
نوش جان، نان گران نمی شود 

نسيم اعتدال در كابينه روحاني

کتاب »زبان های 
ساختگی« منتشر 
شد

بحث افزایش قیمت نان منتفی است
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 سکته 
با ریتم خونه مادربزرگه  5

اختصاص اعتبار به تکمیل بازار 
میدان امامزادگان دوخاتون شهرکرد 7

مجلس با حذف تدریجی کنکور 
موافقت کرد 2

4

کسی که بی حیاست و به همه 
فحش می دهد، دین ندارد

آدم مؤمن با حیاست. ش��ما اگر دیدید کسی بی حیاست و به 
همه فحش می دهد، حتما بدانید او دین ندارد وگرنه حرمت 

انسان ها را حفظ می کند و شعارش حفظ حیاست.
 رس��ول اهلل فرمودند ایمان که به ادعا نیست و ایمان در کنار 

عمل کامل است. 

قرنطینه ؛ دغدغه ای 
همیشگی برای سوارکاری

بس��یاری از م��ردم ، س��وارکاری را ورزش��ی لوکس 
می دانند که توانایی پیش��رفتش در خ��ارج از ایران 
بس��یار بیش��تر از داخل کش��ور اس��ت، هرچند باید 
 دانست س��وارکاری رش��ته ای باس��تانی در ایران با 
س��ابقه ای چند صد ساله است.س��وارکاری، در چند 
س��ال اخیر با حمایت بخش خصوصی تا حد زیادی 

متحول شده، اما...
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تدوین نقشه راه برای هدفمندی 
7

فعالیت مساجد ضروری است

محافل قرآنی
5

در شب های آسمانی 

با نگاهي به کارنامه سیاس��ي رییس جمهور منتخب مردم در دوره 
هاي گذش��ته، نش��ان از مخالفت هاي جدي او با افراطي گري در 
تمامي عرص��ه ها و تصمیم گی��ري هاي کالن سیاس��ي و اجرایي 

دیده مي شود.
دکتر حس��ن روحاني با طرح  وعده ها و تبلیغات انتخاباتي  »تدبیر 
و امید« مورد اعتماد گس��ترده و میلیوني مردم قرار گرفت و عهده 
دار امور اجرایي کشور ش��د.این در حالي است که شعارهاي مهم و 
محوري روحاني مبتني بر اعتدال و فراجناحي بودن توانست بارقه 

هاي امید را در دل مردم روشن و مرهمي بر زخم هاي آنان باشد.
عقالنی��ت ک��ه از س��وي ریی��س جمه��ور منتخب مطرح ش��د 
و پ��س از پیروزي قاط��ع در انتخابات ب��ه دنبال فرصتي اس��ت تا 
 خود را ب��ه منصه ظهور برس��اند و رهیاف��ت عدال��ت را جایگزین 
کش��مكش ها و درگیري ه��اي سیاس��ي و دولت ه��اي جناحي 
چن��د س��ال اخی��ر در کش��ور کن��د.از ای��ن رو معرف��ي کابینه 

و وزراي توانمن��د از حساس��یت و اهمیت بارزي برخوردار اس��ت 
و از دغدغ��ه ها و مش��غله هاي فك��ري رییس جمهور محس��وب 
مي ش��ود.با توجه به حمایت هاي گس��ترده مردم��ي و انتظارات 
جامع��ه، روي کار آم��دن دولت��ي ک��ه ب��ر اس��اس واقعی��ات 
 و تحلی��ل هاي صحی��ح و در جهت خواس��ته عمومي و ب��ه دور از 
ایده آلیست گرایي و شعارهایي که خارج از توان دولت آینده باشد، 
مورد تأکید همه اس��ت.در چند هفته آینده روند انتقال دولت که 
طي مراسم سوگند و بعد از آن در حضور رهبر معظم انقالب برگزار 
خواهد شد، دولت موظف است ظرف یك هفته کابینه جدید را به 
مجلس معرفي کند.گمانه زني ها و لیست هاي احتمالي و گوناگوني 
در فضاي سیاسي و به خصوص رس��انه اي از چیدمان وزراي آینده 
در کابینه دولت یازدهم منتشر شد که البته توسط نزدیكان و خود 

رییس جمهور  تكذیب شد.

روحانی به پوتين 
» نه « گفت

 MS كمبود دارو، بيماران
را به رعشه انداخت

ميانگين تورم دولت فعلی از 
دولت اصالحات كمتر است

هر كيلو تخم مرغ
هزار تومان ضرر

پذیرش در  دانشگاه  
شهركرد ؛بدون آزمون
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آگهی تجدید مناقصه 
شماره 92/4123ص مورخ 92/5/3 

آگهی دعوت از مالکین چاه های فعال کشاورزی فاقد 
پروانه بهره برداری حفر شده تا پایان سال 1385 

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اجرای نازک کاری مسجد محله E6  در محدوده مسکن مهر شهر جدید فوالد شهر 
2- مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر 

 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ 92/5/5 تا پایان وق��ت اداری مورخ 92/5/10 و از طری��ق مراجعه به پایگاه اینترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  یا http:// iets.mporg.ir  و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر به نشانی 

بلوار ولی عصر – میدان ولی عصر تلفن 2630161-5- 0334
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحویل پیش��نهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 92/5/20 و زمان 

گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 92/5/21 می باشد .
5- مبلغ بر آورد : دو میلیارد و چهار صد و چهل و پنج میلیون و هشتصدو شصت و شش هزار و سیصد و نود و پنج )2,445,866,395( ریال 

بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی سال 92 
6- نوع و میزان سپرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ یکصد و بیس��ت و پنج میلیون )125,000,000( ریال بص��ورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالد ش��هر دارای حداقل اعتبار س��ه ماه و قابل تمدید به مدت س��ه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 

2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت 

تذکر : داشتن حداقل پایه پنج ساختمان و ابنیه ) گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( جهت شرکت در مناقصه الزامی 
است . 

به موجب دستور العمل شماره 92/17771/700 مورخ 92/3/13 وزارت نيرو در خصوص 
اجرای آيين نامه قانون تعيين تكليف چاه ه�ای فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 
مجلس محترم شورای اسالمی ، بدين وسيله و برای آخرین بار از كليه واجديد شرايط 
قانونی اعم از مالكين چاه های شناسايی شده يا شناسايی نشده توسط وزارت نيرو در 
اس�تان اصفهان دعوت به عمل می آيد تا حداكثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ درج اين 
آگهی به دفاتر پيش�خوان دولت مراجعه و ثبت نام نمايند . بديهی اس�ت پس از مهلت 
مقرر هيچگونه عذری از مالكين مذكور پذيرفته نخواهد شد و ضمن قطع ارایه خدمات 
از قبیل سوخت ، نهاده ها و ... شركت آب منطقه ای اصفهان مسووليتی در قبال آنان و 

بروز هر گونه خسارت احتمالی نخواهد داشت . 



چهره روزیادداشت

 کارشکنی»ثریا«  برای 
یافتن کوهنوردان  ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به همکاری نکردن ش��رکت 
تلفن ماهواره ای برای دادن مختصات کوهنوردان ایرانی گفت: با وجود 
خطر برای سه کوهنورد ایرانی، این شرکت از دادن مختصات امتناع کرد. 
 نامی افزود: به محض مطلع ش��دن از این که س��ه کوهن��ورد ایرانی در 
ارتفاعات پاکستان دچار س��انحه شدند، با مکاتبات مس��تمر و مداوم با 
شبکه ماهواره بین المللی، خواستار اعالم مختصات این کوهنوردان در 

ارتفاعات شدیم. 
 وی گفت: ظرف 48 ساعت مکاتبات مس��تمر با اپراتور بین المللی تلفن 
ماهواره ای، این شرکت از اعالم مختصات کوهنوردان جمهوری اسالمی 
خودداری کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: با شارژ صد دالری 
تلفن های ماهواره ای کوهنوردان، تالش کردیم که مانع از قطع ارتباط 
آنان شویم، زیرا با اتمام شارژ، ش��بکه ماهواره ای از ارسال دیتا به سمت 

تلفن ها خودداری می کرد.

 سفر هیأت پارلمانی ایران
 به کره شمالی

هیأت پارلمانی کشورمان به منظور شرکت در مراسم شصتمین سالگرد 
پیروزی کره شمالی در جنگ های میهنی، عازم کره شمالی شد. براساس 
این گزارش، 4 تن از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و کره شمالی در 
این سفر حضور دارند که موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد سرپرستی 
این هیأت را بر عهده دارد. مهرداد الهوتی  نماینده لنگرود، سید محسن 
بیگلری  نماینده سنندج و مهناز بهمنی  نماینده سراب، نیز در این هیأت 

حضور دارند. 

 کار دانشگاه احمدی نژاد 
به امضای روحانی افتاد

با وجود اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد برای تأس��یس دانشگاه در 
تهران، اخبار حکایت از آن دارد که کار برای تأس��یس این دانشگاه تمام 
نش��ده و احمدی نژاد در دولت بعدی نیز همچن��ان باید پیگیر مصوبات 

دیگری باشد. 
یک منبع آگاه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم گفت: اگر دانشگاه 
مدنظر احمدی نژاد برای تأسیس، دانشگاه خاص)همانند دانشگاه هایی 
چون امام صادق)ع(( باش��د باید اساس��نامه آن به تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی و یا شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی برسد. 
 وی همچنین اف��زود: همچنین اگر قرار باش��د این دانش��گاه به صورت 
غیرانتفاعی باشد نیز باید اعضای هیأت مؤسس آن به تأیید شورای عالی 
انقالب فرهنگی برسند. به گفته این منبع آگاه، با توجه به این که آخرین 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد رییس 
جمهور فعلی، دو هفته پیش برگزار ش��د، بنابراین ادامه بررس��ی مجوز 

دانشگاه مورد نظر احمدی نژاد در دولت آینده خواهد بود.

 معرفي کابینه در مراسم تحلیف
 بعید است

محمدرضا صادق  عضو دفتر حجت االس��الم و المس��لمین دکتر حسن 
روحاني رییس جمهور منتخب درباره ع��دم دخالت مجلس در دعوت از 
میهمانان مراسم تحلیف گفت: بر اساس س��ابقه ذهني بنده هیچ گاه در 
مراسم تحلیف مجلس دخالت مستقیم نداشته و تنها در راستاي برگزاري 

مراسم، دولت منتخب را یاري مي کند. 
صادق همچنین درباره معرفي کابینه دولت یازدهم در مراس��م تحلیف، 
اظهار داش��ت: با توجه به این که این مس��أله در دوران ریاست جمهوري 
محمدخاتمي، آیت اهلل هاش��مي و محمود احمدي نژاد رسمیت نداشته 
بعید مي دانم که حجت االسالم والمس��لمین روحاني در مراسم تحلیف 
خود کابینه را معرفي کند. وي افزود: مطابق ادوار گذش��ته، به طورحتم 
رییس جمهور منتخب ملت ایران در مراس��م تحلیف، بیشتر به نصایح و 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و موضوعاتي همچون تقدیر و تش��کر از 
دولت هاي گذشته و برنامه هاي خود در دولت آینده اشاره خواهد کرد و به 

طور طبیعي زماني براي معرفي کابینه وجود نخواهد داشت.

جبهه سیاسی تشکیل شود
یک تحلیلگر مسائل سیاس��ی با بیان این که امکان تشکیل احزاب 
فراگیر وجود ندارد، گفت: با تش��کیل چند جبه��ه می توان فعالیت 

تشکیالت سیاسی در کشور را سامان داد.
عباس عبدی اظهار داش��ت: امکان تش��کیل اح��زاب فراگیر وجود 
ندارد، زیرا احزاب موجود حاضر نیس��تند خ��ود را منحل کنند. در 
عوض می توان دو یا س��ه جبهه فراگیر تش��کیل داد ت��ا رقابت های 
سیاسی کشور میان این جبهه ها ش��کل بگیرد. وی افزود: مشکالت 
سیاسی کشور را نمی توان فقط با تأس��یس حزب و جبهه حل کرد، 
اما اگر بخواهیم در مسیر حل مش��کالت قدم برداریم باید وضعیت 

فعالیت های سیاسی در کشور بسامان شود.

اخبار کوتاه 

کسی که بی حیاست و به همه 
فحش می دهد، دین ندارد

حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری    
آدم مؤمن با حیاست. ش��ما اگر دیدید کس��ی بی حیاست و به همه 
فحش می دهد، حتما بدانید او دین ندارد وگرنه حرمت انس��ان ها را 

حفظ می کند و شعارش حفظ حیاست.
 رس��ول اهلل فرمودند ایمان که به ادعا نیس��ت و ایمان در کنار عمل 
کامل اس��ت. پیامبر)ص( می فرمایند مؤمن بهتان نمی زند، تهمت 
نمی زند و اس��رار مردم را فاش نمی کند. ایش��ان می گویند کس��ی 
که بهتان بزن��د، تهمت بزند، 
روز قیام��ت او را روی تپه ای 
از آتش نگه م��ی دارند تا این 
که روی آن تپه آتش اعتراف 
 کند که به چه کس��ی تهمت

 زده اس��ت. لذا تا موقعی که  
چیزی در محکم��ه ای ثابت 
نشده است نباید حرفی علیه 

کسی زد.
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تشکیل حزب فراگیر نیازمند گفتمان سازی است

 حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، گفتمان سازی
را مستلزم تشکیل حزب فراگیر دانست و گفت: فعاالن سیاسی ابتدا باید در راستای شفاف سازی 

گفتمانی حرکت کنند و در مرحله بعد، حزب فراگیر را بر اساس این گفتمان ها شکل دهند.

مجلس با حذف تدریجی 
کنکور موافقت کرد

 تکذیب تمایل ایران 
برای  مذاکره    با آمریکا

نمایندگان مجلس ب��ا کلیاتی طرحی موافقت کردند ک��ه در صورت تصویب 
نهایی، کنکور و آزمون های پذیرش دانشجو به صورت تدریجی و طی ۵ سال 

حذف می شود. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه  علنی خود، گزارش کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس درم��ورد طرح یک فوریتی س��نجش و پذیرش 

دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را مورد بررسی قرار دادند.  
  براساس این مصوبه مجلس، طرح مذکور دارای11 ماده است که در صورت 
تصویب جزئیات آن در صحن مجلس، کنکور و آزمون های پذیرش دانش��جو 
در دانشگاه ها به تدریج حذف شده و سابقه تحصیلی، آزمون عمومی، آزمون 
 اختصاصی و رش��ته محل مالک پذیرش دانش��جویان در دانشگاه ها خواهد 

بود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات منتسب به نخست وزیر عراق 
مبنی بر تمایل جمهوری اس��المی ایران برای مذاکره مس��تقیم با آمریکا در 

موضوع هسته ای را صحیح ندانست. 
 سید عباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اخبار منتشر 
شده درباره اظهارات منتسب به نوری المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر تمایل 
جمهوری اسالمی ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا در موضوع هسته ای را 
صحیح ندانست و گفت:  جمهوری اسالمی ایران هیچ درخواستی برای مذاکره 
مستقیم با آمریکا نداشته است. نیویورک تایمز مدعی شد که نوری المالکی 
در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد عنوان کرده که حامل پیامی از سوی مقامات 
ایرانی است مبنی بر تمایل جمهوری اسالمی برای گفتگوی مستقیم با آمریکا 

درباره برنامه هسته ای و عراق نیز آماده تسهیل برگزاری این مذاکرات است.

علی مطهری در اظهاراتی صریح به تشریح علل و ریشه های 
حوادث۲۲ بهمن قم پرداخت. وی  گروهی که حادثه۲۲بهمن 
قم را به وجود آوردند، از نظر روش شبیه گروه فرقان دانست 
که در آستانه انقالب اسالمی، ش��خصیت های بزرگی مثل 

شهید مطهری را به شهادت رساند.
علی مطهری گ��زارش حادث��ه ۲۲ بهمن قم را بر اس��اس 
کارشناسی دقیق و به صورت مستند دانست و گفت:  گروهی 
که غائله۲۲بهمن قم را به وجود آوردند، پیش تر هم کارهایی 
مشابه را انجام داده  بودند، همچنان که گاه برخی مراجع را 
هتک حرمت کردند و حتی با هجوم به یکی از علمای بزرگ، 

عمامه را از سر ایشان انداختند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که تندروهای زیادی مشابه این 
اتفاق در شهر قم وجود داشته است، به برهم زدن سخنرانی 
آقای هاشمی رفسنجانی در سال1۳8۵ در قم اشاره کرد و 
افزود: تخصص این عده بر هم زدن جلسات سخنرانی، حمله 
به خانه مراجع و توهین و هتاکی به علمای بزرگ است. وی 
افزود: این روش ها با سیره پیغمبر اسالم )ص( و ائمه اطهار)ع( 
سازگار نیست، زیرا آنها هیچ وقت مانع اظهارنظر مخالفان خود 
نشدند و تا زمانی که کسی دست به سالح نبرده بود، آنها را در 

اظهارنظر، مخالفت و انتقاد آزاد می گذاشتند.

در کمت��ر از ی��ک هفته ت��ا برگ��زاری مراس��م تحلیف 
رییس جمهور یازدهم که گفته می ش��ود لیست کابینه 
پیش��نهادی وی در این روز تقدیم مجلس خواهد شد، 
تقریبا نیمی از افرادی که روحان��ی را در دولت یازدهم 

همراهی می کنند، مشخص شد. 
 بر اس��اس آخرین اعالم نظرهای اعالم ش��ده از س��وی 
نزدیکان رییس جمهور منتخب تا این لحظه حضور علی 
جنتی در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، سیدمحمود 
علوی در وزارت اطالعات، علی ربیعی در وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی، سیدحس��ن هاش��می در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی، محمدعلی نجفی 
در وزارت آم��وزش و پ��رورش، محمدج��واد ظریف در 
وزارت امور خارجه، حجتی در وزارت جهاد و کشاورزی، 
چیتچیان در وزارت نیرو، بیژن نام��دار زنگنه در وزارت 
نفت، عباس آخوندی در وزارت مس��کن و شهرس��ازی 
و مسعود س��لطانی فر در وزارت ورزش و جوانان تقریبا 

قطعی شده است. 
 بر اس��اس آنچه اطرافیان رییس جمهور منتخب مطرح 
می کنند، به نظر می رسد ترکیبی از ترکان، نهاوندیان، 
نوبخت و ربیع��ی تیم اقتصادی رییس جمه��ور آینده را 

سامان می دهند.

مدیر کل اداره کل تشریفات مجلس، با بیان این که تاکنون 
حضور مقامات 4۰ کشور دنیا در مراسم تحلیف رییس جمهور 
منتخب قطعی شده، گفت: به احتمال زیاد مقامات کشورهای 
خارجی دیدارهایی را هم با رهبر معظم انقالب، رییس جمهور 

منتخب و رییس مجلس داشته باشند.
س��یدمحمد یثرب��ی در تش��ریح وضعیت حض��ور مقامات 
کشورهای خارجی در مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب 
در مجلس، گفت: تاکنون حضور1۰ رییس جمهور ش��امل 
کشورهای افغانستان، قزاقستان، پاکستان، لبنان، ارمنستان، 
کره شمالی، تاجیکستان، ترکمنستان، گینه بیسائو و توگو ، 
۳ نخست وزیر، ۵ رییس مجلس، ۵ معاون رییس جمهور، 1۰ 
وزیر خارجه، معاون دبیر کل سازمان ملل و ماهاتیر محمد 
نخست وزیر س��ابق مالزی در مراس��م تحلیف قطعی شده، 
همچنین از کشور عراق به علت بیماری رییس جمهور این 
کشور، قرار است کفیل ریاست جمهوری این کشور در مراسم 
تحلیف حضور پیدا کند. وی با بی��ان این که حضور مقامات 
کشورهای اروپایی در مراسم تحلیف در حال بررسی است، 
افزود: از طرف دیگر درباره حضور جک استراو در این مراسم 
هنوز جوابی از سوی وی داده نشده است. یثربی گفت: به طور 
حتم تا پایان هفته تعداد مقامات حاضر در مراس��م تحلیف 

رییس جمهور منتخب افزایش پیدا می کند.

روزنامه روس��ی کامرس��انت به نقل از منابع خود نوشت: 
احتمال لغو سفر والدیمر پوتین رییس جمهور روسیه به 
ایران به دلیل مخالفت تهران با دیدار او با روحانی در بندر 

انزلی وجود دارد. 
 به گزارش تیک Tik.ir، مسکو و تهران بر روی چگونگی 
س��فر پوتین به توافق نرسیده اند. براس��اس این گزارش، 
پوتین به دنبال سفر دریایی به ایران بدون حضور در تهران 
بود. رییس جمهور روسیه به دنبال دیدار با حسن روحانی 
رییس جمهور منتخب ایران در بندر انزلی است، اما تاکنون 
موفق به اخذ پاسخ مثبت از س��وی تهران نشده است. به 
نوشته کامرسانت، ایران تأکید دارد که میهمانان این کشور 
در پایتخت حضور یابند. دیمتری پسکوف سخنگوی پوتین 
تأیید کرد که سفر رییس جمهور روسیه به ایران در برنامه 
وجود دارد. پوتین ضمن دیدار ب��ا روحانی قصد تبریک و 
گفتگو با او درمورد مس��ائل جهانی از جمله مسأله هسته 
ای، سوریه، دریای خزر و مسائل دو جانبه )همکاری هایی 
در حوزه انرژی و نظامی( دارد، اما تهران با پیش��نهاد سفر 
پوتین به ایران موافقت نکرده است. به گفته رجب صفرف 
مدیر عامل مرکز مطالعه ایران معاصر مسکو، ایران از سفر 
رییس جمهور روسیه خرسند است، اما از او خواسته است 

که برای دیدار با روحانی به تهران سفر کند.

دولت سیاست داخلیمجلس بین الملل

 غائله22بهمن قم 
مشابه  گروه فرقان بود

آخرین گمانه زنی هادرباره 
اعضای کابینه یازدهم

 میهمانان مراسم
 تحلیف رییس جمهور

روحانی به پوتین 
» نه « گفت
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با نگاهي ب��ه کارنامه سیاس��ي رییس 
عبداهلل 
جمهور منتخب م��ردم در دوره هاي غفاري

گذشته، نشان از مخالفت هاي جدي او 
با افراطي گري در تمامي عرصه ها و تصمیم گیري هاي کالن 

سیاسي و اجرایي دیده مي شود.
دکتر حس��ن روحاني با طرح  وعده ها و تبلیغ��ات انتخاباتي  
»تدبیر و امید« م��ورد اعتماد گس��ترده و میلیوني مردم قرار 

گرفت و عهده دار امور اجرایي کشور شد.
این در حالي است که شعارهاي مهم و محوري روحاني مبتني 
بر اعتدال و فراجناحي بودن توانست بارقه هاي امید را در دل 

مردم روشن و مرهمي بر زخم هاي آنان باشد.
عقالنیت که از س��وي ریی��س جمهور منتخب مطرح ش��د و 
پس از پیروزي قاط��ع در انتخابات به دنبال فرصتي اس��ت تا 
 خود را به منصه ظهور برس��اند و رهیافت عدالت را جایگزین 
کشمکش ها و درگیري هاي سیاسي و دولت هاي جناحي چند 

سال اخیر در کشور کند.
از این رو معرفي کابینه و وزراي توانمند از حساسیت و اهمیت 
بارزي برخوردار است و از دغدغه ها و مشغله هاي فکري رییس 

جمهور محسوب مي شود.
ب��ا توجه ب��ه حمای��ت ه��اي گس��ترده مردم��ي و انتظارات 
جامع��ه، روي کار آم��دن دولت��ي که ب��ر اس��اس واقعیات و 

 تحلیل هاي صحیح و در جهت خواس��ته عموم��ي و به دور از 
ایده آلیست گرایي و شعارهایي که خارج از توان دولت آینده 

باشد، مورد تأکید همه است.
در چند هفته آینده روند انتقال دولت که طي مراسم سوگند 
و بعد از آن در حضور رهبر معظم انقالب برگزار خواهد ش��د، 
دولت موظف است ظرف یک هفته کابینه جدید را به مجلس 

معرفي کند.
گمانه زني ها و لیس��ت هاي احتمال��ي و گوناگوني در فضاي 
سیاس��ي و به خصوص رس��انه اي از چیدمان وزراي آینده در 
کابینه دولت یازدهم منتش��ر ش��د که البته توسط نزدیکان و 

خود رییس جمهور  تکذیب شد.
 س��ناریویي که از س��وي رس��انه ها و خبرگزاري ها مبني بر 
تالش هاي صورت گرفته براي انتخاب وزرا از جبهه اصالحات و 
برخي از افراد که در هیأت معاونان و دیگر پست هاي مهم نهاد 
ریاست جمهوري و برخي از نزدیکان همفکر با روحاني هستند 
کلید خورده و اکنون نگاه ها به سمت مشاوران و شخص رییس 

جمهور است.
در همین راستا از گروه مشاوران رییس جمهور، چندین کمیته 
مرکزي تشکیل شده که زیر مجموعه هر یک از آنها کارگروهي 
است که در حال رایزني براي انتخاب وزراي شایسته و منطبق 

با اصول نظام هستند.

به نظر مي رسد روحاني با رویکردي اعتدالي به انتخاب افرادي 
که در درگیرهاي سیاسي و جناحي دخالت و افراطي  نبوده اند 
و همواره این افراد با رعایت میانه روي و همچنین در برخورد 
با مسائل اساسي و تصمیم گیري هاي کالن همیشه مصلحت 
نظام و کشور را در رأس اولویت هاي خود قرار داده اند، دست 

به انتخاب خواهد زد.
دو نکته در بحث کابینه از اهمیت زیادي برخوردار است: یکی 
بحث مکانیزم انتخاب وزرا و دیگری معیار اساسي در ارزیابي و 

انتخاب اعضاي کابینه.
 در توضی��ح ای��ن دو نکت��ه

 م��ي ت��وان ب��ه ارزیاب��ي و 
انتخ��اب اف��راد بر اس��اس 
چارچ��وب ه��اي تعری��ف 
شده در قانون اساسي نظام 
جمهوري اسالمي و سازگار 
ب��ودن و داش��تن صالحیت 
عقیدتي، سیاس��ي، اجرایي 
و همچنین توانایي پذیرش 
مسئولیت س��نگین وزارت 

خانه ها اشاره کرد.
ه��اي  چه��ره  انتخ��اب 
ل��ي و  متخص��ص و اعتدا
داش��تن کابینه اي با قدرت 
اجرای��ي ب��اال در جه��ت 
 اه��داف و به ثمر رس��یدن

خواس��ته هاي مردمي، در مجموع حفظ منافع ملي و میهني 
نقش بسزایي خواهد داشت.

به نظر مي رس��د در میان یاران و همراهان حسن روحاني که 
او را در شرایط سخت و رقابت شدید قبل از انتخابات حمایت 
کردند و با توج��ه به وجود افرادي با پتانس��یل و ظرفیت هاي 
باالي مدیریتي که داراي س��ابقه سیاس��ي و اجراي قانون  در 
نهادها و ارگان هاي دولتي را در سابقه کاري خود دارند، شرایط 
براي ورود خود به کابینه تدبیر و امید را مهیاتر ببینند  و نیازی 

به ورود رقبای دیروز احساس نشود. 
نکته قابل تأمل این اس��ت که با تنوع وکثرت افراد سرشناس 
در جبهه حامیان روحاني که حول محور فراجناحي و با حسن 
همفکري و ش��فاف بودن زمینه هاي عملک��ردي خود، زمینه 

ورود رفقاي امروز به کابینه چندان مهیا نمی شود.
سختگیري در معیارهاي اساس��ي و پذیرش افراد با صالحیت 
در ابت��داي کار دولت، از وقوع مس��ائل حاش��یه اي در آینده 

خواهد کاست.
همچنان بحث تعیین اعضاي کابینه مه��م ترین موضوع این 
روزهاي رییس جمهور منتخب اس��ت و باید ت��ا اعالم نهایي 

اسامي وزرا منتظر ماند.

رقباي دیروز، رفقاي امروز

بازداشت رهبر نسیم اعتدال در كابینه روحاني
اخوان المسلمین مصر

 ی��ک پای��گاه خب��ری مص��ری از دس��تگیری رهب��ر
گ��روه  ام��ا  داد،  خب��ر  مص��ر  المس��لمین   اخ��وان 
اخوان المسلمین هنوز این خبر را تأیید نکرده است. منابع 
آگاه امنیتی از دستگیری محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین 
مصر خبر دادند. هنوز خبر بازداشت بدیع از سوی گروه اخوان 
المسلمین تأیید نشده است.  دادستان کل مصر، چهارشنبه 
گذشته دستور بازداش��ت رهبر اخوان المسلمین و 8 تن از 

مقامات آن را به اتهام تحریک به خشونت، صادر کرده بود. 
 این اقدام پس از آن انجام شد که عبدالفتاح السیسی فرمانده 
عالی نیروهای مس��لح، مصری ها را به برگ��زاری تظاهراتی 
گس��ترده فراخواند تا به ای��ن ترتیب ارتش ب��رای مقابله با 
خش��ونت های خیابانی پس از عزل محمد مرس��ی رییس 

جمهوری برکنار شده این کشور، مجوز دریافت کند. 

مرسی با خطر اعدام  روبه روست
این احتمال وجود دارد که مرس��ی به اعدام محکوم ش��ود. 
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الس��فیر چاپ لبنان این 
احتمال وجود دارد که محمد مرس��ی رییس جمهور ساقط 
شده مصر به اعدام محکوم شود. محمد هشام عبیه نویسنده و 
روزنامه نگار عرب در یادداشتی در روزنامه السفیر چاپ لبنان 
می نویسد: حسنی مبارک از خطر اعدام رهایی پیدا کرد، اما 
این احتمال وجود دارد که مرسی در صورت تأیید اتهاماتش 

به اعدام محکوم شود.  
 مرسی با اتهاماتی همچون جاسوسی، حمله به مراکز پلیس، 
کشتن نیروهای امنیتی و زندانیان و در نهایت فرار از زندان 
روبه روست. گفتنی است اولین جلس��ه بازجویی از مرسی 

توسط قاضی حسن سمیر صورت گرفته است. 

موافقت نتانیاهو 
باآزادی104اسیرفلسطینی

بنیامین نتانیاهو  امروز ش��نبه طی اظهاراتی در فیس��بوک 
نوش��ت که برای آزادی1۰4 اسیر فلس��طینی در چارچوب 
مذاکرات صلح آمادگ��ی دارد. نتانیاهو نوش��ت: ب��ا آزادی 
1۰4فلسطینی در چند مرحله به محض ازسرگیری مذاکرات 

صلح موافقت کرده ام.
رادیو رژیم صهیونیس��تی ام��روز گزارش داد ک��ه این رژیم 
تصمیم دارد 1۰4 اسیر فلسطینی را طی چند مرحله پس از 

آغاز مذاکرات سازش بین دو طرف آزاد نماید.

اخبار بین الملل

معرفي کابینه و 
وزراي توانمند 
از حساسیت و 
اهمیت بارزي 

 برخوردار است 
 و از دغدغه ها و 

مشغله هاي فکري 
رییس جمهور 

 محسوب 
مي شود



یادداشت

 26هزار دستگاه اتوبوس
 در سطح کشور فعال است

مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی های سراسر کشور گفت: در حال حاضر26 
هزار دس��تگاه اتوبوس در س��طح کش��ور فعال بوده و عمر اتوبوس ها در 
کالن شهر ها هشت سال و در شهر های موجود در سطح کشور نیز10 سال 
است. محسن عرفان در حاشیه س��فر خود به اصفهان در گفتگو با فارس 
با اش��اره به کاهش کمک های دولتی به اتوبوسرانی ها اظهار داشت: طی 
دو سال گذشته هیچ اتوبوس دولتی به اتوبوسرانی های موجود در سطح 
کش��ور اختصاص داده نشده اس��ت. وی به آلودگی های ناشی از فعالیت 
اتوبوس های موجود در سطح استان اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: در 
حال حاضر اتوبوس های شهری فعال در سطح استان بین یک تا یک و نیم 
درصد از آلودگی های زیست محیطی موجود در اصفهان را تولید می کنند.

توزریع200 سبد غذایی بین 
محرومان اردستانی در ماه رمضان

مدیر کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( اردس��تان گفت: همزم��ان با ماه 
 مبارک رمضان200 س��بد غذایی بین بیم��اران خاص، خان��واده های 

پر جمعیت و ایتام توزیع می شود.
 مهرداد پویان در گفتگو با مهر گستراندن سفره های افطار برای نیازمندان 
در ماه مبارک رمض��ان را دارای اج��ر و ثوابی مضاعف دانس��ت و گفت: 
سبدهای غذایی شامل برنج، روغن، شکر، مرغ، عدس، خرما، ماکارانی، 

سویا و پنیر بوده که ارزش هر بسته غذایی600 هزار ریال است.

 خواب آلودگي پدر، مرگ کودك 7 ساله
 را رقم زد

گروه شهر- خستگي و خواب آلودگي راننده س��واري ال۹0 در محور 
نایین به اردستان استان اصفهان، کودک ۷ ساله اش را به کام مرگ کشاند.

س��رهنگ ش��اهپور انصاري سرپرس��ت پلیس راه فرماندهي انتظامي 
 اس��تان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داش��ت:  یک دس��تگاه سواري

 ال ۹0با دو  نفر سرنشین در محور نایین به اردستان استان در حرکت بود 
که از جاده منحرف و واژگون مي شود. 

 آغاز طرح ضربتی بازرسی
 فرآورده های خام دامی در اصفهان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت: طرح ضربتی بازرسی 
و نظارت بر فرآورده های خام دامی در ش��هر اصفه��ان با حضور ۸ اکیپ 

عملیاتی آغاز شد.
 عبدالرضا مرادی با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان، افزایش حجم خرید 
و فروش محصوالت و فرآوده های دامی، فصل گرما و شیوع بیماری تب 
کریمه کنگو، اظهار داش��ت: بازرسان این اداره بازرس��ی خود را از مراکز 

عرضه دام آغاز کردند. 

 اصفهان، ۳66 کاروان را
 امسال عازم عمره کرد

سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: با انجام یک پرواز، 
آخرین کاروان عمره گزاران اصفهانی به کشور وارد شد. غالمعلی زاهدی 
در گفتگو با ایمنا ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت: با انجام این پرواز، 

پرونده عمره جاری در اصفهان بسته شد.
 وی با بی��ان این که عملیات اع��زام زائران اصفهانی به عم��ره از ۵ بهمن 
 ماه۹1 آغاز و تا روز پانزدهم تیرماه ۹2 ادامه داش��ت، خاطرنش��ان کرد: 
 در مجموع۳66 کاروان از اس��تان اصفهان امس��ال به عمره مفرده اعزام 

شدند.

گشتی در اخبار 

 محدودیت هاي ترافیكي 
لیالي قدر در اصفهان اعالم شد

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان  
سرهنگ حسين غالمي 

 طرح ترافیکي در مقابل گلس��تان ش��هدا به صورت ج��دي تر اجرا 
مي شود، در مقابل مسجد سید، مسجد حکیم و دیگر مساجد شلوغ 

سطح شهر نیز نیروهاي پلیس راهور مستقر خواهند شد.
بیش��ترین بار ترافیکي لیالي قدر در خیابان هاي منتهي به گلستان 
شهداس��ت. ورود وس��ائط نقلیه در مس��یرهاي منتهي به گلستان 
شهدا از ساعت21شب ممنوع اس��ت. محلي براي پارک خودروهاي 

معلولین و مکاني براي پارک 
موتورس��یکلت ه��ا در نظ��ر 

گرفته شده است.
خیابان مصال نیز براي پارک 
اتوبوس هاي شرکت واحد که 
وظیفه جابه جایي مردم براي 
شرکت در مراسم مذهبي این 
ش��ب ها را برعهده دارند، در 

نظر گرفته شده است.
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چهره روز
هفت هزار عدد قرص و داروي غير مجاز كشف شد

سرهنگ حسن یاردوستي فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان گفت: مأموران فرماندهي 
 انتظامي شهرس��تان اصفهان در بازرس��ي از یک انبار، تعداد هفت هزار عدد قرص و داروي 

غیر مجاز را کشف کردند. متهم جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

۳

واژگونی خودرو ال ۹0 
5کشته و مصدوم داشت

۳ مرکز جدید اهداي خون ثابت در استان دایر مي شود مشكالت معلوالن با دیدگاه های ترحم آمیز برطرف نمی شود

 طرح هماي رحمت 
در شهرضا اجرا شد

گروه ش�هر- واژگونی یک دستگاه خودروی س��واری ال  ۹0 در محور 
اردس��تان- نایین، چهار نفر را مجروح کرد و جان یک پس��ر1۳ ساله را 

گرفت.
مهرزاد آرتنگ رییس اداره اورژانس پیش بیمارس��تانی دانش��گاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: س��اعت عصر روز جمعه یک دس��تگاه خودروی 
سواری ال ۹0 در کیلومتر 1۵ محور اردس��تان- نایین واژگون شد که بر 
اثر این حادثه ۴ نفر از اعضای یک خانواده مجروح و یک پس��ر 1۳ ساله 
در دم جان باخت. وی افزود: پ��س از اعالم این حادثه ی��ک واحد امداد 
اورژانس پیش بیمارستانی11۵ و یک واحد آمبوالنس هالل احمر بر بالین 
مصدومان حاضر و ضمن انجام اقدامات اولیه مصدومان را به بیمارستان 

شهید بهشتی اردستان منتقل کرد.

عضو انجمن حمایت از معلوالن آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: 
دیدگاه های نا درست جامعه سبب انزوا و گوشه نشینی درصد باالیی 
از معلوالن شده است و مردم و مسئوالن باید بدانند که مشکالت 

این افراد با دیدگاه های ترحم آمیز برطرف نمی شود.
رضا عباس��ی در گفتگو با فارس با اش��اره به این که دیدگاه های 
نا درست مردم نس��بت به معلوالن س��بب افزایش آسیب پذیری 
این قشر شده است، اظهار داش��ت: درصد باالیی از مردم، معلول 

را فردی نا توان و غیر مفید برای جامع��ه می دانند و با این دیدگاه 
فرصت زندگی کردن را از افراد معلوالن سلب می کنند.

وی دیدگاه های نادرس��ت جامعه را یکی از مهم ترین چالش های 
معلوالن ب��رای زندگ��ی در میان م��ردم عادی دانس��ت و افزود: 
رفتار های بس��یاری از مردم با معلوالن از روی ترحم و دلس��وزی 
اس��ت، اما معلوالن نیاز به ترحم ندارند و دولت و مسئوالن باید از 
ابزار های حمایتی خود برای کاهش مش��کالت این افراد استفاده 
کنند. عض��و انجمن حمایت از معلوالن آس��یب نخاعی اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: دیدگاه های نا درس��ت جامعه سبب انزوا و 
گوشه نش��ینی درصد باالیی از معلوالن موجود در سطح شهر ها 
شده است و مردم و مسئوالن باید بدانند که مشکالت این افراد با 

دیدگاه های ترحم آمیز برطرف نمی شود.
وی با تأکید ب��ر این که بس��یاری از معلوالن به دلی��ل نگاه های 
ترحم آمیز و متفاوت مردم از حضور در جامعه و در میان مردم عادی 
صرف نظر می کنند، ادامه داد: مردم باید مشکالت و نا هنجاری های 
معلوالن را ب��رای حضور در جامع��ه درک کنند و ب��ا همراهی با 

مسئوالن درصدد رفع چالش ها و مشکالت این افراد باشند.

محمدمهدي حریري مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: 
سه مرکز جدید اهداي خون ثابت در استان تا پایان سال جاری 

دایر مي شود.
محمدمه��دي حری��ري اف��زود: ای��ن مراک��ز در ش��هرهاي 
 کاش��ان، زری��ن ش��هر و خمین��ي ش��هر س��اخته مي ش��ود. 
وي با بیان این که مراکز زرین ش��هر و خمیني ش��هر توسط دو 
خیر نیکوکار احداث مي ش��ود، اف��زود: در زم��ان حاضر چهار 

مرکز ثابت اه��داي خون در ش��هرهاي گلپای��گان، نایین و دو 
 مرکز ش��ریعتي و عاشق اصفهاني در ش��هر اصفهان فعال است. 
وي اظهار داشت: مراکز اقماري انتقال خون در شهرهاي کاشان، 
نجف آباد، شهرضا، خوانس��ار و اصفهان فعالیت مي کنند. مدیر 
کل انتقال خون استان اصفهان افزود:210 مرکز دائمي و ثابت در 
کل کشور وجود دارد و این مراکز در تمام شهرها موجود نیست. 
وي با اشاره به این که تا س��ال۸۹ تمام واحدهاي خوني تا زمان 
توزیع خون و فرآورده هاي خوني زیر نظر گرفته مي شد، ادامه 
 داد:  از سال۸۹ سیستم همو ویژالنس در کشور راه اندازي شد. 
حریري یادآور شد: هم اکنون در ش��هر اصفهان 1۵بیمارستان 
داراي این سیس��تم است. وي در تش��ریح آمار عوارض گزارش 
ش��ده در سیس��تم همو ویژالن��س در ای��ن مراکز ادام��ه داد: 
در س��ال۸۹ تعداد ۳۹ م��ورد، در س��ال۹0 تع��داد ۷۴ مورد و 
در س��ال گذش��ته نی��ز 12۷م��ورد ع��وارض پ��س از تزریق 
 واحده��اي خون��ي و ف��رآورده هاي آن گزارش ش��ده اس��ت. 
 O حریري گفت: بیشترین گروه خوني اهداکننده متعلق به گروه

مثبت و کمترین آن متعلق به AB منفي است.

ریی��س جمعیت هالل احم��ر ش��هرضا از توزیع۳00 س��بد غذایي بین 
نیازمندان این شهرس��تان در قالب طرح هماي رحمت خبر داد. س��ید 
حسام سجادي در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: ارزش هر سبد غذایي۸00 
هزار ریال و شامل برنج، ماکاروني، سویا، روغن جامد، حبوبات، رب و در 

مواردي همراه با گوشت سفید است.
س��جادي گفت: در مجموع2۴0 میلیون ریال براي این طرح هزینه شده 
اس��ت. وي افزود: این س��بدهاي غذایي در بین مددجویان هالل احمر و 
خانواده هاي آبرومند نیازمندي که به این سازمان معرفي شده اند توزیع 

شد.
رییس جمعیت هالل احمر شهرضا افزود: طرح هماي رحمت نزدیک به 

10سال است که توسط جمعیت هالل احمر برگزار مي شود.

س: حمیدرضا نیكومرام/زاینده رود[
]عك
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بعد از این که ش��ایعه هایی 
 گروه 
مبنی بر افزایش۹0 درصدی شهر

قیمت داروهای MS منتشر 
شد، مسئوالن درصدد تکذیب آن برآمدند، اما گویا 
این شایعه ها حقیقت داشته و قرار است خبرهای 
رسمی افزایش قیمت ها به زودی اعالم شود. اگر 
این وضعیت همین طور  ادامه داش��ته باشد باید 
بگوییم که داروی MS در آنپاس )بن بست ( قرار 
گرفته و مس��ئوالن باید برای بیماران MS فکری 
بکنند. این مدیرعامل شرکت تولیدکننده داروی

MS به س��المت نی��وز  گف��ت: س��ازمان تأمین 
اجتماعی از10 روز پیش پوش��ش بیمه ای داروی
MS را کاهش داده و قیم��ت داروی تولید داخل

MS برای این بیماران ح��دود۳0 درصد گران تر 
شده است.

هاله حامدی فر  افزود: هم اکنون س��ازمان بیمه 
تأمین اجتماعی پوش��ش بیم��ه ای داروی تولید 

داخل MS را کاهش داده و این مسأله باعث فشار 
مالی بیشتر به این بیماران شده است.

وی گفت: در گذش��ته این مس��أله بیش��تر برای 
داروه��ای وارداتیMS مط��رح بود، ام��ا اکنون 
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ب��ا کاه��ش میزان 
پوش��ش بیم��ه ای خ��ود مس��أله گران��ی دارو 
و افزای��ش قیم��ت را حت��ی ب��رای داروی تولید 
داخل نیز به بیم��ارانMS تحمیل کرده اس��ت. 
این داروس��از ادامه داد: در زمان حاضر س��ازمان 
بیم��ه خدم��ات درمانی هن��وز پوش��ش قدیمی 
 خود را با هم��ان میزان پوش��ش۸0 درصد ادامه 
می  ده��د و قیمت تمام ش��ده دارویMS ایرانی 
برای بیماران  تحت پوش��ش این سازمان حدود 
100 هزار تومان در ماه تمام می شود، اما سازمان 
تأمین اجتماعی که در گذش��ته۹0 درصد قیمت 
این دارو را پوش��ش بیمه م��ی داد، اکنون میزان 
پوشش خود را به زیر۷0 درصد کاهش داده است.

 حامدی فر گفت: ب��ه این ترتی��ب قیمت عرضه 
دارویMS ب��رای بیم��اران که اکثرش��ان تحت 
پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی هس��تند، به بیش 
از1۵۷هزار تومان در ماه رس��یده اس��ت. همین 
اختالف۳0درصدی ب��رای بیمارانMSکه باید تا 
آخر عمر این دارو را مص��رف کنند، تحمل ناپذیر 
اس��ت. وی افزود: س��ازمان تأمین اجتماعی علت 
کاهش پوشش بیمه ای داروی بیمارانMS ایرانی 
را کمبود بودج��ه اعالم کرده و گفت��ه که وزارت 
بهداش��ت باید ما به التفاوت قیمت این دارو را به 

این سازمان پرداخت کند.
چند ماهی است که بیمارانMS با کمبود شدید 
دارو و گرانی آن دست و پنجه نرم می کنند. آنانی 
که قرار بود به ج��ز رنج بیم��اری دغدغه دیگری 
نداشته باشند، حاال کارشان شده تحمل استرس 
به خاطر نبود دارو و چه کنم چه کنم برای فراهم 
کردن پول داروهایی ش��ده که هر از چند گاهی با 

قیمت گزاف توزیع می شود.
در این میان انجمنMS تنها اع��الم می کند که 
پیگیر زم��ان توزیع داروه��ای مبتالیان بهMS و 
وضعی��ت یارانه ای داروهایش��ان اس��ت و معاون 
داروی سازمان غذا و دارو هم می گوید که داروی 

بتافرون از یک شنبه هفته گذشته توزیع شد.
با این وجود بتافرون هنوز توزیع نش��ده اس��ت و 
مبتالیان بهMS همچنان در حال تحمل عوارض 
ناشی از مصرف نکردن دارو هستند. در این شرایط 
پای صحب��ت بعضی از بیماران نشس��تیم تا خود 
از وضعی��ت توزیع و قیمت داروهایش��ان بگویند. 
زنی۳2 س��اله که تحت درمان با بتافرون اس��ت، 
درباره وضعیت دسترس��ی به این دارو می گوید: 
در حال حاضر قیمت بتافرون به طرز وحشتناکی 
افزایش یافته است و باید ماهانه یک میلیون و600 
هزار تومان برای تهیه بتافرون بپردازم، اما پیش از 

این۳00 تا ۴00 هزار تومان پرداخت می کردم.
او از وضعیت توزیع بتافرون هم گله داشته و اظهار 
می دارد: توزیع دارو هم با اختالالتی مواجه است. 
به همین علت به جای تزریق یک ش��ب در میان 
آن، دو ش��ب یک بار این دارو را مصرف می کنم و 

بینایی من دچار اختالل شده است.
م��ردی۴۷ س��اله که تح��ت درم��ان ب��ا داروی 
س��ینووکس اس��ت، نیز می گوید: در حال حاضر 
مش��کالت زیادی برای تهی��ه دارو داریم. برخی 
 MSاز داروها به طور مس��تقیم با درمان بیماری
س��ر و کار دارند مانند داروهای م��ورد نیاز برای 
کنترل تعادل بدن، تنظیم خواب و ضد افسردگی 
و عالوه بر آن داروهای��ی مانند بتافرون، اوونکس، 
سینووکس و ربیف جزء درمان های اصلی مبتالیان 

بهMS  به شمار می آیند.
او که افزایش سه برابری قیمت سینووکس به یکی 
از دغدغه های مهمش تبدیل شده است، می گوید: 
با بیمه وزارت نفت ماهانه ح��دود 16 هزار تومان 
بابت س��ینووکس می پرداختیم، ام��ا این رقم در 
حال حاضر به بیش از ۴۸ هزار تومان افزایش یافته 
است.این بیمار با اشاره به تأثیر افزایش قیمت دارو 
بر سالمتی خود، اظهار می دارد: قیمت باالی این 
دارو موجب وارد شدن استرس زیادی به من شد و 

به همین علت حالم به هم خورد.

 MS او به کمبود داروی کنترل تعادل مبتالیان به
اشاره می کند و می گوید: داروی آمونتادین در سه 
هفته اخیر کمیاب شده است، آن  هم در شرایطی 
که برای حفظ تعادل بدنم روزانه باید س��ه بار این 
دارو را مص��رف کنم. این دارو تولید داخل اس��ت 
ولی ظاهرا، تولیدکننده آن با کمب��ود مواد اولیه 
مواجه اس��ت. زن دیگری که او هم۳2 سال دارد 
و تحت درمان با داروی بتافرون اس��ت، می گوید: 
بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی 
الزم است ماهانه بیش از یک میلیون بابت خرید 
بتافرون بپردازند. او با اش��اره ب��ه وجود داروهای 
ایرانی مش��ابه بتافرون در بازار اظه��ار می دارد: 
متخصصان مغ��ز و اعص��اب این داروه��ا را برای 
مبتالی��ان ب��ه MS تجویز نمی کنن��د، چون می 
گوین��د نمی دانیم که این داروها چگونه س��اخته 
ش��ده اند. این بیمار ادامه می دهد: به علت کمبود 
دارو مجبور به تحمل اس��ترس زیادی هس��تیم و 
با وجود آن که گرما یکی از عوامل تش��دید کننده 
حمالت بیماریMS اس��ت، مجبوریم برای تهیه 
داروهای خود در فص��ل گرما ب��ه داروخانه های 
مختلف سر بزنیم. زنی2۳ س��اله که در یک سال 
اخیر تحت درمان با داروی»تای س��ابری« اس��ت 
نیز از کمبود این دارو شکایت می کند و می گوید: 
زمانی که دارو در دسترس بود، با مشکالت زیادی 
دارو را تهیه می کردیم، چرا که باید دو تا س��ه ماه 
در نوبت دریافت این آمپ��ول می ماندیم. به علت 
کمبود دارو، مصرف تای سابری را به دو ماه یک بار 
کاهش دادم، این در حالی اس��ت که در سه ماهه 

اخیر دارو در بازار در اختیار بیماران قرار ندارد.
قیم��ت عرض��ه دارویMS ب��رای بیم��اران که 
اکثرش��ان تحت پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی 
هستند، به بیش از 1۵۷هزار تومان در ماه رسیده 
اس��ت. همین اختالف ۳0درصدی برای بیماران

MSکه باید تا آخر عمر این دارو را مصرف کنند، 
تحمل ناپذیر است.

آیا وقت آن نرسیده است که مس��ئوالن سازمان 
غذا و دارو با دوراندیشی به تهیه داروهای بیماران 
خاص از جمله مبتالیان بهMS بپردازند تا بیماران 
ناچار به تحم��ل عوارض ناش��ی از کمب��ود دارو 

نشوند؟

داروی MS در آنپاس!

كمبود دارو، بيماران MS را به رعشه انداخت

زیر پوست شهر/ محفل انس با قران در آران و بیدگل



چهره روزیادداشت

نوش جان، نان گران نمی شود 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم ک��رد که بحث 
افزای��ش قیمت ن��ان منتفی 

است.
عباس قب��ادی در پاس��خ به 
این سؤال که آیا بررسی علل 
افزایش قیمت نان از س��وی 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
این معنا را می دهد که قیمت 
نان افزایش یافته است،گفت: بحث افزایش قیمت نان منتفی است و 

تا ماه های آینده هیچ افزایشی در قیمت نان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: این موضوع را پیش از این قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز اعالم کرده که براس��اس آن هیچ تصمیمی بر افزایش 
قیمت نان نیست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در 
پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
به شرکت بازرگانی دولتی ابالغ شده است، اظهار داشت: این مصوبه 
از روز چهارشنبه به ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ابالغ شده و اگر 
منابع آن تا آخر هفته به دست ما برسد، پول را به حساب کشاورزان 
واریز می کنیم.قب��ادی تصریح کرد: منابع اجرای��ی این مصوبه باید 
تأمین شوند و اگر معاونت راهبردی و سازمان هدفمند سازی پول را 
به ما بدهند از پایان این هفته مصوبه افزایش قیمت تضمینی خرید 

گندم اجرایی می شود.

خبر ویژه

4
قیمت خرده فروشی سیب زمینی دو برابر نرخ خرید از کشاورز است

محمد  رحیم نیازی رییس هیأت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران گفت: قیمت خرید سیب زمینی 
از کشاورزان با توجه به کیفیت محصولش��ان از هزار و صد  تا هزار و دویست تومان است، اما متأسفانه 

این محصول در بازار خرده فروشی تقریبا به دو برابر قیمت خرید از کشاورزان به فروش می رسد.
 کاهش نرخ مسکن زیر سایه

 تورم پنهان ادامه نخواهد یافت
رییس کمیسیون عمران مجلس

 مهدی هاشمی 
 کاهش نرخ ارز، طال و مصالح س��اختمانی از دالی��ل اصلی نزول قیمت 
مس��کن در هفته های اخیر بوده اس��ت. مس��کن جزء مقوله های اصلی 
اقتصاد کشور محسوب می شود، لذا هرگونه تغییر و تحول در بخش های 
مختلف اقتصادی، تأثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش نرخ مسکن خواهد 
داشت. در شرایط کنونی قیمت مسکن با شیب تندی کاهش یافته، ولی 
به نظر می رس��د بعد از مدتی این کاهش قیمت ها متوقف شود. هرچند 
قیمت مسکن نسبت به ماه های 
گذش��ته با کاهش محسوسی 
مواجه ش��ده، اما این قیمت ها 
جبران نرخ های نجومی گذشته 
را نخواهد کرد. به نظر نمی رسد 
افت قیمت مس��کن در آینده 
نی��ز ادامه یاب��د، چراکه در هر 
شرایطی نوعی تورم پنهان در 

جامعه وجود دارد.
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معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که مصوبه مجمع بانک 
مرکزی درمورد تسعیر نرخ ارز الزم االجراست، گفت: میانگین نرخ 

تورم در دولت نهم و دهم از دولت اصالحات کمتر بوده است.
داوود منظور درباره ای��ن که دیوان عدالت اداری مصوبه تس��عیر 
ن��رخ ارز مجم��ع بانک مرک��زی را قبول نک��رده اس��ت، گفت: از 
نظر دولت، تصمی��م مجمع عموم��ی بانک مرکزی مش��خص و 
الزم االجراست مگر این که  نهادی خارج از مجمع نظرش را قالب 
 کند مانند این که مصوبه ای در مجلس گذرانده ش��ود و تبدیل به

 قانون شود.
منظور درمورد عملک��رد دولت نهم و دهم در بخ��ش تورم گفت: 
نرخ تورم را نباید یک س��اله در نظر گرفت بلکه متوسط نرخ تورم 
در دولت های نهم و ده��م حدود 26/5 درصد ب��وده، در حالی که 
میانگین نرخ تورم در س��ال های 76 تا 84 دولت اصالحات27/1 
 درصد بوده اس��ت، بنابراین اق��دام دولت در کنت��رل تورم موفق

 بوده است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی درم��ورد  این که یکی از وظایف 
دولت و بانک مرک��زی حفظ و تقویت ارزش پول ملی اس��ت آیا با 
مصوبه تسعیر نرخ ارز منافات ندارد، گفت: نرخ ارز در کشور ما تحت 
تأثیر شرایط تحریم در سال گذشته تغییر کرد، اما مصوبه تسعیر 
نرخ ارز قادر به تسویه حس��اب ها و شفاف سازی حساب های بانک 

مرکزی بوده و اتفاق جدیدی درمورد نرخ ارز نیست.

منظور ی��ادآور ش��د: از طرفی کاه��ش عرضه پول مل��ی منافع و 
هزینه هایی دارد که باعث می شود صادرات غیر نفتی توجیه پیدا 

کند و تولید داخل در رقابت با کاالهای وارداتی توجیه پذیر شود.
وی تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی لزوما نامطلوب نیست و باید 

منافع و هزینه های آن را با هم در نظر بگیریم.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد دس��تاوردهای اقتصادی 
دولت عدالت گفت: در حوزه بازار س��رمایه دس��تاورد دولت قابل 
ارزیابی و موفق بوده است، تعداد سهامداران رشد قابل توجهی پیدا 

کرده و فرهنگ سهامداری ارتقا یافته است.
وی افزود: در حوزه مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
رشد درآمدهای مالیاتی قابل توجه است و در حال حاضر مالیات 
بر ارزش اف��زوده 15 درص��د کل مالیات ها را تش��کیل می دهد، 
همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که در روزهای اخیر رونمایی 
شد و با ایجاد پایگاه  اطالعات مالی افزایش درآمد مالیاتی را در پی 

خواهد داشت.
منظور خاطرنشان کرد: در بخش گمرکی با اصالح قانون جدید امور 
گمرکی و الکترونیکی کردن پرونده ها و فرآیندهای گمرکی زمان 

اجرای عملیات گمرکی کاهش یافته است.
وی یکی از دس��تاوردهای اقتصادی دولت را گسترش نفوذ بیمه 
دانست و گفت: ضریب نفوذ بیمه از 1/2 در سال 84 به رقم 2 رسیده 

و پوشش بیمه ای افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درمورد واگذاری شرکت های دولتی 
و خصوصی س��ازی گفت: واگذاری ها با س��رعت باال انجام و طرح 
سهامداری عمومی و سهام عدالت با هدف توزیع ثروت در بین 45 
میلیون سهامدار عدالت اجرا شده است و به زودی سهام عدالت در 

بازار بورس قابل خرید و فروش خواهد بود.
وی تأکید کرد: تح��ول نظام بانکی مورد ارزیابی کارشناس��ان در 
دولت 9 و10 قرار گرفت، اما منجر به یک سند مصوب نهایی نشد 
اما درمورد قانون هدفمندی یارانه ها و اصالح نظام مالیاتی قانون 

به تصویب رسید.
منظ��ور تصریح ک��رد: بان��ک قرض الحس��نه و باال رفتن س��هم 
قرض الحس��نه در نظام بانکداری کش��ور و نیز توس��عه بانک های 
تخصصی و افزایش سرمایه بانک ها اقدامات خوبی در زمینه بانکی 

بود، اما سند تحول بانکی تصویب نشد.
 معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر ناقص اجرا شدن 
هدفمندی یارانه ها گفت: قانون هدفمندی بای��د به طور کامل با 
مشارکت دولت و مجلس اجرا ش��ود، فاز اول موفق بوده و کاهش 
قابل توجه��ی در مصرف حامل ه��ای انرژی اتفاق افت��اد، فاز دوم 
هم باید با هم��کاری دولت و مجلس اجرا ش��ود و این یک تکلیف 
 قانونی اس��ت، اما اگر هماهنگی نباش��د اجرای فاز دوم با مشکل

 مواجه می شود.
منظور تأکید کرد: اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها از افتخارات 
کشور بوده اس��ت، به گونه ای که بانک جهانی آن را یک موفقیت 
برای ای��ران تلقی ک��رده اس��ت. خان��م الگارد ریی��س صندوق 
بین المللی پول در نامه  رسمی از ابتکار ایران در اجرای هدفمندی 
 یارانه ها تجلیل کرده و گفته تجربه خوبی برای کش��ورهای دیگر

 خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد درمورد نرخ تسعیر ارز گفت: مصوبه 
مجمع بانک مرکزی در راس��تای بند »ب« ماده26 قانون پولی و 
بانکی بوده اس��ت. نرخ ارز از 1226 به 2470 تومان افزایش یافته 
و الزم بود بانک مرکزی ذخایر خ��ود را به نرخ جدید ارزش گذاری 
کند، در نتیجه س��رمایه بانک مرکزی افزایش می یافت و دولت به 
عنوان سهامدار بانک مرکزی س��ود به دست می آورد که این سود 
برای تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی مورد 

استفاده قرار گرفت.
وی تأکید کرد: همچنین تغییر در قیمت ارز در صورت های مالی 
شرکت های بورسی منعکس شد که این ش��رکت ها ممکن است 
سود بیشتر بین سهامداران تقس��یم کنند یا این که اندوخته سود 
برای شرکت به ثبت برس��انند، این ناش��ی از تجدید دارایی ارزی 

شرکت های بورسی است. 

معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

تعطیلی ۱۹۵ واحد تولیدی میانگین تورم دولت فعلی از دولت اصالحات کمتر است 
قارچ طی یك سال گذشته

رییس هیأت مدیره انجمن قارچ ایران گفت: در سال گذشته 
195 واح��د تولیدی ق��ارچ از مجم��وع 410 واحد موجود 

تعطیل شده اند.
 محمد حس��ن افش��ار  تعطیلی ای��ن واحدها را ب��ه دلیل 
قیمت گذاری نامناس��ب از س��وی دولت دانس��ت و به ایلنا 
گفت: در سال جاری نیز ۳ واحد تولیدی در شهریار و 2 واحد 
تولیدی در اصفهان اعالم ورشکستگی کرده اند. افشار با تأکید 
بر این که تعطیلی واحد های تولیدی قارچ موجب بیکاری80 
هزار کارگر شده است، افزود: در صنعت پرورش قارچ ایران 
به طور مس��تقیم20 هزار نفر و به طور غیر مس��تقیم100 
هزار نفر مش��غول به کارند و عدم رسیدگی به مشکالت این 
صنعت عالوه بر ضربه به تولی��د قارچ در افزایش بیکاری هم 

تأثیر گذار است.

هر کیلو تخم مرغ
هزار تومان ضرر

مدیرعامل اتحادی��ه مرکزی مرغداران م��رغ تخم گذار 
گفت: کاهش قیم��ت تخم مرغ در روزهای گذش��ته به 
 دلیل افزایش مازاد تولید تخم مرغ بوده است. هدایت اهلل

اصغری مدیرعام��ل اتحادی��ه مرکزی مرغ��داران مرغ 
تخم گذارمیهن در گفتگو ب��ا خبرنگار ایلنا با اش��اره به 
ضرر هزار تومانی مرغداران ب��ه ازای تولید هر کیلوگرم 
تخم مرغ اظهار داشت: قیمت کار شناسی تخم مرغ درب 
مرغداری ها کیلویی۳680 تومان تعیین شده است، اما 

در حال حاضر کیلویی2700 تومان به فروش می رسد. 

حمایت از واحدهای کوچك؛ 
راه خروج اقتصاد کشور از رکود

عضو اتاق بازرگان��ی ایران، با بیان این ک��ه احیا و حمایت از 
واحد های تولیدی کوچک، اقتص��اد را از رکود فعلی خارج 
می سازد، گفت: رشد اقتصادی مستلزم بازنگری در ساختار 
اقتصادی کش��ور اس��ت. جمش��ید عدالتی��ان در گفتگو با 
ایلنا اظهار داش��ت: س��اختار دولت و مدیریت عمومی باید 
دستخوش یک تحول اصولی شود، لذا دولت باید تصدیگری 
خود را کاهش دهد تا نوعی حماس��ه اقتصادی در کشور رخ 

دهد.

اخبار کوتاه

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

ابالغ 

2101 شماره ابالغیه : 9210100350601827 شماره پرونده 9209980350600035 
طرفیت  به  دادخواستی  زراعتی  علی  نوروز  خواهان   920035  : بایگانی  شماره 
های  دادگاه  تقدیم  شراکت    اثبات  خواسته  به  مارانی   اله  نعمت   خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم    دادگاه عمومی 
) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت 
به  اتاق شماره 310 ارجاع و  طبقه 3   – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان   –
کالسه 9209980350600035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/17 و ساعت 
:9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2382 شماره ابالغیه : 9210100351200105 شماره پرونده : 9109980351201334 
شماره بایگانی : 911347 خواهان عطاء اله دهقان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
علی اصغر خنجری و جلیل بیاتی مبارک آباد به خواسته اثبات مالکیت مالی و الزام 
به انتقال مال منقول   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوازدهم     دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان 
ساختمان دادگستری کل استان   – خیابان شهید نیکبخت   – خیابان چهار باغ باال   –
طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 9109980351201334 ثبت  اصفهان – 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/18 و ساعت :11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفترشعبه 

دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2373 شماره ابالغیه : 9210100351300265 شماره پرونده : 9109980351300687 
شماره بایگانی : 910693 خواهان اکبرآبرون دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد 
عصارزاده و عبدالرحیم درفشان و عزیز اله مخملی  به خواسته الزام به تنظیم سند 

رسمی ملک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خیابان  به شعبه سیزدهم     دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – 
چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 
طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 9109980351300687 ثبت گردیده که 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30: ساعت  و   1392/6/19 آن  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خواند'گان عبد الرحیم درفشان و عزیز اله مخملی و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2374 شماره ابالغیه : 9210100351300218 شماره پرونده : 9109980351301464 
ابراهیمی   اله  آقای آیت  نمایندگی  با  انصار  بانک  : 911486 خواهان  بایگانی  شماره 
و  نسب  دوستی  منوچهر  و  مومنی  علی  داوود  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک   مطالبه  خواسته  به  بهرامی   عماد 
حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  به شعبه سیزدهم      رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان 

 – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1392/6/16 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9109980351301464 کالسه 

عماد  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   11:00: ساعت  و 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  بهرامی  
یکی  در  نوبت   یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
و دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به   آن 

گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   
ستان  شهر  حقوقی  عمومی  دادگاه  سیزدهم  شعبه  حقوقی  دادگاه   منشی 

اصفهان

ابالغ 

2370 شماره ابالغیه : 9210100350600712 شماره پرونده : 9209980350600038 
طرفیت  به  دادخواستی  زارع  جبار  امین  محمد  خواهان   920038  : بایگانی  شماره 

وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  نژاد   نظری  افشین  خوانده 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک 
خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  شعبه ششم      به 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار 
 9209980350600038 کالسه  به  و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان 
است  شده  تعیین   9:30: ساعت  و   1392/6/18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
دادگاه  امور مدنی و دستور  انقالب در  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
اعالم نشانی کامل خود  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  نشر آگهی و 
 نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2252 شماره ابالغیه : 9210100351300389 شماره پرونده : 9109980351301473 
طرفیت  به  دادخواستی  راشنانی  قنبری  جواد  خواهان   911495  : بایگانی  شماره 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  شجاعی   حسین  خوانده 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم     دادگاه عمومی ) 
خیابان شهید نیکبخت  خیابان چهار باغ باال –  حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – 
و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –

و   1392/6/18 آن  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9109980351301473 
ساعت :11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین شجاعی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2407 شماره ابالغیه : 9210100350201827 شماره پرونده : 9209980350200009 
طرفیت  به  دادخواستی  پوده  شعبانی  عباس  خواهان   920009  : بایگانی  شماره 
رفیعی وسمیه  اکبر  و  رفیعی  مرتضی  و  رفیعی  اله  روح  و  زارعی  خواندگان رحیم 
رفیعی و  محمد رفیعی و اقدس متقی زاده اصغر متقی زاده و فاطمه رفیعی و عباس 
و  زاده  متقی  اکبر  و  رفیعی  کبری  و  رفیعی  عباس  و  زاده  متقی  اله  امر  و  داوری 
علیرضا رفیعی و زهرا رفیعی و صغری رفیعی و فرنگیس متقی زاده و نساء متقی 
زاده   به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت ) مالی (  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم     دادگاه 
عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع 
و به کالسه 9209980350200009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/16 و 
ساعت :11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان امر اله متقی زاده 
و اقدس متقی زاده و اصغر متقی زاده و فرنگیس متقی زاده و اکبر متقی زاده و نسای 
متقی زاده و عباس داوری   و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیردفتردادگاه 

حقوقی  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

مزایده 
حقوقی اصفهان در نظر داردجلسه   – 2226 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی 
مسعود  علیه  پور  شیرانی  امید  80/92/ج  اجرایی  کالسه  خصوص  در  ای  مزایده 
کوچه   – هاشمی  صدر  خیابان   – عسگریه  خیابان   – اصفهان   : نشانی  به  بهرامی 
چوگان – پالک 40 مبنی بر مطالبه مبلغ 159803404 ریال بابت اصل خواسته وهزینه 
های دادرسی واجرایی ومبلغ 5000000 ریال حق االجرایی دولتی در روز شنبه به 
تاریخ 1392/5/26 ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق 345 جهت فروش 1/743 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک ثبتی 7902 
کوچه  خیابان آل محمد –  اتوبان چمران –  /13900 بخش 5 به نشانی : اصفهان – 
آرام – پالک یک به آخر که اکنون خالی از سکنه می باشد با وصف کار شناسی زیر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 
تودیع  با  و  بازدید  آن  از  و  مراجعه  مذکور  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5
نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
برنده مزایده خواهد  باالترین قیمت  نمایند. پیشنهاد دهنده  در جلسه مزایده شرکت 
اساس  بر  ملک  باشداوصاف  می  علیه  محکوم  عهده  بر  اجرایی  های  هزینه   . بود 
نظر کار شناس محل مورد بازدید یک مجتمع مسکونی چهار طبقه ) سه طبقه روی 
دیوارهای  بلوک و  تیرچه  بتنی و سقف  اسکلت  با  آپارتمان  6 واحد  ( شامل  پیلوت 
آجری که سطوح داخلی دیوار و سقف گچ پرداختی شده و دارای لوله کشی جهت 
اپن  آشپزخانه  و  بهداشتی  های  سرویس  و  دیوار  بدنه  و  پکیج  گرمایشی  سیستم 
جنوبی  و  شمالی  نمای  و  شده  سنگ  کینگ  پار  های  دیوار  بدنه  و  گردیده  کاشی 
کف  تاکنون  طبقات  و  حیاط  و  پارکینگ  کف  و  گردیده  آجر  حیاط  های  دیوار  و  و 
یا شیشه نگردیده اشتراکات آب و برق و گاز آن نصب نشده  سازی نشده پنجره 
ثبتی 13900/7902 به مساحت عرصه 25/251  این مجموعه بر روی عرصه پالک 
متر مربع و زیر بنای کل حدود 600 متر مربع )ششصد متر مربع( بنا به مراتب فوق 
و با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن ارزش عرصه و اعیان پالک 
میلیون  ششصد  و  میلیارد  شش   ( ریال  میلیون   6600000000 مبلغ  به  جمعا  فوق 
دادگاه حقوقی احکام شعبه 15  اجرای  اعمال نظر می گردد. مدیر  ارزیابی و   ریال( 

 اصفهان 

مزایده 
اجرائی  پرونده  دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص  احکام شعبه 25  اجرای   2431
کالسه 910322 ح 25 خانم سمیه صادقی و علیه وراث مرحوم اصغر کاظمی 1- آقای 
خانم   -3 فرزند رمضان  کاظمی  خانم معصومه   -2 نگهدار  فرزند  کاظمی  اله  نعمت 
سانیا کاظمی با والیت قهری ردیف اول به خواسته 200مثقال طالی ساخته شده 18 
عیار و تعداد600 قطعه سکه تمام بهار آزادی و هزینه کارشناسی و مزایده و مبلغ 
2500000ریال حق االجرا جلسه مزایده ای جهت فروش سه دانگ از شش دانگ یک 
دستگاه کامیون ایسوز و کفی بغلدار چادری به شماره انتظامی 23-987ع مدل 1389 
به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 877991 و وضعیت ظاهری ایده آل با مدل 
و استهالک الستیکها 40 درصد موتور قابل سرویس دهی دارای بیمه نامه شخص 
 42095/20389300 رمز  شماره  به  رانندگی   و  راهنمایی  اداره  نامه  طی  که  ثالث 
مورخ 91/10/3 توقیف گردیده واکنون در ید امین میباشدو توسط کارشناس رسمی 
دادگستری معادل 740000000 ریال ارزیابی که سه دانگ ازآن معادل 370000000 
ریال ) سی و هفت میلیون تومان ( میباشد را در ازای بخشی از خواسته برگزار نماید. 
طالبین می توانند5 روز قبل از برگزاری مزایده از اتومیبل در محل اصفهان – خ احمد 

آباد – خ مفتح – ابتدای مفتح روبروی نسل فردا – بار بری 25 دیدن کرده و جهت 
شرکت در مزایده در تاریخ 1392/5/28 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا اتاق 452 
ارزیابی  مبلغ  از  . فروش  استان اصفهان حاضر شوند  طبقه چهارم دادگستری کل 
شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت باشد و 10 
درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه 

های مربوطه را تقبل نماید . مدیر اجرای احکام شعبه 25 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

2392 خانم وجیهه زارعی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای عبداله عزیزی 
هارونی فرزند عزیز اله بخواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 
9109980352300680 و به شماره بایگانی 910704ح 23 دردفتر شعبه 23 دادگاه 
 92/6/18 مورخ  شنبه  دو  روز  رسیدگی  وقت  و  ثبت شده  اصفهان  حقوقی  عمومی 
به  باشد  می  المکان  مجهول  خوانده  که  آنجا  از  است  تعیین شده  10 صبح  ساعت 
دستور و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم 
آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه 

عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی اصفهان 

احضار متهم

1996 شماره ابالغیه: 9210100354200563شماره پرونده: 9109980365101141شماره 
موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   911138 بایگانی: 
به  کثیری  جهانگیر  9109980365101141برای  کالسه  درپرونده  کیفرخواست 
اتهام خیانت در امانت  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/6/17 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. 
مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با 
مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
بدهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی  حاضر گردد. 
کیفری عمومی   116 کیفری شعبه  دادگاه  منشی  الف: 2480  م  آمد.  عمل خواهد   به 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

76 در خصوص پرونده کالسه 296/92 خواهان بهمن بند گیان با وکالت ایرج حقانی 
رستم   -2 کامه  شاپور  طرفیت  به   216 پالک  انتقال ششدانگ  بر  مبنی  دادخواستی 
اکبر عباسیان 6- رضا  نژاد 3- مهراب گلزار زاده4- محمد علی سنمار5-  پارسی 
عشوریون  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/16 ساعت 9:30 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
و  مراجعه  اختالف  حل  1 شورای  مجتمع شماره  ایران  بیمه  جنب  کاشانی  محتشم 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2396 کالسه پرونده : 920106 وقت رسیدگی : 92/6/16 ساعت 10/45 صبح  خواهان 
هادی دستجردی   کاظم   : حبیب  خوانده  فرزند سید  انارکی  موسویان  بیگم  مریم   :
دادخواستی تسلیم  انتقال  خواهان  تنظیم سند رسمی  و  به فک رهن  الزام  خواسته 
و  گردیده  ارجاع  حقوقی   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای 
وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
تاریخ نشر آخرین  از  تا خوانده  االنتشار محلی آگهی می شود  از جراید کثیر  یکی 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند . مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی اصفهان

       



کافه کتابیادداشت

هفت

 از تعطیلی تا اکران
بنابر اعالم اداره کل نظارت و ارزش��یابی سازمان س��ینمایی، تعطیلی س��ینماها از شنبه پنجم 
 مرداد تا پایان روز سه شنبه 8 مرداد اس��ت و در روز 7 مرداد ماه تا ساعت 18 اختیاری خواهد بود.

به گزارش ایسنا، فیلم ها از روز چهارشنبه اکران خود را آغاز خواهند کرد. 

5

رشید حرفه ای
سریال»رش��ید حرفه ای« با بازی 
قدرت اهلل ای��زدی در مرحله پیش 
تولید قرار گرفت. این س��ریال در 
سیمای مرکز اصفهان تهیه خواهد 

شد.
ق��درت اهلل ایزدی از پی��ش تولید 
سریال» رشید حرفه ای« خبر داد 
و اظهار داش��ت: در حال مذاکرات 
نهایی با صدا و س��یما هس��تیم و 
 اطالع��ات دقیق تر را ت��ا وصول نتیج��ه نهایی اع��الم خواهیم کرد. 
وی در خصوص عوامل این سریال گفت: بازیگر نقش اول کار بر عهده 
 خودم است و کارگردانی آن را مجید کاشی فروش انجام خواهد داد. 
قدرت اهلل ایزدی مع��روف به آقا رش��ید از بازیگران کم��دی ایرانی 
است که در س��ال 1۳۳۵ در شهرس��تان گز و برخوار استان اصفهان 
به دنیا آمد و پس از تحصیل در رش��ته ادبیات فارسی به عنوان معلم 
در وزارت آموزش و پرورش استخدام ش��د. وی سال1۳۶۴ از طریق 
صدا و سیما وارد دنیای بازیگری ش��د و سال 1۳7۵ اولین تئاتر خود 

را روی صحنه برد. 

 هزار آیه در حاشیه 
نمایشگاه قرآن کریم

عباس��علی زارع زاده ریی��س گروه 
خوشنویسی در حاش��یه برگزاری 
دهمین نمایش��گاه قرآن و عترت 
استان اصفهان با اش��اره به کتابت 
قرآن کریم توسط۶۰ خوشنویس 
اصفهان��ی ، اظه��ار داش��ت: طرح 
کتاب��ت ق��رآن کری��م توس��ط 
خوشنویسان این گروه از سال 88 
کلید خورد و در سال نخست ما کل 
قرآن کریم را کتابت کردیم. وی افزود: پس از آن در سال های 8۹، ۹۰ 
و۹1 کتابت هزار باره سوره های حمد، قدر و آیه »و ان یکاد« را انجام 
داده و قرار است در سال جاری نیز کتابت آیه» و من یتق اهلل یجعل له 
فرجا« را توسط گروه خوشنویسی خود در حاشیه دهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت شهر اصفهان انجام دهیم. 

 گلیم بافی در نقاشی ها ی
 هنرمند اصفهانی

نگارخانه کوثر اصفهان میزبان آثاری 
از پیون��د ش��یخ دارانی ب��ا محوریت 
ترکیب مواد است. هنر اصیل و سنتی 
و ارزش��مند گلیم بافی در تابلوهای 
نقاشی با اس��تفاده از متریال ترکیب 
مواد ابتدایی ترین تصویری است که از 
آثار این هنرمند برداشت می شود.هنر 
گلیم بافی هنری کاربردی است که 
این هنرمند با نگرش متفاوت خویش 
قصد داشته اس��ت  این هنر کاربردی را به عنوان یک هنر ارزشی مطرح 
سازد. پیوند  ش��یخ دارانی در نمایش��گاه خود همچنین با الهام و بررسی 
جلوه های هن��ری اصفهان و نیز تأکی��د بر هنر گلیم باف��ی در ایران، آثار 
 جدیدی با نگرش متفاوت به مواد و متریال، ارایه داده اس��ت که در عین 
دس��ت بافت بودنش به عنوان یک تابلوی نقاشی ایفای نقش کند. استاد 
دانشگاه هنر اصفهان گفت: در این نمایشگاه1۰ اثر ترکیب مواد نمایش 

گذاشته شده است.

کتاب »زبان های س��اختگی« تالیف علی اکبر عبدالرشیدی از سوی 
انتشارات مسافر راهی بازار کتاب شد.

کتاب »زبان های ساختگی« اولین بار در خرداد ۵7 به عنوان رساله 
پایانی دوره کارشناس��ی ارشد نویس��نده آن در رش��ته زبانشناسی 
همگانی دانش��کده ادبیات دانش��گاه تهران نوش��ته و م��ورد قبول 
محمدرضا باطن��ی اس��تاد راهنمای ط��رح ق��رار گرفت.باطنی در 
مقدمه ای که بر کتاب حاضر نوش��ته، آورده اس��ت: اگر از بحث های 

فنی زبانشناس��ی بگذری��م، می توان 
روی این نکته توافق کرد که کار زبان 
ایجاد ارتباط بین کسانی است که با 
آن زبان آش��نایی دارند. وقتی کسی 
سخنی می گوید یا می نویسد، معموالً 
می خواهد همه اهل زبان حرف او را 
بفهمند و مقص��ود او را ادراک کنند، 
اما همیشه چنین نیست. کتاب 1۰۴ 
صفحه ای »زبان های س��اختگی« در 
ش��مارگان 1۰۰۰ نس��خه و با بهای 
۵۵۰۰ تومان از س��وی نش��ر مسافر 

راهی بازار کتاب شده است.   
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 محافل قرآنی
در شب های آسمانی 

  »ماه عسل«
زهرشد

مه��دی س��لطان آقایی از برگ��زاری محاف��ل ویژه م��اه مب��ارک رمضان در 
فرهنگسراهای اصفهان خبر داد و اظهار داشت: محافل قرآنی با نام شب های 
آسمانی در22 مرکز و فرهنگس��رای اصفهان برگزار می شود. مدیر فرهنگی- 
هنری سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان گفت: این محافل از2۴ 

تیر آغاز شده و تا 1۴ مردادماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: فرهنگس��راهای ش��هید همت، مادر، دانش، خانواده، شهدای 
دستگرد، عالمه دهخدا، باران، اس��وه، معلم، آیه، موعود و مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان، خانه جوان و موزه هنرهای معاصر از جمله اماکن برگزاری این 
محافل هستند. سلطان آقایی با بیان این که، برگزاری گسترده محافل انس هدف 
اصلی برگزاری محافل شب های آسمانی است، گفت: در این محافل برنامه های 

متنوع قرآنی  برگزار می شود و اختتامیه آن1۴مردادماه در باغ نور است.

حواشی یکی از برنامه های »ماه عسل« که در تاریخ۳۰ تیر ماه1۳۹2  که در 
آن کودک بی سرپرستی به خانواده ای که به دنبال چنین کودکی بود، اهدا شد 
ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها بیانیه شدید الحنی از سوی جمعی از 
کنشگران مدنی، حقوق کودک و مردم منتشر شده که بدین شرح است: نقض 
حقوق کودکان، توهین به کرامت انسانی و استفاده های ابزاری از کودکان در 
رسانه های رس��می همچنان ادامه دارد. هنوز اتفاقات تلخ حاصل از عملکرد 
صدا و سیما نظیر خودکشی دو کودک تحت تأثیر سریال های تلویزیونی ماه 
رمضان را فراموش نکرده ایم که با شکلی جدید از نقض حریم و حقوق کودکان 

و سوءاستفاده از احساسات شهروندان رو به رو شده ایم.
کودکان اشیائی نیستند که دست به دست بچرخند! آنها انسانند و ما بزرگ ترها 

حق نداریم از آنها برای منافع خود استفاده کنیم!

الماس ها ابدی اند 

کتاب »زبان های ساختگی« منتشر شد

 فرهنگ پوشش 
ازباستان تا امروز

گروه فرهنگ - فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ هایی است 
که همواره در خود تنوع بسیار زیادی را در خصوص پوشاک 
گروه های مختلف اجتماعی پذیرفته است. این گوناگونی و 
تنوع، نه فقط در گروه های قومی ی��ا مذهبی، بلکه در میان 
طبقات متعدد اجتماعی بر حسب جایگاه اقتصادی، سیاسی، 
جنسیتی و کارکردی خود در طی زمان به وفور دیده شده است.

اولین پوشاک ها در فرهنگ ایران باستان، حالت اسطوره ایی 
دارند، به گونه ای که فردوس��ی بر این باور است که کیومرث 
مبدع اس��تفاده از خز حیوانات به عنوان لباس بوده اس��ت، 
بنابراین نقل، کیومرث پادشاه سلس��له پیشدادیان معموال 
لباس پلنگ می پوشیده است. از نظر عمر خیام نیز، پیدایش 
اولین لباس ها با شاه هوشنگ بوده است، اما تابیدن و نساجی 
به دوران شاه طهمورث مربوط می شود. بنابر اسناد و سنگ 
نوش��ته های به ج��ا مان��ده از دوران باس��تان، در دوره های 
 مختلفی از تاریخ، ایرانیان پیشتاز پوشاک در جهان به شمار

می رفته اند. این پیش��تازی هم مربوط به قبل از اس��الم در 
ایران می شد و هم بعد از اسالم. تصاویر حکاکی شده بر روی 
س��نگ ها و آثار تاریخی به جا مانده از یونان، روم، چین و... 
نش��ان می دهد، که ش��اهزادگان و بزرگان آنان برای تفاخر 
خود، لباس های ایرانی بر تن می کرده اند. همچنین در عصر 
صفویه، شواهدی موجود است که درباریان اروپایی در موطن 
خود لباس ایرانی به تن می کردند. برای مثال تاورنیه جهانگرد 
مشهور فرانس��وی با هدایایی به دربار ش��اه عباس آمد و در 
بازگشت به فرانسه، لباس های ایرانی را در دربار ورسای رواج 
داد که تا مدت ها درباریان فرانسه از آن استفاده می کردند. 
همه این شواهد نشانگر قوت و نفوذ فرهنگ ایرانی در ملل آن 
عصر بود.  همچنین، بر مبنای تحلیل هایی که از علل و عوامل 
اصلی در فتح ایران به وسیله مسلمانان بر می شمارند، از جمله 
قرابت و نزدیکی اندیشه های اسالمی با فرهنگ ایران باستان 
مطرح است. ش��اید یکی از مهم ترین این قرابت ها از لحاظ 
فرهنگی نیز مربوط به نوع پوشش باشد. طرز دوخت لباس نیز 
از تعالیم خداوند مهربان به بشر است که از طریق پیامبرالهی 
حضرت ادریس)ع( صورت گرفته است. اسالم کلیات حدود 
لباس پوشیدن را به روشنی تبیین نموده و فرهنگ و آداب و 
سبک زندگی ملت ها و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و دیگر 
اموری را که بر زندگی اجتماعی اثر می گذارند، محترم شمرده 
است، لذا انتخاب طرح، رنگ، جنس و دیگر جزئیات لباس را 
به عرف جوامع واگذاشته است تا با رعایت حدود ، به تناسب 

فرهنگ ملی، نوع لباس خود را تعیین کنند.

 روبان قرمز

طنز نویس��ان اصفهانی نیمه دوم ماه رمض��ان را میهمان هفتاد و 
هفتمین نشست حلقه طنز نصف جهان شدند.

محمود سلطانی طنزپرداز و مجری برنامه، این جلسه را با خواندن 
شعر کوتاهی از خود آغاز کرد و سپس به بیان رویکرد جلسات حلقه 
طنز نصف جهان پرداخت و گفت: هر هنرمند آثار خود را می خواند 

و حضار به ارایه نقد و نظر درمورد اثر خوانده شده می پردازند.
سلطانی فرصت را در اختیار هنرمندان حاضر در سالن گذاشت تا 
آخرین نوشته های خود را بخوانند. ابتدا سجاد با لهجه اصفهانی شعر 

خود را که درمورد روابط یک خانواده اصفهانی بود، خواند.
دومین شاعر، علیرضا لقمانی بود که غزل بیتی با موضوع میهمان 
سروده بود. او در این شعر به انتقاد از میهمان و دردسرهایی که او 
برای میزبان ایجاد می کند، پرداخت و یوس��ف خوش نظر، یکی از 
حاضران در جلسه اثر او را نقد کرد.  در ادامه جلسه مجری برنامه از 
حضاری که دور میزها نشسته بودند و تقریبا تمامی آنها برای اولین 
بار بود که در این نشس��ت حاضر می شدند خواهش کرد آثار خود 
را بخوانند، اما آنها دس��ت خالی به نشست طنز نصف جهان آمده 
بودند و از میان آنها تنها داود نجفی که از با س��ابقه های حلقه طنز 
نصف جهان است یکی از خاطرات س��ربازی خود را برای حاضران 
تعریف کرد. بخش دوم جلسه با نمایش عکس های طنز با همکاری 
آرش فرهنگ پژوه آغاز ش��د. این عکس ها با محتوای اجتماعی به 
موضوعات مختلف��ی از قبیل رانندگ��ی، کار و ... می پرداخت. بعد 

از نمای��ش عکس ها، س��لطانی از پیام پورفالح مدی��ر خانه طنز و 
کاریکاتور اصفهان دعوت کرد تا به بیان فعالیت ها و اقدامات خانه 
طنز در ایام جاری بپردازد. پورفالح در رابطه با اس��تقبال فراوان از 
شب طنز شهروندی شیکرشیکن و این که چرا این مراسم در تاالر 
بزرگ تری برگزار نش��د، گفت: ما با مس��ئوالن تاالر هنر صحبت 
کردیم که قبل از جش��نواره تئاتر کمدی، شیکرشیکن2 را برگزار 
کنیم که این امکان میسر نشد. او با بیان این که تاالر ادب بعد از تاالر 
هنر بهترین سالن برای برگزاری چنین مراسمی بود، افزود: هزینه 
چنین مراسمی از طریق بلیت فروشی تأمین نمی شد به همین دلیل 
شهرداری بلیت های رایگان میان ارگان ها پخش کرد تا سالن خالی 
نماند.مدیر خانه طنز و کاریکاتور اصفهان داوری درمورد کیفیت 
آثار ادبی خوانده شده در این شب را به کارشناسان این رشته واگذار 
و به اهمیت این بخش از شیکرش��یکن2 تأکید کرد و گفت: تعداد 
هنرمندان دعوت شده به این بخش از شب طنز شهروندی از هفت 
نفر به هش��ت نفر افزایش پیدا کرد. پورفالح از طنزنویس��ان برای 
همکاری در انتشار شماره جدید »نیازطنزیها« دعوت به عمل آورد 
و گفت: »نیازطنزیها« تا شماره هفتم بسته شده است، اما از همه 
طنزنویس ها دعوت می کنم تا ما را در انتشار شماره های بعدی این 
نشریه یاری رس��انند. او افزود: در انتشار دور جدید »نیاز طنزیها« 
محدودیت موضوعی وجود ندارد و هنرمندان می توانند آثار خود را 

در قالب شعر، داستان، خبر و ... ارایه دهند.

 ای��ن طن��ز پ��رداز همچنی��ن از برگ��زاری کارگاه ه��ای
 طن��ز نویس��ی در آین��ده ای نزدی��ک خب��ر داد و گف��ت: 
در صدد هستیم کارگاه های طنز نویس��ی برای عالقه مندان این 
حوزه ادبی برگزار کنیم که به صورت ماهان��ه و جدا از برنامه های 
حلقه طنز نصف جهان برگزار خواهد شد. او شرکت در این کارگاه ها 
را برای عموم عالقه مندان آزاد اعالم کرد و افزود: در این کارگاه ها 

 به نق��د طن��ز، آم��وزش طنز 
و ... پرداخته خواهد شد.

با پایان صحبت های پورفالح، 
طن��ز نویس��ان خوان��دن آثار 
ادبی خ��ود را از س��ر گرفتند. 
محم��د رضای��ی طنزنوی��س 
جوان اصفهانی ش��عری فرانو 
با عنوان» سکته« برای حضار 
خواند. بعد از او نوبت به دهدار 
رسید تا شعری با ریتم» خونه 
مادر بزرگ��ه« بخواند. خواندن 
دهدار برای حض��ار به قدری 
عجیب ب��ود که حاض��ران در 
س��الن از هم��ان آغاز ش��روع 
به خندی��دن کردند. ب��ا تمام 
شدن ش��عر دهدار حاضران او 
را با دست های گرم خود مورد 

تشویق قرار دادند. خوش نظر که به ش��یوه پیشرفت برنامه انتقاد 
داشت اثر خوانده ش��ده و تعداد دیگری از آثار را طنز ندانست و از 
حاضران در سالن خواست که به ش��اخصه های یک اثر طنز توجه 
کنند. نوبت به زهرا دری رسید تا یکی از آخرین آثار این ماه حلقه 
طنز نصف جهان را قرائت کند. او شعری با موضوع»زن« سروده بود 
که به مسائل و مشکالتی که یک زن در جامعه با آن روبه رو است، 
می پرداخت. حاضران که به شدت تحت تأثیر شعر دری قرار گرفته 

بودند تا چند لحظه بعد از تمام شدن شعر، دری را تشویق کردند.
هرچه مراس��م به لحظه های پایانی خود نزدیک می ش��د عطش 
هنرمندان برای شنیدن آثار یکدیگر نیز بیشتر می شد. موج خنده 
فضای سالن را پر کرده بود. سلطانی و داود نجفی آخرین قطعه شعر 
این جلسه را به صورت همخوانی اجرا کردند. با پایان یافتن برنامه، 
هنرمندان و ش��هروندان اصفهانی به طبقه پایین خانه هنرمندان 
رفتند تا در میهمانی افطار که به همین مناسبت تدارک دیده شده 
بود، شرکت کنند. گفتنی است نشست بعدی حلقه طنز نصف جهان 

ششم شهریورماه، ساعت17برگزار خواهد شد.

در حلقه طنز نصف جهان رخ داد 

سکته با ریتم خونه مادربزرگه 

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره قصه گویی رضویعمو پورنگ  به همراه جشنواره  در مسیر اصفهان

مدیر اجرایي جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان گفت: با 
وضعیت مالي که براي بنیاد سینمایي فارابي ایجاد شده است، در 
حال حاضر هیچ کجا بهتر از اصفهان براي برگزاري این جشنواره 

نیست.
مجتبي شهیدي در پاسخ به این س��ؤال که چرا با وجود استقرار 
دبیرخانه  دائمي در اصفهان هر چند وقت یک بار صحبت از انتقال 
جشنواره به شهري دیگر مي شود افزود: این که جشنواره دبیرخانه 
دائم��ي در اصفهان دارد کامال صحیح اس��ت و این س��ؤال من از 

دوستان در فارابي هم هست که چرا بدون اطالعات کافي برخي 
مواقع صحبت مي شود؟!

وي افزود: در س��ال جاري مس��ئوالن فارابي اعتقاد داش��تند که 
ش��هرداري اصفهان ب��ه قرارداد ه��اي خود عمل نک��رده و بحث 
جا به جایي جشنواره به ش��هر دیگري را مطرح کردند. وي افزود: 
شهرداري اصفهان قراردادهاي خود را به طور کامل پوشش داده 
است، ولي به عنوان فیلمساز نقشي نداشته که بخواهد در این باب 
نیز مبلغي بپردازد، بلکه تولید فیلم و هزینه هاي تولید آن توسط 
فارابي باید انجام گیرد. مدیر اجرایي جشنواره کودک و نوجوان در 
اصفهان ادامه داد: اصفهان قطعا در سال جاري میزبان جشنواره 
فیلم کودک اس��ت و طي جلساتي که با دوس��تان فارابي برگزار 
کردیم اطالعات غلطي که به آنها داده شده بود، تصحیح و قرارداد 
نیز بسته ش��د و مدتي است که جلس��ات هفتگي براي برگزاري 
جشنواره نیز در حال انجام است. شهیدي تصریح کرد: همزمان 
با برگزاري جش��نواره، طي قراردادي با ش��بکه دو، این شبکه به 
همراه برنامه عمو پورنگ در اصفهان اجرا خواهند داش��ت و همه 

سینماهاي اصفهان نیز براي جشنواره آماده خواهند شد.

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان اس��تان اصفهان، سید حامد عسگری فر 
دبیر چهارمین جش��نواره بین المللی قص��ه گویی رضوی از 
تمدید 1۰ روزه مهلت ارسال آثار قصه گویی به دبیرخانه این 

جشنواره خبر داد.
مدیر کل کانون استان ضمن تشریح تقویم زمانی این جشنواره 
عنوان کرد: مهلت ارس��ال آثار تا تاریخ1۵م��رداد ماه تمدید 

شده است.

عس��گری فر به بخش های گوناگون این جشنواره اشاره و آن 
را شامل بخش مربیان، بخش آزاد، بخش ویژه نوجوانان1۳ تا 

17 سال و بخش بین الملل دانست.
وی درباره نحوه شرکت در جشنواره گفت:کلیه عالقه مندان 
در س��ه بخش مربیان کانون، آزاد و نوجوانان می توانند فیلم 
قصه گویی خود را در قالب data cd ویا data dvd با فرمت 
avi به همراه فرم شرکت، به دفاتر اداره کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان خود ارسال نمایند.
داوطلبین آزاد نی��ز می توانند س��ی دی قص��ه گویی و فرم 
مربوطه را از طریق مدیریت استان ها و یا شخصا به دبیرخانه 

موضوعی ارسال کنند.
دبیر جشنواره بر ترجمه فراخوان به ۵ زبان بین المللی اشاره 
 و ابراز امی��دواری نمود ب��ا عنایات حضرت علی ابن موس��ی
 الرض��ا )ع( و هم��کاری تمامی دس��ت ان��درکان برگزاری،
 این جش��نواره که م��ی تواند به ترویج و نش��ر مع��ارف اهل

 بیت)ع( منجر ش��ود2۳ و2۴ش��هریور ماه به نحو شایس��ته 
برگزار شود.

آخرین یلشویککریس مارکرفیلمسازی شاعر که عاشق گربه ها بود 

گروه فرهنگ - »کریس مارکر« متولد 2۹ ژوئیه1۹21در نوی سورسن  کارگردان برجسته 
و پرکار فرانسوی بود. او یک روز پس از تولد۹1 سالگی اش از دنیا رفت.

مارکر برای زندگی در انزوا، اجتناب از مصاحبه ها و دوری از عکاسان در طول زندگی اش بدنام 
بود. این کارگردان برجس��ته حتی با وجود این که در فرانسه متولد شده بود، به طعنه به دنیا 
اعالم می کرد که در مغولستان به دنیا آمده است. مارکر دوست نزدیک بسیاری از کارگردانان 

معروف مانند آلن رنه، آنیس واردا و هانری کلپی بود.
ژیل ژاکوب دبیر جشنواره فیلم کن در همان روز در بیانیه ای درباره درگذشت کریس مارکر، 
این کارگردان فرانسوی را ذهنی کنجکاو، فیلمسازی خستگی ناپذیر، شاعر عاشق گربه ها، 
شخصیت مرموز، دارای استعداد بس��یار زیاد و این که ما همگی شاگردان او هستیم، خواند. 
نخس��تین اثر مارکر مس��تند »المپیک پنجاه ودو«  درباره  المپیک هلسینکی سال1۹۵2 
میالدی بود. دیگر اثر او که در سال1۹۶1 میالدی ساخته شده است »اگر کوبا« نام دارد که 

وقتی از سوی فیدل کاسترو و منتقدان آمریکا مورد حمایت قرار گرفت، توسط دولت آمریکا 
توقیف شد.

کریس مارکر کارگردان مطرح و پرکار فرانسوی در سال1۹8۳میالدی برای ساخت مستند 
»بدون آفتاب« به شهرت جهانی دست یافته بود.

فیلم سینمایی »اسکله« نیز دیگر اثر مطرح و برجسته ای است که مارکر در سال1۹۶2 میالدی 
ساخت. فیلم های سینمایی »منظره های سرخ«  به کارگردانی مامورو اوشی و »دوازده میمون« 
به کارگردانی تری گیلیام از آثار برجس��ته ای اند که گفته می شود از »اسکله« این کارگردان 
فرانسوی الهام گرفته ش��ده اند. »ای کی« اثری درباره  آکیرا کوروساوا و »یک پوزخند بدون 

گربه« نیز دیگر آثار مطرح و برجسته ای هستند که کریس مارکر ساخت.
این کارگردان برجسته فرانسوی عالوه بر فعالیت در حوزه فیلمسازی، به عنوان روزنامه نگار و 

منتقد نیز در مجله ای به نام »کایه دو سینما« فعالیت می کرده  است.

SMS

در انتشار دور 
 جدید

»نیاز طنزیها« 
محدودیت 

موضوعی وجود 
ندارد و هنرمندان 

می توانند آثار خود 
را در قالب شعر، 

داستان، خبر و ... 
ارایه دهند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 جمع چپ پاهای فانتزی
 در ذوب آهن جمع است

سه بازیکن چپ پای ذوب آهن از ارکان خط هافبک این تیم در لیگ 
سیزدهم به حساب می آیند و لوکا حساب ویژه ای روی آنها باز کرده 
است. محسن مسلمان، قاس��م حدادی فر و میالد زنیدپور، سه چپ 
 پای ذوب آهن در خط هافبک هس��تند که نوع بازیش��ان فانتزی و 
چشم نواز اس��ت. به گزارش ایمنا، هر س��ه بازیکن در دیدار نخست 
ذوب آهن برابر استقالل خوزستان به صورت فیکس به میدان رفتند، 
 هرچند نتوانس��تند در امر گلزنی موفق باش��ند، اما حضور این سه

چپ پا در هر تیمی یک ویژگی مثبت به حساب می آید.
جالب اینجاس��ت که هر س��ه بازیکن ضربه آزاد هم خوب می زنند 
و همان طور که در بازی با اس��تقالل خوزس��تان ش��اهد بودیم در 
بازی های این فصل ذوب آهن باید منتظر چانه زدن این سه بازیکن 
 برای نواخت��ن ضرب��ات آزاد در موقعیت های مناس��ب باش��یم! در 
ذوب آهن حدادی ف��ر در میانه میدان نقش مه��م رهبری تیم را بر 
عهده دارد و دوچپ پای دیگر این تی��م در جناحین به بازی گرفته 
می شوند. اسماعیل فرهادی، مهدی رجب زاده و یا محسن بیاتی نیا 
تمام کننده و مکمل های راس��ت پای این س��ه چپ پا در ذوب آهن 
هس��تند. آیا ذوب آهن می تواند با وجود چنی��ن بازیکنان مکمل و 

هنرمندی در خط حمله به روزهای اوج خود بازگردد؟ 

مسابقات قهرمانی دختران کشور؛ 
فرصتی برای ملی پوش شدن

مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر کشور که حکم انتخابی تیم 
ملی را خواهد داشت، نیمه اول شهریورماه برگزار می شود. بر اساس 
اعالم کمیته بانوان فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی نوجوانان 
کشور، انتخابی تیم ملی در نیمه اول شهریورماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.
این مس��ابقات در دو منطقه و به صورت دوره ای برگزار می ش��ود و 
مرحله نهایی رقابت ها نیز در یک منطق��ه و به صورت دوره ای انجام 
خواهد ش��د. تیم ها برای اعالم آمادگی خود به فدراس��یون والیبال 
تا ۱۵ مرداد مهلت دارند و مرحله مقدماتی این مس��ابقات از پنجم 

شهریورماه آغاز می شود و تا ۱۳ شهریور ادامه می یابد.

آینده درخشان در انتظار آزمون
یک سایت ایتالیایی از عملکرد سردار آزمون تعریف کرده و از آینده 

درخشان این بازیکن ایرانی سخن گفت.
س��ایت lechampions ایتالیا در گزارش خود از بازی های لیگ 
اروپا به بازی روبین کازان مقابل جاگودینا هم اش��اره کرده است. به 
نوشته این سایت، یکی از مهم ترین نکات این بازی درخشش بازیکن 

۱۸ساله ایرانی روبین کازان یعنی سردار آزمون بوده است.
آزمون که بیس��ت دقیقه در لیگ اروپا به میدان رفت نش��ان داد که 

آینده درخشانی در انتظارش خواهد بود.

 نیک اندیش جایگزین 
سهمیه سپاهان در لیگ برتر هندبال

تیم نیک اندیش شهرداری اصفهان برای حضور در رقابت های لیگ 
برتر هندبال و به عنوان جایگزین تیم سپاهان اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی هیأت هندبال اس��تان اصفه��ان، با اعالم 
 کن��اره گی��ری باش��گاه فوالدمبارکه س��پاهان از ادام��ه حضور در

رقابت های لیگ برتر هندبال و با رایزنی های انجام ش��ده از س��وی 
مسئوالن هیأت هندبال استان، از این پس تیم نیک اندیش شهرداری 
اصفهان به عنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر حضور خواهد یافت.

در ادامه اطالعیه هیأت هندبال استان اصفهان آمده است:
»هیأت هندبال اس��تان اصفهان در تداوم رسالت خود و برای حفظ 
سهمیه و سرپا نگهداشتن هندبال دیار نصف جهان وظیفه خود دید 
تا از دیگر ظرفیت ها و سرمایه های این خطه استفاده کرده و حامی 
جدیدی را وارد این عرصه کند که خوش��بختانه با لبیک مسئوالن 
شهرداری اصفهان و باش��گاه نیک اندیش روبه رو شد که جای بسی 
تبریک و خرسندی دارد. ضمن آرزوی موفقیت برای تیم هندبال نیک 
اندیش درراه پرفراز و نشیب لیگ برتر هندبال ایران، معتقدیم همه 
 جامعه هندبال استان دلشان برای سپاهان و بازی های طوفانی اش

 با آن لباس های طالیی رنگ در لیگ تنگ می شود، ولی اعتقاد راسخ 
داریم که تیم تازه شکل گرفته نیک اندیش شهرداری اصفهان قادر 
خواهد بود با حضور خیره کننده خود در لیگ برتر بار دیگر قدرت و 

صالبت و اقتدار هندبال نصف جهان را به رخ رقبا کشاند.
البته ج��ا دارد از حضور و حمایت به موقع مدی��ر کل محترم ورزش 
و جوانان استان، نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای 
اس��المی، اعضای محترم ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، شهردار 
محترم اصفهان و مس��ئولین محترم باشگاه نیک اندیش برای حفظ 
سهمیه شهرمان که دوشادوش هیأت هندبال استان این دغدغه را با 
خود داشتند، تقدیر و تشکر نموده و برای تداوم بخشیدن به کارنامه 
پرافتخار هندبال اصفهان توس��ط تیم هندب��ال نیک اندیش آرزوی 

موفقیت کرد.«

 در سپاهان 
هیچ دغد غه اي نداریم

آرش افشين/ مهاجم تيم فوتبال سپاهان
من ۵ س��ال خوب را در تیم فوالد خوزستان س��پري کردم، اما فوتبال، 
حرفه اي است و در فوتبال امروز نباید اسیر احساسات شد و هم اکنون من 
در خدمت سپاهان هستم و تمام تالش��م را براي موفقیت این تیم به کار 
مي گیرم. اولین بازي با فوالد را با برد پشت سر گذاشتیم و من هم شروع 
خوبي در تیم سپاهان داشتم و 
از این بابت خوشحال هستم.

علیرض��ا رحیم��ي مدیریت 
خوبي دارد و ما در س��پاهان 
کامال راحت هستیم و فقط به 
فوتبال فکر مي کنیم و دغدغه 
دیگ��ري نداری��م. صمیمیت 
خوبي در تیم حاکم است و من 
بسیار در سپاهان راحت هستم.

مریم رحیمی خانم گل لیگ در آستانه لژیونر شدن قرار دارد،  البته به این شرط که تیم های خواهان او شرط 6
حجابش را بپذیرند، در غیر این صورت این موضوع منتفی می شود. پس از بازی های آسیایی در بنگالدش، 
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 سرمربی 
بچه به بغل پرسپولیس

حبس کشتی گیران 
بدهکار در اوالن باتور

هتل محل اقامت تیم ملی کش��تی فرنگی نوجوانان در مغولستان اجازه 
بازگشت به ایران را به تیم ملی کشورمان نداد. 

رقابت های کش��تی فرنگی قهرمانی نوجوانان آس��یا عصر روز ش��نبه با 
 سومی تیم ملی کشورمان در شهر اوالن باتور پایتخت مغولستان به پایان 

رسید.
 در حالی که انتظار می رفت تیم اعزامی بالفاصله به کش��ور بازگردد، اما 

هنوز خبری از زمان بازگشت این تیم منتشر نشده است.
 گفته می ش��ود مس��ئوالن تیم فرنگی نوجوانان به علت بی پولی، قادر به 
پرداخت هزینه های هتل مح��ل اقامت خود نبوده ان��د و به همین دلیل 
مس��ئوالن این هتل پاس��پورت های اعضای تیم را گرو نگه داشته اند و با 
خارج کردن اعضای تیم ایران از هتل، بازگرداندن پاسپور ت ها را منوط به 

پرداخت بدهی ها کرده اند. 

علی دایی در تمرینات پرسپولیس یا با موبایل صحبت می کند یا روزنامه 
می خواند یا اگر در این دو حالت نباش��د بچه به بغل تمرینات را نظارت 

می کند!
نورا دختر  سه ساله علی دایی حضور پررنگی در تمرینات پرسپولیس دارد. 
حضور دختر سرمربی پرسپولیس همیشه با استقبال بازیکنان و مدیرعامل 

پرسپولیس روبه رو می شود.
  از زمان��ی که علی دایی به عنوان س��رمربی پرس��پولیس انتخاب ش��ده

  هفت��ه ای حداقل یک مرتب��ه دخترش را بر س��ر تمرینات م��ی آورد تا 
 عکس های مختلف��ی از او در حال بچ��ه داری ثبت ش��ود، بدین ترتیب

می توان نتیجه گرفت اهمیت پدر بودن ب��رای علی دایی با عنوان چهره 
همیشه محبوب سرخ پوش��ان ارزش ویژه ای دارد و احتمال می رود به 

دیگران هم سرایت کند.
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مریم رحیمی؛  اولین لژیونر فوتبال زنان ایران

بس��یاری از مردم ، س��وارکاری را ورزش��ی لوکس م��ی دانند که 
توانایی پیشرفتش در خارج از ایران بس��یار بیشتر از داخل کشور 
 است، هرچند باید دانست سوارکاری رشته ای باستانی در ایران با 

سابقه ای چند صد ساله است.
سوارکاری، در چند س��ال اخیر با حمایت بخش خصوصی تا حد 
زیادی متحول شده، اما کماکان با مشکالت فراوانی دست و پنجه 
نرم می کند. با این که سال ها از رسمی شدن این ورزش می گذرد، 
هنوز هم قرنطینه اسب های ایرانی بزرگ ترین دغدغه سوارکاران 
برای تاختن در میادین بین المللی اس��ت. با وجود این مشکالت، 
 س��وارکاری روند رو به رش��دی را طی کرده و حتی س��وارکاران 
ایرانی برای حضوری موف��ق در بازی های آس��یایی برنامه ریزی 

کرده اند.

افق بلند سوارکاران ایرانی
چندی پیش ملی پوشان سوارکاری ایران در مسابقات بین المللی 
چهار ستاره )SCI4*( پرش با اسب جمهوری آذربایجان شرکت 
کردند و با نتایجی غیر قابل پیش بینی رو به رو شدند. این رقابت ها 
با شرکت تیم هایی از ایران، روسیه، ترکیه، گرجستان و لهستان در 
باکو برگزار شده بود. همچنین به علت حضور تیم های قدرتمند، 

سطح بسیار باالیی داشت. 
با رایزنی های انجام ش��ده ایران و آذربایجان، س��وارکاران ایرانی 

توانسته بودند با اس��ب های خود در این رقابت مهم حضور یابند. 
 به دنب��ال ای��ن رویداد مه��م در س��وارکاری ایران، ملی پوش��ان 
هم کم نگذاش��تند و به نتایج درخش��انی در این رقابت ها دست 

یافتند.
 مازیار جمشید خانی و مجید شریفی ملی پوش��ان ایرانی پس از 
سوارکاران جمهوری آذربایجان و لهستان توانستند در عناوین سوم 
و چهارم این رقابت ها قرار گیرند. با وجود این، سوارکاران ایرانی از 
این نتایج راضی نیستند و اهداف بزرگ تری در سر دارند، آن هم در 
شرایطی که سوارکاری در ایران با وجود داشتن فدراسیون، کامال 

شخصی و با حمایت اسپانسرها پیش می رود.

فدراسیون، تنها برگزار کننده مسابقات است
نداشتن بودجه مناسب فدراسیون سوارکاری ایران، اجازه هر گونه 
فعالیت مناسب را از این رش��ته گرفته است. سوارکاران ایرانی هم 
همیشه با جیب خودشان و البته اسپانسرهای شخصی که دارند، در 

مسابقات حضور می یابند.
 فدراس��یون ، به جز برگزاری مسابقات داخلی هزینه دیگری نمی 
کند، چرا که توانایی آن را ندارد. این در حالی اس��ت که این رشته 
حتی در دین اسالم هم مورد توجه بوده و بارها درباره پیگیری این 

ورزش سفارش شده است.
 محمد حس��ین مکاری نژاد ملی پوش س��ابق و مربی سوارکاری 

می گوید: اسب س��واری در ایران تنها با توجه به بخش خصوصی 
 پیش می رود و مس��ئوالن فدراس��یون خود را درگیر این مسائل 
نمی کنند. حتی دغدغه اصلی ما که مربوط به مش��کل قرنطینه 
اس��ت را هم هنوز حل نکرده اند. در صورتی که سوارکاران ایرانی 
ثابت کرده اند، پتانسیل باالیی دارند و تنها کمی توجه می تواند این 

رشته را در ایران به پیشرفت برساند.

 مش�کل قرنطینه و گمرک را حل کنند
مازیار جمش��ید خانی ک��ه در جمع۵00 س��وارکار برت��ر دنیا در 
 رنکینگ جهانی حضور دارد معتقد است سوارکاران ایرانی به علت 

حمایت های ناچیز هزینه های فراوانی را متحمل می شوند.
 او می گوید: برخی از دوستان مدام از جایزه۱4 هزار دالری که در 
مسابقات آذربایجان نصیب من شد صحبت می کنند، اما کسی به 
این موضوع اش��اره نکرد که حضور در این تورنمنت دست کم 4۵ 
میلیون تومان برایم هزینه داش��ت. این جایزه در نوع خود بسیار 
جالب است، اما همه هزینه های سفر و حضور با اسب شخصی به 

عهده خود ما بود.
 جمشیدخانی که در این رقابت ها به مقام سوم دست یافت، توقعات 
چندانی از فدراسیون ندارد. او ادامه می دهد: تنها نیاز سوارکاری 
ایران اعزام است. مسئوالن اجازه بدهند به مسابقات خارجی برویم، 
این تنها درخواست ماست. هزینه ها را خودمان پرداخت می کنیم. 
فدراسیون فقط باید کارهای مربوط به گمرک و سازمان دامپزشکی 

را تقبل کند.

22 میلیون پول اسب و زین سوارکاران
به تازگی هزینه های این ورزش چند برابر شده است. وزارت ورزش 
مدتی اس��ت که حتی هزینه اعزام س��وارکاران ملی پوش را تقبل 
نمی کند. یک دست لباس سوارکاری با افزایش نرخ های فعلی۱0 
میلیون تومان است و یک زین اسب۱2 میلیون تومان قیمت دارد. 
با وجود تمامی این شرایط، ملی پوشان ایرانی برای مدال آوری در 

بازی های آسیایی هم برنامه دارند.
مجید ش��ریفی دیگر س��وارکار برتر ایرانی می گوید: بچه های ما 
توانایی های باالیی دارند و تنها نیازمند کمی توجه هستند. ما در 
 آخرین تورنمنتی که حاضر ش��ده بودیم، با وجود تمام کاستی ها

بهترین عملکرد را از خود نش��ان دادیم. تنها چن��د اعزام خارجی 
کاستی های ما را برطرف می کند. 

االن هم بزرگ ترین هدف بچه ها حضور در بازی های آسیایی است 
و شک نکنید، در صورت عملی شدن نکاتی که عرض کردم، کسب 

مدال برایمان دور از دسترس نیست.

با وجود افتخار آفرینی سوارکاران ایرانی          

 شهداد مرتجی قرنطینه ؛ دغدغه ای همیشگی برای سوارکاری
سرمربی هندبال  نیک اندیش

تیم هندبال نیک اندیش شهرداری اصفهان که جایگزین 
س��همیه س��پاهان در لیگ برتر هندبال ش��ده است، با 
کادر فنی و سرپرس��تی جدید در این مسابقات شرکت 

خواهد کرد.
پس از انحالل تیم هندبال س��پاهان و ب��ا پیگیری های 
هیأت هندب��ال اصفهان، قرار ش��د این تی��م با حمایت 
ش��هرداری اصفهان و با ن��ام نیک اندیش در بیس��ت و 
شش��مین دوره لیگ برت��ر هندبال مردان باش��گاه های 

کشور حضور یابد.
شهداد مرتجی کمک مربی فصل گذشته سپاهانی ها که 
سابقه هدایت تیم هندبال ذوب آهن را نیز در کارنامه خود 
دارد، در این فصل س��رمربیگری نیک اندیش را بر عهده 
خواهد داش��ت و حمید زمانی که او هم دو س��ال پیش 
سرپرس��ت هندبالیس��ت های ذوب آهن ب��ود، به عنوان 

سرپرست تیم هندبال نیک اندیش فعالیت خواهد کرد.
این در حالیست که مجید رحیمی زاده سرمربی و مهدی 
اخوان سرپرس��ت س��پاهانی ها در فصل گذش��ته لیگ 
 برتر بودند که پ��س انصراف و انتقال امتیاز س��پاهان به 

نیک اندیش، دیگر با این تیم همکاری نخواهند داشت.
بازیکنانی که فصل گذشته در ترکیب سپاهان به میدان 
 می رفتند به جز س��جاد اس��تکی، محس��ن باباصفری و 
سید علیرضا موس��وی، در نیک اندیش ماندگار شده اند 
و در یکی دو روز آین��ده قراردادهای خ��ود را در هیأت 

هندبال اصفهان ثبت خواهند کرد.
فصل جدید لیگ برتر هندبال با حض��ور۱2 تیم، از 2۵ 
مردادماه کلید می خورد و تیم نیک اندیش ش��هرداری 
اصفهان طبق قرعه کشی، در هفته اول میزبان سنگ آهن 

بافق یزد خواهد بود.
گفتنی است، طبق اعالم هیأت هندبال استان اصفهان، 
نیک اندیش در س��الن شهید س��جادی اصفهان میزبان 

حریفان خود است. 

یادداشت

هاینکس برترین مربی بوندسلیگا
سرمربی فصل گذشته بایرن مونیخ و مهاجم بورسیا دورتموند به عنوان 
برترین مربی فصل اخیر بوندسلیگا انتخاب شد. یوپ هاینکس بایرن 
مونیخ را قهرمان بوندسلیگا ، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا کرد تا با 

4۵/9 درصد آرا بهترین مربی فصل شود. 

لواندوفسکی برترین بازیکن بوندسلیگا
در نظر سنجی برترین بازیکنان فصل بوندسلیگا همان طور که پیش بینی 
می شد ستاره لهستانی بورس��یا دورتموند؛ یعنی روبین لواندوفسکی  به 
عنوان برترین بازیکن فصل انتخاب شد. او در نظرسنجی بازیکنان حرفه ای 
آلمان۳۱/6  درصد آرا را کسب کرد و به مقام نخست این نظرسنجی رسید.

گواردیوال  نخستین جام را با  بایرن  از  دست داد

بایرن  مونیخ در سوپر جام آلمان متحمل شکست 
سنگینی شد و با نتیجه  چهار بر دو برابر تیم جوان 
دورتموند تن به شکس��ت داد تا نخستین شکست 

گوآردیوال با بایرن  مونیخ رقم خورد. 

 

جواد داوری یکی از س��ه ملی پوش اصفهانی اس��ت که برای 
س��ومین دوره متوالی، جام ملت های بسکتبال آسیا را تجربه 
خواهد کرد. داوری معتقد اس��ت تیم اعزامی ب��ه فیلیپین با 
 قهرمانی خود پاس��خ منتقدان عملکرد بس��کتبال را خواهد

 داد.
داوری در آستانه اعزام تیم ملی بس��کتبال ایران به فیلیپین 
برای حضور در بیس��ت و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال 
جام ملت های آس��یا به ایمنا گفت: اردوهای خوبی را پشت 
 س��ر گذاش��تیم، هماهنگ هس��تیم و مصدومی هم نداریم. 
می رویم برای جبران ناکامی دوره گذشته و قهرمانی دوباره 

در آسیا.
وی ادامه داد: با قهرمانی خود در جام ملت های آسیا به همه 

منتقدان بسکتبال که می گویند بسکتبال ایران ضعیف شده، 
نشان می دهیم تصورات آنها نسبت به این رشته اشتباه است 
و قهرمانی ماست که پاس��خ انتقادات آنها را به موقع خودش 

می دهد.
ملی پوش اصفهانی با اشاره به این که با نظر مهمد بچیروویچ 
در ترکیب اصلی تیم به میدان نخواهد رفت، گفت: ش��رایطم 

نسبت به دو سال قبل متفاوت شده است.
 بچیروویچ به استفاده از من در ترکیب اصلی اعتقادی ندارد و 
باید در رقابت های پیش رو فقط به عنوان جایگزین در ترکیب 
تیم قرار بگیرم. البته با هم��ه اینها تالش می کنم تا برای تیم 

مؤثر باشم و تابع نظر سرمربی تیم هستم.
تیم ملی بس��کتبال ایران با کمترین تغییر نسبت به دو دوره 
قبل این مسابقات عازم فیلیپین می شود. داوری در خصوص 
عدم تغییر در ترکیب تیم ملی و جایگزین نش��دن بازیکنان 
جوان تر بیان داش��ت: این تیم ش��امل بازیکنانی است که ده 
سال با یکدیگر تمرین کرده اند و از هماهنگی خوبی برخوردار 
هستیم، ضمن این که هنوز سن و س��ال این تیم چندان باال 

نیست.
 با این حال جوانانی هس��تند که در انتظ��ار ورود به تیم ملی  
هس��تند و با آغاز دوره جدید تمرینات تی��م ملی قطعا تعداد 

بسیاری از آنها جایگزین می شوند.
 آنها می توانند پش��توانه های خوبی باش��ند و این موضوع را 
در رقابت ه��ای رده های س��نی پایین تر و لیگ برتر نش��ان 

داده اند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازی با پرسپولیس هم مانند 
سایر بازی هاست، اما ش��رایط ذوب آهن به خاطر از دست دادن 

امتیاز مسابقه هفته اول لیگ حساس است.
قاس��م حدادی فر در خصوص شکس��ت ذوب آهن در هفته اول 
لیگ برتر مقابل استقالل خوزستان اظهار داشت: بازی در اهواز 
شرایط خاص خودش را دارد و آنها هم تیم خیلی خوبی داشتند 

و ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان را در ترکیب خود دارند.
وی ادام��ه داد: ب��ه نظ��ر من ما ب��ازی خوب��ی انج��ام دادیم و 
موقعیت های گلزن��ی زیادی هم داش��تیم، ام��ا در دقایق آخر 
مسابقه روی دو موقعیت حریف، دو گل دریافت کردیم. ما حتی 
در دقایق آخر هم از حریف سر بودیم و داشتیم حمله می کردیم 
که روی دو غافلگیری گل خوردیم و نتیجه را از دس��ت دادیم. 

باالخره فوتبال است و ما باید در تمام طول نود دقیقه تمرکز خود 
را حفظ می کردیم که در این مورد خوب عمل نکردیم.

هافبک ذوب آهن در پاسخ به س��ؤالی درمورد اشتباهات فردی 
بازیکنان و بی دقتی خط دفاع ذوب آهن در این مسابقه، تصریح 
کرد: باالخره وقتی تیم می ب��ازد، چنین صحبت های هم مطرح 
می ش��ود. امیدوارم بتوانیم نواقص خود را برط��رف کرده و این 

شکست را در بازی های بعدیمان جبران کنیم.
حدادی فر ناشناخته بودن حریف تازه لیگ برتری شده ذوب آهن 
را در این نتیجه بی تأثیر ندانست و افزود: این مسائل هم در بازی 
تأثیر دارد و روی عملکرد ما هم تأثیر داش��ت، انشااهلل در ادامه 
مسابقات، شناختمان از س��ایر تیم ها بیشتر خواهد شد و نتایج 

مطلوبی خواهیم گرفت.
سبزپوش��ان در هفت��ه دوم لی��گ برت��ر در اصفه��ان میزبان 
پرس��پولیس خواهند بود؛ تیمی که در فصل نقل و انتقاالت به 
شدت به دنبال جذب حدادی فر بود، اما بازیکن ذوب آهن چندان 
به خاص بودن این مسابقه برای خودش اعتقاد ندارد و می گوید: 
بازی با پرسپولیس هم مانند سایر بازی هاست، اما شرایط تیم ما 
حساس است، چون امتیاز بازی اول را از دست داده ایم. امیدوارم 
با تمریناتی که در طول ای��ن هفته انجام می دهی��م، بتوانیم با 
شرایط مناس��بی مقابل پرس��پولیس قرار بگیریم و بازی خوبی 

انجام دهیم.
وی افزود: تمرکز من همیشه روی تیم خودم بوده است و وقتی 
پیراهن ذوب آهن را پوش��یده ام همه توقع دارن��د برای این تیم 

بازی خوبی انجام دهم و ذوب آهن نتیجه بگیرد.

حدادی فر: 

بازی با پرسپولیس مثل بقیه بازی هاست
گاردراس تیم ملی:

نیمکت نشینم، اما تالش می کنم



اختصاص اعتبار به تکمیل بازار 
میدان امامزادگان دوخاتون شهرکرد

مدی��ر عامل س��ازمان نوس��ازی و 
بهسازی شهرداری شهرکرد گفت: 
10 میلی��ارد ریال اعتب��ار از محل 
درآمد داخلی این سازمان به تکمیل 
پروژه فاز چهارم ب��ازار امامزادگان 
 دوخات��ون ش��هرکرد اختص��اص 

یافت.
داود مؤمن��ی اظهار داش��ت: برای 
تکمیل این مجتمع تجاری و خدماتی،60 میلیارد ریال اعتبار دیگر 

مورد نیاز است.
وی با بیان این که فاز چهارم ب��ازار امامزادگان دوخاتون تاکنون 65 
درصد رشد فیزکی داشته است، افزود: عملیات تکمیلی این پروژه در 
زمینی به مساحت1700 متر مربع و زیربنای 5 هزار متر مربع و در 

قالب80 باب مغازه تجاری آغاز شده است.
مؤمنی خاطرنش��ان ک��رد: برای ای��ن مجموعه تج��اری و خدماتی 
پارکینگی به مساحت1300 متر مربع به صورت مسقف نیز احداث 
خواهد ش��د. مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی شهرداری 
شهرکرد، افزود: نزدیک به1800 مترمربع عرصه  تملک نشده، سد 
راه  این پروژه قرار گرفته اس��ت که توافقات و امور مربوطه به آن در 

حال پیگیری است.

خبر ویژه

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و 
بختیاری/ حجت االسالم رحمت اهلل اروجی

تدوین یک نقشه راه برای هدفمندس��ازی فعالیت های مساجد در 
استان ضروری اس��ت، چرا که مسجد نخس��تین نهاد عینی تمدن 

اسالمی بوده و تکریم جایگاه مسجد ضروری است.
مس��ئولیت مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد، نظارت و مدیریت و 
سیاستگذاری بر امور مساجد است و شأن و جایگاه مرکز رسیدگی 
 به امور مساجد در اس��تان پیگیری و نظارت بر روند فعالیت مساجد 

است.
چنانچ��ه ی��ک کارگ��روه 
از  متش��کل  مطالعات��ی 
افراد متخص��ص، برنامه ها 
و پیش��نهادهای مرب��وط به 
مصوبات مس��اجد را بررسی 
کنند، به ط��ور قطع در حل 
بسیاری از مشکالت مساجد 

استان راهگشا خواهد بود.

تدوین نقشه راه برای هدفمندی 
فعالیت مساجد ضروری است

چهره روزیادداشت
حوزه هنری نمایشنامه های برتر را منتشر می کند

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از چاپ و نشر نمایشنامه های برتر این استان خبر داد. 
حجت اهلل شیروانی  افزود: از بین20 اثر رسیده به حوزه هنری بعد از ارزیابی10 اثر برای چاپ در 

کتاب نمایشنامه های نویسندگان استان انتخاب شد.
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 مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری گفت: 33 جایگاه 
CNG در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

اس��ماعیل هیبتیان اظهار داش��ت: 33 جای��گاه CNG در این 
 استان وجود دارد که برای استقرار آنها 28 میلیاردو600 میلیون 

سرمایه گذاری شده است.
وی تصریح کرد: 19پروژه در حوزه گاز در این استان مصوبه دولت 
نهم و دهم بوده و  بیش از شش میلیارد تومان سرمایه گذاری آن 

بوده است.
 هیبتی��ان ادام��ه داد: 507 کیلومت��ر انتقال گاز در این اس��تان

انجام شده اس��ت که نس��بت به س��ال84 از 69 درصد افزایش 
برخوردار بوده است. 

تمام�ی واحده�ای صنعت�ی اس�تان چهارمحال و 
بختیاری از نعمت گاز برخوردار هستند

وی  با اشاره به این که90 درصد این استان از پوشش گاز برخوردار 
بوده است، بیان داشت: 77 درصد جمعیت این استان از نعمت گاز 

برخوردار هستند.
هیبتیان با بیان این که تمامی واحدهای صنعتی در این استان از 
نعمت گاز برخوردار هستند، اذعان داشت: 25 واحد صنعتی  این 
استان از نعمت گاز برخوردار هستند که نسبت به سال 84 از رشد 

44 درصدی برخوردار بوده است.
مدیر عامل ش��رکت گاز چهار محال و بختیاری گفت: با استقرار 
جایگاه هایCNG در چهار محال و بختیاری اشتغال دائم ایجاد 

شده است.

محفل انس با قرآن با مشارکت شرکت گاز استان 
 محف��ل بزرگ ان��س با قرآن با مش��ارکت ش��رکت گاز اس��تان

چهار محال و بختیاري و با حضور قاري مصري در محل حسینیه 
اعظم شهرکرد برگزار شد .

مهندس هیبتیان مدیر عامل شرکت گاز اس��تان چهار محال و 
بختیاري در حاشیه این مراسم،  با اشاره به این که امروز ضرورت 
برگزاري محافل قرآني بیش از هر زم��ان دیگري به نظر مي آید، 
اظهار داشت:  بي شک انس با قرآن، این بزرگ ترین معجزه هستي، 
ضمانتي خواهد بود براي سالمت جامعه به ویژه جواناني است که 

بناست آینده اي نزدیک سکانداران  این جامعه باشند. 
مدیر عامل و اعضای شورای مشارکت و مسئول واحدپژوهش  این 

شرکت از ناحیه لردگان بازدید کردند
طی این س��فر که با هدف معرفی هرچه بهتر فعالیت ها و اهداف 
نظام مشارکت و تقدیر از پیش��نهاددهندگان برتر در این ناحیه 
 برگزار ش��د مهندس هیبتیان مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان 
چهار محال و بختیاری ارج نهادن به ش��خصیت وجودی ش��أن 
 و منزلت پرس��نل از طری��ق ایجاد فضای مناس��ب ب��رای بروز

خالقیت ها و استعدادهای آنان  را رسالت اصلی شورای مشارکت 
دانست و اظهار داشت: خوشبختانه این  شورا تا حد قابل توجهی در  
افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت 
حل مسأله موفق عمل کرده اس��ت، تا جایی که با اشاعه فرهنگ 
مشارکتی و همکاری دسته جمعی، ش��اهد بهبود روابط کاری و 

رفتار سازمانی در سطح شرکت گاز استان هستیم.

رییس دانشگاه آزاد اس��المی واحد ش��هرکرد گفت: ثبت نام و 
پذیرش دانشجو در23 رشته کارشناسی و20رشته کارشناسی 
ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد  بدون آزمون انجام 
می شود. یاسین صعیدی با بیان این که دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شهرکرد در43 رشته تحصیلی»بدون آزمون« دانشجو می پذیرد، 
اظهار داشت: بر اساس سیاست های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اسالمی، داوطلبان عالقه مند به ثبت نام در رشته های کاردانی، 
 کارشناسی پیوس��ته و کارشناس��ی ناپیوس��ته واحد شهرکرد 
می توانند بدون آزمون در یکی از  رشته های مورد عالقه خود که 

در این دانشگاه دایر است، ادامه تحصیل دهند.
وی افزود: این نوع پذیرش در واحد ش��هرکرد ب��رای دومین بار 
صورت می گیرد و چگونگی ارزیابی و پذیرش بر اس��اس معدل 
کتبی دیپلم خواهد بود. به گفته وی، داش��تن دیپلم کامل نظام 
قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید 
متوسطه برای ثبت نام الزامی است و داوطلبانی که تا30 شهریور 
ماه سال جاری موفق به دریافت گواهی پیش دانشگاهی شوند، 
ثبت نام و ادامه تحصیل آنها بالمانع خواهد بود. رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهرکرد در خصوص انتخاب رشته نیز تصریح 
کرد: متقاضیان می توانند نس��بت به انتخاب چهار رشته/ شهر 
از یک مجموعه اق��دام کنند و انتخاب های مجدد آنها از س��ایر 
مجموعه های امتحانی نیز محدودیتی ندارد. صعیدی خاطرنشان 
کرد: داوطلبان پس از انتخاب رشته و تأیید آن در سایت، باید کد 
پیگیری  را دریاف��ت کرده و تا زمان اعالم نتای��ج، آن را نزد خود 

حفظ کنند.  وی همچنین تأکید کرد: پذیرش دانشجو در این دوره 
تنها برای نیم س��ال اول تحصیلی92-93معتبر بوده و پذیرفته 
شدگان امکان ثبت نام با تأخیر در نیم سال های بعدی را نخواهند 
داش��ت. صعیدی تعداد رش��ته های مقطع کارشناسی پیوسته 
 واحد شهرکرد را 29 رش��ته اعالم کرد و گفت: به جز رشته های

دکترای دامپزشکی، مهندسی عمران، حقوق، پرستاری، مامایی 
 و بهداش��ت که پذیرش دانش��جو در آن از طریق آزمون اس��ت، 
رشته های دیگر بدون آزمون پذیرش دارد. به گفته وی الهیات و 
معارف اسالمي، تاریخ وتمدن ملل اسالمي، تربیت بدني وعلوم 
ورزشي، فیزیولوژي ورزشي، حسابداري، دبیري الهیات ومعارف 
اس��المي، دبیري زبان و ادبیات فارس��ی، راهنمایي ومش��اوره 
ریاضیات و کاربردها، زبان شناسي زبان وادبیات فارسي، زیست 
شناسي س��لولي و مولکولي - زیس��ت فناوري، زیست شناسي 
س��لولي ومولکولي-ژنتیک، زیست شناسي س��لولي ومولکولی 
میکروبیولوژي، شیمي-کاربردي، علوم تربیتي، مدیریت وبرنامه 
ریزي آموزش��ي، علوم کامپیوت��ر، کتابداري و اطالع رس��اني، 
مهندسي کامپیوتر نرم افزار،  مهندسي کشاورزي-علوم دامي، 
مهندسي کش��اورزي-علوم وصنایع غذایي، مهندسي معماري، 
مهندس��ی مکانیک و مهندس��ي منابع طبیعي- شیالت، بدون 
آزمون پذیرش دارد. وی اظهار داش��ت: ثبت ن��ام داوطلبان در 
رشته های بدون آزمون بر اساس ضوابط دفتر آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمی و از طریق آدرس www.azmoon.org در مردادماه 

برای نیمسال اول سال تحصیلی  92-93انجام می شود.

  به جز رشته های
دکترای دامپزشکی، 
مهندسی عمران، 
حقوق، پرستاری، 
مامایی و بهداشت 
که پذیرش 
دانشجو در آن از 
 طریق آزمون است، 
رشته های دیگر 
بدون آزمون 
پذیرش دارد

 ارج نهادن به 
شخصیت وجودی 
شأن و منزلت 
پرسنل از طریق 
ایجاد فضای 
 مناسب برای بروز
خالقیت ها و 
استعدادهای آنان  
رسالت اصلی 
شورای مشارکت 
است

برای دومین سال متوالی؛مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری اعالم کرد: 

پذیرش در  دانشگاه  شهرکرد ؛بدون آزمون33 جایگاه  CNG در استان وجود دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی

: 92/6/18 ساعت 8/30 صبح  خواهان  : 911459ح 26 وقت رسیدگی  پرونده  2096 کالسه 
: فرشته طراحان  خوانده : سعید عباسی خواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان

احضار متهم
9109980358300690شماره  پرونده:  9210100353301336شماره  ابالغیه:  شماره   2334
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  910877محاکم  بایگانی: 
9110430811402443در پرونده کالسه 9109980358300690برای شمس اله حسینی به اتهام 
کالهبرداری و غصب عنوان مامور نظامی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/6/17 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 3924 مدیر دفترشعبه 107 

دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

2363 کالسه پرونده : 920626ح 16 وقت رسیدگی : 92/6/16 ساعت 11/30 صبح  خواهان : 
اسماعیل اولیائی خوانده توران چرخگر حقیقی فرد خواسته: تمکین خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان  ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان

تحدید حدوداختصاصی 

85 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ دو باب کاهدان و فضای جلو آن به شماره 3301 
فرعی واقع در کوی سر کمر جوشقان پالک یک اصلی بخش 12 کاشان  که طبق پرونده ثبتی 

بنام آقای ابوالقاسم سعید فرزند احمد و غیره  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده است، بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود ملک مرقوم تاریخ 1392/5/28 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد 
. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند.. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ وقت رسیدگی
93 در خصوص پرونده کالسه 408/92 خواهان هوشنگ بهلولی با وکالت ذبیحی دادخواستی 
بر مطالبه  بطرفیت علی همدانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/9  مبنی 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است.  ساعت11 صبح 
خواهان  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ثانی  مراجعه و نسخه  اختالف  ایران مجتمع شماره 1 شورای حل  بیمه  کاشانی جنب  محتشم 
تلقی  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 

 و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف
 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

92 کالسه پرونده : 920700 ح 16 وقت رسیدگی : 92/7/23 ساعت 10/30 صبح  خواهان : 
خدیجه حسینی  خوانده : حیدر یعقوبی  خواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

89 کالسه پرونده : 912153 ح 19 وقت رسیدگی : 92/6/9 ساعت 8/30 صبح  خواهان : زهرا 
کبیری رنانی خوانده : ناصر علویجه رنانی   خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش خواهان 
حقوقی  دادگاه   19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی 
به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اصفهان  
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 19 

دادگاه عمومی اصفهان

احضار 

88 چون آقای محمود تیموری  فرزند رضا شکایتی علیه آقای ولی اهلل تیموری مبنی بر تخریب 
تعرف عدوانی و قطع اشجار مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 920026ک 121  عمدی – 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 92/6/9 ساعت 10:00 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  لذا حسب  باشد،  می  المکان  مجهول  متهم 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 201مدیر دفتر شعبه 121 

دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ
بایگانی  90 شماره ابالغیه:9210100351501064 شماره پرونده:9209980351500255 شماره 
به  هنرمند  شهنوش  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منش   آزاد  بهنوش  شعبه:920257خواهان 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 345 ارجاع 
و به کالسه 9209980351500255 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/06/10 و ساعت 
11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ

بایگانی  91 شماره ابالغیه:9210100354001049 شماره پرونده:9209980354000092 شماره 
شعبه:920448خواهان عبد الحمید خیام باشی   دادخواستی به طرفیت خوانده محسن مسعودی 
به خواسته مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری(  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به 
کالسه  به  و  ارجاع   347 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید 

9209980354000092 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/06/16 و ساعت 12:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه 114 دادگاه عمومی ) کیفری (

شهرستان اصفهان 

احضار 
بر  مبنی  خانی  رضا  حمید  آقای  علیه  شکایتی  رضا  فرزند  کریمی   محمد  آقای  چون   2405
رسیدگی  وقت  ثبت،  دادگاه  این   911434 کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  کالهبرداری 
برای روز 92/6/16 ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  لذا حسب 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 215 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ رای 
2 کالسه پرونده : 1470/91 شماره دادنامه : 445بتاریخ :92/4/20  مرجع رسیدگی : شعبه هشت 
عالمه  خ  اصفهان   : محمدنشانی  فرزند  صالحان  نسرین  خواهان  اصفهان  اختالف  شورای حل 
پرنیان  مینو ساخت  1- شرکت  طبقه چهارم پ 1900  خوانده  ساختمان شکوفه  غربی  امینی 
2- مهدی رامی هر دو مجهول المکان   خواسته : الزام به انجام تعهدات در قرار داد 89215 
مورخ 89/8/15بابت واگذاری و پیش فروش آپارتمان گردش کار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهان نسرین 
صالحان فرزند محمد به طرفیت خواندگان 1- شرکت مینو ساخت پرنیان 2- مهدی رامی به 
خواسته الزام به انجام تعهدات در قرار داد 89215 مورخ 89/8/15 بابت واگذاری و پیش فروش 
آپارتمان ، باتوجه به جمیع اوراق پرونده و نظر به اظهارات خواهان و با توجه به عدم حضور و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه توسط خواندگان علیرغم نشر آگهی در روزنامه نسل فردا به شماره 4194 
برابر اعالم نظر کارشناسی انجام پذیرفته که اعالم نموده است خوانده نسبت به انجام تعهدات 
خود برابر قرار داد 89215 مورخ 89/8/15 اقدام ننموده است شورا بنا به قواعد لزوم و صحت 
مدنی  قانون  استنادمواد 10 -376-223-219  به  و  دانسته  به صحت  مقرون  را  دعوی خواهان 
تعهدمبنی  انجام  الزام  به  بر محکومیت خواندگان  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  ماده 198  و 
بر ساخت و احداث و تحویل یک واحد آپارتمان برابر مفاد قرار داد 89215 مورخ 89/8/15 
فیما بین و پرداخت هزینه های نشر آگهی و پرداخت مبلغ 56000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال بابت هزینه کار شناسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان می 

باشد. قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
وزرا  جمالیان  سعید  آقای  وکالت  با  بند  نقش  پور  حسن  22آقای  911796ح  شماره    2335
خسروی عمر و آبادی فرزند عبد الوهاب دادخواستی به طرفیت ناهید هادی خان هرسینی  فرزند 
رضا بخواسته تنفیذ طالق در آمریکا مورخه 91/6/17 مطابق با 2012/9/7 میالدی به این دادگاه 
تقدیم نموده است که به کالسه 9109980352201736 و به شماره بایگانی 911796 در شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 92/6/16 ساعت 10:30 
ظهر تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی 
فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. مدیر دفتر شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
 9209980352500245  : پرونده  شماره   9210460352500011: درخواست  شماره   87

شماره بایگانی : 920259  در پرونده کالسه بایگانی 920259 این شعبه واقع در اصفهان 
اتاق استان اصفهان طبقه 4  نیکبخت ساختمان دادگستری کل  باال خ شهید  باغ   خ چهار 
خوانده  طرفیت  به  امین  محمد  فرزند  گزاره  گز  شریعتی  شیرین  خواهان   454 شماره   
 فرامرز قربانی قشالقی فرزند حسن به خواسته طالق به تقدیم که دارای وقت رسیدگی
المکان  مجهول  خوانده  آدرس  اینکه  به  نظر  باشد  می   10 ساعت   1392/6/9 مورخه    
آیین قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  با  شده    اعالم 

 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
دادگاه  به  مفاد آن  از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  االنتشار آگهی می شود  کثیر 
از پس  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و   مراجعه 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه  
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
شهرستنان  ) خانواده   ( حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  و  بیست  شعبه  دفتر  مدیر   .  گردد 

 اصفهان 

اخطار اجرایی

75 شماره: 1294/91 به موجب رأی شماره 131 تاریخ 92/1/31 شعبه 20 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی اله بابائی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان معادل 
9500000 هزار ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/11/25 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت نیم عشر حق االجراء در حق محکوم له مهدی خدا بنده نشانی محل اقامت: خ 
قانون اجرای احکام: همین که  ماده 34   . مبین سیستم  قائمیه نبش کوچه 105 فروشگاه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
اختالف شعبه 20  الف:4733 شورای حل  م  نماید.  اعالم  ندارد صریحًا  مالی  اگر  و  کند 

اصفهان 

ابالغ 
ح  ش   92/3/25: تاریخ    177  : دادنامه  شماره   1 ح  ش   619/91  : پرونده  کالسه   77
شهیدبهشتی شهرخیابان  خمینی  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   : رسیدگی  مرجع   1 
 جنب بنگاه رسالت خواهان سعید طاهری شغل :بیکار نشانی : خمینی شهر خ امام شمالی 
کوچه شهید بهرام دباغی کوچه 15 خوانده 1- حمید رستمی 2نشانی : خمینی شهر بلوار 
توحید جنب اتوبوسرانی کوچه پیروزی  2 سعید معماریان مجهول المکان   رای شورای 
 حل اختالف در خصوص دادخواست خواهان آقای سعید طاهری ورنو سفادرانی فرزند
فرزند معماریان  سعید   -2 یداهلل  فرزند  رستمی  حمید   -1 آقایان  طرفیت  به  خسرو    

 غالمحسین بخواسته الزام به انتقال سند یکدستگاه موتور سیکلت هوندا 125 و خسارت 
 هزینه دادرسی نظربه اینکه انتقال سند رسمی موتور سیکلت فاقد الزام قانونی و قرار داد
 رسمی از سوی خوانده ردیف اول می باشد لذا شورا خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا 
 به ماده 20 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعالم مینماید رای صادره 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی خمینی 
 شهرمی باشد .تجدید نظر : مشخصات تجدید نظر خواه: سعید طاهری ورنوسفادرانی فرزند 
 خسرو شغل : بیکا ر نشانی :  خمینی شهر – خ امام شمالی – ک شهید بهرام دباغی ک فرعی 15 منزل 
نظر  تجدید   8414867364  : پستی  کد  ملی1130276570  کد  طاهری   شخصی 
 خوانده : 1- حمید رستمی فرزند یداله شغل آزاد نشانی : خمینی شهر بلوار توحید جنب
غالمحسین  فرزند  معماریان  سعید   -2 شخصی  منزل  پیروزی  کوچه  اتوبوسرانی    
 مجهول المکان تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه 177 مورخه 92/3/25
 619/92 کالسه  پرونده  موضوع  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه  از  صادره    
اینجانب  دادنامه  قرار   – دفاعیه  الیحه  و  مصدق  کپی  دادخواست:  منضمات  و  دالئل 
حل شورای  اول  شعبه  دادگاه  از   92/3/25 مورخ   177 شماره  صادره  دادنامه  به   نسبت 
 اختالف خمینی شهر ابالغ شده است در خواست رسیدگی مجدد می نماید . ضمنا رونوشت 
 دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعا برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم

 می گردد .  قاضی شورای حل اختالف شعبه 1 خمینی شهر 



خواندنی

 بزرگ ترین مشکالت
کم خوابی برای بدن

اخبار ویژه

دانشمندان دانش��گاه سنت اندروز 
دریافته ان��د که دلفین ها اس��امی 
خاص��ی ب��رای یکدیگر داش��ته و 
همدیگ��ر را مانند انس��ان ها صدا 

می کنند.
براس��اس یافته های دانش��مندان، 
دلفین ه��ای پ��وزه بط��ری تنه��ا 
 موجودات پس از انس��ان هس��تند 
ک��ه از ش��کل های خاص س��وت 
برای صدا کردن اعضای خانواده و 
دوس��تان اجتماعی خود استفاده 

می کنند.
پژوهش دلفین های پوزه بطری در 
آب های اطراف اسکاتلند نشان داد که آنها به صدای سوت ها جواب می دهند. این یافته ها 
نشان داده که دلفین ها از سوت های نشانه دار به عنوان القابی برای مورد خطاب قرار دادن 
یا تماس با همتایان خود در دریا استفاده می کنند که کامال مشابه شیوه انسانی اسم صدا 
کردن توسط انسان هاس��ت. محققان صدای ساختگی ضبط ش��ده از سوت های نشانه دار 
دلفین ها را در دریا پخش کردند که شامل سوت های دلفین های آشنا در یک گروه و نمونه ها 

غیرآشنا از گروه دیگر بود.
بررسی واکنش ها از روی یک قایق کوچک نش��ان داد که دلفین ها به سوت های نشانه دار 

پاسخ داده و در برابر سوت های دیگر بی تفاوت می ماندند.
سوت دلفین ها شامل جیرجیرهای بم بوده که بسته به عمق آب و بسامد آنها از فاصله 20 
کیلومتری قابل شنود اس��ت. به گفته محققان، خطاب با نام، یکی از خصوصیات تعریفی 
زبان انس��ان بوده و دلفین ها نیز از شیوه شناس��ایی منحصربه فرد خود با سوت نشانه دار 
برخوردارند. باورها بر این اس��ت که گروه های اجتماعی دائم التغییر دلفین ها در کنار دید 
ضعیف آنها در زیر آب باعث ایجاد این پدیده شده اس��ت. این پژوهش در مجله مجموعه 

مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شده است.

کارهای س��اختمانی از تخریب تا 
س��اخت به علت هزینه ب��ر بودن و 
داش��تن مش��قت های زیاد نیاز به 
دقت باالیی دارند، زیرا هر اشتباهی 
می تواند خس��ارات مالی یا گاهی 
اوقات جان��ی را به همراه داش��ته 

باشد.
تخریب خانه های فرسوده از طریق 
اصولی، کاری اس��ت که ش��رکت 
های خ��اص انج��ام م��ی دهند تا 
 خانه به خودی خود خراب نشده و

حادث��ه ای ب��ه وجود نی��اورد. این 
ش��رکت ها معموال از وسیله های 

مناس��ب و افراد خبره برای کار تخریب اس��تفاده می کنن��د. با توجه ب��ه آن که کارهای 
ساختمانی نیاز به دقت باالیی دارد، یک ش��رکت در تگزاس چندی پیش دچار اشتباهی 
مهلک شد؛ اشتباهی که باعث بی خانمان گشتن یک خانواده گردید. این شرکت در حرکتی 

عجیب ساختمان خانه ای را به اشتباه خراب کرد.
این شرکت ساختمانی که اسمی از آن برده نشده است برای تخریب خانه ای اعزام می شود، 
اما آنها با رسیدن به محل، خانه ای که بغل دست خانه اصلی بود را خراب می کنند و وقتی 
صاحب خانه به محل می رسد فقط با یک زمین خالی روبه رو می شود. دیوید آندروود به 
 همراه همسرش در مسافرت بود و زمانی که به خانه برگشت تنها با یک زمین خالی روبه رو

 شد. آنها بعد از پرس و جو متوجه شدند شرکت ساختمانی، خانه آنها را تخریب کرده است 
و تمام ضایعات آن را نیز جمع کرده است!

 صاحب این خانه که حاال بی خانمان شده است تنها از این شرکت ساختمانی شکایت کرده 
و منتظر آن است تا شاید بتواند خسارت چندصدهزار دالری خود را از این شرکت دریافت 
کند. این خانه به گفته او در دوران بچگی توسط پدرش ساخته شده بود و خاطرات بسیاری 

را در دل خود داشت.

عجیب ترین تخریبدلفین ها یکدیگر را با نام صدا می زنند

خواب در طول روز باید به مقدار کافی باشد تا سالمت 
بدن تضمین شود. پزشکان همیشه به داشتن خواب 
کافی تأکید می کنند و از این رو اگر ش��ما نتوانید به 
خوبی بخوابید به بیماری های متفاوتی دچار خواهید 
ش��د که جبران آنها بس��یار سخت اس��ت. پزشکان 
همیش��ه به خواب7 یا 8 س��اعته توصیه می کنند و 
اعتقاد دارند اگر میزان خواب روزانه کمتر از این باشد 
دچار کم خوابی هس��تید و بیماری های مختلفی به 

سراغ شما خواهد آمد.
 این بیماری ها م��ی توانند به راحتی انس��ان را از پا 
درآورده و باع��ث مرگ ش��وند. ب��رای جلوگیری از 
مش��کالت متعدد، تنها کافی اس��ت خ��واب خود را 
تنظیم کنید. در ادامه به بزرگ ترین مش��کالتی که 

کم خوابی برای بدن به وجود می آورد اشاره داریم.

 اولین مش��کل پس از یک دوره کم خوابی در 
 قل��ب رخ خواه��د داد. دانش��مندان به ای��ن نتیجه

رسیده اند که اگر فردی روزانه به میزان کافی خواب 
داشته باشد و غذای درست بخورد تا 65 درصد کمتر 
به مشکالت قلبی دچار می ش��ود، اما همین مقدار 
ریسک باال می رود اگر خواب به اندازه کافی نباشد. 

  تحقیقاتی که بر روی5600 نفر انجام ش��ده 
است نشان می دهد آن دسته از افرادی که کمتر از 6 
 س��اعت خواب ش��بانه دارند بیشتر به س��کته دچار

می ش��وند. این تحقیقات حاکی از آن است که این 
افراد دقیقا زمانی که از خواب کوتاه بیدار می ش��وند 

دچار سکته های مغزی یا قلبی خواهند شد. 

  کم خوابی می تواند میزان قن��د خون و مواد 
داخل رگ ها را ب��اال و پایین کند، ب��ه همین دلیل 
مشکالتی کانند فشار خون و دیابت خیلی سریع در 
افراد هویدا می شود. خواب می تواند تا حد بسیاری 
فعالیت های عروقی را کنت��رل کند و همچنین وزن 
انس��ان نیز با خ��واب درس��ت کنترل خواهد ش��د. 
تحقیقات نشان می دهد کمبود خواب می تواند باعث 

چاقی انسان شود. 

 کم خوابی مشکالت بزرگی به همراه دارد که 
یکی از آنها به وجود آمدن کابوس های خاصی است 
که هنگام خواب ممکن است به سراغ هر کسی آید. 
پزشکان اعتقاد دارند اگر کسی کم خواب باشد دچار 
مشکالتی مانند هیجان و افسردگی خواهد شد. این 
 افراد دچ��ار بیماری های س��ختی می ش��وند، زیرا 
نمی توانند مشکالت خود را در خواب خود پنهان یا 

آنها را فراموش کنند. 

  اگر به زیبایی پوس��ت خود اهمیت می دهید 
باید دقت داشته باشید که بی خوابی می تواند برای 
شما مانند سم باشد. مطالعات حاکی از آن است که 
هنگام خواب فع��ل و انفعاالت خاصی روی پوس��ت 
صورت می گیرد که باعث نرم و لطیف شدن پوست 
می شود، اما بی خوابی تنها می تواند پوست را خشک 

کرده و باعث آسیب دیدن بدن شما شود.

دانشمندان دریافته اند صحبت کردن افراد درمورد خودشان 
می تواند بسیار لذت بخش بوده و مغز را شاد کند.

به گزارش س��رویس پژوهش��ی خبرگ��زاری دانش��جویان 
ایران )ایس��نا(، براس��اس ی��ک تحقی��ق جدید، اف��راد40 
 درصد از وقتش��ان را ب��ه صحبت کردن درمورد خودش��ان

 می گذرانند.
محققان دانشگاه هاروارد در مطالعاتش��ان بر روی این نکته 
متمرکز شدند که چرا افراد صدای خود را تا این اندازه دوست 
دارند و این که آیا این موضوع به بخش هایی از مغز که مرتبط 

با پاداش و لذت است، ارتباط دارد یا خیر؟
آنها پس از انجام آزمایشاتشان با اس��تفاده از فناوری اسکن 
مغزی، دریافتند هنگامی که افراد درمورد خودش��ان سخن 
می گویند، این موضوع واکنشی ش��یمیایی را ایجاد می کند 
 و این امر آنها را بر آن می دارد که اطالعات خصوصیش��ان را 

به طور مکرر به اشتراک بگذارند.
محققان حاضر در ای��ن مطالعه از تصویرب��رداری رزونانس 
مغناطیس��ی کاربردی )fMRI( برای انجام آزمایشاتش��ان 

بهره بردند. این ابزار تصویربرداری می تواند تغییرات حاصل 
در سطوح جریان خون به بخش های خاصی از مغز را هنگامی 
 که این عضو در معرض محرک های خاصی است، شناسایی 

کند.
در طول آزمایش fMRI، تیم علمی از195ش��رکت کننده 
خواست که درمورد خود، عقاید و ویژگی های شخصیتیشان 

صحبت کنند، سپس از آنها خواسته شد که در خصوص عقاید 
و ویژگی های دیگر افرادی که می شناختند، صحبت کنند.

دانشمندان س��طوح جریان خون را در مغز شرکت کنندگان 
در طول هر دو بحث اندازه گیری و از این سطوح برای مقایسه 
مس��تقیم تف��اوت در فعالیت��ی نورونی بین این دو ش��رایط 

استفاده کردند. 
زمانی که شرکت کنندگان درمورد خودشان صحبت کردند، 
دانش��مندان افزای��ش در فعالیت غش��ای MPFC را که با 
تفکر مرتبط با خ��ود ارتباط دارد، کش��ف کردند. همچنین 
برای نخس��تین بار تیم علمی متوجه تغیی��ر در فعالیت های 
NAcc و ناحیه VTA مغز شد. هر دوی این نواحی در مغز 

با آزادسازی دوپامین مرتبط هستند.
دوپامین ماده شیمیایی است که سیستم های پاداش و شادی 

مغز را کنترل می کند.
محققان نتیجه گرفتند که صحبت کردن درمورد خود اساسا 
لذت بخش است و این موضوع افراد را به صحبت کردن مکرر 

درمورد این احساسات لذت بخش ترغیب می کند.

صحبت کردن درباره خود، مغز را شاد می کند
نکتاتی برای ازدواج موفق

گردش، تفریح س��الم و فعالیت های مش��ترک ک��ه موجب افزایش 
صمیمیت، عالقه و همدلی با همسر می شود را فراموش نکنید.

فراموش نکنید که ازدواج پیوند و تعهدی متقابل بین زن و مرد است 
و هر دو بایستی نقش و وظیفه  خود را برای تداوم آن به نحو شایسته 
انجام داده و آمادگی الزم را برای برخورد با مش��کالت زندگی کسب 

نمایند.

  ویژه زوج های جوان
»از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان جفت هایی 
آفرید تا به وسیله آنان آرامش پیدا کنید و دوستی و محبت میان شما 
)زوج( قرار داد. همانا در این، نشانه هایی است برای کسانی که اندیشه 
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 برادر و خواهر گرامی، آغ��از زندگی جدید را به ش��ما تبریک عرض 
می کنیم. امیدواریم با یاری حق تعالی و به��ره گیری از اطالعات و 
مهارت های الزم برای زندگی مش��ترک، بتوانی��د ازدواجی موفق و 
سرشار از خوشبختی و شادکامی داش��ته باشید. فراموش نکنید که 
ازدواج پیوند و تعهدی متقابل بین زن و مرد اس��ت و هر دو بایستی 
نقش و وظیفه خود را ب��رای تداوم آن به نحو شایس��ته انجام داده و 

آمادگی الزم را برای برخورد با مشکالت زندگی کسب نمایند.
متِن حاضر حاوی نکاتی اس��ت که برای زندگی س��الم و موفق شما 
بسیار ضروری است. آن را به دقت مطالعه نموده و در زندگی مشترک 

خود به کار بندید.
1- نسبت به همسر خود نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را 
امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این ودیعه الهی تالش کنید.

2- به همسر خود احترام گذاشته و با وی محترمانه صحبت کنید. در 
ارتباط با او از عواطف سرشار و محبت بسیار دریغ نورزید.

3- حقوق متقابل خود و همسرتان را بشناسید و در ایفای حقوق وی 
تالش نمایید.

4- از رفتارهای پر خطر )مصرف مواد مخدر، ارتباط با افراد ناباب و...( 
که زندگی شما را با مشکل جدی مواجه می سازد خودداری نمایید.

5- فرام��وش نکنید که والدی��ن، اولین الگوی رفت��اری و اجتماعی 
فرزندان خود هستند، بنابراین صمیمیت شما روی رفتار فرزندانتان 

تأثیر مثبتی دارد.
6- گردش، تفریح س��الم و فعالیت های مشترک که موجب افزایش 

صمیمیت، عالقه و همدلی با همسر می شود را فراموش نکنید.
7- فراموش نکنید که احترام و ارتباط مناس��ب با خان��واده  خود و 
همسرتان می تواند در خوش��بختی شما بس��یار مؤثر باشد، پس از 

آنها دوری نکنید.
8- به پیشرفت و رشد شخصیت همسر خود عالقه مند باشید و زمینه 

را برای تحقق این امر فراهم نمایید.
9- زمینه را برای پرورش احساسات مثبت و عواطف سازنده نسبت 

به همسر خود فراهم سازید.
10. محبت خود را به همسرتان به صورت عملی نشان دهید و سعی 
کنید در روز تولد او، سالروز ازدواج و یا مناسبت های دیگر به او هدیه 

دهید و از این طریق محبت خود را ابراز نمایید.
11- سعی کنید فهرستی از قابلیت ها و صفات مثبت همسر خود را در 

نظر بگیرید و از صفات برجسته و مثبت او تعریف کنید.
12- به نیازهای اساس��ی همس��ر خود از جمله نیازهای جسمانی، 

امنیت خاطر، احترام و دوست داشته شدن توجه کنید.
13- چنانچه در زندگی با مش��کلی مواجه ش��دید، س��عی کنید از 

متخصصین مربوطه کمک بگیرید.
14- در هنگام گفتگو با همس��رتان با دقت به گفتار او توجه کنید و 

اجازه دهید که مطالب خود را کامال بیان کند.
15- باور کنید که همس��رتان انسانی اس��ت منحصر به فرد و واجد 
ویژگی های ش��خصیتی مثبت و منفی، لذا از مقایسه او با دیگران به 
ش��دت بپرهیزید و تغییرات رفتاری و پیشرفت فکری و اخالقی وی 

را تحسین نمایید.
16- سعی کنید حاالت و روحیات و عالیق همسر خود را بشناسید و 

در تأمین عالیق منطقی وی، خود را ملزم نمایید.
17. حریم یکدیگر را مراعات کرده و از جر و بحث با یکدیگر خودداری 
کنی��د. در رفتارهای خود صادقان��ه عمل نم��وده و از پنهان کاری و 
دروغگویی پرهیز کنید تا موجب احس��اس س��وءظن، شک و تردید 

در زندگی نشوید.
18- باور کنید که هر کلمه و گفتار شما دربردارنده بار عاطفی و روانی 
است که در وجود شنونده تأثیر مثبت و منفی دارد، لذا سعی کنید از 

زبان گرم، مالیم و توأم با احترام و محبت استفاده کنید.
 19. ب��رای دس��تیابی به تفاه��م و خوش��بختی بیش��تر و ارتباط با 
همسرتان از صداقت و راستی استفاده کنید. مطمئن باشید که رمز 
خوشبختی در صادقانه زیس��تن و بهره گیری از این صفت برجسته 

انسانی است.
 20. ب��ه مدیریت کان��ون خانواده اهمی��ت دهید و س��عی کنید در 

تصمیم گیری و هدایت زندگی از هماهنگی الزم برخوردار شوید.
21- احترام به قوانین، هنجارها و ارزش ه��ای اجتماعی را در کلیه 

مراحل زندگی خود مد نظر قرار دهید.
22- هرگز اجازه ندهید افکار مأیوس کننده و منفی بر وجود اعضای 
خانواده شما سایه افکنده و ریشه های شادکامی و شادابی شما را از 

بین ببرد.
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پیامبر اکرم  )ص( :
شب قدر ، گرامیداشت زندگان و غنیمت براى مردگان است. 

عکس نوشت

مسابقات جام جهانی 
 اسکی روی چمن
 در اتریش

یک شرکت داروسازی با استخراج موادی از لیمو و تبدیل آن به 
نانوذرات موفق به تولید دارویی برای درمان سرماخوردگی و ترمیم 

زخم های حاصل از آسیب های ورزشی شده است.
شرکت پاالندای بیوتکنولوژی اخیرا چندین مقاله منتشر کرده 
اس��ت که در آنها به معرفی س��ه محصول زیس��تی جدید خود 
پرداخته است. یکی از این داروها مربوط به درمان سرماخوردگی 
است که با استفاده از فناوری نانو تولید شده است. تمام محصوالت 
پاالندای در بازار تحت نام تجاری »فیتوفیر« عرضه می شود. اولین 
دارویی که فیتوفیر به بازار عرضه کرد، کاتچین اکس��تراکت نام 
 Phytofare™ .داش��ت که با اقبال عمومی در بازار روبه رو شد
Limonoid Glycoside Complex دومی��ن داروی این 
شرکت اس��ت که همانند داروی اول با فروش نسبتا خوبی روبه 
رو ش��د. فروش این محصول در حال حاضر بیش��تر از میانگین 

فروش داروهای مشابه در بازار است. این شرکت داروی منحصر به 
فردی تولید کرده که از تمام اجزای لیمو نظیر آب، پالپ و پوست 
در تهیه آن استفاده کرده اس��ت. این دارو در واقع یک محصول 
C و A اس��تخراجی اس��ت که در آن، هم ویتامین های��ی نظیر 

 وجود دارد و هم اجزای لیموناد در آن است و از سوی دیگر مواد 
 معدنی مختلفی نظیر پتاسیم و پکتین در این دارو یافت می شود.

 این دارو می تواند با عفونت ها مبارزه کرده و درمان مناسبی برای 
سرماخوردگی  و آنفلوآنزا باش��د. همچنین این دارو دوره درمان 
بیماری را کاهش داده و قادر اس��ت زخم های حاصل از جراحات 
ورزشی را بهبود دهد. در اوایل دهه1960کاروان المپیک آمریکا 
از Citrus Bioflavonoids برای ورزش��کاران خود استفاده 
کرد. نتایج نشان داد گرفتگی عضالت به حداقل رسیده و جراحات 
ورزشی دو برابر سریع تر از حالت عادی درمان می شود. با توجه 
به این نتایج جالب توجه که با اس��تفاده از این محصول به دست 
آمد، ورزش��کاران می توانستند زمان بیش��تری فعالیت داشته و 
ورزش های س��نگین تری انجام دهند، در نتیجه عملکرد بهتری 

به دست می آمد.

افزایش خطر ابتال به  سرطان  
باآالینده های گازی

پژوهش��گران اروپایی 
طی تحقیقاتی هشدار 
می دهند ک��ه آلودگی 
هوا، خصوصا آلودگی 
س��وخت  از  ناش��ی 
اتومبیل ها در ترافیک، 
ب��ه طور چش��مگیری 
خطر پیشرفت سرطان 
ریه و سکته  قلبی را در 
افراد افزایش می دهد.منطقه  مرکزی، در این تحقیق یک 
تیم بین المللی،36 مطالعه را با اطالعات هزاران بیمار در12 

کشور اروپایی، آمریکا و چین بررسی کردند.
این پژوهش که ب��ر روی300 هزار نفر در ی��ک دوره  13 
 س��اله انجام ش��د، مش��خص کرد افرادی ک��ه در مناطق 
پ��ر ترافیک زندگ��ی می کنند، بیش��تر در مع��رض خطر 

پیشرفت سرطان ریه و سکته قلبی قرار دارند.
در بیمارانی که در معرض سکته  قلبی قرار داشتند، آلودگی 
موجب ضعف عض��الت قلب و ب��ه تبع آن کاه��ش پمپاژ 
خون به نقاط مختلف بدن می ش��د که این موضوع ارتباط 
مستقیم با سکته  قلبی داشت. یکی از پژوهشگران در این 
باره گفت: خطر بزرگ تری که افراد را تهدید می کند، قرار 
گرفتن زیاد در معرض آلودگی های گازی مانند دی اکسید 
کربن، دی اکس��ید گوگرد و دیگر آالینده های گازی است 
که می توانند در ریه ها رسوب کرده و از آنجا به جریان خون 
راه یابند. طبق مطالعات سازمان جهانی سالمت، آلودگی 
هوای ش��هرها س��االنه یک میلیون و300 ه��زار نفر را در 

سراسر جهان به کام مرگ می کشد.

سالمتترمیم زخم ها با نانوداروی لیمویی
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