  نفر  يك  معرفی  به  نسبت  نشر  تاريخ  از  روز  بيست  مهلت  ظرف 
و  باشد  متاهل  و  اجتماعی  و  خانوادگی  مسائل شرعی  با  آشنا  نسبتا  و  مسلمان  )كه 
اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد( اقدام نمايد.م الف:249 شعبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( اصفهان
ابالغ 

1/56 شماره درخواست: 9310460351900035 شماره پرونده: 9209980351901929 
شماره بايگانی شعبه: 922100 نظر به اينكه در پرونده كالسه 922100ح19 موضوع 
صدری  بهزاد  طرفيت  به  مهنام  شيما  خانم  طالق  اجازه  صدور  بر  مبنی  دادخواست 
)مجهول المكان( قرار ارجاع امر داوری صادر گرديده است لذا به خوانده ابالغ می گردد 
واجدالشرايط  داور  نفر  يك  معرفی  به  نسبت  نشر  تاريخ  از  روز  بيست  مهلت  ظرف 
و  باشد  متاهل  و  اجتماعی  و  خانوادگی  مسائل شرعی  با  آشنا  نسبتا  و  مسلمان  )كه 
اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد( اقدام نمايد.م الف:253 شعبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100351207351 و   9310100351207352 ابالغنامه:  شماره   1/57
حقيقی:  شونده  ابالغ   930488 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980351200478  پرونده: 
1- ساسان ضميران 2- اميررضا وفائی هر دو به نشانی مجهول المكان مهلت حضور از 
تاريخ ابالغ: 7 روز - محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيكبخت- ساختمان 
 دادگستری كل استان اصفهان - طبقه3- اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی 

نظريه  مالحظه  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفيت  به  رشيدی  ايرج  شريفی  بيتا 
شويد.م الف:273  حاضر  شعبه  اين  در  اثباتا  يا  نفيا  مطلبی  هر  اظهار  و   كارشناس 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/58 شماره ابالغنامه: 9410100351200030 شماره پرونده: 9009980351201108 
نشانی  منش  رضايی  مهرداد  حقيقی:  شونده  ابالغ   901113 شعبه:  بايگانی  شماره 
مجهول المكان مدارك پيوست: در خصوص تجديدنظرخواهی خانم صديقه عتيقه چی 
اين شعبه  از  9301449-93/10/17 صادره  دادنامه شماره  به  نسبت  طرفيت شما  به 
می شود  ابالغ  به شما  تجديدنظرخواهی  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  پيوست  به 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم 
نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال می گردد.

م الف:285 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/59 شماره:930806 تجديدنظرخواه مسعود محمد قصابی با وكالت آقای مهدی ناظمی 
و  تنگی  چهار  نازی  و  غالمعباس  و  كيانی  البرز  خواندگان  تجديدنظر  طرفيت  به  زاده 
حسين عطايی و محمد و اعظم قادری قمشلويی نسبت به دادنامه شماره 350401655-
دادگاه  چهارم  شعبه  921457و930806و931067ح/4  كالسه  پرونده  در   93/11/18
آدرس  مرحله  اين  در  و  نموده  تجديدنظرخواهی  به  اقدام  اصفهان  حقوقی  عمومی 
تجديدنظر خواندگان حسين عطايی و محمد و اعظم قادری قمشلويی را مجهول المكان 
اعالم نموده لذا مراتب در اجرای ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی يك نوبت در يكی 
به تجديدنظر خواندگان مجهول المكان  از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و آگهی و 
ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه چهارم حقوقی 
اصفهان واقع در خ شهيد نيكبخت ضمن اعالم آدرس دقيق خود و دريافت نسخه دوم 
دادخواست تجديدنظر و ضمائم آن پاسخ كتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نمايند.

م الف:288 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ 

1/60 محكوم له آقای سيد علی لوح موسوی تقاضای صدور اجراييه نسبت به دادنامه 
دادگاه  چهارم  شعبه  921632ح/4  كالسه  پرونده  در   93/7/30-350401073 شماره 
عمومی حقوقی اصفهان را نموده كه به موجب آن محكوم عليه محسن استكی اردگانی 
ابراهيم محكوم گرديده فك پالك يك دستگاه خودرو سواری بی.ام.دبليو مدل  فرزند 
1977 ميالدی به شماره انتظامی 748م27-ايران13 در حق محكوم له و نيم عشر اجرا 
لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مراتب در اجرای ماده  در حق دولت 
9 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و 
آگهی می گردد و به محكوم عليه مجهول المكان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ 
اين شعبه  احكام  اجرای  از طريق  واال  اقدام  اجراييه  مفاد  اجرای  به  آگهی نسبت  نشر 
اقدام كه در اين صورت ابالغ ديگری صورت نخواهد گرفت  نسبت به اجرای دادنامه 
 مگر محكوم عليه آدرس دقيق خود را كتبا به اجرای اين شعبه اعالم نمايد.م الف:297 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980361700011 پرونده:  شماره   9410100361700101 ابالغيه:  شماره   1/61
طرفيت  به  دادخواستی  صفاری  احمدرضا  خواهان   940011 شعبه:  بايگانی  شماره 
خوانده مجيد اصالنی به خواسته مطالبه وجه چك و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی 
و مطالبه خسارت تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع 
آن 1394/02/19 و ساعت  كه وقت رسيدگی  ثبت گرديده  به كالسه 940011ح/28  و 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   12:30
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:306 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



یادداشت
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شکست منچستر سیتی، مقابل کریستال پاالس

تیم فوتبال منچستر س��یتی در ادامه روند ناکامی خود در نیم فصل دوم لیگ برتر 
انگلیس برابر کریستال پاالس نتیجه را واگذار کرد.آخرین بازی از هفته سی و یکم 
رقابت های لیگ برتر انلگیس را ، تیم های کریستال پاالس و منچستر سیتی برگزار 
کردند که طی آن تیم کریس��تال پاالس با حساب ۲ بر یک از سد مهمان سرشناس 

خود گذشت. 
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تنیس باز اصفهانی،  برترین 
تنیسور ایران شد

پمینا باخت؛ اما صعود کرد  برترین های کشور تا پایان سال ۹۳ از سوی کمیته مسابقات سازمان 
لیگ تنیس معرفی ش��دند که از بین ۳۹۵ تنیسور صاحب رنکینگ 
فرشاد طالور از اصفهان با ۲ هزار و۶۰۰  امتیاز صدر جدول را به خود 
اختصاص داد.بر این اس��اس پس از طالور، محسن حسین زاده با ۲ 
هزار و۵۰۰ و انوشا ش��اهقلی نیز با  هزار و۹۶۰ امتیاز جایگاه دوم و 
سوم جدول را به خود اختصاص دادند . کیارش سوری با ۹۲۰، آرش 
گلچینی با ۸۱۰، شبیر نورافشان با ۸۱۰، کیانوش فخارزاده با ۷۹۹، 
کیارش قائمی با ۷۶۰، ش��هاب راطق با ۷۳۵ و حمیدرضا آل یاسین 
با ۷۲۵ امتی��از عناوین چهارم ت��ا دهم جدول رده بن��دی را به خود 

اختصاص دادند.
گفتنی است، حمیدرضا نداف دیگر تنیسور اصفهانی با ۷۲۰ امتیاز 

در رده یازدهم این فهرست قرار دارد.

لیگ حرفه ای بسکتبال باشگاه های کشور در سال جدید با برگزاری دیدارهای هفته 
دهم و اول از دور برگشت از سر گرفته شد. در این هفته از مسابقات تیم بسکتبال 
پمینا در سالن هفده شهریور آبادان میهان نفت این شهر بود. این دیدار نزدیک با 

نتیجه ۹۳ بر ۸۷ به سود تیم میهمان به پایان رسید. 
با توجه به نتایج  دیروز، پمینا هر چند در خارج از خانه شکس��ت خورد اما با توجه 
به تفاضل گل بهتر نسبت به پتروشیمی ماهشهر و نفت آبادان یک پله صعود کرد 

و به رده پنجم رسید.
در سایر بازی های امروز نتایج زیر به دست آمد:

مهرام ۱۰۳، ثامن مشهد ۸۶
پتروشیمی ماهشهر  ۵۱، پتروشیمی بندرامام ۹۱

پاالیش نفت آبادان ۹۳، پمینا اصفهان ۸۷
شهرداری گرگان ۶۲، دانشگاه آزاد ۷۴

رییس فدراس��یون فوتبال با تاکید بر اینک��ه خواهان ادامه 
همکاری با کارلوس کی روش است،گفت: اختالف ما با وزارت 

ورزش و جوانان ربطی به رفتن کی روش از ایران ندارد.
 علی کفاشیان که در برنامه ۹۰ س��خن می گفت با بیان این 
مطلب افزود: فدراس��یون از عملکرد کی روش رضایت کامل 
دارد و به همین دلیل پس از جام جهانی با وی قرارداد  چهار 
ساله جدیدی امضا کرد. حتی پس از جام ملت های آسیا نیز 
که طبق قرارداد می توانس��تیم به کارمان با این مربی پایان 
دهیم و یک هفته هم برای این کار فرصت داش��تیم، رای به 

ماندن او گرفتیم.
وی افزود: کی روش پیش از جام ملت های آسیا ناراحتی هایی 
داش��ت و از او خواس��تیم در پایان این رقابت صحبت کنیم. 
س��پس وی پس از یک ماه اس��تراحت در جلس��ه ای عنوان 
کرد که نمی تواند کار کند و حتی نشس��تی با دبیرکل جدید 
فدراس��یون برگزار کرد. امیدوارم ک��ی روش برنامه دیگری 
نداش��ته باش��د که قصد رفتن از ای��ران را دارد. ب��ا این همه 
درخواس��ت کردیم تا او در ایران ماندگار شود و پس از اینکه 
به خاطر مشکالت مالیاتی در فرودگاه مهرآباد با مشکل روبه 
رو ش��د، ناراحتی ها افزایش یافت.رییس فدراسیون فوتبال 

با تأکید بر اینکه متأس��فانه این مربی می خواهد به کارش با 
فدراسیون فوتبال ایران پایان دهد، گفت: این موضوع را امروز 

سه شنبه در هیأت رییسه فدراسیون بررسی خواهیم کرد.
کفاشیان در مورد مش��کل کی روش با علیرضا اسدی، دبیر 
جدید فدراس��یون فوتبال گفت: ایش��ان قبل از تغییرات در 
فدراسیون شروع به صحبت هایی مبنی بر رفتن داشت که به 
او اعالم کردم، ایشان مستقیم زیر نظر رییس فدراسیون است 

و نباید از انتقادها ناراحت شود.
وی درباره خواسته های کی روش عنوان کرد: وی نظم خاصی 
دارد و می خواهد مجموعه اش یکدس��ت باشد و اسدی نیز به 
عنوان دبیرکل فدراسیون یکی از اهالی فوتبال است، هر چند 
وزارت ورزش او را به فدراس��یون س��فارش کرد؛ اما از کارش 

راضی هستیم.
کفاش��یان درباره اینکه چرا در جلس��ه کی روش با اسدی از 
سرمربی تیم ملی دفاع نکرده؟ عنوان کرد: شفاهی و کتبی از 
کی روش حمایت کرده ام و رأی کلی هیأت رییسه فدراسیون 
نیز بر ادامه همکاری ب��ا این مربی پرتغالی اس��ت.کی روش 
خودش منتقد خیلی هاست و انتقاد همیشه وجود دارد و مربی 

حرفه ای نباید مدام در انتظار تعریف و تمجید باشد.
وی با اشاره به اینکه فدراس��یون همیشه سعی کرده بهترین 
امکانات را برای تیم ملی فراهم سازد، گفت: حتی با نماینده 
وزارت ورزش نشستی داشتیم که وزارتخانه نیز خواهان ادامه 

همکاری این مربی است.
کفاشیان درباره اینکه به نظر می رسد اختالف نظرش با وزارت 
ورزش باع��ث رفتن کی روش و ایجاد مش��کل برای تیم ملی 
شده، گفت: این موضوعات ربطی به هم ندارد.در برنامه های 
ما مسوولیت س��رمربی و اهالی فدراس��یون مشخص است. 
کی روش و اسدی نمی توانند در موضوعاتی که به آنها مربوط 

نیست دخالتی داشته باشند.

 فدراس��یون جهانی تکواندو برنام��ه کامل رقابت های 
قهرمانی جهان در س��ال ۲۰۱۵ را اعالم کرد که فرزان 
عاش��ورزاده پدیده ورزش کش��ور در س��ال ۹۳ اولین 

نماینده ایران است که به دیدار رقبای خود می رود.
 بیس��ت و دومین دوره رقابت های تکوان��دو قهرمانی 
جهان طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ماه به میزبانی 
روسیه در ش��هر »چیالبینس��ک« برگزار خواهد شد. 
ش��هری که س��ال گذش��ته میزبان رقابت های جودو 

قهرمانی جهان بود. 
بر اساس برنامه اعالم شده از سوی wtf طی روزهای ۱۸ 
تا ۲۱ اردیبهشت ماه ثبت نام نهایی تیم ها و ۱۹ تا ۲۱ 
اردیبهشت ماه جلسه هماهنگی داوران برگزار خواهد 
شد. ۹و ۱۰ اردیبهش��ت ماه پنجمین دوره سمپوزیوم 
علمی تکواندو و نشس��ت کمیته توسعه نیز ساعت ۱۴ 
روز نهم اردیبهشت ماه در هتل رادسیون برپا می شود.

۲۰ اردیبهش��ت ماه نشست ش��ورای اجرایی از ساعت 
۱۰ صبح در هتل رادس��یون و قرعه کش��ی مسابقات 
به همراه جلس��ه فنی مربیان س��اعت ۱۶ تا ۱۸ همان 
روز برگزار خواهد ش��د. ۲۱ اردیبهش��ت م��اه مجمع 

عمومی فدراسیون جهانی ، جلس��ه فنی پزشکان تیم 
 ها و جلس��ه توجیهی هوگوهای الکترونیک��ی برگزار 

می شود. 
بیس��ت و دومی��ن دوره مس��ابقات جهان��ی تکواندو 
 س��ه ش��نبه ۲۲ اردیبهش��ت ماه با برگزاری مبارزات

 وزن ۴۶  - کیلوگ��رم بان��وان و ۵۸  -کیلوگرم مردان 
آغاز می ش��ود که در بخش بانوان تیم ملی کشورمان 
نمایندهای ندارد و در بخش مردان فرزان عاش��ورزاده 
نفر اول رنکینگ جهانی به عنوان اولین نماینده ایران 

به دیدار رقبای خود می رود. 
چهارش��نبه ۲۳ اردیبهش��ت م��اه در بخ��ش بانوان و 
مب��ارزات وزن ۴۹ - کیلوگ��رم تیم ملی ای��ران بازهم 
نماین��ده ای ن��دارد و در بخش مردان مس��عود حجی 
زواره در وزن ۷۴ - کیلوگ��رم ب��ه میدان م��ی رود. در 
س��ومین روز این مسابقات پنجش��نبه ۲۴ اردیبهشت 
ماه تکواندوکاران ۶۷ - کیلوگرم بانوان و ۶۸ - کیلوگرم 
مردان به روی » شی هاپ چانگ« می روند که فاطمه 
روحانی و علیرضا نصرآزادانی نمایندگان ایران خواهند 

بود. 
در چهارمین روز این رقابت ها جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه 
در بخش بانوان رقابت های اوزان ۵۳ - و ۷۳ + کیلوگرم 
 و در بخش مردان مب��ارزات وزن ۵۴ - کیلوگرم انجام

 می ش��ود که بهاره ندرخانلو ، اک��رم خدابنده و محمد 
قاسمی نمایندگان ایران می باشند. 

شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در بخش بانوان تکواندوکاران 
 وزن ۷۲ - کیلوگ��رم و در بخش م��ردان تکواندوکاران 
وزن ۸۷ - و ۸۷ + کیلوگرم به میدان می روند که هانیه 
اخالقی ، امید عمیدی و س��جاد مردان��ی نمایندگان 

کشورمان می باشند. 

کارلوس، دلیل اختالف با وزارت ورزش نیست؛

شفاهی و کتبی از کی روش حمایت کردم
تکواندو قهرمانی جهان ؛

عاشورزاده، اولین نماینده ایران در چیالبینسک

این روز ها هم که فدراس��یون وزنه برداری با 
سرپرست اداره می شود و مدیریت یکپارچه ای 
ندارد، باید به این مسأله توجه کرد که رشته 
مدال آور وزنه برداری با این شیوه راه به  جایی 
نمی برد. مدیران این رش��ته، ش��اید بتوانند 
المپیک ریو را با مدال بهداد سلیمی یا کیانوش 
رستمی پشت  سر بگذارند، ولی باید بدانند که 

برای روزهای بعد از آن، چه در چنته دارند.
دو روز دیگر مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی 
نوجوانان جه��ان در لیما پرو آغاز می ش��ود، 
ولی وزنه برداران ایرانی باید در خانه ش��اهد 
نمایش رقبای خود باش��ند. ای��ن اتفاق البته 
در البالی اخبار وزنه برداری ایران در یکی دو 
سال اخیر، چیز تازه ای نیست و یکی دو سالی 
است  جوانان و نوجوانان به مسابقات جهانی 
اعزام نمی شوند. از سوی دیگر، اعزام تیم های 
ذوب آهن و نیروی زمینی به مس��ابقات جام 

باش��گاه های وزنه برداری آسیا هم در هاله ای 
از ابهام اس��ت و احتمال اینک��ه آن ها هم به 

مسابقات اعزام نشوند، باالست.
داستان اما همچنان   همان داستان همیشگی 
احتم��ال دوپینگ اس��ت؛ مس��أله ای که در 
یکی دو س��ال اخیر، ضربه جب��ران ناپذیری 
به تیم های پایه وزنه برداری کش��ورمان وارد 

کرده است.
 دوپینگ در س��ال های اخیر به وزنه برداری 
بیش از هر رشته دیگری ضربه زده و با توجه 
به م��دال آور بودن ای��ن رش��ته در المپیک 
حساس��یت ها در این زمینه باالست، ولی به 
رغم حساسیت باال به این مسأله در سال های 
گذشته، شاهد بودیم که به جای حل مشکل 
دوپینگ در وزنه برداری، صورت مسإله را کامال 
پاک کرده و از اعزام ورزش��کاران به مسابقات 

بین المللی سر باز زدیم.
 نمونه  بارزش هم شرایطی است که بر تیم های 

پایه وزنه برداری کش��ورمان حاکم است که 
اوضاع این تیم ها را تقریب��ا به حالت تعطیل 
درآورده و زنگ خط��ر را ب��رای وزنه برداری 
کشورمان به صدا درآورده است، زیرا با توجه 
به میانگین سنی ورزش��کاران حاضر در تیم 
بزرگساالن، باید نسبت به آینده این رشته از 

لحاظ پشتوانه ها بسیار نگران بود.
 هنگامی که فدراسیون وزنه برداری با رییس 
قبلی اداره می ش��د، اعزام ه��ای برون مرزی 
نوجوانان در سال ۲۰۱۵ را لغو کرد. تیم ملی 
نوجوانان مسابقات قهرمانی آسیا را به بهانه دیر 
اعالم شدن تاریخ رقابت ها و مسابقات جهانی 
را به دلیل بعد مسافت از دس��ت داد تا بعد از 
محروم شدن چهار ملی پوش، همچنین خارج 
شدن بعضی وزنه برداران از رده سنی نوجوانان، 
وضعیت تیم ملی در این رده کامال مبهم باشد.
پیش��تر از آن هم تیم ملی جوان��ان ما برای 
دومین سال پیاپی به مسابقات جهانی اعزام 

نشد. 
مسووالن در پی این عدم اعزام ها البته مدعی 
شدند که اردویی برای نوجوانان در نظر گرفته 
می ش��ود و حتی برای حفظ شرایط آمادگی 
آن ها، رقابت هایی نیز برای آن ها در نظر گرفته 
می شود؛ اما همه می دانند که کیفیت مسابقات 
جهانی و آس��یایی کجا و کیفیت رقابت های 

دسته چندم کجا.
اما این همه ماجرا نیس��ت. ترس از دوپینگ 
در میان وزنه برداران به حدی است که اعزام 

تیم های قهرمان لیگ بزرگس��االن و جوانان 
هم حتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی 
تیم های ذوب آهن و نی��روی زمینی در لیگ 
بر تر بزرگس��االن و جوانان قهرمان ش��ده اند 
و باید در رقابت های جام باش��گاه های آس��یا 
شرکت کنند که فدراسیون برای اعزام آن ها 

تعلل می کند.
همچنین هرچند حسن طباطبایی، سرپرست 
جدید این فدراسیون تغییر زمان مسابقات را 
علت اختالل در اعزام این تیم می داند، مربی 
تیم ذوب آهن ماجرای تست دوپینگ را عامل 
اصلی این ماجرا می داند. علی جباری در این 
مورد به  ایسنا گفت: ما اس��امی وزنه برداران 
خود را به فدراس��یون اعالم کرده ایم و اکنون 
منتظریم تا مشخص ش��ود فدراسیون تیم را 
اعزام خواهد کرد یا خیر؟ فدراسیون می خواهد 
از آن ها آزمایش بگیرد، ولی با توجه به فرصتی 
کمی که تا آغاز مس��ابقات  مانده اس��ت، اگر 
بخواهند االن آزمایش بگیرند، حدود ۲۵ روز 
زمان می برد تا نتایج مشخص شود؛ بنابراین، 
احتمال دارد تیم ب��ه دلیل آزمایش دوپینگ 

وزنه برداران اعزام نشود.
داود عباس��ی، مربی تیم نی��روی زمینی نیز 
درب��اره احتم��ال اعزام نش��دن ای��ن تیم به 
مس��ابقات جام باشگاه های آس��یا می گوید: 
متأس��فانه فدراس��یون نام��ه ای ک��ه پیش 
از تعطیالت عی��د برای ذوب آه��ن مبنی بر 
اعالم اس��امی وزنه برداران خود فرس��تاده، 
برای ما ارس��ال نکرده اس��ت. زمان��ی که به 
فدراس��یون رفتم تا دلیل آن را جویا ش��وم، 
دلیل خاصی برای این کار نیاوردند. فدراسیون 
همکاری نمی کند ک��ه فکر می کن��م دلیل 
 آن بح��ث آزمای��ش دوپینگ وزنه ب��رداران

 باشد.
با توجه به اینکه تست دوپینگ از ورزشکاران 
زمان بر خواهد و بود نتای��ج آن پیش از اعزام 
ب��ه رقابت ه��ای آس��یایی اعالم نمی ش��ود، 
فدراس��یون وزنه برداری نمی خواهد ریسک 
کند و تیمی را ک��ه بیم دوپینگ��ی بودن آن 
می رود، به مس��ابقات اعزام کند. برای همین 
هم فدراسیون وزنه برداری ما از کنفدراسیون 
آسیایی تقاضا کرده تا مس��ابقات را به تعویق 
بیندازد ک��ه این پیش��نهاد هم ب��ا موافقت 
کنفدراس��یون همراه نب��وده و احتمال اعزام 
 تیم ه��ای ایران��ی به ای��ن مس��ابقات پایین

 است.
در پایان باید گفت، در اینکه عدم اعزام تیمی 
که احتمال حض��ور ورزش��کار دوپینگی در 
آن وجود دارد، بهتر از اعزام آن اس��ت، شکی 
نیست، ولی فرا تر از آن، باید به این مسأله اشاره 
کرد که وزنه برداری در دوران حسین رضازاده، 
هیچ تدبیری برای حل مشکل دوپینگ انجام 
نداده و تنها راه حلش عدم اعزام ورزشکاران به 
مس��ابقات بین المللی بوده است، وگرنه هیچ 
نظارتی بر مسابقات و اردوهای تیم ها نداشته 
و همین موجب ش��ده تا تیم هایی نظیر تیم 
جوانان در حالی که برایشان کادر فنی جدید 
انتخاب شده بود، از اعزام به مسابقات جهانی 

بازمانند.
این روز ها هم که این فدراسیون با سرپرست 
اداره می ش��ود و مدیریت یکپارچه ای ندارد، 
باید به این مسأله توجه کرد که رشته مدال آور 
وزنه برداری با این شیوه، ره به  جایی نمی برد. 
مدیران این رش��ته، ش��اید بتوانند المپیک 
ریو را با م��دال بهداد س��لیمی ی��ا کیانوش 
رستمی پشت  س��ر بگذارند، ولی باید بدانند 
 ب��رای روزه��ای بع��د از آن، چ��ه در چنته

 دارند.

چون از »افتضاح دوپینگ« می ترسیم؛

به مسابقات نمی رویم 

هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال 
ایران، جام آزادگان

بعد از نتایج ضعیف تیم های سپاهان و ذوب آهن در آغاز سال جدید 
نوبت به تیم فوتبال گیتی پسند رسید تا ناکامی های فوتبال اصفهان 

را تکمیل کند.
هفته نوزدهم یگ دس��ته اول فوتبال ایران برگزار شد و تیم فوتبال 
گیتی پسند با یک گل در خانه آلومینیوم هرمزگان باخت تا به صورت 
قطعی و تمام و کمال شانس رسیدن به مرحله پلی آف را هم از دست 
بدهد. تک گل نماینده بندرعباس در این بازی توسط عیسی آل کثیر 
مهاجم گلزن این تیم در دقیقه ۳۱ به ثمر رسید تا شاگردان واهیک 
تروسیان با توجه به بقیه نتایج با دو پله سقوط و همان ۲۵ امتیاز در 
جایگاه هفتم جدول لیگ در گروه اول قرار گیرند. تیم فوتبال گیتی 
پس��ند در بازی بعدی خود روز دوشنبه هفته آینده ۲۴ فروردین ماه 

میزبان استقالل اهواز خواهد بود.
نتایج هفته هجدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه الف
دوشنبه۱۷ اسفند

شهرداری اردیبل یک - فوالد اهواز صفر
فجر سپاسی صفر- نیروی زمینی صفر

نساجی مازندران۲- نفت و گاز صفر
آلومینیوم بندرعباس یک -گیتی پسند صفر

استقالل اهواز یک - تربیت نوین یزد صفر
ایرانجوان بوشهریک - مس کرمان ۲

گروه ب
گل گهرصفر - داماش یک

فوالد یزد صفر - شهرداری بندرعباس صفر
پارسه صفر - سیاه جامگان صفر

راهیان کرمانشاه یک – پاس همدان یک
نفت آبادان یک - مس رفسنجان یک

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
پرسپولیس شد

سرمربی س��ابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم 
پرسپولیس انتخاب شد. پس از اینکه تیم پرسپولیس با سرمربی گری 
درخشان نتایج ضعیفی را کسب کرد این مربی از سمت خود استعفا 
داد تا مدیران این باشگاه به دنبال انتخاب جایگزینی برای او باشد.پس 
از حضور نژادفالح در اس��تانبول برای مذاکره با برانکو و توافق نهایی 
طرفین، ایوانکوویچ رسما به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شد. 
محمدحسین نژاد فالح به استانبول ترکیه سفر کرد تا مذاکرات نهایی 
خود را با برانکو ایوانکوویچ انجام دهد، در نهایت نیز با برانکو به توافق 
رس��ید و قرارداد همکاری نیز امضا ش��د.قرارداد برانکو به مدت یک 
فصل و نیم خواهد بود و او به زودی برای هدایت پرسپولیس به تهران 

خواهد آمد.

نمی توانم درمورد ماندن یا رفتن 
معروف حرف بزنم

پش��ت خط زن ملی پوش زنیت گفت: در حال حاض��ر نمی توانم در 
مورد ماندن یا رفتن س��عید معروف از زنیت حرفی بزنم.پش��ت خط 
زن ملی پوش زنیت گفت: در حال حاضر نمی توان��م در مورد ماندن 
یا رفتن س��عید معروف از زنیت حرفی بزنم. تیم والیبال زنیت کازان 
روسیه قهرمان اروپا شد و برای رسیدن دیدار پایان رقابت های لیگ 
برتر روسیه باید به مصاف دینامو مس��کو برود.ماکسیم میخایلوف، 
پشت خط زن ملی پوش تیم والیبال زنیت در آستانه دیدار با دینامو 
مصاحبه ای را با سایت باشگاه زنیت انجام داده است که در بخشی از 
مصاحبه سواالتی درمورد حضور س��عید معروف در تیم زنیت از این 
بازیکن پرسیده شده است.این ملی پوش تیم والیبال زنیت درخصوص 
معروف اظهار داشت: معروف بخش مهمی از تیم ما است. وی پاسوری 
است با ایده و فکرهای خوب که در کنار سایر بازیکنان عملکرد خوبی 
دارد.میخایل��وف درمورد ماندن یا رفتن مع��روف از تیم زنیت گفت: 
نمی توان درمورد آینده حرف زد، اما می دانم ک��ه خیلی از هواداران 

پیگیر وضعیت وی هستند.

صالح بدانند، در هر چهار کشتی نیز 
روی تشک می روم

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان گفت: با نفرات جوانانی که داریم 
تنها برای تکرار قهرمانی راهی لس آنجلس می شویم.

محمدحسین محمدیان در ارتباط با آخرین شرایط تمرینی خود اظهار 
داشت: شرایطی خوبی را تجربه می کنم و آماده هستم تا چه در یک 

کشتی چه در  چهارکشتی برابر رقبا به میدان بروم.
وی افزود: در جام جهانی امس��ال آذربایجان با تیم خوبی آمده است 
و قهرمانان المپیک خود را هم راهی لس آنجلس کرده اس��ت؛ البته 
آذری ها یک زمانی خوب بودند و بچه های ما جوان هستند و جویای نام 
و به شدت تمرین می کنند و با این شرایط آذربایجان و هر تیم دیگری 
را به راحتی شکس��ت می دهند.آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان 
که قرار برای دومین بار در چنین وزنی روی تش��ک برود خاطرنشان 
کرد: آمریکا با اصلی های خود راهی مسابقات می شود و این تیم تقریبا 
همان تیمی اس��ت که سال گذشته نیز در مس��ابقات حضور داشت.
محمدیان ادامه داد: آمریکا به احتمال فراوان روسیه را خواهد برد و 
راهی فینال می شود و شک نکنید که تمام هدف آنها کت ایران به هر 
نحوی است اما خواب برد برابر ما را باید ببینند. تیم ما با جوانانش نیز 
خطرناک است و تنها برای تکرار قهرمانی راهی لس آنجلس خواهیم 
شد.وی عنوان کرد: من پس از حضور در مسابقات جایزه بزرگ پاریس 
برای دومین بار در این وزن روی تشک می روم و خوشحال هستم که 
کشتی گیر باتجربه ای مثل یزدانی نیز کنار من حضور دارد و می توان 
روی وی حس��اب باز کرد. کادر فنی اگر ص��الح بداند من حاضرم در 

تمامی مسابقات نیز روی تشک بروم و بهترین کشتی ها را بگیرم.

خوش شانسی پرسپولیس در آستانه 
بازی با النصر

محمد السهالوی، مهاجم اصلی تیم النصر مقابل پرسپولیس حاضر 
نخواهد شد.محمد السهالوی، مهاجم النصر با مصدومیتش موجبات 
نگرانی مقامات و مدی��ران تیمش را فراهم کرده اس��ت. این بازیکن 
کلیدی باشگاه النصر و تیم ملی عربس��تان که در هر دو تیم پیراهن 
شماره ۱۰ را می پوش��د، در تمرینات اخیر تیمش حاضر نبوده است. 
مفصل پای راست محمد السهالوی ۲۹ س��اله در روز های پیش و در 
دیدار حساس��ی که داشتند، آس��یب نس��بتا جدی دید و دیروز این 
ستاره فوتبال کشورش، بیشتر وقت خود را در کلینیک پزشکی و در 
انجام معاینات پزش��کی متعدد گذراند.کادر فنی تیم النصر، در حال 
مهیا کردن مهاجمان دیگری اس��ت تا به جای السهالوی در دیدار با 
پیروزی حاضر شوند. مقرر شده که کاروان النصر، امروز ساعت۱۰:۳۰ 
صبح امروز به وقت تهران، ریاض را ترک کند و سه ساعت پس از آن به 
فرودگاه امام خمینی )ره( تهران برسد. یکی از اعضاء فدراسیون فوتبال 

عربستان، کاروان النصر را همراهی خواهد کرد.
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اخبارکوتاه

دوپینگ در س�ال های اخیر 
به وزنه ب�رداری ضرب�ه زده؛   
اماجای حل مشکل دوپینگ 
در وزنه برداری، صورت مسإله 
را کامال پاک ک�رده و از اعزام 
ورزش�کاران ب�ه مس�ابقات 

بین المللی سر باز زدیم
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یادداشت

 معاون بازرگانی صنعت و معدن
 چهارمحال و بختیاری:

 فعالیت۷۹۸ واحد تولید نان 
معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 

بختیاری از فعالیت ۷۹۸ واحد تولید نان در استان خبر 
داد. 

حس��ن شمس��ی پور از فعالی��ت ۷۹۸ واحد تولی��د نان در 
استان خبر داد و اظهارداشت: بیش از 10 درصد واحدهای 
تولید نان در استان آزاد پز هستند. وی با بیان اینکه تعداد 
واحدهای تولید نان  س��ه برابر ظرفیت اس��تان هس��تند، 
اف��زود: در صورت مش��اهده تخلف از ای��ن واحدها با آنها 

برخورد قانونی می شود.

مع��اون بازرگانی صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه بیش��ترین بازدی��د اکیپ های نظارتی 
بر واحده��ای تولیدی نان اس��ت، بی��ان کرد: یک شش��م از 
بازدید های ایکپ های نظارتی صنعت، معدن و تجارت استان 

از نانوایی ها  در سطح استان است.
شمس��ی پور تخلفات واحدهای تولید نان را در سال گذشته 
کمتر  چهار درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این تخلفات شامل 

کم فروشی و عدم رعایت نکات بهداشتی بوده است.
وی با بی��ان اینک��ه آرد ب��ا کیفی��ت 15 درص��د در اختیار 
کلی��ه نانوایی ه��ا  ق��رار داده می ش��ود، گف��ت: کلی��ه آرد 
مصرفی اس��تان در اس��تان تولید ش��ده که در س��ال جدید 
کیفیت آرد بهبودو اس��تاندارد س��ازی می شود.شمس��ی پور 
با اش��اره به اینک��ه تاکن��ون پروانه کس��ب نانوای��ی آزادپز 
ص��ادر نشده اس��ت، اف��زود: افزای��ش تع��داد نانوای��ی 
 آزادپز در س��ال جدی��د بس��ته ب��ه برنامه ه��ای پیش روی

 دولت است.
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

طرح فالح اجرا شد
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: طرح فالح 
برای ۷00 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در چهارمحال 
و بختیاری اجرا شد.محمد رستگاری اظهار داشت: طرح فالح  
برای ۷00 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در چهارمحال 
و بختیاری اجرا شد.وی زمان برگزاری طرح فالح را بیشتر در 
ایام محرم و صفر اعالم کرد و افزود: اجرای این طرح ش��امل 
کلیه مددجویان در سراسر استان است.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
هدف از این طرح افزایش تعامالت و برقراری روابط اجتماعی 
مددجویان اس��ت، بیان کرد: سال گذش��ته ۷00 خانواده در 
این طرح ش��رکت کردند که تعامالت اجتماعی آنها افزایش 

چشمگیری داشته است.
رستگاری با بیان اینکه این طرح شامل برگزاری مراسم روزه 
در خانواده های مددجویان اس��ت گف��ت: کمیته امداد کلیه 

هزینه های این مراسمات را متقبل شده  است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیاری:

۱۵ هزار زائر در طرح آرامش 
بهاری شرکت کردند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
از ش��رکت 15 هزار زائر در طرح آرامش بهاری در 

استان خبر داد.
 15 اظهارداش��ت:  غالمی��ان،  محس��ن 
ه��زار زائ��ر از ط��رح آرام��ش به��اری بازدی��د 
داش��تند ک��ه از ای��ن تع��داد 2  ه��زار نف��ر از 
 برنامه ه��ای ارائ��ه ش��ده در خیمه ه��ای معرفت

 استفاده کردند.
وی با بیان اینکه طرح آرام��ش بهاری در 6 خیمه 
معرفت و 12 امامزاده اس��تان برگزار ش��د، افزود: 
بیش��ترین اس��تقبال از این ط��رح در امامزادگان 
حلیمه و حکیمه خاتون ش��هرکرد، حمزه علی در 
بلداجی و خیمه معرفت برپاش��ده در پل زمانخان 

صورت گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
با اس��تقبال مردم از این طرح را مطلوب ارزیابی و 
بیان کرد: بیشترین شرکت کنندگان در این طرح 

کودکان و نوجوانان بودند.
غالمیان ارائ��ه مش��اوره خانواده، پاس��خگوئی به 
سواالت دینی و برگزاری مسابقات فرهنگی کودک 
و نوجوان را یکی از مهم ترین خدمات در پایگاه های 
طرح آرام��ش بهاری عن��وان و خاطرنش��ان کرد: 
استقبال بازدیدکنندگان از خدمات مشاوره، پاسخ 
به سواالت دینی و بخش کودک و نوجوان از سایر 

برنامه ها بیشتر بوده است.
وی هدف از اج��رای این ط��رح را ارائ��ه خدمات 
فرهنگی و معنوی، انتق��ال مفاهیم دینی از طریق 
نقاشی برای کودکان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب 
فرهنگی برای مردم عنوان ک��رد و ادامه داد: برای 

اجرای این 25 روحانی شرکت کردند.

اخبار کوتاه یادداشت ۵۲۰ زائر در چهارمحال و بختیاری، به عتبات عالیات اعزام شدند
مدیر حج و زیارت اس��تان چهار محال و بختیاری از اعزام 520 زائر از استان به عتبات 

عالیات خبر داد.
یوسف آقابزرگی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 520 نفر در قالب 13 کاروان به 

عتبات عالیات اعزام شدند.

۷

نماینده مردم شهرستان های ش��هرکرد، بن و سامان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ساماندهی اشتغال جوانان 
از اولویت های دستگاه های اجرایی استان در سال جاری 

است.
سیدسعید زمانیان  با تبریک سال» دولت و ملت، همدلی 
و هم زبانی«، بیکاری و س��اماندهی اش��تغال جوانان را از 
مهم ترین چالش های پیش روی اس��تان دانس��ت و رفع 
این مشکل را از اولویت های دستگاه های اجرایی در سال 

جاری عنوان کرد.
وی گفت: در حال حاضر عمده ترین مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی پیش روی جوانان بیکاری است که به 
عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در استان مطرح است 

که می طلبد با توسعه صنایع و همچنین جذب سرمایه به 
استان ، بخشی از این مسائل را برطرف کرد.

نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و س��امان 
با اش��اره ب��ه توانمندی های اس��تان در ح��وزه صنعت 
گردش��گری، آب معدنی و دیگر بخش ها، اظهارکرد: در 
تالش هستیم تا با ایجاد زیر ساخت مناسب در بخش های 

مختلف استان زمینه توسعه پایدار استان را فراهم کنیم.
وی با اشاره به مشکالت استان در راه اندازی صنایع، اظهار 
کرد: باتوجه به اینکه در زمینه جذب و تزریق سرمایه در 
صنایع استان مش��کالت عمده ای وجود دارد می طلبد با 
تزریق سرمایه و تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام 
و رو به تعطیلی اس��تان مهم ترین مش��کالت اقتصادی و 

مدیرکل شیالت چهارمحال و بختیاری گفت: مزرعه تولید 
ماهی در چهارمحال و بختیاری ب��ه 310 مزرعه افزایش 

می یابد.
 پرویز منص��وری با بی��ان اینکه ای��ن اس��تان بزرگترین 
تولید کننده ماهیان سردابی در کشور است، افزود: با توجه 
به اینکه اس��تان ما یک درصد از جمعیت ایران را تشکیل 
می دهد؛ اما به عنوان بزرگتری��ن تولیدکننده ماهی های 

سردابی در سطح کشور مطرح است.

مدیرکل ش��یالت چهارمحال و بختیاری تع��داد مزرعه 
تولید ماهی را 2۷0 مزرعه در اس��تان اع��الم کرد و بیان 
کرد: این تعداد مزرعه امس��ال  ب��ه 310 مزرعه افزایش 
می یابد.منصوری با بیان اینکه ای��ن صنعت از مهم ترین 
فعالیت های اقتصادی اس��تان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
این مزارع، زمینه اش��تغال مس��تقیم و غیرمس��تقیم ۷ 
هزار نفر را در تولی��د آبزیان، صید، حم��ل و نقل، تأمین 
 خ��وراک ماه��ی و صنای��ع بس��ته بندی فراه��م ک��رده

 است.
منصوری با بیان اینکه این استان دارای بزرگترین کارخانه 
تولید خوراک آبزیان اس��ت، گفت: تولیدات این کارخانه 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 30 درصد افزایش 

یافته است.
منصوری گفت: از ابتدای امس��ال تاکن��ون 2۷ هزار تن 
محصول در بزرگترین کارخانه خوراک آبزیان کشور  تولید 

شده است.

اشتغال را حل کنیم.
به گفت��ه زمانیان، باتوج��ه به عملکرد نامناس��ب برخی 
دستگاه های اجرایی استان در احداث، تکمیل و راه اندازی 
پروژه های عمرانی و غیرعمرانی و عدم مدیریت صحیح به 
وسیله مدیران برخی دستگاه ها در سالی که گذشت اکنون 
می طلبد توجه جدی تری به این بخش ها شده و اقدامات 

الزم به منظور توسعه پروژه های فوق صورت گیرد.
وی همچنین رفع موانع مش��کالت اش��تغال، ازدواج  و 
مس��کن جوانان را از دیگر اهداف و برنامه های مسووالن 
اس��تان در س��ال جاری برش��مرد و افزود: این چالش ها 
و عدم توجه مناس��ب به روس��تاها موجب ش��ده است با 
مش��کل جدیدی به نام مهاجرت در استان مواجه شویم 
که می طلبد مس��ووالن به جد برای رفع این مش��کالت 

ورود پیدا کنند.
زمانیان در زمینه پدیده نوظهور مهاجرت روستاییان به 
شهرها و عواقب ناش��ی از آن تصریح کرد: مهاجرت قشر 
دامدار، کشاورز و روس��تایی فاقد توانمندی های اشتغال 
در شهرها موجب بروز مشکالت عمده و در نهایت تحمیل 

هزینه های بیشتر بر جامعه خواهد شد.
به گفته زمانیان، رفع مشکالت دامداران، گسترش آبیاری 
تحت فش��ار در زمین های کشاورزی، خرید مناسب شیر 
از دامداران می تواند زمینه کاهش مهاجرت در استان را 
فراهم س��ازد.نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن 
و سامان همچنین توس��عه دانش��گاه ها، به ثمر رسیدن 
پروژه های صنعتی و عمران��ی، پیگیری مطالبات مردمی 
در تقسیمات کشوری، رفع مشکالت و موانع پیش روی 
شهرداری ها، دهیاری ها و عمران و آبادی شهرستان های 
استان و توسعه زیرساخت های توس��عه استان را از دیگر 

برنامه ها در سال جاری دانست.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس عنوان کرد:

تولید ماهی، به ۳۱۰ مزرعه افزایش می یابد

ساماندهی اشتغال جوانان؛ اولویت  جدی  امسال
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دوم  شعبه   93/12/05 مورخه   9309970350201899 دادنامه  به  نسبت  تاكی  مظفر 
باال خ شهيد  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
علت  به   304 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت 
مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده و درخواست تجديدنظرخواه و به تجويزماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می  شود  تا تجديدنظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود چنانچه 
پاسخی دارند به دادگاه تحويل نمايند در غير اينصورت پرونده با همين  وضعيت به 

دادگاه تجديدنظر ارسال ميگردد.م الف:315 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
احضار 

 9309980359300641 پرونده:  شماره  نامه:9310110359301123  شماره   1/63
در  عبداله  فرزند  اخالق  خوش  محسن  اينكه  به  نظر   930641 شعبه:  بايگانی  شماره 
656ط47  انتظامی  شماره  به  پرايد  سرقت   -1 اتهام  به  930641ب14  كالسه  پرونده 
اصغر  پاترول  نامه  بيمه  و  پاترول  خودرو  كارت  سرقت   -2 عشقی  محمد  مالباخته 
شهبازی و فروش پرايد مسروقه به شاكی اصغر شهبازی از طرف اين بازپرسی تحت 
او ممكن  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  نيز  ابالغ احضاريه  باشند و  تعقيب می 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهی 
پنج اصفهان  انقالب مجتمع شماره  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  در شعبه چهاردهم 
پاسخگويی  جهت  بهشتی  شهيد  قضايی  مجتمع  ساختمان  شريعتی  خيابان  در  واقع 
انتشار  تاريخ  از  از يكماه  اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس  به 
آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  چهاردهم  شعبه  می گردد.م الف:336  پرداخت 

اصفهان)مجتمع5(
احضار 

 9309980359300816 پرونده:  شماره  نامه:9310110359301128  شماره   1/64
در  شهريار  فرزند  زاده  غريب  فرشاد  اينكه  به  نظر   930818 شعبه:  بايگانی  شماره 
پرونده كالسه 930818ب14 به اتهام سرقت مقرون به ضرب و جرح و تخريب مانتو 
به واسطه معلوم  نيز  احضاريه  ابالغ  و  باشد  تعقيب می  بازپرسی تحت  اين  از طرف 
نبودن محل اقامت ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يكماه 
از تاريخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
پنج اصفهان واقع در خيابان شريعتی ساختمان مجتمع قضايی شهيد بهشتی  شماره 
جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از 
تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزينه نشر آگهی از طرف 
دادگستری پرداخت می گردد.م الف:337 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان)مجتمع5(
احضار 

1/65 شماره درخواست: 9410460363000001 شماره پرونده: 9309980363001051 
شماره بايگانی شعبه: 931076 در پرونده كالسه 931076 شعبه 11 دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان خانم مائده مجلسی فرزند محمود شكايتی عليه آقای قدرت 
ايمانی ممقانی داير بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده كه در جهت رسيدگی به اين شعبه 
آيين  قانون   115 ماده  می باشد حسب  مجهول المكان  متهم  اينكه  به  نظر  گرديد  ارجاع 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
كامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:341 شعبه يازدهم دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

1/66 شماره درخواست: 9310460363000003 شماره پرونده: 9209980363000684 

شماره بايگانی شعبه: 920691 در پرونده كالسه 920691 شعبه 11 دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای مرتضی ملكوتی خواه فرزند محمدرضا شكايتی عليه 
آقای اسماعيل حيدری داير بر ضرب و جرح عمدی با قداره مطرح نموده كه در جهت 
متهم مجهول المكان می باشد حسب  اينكه  به  نظر  ارجاع گرديد  اين شعبه  به  رسيدگی 
ماده 115 آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
 گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:342 

شعبه يازدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
اعالم غایب مفقوداالثر

1/67 شماره درخواست: 9310460361500046 شماره پرونده: 9309980361501090 
با  احمد  فرزند  فر  عليرضا سی سخت  آقای  خواهان   931192 بايگانی شعبه:  شماره 
وكالت آقای اباذر پوالدی به طرفيت دادستان محترم اصفهان دادخواستی مبنی بر اعالم 
غايب مفقوداالثر آقای احمد سی سخت فرد فرزند سهراب تقديم نموده كه به كالسه 
آقای  كه  اين توضيح  با  است  در حال رسيدگی  و  ثبت شده  دادگاه  اين  931192ح27 
احمد سی سخت فر فرزند سهراب از آغاز سال 1390 تاكنون مفقود شده و هيچگونه 
آثار و خبری از وی به بستگان و آشنايان نرسيده است و از وی يك فرزند پسر به 
نام عليرضا سی سخت فر و مادر وی باقيمانده است. دادگاه تحقيقات محلی نموده و 
در اجرای ماده 139 قانون امور حسبی مراتب سه دفعه هر كدام به فاصله يك ماه در 
از  كه  اشخاصی  از  منتشر می گردد.  و  كثيراالنتشار محلی چاپ  از روزنامه های  يكی 
غايب مذكور اطالعی دارند دعوت می شود برای اظهار اطالع خود به شعبه 27 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خيابان شهيد نيكبخت – دادگستری – طبقه 
چهارم – اتاق 448 مراجعه نمايند.م الف:346 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980361700557 پرونده:  شماره   9410100361700019 ابالغيه:  شماره   1/68
طرفيت  به  دادخواستی  پورنژاد  حميدرضا  خواهان   930565 شعبه:  بايگانی  شماره 
تقديم  خواسته  تامين  و  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  خداداديان  حسين  خوانده 
دادگاه   28 به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 214 ارجاع و به كالسه  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 
930565ح/28 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/20 و ساعت 12:15 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب 
نسخه  كامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:363 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

عطايی  مصطفی  آقای  عليه  شكايتی  ابراهيم  فرزند  پوراسف  شيوا  خانم  چون   1/69
مبنی بر ايراد صدمه بدنی عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 931099ك112 
اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 94/2/22 ساعت 11صبح تعيين شده نظر به اينكه 
مراتب  كيفری  دادرسی  آئين  قانون   180 ماده  حسب  لذا  ميباشد  مجهول المكان   متهم 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:266 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار

صالحی  محسن  آقای  عليه  شكايتی  رحمان  فرزند  ميرآبادی  احمد  آقای  چون   1/70
اين  931066ك112  كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  امانت  در  خيانت  بر  مبنی 
دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 94/2/21 ساعت 12ظهر تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 

حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسيدگی  جهت  می آيد  بعمل 
م الف:267  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ   احضاريه 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980352400106 پرونده:  شماره   9310100352411820 ابالغيه:  شماره   1/71
و رحمان  اصغر جعفری  و  فاطمه جعفری  بايگانی شعبه: 930111 خواهان ها  شماره 
جعفری و بهرام جعفری و صديقه جعفری و فاطمه جعفری و حسن جعفری و مهدی 
جعفری دادخواستی به طرفيت خوانده محمدعلی ايزدی به خواسته اعتراض ثالث اصلی 
 24 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
كالسه 9309980352400106 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/23 و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   10:30
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:334 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

1/72 شماره: 93-730 به موجب رای شماره 880 تاريخ 93/10/15 شعبه 18 شورای 
شريعتی  شيرين  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
به پرداخت مبلغ بيست  به نشانی مجهول المكان  محكوم است  گزاره فرزند محمدامين 
و نه ميليون و سيصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دويست و هفتاد 
و پنج هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به پرداخت 
حق  در  آن  ايصال  و  وصول  زمان  لغايت   93/6/25 تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارات 
خواهان مرتضی دانش نيا فرزند حيدر به وكالت رسول رحمتی به نشانی اصفهان – 
ميدان امام حسين – ابتدای چهارباغ پايين – ساختمان پالر صادر و اعالم می گردد نيم 
عشر قابل اجرا است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف:202 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اجراییه 
 9109980351200962 پرونده:  شماره   9310420351200404 اجراييه:  شماره   1/73
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 910973 بموجب درخواست  شماره 
نشانی  به  اعتمادی  نويد  عليه  محكوم  مربوطه 9209970351201512  دادنامه  شماره 
و  خواسته  اصل  بابت  ريال   149/626/000 پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان 
9/500/000 ريال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ مطالبه )91/9/1( لغايت زمان وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
 سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام خواهد بود در حق خواهان احمد آيت ا... زاده

نيم  و  امالك سيما   – و سيما  مقابل صدا   – خ چهارباغ خواجو   – اصفهان  نشانی  به 
عشر اجرايی به مبلغ 7/481/300 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ 
و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتيبی 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 

اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنين 
نمائيد.م الف:275 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

اجراییه 
 9209980351201407 پرونده:  شماره   9310420351200406 اجراييه:  شماره   1/74
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921449 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351200912 محكوم عليه قدرت ا... كاويانی به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 76/200/000 ريال بابت اصل خواسته و 
از  تاديه  تاخير  دادرسی و همچنين خسارت  بابت مجموع خسارات  ريال   5/340/000
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك  تاريخ سررسيد 
مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به 
ميدان   – اصفهان  نشانی  به  مهردادی  مسعود  و  توكلی  نظری  محمدحسين  نمايندگی 
بزرگمهر – ابتدای خ بزرگمهر – سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه و نيم عشر اجرايی 
به مبلغ 3/810/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:277 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

 9209980361701121 پرونده:  شماره   9310420361700483 اجراييه:  شماره   1/75
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921131 شعبه:  بايگانی  شماره 
 9309970361700956 مربوطه  غيابی  دادنامه  شماره  و   9310090361704178
محكوم عليه منصور فروهر فرزند غالمحسين به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 84/000/000 ريال بابت اصل خواسته )وجه سفه فقره چك به شماره های 
ريال   30/000/000-89/02/28-380514 و  ريال   27/000/000  -89/02/16-760448
محكوم   %2( دادرسی  هزينه های  نيز  و  ريال(   27/000/000-89/02/09-873390 و 
به( و حق الوكاله وكيل )3/024/000 ريال( طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان 
سررسيد لغايت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی در حق 
مابين   – بلوار وحيد   – اصفهان  نشانی  به  ناصر  فرزند  عليرضا حمزه   -1 خواهان ها 
واحد3،  طبقه1-   – امين  خدماتی  تجاری  مجتمع   – درياچه  باغ  چهارراه  و  وحيد  پل 
2- شركت توليدی بستنی رعنا غزال)سهامی خاص( به مديريت حسن خراعی و حسين 
اشراقی به نشانی اصفهان – شهرك صنعتی جی – خ دهم و يازدهم – شركت بستنی 
رعنا غزال و نيز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ 4/200/000 ريال در حق صندوق 
دولت.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محكوم  برای  گذارد.2-ترتيبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائيه متعسر باشد  يا قسمتی  از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
باال كه  تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون 
آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  نمائيد.م الف:290  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی 

شهرستان اصفهان  



 حدیث )3( امام صادق علیه السالم : 
 کسی که در پی برآوردن نیاز برادر مسلمان خود 
باش��د، تا زمانی که در این راه است خداوند هم 

در پی برآوردن حاجت او خواهد بود.
شیوع زردی شدید دندان  
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی ش��هر تهران اقدام انجام شده برای کاهش 
تعداد مگس سفید را مداخله گرایانه دانست و خاطر نشان 
کرد: در مقابل ای��ن پدیده نمی توان اقدام پیش��گیرانه ای 

انجام داد.
حافظی گفت: بر اس��اس پیش بینی کارشناسان احتمال 
وجود آفت موسوم به مگس سفید در ش��هر تهران از نیمه 

اردیبهشت ماه سال جاری وجود دارد.
رحمت اله حافظی با بیان اینکه سال گذشته نیز این نوع آفت 
در شهر تهران وجود داش��ت افزود: در سال گذشته اقدامی 

برای کاهش جمعیت و تراکم مگس سفید انجام شد.
وی با اشاره به انجام تمهیدات الزم برای رفع مشکل مگس 
سفید از شهر تهران گفت: آب شویی برگ درختان و استفاده 
از چسب محیطی بر تنه درختان از تمهیداتی بود که بدون 
ایجاد آلودگی محیط زیس��ت، به کاهش تع��داد این آفت 

منجر شد.
حافظی اقدام انجام ش��ده برای کاهش تعداد مگس سفید 
را مداخله گرایانه دانس��ت و خاطر نشان کرد: در مقابل این 

پدیده نمی توان اقدام پیشگیرانه ای انجام داد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران ایجاد این پدیده را براثر 

رویه های غلط کشاورزی و خطای گذشته عنوان کرد.
وی تاکید کرد: تخم گذاری هایی که در سال های گذشته 
توسط مگس س��فید انجام ش��ده، در مناطق غربی استان 
تهران به بار نشس��ته و حضور حجمی این آفت در پایتخت 

دیده خواهد شد.
وی افزود: در ص��ورت تغیی��رات آب و هوای��ی و بارندگی 
 حض��ور مگ��س س��فید در ش��هر ته��ران ب��ه حداق��ل 

می رسد.
 حافظی ب��ا بیان اینکه کارشناس��ان بای��د در این خصوص

 بررس��ی های الزم را انجام دهند گفت: اقدام کارشناس��ی 
مجموعه ه��ای مرتب��ط وزارت جهاد کش��اورزی و مراکز 
تحقیقاتی و آموزشی وابس��ته به این سازمان برای آموزش 
کشاورزان درخصوص نحوه اس��تفاده از سموم و کودهای 

شیمیایی نیز در کاهش آفت مگس سفید موثر است.

مگس سفید در راه است
عض��و هی��ات علمی گ��روه س��المت ده��ان و 
دندانپزشکی اجتماعی دانش��کده دندانپزشکی 
دانش��گاه علوم پزشکی تهران با اش��اره به اینکه 
افزای��ش بی��ش از ح��د مج��از فلورای��د در آب 
آش��امیدنی منجر به بیماری فلوروزیس دندان 
می شود گفت: شاهد ش��یوع بیشتر این بیماری 

در مناطق گرمسیری کشور هستیم.
فلورای��د عامل بس��یارمؤثری در پیش��گیری از 
پوسیدگی دندان اس��ت که به صورت موضعی از 
طریق خمیردندان های فلورییدی، دهان شویه، 
ژل، فوم و وارنیش فلوراید و همچنین به صورت 
سیستمیک از طریق آب آشامیدنی، شیر و نمک 
فلورایدی و رژیم غذایی مانن��د غذاهای دریایی 
و چای دریافت می ش��ود و دریافت بیش از حد 
مجاز فلوراید در آب آشامیدنی منجر به بیماری 

خواهد شد.
دکت��ر مهدیا غالم��ی اعالم کرد: در ش��هرهایی 
 نظیر بوش��هر، برازجان، بندرلنگ��ه، مناطقی از
 اس��تان های هرمزگان و فارس ش��اهد افزایش 

بیشتر این بیماری هستیم.
وی ادامه داد: همچنین در شهرهای ماکو، ارومیه 
و دهلران نیز به دلیل می��زان باالتر فلوراید آب، 

شیوع بیشتر این بیماری گزارش شده است.
غالمی افزود: براساس بررسی های انجام گرفته 
در برخی مناطق جنوب تهران مقدار فلوراید آب 
 PPM آشامیدنی حدود چهار دهم تا شش دهم

است که در محدوده مجاز قرار دارد.
وی حد مجاز فلوراید آب آش��امیدنی در کشور 
بر اس��اس اعالم اداره س��ازمان ملی استاندارد و 
وزارت بهداش��ت 4/. ت��ا PPM 1/2 اعالم کرد 
و گف��ت: در مناط��ق آب و هوای گ��رم، به دلیل 
مصرف بیش��تر آب و تغییرات انحالل فلوراید در 
آن، حداکثر مقدار مجاز فلوراید آب کمتر از 8/. 
 PPM 1/2 و در مناطق سردس��یری تا PPM

تعیین شده است.
غالمی ادامه داد: مصرف آب آش��امیدنی حاوی 
مقادی��ر بی��ش از حد مج��از فلورای��د، در طول 
دوره ش��کل گیری دندان ها سبب اختاللی بنام 
فلوروزیس می ش��ود که براثر این اختالل ظاهر 
دندان گچی شکل شده و شفافیت مینا از بین می 
رود و ممکن است لکه های زرد تا قهوه ای رنگ 

بر روی تاج دندان ها ایجاد شود.
وی به تقس��یم بندی این بیماری اش��اره کرد و 
افزود: تقس��یم بندی این بیماری ش��امل بسیار 
مالیم، مالیم ، متوسط و شدید است که در حالت 
شدید مینای دندان تخریب شده و سطوح حفره 

دار در آن تشکیل می شود.
هیات علمی گروه سالمت دهان و دندانپزشکی 
اجتماع��ی دانش��کده دندانپزش��کی دانش��گاه 
 علوم پزش��کی تهران بیان کرد: مصرف کلسیم، 
ویتامین های C و D س��بب کاه��ش فلوراید و 
در نتیجه بیماری فلوروزیس دن��دان را کاهش 

می دهد.
 زمان ظهور عالئم این بیم�اری بین یک تا 

چهار سالگی است
غالمی، زمان معمول ظهور عالئم این بیماری را 
بین یک تا چهار سالگی دانست و گفت: از هشت 
س��الگی به بعد بروز این بیماری در افراد کاهش 

می یابد.
وی بر ل��زوم نظ��ارت والدین بر مس��واک زدن 
کودکان و ع��دم بلعیدن خمیردن��دان فلوریده 
تاکید و توصیه کرد که کودکان دارای خطر پایین 
پوسیدگی استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید 
از حدود سه سالگی به اندازه یک نخود و کودکان 
دارای خطر باالتر پوسیدگی از حدود یک و نیم 

تا دو سالگی به اندازه یک دانه برنج آغاز کنند.
لطمه زدن فلوراید بیش از حد به رشد استخوان

هیات علمی گروه سالمت دهان و دندانپزشکی 
اجتماعی دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران، گفت: اگر مقدار فلوراید در آب 
آشامیدنی خیلی از حد مجاز بیشتر باشد به رشد 
استخوان ها لطمه می زند و باعت خمیدگی آنها 

می شود.
وی ادامه داد: س��ازمان بهداش��ت جهانی شیوع 
فلوروزی��س در برخی کش��ودها از جمله چین و 

هند را تا 65 درصد اعالم کرده است.
غالمی به روش های درمان این بیماری اش��اره 
کرد و افزود: روش ریزسابی یا میکروابریژن برای 
درمان فلوروزیس با ش��دت مالیم در نظر گرفته 
شده اس��ت که در این روش الیه های از مینا به 
صورت س��طحی برداشته می ش��ود تا وضعیت 

زیبایی دندان بهتر شود.
وی ادامه داد: درمان شدت متوسط این بیماری 
از طریق س��فید کردن دندان ص��ورت می گیرد 
که به روش ه��ای خانگی و حرف��ه ای در مطب 

دندانپزشکان انجام شود.
غالمی تاکید کرد: در موارد ش��دید این بیماری 
هم مجبور هستیم به س��راغ روش های ترمیمی 
مثل ترمیم های همرنگ دندان برویم و در صورت 
تخریب بیشتر مینا درمان به روش روکش های 

سرامیکی انجام می شود.

صاحب امتیاز :  شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031
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واحد 3

شش هشدار سالمتی از روی 
رنگ مخاط بینی

 

بینی انس��ان تنه��ا به عن��وان یک مرک��ز تش��خیص رایحه 
عمل نمی کن��د بلک��ه از روی رن��گ مخاط بینی م��ی توان 
 پیش بینی کرد ک��ه چه اتفاق��ی در بدن در ح��ال رخ دادن

 است.
 انس��ان بوی بیش از 10 ه��زار رایح��ه را با بینی تش��خیص 

می دهد.
اما بینی بیش از یک مرکز شناس��ایی رایح��ه عمل می کند و 
 می تواند نش��ان دهد که چه اتفاقی در بدن در حال رخ دادن

 است.
رنگ و بافت مخاط بینی می تواند مشخص کند که انسان در 
آستانه س��رماخوردگی قرار دارد و یا در موارد جدی تر مانند 
عفونت قارچی سینوس ها الزم اس��ت که به پزشک مراجعه 

کند.
در ای��ن خب��ر به ش��ش رن��گ مخ��اط بینی اش��اره ش��ده 
 اس��ت ک��ه نکات��ی را در مورد س��المتی انس��ان مش��خص

 می کند.
رنگ روشن مخاط بینی

 رن��گ ش��فاف و روش��ن مخ��اط بین��ی نش��انه س��المتی
 است.

اسکات استرینگر استاد گوش و حلق و بینی در مرکز پزشکی 
دانشگاه می سی سی پی می گوید: انسان هر روز حدود چهار 
فنجان مخاط بینی تولید می کند که برای مرطوب نگاه داشتن 
بینی و به دام انداختن ذرات، ویروس ها، باکتری ها و آالینده 

ها الزم است.
عالوه بر بینی، بافت های تولی��د کننده مخاط در گلو و دهان 
نیز وجود دارد و نوشیدن آب به جلوگیری از خشک شدن این 

بافت ها کمک می کند.
سفیدی مخاط بینی

زمانی ک��ه مخاط بین��ی رنگ س��فید پیدا می کن��د و لزج و 
چسبنده می شود، نشانه ش��روع سرماخوردگی، آلرژی و یا از 

دست دادن آب است.
همچنین زمانی که س��لول های موی بینی متورم می شوند، 
سرعت مخاط بینی کند می شود، رطوبت خود را از دست می 

دهند و رنگ آن سفید می شود.
در این حال نوشیدن آب و افشانه اسپری بینی به سوراخ های 
بینی به مرطوب نگاه داشتن بینی و بیرون راندن ذرات مزاحم 

کمک می کند.
رنگ زرد یا سبز

بر خالف ب��اور عموم رنگ س��بز مخاط بینی لزوم��ا به معنی 
عفونت باکتریای��ی و همچنی��ن رنگ زرد ب��ه معنی عفونت 

ویروسی نیست.
رنگ مخاط بینی بر اس��اس مقدار مخاط موج��ود در بینی و 

میزان التهاب تغییر می کند.
اما هر دو رنگ زرد و سبز نشان می دهند که انسان در معرض 
ابتال به بیماری قرار دارد و سیستم ایمنی بدن در حال تالش 

برای واکنش نشان دادن است.
این رن��گ ناش��ی از مق��دار زی��ادی گلبول س��فید اس��ت 
 ک��ه ب��رای کم��ک ب��ه مب��ارزه ب��ا میک��روب وارد صحن��ه

 شده اند.
زمان��ی که گلب��ول های س��فید می میرن��د آنها ی��ک آنزیم 
 س��بز رنگ بر جای می گذارند ک��ه با مخاط بین��ی مخلوط 

می شود.
زرد پر رنگ

زمانی که مخاط بینی به رنگ زرد پر رنگ در آمی آیند و سفت 
می شود نشانه عفونت قارچی سینوس است؛ عفونت قارچی 
سینوس، یک نوع عفونت اس��ت که بر اثر به دام افتادن قارچ 

های در بینی بروز می کند.
رنگ قرمز یا صورتی مخاط بینی

 رنگ قرمز ی��ا صورت��ی مخ��اط بینی ناش��ی از پاره ش��دن 
رگ ه��ای خونی اس��ت که به س��طح داخ��ل بینی بس��یار 
نزدیک هستند. زمانی که به ش��دت فین می کنید و یا سطح 
 خش��ک داخل بینی را می خارانید پارگی ای��ن رگ ها روی

 می دهد.
سیاه

مخاط بینی سیاه به معنی استنشاق آالینده ها و یا دود است 
 اما با این حال می تواند نش��انه عفونت مزمن سینوس��ی نیز

 باشد.
 قارچ ها به بافت مرده وصل می ش��وند و اگر در این ش��رایط 
مخاط بینی مسدود و جمع شوند در آن صورت محیط مناسبی 
برای قارچ ها ایجاد می ش��ود. در هر ص��ورت زمانی که رنگ 
 مخاط بینی به رنگ س��یاه در می آید باید به پزشک مراجعه 

کرد.
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کمپانی اینتل چند روز پیش با رونمایی از نسل جدید هاردهای 
حالت جامد ) SSD ( خود با س��رعتی ش��گفت انگی��ز ، برای 
کامپیوتر های دسکتاپ و لپ تاپ سرو صدای زیادی به پا کرد. 
این هاردها در واقع پرسرعت ترین هاردهای جامد ساخته شده 
تا کنون بوده و با متصل ش��دن به ش��کاف PCI-Express و 
بهره گیری از اس��تاندارد NVM Express، ح��دود 4 برابر 
س��ریع تر از هاردهایی که از طریق SATA متصل می ش��وند، 
عمل می کنند.ابزارهای ذخیره س��ازی PC ها، تا قبل از اینکه 
درایو های حالت جامد )SSD( معرفی شوند، واقعا کسل کننده 
شده بودند و سرعت پیش��رفت آنها مانند سایر قطعات سخت 
 افزاری نبود. اما SSD ه��ا در زمان ورود خود ب��ه این عرصه با
 قیمت های عجیب و غریب خود تقریبا همه را ش��وکه کردند. 
بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که پرداخت مبالغ باال برای 
این ابزار ها کار عاقالنه ای است چون با توجه به سرعت باالی ارائه 
شده توس��ط آنها، قدرت پردازنده ها بیش از پیش در دسترس 
قرار می گیرند.اتصال SATA که برای این ابزار ها به کار برده 
می شوند از ابتدا برای استفاده دیسک های سخت طراحی شده 
بودند و نمی توان با آنها به سرعت واقعی SSD ها دست یافت. 
اما در مدت کوتاهی این ابزار ها محدودیت های موجود را پشت 
 سر گذاشتند و امروزه قیمت آنها هم کمی منطقی تر شده است. 
مدل های جدیدی هم ک��ه در این مدت معرفی ش��دند دیگر 
پیش��رفت بزرگی را با خود به همراه ندارند و توسعه آنها در یک 
مسیر ثابت قرار گرفت. اما معرفی فناوری NVMe مجددا یک 

تحول را با خودش همراه کرد.
این تکنولوژی ی��ک رابط اصالح ش��ده از لح��اظ طراحی می 
باش��د که برای حافظه های غیر فرار عرضه ش��ده که ش��امل 
 PCM/MRAM و نس��خه های آین��ده یعن��ی DRAM"
می شوند و با توجه به اینکه مبتنی بر خطوط PCIe موجود بر 
روی مادربورد ها هستند، عملکردی بسیار سریع را با خود همراه 

کرده اند. به عبارت دیگر این رابط به قدری سریع است که می 
 NAND تواند به راحتی از پس گروهی از تراشه های حافظه
به کار رفته بر روی یک ابزار ذخیره سازی بر بیاید. اما متاسفانه 
تا به امروز NVMe به صورت کامال حرفه ای در سطح سازمانی 
و صنعتی حضور خودش را نش��ان داده و خیلی از عالقه مندان 
منتظر عرضه نس��خه های متنوع دس��کتاپ از این محصوالت 
هستند.در نهایت اکنون شرکت اینتل با معرفی سری محصول 
جدید خود یعنی NVMe Intel SSD 750 به این انتظار پایان 
داده است. این ابزار ذخیره سازی جدید برای گیمرها و یا عالقه 
مندانی که می خواهند سرعت بی نظیر در نقل و انتقال داده را 

تجربه کنند طراحی شده است.
س��ری 750 اینتل در دو ظرفیت معرفی ش��ده که یکی مدل 
400 گیگابایتی و دیگری 1/2 ترابایتی  است. این دو محصول با 

استفاده از اتصال PCIe نسخه ۳ و اشغال 4 خط آن قادرند به 
سرعت خیره کننده ای در خواندن و نوشتن دست یابند. مدل 
1/2 ترابایتی س��رعت 2400 مگابایت بر ثانیه را برای خواندن 
متوالی و سرعت 1200 مگابایت بر ثانیه را برای نوشتن متوالی به 
ثبت رسانده و این درحالیست که مدل 400 گیگابایتی می تواند 
به ترتیب به سرعت های 2200 و ۹00 مگابایت بر ثانیه برسد. از 
لحاظ معیار مقدار ورودی خروجی ها در هر ثانیه )IOPS( هم 
باید گفت که این سری از محصوالت می توانند در حالت نوشتن 
تصادفی به حداکثر 2۹0 ه��زار و در حالت خواندن تصادفی به 

حداکثر 440 هزار IOPS دست یابند. 
این اعداد و ارقام نشان دهنده عملکرد تقریبا چهار برابری این 
محصوالت جدید در مقایسه با دیگر ابزار های ذخیره سازی بازار 

حتی جدیدیترین مدل های مبتنی بر اتصال m.2 می باشند.

پژوهشگران به افراد مستعد ابتال به خون 
دماغ به ویژه توصی��ه می کنند از خوردن 

نوشیدنی های داغ اکیدا اجتناب کنند.
خطرناک ترین نوش��یدنی قبل از خواب 
یکی از خوش طعم ترین نوش��یدنی های 
دنیا می تواند در صورت خوردن در هنگام 
شب و درست پیش از خواب اثراتی مخوف 
بر سالمت افراد بگذارد. با وجود آنکه عده 
زیادی از افراد عالقمن��د به خوردن چای 

داغ قبل از خواب هس��تن، کارشناس��ان 
هش��دار می دهند انجام این کار می تواند 
سبب تحریک پوستی، دندان درد و حتی 

خونریزی از بینی در افراد شود.
گفتنی اس��ت، کارشناس��ان نوش��یدن 
چ��ای داغ را ب��ا س��رطان م��ری مرتبط 
دانسته اند.بررس��ی ها نش��ان می دهند، 
نوشیدن چای بس��یار داغ تنها دو دقیقه 
پ��س از ریخت��ن آن ب��ه داخ��ل فنجان 
یا لی��وان می توان��د با خطر پن��ج برابری 
ابتال به س��رطان م��ری همراه باش��د.در 
عین حال گرم��ا و بخار آب داغ ناش��ی از 
 حرارت چ��ای می تواند باع��ث تحریک
 رگ های خونی در بین��ی و خونریزی از 
بینی شود. پژوهش��گران به افراد مستعد 
ابتال به خون دماغ ، توصی��ه می کنند از 
خوردن نوشیدنی های داغ اکیدا اجتناب 

کنند.

پژوهشگران انواع غالت س��بوس دار و 
دانه های غنی از فیبر را برای مصرف هر 
روزه توسط افراد توصیه اکید می کنند. 
عالوه بر کاهش اثرات ان��واع بیماری ها 
مصرف غالت به دلیل دارا بودن فیبر در 
آنها می تواند نوعی حالت ضد التهابی در 
بدن افراد ایجاد کند و نقش نوعی مسکن 

را ایفا کند. 
می خواهید 100 ساله  شوید؟طول عمر 

باال همراه با سالمت آرزوی هر فرد است 
که می تواند با رعایت نوع خاصی از رژیم 

غذایی با درصد باالیی به آن دست یابد.
پژوهشگران راز داشتن یک زندگی سالم 
و طوالنی را در مصرف غالت و حبوبات 

می دانند.
بر اس��اس جدیدترین تحقیقات صورت 
گرفته توسط محققان دانشگاه هاروارد 
خ��وردن غ��الت س��بوس دار در روز با 
کاهش 17 درصدی خطر مرگ زودرس 
در افراد همراه است و همینطور می تواند 
خطر مرگ ناشی از سرطان و دیابت را تا 
۳4 درصد کاهش دهد.بررسی ها نشان 
می دهند، عالوه بر کاه��ش اثرات انواع 
بیماری ه��ا مصرف غالت ب��ه دلیل دارا 
بودن فیبر در آنها می تواند نوعی حالت 
ضد التهابی در بدن اف��راد ایجاد کند و 

نقش نوعی مسکن را ایفا کند.

می خواهید 100 ساله  شوید؟خطرناک ترین نوشیدنی قبل از خواب چیست؟

  SSD رونمایی از نسل جدید هاردهای
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