
هزینه جراحی برگشت باروری رایگان شد
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت عنوان کرد 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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پنجمین جشنواره سینمایی ماالتی ترکیه رضا عطاران را به عنوان 
یک کمد ین برجسته برای عضویت د ر هیئت د اوران بخش مسابقه 
اصلی خود برگزید.این جشنواره از 21 ت��ا 27 نوامبر )30 آبان تا 6 
آذر( د ر شهر ماالتی ترکیه برگزار می شود.  عطاران با حضور د ر این 

جشنواره برای اولین بار به عنوان د اور د ر یک فستیوال ...

 رضا عطاران برای اولین بار داور 
یک جشنواره خارجی شد

 صرف جویی مصرف آب
4 همیشه ضروری است

 قیمت جدید
4 مرغ تعیین شد 3

مهلت کمیته تحقیق و تفحص از 
شهر بازی شهر رویا ها تمدید شد

پای یک 
مربی
 در 
میان بود!

 تعداد خانوارهای بدون
 شاغل افزایش یافت

 نصر اصفهانی:دفن اموات 
با پرداخت مالیات

اختصاص  ۱۰۰ میلیارد دالر 
اعتبار براي مترو شوخي بود

راه اندازی مدارس 
زیست محیطی در شهر اصفهان

 فعالیت بخش تعاون 
در اقتصاد استان بیشتر شود

4

4
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عدم نصب دودکش سهم 
40 درصدی را در مرگ دارد

 مد یر عامل ش��رکت گ��از استان اصفه��ان گفت:
 عد م نصب دود کش سه��م 40 د رصد ی از مرگ و 
میرمرد م اصفهان را د ر بر اث��ر خفگی و نشت گاز 
د ارد. سعید مومن��ی د ر جمع خبرنگ��اران اظهار 
 داش��ت: نشت گاز به د لی��ل استفاد��ه از وسایل 
غیر استاند ارد آمار 10 د رص��د ی را د ر اصفهان به 

خود اختصاص داد ه است. وی گفت: نشت گاز...

8
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قنات های تاریخی 
ثبت جهانی می شوند

ناقوس هشدار  وارونگی هوا
بیماران قلبی تنفسی بهتر است به طور کلی مناطق خوش آب و هوا را برای زندگی انتخاب کنند و از زندگی در کال ن شهرها بپرهیزند اما اگر در چنین موقعیتی 

 از آلودگی و اینورژن قرار گرفتند الزم است از خانه خارج نشوند یا به طور موقت مناطق خوش آب و هواتر مانند باغ ها ساکن شوند که تسویه هوا
 بهتر انجام می شود

س :آرشیوی [
]عك

مد یرکل میراث فرهنگی، صنایع د ستی 
 و گرد ش��گری استان اصفهان گفت: ما به 
د نبال ثبت بین المللی قنات های اصفهان 
به صورت مجموعه ثبتی هس��تیم و سه 
قنات اصفهان در قالب ی��ک مجموعه به 

ثبت بین المللی می رسند.
فرید ون اللهیاری پیرام��ون پنجمین اثر 
 ثب��ت بین الملل��ی اصفهان اظه��ار کرد: 
د ر گذش��ته یک مجموعه اثر را به صورت 
ثبتی د ر یونسکو سازمان های بین المللی 
ثبت می کرد یم اما محد ود یت سهمیه د ر 
کشور برای ثبت وجود د اش��ت و هر سال 
 یک اثر را می توانستیم برای ثبت معرفی 
کنیم.وی افزود: سازمان میراث فرهنگی 
به این سم��ت رفته که آث��ار را به صورت 
گروهی و مجموع��ه ای به ثب��ت برساند 

به ط��ور مثال د ر ثب��ت باغ  م��وزه، 9 باغ 
موزه د ر سط��ح کشور را د ر ی��ک پروند ه 
به ثبت بین المللی رسان��د یم که باغ موزه 
چهلستون و باغ موزه فین کاشان از استان 

اصفهان د ر این آثار هستند.
مد یرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گرد شگری استان اصفهان تصریح کرد: 
د ر بخش قنات ه��ای تاریخ��ی سازمان 
میراث فرهنگ��ی به دنبال ای��ن بود ه که 
مجموعه ثبتی را د اشته باشد که 3 قنات 
از استان اصفهان معرفی شد ه و مطالعات 
آن در حال انجام بود ه که قنات ش��اخص 
آن، قن��ات 2 طبقه د ر اردس��تان، قنات 
شاهین ش��هر و قن��ات 2500 ساله میمه 
بود ه که ثبت آن در دستور کار قرار گرفته 

3است...
3
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يادداشت

 برگزاری کنگره های شهدا 
دراستان

رئیس سازمان بسیج دانشجویی اصفهان گفت: همزمان با روز 
بسیج دانشجویی کنگره های شهدا در سراسر استان اصفهان 
و دانشگاه های استان برگزار می شود.محمد رضایی با اشاره به 
برنامه تقدیر از دانشجویان بسیجی اردوهای جهادی اصفهان 
اظهار کرد: پنجشنبه 29 آبان، مراسم »شکوه هجرت« با تقدیر 
از دانشجویان بسیجی فعال در اردوهای جهادی و مسئوالن 

استان برگزار می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه به2 آذر س��الروز تش��کیل بسیج 
دانش��جویی به فرمان ام��ام خمینی)ره( نزدیک می ش��ویم، 
محوری��ت ای��ن برنامه با موضوع س��الروز تش��کیل بس��یج 
دانش��جویی و ش��کوه هجرت اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: 
امسال نزدیک به 3 هزار دانشجو در مناطق محروم اصفهان، 
چهارمحال و بختی��اری، کهگیلویه و بویراحمد، سیس��تان و 
بلوچس��تان در اردوهای جهادی 14 روزه در 80 گروه اعزام 
ش��ده اند.رضایی گفت: این اف��راد در بخش های بهداش��تی، 
آموزش��ی، فرهنگی کش��اورزی و منابع طبیعی با محوریت 
اقتصاد مقاومتی  فعالی��ت کرده اند که زیر نظ��ر 500 نفر از 
مس��ئوالن پایگاه ها، اعضای اصلی فعالی��ت کرده اند بنابراین 
روز پنجشئنبه در مراسمی از اعضای اصلی آن تقدیر به عمل 

می آید.

 ديوان عالی کشور حکم
 سعید مرتضوی را تايید کرد

دیوان عالی کشور حکم »س��عید مرتضوی« دادستان سابق 
تهران که در ش��عبه 76 دادگاه کیفری اس��تان تهران صادر 
شده بود را تایید کرد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران 
با ریاست قاضی »سیامک مدیر خراسانی« حکم انفصال دائم 
از خدمات قضایی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری 
را به اتهام مش��ارکت در بازداش��ت غیر قانونی برای »سعید 
مرتضوی« صادر کرده اس��ت.این رای به دیوان عالی کش��ور 

رفت که این دیوان رای اشاره شده را تایید کرد.

عقب نشینی نیروهای داعش از 
پااليشگاه بیجی

    به گفته مقامات عراقی، نیروه��ای داعش از مناطق اطراف 
پاالیشگاه نفتی بیجی عقب نشینی کردند.

به نقل از واشنگتن پس��ت، به گفته مقامات عراقی، نیروهای 
داعش از مناطق اطراف پاالیشگاه بیجی در شمال عراق عقب 
نشینی کردند. این اقدام به منزله پایان محاصره یک ماهه این 
منطقه استراتژیک نفتی توس��ط داعش و پیروزی با اهمیت 

برای نیروهای طرفدار دولت است.
ای��ن منطق��ه ک��ه در 110 مایلی ش��مال بغداد واقع ش��ده 
 اس��ت، در م��اه ژوئی��ه توس��ط نظامی��ان داع��ش محاصره

 شد.

 برگزاری مصاحبه استخدامی
 در راه و شهرسازی  استان 

سرپرس��ت معاون��ت توس��عه مناب��ع انس��انی اداره کل راه 
و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختی��اری از آغ��از برگ��زاری 
مصاحبه های تخصصی آزمون اس��تخدامی این اداره کل خبر 
داد. لطف اهلل خوانس��اریان اظهار کرد: ای��ن اداره کل بر طبق 
مجوز از دفت��ر منابع انس��انی و تحول اداری اس��تانداری در 
فروردین ماه سال گذشته اقدام به برگزاری آزمون استخدامی 
در سطح این اس��تان کرده تا از این آزمون 18 کارشناس در 
رشته های شغلی )راه و ساختمان، ماشین آالت، حسابداری، 

مکانیک، کارشناس شهرسازی( جذب کند.
سرپرس��ت معاون��ت توس��عه مناب��ع انس��انی اداره کل راه و 
شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از مراحل 
اولی��ه اداری و درج آگهی اس��تخدام در جراید این اس��تان 
متقاضیان ش��رکت در آزمون در ای��ن اداره کل ثبت نام و در 

آزمون توانمندی های تخصصی و عمومی شرکت کردند.
خوانساریان دهکردی خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی آزمون 
عمومی، از نف��رات برگزیده ب��ه صورت جداگانه و براس��اس 

رشته های شغلی مصاحبه های تخصصی به عمل آمد.

يک سوم تسهیالت مشاغل خانگی 
پرداخت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی چهارمحال وبختیاری 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک س��وم تسهیالت مشاغل 

خانگی استان از سوی بانک های عامل پرداخت شده است.
داوود شیوندی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
اس��تان چهارمحال بختیاری اف��زود: امس��ال 120میلیارد 
ریال تسهیالت مش��اغل خانگی به دس��تگاه های اجرایی و 
12 بانک عامل ابالغ شده اس��ت.وی گفت:در این مدت 608 
پرونده اشتغالزایی با 28میلیارد و 500میلیون ریال طرح به 
بانک های عامل ارسال ش��د که از این تعداد، چهار میلیارد و 

340میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است.

برخورد با متخلفان احداث مزارع 
پرورش ماهی در بستر رودخانه ها

فرماندار شهرستان اردل از برخورد قانوني با متخلفان احداث 
مزارع پرورش ماهي در بستر رودخانه ها، خبر داد.

  محمد نوذري در جلس��ه کمیت��ه حفاظت از مناب��ع آب این 
شهرس��تان، گفت: حدود 70 مزرعه پرورش ماهي فاقد مجوز 
قانوني در سطح شهرستان وجود دارد که پرونده تخلف آن ها 
از طریق مراجع قانوني در حال پیگیري اس��ت و براي تخریب 
تعدادي از آن ها حکم صادر شده اس��ت. وي با اشاره به اینکه 
مزارع غیر مجاز حق کساني که این مجوزها را دریافت کرده اند، 
ضایع مي کند، خاطرنشان کرد: بسیاري از بیماري هاي آبزیان 
نیز از طریق همین م��زارع غیر مجاز که در بس��تر رودخانه ها 

احداث مي شوند به سایر کارگاه ها منتقل مي شود.

حمیدرضا مقدم فر دارای دکترای امنیت ملی از دانش��گاه 
عالی دفاع ملی است و هم اکنون مشاورت فرمانده کل سپاه 

پاسداران را به عهده دارد.
وی معتقد است که توانمندی موشکی ایران معادالت امنیتی 
در منطقه را برهم زده و از سوی دیگر گروه ها و کشورهایی 
که عمق اس��تراتژیک جمهوری اس��المی ایران محسوب 
می شوند، توانسته اند با بهره مندی از این موشک ها ضربات 

سنگینی به رژیم صهیونیستی بزنند.
مقدم فر همچنین موش��ک های ای��ران را از جمله عواملی 
می داند که در تحول نظم جهانی و افول قدرت نظامی آمریکا 

در منطقه بسیار مؤثر بوده است.
آنچه در ذی��ل می آید متن گفت وگو ب��ا حمیدرضا مقدم  فر 

است:
 به نظرشما توانمندی موش�کی چه تأثیری در اقتدار 

کشورمان در عصر کنونی می تواند داشته باشد؟
توانمندی موش��کی به عنوان یکی از عوامل اقتدار و مؤلفه 
قدرت در جمهوری اسالمی مطرح است؛ این مؤلفه نه تنها 
امروز، بلک��ه در دوران دفاع مق��دس نیز تأثیر ش��ایانی در 
تعیین سرنوشت جنگ داش��ت. در دوران جنگ تحمیلی 
وقتی ما به توان ش��لیک و تولید موش��ک ها دست یافتیم 
حالت بازدارندگی بس��یار زیادی برای کش��ورمان در برابر 
دش��من به وجود آمد و با ش��لیک اولین موش��ک از سوی 

ای��ران، ع��راق بمب��اران ش��هرها را متوق��ف کرد.واقعیت 
این اس��ت که امروز ه��م در اختی��ار داش��تن ظرفیت ها و 
پیشرفت های موش��کی یک عنصر قدرت آفرین و اقتدارزا 
برای هر کش��ور محس��وب می ش��ود و علی رغ��م اینکه در 
دوران پساجنگ س��رد هس��تیم ولی همچنان قدرت های 
بزرگ دنیا ب��ه افزایش ق��درت موش��کی خ��ود در انواع و 
اقس��ام مختلف آن، کن��ار س��ایر توانمندی ه��ای نظامی 
بس��یار اهمیت می دهند.در ای��ن ش��رایط افزایش قدرت 
موشکی جمهوری اس��المی به ویژه با اتکا به توانمندی های 
بومی و ق��درت درون زا س��هم بس��یار زی��ادی در افزایش 
ق��درت بازدارندگی جمه��وری اس��المی در برابر تعرضات 
احتمالی دش��من �� چه در داخل مرزها و چه در عقبه های 
استراتژیک ما دارد.امروز توانمندی های موشکی جمهوری 
اسالمی به کش��ورها و گروه هایی که عمق اس��تراتژیک ما 
محس��وب می ش��وند و انقالب اس��المی در آنجا نفوذ نرم 
 معنوی دارد )همانند غزه و لبنان( نیز منتقل ش��ده است و 
آن ها از این توانمندی ها در خنثی سازی تهاجماتی که علیه 
آنان از س��وی دشمن صورت می گیرد، اس��تفاده می کنند؛ 
همانند آنچه در جنگ اخیر غزه اتفاق افتاد و جهانیان به عیان 
دیدند که جمهوری اسالمی اقتدار علمی و تکنولوژیک خود 
را برای کمک به مردم مظلوم و بی دفاع غزه و فلس��طین در 
اختیار حماس و مقاومت اس��المی قرار داد.از س��وی دیگر 

علی رغم رش��د س��ریع علمی کش��ور که 16 برابر متوسط 
رش��د علمی جهان است و پیش��رفت های غیرقابل انکار در 
فناوری صلح آمیز هس��ته ای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، 
س��لول های بنیادی و.... واقعیت این اس��ت ک��ه توانمندی 
موشکی جمهوری اسالمی ایران نماد پیشرفت و اقتدار علمی 
کشور محسوب می شود. صنعت موشکی غیر از تأثیر در 
رشد حوزه های مختلف علمی کش�ور، در مناسبات 
سیاس�ی و بین المللی چه تأثیری دارد و چه ارمغانی 

برای جمهوری اسالمی ايران به بار آورده است؟
صنعت موشکی عنصر بسیار مهمی در تغییر معادالت امنیتی 
منطقه و جهان اس��ت. توان و اقتدار موشکی ایران الگوهای 
امنیتی منطقه را تغییر داده است. امروز ایران به عنوان یک 
قدرت بزرگ منطقه ای مطرح است، یعنی عالوه بر قدرت نرم 
که نشأت یافته از پیام اصیل و حق انقالب اسالمی و برگرفته 
از معارف اصیل اسالم ناب محمدی و مکتب تشیع است، در 
حوزه قدرت سخت نیز به توانمندی های ایران در تبدیل شدن 

آن به قدرت بزرگ منطقه ای مؤثر بوده است.
این موفقیت اگرچه مرهون قد رت نرم انقالب اسالمی منبعث 
از فرهنگ اسالم ناب محمدی)ص( و آموزه های مکتب تشیع 
است، اما در بعد سخت قطعاً مرهون توانمندی های جمهوری 
اسالمی ایران در پیشرفت های اعجاب انگیز صنعت موشکی 
اس��ت.تأثیر این پیش��رفت ها را می توان در اعتراف مقامات 
غربی به نق��ش بالمنازع ای��ران در منطق��ه و پیروزی های 
شکوهمند و افتخار آفرین مقاومت اسالمی در جنوب لبنان 
توس��ط حزب اهلل و در غزه توس��ط حماس و جهاد اسالمی 
مشاهده کرد که توانستند با قدرت ایمان و بهره مندی از توان 
موشکی که جمهوری اسالمی در اختیار آن ها قرار داده بود، 
طعم شکست را به ارتش مجهز رژیم صهیونیستی بچشانند، 
کاری که ارتش های مجهز اعراب از عهده آن برنیامدند.همه 
آنچه درباره توانمندی موشکی ایران و تأثیر آن بر معادالت و 
مناسبات جهانی و منطقه ای عرض کردم، در حقیقت حاصل 
مفهومی به نام مدیریت جهادی است که امسال از سوی رهبر 
حکیم و فرزانه انقالب مطرح شد. شهید طهرانی مقدم نماد 
و س��مبل برجس��ته ای از مدیریت جهادی است، یعنی اگر 
بخواهیم برای فرمایش حضرت آقا درباره مدیریت جهادی، 
یک نماد با شاخص ها و ویژگی های دقیق آن معرفی کنیم، 

باید بگوییم: شهید حاج حسن طهرانی مقدم.
انصافاً باید اذعان کرد که اگر ت��الش، مجاهدت و مدیریت 
شهید طهرانی مقدم نبود، امروز چنین توان موشکی باالیی 

نداشتیم.

ش��هردار ش��هرکرد از آمادگی شهرداری 
برای خدمات رس��انی در ماه های س��رد 
س��ال خبرداد. نوراهلل غالمیان دهکردی 
در نشس��ت س��تاد حوادث غی��ر مترقبه 
شهرداری شهرکرد اظهار داشت: با توجه 
به نزدیک ش��دن فصل زمستان مجموعه 
شهرداری شهرکرد و س��ازمان های تابعه 
برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان در 
روزهای سرد پاییز و زمس��تان از آمادگی 
الزم برخوردار است.وی افزود: 400 نیروی 
خدماتی، ستادی و 50 دس��تگاه ماشین 
آالت برفروبی برای پاکسازی معابر از برف و 
رفع آبگرفتگی ها در نظر گرفته شده است.

غالمیان گف��ت: بیش از 6 هزار تن ش��ن 

مخلوط با نمک ب��ه منظور پخش در معابر 
حادثه خیز و لغزنده ش��هری آماده و دپو 
شده است.غالمیان دهکردی اضافه کرد: 
مخازن مخصوص حاوی کیسه های شن 
نیز به منظور دسترسی شهروندان در 30 
نقطه لغزنده و حادثه خیز شهری جانمایی 
خواهد شد.شهردار شهرکرد صادر نشدن 
مجوز حف��اری در فص��ل بارندگی، هرس 
درختان، تعمیر و بازسازی جداول تخریب 
شده س��طح ش��هر، لکه گیری خیابان ها 
و معابر س��طح، الیروبی جوی و جداول و 
سیمان کاری کف جداول برای جلوگیری 
از جمع شدن آب به منظور مقابله با هرگونه 
ح��وادث مث��ل آب گرفتگی و ی��خ بندان 
سطح شهر و آماده باش وس��ایط حمل و 
نقل عمومی برای س��رویس دهی بهتر به 
ش��هروندان را از دیگر اقدامات شهرداری 

عنوان کرد.
غالمیان دهکردی خاطر نش��ان ساخت: 
ش��هروندان می توانند مشکالت احتمالی 
هنگام بارش برف و باران را به شماره تلفن 

137 شهرداری گزارش نمایند.

کان��ون دبیرخان��ه   مس��ئول 
مس��اجد  هن��ری  فرهنگ��ی   
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
طرح یاوران نماز با رویکرد سبک 
زند گی اس��المی پنجش��نبه 29 
آبان م��اه د ر مجتم��ع فرهنگی 
 هنری غدی��ر ش��هرکرد برگزار

 می شود.
حجت االسالم مراد یوسفی اظهار 
کرد: طرح یاوران نماز با رویکرد 
سبک زندگی اس��المی 5 شنبه 

29 آبان ماه به مدت یک روز در مجتمع فرهنگی هنری غدیر ش��هرکرد 
برگزار می شود.

 وی اف��زود: ای��ن ط��رح ب��ا ش��رکت اعض��ای کانون ه��ای فرهنگ��ی 
هنری مساجد سراسر استان برای آشنایی بیش��تر نوجوانان و جوانان با 
 سبک زندگی اس��المی با رویکرد نماز و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزار 

می شود.
مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری 
 گف��ت: کالس های آموزش��ی تالوت ق��رآن، موذنین و آم��وزش احکام 
 در ای��ن طرح ب��رای دان��ش آم��وزان و دانش��جویان با حضور اس��اتید 
 مجرب اس��تانی برگزار و ب��رای ش��رکت کنندگان گواهی پای��ان دوره 

صادر می شود.

سی سال اقتدار موشکی سپاه در گفت وگو با مقدم فر:

 شهرداری شهرکرد مهیای خدمات رسانی
 در فصل سرماست

 طرح ياوران نمازبرگزار 
می شود

روحانی در ديدار وزير خارجه ونزوئال:موشکهایایرانمعادالتامنیتیمنطقهرابرهمزدند

ايران و ونزوئال از لحاظ فکری 
به هم نزديکند 

حس��ن روحان��ی در 
دیدار ب��ا رافائل رامیرز 
گف��ت: اگر چ��ه از نظر 
جغرافیایی با هم فاصله 
داری��م ول��ی از لحاظ 
فکری با ه��م نزدیک و 

دو کشور مهم و انقالبی در دو نقطه حساس جهان 
هستیم.

حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی در 
دیداربا  رافائل رامی��رز وزیر ام��ور خارجه ونزوئال 
با بی��ان اینک��ه ونزوئال یک کش��ور دوس��ت برای 
جمهوری اسالمی ایران در همه زمینه ها محسوب 
می ش��ود، گفت: اگر چه از نظ��ر جغرافیایی با هم 
فاصل��ه داریم ول��ی از لحاظ فکری ب��ا هم نزدیک 
و  دو کش��ور مه��م و انقالبی در دو نقطه حس��اس 
جهان هستیم.رئیس جمهوری تصریح کرد: ایران 
و نزوئال بای��د در همه زمینه ها در کن��ار هم بوده و 
یکدیگر را یاری کنند تا دش��منانمان نتوانند علیه 
مناف��ع ملت هایمان، قدم  بردارند.حس��ن روحانی 
در ادامه ض��رورت همفکری در خصوص مس��ایل 
مهم اقتصاد جهانی به ویژه نوسانات قیمت نفت را 
مورد تأکید قرار داد و اظهار داش��ت: التهاب بازار و 
افزایش و کاهش ناگهانی قیمت نفت، ثبات اقتصاد 
جهانی را تحت تأثی��ر قرار می ده��د از این رو باید 
تالش ش��ود تا نفت، قیمت متعادلی داشته باشد.

رئی��س جمهوری همچنی��ن با تأکید ب��ر افزایش 
سطح همکاری های اقتصادی و تس��ریع در اتمام 
طرح ها و پروژه های موجود بین دو کشور، گفت: در 
زمینه روابط دوجانبه به ویژه در خصوص مس��ایل 
اقتصادی همواره در پی توسعه روابط خواهیم بود.

رامیرز وزیر امور خارجه ونزوئ��ال نیز در این دیدار 
با ابالغ س��الم رئیس  جمهوری ونزوئال به روحانی 
گفت: ونزوئال دوس��تی بزرگی را با ایران بنا کرده و 
مصمم است همکاری ها و مناسبات خود با ایران را 
هر چه بیشتر ارتقاء دهد.وزیر امور خارجه ونزوئال 
خاطر نش��ان کرد: ونزوئال در تمام��ی عرصه های 
 بین الملل��ی در کنار جمهوری اس��المی ایران قرار

 دارد .

اخبار کوتاه

روابط خارجه

2
تبریکبهمناسبتسالگردآزادسازیسوسنگرد

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی دیروزیکشنبه سی و دومین سالگرد آزادسازی سوسنگرد را 
تبریک گفت.وافزود: آزادسازی شهر سوسنگرد پس از رهنمودهای امام خمینی )ره( با همت رزمندگان 

اسالم آزاد شد. بنده این فتح را به ملت بزرگ ایران و به ویژه مردم عزیز سوسنگرد تبریک می گویم.
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بازرگانان چهارمحال وبختیاری که به کشور ترکیه سفر 
کرده اند با تجار کشور ترکیه در زمینه تجارت کاالهای 

تولیدی توافق کردند.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
 وبختی��اری گف��ت: س��رمایه گ��ذاران ت��رک و 
چهارمح��ال  در  تولی��د  ان��درکاران  دس��ت 
اس��تانبول در  نشس��تی  در  بختی��اری   و 

  فرصت ه��ا، ظرفی��ت ه��ا و توانمندی ه��ای جذب 
 س��رمایه گذاری خارجی در این اس��تان را بررس��ی

 کردند.س��یدنعیم امامی افزود: براس��اس این توافق 
بازرگانان چهارمحال و بختی��اری در زمینه صادرات 
آب معدنی، بادام، گز، فرش دستباف و صنایع دستی با 

بازرگانان کشور ترکیه توافق کردند.
هیئت اقتصادی استان چهارمحال و بختیاري در این 
سفر با سرمایه گذاران و کارآفرینان ترکیه ای ومحسن 
مرتضایی فر سرکنس��ول جمهوری اسالمی ایران در 

استانبول، دیدار و گفت و گو کردند. 
هیئت اقتصادی چهارمحال و بختیاری به سرپرستی 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و مدیران اتاق 
بازرگانی و جمعی از نمایندگ��ان بخش خصوصی به 

استانبول سفر کرده اند.
این هیئت در سفر به استانبول همچنین از نمایشگاه 
 بی��ن المللي کفش د��ر مرکز نمایشگاه بین المللي

»سی.ان آر« دیدن کردند.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان 

توافقبازرگانانچهارمحالوبختیاریباتجارترکیه

 معرفی روستاهای چهارمحال و بختیاری 
به جشنواره »روستاهای دوستدار کتاب«

 جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: روستاهای منتخب چهارمحال و بختیاری به جشنواره روستاهای 
دوستدار کتاب که اسفند ماه امسال در تهران برگزار می شود، شرکت 

می کنند.
وی اف��زود: ب��ه مناسب��ت هفت��ه کت��اب و کتابخوان��ی روستاهای��ی 
که د��ر ای��ن زمین��ه فعالی��ت چشمگی��ری دارن��د ش��ناسایی و به 
 این جشن��واره راه می یابن��د که اسامی ای��ن روستاها ب��ه زودی اعالم

 می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه 
فرهنگ کتابخوانی در گذشته تنها در ش��هرها مورد توجه قرار داشته 
ولی امروزه با گسترش دانش و نیاز به ارتقای سطح فرهنگی آحاد جامعه 
این موضوع تنها در شهرها مورد توجه نبوده و در روستاها نیز نیازمند 
توجه است.کارگران خاطرنشان کرد: این جشنواره که نخستین بار در 
سطح کشور برای روستاهای فعال در زمینه کتاب و کتابخوانی برگزار 
می شود فرصتی برای دریافت حمایت از توسعه فرهنگ کتابخوانی در 
جوامع روستایی اس��ت.وی افزود: امیدواریم این جشن��واره به تشویق 
مردم روستا برای افزایش مطالعه و گسترش معلومات که نیاز اصلی هر 

جامعه ای است،کمک کند.

 رشد 11درصدی عضويت
 در کتابخانه های استان 

مدیرکل کتابخانه های عموم��ی چهارمحال و بختی��اری گفت: تعداد 
اعضای کتابخانه های استان به بیش از 34ه��زار تن رسیده است که از 

رشد 11درصدی برخوردار است.
به��روز صادقی ب��ا بی��ان اینک��ه سران��ه فض��ای مطالعه د��ر استان 
به بی��ش از س��ه مت��ر رسید��ه اس��ت، اف��زود: می طلب��د ب��ا اجرای 
طرح هایی مانن��د یکپارچه سازی عضوی��ت در کتابخانه ه��ا و ارتقای 
 فرهن��گ کتابخوان��ی د��ر است��ان سران��ه مطالع��ه را نی��ز افزای��ش

 دهیم.
وی اظه��ار ک��رد: در هف��ت ماه��ه اول امس��ال تعد��اد کتابخانه های 
مشارکتی است��ان از 39 باب به 47 باب رسیده اس��ت؛ همچنین تعداد 
اعض��ای کتابخانه های استان ب��ه 34هزار و 802 نف��ر رسیده است که 
11درصد رشد دارد.صادقی به رش��د هفت درصدی تعداد نسخ کتاب 
در کتابخانه های استان اش��اره و تصریح کرد: در سال گذش��ته تعداد 
نسخه های کتاب موجود در کتابخانه های استان هفت هزار و 585 نسخه 

بود که اکنون به بیش از 80 هزار نسخه رسیده است.
وی با اش��اره به ش��عار امس��ال مبنی بر »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهاد��ی« خاطرنشان کرد: در این خص��وص  مقاالتی ارائه 
ش��ده است که طی فراخوان مقاالت خالقان برتر کشور، چهارمحال و 
بختیاری با ارائه 10 طرح و پذیرفته شدن 9 طرح آن، مقام دوم کشوری 

را کسب کرد.
صادقی ب��ا تاکید بر ل��زوم ایجاد  کانون ق��رآن و نهج البالغ��ه در کلیه 
کتابخانه های استان، افزود: امس��ال تاکنون تعداد این کانون ها از شش 
کانون به 10کانون رسیده است که امیدواریم تا پایان امسال این تعداد 

افزایش یابد.

توانمندی موش�کی ايران معادالت امنیتی در منطقه را برهم زده و از س�وی ديگر گروه ها و کشورهايی که عمق 
اس�تراتژيک ايران محس�وب می ش�وند، توانس�ته اند با بهره مندی از اين موشک ها ضربات س�نگینی به رژيم 

صهیونیستی بزنند



يادداشت
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 نايین زيرپوشش اورژانس هوايی 
قرار می گیرد

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت :اورژانس هوایی 
شهرستان نایین وخوررا زیر پوشش قرار می دهد.

 منصور شیش��ه فروش در جلسه س��تاد بحران نایین گفت: 
اورژانس هوایی در حوزه پیش بیمارس��تانی و بیمارس��تانی 

فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: با تامین سوخت مورد نیاز ، پایگاه اورژانس هوایی 
متشکل از یک فروند هلیکوپتر 214 و دو نفر تکنسین فوریت 
های پزشکی هنگام وقوع حوادث به امداد رسانی می پردازند. 
وی همچنین گفت : در صورت تامین مکان مناسب ،اورژانس 
جاده ایی در کیلومتر 40 نایین به انارک درایس��تگاه راه آهن 

نایین ایجاد می شود.
شهرس��تان نایین وخور بیابانک در گستره ای به وسعت یک 
س��وم اس��تان اصفهان 500کیلومتر راه آس��فالته بین راهی 

و800کیلومتر راه روستایی دارد.

 مسابقه عکس توانمندی معلوالن 
برگزار می شود

معاون توانبخشی اداره  کل بهزیستی اصفهان گفت: 12 آذرماه 
مس��ابقه عکس توانمندی معلوالن به همت بهزیستی استان 
اصفهان برگزار می شود. سید اصغر فیاض از برگزاری مسابقه 
عکس توانمندی معلوالن خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه 
توانمندی معلوالن با موضوع عکس از نشان دادن برنامه های 
ش��خصی و اجتماعی و معلوالن و عبور و مرور آنان است.وی 
افزود: فراخوان مسابقه عکس از روز 22 آبان ماه آغاز شده و تا 
پنجم آذر ماه ادامه دارد که پس از اتمام مهلت آثار روز هفتم 

آذرماه داوری این عکس ها انجام می شود.

مهلت کمیته تحقیق و تفحص از 
شهر بازی شهر رويا ها 2 ماه تمديد شد

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مهلت 20 روزه 
کمیته تحقیق و تفحص از ش��هر بازی ش��هر رویا ها با امضای 
هش��ت نفر از اعضای شورای اسالمی ش��هر اصفهان به مدت 
دو ماه تمدید شد.ندا واشیانی پور اظهار کرد: در این جلسه از 

هفت نفر از خانواده های دارای دو شهید تجلیل شد.

 سردار احمدی مقدم به اصفهان
 سفر می کند

سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور روز 
چهارشنبه به اصفهان سفر می کند و از پیگیری عوامل اسید 
پاش یدر اصفهان خبر می دهد. سردار اسماعیل احمدی مقدم، 
فرمانده کل نیروی انتظامی کش��ور روز چهارشنبه در سفری 
کاری به اصفهان س��فر می کند.قرار است که وی در این سفر 
موضوعات مختلفی را مورد بررس��ی قرار دهد و در کنار آن از 
آخرین پیگیری ها دربره اسیدپاشی اصفهان سخن گوید.پیش 
از این سردار حسین اشتری نیز با دستور ویژه فرمانده نیروی 
انتظامی به منظور بررس��ی روند اقدام��ات اجرایی در پرونده 

اسیدپاشی به استان اصفهان سفر کرده بود.
شهریاری، رئیس مرکز اطالع رسانی فرمانده انتظامی اصفهان 
با تأیید این خبر گفت: او روز چهارش��نبه در سفری کاری به 
اصفهان س��فر می کند.وی درباره اینکه آیا مسئله اسیدپاشی 
اصفهان دلیل س��فر احمدی مقدم به اصفهان ب��وده یا خیر، 
تصریح کرد: قرار است درباره موضوعات مختلفی در این سفر، 
بحث و گفت وگو صورت گیرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان 

نیز یکی از این موارد به شمار می رود.

 مدير عامل سازمان قطار شهري 
شهرداري اصفهان :

اختصاص  ۱۰۰ میلیارد دالر اعتبار براي 
مترو کالن شهرها شوخي بود

     مدیر عامل سازمان قطار شهري ش��هرداري اصفهان با اشاره به این 
که دولت بیش از 55 درصد از بودجه امس��ال مت��رو را اختصاص داده 
است اظهارداشت: به نظر مي رسد اختصاص 100 میلیارد دالر اعتبار 
براي مترو کالن شهرها شوخي بیش نبوده است.جواد شعرباف با بیان 
این مطلب گفت: وزارت کشور برای موضوعات مربوط به قطار شهری 
متولیان متعددی قرارداده به طوری که اصل موضوع مترو فراموش شده 
است . وی با اشاره به این که برای مترو شرکت مادر تخصصی، اتحادیه 
قطار شهری ، سازمان همیاری ها شهرداری ها و غیره تصمیم گیری 
می کنند اذعان داشت: باید برای امور مربوط به مترو باید به هر کدام از 
این دستگاه ها متصل شویم . وي به بند ق تبصره 2 قانون بودجه اشاره 
و تصریح کرد: براي اختصاص 100 میلیارد دالر اعتبار براي مترو کالن 
شهرها مشخص نیست به کدام ارگان رجوع کنیم و با توجه به پیگیري 
هاي متعدد هنوز نتیجه داده نشده لذا این موضوع را رها کردیم چرا که 
به نظر مي رسد شوخي بیش نبوده است. مدیرعامل سازمان قطارشهري 
شهرداري از خط اول مترو شمال- جنوب این کالن شهر سخن به میان 
آورد و خاطرنشان کرد: این خط 20 کیلومتر طول دارد که تاکنون80 
درصد ان پیشرفت فیزیکي داشته و فقط احداث دو ایستگاه میدان امام 

حسین)ع( و انقالب باقي مانده است.
 وي از آغاز عملیات اجرایي احداث ایس��تگاه انق��الب بزودي خبرداد 
و گفت: چند ماهي اس��ت احداث ایس��تگاه مترو میدان امام حسین 
)ع( شروع ش��ده اس��ت. ش��عرباف با بیان این که 10 کیلومتر از خط 
اول مت��رو اصفهان آماده به��ره برداري اس��ت ادام��ه داد: این خط از 
ایس��تگاه پاس��داران تا میدان 25 آبان آماده جابه جایي مسافر است 
اما واگن ب��ه اندازه کاف��ي نداریم و فقط ی��ک رام ش��امل 5 واگن در 
این خط وجود دارد . وي با اش��اره به ای��ن که براي راه ان��دازي مترو 
، واگن ها بای��د 20 هزار کیلومتر را به صورت آزمایش��ي تس��ت کند 
ادامه داد: الزم اس��ت حداقل س��ه رام در 10 کیلومتر خ��ط اول قرار 
گیرد اما با این وجود آذرماه س��ال ج��اري به صورت آزمایش��ي این 
 خط ت��ا عید نوروز ب��ه صورت رای��گان اق��دام به جابه جایي مس��افر

 مي کند . 

گشتی در اخبار
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راه اندازي دومين ايستگاه مكانيزه دوچرخه  درمنطقه 10 
     مدیر منطقه 10 اصفهان اعالم کرد: دومین ایستگاه مکانیزه دوچرخه در منطقه 10 اصفهان 
در محل چهارراه عسگریه راه اندازي شد.وي هزینه اجراي این طرح را 500 میلیون ریال عنوان 
کرد و افزود: با توجه به ترافیک س��نگین و ازدحام تردد در ش��هر اصفهان، گسترش فرهنگ 
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مدی��ر کل دفتر س��المت جمعیت، خان��واده و مدارس 
وزارت بهداشت، از حذف فرانشیز اعمال جراحی برگشت 
باروری در راستای عملیاتی ش��دن سیاست های کلی 
جمعیت، ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری خبر داد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: در این راستا با توجه 
به بند سوم سیاست هاي کلي جمعیت، بنا به پیشنهاد 

دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس و تایید معاون 
بهداش��ت و حمایت و پش��تییباني همه جانبه و دستور 
مس��اعد وزیر بهداشت مقرر ش��د که با توجه به پوشش 
بیمه ای خدمات یادشده، هزینه سهم بیمار )فرانشیز( 
مربوط به اعمال جراحي برگشت باروري در افرادي که 
تحت عمل جراحي پیش��گیري از بارداري قرارگرفته و 
متقاضي برگشت باروري مي باشند، نیز از محل اعتبارات 
طرح تحول نظام سالمت پرداخت شود.مدیر کل دفتر 
س��المت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداش��ت 
خاطر نشان کرد: بدون ش��ک حذف فرانشیز و کاهش 
هزینه این اعمال جراحي از یکسو منجر به رضایتمندی 
متقاضیان دریافت این خدمات گردیده و از سوی دیگر 
 با توجه به کاهش موانع موجود، گامي برای تش��ویق و
  بس��تر س��ازی ب��ه منظ��ور فرزن��د آوري خواه��د

 بود.

معاون تربیت بدنی و س��المت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: تا پایان س��ال تحصیلی جاری در هر 
یک از نواحی آموزش و پرورش ش��هر اصفهان یک مدرسه 
زیست محیطی راه اندازی می ش��ود. حسین داوری با اشاره 
به یکی از برنامه های اجرایی در ح��وزه آموزش و پرورش و 
محیط زیس��ت اظهار کرد: مدتی پیش تفاهمنامه ای بین 

اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان در راس��تای راه اندازی مدارس زیست محیطی در 
اصفهان منعقد شد.وی اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه 
قرار است که یک سری از مدارس در شهر اصفهان به عنوان 
مدارس نمونه در حوزه محیط زیست معرفی شوند.معاون 
تربیت بدنی و س��المت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بی��ان اینکه این مدارس به عن��وان الگویی برای 
حفظ محیط زیست و ارتقای شاخصه های زیست محیطی 
 معرفی و انتخاب می شوند، تصریح کرد: اداره کل حفاظت

 محیط زیس��ت اس��تان به عنوان متولی راه اندازی مدارس 
زیست محیطی در اصفهان است.وی با تاکید بر اینکه اداره 
کل آموزش و پرورش استان نیز باید مدارس نمونه اصفهان 
در حوزه ارتقای ش��اخصه های زیست محیطی را انتخاب و 
معرفی کند، ادامه داد: هزینه های راه اندازی این مدارس نیز 

توسط حفاظت محیط زیست استان تأمین می شود.

سالیان متوالي است که بیماری ایدز  به واسطه مهلک بودن 
و عدم سهولت در درمان ذهن انس��ان ها را به خود مشغول 
ساخته اس��ت ،این امر اهمیت شناس��ایي و ایزوله نمودن 
بیماران مبتال را بیش از پیش مشخص مي سازد ، بیماري که 
به صورت ناشناخته سالمتي افراد جامعه را تهدید مي نماید، 
اما به مدد تخصص و اختراع ارزنده یکی از جوانان این مرز و 
بوم که در زمره خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان نیز قرار دارد 
، شناسایی ویروس HIV در کمترین زمان ممکن صورت 
گرفته است که درمان به موقع آن را  نیز در پی دارد. جوانی 
 36 ساله، خالق و فروتن که ایده های بس��یاری را در ذهن 
می پروراند ، اندیشه هایی که همه و همه نوید بخش خدمت 
به مردمانی اس��ت که رنج بیماری را به امید فرداهای بهتر 
تحمل می کنند ، جوانی که به واسطه اختراع میکروچیپ 
جهت شناس��ایی میزان ویروس ایدز  در خون توانسته نام 
ایران و ایرانی را در جهان پر آوازه نماید. وی در سال 2012 
 موفق به دریافت جایزه  از س��ازمان بهداش��ت ملی آمریکا

) NIH ( گردی��د .وي ف��ارغ التحصیل دانش��گاه صنعتی 
اصفهان در رشته مهندس��ي مکانیک  و مقطع کارشناسی 
ارشد مهندس��ي مکانیک گرایش سیاالت دانشگاه و مقطع 

دکتری رش��ته مهندسي پزش��کي در  دانش��گاه ویرجینیا 
آمریکا مي باشد که هم اکنون در بخش تحقیقات بیمارستان 
زنان بیرمنگام دانشگاه هاروارد در شهر بوستون مشغول به 
فعالیت است .وي در مصاحبه با خبرنگار ما گفت :  این اختراع 
طی سه سال طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت . در واقع با 
بهره گیري از این روش آسان و ارزان قیمت مي توان تعداد 
 ویروس هاي  موجود در خون را از طریق قرار دادن یک قطره 
خون ب��ر روي میکروچی��پ جنس ک��ه از کاغذ س��اخته 
 شده اس��ت  و با اس��تفاده از خاصیت الکتریکي شناسایي

 نمود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: ما به دنبال ثبت بین المللی قنات های اصفهان 
به صورت مجموعه ثبتی هستیم و سه قنات اصفهان در قالب 

یک مجموعه به ثبت بین المللی می رسند.
فریدون اللهی��اری پیرامون پنجمین اثر ثب��ت بین المللی 
اصفه��ان اظهار کرد: در گذش��ته ی��ک مجموعه اث��ر را به 
صورت ثبت��ی در یونس��کو س��ازمان های بین المللی ثبت 
می کردیم اما محدودیت سهمیه در کشور برای ثبت وجود 
 داشت و هر س��ال یک اثر را می توانستیم برای ثبت معرفی 

کنیم.
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی به این سمت رفته که آثار 
را به صورت گروهی و مجموعه ای به ثبت برساند به طور مثال 
در ثبت باغ  موزه، 9 باغ موزه در سطح کشور را در یک پرونده 
به ثبت بین المللی رساندیم که باغ موزه چهلستون و باغ موزه 

فین کاشان از استان اصفهان در این آثار هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان تصریح کرد: در بخش قنات های تاریخی س��ازمان 
میراث فرهنگی به دنبال این بوده که مجموعه ثبتی را داشته 
باشد که 3 قنات از اس��تان اصفهان معرفی شده و مطالعات 

آن در حال انجام بوده که قنات شاخص آن، قنات 2 طبقه در 
اردستان، قنات شاهین شهر و قنات 2500 ساله میمه بوده 

که ثبت آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با ثب��ت جهانی این قنات ه��ا، در اصفهان 
می توانیم این ادعا را داش��ته باش��یم که در واقع 7 اثر ثبت 
بین المللی را دارا هس��تیم ک��ه در حال حاض��ر پرونده آن 
در حال آماده س��ازی ب��وده و س��ازمان می��راث فرهنگی 
نیز با جدیت ب��ه دنبال آن اس��ت که این پرون��ده تکمیل 
 ش��ود و اکنون آخرین بخش مطالعات��ی آن در حال انجام

 است.

قنات های تاريخی ثبت جهانی می شوندويروس ايدز شناسايي شد

مدير کل دفتر سالمت جمعیت

هزينه جراحی برگشت باروری رايگان شد
تا پايان سال تحصیلی جاری صورت می گیرد

راه اندازی مدارس زيست محیطی در شهر اصفهان

معادله روزهای سرد سال در کالن شهرها؛

ناقوس هشدار وارونگی هوا در اصفهان 
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به عقیده کارشناس��ان پدیده اینورژن )وارونگی دما( به 
 خودی خود مشکل ساز نیست اما زمانی که این پدیده در

 کالن ش��هرهایی که هوای آن از آلودگی های صنعتی و 
خودروها انباشته شده است رخ دهد به دلیل ممانعت از 
خروج هوای آلوده از جو بس��یار خطر ساز خواهد بود به 
گونه ای که طی ماه های گذشته مرگ 6 هزار اصفهانی 
بر اثر پدی��ده وارونگی هوا در اس��تان توس��ط محقق و 
پژوهشگرجغرافیا دانشگاه اصفهان اعالم شد.در واقعیت 
امر در شرایط و وضع طبیعی، دما با افزایش ارتفاع کم می 
شود و نقل و انتقاالت جوی بر اثر ناپایداری هوا به خوبی 
انجام می گیرد چراکه هوای گرم و سبک پایین، به سمت 
باال حرکت می کند و هوای س��رد و سنگین باال جای آن 
را می گیرد ودر نتیجه مواد آلوده س��ازی که در نزدیکی 
سطح زمین وجود دارند نیز به طرف باال حرکت می کنند.

این در حالی اس��ت که در حالت وارونگی دما با افزایش 
ارتفاع زیاد می شود، هوای سرد و سنگین در پایین قرار 
می گیرد و هوای گرم وسبک در باال و در نتیجه هوا کامال 

پایدار و آرام می ماند.
 در این حالت مواد آلوده س��از در نزدیکی س��طح زمین 
یعنی زیر الیه وارونه که مانند سقفی مانع حرکت آن ها به 
فضای باالتر می شود باقی می ماند و در نتیجه از پخش آن 
ها در جهت عمودی جلوگیری می شود.در اغلب حوادث 
آلودگی ه��وا اینورژن باع��ث ازدیاد غلظت م��واد آلوده 
 کننده و در نتیجه افزایش درص��د بیماری و مرگ و میر

 می شود.
 در واقع در پدیده اینورژن میزان اکس��یژن هوا به علت 
مصرف تدریج��ی کاهش یافته و میزان مواد آلوده س��از 
هوا به تدری��ج افزایش م��ی یابد بنابراین ه��وای مجاور 
سطح زمین شدیدا آلوده می شود از این رو هر چه تعداد 
موارد وقوع حادثه اینورژن بیشتر و ارتفاع آن کمتر باشد 

آلودگی هوا بیشتر تشدید می شود.
در همین ارتباط ویکتوری��ا عزتیان در گفتگو با خبرنگار 
زاین��ده رود اظهار داش��ت: در ابت��دا این نکت��ه الزم به 
ذکر اس��ت که وضعی��ت آب و هوایی ش��هر اصفهان به 
گونه ای اس��ت که این��ورژن همیش��ه در آغازین فصل 
 های س��رد س��ال رخ می ده��د و ب��ه عبارت��ی ژنتیک 
منطق��ه ای که اصفه��ان در آن قرار دارد مس��تعد وقوع 
این پدیده اس��ت.وی اف��زود: نکته مهم اینجاس��ت که 
اینورژن زمانی خطرساز می ش��ود که میزان آالیندگی 
 در سطح زمین بیش از حد باش��د که این پدیده موجب 

می ش��ود این آلودگ��ی از جو خ��ارج نش��ده و ماندگار 
باش��د.وی با بی��ان اینکه در اوای��ل روز و هن��گام طلوع 
خورش��ید الیه ه��ای باالی��ي به دلی��ل برخورد اش��عه 
های ن��ور خورش��ید گرمت��ر از الی��ه ه��ای زیرین می 
ش��ود، افزود:  با ش��روع روز و آغاز فعالیت های انس��انی 
 و مص��رف س��وخت دمای ه��وای س��طح زمی��ن زیاد

 می شود و این هوای گرم هنگام صعود و حرکت به سمت 
باال یا هنگام جا به جایی به وس��یله باد با الیه ای هم دما 

از هوا که توسط تابش خورش��ید در طبقات فوقانی جو 
تش��کیل ش��ده برخورد کرده و این مانع صعود و تبادل 

هوا می شود.
عزتیان تاکید کرد: نتیجه این امر تش��کیل یک س��طح 
پوششی باالی شهر است که با گذش��ت زمان و افزایش 
فعالیت های انسانی و به دلیل حبس هو ادر زیر این الیه 
مواد آالینده تولیدشده در س��طح زمین باقی مانده و باال 
نمی روند.وی اضافه کرد: هنگامی ک��ه این پدیده اتفاق 
می افتد هوای س��رد و آلوده به دلیل سنگینی بیشتر در 
سطح پایین و هوای گرم در ارتفاع باال قرارمی گیرد و لذا 
جو حالت پای��دار به خود گرفته و امکان مخلوط ش��دن 
و تهویه هوا میس��ر نمی گردد .رئیس  مرکز ازن سنجی 
اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان تصریح کرد: این 

پدیده ب��ه ویژه در آب��ان وآذر ماه  تا اواس��ط دی رخ می 
دهد و تنها راهکار مقابله با خط��ر این پدیده در مواجهه 
با آلودگی، بالطبع به کار بردن راهکارهای مختلف برای 
کاهش آلودگی هواست که در این زمینه مسئوالن باید 
 اقدام��ات الزم در زمینه استانداردس��ازی فعالیت های 
کارخانه جات صنعتی، خودروها و م��وارد دیگر را انجام 
دهند.وی با اش��اره به فعالیت های ضروری در روزهایی 
که ش��هروندان با پدیده اینورژن  روبرو می شوند، گفت: 

کاه��ش اس��تفاده از  خودروها، کاه��ش فعالیت صنایع 
آالینده، کاه��ش حضور غیر ضروری افراد آس��یب پذیر 
مانند سالمندان،خرد ساالن، بیماران قلبی- تنفسی در 
فضای باز، کاهش فعالیت های ورزشی در فضاهای باز در 
چنین روزهایی ضروری اس��ت.عزتیان ابراز داشت: این 
نکته حایز اهمیت اس��ت که بیماران قلبی تنفسی بهتر 
است به طور کلی مناطق خوش آب و هوا را برای زندگی 
انتخاب کنند و از زندگی در کال ن ش��هرها بپرهیزند اما 
اگر در چنین موقعیتی از آلودگی و اینورژن قرار گرفتند 
الزم است از خانه خارج نش��وند یا به طور موقت مناطق 
خوش آب و هواتر مانند باغ ها ساکن شوند که تسویه هوا 
بهتر انجام می شود.در همین ارتباط حمید ظهرابی مدیر 
کل محیط زیست اصفهان با توجه به آغاز فصل رخ دادن 
پدیده وارونگی با اشاره به مسئله آلودگی هوای اصفهان 
به ویژه در ماه های اولیه سرد سال ابراز داشت: 10 هزار 
واحد صنعتی در اصفهان فعالیت می کنند و این موضوع 
باعث شده اصفهان از جمله آلوده ترین شهرهای کشور 

قرار بگیرد.
وی ادامه داد: تعداد روزهای پاک اصفهان از تهران کمتر 
است و این مطلب نشان می دهد که حداقل آلودگی هایی 
که در اصفهان تولید می ش��ود از س��ایر شهرهای کشور 

بیشتر است.
این مقام مسئول  با اش��اره به اقداماتی که برای کاهش 
الودگی هوای اصفهان انجام شده است، ابراز داشت: برنامه 
جامع کنترل کیفی هوای اصفهان تاثیر بسیار خوبی در 
کنترل آلودگی داشته است و پلمب دستگاه های مازوت 
س��وز نیروگاه و توزیع 2.5 میلیون تن بنزین یورو 4 در 
اصفهان در بهبود کیفیت هوای اصفهان بسیار تاثیرگذر 
بوده است.ظهرابی با اشاره به اینکه کیفیت بنزین یورو 4 
هر 3 ماه یکبار توسط محیط زیست استان سنجش می 
شود، گفت: یکی دیگر از اقدامات سازمان محیط زیست 
در این راس��تا برخورد با واحدهای صنعتی آالینده است 
که در س��ال جاری یک هزار و 193 واحدهای صنعتی و 
تولیدی مورد پایش قرار گرفتند  ک��ه از این میان  229 
مورد اخطار زیس��ت محیطی گرفته و 100 مورد نیز به 
مراجع قضائی معرفی ش��دند. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به دیگر اقدامات در راستای 
کاهش آلودگی هوای اصفهان ابراز داشت: گوگرد زدائی 
در بخش گازوئی��ل انجام ش��ده  ک��ه در کیفیت هوای 
اصفهان اثر مثبتی خواهد داشت.وی اضافه کرد:  در بحث 
حمل و نقل شهری  نیز اقدامات خوبی در زمینه کنترل 
ناوگان حمل و نقل شهری، تاکسی های فرسوده و نصب 
دوربین های نظارت تصویری انجام و پایش خودروها در 
روزهای آلوده در دستور کار قرار گرفته است.ظهرابی با 
توجه به آلودگی ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان نیز گفت: 
بخش زی��ادی از این آلود گی به دلیل فرس��وده اتوبوس 
هاس��ت و بر این اس��اس در س��ال جدید 200 دستگاه 
اتوبوس فرس��وده از رده خارج واتوبوس جدید جایگزین 
ش��ود.مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان  
بیان داش��ت: عملیات ثبت نام برای تعویض تاکسی های 
فرسوده در حال انجام است که با توجه به شرایط دولت در 
چهارسال اخیر برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی 
 و مش��کالت این حوزه، امید داریم امس��ال شرایط بهتر

 شود.

اينورژن به اضافه آلودگی مساوی است با مرگ 6 هزار اصفهانی

هرچه به روزهای سرد سال نزديک می شويم صداهای گرفته و س�رفه های بی امان مردم  فاطمه 
اصفهان نشان می دهد که يک بار ديگر پديده طبیعی اينورژن با آلودگی هوای بیش از حد کازرونی

کالن شهر صنعتی اصفهان دست به يکی کرده اند تا آمار تاسف بار مرگ 6 هزار اصفهانی به 
دلیل آلودگی  هوا را شاهد باشیم.

امسال روزهای سرد سال اصفهان زودتر از سال های گذشته از راه رسید تا پديده اينورژن نیز زودتر از گذشته 
به پیشواز آلودگی اصفهان بیايد.



يادداشت

 نصر اصفهانی:دفن اموات 
با پرداخت مالیات

علیرضا نصر اصفهانی عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
خصوص قیمت گذاری امالک مردم در محدوده ناژوان گفت: 
مردم محدوده ن��اژوان در خصوص قیمت گ��ذاری ناعادالنه 
زمین ها و امالک خود در این منطقه ناراضی هس��تند و هنوز 

مرجعی پاسخگوی شکایت های عنوان شده نبوده است.
این عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان افزود: قیمت گذاری 
امالک مردم در محدوده ناژوان ناعادالنه است و ضروری است 

که مسئوالن نسبت به این امر توجه داشته باشند.
عباس حاج رسولی ها دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز با تاکید بر اینک��ه نمایندگان مردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی باید پیگیر روند دریافت مالیات از مردم استان 
اصفهان باشند، افزود: متاس��فانه هنوز اقدامی اساسی در این 

خصوص صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر م��ردم اصفهان مالیات خود 
را پرداخت می کنند، ادامه داد: این در حالی اس��ت که مردم 
اس��تان اصفهان برای دفن امواتش��ان نیز مجبور به پرداخت 

مالیات هستند.

 برداشت400 کیلوگرم زعفران
 در تیران

بهرام کریمی اظهار کرد: شهرس��تان تیران و کرون به دلیل 
عدم بارش مناس��ب و فراوان در این چند سال با خشکسالی 
روبه رو ش��ده و کش��اورزان با کمبود آب برای آبیاری مواجه 
بودند و تاثیر زیادی در کشت و کار آنها داشت و حتی بعضی 
از کشاورزان زمین های زراعی خود را رها کرده و مشغول کار 

دیگری شده اند.
وی ادامه داد: اداره کشاورزی شهرستان با راه کارهای فراوان، 
کش��اورزان را با روش های نوین کشاورزی آش��نا کردند و با 
رویکردی جدید بعضی از آن ها به کشت محصوالت گلخانه ای 
روی آوردند و محصوالتی مانند فلفل، گوجه فرنگی و یا موارد 

دیگر را به کشورهای منطقه صادر کردند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و ک��رون در مورد 
کاشت پیاز زعفران افزود: با آموزش و برنامه ریزی دقیق برای 
کشاورزان شهر تیران و منطقه کرون و با در اختیار گذاشتن 
پیاز زعفران، محصول جدیدی را در شهرس��تان پایه گذاری 

کردیم که منبع مالی خوبی نیز برای کشاورزان داشته است.
کریمی تصریح کرد: زعفران در 100 هکتار از زمین های شهر 
تیران و روس��تاهای اطراف که شرایط کش��ت داشته باشند 
کاشت شده امسال پیش بینی می شود بیش از 400 کیلوگرم 
زعفران از آن ها برداشت شود که روستاهایی مانند دولت آباد، 

کرد سفلی و علیا، گنهران بیشترین سهم را دارند.

قیمت جديد مرغ تعیین شد
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: در آخرین 
جلسه س��تاد تنظیم بازار قیمت خرید گوش��ت مرغ توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام در چهار نرخ جدید تصویب شده و 

به 6500 تا 6800 تومان افزایش یافت.
محمد یوسفی اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در جلسه دو هفته 
پیش خود قیمت خرید 6100 تومانی را ب��رای هر کیلوگرم 
گوشت مرغ منجمد شیرین پک ش��ده مصوب و اعالم کرد اما 
این قیمت به شدت پایین بود و مورد اعتراض مرغداران قرار 

گرفت.
وی افزود: در راستای این اعتراض و مخالفت ها ستاد تنظیم 
بازار در جلسه هفته گذشته خود در تاریخ 21 آبان ماه  چهار 
نرخ جدید را برای خرید گوشت مرغ منجمد شیرین پک شده 

با شرایط مختلف را افزایش داد.
یوسفی ادامه داد: براین اس��اس نرخ خرید هر کیلوگرم مرغ 
ریز یک کیلویی تا یک و نیم کیلویی تولید خط دو با ش��رایط 
شرکت پش��تیبانی امور دام 7000 تومان، هر کیلوگرم مرغ 
تولید خط دو یک کیلو و نیم تا یک کیلو و 800 گرمی با همین 

شرایط 6850 تومان تصویب شد.
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوش��تی کشور 
گفت: همچنین براس��اس آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار 
که در هفته گذشته برگزار ش��د، هر کیلوگرم مرغ تولید خط 
یک یک کیلویی تا یک کیلو و نیمی ش��یرین پک شده کامل 
6650 تومان و ه��ر کیلوگرم مرغ تولید خ��ط یک یک کیلو 
 و نیم تا یک کیل��و و 800 گرم��ی 6500 توم��ان خریداری

 می شود.

احراز هويت ثبت احوال برای ثبت نام 
سیم کارت

معاون ش��رکت مخابرات ای��ران گفت: اس��تثناهایی در ثبت 
سیم کارت با مدارک شناسایی وجود دارد؛ در گذشته افرادی 
تعدادی سیم کارت ثبت نام و بعضی از آن ها را واگذار کرده اند. 
مواردی از ثبت سیم کارت بدون مدرک شناسایی وجود داشته 
یا سیم کارت به نام سازمان ثبت و از شرکت خارج شده است.

داود زارعی��ان ، درب��اره اق��دام مج��دد رگوالت��وری ب��رای 
س��اماندهی ب��ازار س��یم کارت های بی ن��ام و نش��ان، اظهار 
داش��ت: در حال حاض��ر اطمین��ان می دهیم که در ش��بکه 
همراه اول هیچ س��یم کارتی بی نام و نش��انی وج��ود ندارد و 
 روال کار در ثبت س��یم کارت، ارائه شناس��نامه یا کارت ملی

 است.
معاون ش��رکت مخاب��رات ایران اف��زود: اما اس��تثناهایی در 
این بی��ن وج��ود دارد؛ از جمله اینک��ه در گذش��ته افرادی 
تعدادی س��یم کارت ثبت نام و بعضی از آنه��ا را واگذار کردند 
ک��ه در نهایت ای��ن ن��وع س��یم کارت ها نی��ز دارای صاحب 
است. اس��تثنائاتی درباره ثبت س��یم کارت بدون شناسنامه 
و کارت ملی جود داش��ته اس��ت. س��یم کارت به نام سازمان 
یا ش��رکت به ثبت رس��یده و در طول زمان از شرکت خارج 
 ش��ده که تمام این موارد در کنار هم درصد کمی را تش��کیل

 می دهند.
وی توضی��ح داد:  فع��ال تاکید س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی بر س��خت گیری در تأیید هویت و تطبیق 
مدارک شناس��ایی اس��ت و محدودی��ت ف��روش حداکثر 9 

سیم کارت به نام هر نفر است.

 جزئیات پیشنهادات صنعتی 
در بودجه 94 

تسهیل  استفاده ازراهکارهای 
جديد تامین مالی در صنعت 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات 
پیشنهادات صنعتی بودجه سال 94 کل کشور گفت: 
پیش بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است 
که رش��د صنعتی نیمه دوم س��ال جاری حداقل 4 

درصد باشد.
حس��ین ابویی مهری��زی در خص��وص پیش بینی 
رشد صنعتی در نیمه دوم سال جاری گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت استمرار رشد صنعت، معدن 
و تجارت را پیش بینی می کند، این در حالی اس��ت 
که مراجعه به مقاطع زمانی مختلف و بررسی رشد 
صنعتی نشانگر این است که صنعت، معدن و تجارت 
بخش های پیشران اقتصاد به شمار می روند که نقش 

اصلی در رشد اقتصادی هر سال داشته اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر عددی 
که برای رشد کلی اقتصاد کش��ور پیش بینی شود، 
حداق��ل دو درصد باالتر از آن، رش��د بخش صنعت 
خواهد ب��ود؛ بنابرای��ن در بهترین حالت که رش��د 
اقتصادی کشور 8 درصد بوده، رشد بخش صنعتی 

کشور 10 درصد را تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه هن��وز نمی توان در 
خصوص رقم دقیق رشد صنعتی در نیمه دوم سال 
جاری اظهارنظر کرد، اما به نظر می رس��د که رشد 
بخش صنعت در نیمه دوم س��ال جاری، حداقل 4 

درصد را تجربه کند.
ابوی��ی مهری��زی در ادام��ه ب��ا تش��ریح جزئیات 
پیشنهادات صنعتی بودجه سال 94 کل کشور گفت: 
 مس��لما یکی از نیازمندی هایی که صنعت دارد که

 می تواند به نوعی در قوانی��ن کوتاه مدت همچون 
بودجه های سنواتی دیده شود، تامین مالی در قالب 
س��رمایه در گردش اس��ت و لذا در بودجه سال 94 
کل کش��ور، تالش عمده بر روی تامین مالی بخش 
صنعت و معدن کشور اس��ت و این به عنوان یکی از 
محورهای اصل��ی پیش��نهادات وزارت صنعت، در 
قالب بودجه سال 94 کل کش��ور است.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
از راهبردهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
قالب پیشنهادات بودجه س��ال 94 کل کشور ارایه 
داده، تسهیل اس��تفاده از راهکارهای جدید تامین 

مالی است، چراکه اتکای به بانک جواب نمی دهد.

اخبار کوتاه

4
احتمال افزایش تعرفه آب از ابتدای 94

حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در س��ال جاری و در راستای اجرای 
قانون پیش بینی ش��ده برنامه پنجم و قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا، تعرفه آب مصرفی 
مشترکان حدود 20 درصد افزایش یافته است گفت: در سال 94 نیز همین مقدار افزایش 
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استاندار اصفهان خواس��تار فعالیت بیشتر بخش تعاون در 
اقتصاد این استان شد و گفت: ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی را یکی از نشس��ت های موثر برای رش��د 

اقتصاد کشور است.
رس��ول زرگرپور در هجدهمین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخ��ش خصوصی، ب��ا تاکی��د بر اینک��ه مجموعه 
مس��ائل و مش��کالت بخ��ش تع��اون در قال��ب جلس��ات 
 ش��ورای گفت و گوی دول��ت و بخش خصوصی بررس��ی

 می شود، اظهار داشت: این شورا هر ماه به صورت مستمر و با 
جدیت در استان برگزار می شود و مسائل و مشکالت بخش 
خصوصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد. 
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان دارای 
دو اتاق بازرگانی اصفهان و کاش��ان اس��ت، اف��زود: در هر 
اس��تان یک ش��ورای گفت و گو تشکیل می ش��ود و آیین 
نامه اداره جلسات ش��ورا اش��اره ای به این موضوع نداشته 
 اس��ت. وی پیش��نهاد داد راه��کار اجرای��ی ب��رای حضور

 استان هایی که دارای دو یا چند اتاق بازرگانی است تهیه و 
برای تصویب به اتاق ایران ارسال شود. 

خسرو کسائیان رئیس اتاق و دبیر شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان نیز آمادگی این اتاق برای 
همکاری با اتاق کاشان برای تهیه دستورالعمل نحوه عضویت 

اتاق های شهرستان در شورای گفت و گو و ارسال آن به اتاق 
ایران را اعالم کرد. 

غالمعلی قادری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان نیز خواس��تار توجه اختصاص تس��هیالت ویژه از 
صندوق توس��عه ملی به بخش تعاون ش��د و افزود: موانع و 
مشکالت توسعه بخش تعاون با همکاری اتاق تعاون اصفهان 
تهیه و به شورای گفت و گو ارسال شده است. وی خواستار 
اصالح نظام نامه صندوق توسعه ملی برای دریافت حداقل 
تس��هیالت برای بخش خصوصی از 50 میلیارد ریال به 20 

میلیارد ریال شد. 
حسینی معاون قضایی دادگستری استان اصفهان در ادامه 
این نشست با اشاره به اینکه در اجرای ماده 19 قانون معادن، 
نیروی انتظامی و سازمان صنعت،معدن و تجارت مکلف اند با 
افرادی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه 
برداشت، اقدام به حفاری و برداشت معادن می کنند برخورد 

قانونی و آن ها را به مراجع قضای معرفی کنند. 
رضا فرزانه رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز با اشاره به قدمت 
این اتاق گفت: کاش��ان یک��ی از مراکز صنعتی کش��ور به 
ش��مار می آید که مسائل و مش��کالت آن در شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی نیازمند بررس��ی است. در 
هیجدهمین جلس��ه ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی استان اصفهان پیش��نهادات کمیته کارشناسی 
ش��ورا در خصوص اصالح قانون، آیین نامه، دستورالعمل و 
بخش نامه های امور معادن، طرح موانع و مشکالت بخش 
تعاون و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کش��اورزی کاشان 

بررسی شد.
حضور ۲.۵میلیون نیروی کار خارجی در کشور

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از فرآیند طوالنی اخذ مجوزها از سوی دستگاه های 
اجرایی انتقاد کرد و گفت: این روند س��بب انصراف سرمایه 

گذار می شود.
حسن طایی در جلس��ه کارگروه اشتغال اس��تان اصفهان 
خواس��تار کوتاه ش��دن روند اخذ مجوزها از دستگاه های 
مربوطه ش��د و افزود: این موضوع مشکالت متعددی برای 

سرمایه گذاران خارجی نیز ایجاد کرده است. 
وی با اشاره به این نکته که تحلیلگران اقتصادی نیز طوالنی 
بودن فرایند و مراحل صدور اخذ مجوز را از عوامل انصراف 
افراد از گرفتن مجوز دانند بر ضرورت حل این مش��کل در 
اسرع وقت تاکید کرد. طایی، پیگیری در خصوص سرمایه 
گذاری و اعتبارات الزم، دنبال کردن بنگاه پشتیبان و ایجاد 
اشتغال روستایی را از جمله برنامه های این وزارتخانه در سال 
جاری عنوان کرد و بیان داشت: ساماندهی کسب و کارهای 
خرد و کوچک از اولویت های مهم وزارت کار و امور اجتماعی 
است. وی افزود: این وزارتخانه با پرداخت یارانه سود و کارمزد 
زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر درصنعت و ایجاد اشتغال 
در استان ها فراهم می کند. طایی در خصوص مشاغل دانش 
بنیان نیز، گفت: مشاغل دانش بنیان، راه حل معضل بیکاری 
دانش آموختگان اس��ت وامروز جامعه ایران همچون دیگر 
جوامع پیش��رفته به مش��اغل دانش بنیان نیاز مبرم دارد. 
وی با بیان اینکه 5.4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد، 
 افزود: صندوق مهر امام رضا و صندوق نوآوری و شکوفایی به 

شرکت های دانش بنیان تسهیالت ارایه می دهند. 
وی ادامه داد: رتبه کشور دربخش فضای کسب و کار نسبت 
به دو سال گذشته ارتقا یافته است اما با جایگاه واقعی خود 
فاصله دارد. طایی در خصوص اخراج نیروی کار خارجی در 
استان اصفهان افزود: خبرها زیادی در خصوص این موضوع 

منتشر شده اما صحت آن هنوز مشخص نشده است . 
وی اضافه کرد: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر نیروی کار خارجی در 
کشور مشغول کار هستند که مسئوالن کشوری اخراج این 

افراد را به صالح نمی دانند.

استاندار اصفهان خواستار شد:

حضور ۲.۵میلیون نیروی کار خارجی در کشور

فعالیت بخش تعاون در اقتصاد استان بیشتر شود

تعداد خانوارهای بدون 
شاغل افزايش يافت

 خودروسازان
 خوب نمی فروشند

بانک مرکزی اعالم کرد: تعداد خانوارهای دارای هیچ فرد شاغل و یا 3 فرد 
شاغل در کش��ور افزایش و خانوارهای با یکنفر تا دو نفر شاغل نیز کاهش 
یافته است.بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار کار کشور اعالم 
کرد: طبق بررسی های صورت گرفته 24 درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد 
شاغل، 57 درصد دارای یک نفر ش��اغل، 15.5 درصد دارای دو نفر و 3.5 
درصد دارای 3 نفر شاغل و بیشتر بوده اند.براس��اس نتایج بررسی بودجه 
خانوار در مناطق ش��هری ایران در س��ال 92، درصد خانوارهای بدون فرد 
شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال 91 بیشتر و درصد خانوارهای با 
یکنفر شاغل و یا دو نفر شاغل کاهش یافته است.بیشترین تعداد افراد شاغل 
دارای تحصیالت دانشگاهی نیز با س��همی معادل 13.3 درصد در بخش 

خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته اند. 

از شرکت های خودروسازی خبر می رس��د که با توجه به شرایط اقتصادی 
و همچنین کاهش قدرت خرید برخی از مصرف کنندگان این ش��رکت ها 
قادر نیس��تند تمام تولیدات خود را به صورت نقدی به فروش برسانند.در 
این ش��رایط برخی از محصوالت تولیدی ش��رکت های خودروساز داخلی 
مشتری چندانی ندارند و خودروسازان سعی می کنند با کاهش عرضه آن 
محصوالت به بازار، از پایین تر آمدن قیمت بازار آن خودروها نسبت به قیمت 
کارخانه ای آن ها، جلوگیری کنند.کارشناسان معتقدند اگرچه بازار خودرو 
کشش زیادی برای جذب محصوالت تولیدی خودروسازان دارد اما افزایش 
قیمت خودروهای داخلی در کنار پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان 
و همچنین ناراضی بودن مشتریان از قیمت و کیفیت این محصوالت موجب 

شده تا برخی از خودروهای تولیدی بدون مشتری بمانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی در 
توسعه کمی و کیفی تولید ملی، نباید این سیاست ها با 
اقتصاد دولتی و یا ریاضت اقتصادی اشتباه گرفته شود.

 حمیدرض��ا فوالدگر با اش��اره به وضعی��ت تولید در 
س��طح اس��تان اصفهان اظهار کرد: مش��کالتی برای 
تولیدکنندگان و صنعتگران در س��طح استان وجود 
 دارد ام��ا باید توجه داش��ت این مش��کالت قابل حل

 هستند.
وی با اع��الم اینک��ه یک��ی از راه حل ه��ای کمک به 
صنعتگران و تولیدکنندگان اجرای دقیق و درس��ت 
قوانین تصویب شده است، بیان کرد: اگر سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی شوند بسیاری 
 از مش��کالت اقتص��ادی کش��ور برط��رف خواه��د

 شد.
وی گفت: یکی از مباحثی که در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مورد توج��ه ویژه قرار گرفت��ه تاب آوری در 
برابر تاثیرات شکننده به ویژه در اقتصادهای در حال 

توسعه است.
فوالدگر گفت: شرایط اقتصادی کشور و وجود تحریم ها 

اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی را مضاعف می کند.

نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس گفت: بهتر است دولت به جای 
پرداخت یارانه بواسطه صنایع تولیدکننده به دامداران، 

یارانه لبنیات را به صنایع تولید کننده اختصاص دهد.
علی ایرانپور اظهار داش��ت: اگر دولت از طریق صنایع 
تولیدی لبنیات به دامداران یارانه بدهد، صنایع تولید 
کننده، به این بهانه، قیمت محصوالت خود را افزایش 
می دهند. وی با اش��اره به اینک��ه هماهنگی الزم بین 
اتحادیه دامداران و ش��رکت های تولید لبنیات وجود 
ن��دارد، گفت: این وضعی��ت، بالتکلیف��ی و نارضایتی 
دامداران را در پی داشته اس��ت. نماینده مردم مبارکه 
در مجلس افزود: به نظر می رس��د اگر یارانه لبنیات به 
خود صنایع تولیدی پرداخت ش��ود بهتر است زیرا در 
این حالت، دامدار تکلیف خود را می داند و نرخ واقعی 
شیر را دریافت می کند. وی تصریح کرد: اگر دامداران 
به واسطه صنایع لبنی، یارانه دریافت کنند، واحدهای 
تولیدی به بهانه پرداخت این یارانه، قیمت ها را افزایش 
خواهند داد و زمینه برای افزای��ش قیمت ها و گرانی 
محصوالت لبنی فراهم می ش��ود.  دامداران در هفته 
گذشته مشکالت خود را با معاون برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهوری مطرح کردند. 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید کرد که استفاده 
از خمی��ر م��رغ در تولید ف��رآورده های گوش��تی اعم از 
سوس��یس، کالباس، کباب کوبیده و حلیم که به مصرف 

انسانی می رسد، ممنوع است.
 نیره پیروزبخت درباره ممنوعیت اس��تفاده از خمیرمرغ، 
افزود: سازمان ملی استاندارد ایران 3 سال قبل، استفاده 
از خمیر م��رغ را در تولید فرآورده های گوش��تی ممنوع 
اعالم کرد، اما وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
این موضوع را نپذیرفته بود.وی اظهار داشت: خوشبختانه 
چندی پیش وزارت بهداشت، درمان نیز برای ارتقا سالمت 
جامعه، اس��تفاده از این محص��ول را در تولی��د فرآورده 
های مختل��ف گوش��تی دارای مصارف انس��انی ممنوع 
اس��ت.پیروزبخت گفت: خمیر مرغ می تواند در خوراک 
دام و س��ایر حیوانات اس��تفاده ش��ود، اما طبق ضوابط و 
دستورالعمل های اس��تاندارد ایران به هیچ عنوان نباید 
از این خمیر در تولید فرآورده های گوش��تی بهره گیری 
کرد.رئیس سازمان ملی اس��تاندارد در خصوص تولید و 
صادرات خمیر مرغ نیز گفت: در شرایط فعلی با دو موضوع 
ممنوعیت استفاده خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی و 
ممنوعیت تولید آن در کشور مواجه هستیم که هم اکنون 

این موضوع نیز در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.

مدیرعامل آبفا اصفهان گفت: جاری ش��دن آب در بستر 
زاینده رود مش��کل خاصی پیرامون تامین آب ش��رب در 
فصل پائیز و زمس��تان ایجاد نمی کند، اما صرفه جویی در 
مصرف آب در همه ایام س��ال ضرورت دارد.هاشم امینی 
اظهار کرد: در فصل پائیز مش��کل حادی بابت تامین آب 
ش��رب مردم اصفهان وجود ندارد، به ط��ور میانگین نیاز 
استان در محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ بین 11 
تا 12 مترمکعب بر ثانیه بوده که البته این میزان در فصل 
تابس��تان با توجه به افزایش دما که به   نوعی پیک مصرف 
محسوب می شود، بیش از 14.5 مترمکعب برثانیه است.

وی با بیان اینکه صرفه جویی فقط مختص به فصل تابستان 
و بهار نبوده، افزود: هرچند با کاهش دم��ای هوا و گذر از 
تابستان میزان مصرف آب نیز کاهش یافته، فاصله و شکاف 
بین ذخیره منابع آب موجود قاب��ل بهره برداری و میزان 
مصرف آب کمتر ش��ده، اما واقعیت این است که استانی 
مانند اصفهان از شرایط مطلوب برخوردار نبوده و همچنان 
با بحران کم آبی مواجه است.مدیرعامل آبفا استان اصفهان 
بزرگترین چالش پیش رو در تامین آب اصفهان بزرگ را 
عدم تعادل میان منابع تولید و نی��از آب در پیک مصرف 
دانست و بیان کرد: بر این اساس کمبود حدود 3 مترمکعب 

در ثانیه در فصل تابستان با مدیریت مصرف برطرف شد.

تولید  فرآوردهتوسعه آبفا

 اقتصاد مقاومتی 
 رياضت اقتصادی نیست

يارانه لبنیات به صنايع 
تولیدکننده اختصاص يابد

ممنوعیت  ازخمیر مرغ 
درمصارف انسانی

صرف جويی مصرف آب 
همیشه ضروری است
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یادداشت هفت  12عنوان کتاب کودک و نوجوان رونمایی می شود
فرهاد تیمورزاده دبیر ستاد بیست و دومین هفته کتاب انجمن فرهنگی ناشران کتاب 
کودک و نوجوان اعالم کرد: انتشارات سیمای فرهنگ، شورا، مبتکران، سازوکار، خانه 
آفتاب و ذکر که از اعضای با سابقه انجمن فرهنگی و تولید کننده کتاب کودک و نوجوان 
هستند قرار است به مناسبت بیست و دومین دوره هفته کتاب، کتاب های تازه انتشار 

5
مجید بهرامی بازیگر تئاتر و سینمای 

ایران درگذشت
     بازیگر تئاتر و س��ینمای ای��ران پس از ی��ك دوره طوالنی 
مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. وی در این مدت چندین 
بار مورد جراح��ی و درمان بیماری خ��ود در داخل و خارج از 
کشور قرار گرفت.سرانجام بهرامی ش��ب گذشته 24 آبان ماه 

در بیمارستان پارس تهران درگذشت.

طرح فرهنگی » چهل نذر معنوی « 
برگزار می شود

ط��رح فرهنگی امامزاده گ��ردی و زیارت ب��زرگان مدفون در 
امامزاده های اس��تان اصفهان با عنوان»چهل نذر  معنوی« از 

سوی فرهنگسرای موعود برگزار می شود. 
مدیر فرهنگسرای موعود در این باره گفت: برنامه   »چهل نذر 
معنوی« با شناس��ایی و کارشناس��ی  امامزاده گان در استان 
اصفهان، سه شنبه آخر هر ماه در یکی از امامزاده های اصفهان 
برگزار انجام می ش��ود.    مجی��د نصرعنوان کرد: ای��ن برنامه از 
س��ال ۱۳۹۱ تاکنون در حال اجرا بوده و تاکن��ون تعداد 2۵ 
امامزاده بازدید و زیارت ش��ده  اند. همچنین تالش کرده ایم تا 
در این طرح فرهنگی، ش��هروندان در کنار زیارت این اماکن، 
با کارشناس��ی های انجام ش��ده هر یك از امامزادگان توسط 
کارشناسان مذهبی نیز آشنا شوند.  وی  ادامه داد: روز 2۷ آبان 
ماه به بازدید و زیارت امامزاده »س��یدمحمد« در شهرستان 
زازران با »صالح��ی خ��واه« و »واثقیان« مبلغی��ن معنوی و 
کارشناس مذهبی این امر اختصاص یافته است.  عالقه مندان 
جهت ش��رکت در این برنامه می توانند به فرهنگسرای موعود 
واقع در خیابان آتشگاه، س��ه راه  اول، خیابان شهید مظاهری 

مراجعه نمایند. 

 رضا عطاران برای اولین بار داور 
یک جشنواره خارجی شد

پنجمین جشنواره س��ینمایی ماالتی ترکیه رضا عطاران را به 
عنوان یك کمدین برجس��ته برای عضویت در هیئت داوران 

بخش مسابقه اصلی خود برگزید.
این جش��نواره از 2۱ تا 2۷ نوامبر )۳0 آبان تا 6 آذر( در شهر 

ماالتی ترکیه برگزار می شود. 
 عطاران با حضور در این جشنواره برای اولین بار به عنوان داور 

در یك فستیوال خارجی شرکت می کند. 
داوران سرشناسی از کش��ورهای روس��یه و ترکیه به ارزیابی 

فیلم های می پردازند. 
هانس جوآچیم ش��لگل از روس��یه، نس��یم بن جایا و محمود 
فاضل جوش��کون از ترکیه به همراه رضا عط��اران داوری آثار 
این جش��نواره را برعه��ده دارن��د. او به هم��راه تهیه کننده و 
پخش کننده بین الملل��ی فیلم »ردکارپت« دومین س��اخته 

سینمایی اش، جمعه این هفته به ترکیه می رود.
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در حالی که بس��یاری در جهان ایران را کش��وری 
تاری��ك و حت��ی بعضا خطرن��اک برای مس��افرت 
می بینند، اما آمریکایی ها ایران را فرصتی مناس��ب 

برای گذراندن تعطیالت قلمداد می کنند.«
ش��بکه خبری NBC آمریکا در گزارشی پیرامون 
پیشرفت صنعت گردش��گری ایران نوشت: مقامات 
ایران از ورود اولین قطار خصوصی گردش��گری به 
ایران از مبدا اروپ��ا، به عنوان پیامی برای توس��عه 

گردشگری ایران بهره برده اند.
ب��ه نوش��ته ای��ن ش��بکه آمریکای��ی، در حالی که 
بلیت های این قطار حتی تا 40 هزار دالر نیز فروخته 
شده، مشخص نیست چه تعداد گردشگر عزم سفر 
به ایران کنند.مس��ئوالن قطار گردش��گری لوکس 
که نام »عقاب طالیی دانوب« بر روی آن گذاش��ته 
شده، از این مسئله که بسیاری از مسافران این قطار 

آمریکایی هستند ابراز شگفتی می کنند.
»مارنی شولتز«، شهروند اهل کانزاس و از مسافران 
اولین قطار گردش��گری به ایران گفت: بس��یاری از 
دوستانم از تصمیم ام برای س��فر به کشوری که به 

آمریکا »شیطان بزرگ« می گوید تعجب کردند.
وی که هنگام توق��ف قطار در اصفه��ان با خبرنگار 

NBC صحبت می کرد اف��زود: آن ها فکر می کنند 
من واقع��ا دیوانه ام. ام��ا هیچ دلیلی ب��رای نیامدن 
به ای��ران وجود ن��دارد، نبای��د اجازه دهی��د آنچه 
 س��ایرین می پندارن��د، ش��ما را در خان��ه محبوس

 کند.به گزارش ایس��نا مقامات ش��رکت قطارهای 
لوکس »عق��اب طالی��ی« ک��ه در انگلی��س واقع 
ش��ده، اذع��ان داش��ته اند ک��ه می��زان اس��تقبال 
گردش��گران آمریکایی برای س��فر به ای��ران آن ها 
را ش��گفت زده کرده اس��ت. از میان ۱0۹ مسافری 
که در س��فر دو هفته ای ب��ه ایران آمدن��د، 26 نفر 
ش��هروند آمریکا بودند و برای هش��ت س��فری که 
در س��ال آینده قرار اس��ت به ای��ران انجام ش��ود 
و بلیت ه��ای آن ها نی��ز تقریبا پیش فروش ش��ده، 
 حدود 4۵ درص��د از مس��افران آمریکایی خواهند

 بود.»ناتاشا باکر«، از مدیران این شرکت می گوید: 
این میزان استقبال آمریکایی ها کمی تعجب برانگیز 
بود. ما به دنبال مش��تریانی از آمری��کا بودیم، اما به 
خاطر س��ابقه )رابطه میان ای��ران و آمریکا( منتظر 

ماندیم چه پیش خواهد آمد.
وی اظه��ار ک��رد: ب��ه ط��ور کل��ی مس��افران م��ا 
خ��وش  و  ک��رده  ماجراجوی��ی  می خواهن��د 

 بگذرانن��د، البته که ب��ا جیب های پر پول به س��فر
 می روند.در گزارش این شبکه آمریکایی آمده است: 
سفر ۱4 روزه و چهار هزار مایلی قطار لوکس »عقاب 
طالیی« از بوداپس��ت مجارس��تان آغاز می شود و 
با عبور از رومانی، بلغارس��تان و ترکی��ه وارد ایران 
می شود که برای مسیر بازگشت این مسیر بالعکس 
تکرار خواهد شد. توقف گردشگران در ایران شامل 
بازار بزرگ ته��ران، حرم امام رضا )ع( در مش��هد و 
شهر تاریخی اصفهان خواهد بود که تا سال ۱۷22 

میالدی پایتخت ایران بود.
قطار گردشگری »عقاب طالیی« با کوپه های لوکس 
که الهام گرفته از قطارهای ق��رن نوزدهم»اورینت 
اکس��پرس« هس��تند، با بلیت های��ی از ۱4 هزار تا 
40 ه��زار دالر ب��رای ه��ر نف��ر تجربه س��فری به 
یادماندن��ی را برای مس��افران رقم می زن��د؛ جایی 
 که در رس��توران آن غذاهای مجاری و ایرانی سرو 

می شود .
ب��ه نوش��ته NBC، محاس��به می��زان توس��عه 
گردش��گری ایران بعد از پیروزی »حسن روحانی« 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری دش��وار اس��ت، اما 
طبق اعالم س��ازمان جهان��ی گردش��گری، تعداد 
گردش��گران خارجی ایران از س��ال 200۹ بیش از 
دو برابر ش��ده اس��ت، به طوری که از 2.۱ میلیون 
 نفر به 4.۷ میلیون گردشگر در سال 20۱۳ رسیده

 است.
 همچنین در این دوره زمانی، به طور متوسط ساالنه 
 حدود ۱۵00 گردش��گر آمریکایی از ای��ران بازدید

 کرده اند.»ج��وزف چیون��ز«، گردش��گر آمریکایی 
اهل هوس��تون ک��ه همراه با همس��رش ب��ه ایران 
س��فر کرده بود می گوید: دوس��تانش از تصمیم او 
 برای س��فر به ایران با قطار »عقاب طالیی« شوکه 
ش��دند.وی حت��ی ایمیل��ی از یکی از دوس��تانش 
دریافت ک��رد مبن��ی بر این که »ش��ما ب��ه مقصد 
خطرناکی س��فر می کنید« که البته وی در پاس��خ 
به آن نوش��ت: نه، ای��ران خطرناک نیس��ت.وی با 
اذعان ب��ه برخی تفاوت ه��ای فرهنگ��ی می گوید، 
ایران خیلی با آنچه در داخل کشور )آمریکا( نشان 
 می دهند، متفاوت اس��ت و مردم بس��یار صمیمی

 دارد.

گزارش NBC از لذت سفر به ایران

گردشگر آمریکایی :نه ایران خطرناک نیست دبی��رکل نه��اد کتابخانه ه��ای 
عمومی کشوردر دیدار صمیمانه 
با اصحاب رسانه ضمن مرور برخی 
مش��کالت این نهاد تصریح کرد: 
مش��کالت نافی مس��ئولیت های 
ما نیس��ت.در ای��ن دی��دار که به 
منظور بررس��ی »نقش رس��انه ها 
در تروی��ج فرهن��گ مطالع��ه« و 
در نخس��تین روز هفت��ه کتاب و 
کتابخوان��ی برگزار ش��د علیرضا 
مختارپ��ور ب��ا همراه��ی مجید 
صح��اف مش��اورعالی دبی��رکل، 
محم��د اللهیاری فومن��ی معاون 
توسعه کتابخانه ها و محمدهادی 
ناصری مدی��رکل روابط عمومی 
نهاد کتابخان��ه در جمع اصحاب 
رس��انه حاضر ش��دند تا عالوه بر 
طرح دیدگاه های خود ش��نونده 
پیشنهادات اصحاب رسانه باشند.

دبی��رکل نه��اد کتابخانه ه��ای 
عمومی در س��خنان ابتدایی خود 
ضمن تأکید بر اینکه قرار اس��ت 
در این هم اندیشی بیشتر شنونده 
باشد، به ارائه شرح کوتاهی درباره 
»وض��ع کتابخوانی در کش��ور« 
پرداخت و گفت: اخیرا در پاس��خ 
به این سوال که وضع کتابخوانی 
در کشور چگونه است؟ اینگونه به 

رسانه ها پاسخ می دهم؛ بد، پائین 
و تأسف آور.وی ادامه داد: در قبال 
این پاسخ برخی می پرسند که آیا 
دلیلی هم دارید. پاس��خ بنده این 
اس��ت که هیچ تحقی��ق علمی و 
مستند مبتنی بر روش های علمی 
در ای��ن زمینه موجود نیس��ت و 
اساس��ا به همین دلی��ل هم طی 
سال های گذشته س��رانه مطالعه 
از س��وی مس��ئوالن مختلف از ۵ 
دقیقه تا ب��االی ۷0 دقیقه اعالم 
شده اس��ت!مختارپور گف��ت: اما 
معتقدم اگر مطالعه در جامعه ای 
گس��ترش داش��ته باش��د در سه 
شاخصه می توان نمود آن را دید. 
یکی ش��مارگان کت��اب، دیگری 
مراجعه به کتابخانه ه��ا و مهم تر 
از این ها وجود گفتم��ان کتاب و 
کتاب خوانی در فضای فرهنگی و 
اجتماعی.وی ادامه داد: در زمینه 
شمارگان کتاب ما طی چند سال 
گذشته شاهد افزایش جمعیت و 
افت شمارگان بوده ایم. در زمینه 
مراجعه به کتابخانه هم امروز تنها 
2.۵ میلی��ون نفر مراجع��ه داریم 
در حالی که به صورت اس��تاندارد 
می بایست ۱۵ میلیون نفر مراجعه 

داشته باشیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نبود فضیلت کتابخوانی در جامعه 

 پخش سریال »پرده نشین« از اول آذر 
هم اکنون مراحل فن��ی همزمان با 
تصویرب��رداری ادام��ه دارد و طبق 
اعالم س��یدمحمود رض��وی تهیه 
کننده پروژه، »پرده نش��ین« از اول 
آذر ماه از ش��بکه اول سیما ساعت 

22:۱۵ دقیقه پخش خواهد شد. 
بازیگران این س��ریال ۳0 قس��متی 
عبارتند از: ویش��کا آس��ایش، آتیال 
پسیانی، فرهاد آئیش، حامد کمیلی، 
سارا بهرامی، مهران رجبی، محسن 
کیای��ی، ژی��ال س��هرابی، محم��ود 

پاک نی��ت، علی دهک��ردی، مائده 
طهماسبی، رضا موالیی، علی مردانه، 
شیوا ابراهیمی، ناهید مسلمی، آزاده 
سیفی، سارا رسول زاده، اکبر سلطان 
علی، ابوالفضل ش��اه کرم، رس��ول 
ادهمی، نقی سیف جمالی، سیامك 
ادیب، علیرضا زمانی نس��ب، محمد 
شهباز تهرانی، سینا سهیلی، پرهام 
یداالهی، با حضور س��عید نیك پور، 
حبیب دهقان نسب، بابك حمیدیان 

و هومن برق نورد. 
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ميزان 24 قسط يك ميليون و پانصد هزار تومانی منكر باقيمانده مبلغ تا مبلغ خواسته 
 می باشد و با عنايت به اينكه در جهت تعيين دقيق ميزان مبلغ دين خوانده ياد شده قرار 
كارشناس  و  گرديده  صادر  حسابرسی  و  حسابداری  امور  كارشناس  به  امر  ارجاع 
مبلغ  از  بيش  را  خوانده  دين  مبلغ  خوانده  پرداختی  و  ميزان  محاسبه  با  شده   ياد 
اعتراض  از هرگونه  اينكه نظريه ياد شده  التفاوت به  با  خواسته اعالم نموده است و 
محمول  را  شركت  مطروحه  دعوای  دادگاه  است  مانده  مصون  دعوا  اصحاب  موثر 
مواد  و  تجارت  قانون  249و313و402و403  مواد  به  مستنداً  و  تشخيص  صحت  بر 
به  بر محكوميت تضامنی خواندگان  رای  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  515و519و522 
و  تعرفه  برابر  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی  هزينه  پرداخت  و  خواسته  مبلغ  پرداخت 
 )88/11/6( پرداخت  عدم  گواهينامه  صدور  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت 
لغايت اجرای دادنامه كه از ناحيه اجرای احكام برابر نرخ شاخص قيمتها محاسبه و 
وصول و ايصال خواهد شد در حق خواهان رديف اول و نسبت به دعوای خواهان 
 89 ماده  به  مستنداً  حقيقی(  شخص  عنوان  )به  نبودن  ذينفع  لحاظ  به  دوم  رديف 
می نمايد  اعالم  و  دعوا صادر  رد  قرار  اخيرالذكر  قانون   84 ماده  از   10 بند  به  ناظر 
روز  بيست  مهلت  ظرف  و  اول حضوری  رديف  عليه  محكوم  به  نسبت  رای صادره 
از  و  غيابی  سايرين  به  نسبت  و  استان  تجديدنظر  دادگاه  در  تجديدنظرخواهی  قابل 
است.م الف:20392  دادگاه  همين  در  واخواهی  قابل  شده  ياد  مهلت  ظرف  ابالغ   تاريخ 

محمدی رئيس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/565 شماره دادنامه: 9309970350500095 شماره پرونده: 9209980350501004 
شماره بايگانی شعبه: 921051 خواهان: آقای مجتبی زراعتی شمس آبادی با وكالت 
 – البرز  مجتمع   – ميانی  توحيد  خ   – اصفهان  نشانی  به  كرمانشاهچی  فريناز   خانم 
ط سوم – واحد9 خوانده: شركت توليدی آبگرمكن مهران با مديريت آقای حسين شفيعی 
رسيدگی  ختم  دادگاه  گردشكار:  چك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را 
دادخواست آقای مجتبی زراعتی شمس آبادی به طرفيت شركت توليدی آبگرمكن مهران 
 كار به خواسته مطالبه مبلغ 183/690/000 ريال وجه چكهای شماره 89/8/10-385931
به مبلغ 100/000/000 ريال و 385929-89/6/5 به مبلغ 83/690/000 ريال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به تصاوير مصدق مستندات پيوستی كه مبين 
اشتغال ذمه خوانده است و با عنايت به عدم حضور خوانده و عدم ايراد دفاعی مبين 
ذمه آنان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198و519 
اصل  عنوان  به  ريال  مبلغ 183/690/000  پرداخت  به  را  مدنی خوانده  دادرسی  آيين 
خواسته و مبلغ 3/753/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همين طور به حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه و همچنين خسارات تاخير تاديه از تاريخ هر يك از چكها لغايت اجرای حكم 
در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در 
اين دادگاه قابل اعتراض می باشد.م الف:20398 زباندان رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/566 شماره دادنامه: 9309970350500628 شماره پرونده: 9009980350501107 
ديواندری  علی  آقای  مديريت  به  ملت  بانك  خواهان:   901165 شعبه:  بايگانی  شماره 
بانك  روبروی   – فروغی  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  آرش شيرانی  آقای  وكالت  با 
صادرات – ابتدای كوچه23)كوچه بهمن( خواندگان: 1- آقای حسن باقری تونخشكی به 
 نشانی خ زينبيه – دنبال باسكول محمودی – كوی موسوی – بن بست شكوفه – پ97،
 2- آقای احمد ابراهيمی 3- آقای مهرداد سپهياری حبيب آبادی 4- آقای اسماعيل ابراهيمی
همگی به نشانی مجهول المكان 5- آقای بهادر مرادی با وكالت آقای سيدسلمان شريعت 
به نشانی خ هشت بهشت غربی – چهارراه ملك – ساختمان كيميا – طبقه اول خواسته: 
را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  سفته  وجه  مطالبه 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوای 
بانك ملت به طرفيت آقايان مهرداد سپهياری حبيب آبادی و حسن باقری و اسماعيل 
ابراهيمی و احمد ابراهيمی و بهادر مرادی به خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 ريال 
وجه چهارفقره سفته به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به تصاوير 
مصدق مستندات پيوستی كه حاكی از اشتغال ذمه خواندگان است و با عنايت به عدم 
حضور خواندگان رديف اول تا چهارم و عدم ارائه دليلی مبين برائت ذمه آنان و با 
توجه به اينكه خوانده رديف پنجم مدعی جعل امضای منتسب به خود در سفته ها و 
امضاهای سفته  منتخب  كارشناس  كه  كارشناس  به  ارجاع موضوع  و  بانكی  قرارداد 
لذا  دانسته  منطبق  و  مشابه  وی  حساب  افتتاح  كارت  امضای  با  را  بانكی  قرارداد  و 
مستنداً  و  دانسته  موجه  را  خواهان  خواسته  مذكور  خوانده  ادعای  رد  دادگاه ضمن 
به مواد 198و519 قانون آيين دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
95/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/214/000 ريال به عنوان خسارات 
دادرسی و همچنين به خسارت تاخير تاديه از مورخه 90/9/10 لغايت اجرای حكم و 
به  تعرفه در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره نسبت  حق الوكاله وكيل طبق 
آقای مرادی حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ در دادگاههای تجديدنظر استان 
قابل اعتراض و نسبت به مابقی خواندگان غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در 
عمومی  دادگاه   5 شعبه  رئيس  زباندان  است.م الف:20399  واخواهی  قابل  دادگاه  اين 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

8/567 شماره دادنامه: 9309970352600880 شماره پرونده: 9209986793300248 
شماره بايگانی شعبه: 921202 خواهان: خانم ساره احمدی با وكالت آقای محمدرضا 
پيرهادی به نشانی اصفهان – تقاطع فلكه ارتش سيمين – نبش كوچه ارغوان – مجتمع 
ادمان – پالك28 خواندگان: 1- خانم زهرا عزيزی قالقی به نشانی اصفهان – بهارستان 
زنگ 1- منزل زهرا عزيزی   – اول  طبقه   – آ33   – پاييزان  مجتمع   – الفت غربی  خ   –
)فعاًل مجهول المكان( 2- خانم خديجه احمدی به نشانی خ ميرزاطاهر – كوچه سقاخانه 
پشت ناز – پ28 خواسته: مطالبه مهريه گردشكار:  – كوچه شمس – كوی نرگس – 
دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم به شرح زير مبادرت به 
به  پيرهادی  آقای محمدرضا  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور 
وكالت از خانم ساره احمدی فرزند حسن به طرفيت وراث مرحوم فرهام گل شيری 
با  و  متوفی  فرزند  گل شيری  آنيسا   -2 متوفی  مادر  قالتی  عزيزی  زهرا   -1 خانمها 
قيموميت خانم خديجه احمدی به خواسته مطالبه 110 سكه بهارآزادی بابت بخشی از 
مهريه مندرج در سند رسمی نكاح به شماره 6723-1386/5/6 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شماره 40 اصفهان از ماترك متوفی دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و منضمات 
آن از جمله تصوير برابر با اصل سند رسمی ازدواج كه مويد وجود علقه زوجيت بين 
خواهان و مرحوم فرهام گل شيری است و گواهی انحصار وراثت صادره به شماره 
5295-91/11/30 صادره از شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان كه داللت بر فوت 
آقای فرهام گل شيری و حكايت از آن دارد كه ورثه مرحوم منحصر به خواندگان به 
عنوان مادر و فرزند ايشان می باشد و تصوير برابر با اصل قيم نامه شماره 910558-
اينكه خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 1393/5/12 حاضر نشده و  1392/2/28 و 
از جانب خودشان  يا  و  متوفی در زمان حيات خود  ناحيه  از  پرداخت مهر  بر  دليلی 
به عنوان ورثه از ماترك ارائه نداده اند دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 
868-1078-1082-1235-1284-1287 از قانون مدنی 198 قانون آيين دادرسی مدنی 
و 225-226-228-229-232-240-241 قانون امور حسبی خواندگان را به پرداخت 

110 سكه بهارآزادی از ماترك مرحوم متوفی در حق خواهان محكوم می نمايد رای 
صادره نسبت به خوانده رديف اول خانم زهرا عزيزی قالتی غيابی و ظرف مدت 20 
به خوانده رديف دوم خانم  اين دادگاه و نسبت  قابل واخواهی در  ابالغ  از  روز پس 
خديجه احمدی با توجه به ابالغ واقعی اخطاريه حضوری محسوب و ظرف مدت بيست 
است.م الف:20400  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل   روز 

حسين زاده رئيس شعبه 26دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/568 شماره دادنامه: 9309970352600241 شماره پرونده: 9209980352600021 
آقای  وكالت  با  جزی  برومند  مهری  خانم  خواهان:   920026 شعبه:  بايگانی  شماره 
البرز  مجتمع   – خ توحيد ميانی   – محمدرضا عابدينی محمدآبادی به نشانی اصفهان 
به نشانی مجهول المكان خواسته:  –واحد نهم خوانده:آقای اصغر متقی  طبقه سوم   –
صدور حكم طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم مهری برومندجزی فرزند محمدتقی با وكالت آقايان 
محمدرضا عابدينی و محمود آقايی به طرفيت آقای محمدرضا عابدينی فرزند مراد به 
خواسته طالق به لحاظ ترك زندگی از ناحيه خوانده در نتيجه تحقق بند 4 ازشرايط 
ضمن عقد نكاح بدين شرح كه خواهان اظهار داشته به موجب سند ازدواج به شماره 
خوانده  دائم  نكاح  عقد  به  اصفهان   91 شماره  ازدواج  ثبت  دفتر   1348/9/21-2819
اند خوانده  درآمده دارای 4 فرزند مشترك می باشند كه همگی به سن رشد رسيده 
دعوی بيشتر از 13 سال است كه زندگی خانوادگی را ترك و به مكان نامعلومی رفته 
با  دادگاه  دارد.  نكاح درخواست طالق  از شرايط ضمن عقد  بند 4  به لحاظ تحقق  لذا 
بين خواهان و خوانده اخذ  تقديمی و احراز رابطه زوجيت دائم  به دادخواست  توجه 
اظهارات و گواهی گواهان در جلسه دادرسی مورخ 1392/12/21 كه جملگی به ترك 
زندگی از ناحيه خوانده شهادت داده و نتيجه انجام تحقيقات محلی توسط كالنتری 20 
اصفهان به شماره 95/56ك20-1392/4/29 ترك زندگی خانوادگی از ناحيه خوانده در 
مدت اعالمی محرز و مسلم می باشد نظر به اينكه تالش دادگاه و داوران جهت حصول 
صلح و سازش موثر نبوده و خواهان اصرار بر طالق داشته و بدين منظور 14مثقال 
طال از مهريه خود را بذل نموده و نظر به عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی 
دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 1119 تبصره ماده 1113 و بند 2 ماده 
1145 قانون مدنی و مواد 24-26-29-34 قانون حمايت از خانواده ضمن احراز شرايط 
وكالت در طالق به خواهان اجازه داده می شود ظرف مدت 6 ماه پس از ابالغ رای قطعی 
يا قطعی شدن رای به يكی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه وخود را به طالق بائن 
مطلقه نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر استان 
حقوقی  عمومی  دادگاه   26 شعبه  رئيس  زاده  حسين  می باشد.م الف:20401  اصفهان 

)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/569 شماره دادنامه: 9309970352600816 شماره پرونده: 9209980352601178 
آقای  وكالت  با  خواهان  برندگی  صديقه  خانم   -1  921236 شعبه:  بايگانی   شماره 
عليرضا جبارزارع به نشانی چهارباغ پايين – مقابل ورزشگاه تختی – نبش كوچه ارباب 
و با وكالت آقای محسن شيران به نشانی اصفهان – چهارباغ پايين – مقابل ورزشگاه 
نشانی به  خوانده  الرشيدی  هارون  محمدرحيم  آقای   -2 ارباب  كوچه  نبش   –  تختی 

اصفهان – خ شهيدان غربی – كوچه65- كوچه حمزه – منزل آخر – سمت راست سبز 
رنگ )فعاًل مجهول المكان( 3- خانم فاطمه ابراهيمی آفارانی خوانده به نشانی اصفهان – 
خ شهيدان غربی – كوچه65- كوچه حمزه - منزل آخر - سمت راست سبز رنگ 4- خانم 
فاطمه هارون الرشيدی خوانده با واليت آقای محمدرحيم هارون الرشيدی به نشانی 
 اصفهان – خ شهيدان غربی – كوچه65 - كوچه حمزه - منزل آخر - سمت راست سبز رنگ 
با  دادگاه  گردشكار:  زوجيت  ايام  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان(  )فعاًل 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
 مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم صديقه برندگی فرزند احمد با وكالت 
 آقايان محسن شيران و عليرضا جبارزارع به طرفيت1- آقای محمدرحيم هارون الرشيدی
آفارانی  ابراهيمی  فاطمه  خانم   -2 الرشيدی  هارون  فاطمه  از  واليت  به  و   اصالتًا 
انضمام  به  مشترك  زندگی  ايام  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  قاسم   فرزند 
مطالبه خسارات دادرسی با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته به موجب سند رسمی 
ازدواج به شماره 2069-1381/6/28 دفتر ثبت ازدواج شماره 123 اصفهان به عقد نكاح 
الرشيدی فرزند محمدرحيم درآمده و زندگی مشترك را   دائم آقای عباسعلی هارون 
لذا  می نمايد  فوت   1392/2/8 تاريخ  در  ايشان  شوهر  و  شروع   1382/7/1 تاريخ  از 

ورثه  به طرفيت  را  زندگی مشترك  ايام  المثل  اجرت  مطالبه  دادخواست  اين  تقديم   با 
و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  دادگاه  دارد  تقاضا  ايشان  ماترك  از  و  مرحوم 
 احراز رابطه زوجيت دائم بين خواهان و مورث خواندگان با توجه به تصوير مصدق 
سند ازدواج و گواهی انحصار وراثت به شماره 2223-1392/5/5 صادره از شعبه 10 
شورای حل اختالف اصفهان كه داللت بر فوت آقای عباسعلی هارون الرشيدی و حكايت 
 از آن دارد كه ورثه مرحوم منحصر به خواندگان آقای محمدرحيم هارون الرشيدی
به عنوان پدر – خانم فاطمه ابراهيمی آفارانی مادر و فاطمه هارون الرشيدی به عنوان 
مورخ  دادرسی  جلسه  در  ايشان  وكيل  و  خواهان  اظهارات  و  می باشد  مرحوم  دختر 
قصد  نبوده  ايشان  عهده  به  شرعًا  كه  كارهايی  انجام  در  اينكه  بر  دائر   1393/2/29
تبرع نداشته و خواندگان نيز درجلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده اند 
است  نشده  اعتراض  آن  به  نسبت  كه  دادگاه  منتخب  كارشناس  نظريه  به  توجه  با  و 
دادرسی  آيين  قانون  استناد مواد 198و519  به  داده  را وارد تشخيص  دادگاه دعوی 
امور  قانون   240-232-228-225 و  مدنی  قانون   869-868-336 ماده  تبصره   مدنی 
بابت  نقد  وجه  ريال   200/000/000 مبلغ  پرداخت  به  را  خواندگان   حسبی 
 اجرت المثل از تاريخ 82/7/1 تا 92/2/8 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ريال بابت 
مرحوم  ماترك  از  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   1/025/000 و  كارشناسی   هزينه 
است  موظف  خواهان  می نمايد  محكوم  خواهان  حق  در  الرشيدی  هارون   عباسعلی 
مابه التفاوت هزينه دادرسی را در زمان اجرای حكم پرداخت نمايد رای صادره غيابی 
دادگاه و سپس ظرف 20  اين  قابل واخواهی در  ابالغ  از  و ظرف مدت 20 روز پس 
است.م الف:20402  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل   روز 

حسين زاده رئيس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/8/3-1375 دادنامه:  شماره   1800-93 پرونده:  كالسه   8/570
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا دهقانی نشانی: اصفهان – بلوار 
كشاورزی – بعد از تقاطع كشاورزی – روبروی ايستگاه امام خوانده: افشين ابراهيمی 
نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی: 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
به  اختالف: در خصوص دعوی خانم زهرا دهقانی  مينمايد. رای قاضی شورای حل 
طرفيت آقای افشين ابراهيمی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه چك به 
شماره 583961 مورخ 92/9/20 به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
نظر  به  ثابت  خوانده  عليه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود  از  خواهان 
قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  كه  می رسد 
آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 432/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف )92/9/20( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف20435 شعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

 14 شعبه   93/5/20 تاريخ   788 شماره  رای  موجب  به  شماره:138/93ش14   8/571
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه غالمرضا 
مقصودی فرزند علی اكبر به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ هفت 
ميليون و سيصدهزار ريال وجه 2 فقره فاكتور به تاريخ 1392/8/1 و مبلغ يكصد و 
دوازده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق 
مركزی  بخش   – كرمانشاه  نشانی  به  فرزند محمدكريم  تبار  علی حشمتی  له  محكوم 
احكام:  اجرای  قانون  ماده 34  نيم عشر حق االجرا.  و  كوچه224   – شهرك شهرداری 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی 
كه خود  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  استيفاء محكوم  و  اجرای حكم  كه  كند 
دارايی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:20436 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

شهرد اری گرگاب بر سکوی قهرمانی
سیزد همین دوره مس��ابقات فوتبال 
ساحلی استان اصفهان در حالی به کار 
خود پایان داد که شهرد اری گرگاب 
با کس��ب عنوان قهرمان��ی این دوره 
از رقابت ها موفق ش��د به مس��ابقات 

زیرگروه کشور صعود کند.
رقابت های فوتبال ساحلی اس��تان اصفهان به همت کمیته 
فوتبال ساحلی هیات فوتبال و با همکاری شهرد اری گرگاب 
از روز 25 مهرماه آغاز و روز جمعه 23 آبانماه س��ال جاری با 

معرفی تیم های اول تا سوم به کار خود پایان داد .
رقابت ها ی فوتبال ساحلی قهرمانی استان اصفهان با شرکت 
6 تیم ش��هرد اری گرگاب، المپیک ورنامخواست، شهرد اری 
نجف آباد، مهرگان اصفهان،هی��ات فوتبال فالورجان و یاران 
آتشگاه در زمین ساحلی شهر گرگاب برگزار شد تا تکلیف تیم 
صعود کنند ه به رقابت های فوتبال س��احلی زیر گروه کشور 

مشخص شود.

۱۵۰ هزار ورزشکار در کشور عضو 
بسیج ورزشکاران هستند

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور 
گفت: ۱5۰ هزار ورزش��کار در کشور 
 عضو بسیج ورزش��کاران هستند و به

 د نبال آن هستیم که این تعد اد را د ر 
سال جاری افزایش د هیم.

س��رد ار د اوود آذرن��وش د ر حاش��یه 
همایش مش��ترک م��د ی��ران تربیت بد ن��ی نواحی س��پاه 
اس��تان های کش��ور که د ر نجف آباد اصفهان برگزار ش��د، با 
اشاره به فعالیت های سازمان بس��یج ورزشکاران د ر راستای 
افزایش تعد اد اعضای این سازمان اظهار د اشت: این سازمان 
برنامه ه��ای فرهنگی و بصیرتی بس��یاری را د ر د س��تور کار 
قرار د اد ه و به د نبال آن اس��ت که روحیه بسیجی را د ر بین 

ورزشکاران ترویج د هد.
وی با اش��اره به تعد اد بسیجیان ورزش��کار د ر سراسر کشور 
اف��زود: در حال حاض��ر نزد یک ب��ه ۱5۰ هزار نفر بس��یجی 
ورزشکار به صورت رسمی د ر این سازمان عضویت د ارند و به 
د نبال آن هستیم که با اجرای برنامه های مختلف، تعد اد این 

بسیجیان را به 2۰۰ هزار نفر د ر کشور برسانیم.
سرد ار آذرنوش با اش��اره به د وره آموزش��ی مربیان ورزشی 
بسیج کشور گفت: قرار است امس��ال نزد یک به 6 هزار نفر از 
مربیان ورزشی کشور د ر دوره های آموزشی بصیرتی، اخالقی 

و تربیتی شرکت کرد ه و آموزش های الزم را ببینند.

بد مینتون بازان نونهال اصفهانی
افتخار آفریدند  

بد مینت��ون ب��ازان نونه��ال اصفهانی در 
د ومی��ن مرحل��ه مس��ابقات ب��د مینتون 
رنکین��گ د خت��ران نونه��ال کش��ور د ر 
شهرستان شاهرود استان سمنان افتخار 
آفری��د ند.تیم د ختران اس��تان اصفهان با 
حضور )سارا صانعی ، شیما صالحی و غزل 
زمانی( د ر د ومین دوره  این مسابقات که  از روز چهارشنبه 93/8/2۱ 
لغایت روز جمعه 93/8/23 در اس��تان س��منان شهرستان شاهرود  
برگزار شد توانست با ترکیب یک تیم د ونفره متشکل از سارا صانعی 
و شیما صالحی مقام س��وم د ونفره  را کسب کند.د ر قسمت د ونفره 
)تیمی( تیم د ونفره کوثر حسینی و سحر رجبی از شاهرود توانستند 
تیم عسل احمد ی و د رس��ا د قتی پور از کرمانشاه را با نتیجه 3 بر ۱ 
شکست د اد ه و قهرمان این دور از مسابقات رنکینگ شدند.گفتنی  
است دومین مرحله مسابقات بد مینتون رنکینگ نونهاالن کشور با 

حضور 62 بازیکن شرکت کننده از ۱5 استان کشور برگزار گرد ید.

 تیم میزبان مغلوب بانوان 
ذوب آهن شد

تیم بس��کتبال ذوب آهن اصفهان د ر 
س��ومین دیدار خود د ر د ور برگشت 
سوپرلیگ A بانوان به پیروزی رسید.

هفته نخست د ور برگشت سوپرلیگ 
A بس��کتبال بانوان کش��ور به پایان 
رسید.د ر یکی از 6 د ید ار برگزار شد ه، 
تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن موفق به شکست تیم هواپیمایی 

معراج کرمانشاه با نتیجه 58 بر ۴5 شد.
به این ترتی��ب، ذوب آهن با د و شکس��ت براب��ر گاز و آرارات 
تهران و بک پیروزی برابر نمایند ه کرمانش��اه که میزبان این 
 د ور از مس��ابقات بود، جایگاه س��ومی گ��روه »الف« را حفظ

 کرد.
هفته د وم د ور برگشت این مس��ابقات روزهای هشتم و نهم 
آذر ماه به میزبانی د و تیم کیا گالری تهران و خانه بس��کتبال 
مش��هد برگزار خواهد ش��د.خانه د و و نیم میلی��ون یورویی، 
هد یه کاس��یاس به همسرش��د روازه بان رئال ماد رید هد یه 
س��ال جد ید را چند هفته زود تر به همس��رش داد ه اس��ت.

این خانه که د و و نیم میلیون یورو قیمت د ارد، هد یه س��ال 
نوي ایکر کاسیاس است به همسر خبرنگارش، سارا کاربونرو. 
خانه آیند ه این زوج به غیر از آن س��اختمان مجلل ۴ طبقه، 
محوطه خارجي 8۰۰ متري هم د ارد که اس��تخري بزرگ د 
 ر آن ساخته شد ه است. این عمارت د ر منطقه »الفینکا«ي

 ماد رید واقع ش��د ه و کاس��یاس آن را از معمار س��ازنده  اش، 
»آلبرت��و مارتی��ن« خری��د اري ک��رد ه . مارتین و همس��ر 
 هنرپیش��ه  اش، »لی��د ی��ا ب��وش« د و س��ال پی��ش و د ر  
گیر و د ار جد ای��ي جنجالي  ش��ان این خانه را ب��ا قیمت د و 
میلی��ون و 6۰۰ هزار یورو براي فروش گذاش��تند و د س��ت 
آخر هم آن را ۱۰۰ هزار ی��ورو کمتر از قیمت د لخواه ش��ان 
فروختن��د. این  طور ک��ه پید اس��ت، ایکر و س��ارا فعاًل قصد 
 اسباب کش��ي به خان��ه جد یدش��ان را ن��د ارن��د و تصمیم

 د ارند د ر کنار پسر چند ماهه شان همچنان د ر خانه قبلي شان 
بمانند. خانه اي یک میلیون و 8۰۰ هزار یورویي که این زوج 
یک س��ال پیش به آن نقل مکان کرد ن��د و د ر منطقه کاماًل 

حفاظت شد ه قرار د ارد.

6
تقدیم مدال نقره به پاشایی

بازیکنان تیم ملی فوتوالی ایران که ترکیبی است از حرکات نمایشی فوتبال و سپک تاکرا ، 
بعد از اینکه در بازی های آسیایی توانستند به فینال برسند و مدال نقره را برای کشورمان 

کسب کنند ، این مدال را با احترام به مرتضی پاشایی این خواننده محبوب هدیه دادند.
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فوتسال ایران در 
حمله ضعیف است

 علی دایی 
در لیست ناکامان

یک کارشناس فوتسال گفت: تیم ملی فوتسال ایران باید بهتر از گذشته کار 
کند. ایران در کارهای دفاعی خوب کار می کند، اما در حمله و زمان هجوم 
قوی نیست و باید بیش��تر در این زمینه کار کنند.علی افضل  اظهارکرد: 
بازیکناني که خسوس کاندالس برای حضور در جام جهانی کوچک انتخاب 
کرده است همگی در لیگ برتر فوتسال بازی می کنند.  انتخاب بازیکنان 
سلیقه مربی است و باید مربی تشخیص دهد که چه بازیکنی را به تیم ملی 
دعوت کند.این کارشناس فوتسال افزود: تیم ملی فوتسال ایران باید بهتر 
از گذشته کار کند. ایران در کارهای دفاعی خوب کار می کند، اما در حمله 
و زمان هجوم قوی نیست و باید بیشتر در این زمینه کار کنند. ایران پر از 
استعدادهاي فوتسالي است که باید کشف شوند تا فوتسال ملي بیش از 

پیش تقویت شود.

فکر می کنید بیش��ترین گل را در رده ملی کدام بازیکن به ثمر رسانده؟ پله؟ 
گردمولر یا فرانس پوش��کاش؟ همه این ه��ا را فراموش کنیم. ای��ن رکورد در 
اختیار علی دایی ق��رار دارد که در ۱۴9 بازی برای ایران موفق ش��د ۱۰9 گل 

به ثمر برساند.
نمایش دایی در تیم ملی ایران به قدری خوب بود که تیم های آلمانی برای در 
اختیار گرفتن او دست به کار شدند. آرمینیا بیله فلد در سال ۱997 دایی را به 
خدمت گرفت. بعدها برای بایرن مونیخ انتخاب شد.این بازیکن ایرانی در اولین 
سال حضورش در بایرن در حالی قهرمانی در بوندسلیگا را تجربه کرد که خیلی 
کم به بازی گرفته ش��د تا این که در نهایت بایرن را ترک ک��رد و به هرتابرلین 
پیوس��ت. پس از مدتی دایی هرتا را نیز ترک کرد تا به فوتبال آسیا بازگردد تا 

نتوانسته باشد درخشش خود در رده ملی را در رده باشگاهی ادامه دهد.

مدیر تی��م فوتبال امید ایران ب��ا بیان اینکه 
مذاکرات خوبی با زالتک��و کرانچار در قطر 
داش��ته و این مربی ب��ه نیمکت تی��م امید 
نزدیک ش��ده، گفت: بن��ده تصمیم گیرنده 
نهایی نیس��تم و باید نتایج مذاک��رات را به 
رئیس و اعضای هیئت رئیس��ه فدراسیون 
مطرح کرده تا آن ها نظر نهایی در این مورد 

را اعالم کنند.
حبیب کاش��انی که برای مذاک��ره با زالتکو 
کرانچار گزینه اصلی تیم فوتبال امید ایران 
به قطر سفر کرده بود، وارد تهران شد تا نتایج 
مذاکراتش با سرمربی پیشین پرسپولیس و 
سپاهان اصفهان را به رئیس و هیئت رئیسه 

فدراسیون فوتبال اعالم کند.
کاشانی در ابتدای گفتگوی خود در خصوص 
آخرین وضعیت مذاکره اش با زالتکو کرانچار، 
اظهار کرد: پس از رایزنی های صورت گرفته، 
ویزای این مربی در کمتر از 2۴ ساعت صادر 
شد تا این مربی از بوداپست راهی قطر شود. 
در روزهای پنجشنبه و جمعه هم دو جلسه 
با این مربی داشتیم که صحبت های خوبی 

بین طرفین ردوبدل شد.
وی با اشاره به اینکه آیا قرارداد با این مربی 

به بن بس��ت خورده و یا احتمال توافق 
بین طرفین وج��ود دارد؟، تاکید کرد: 
اینکه گفته شده زالتکو کرانچار در یک 

قدمی تیم امید قرار 

گرفته، به واقعیت نزدیک تر اس��ت. در این 
نشست مواردی هم گفته شد که می توانیم 
کار را جلو ببریم اما چون من تصمیم گیرنده 
نیس��تم، باید نتایج مذاک��رات را به رئیس 
و اعضای هیئت رئیس��ه فدراسیون مطرح 
کرده تا آن ها نظ��ر نهایی در ای��ن مورد را 

اعالم کنند.
مدیر تیم فوتبال امید ایران با اشاره به اینکه 
باور نمی ک��رد زالتکو کرانچار ت��ا این اندازه 
منعطف باشد، افزود: عددی که ایشان برای 
عقد قرارداد با تیم امید مطرح کردند، مشابه 
مبلغ قرارداد وینگادا اس��ت و شاید اختالف 
ناچیزی بین پیشنهاد او و دریافتی وینگادا 
باشد. ضمن اینکه قرار شد برای صعود تیم 
امید به المپیک ریو هم پاداش��ی را در نظر 

بگیریم.
 وی در م��ورد زمان قرارداد ف��ی مابین هم 
تصریح کرد: کرانچار خواس��تار قرارداد 2۱ 
ماهه و تا پایان المپیک ریو شده زیرا معتقد 
اس��ت اگر توانس��ت تیم امید را به المپیک 
برساند، در آن مسابقات هم روی 

نیمکت تیم بنشیند و این قرارداد باعث شود 
که پس از صعود تیم به المپیک کنار گذاشته 
نشود. او می گوید اگر تیم صعود نکرد، بدون 
خسارت جدا می ش��ود اما در صورت صعود 
تیم می خواهد در این افتخار س��هیم بوده و 

روی نیمکت تیم امید در المپیک بنشیند.
کاش��انی ، ادام��ه داد: در ای��ن نشس��ت ها 
محمد خاکپور هم حضور داشت و در مورد 
تاکتیک و فلس��فه هدایت تی��م امید هم با 
کرانچ��ار صحبت ک��رد. آن ها ب��ا همدیگر 
چلنج های فنی داشتم اما سواد کم فوتبالی 
 من باعث ش��د زیاد در این مباحث شرکت

 نکنم.
وی در مورد اینکه چه زمان��ی توافق نهایی 
میان طرفین صورت می گیرد؟، خاطرنشان 
کرد: کرانچار یک هفته فرصت خواس��ت تا 
برنامه هایش را ارائه ک��رده و ما هم کارهای 
اولیه را انج��ام دهیم و نظ��ر نهایی رئیس و 
اعضای هیئ��ت رئیس��ه را در این خصوص 

بشنویم.
وی در م��ورد عملکرد تیم فوتب��ال امید در 
اردوی قطر ه��م اینگونه توضی��ح داد: باید 
از همه مس��ئوالن خصوصا نظام وظیفه که 
همکاری الزم را با تیم امید انجام داده و اجازه 
دادند اردوی مان در قطر با همه نفرات برگزار 
ش��ود، تش��کر کنم. در این اردو 2۴ بازیکن 
حضور دارند ک��ه روز جمعه ه��م یک بازی 

خوب برابر تیم االهلی ام��ارات که مجتبی 
جباری در ترکیب اصلی  اش حضور داشت، 

انجام دادند.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرد دلیل برکناری زالتک��و کرانچار از تیم 
فوتبال این باش��گاه و انتخاب علی دایی به 
عنوان سرمربی، عملکرد دستیار نخست این 

مربی کروات بوده است.
حبیب کاش��انی در زمان مدیریت خود در 
باش��گاه پرس��پولیس زالتکو کرانچ��ار را از 
س��رمربیگری این تیم کنار گذاشت و علی 
دایی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. وی 
امروز به عنوان مدیر تیم فوتبال امید ایران، 
با کرانچار به عنوان گزینه اصلی هدایت این 

تیم مذاکره می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اخراج کرانچار 
از پرس��پولیس در گذش��ته و انتخاب��ش به 
عنوان گزینه هدایت تی��م امید تناقصی در 
عملکردش محس��وب نمی ش��ود؟، گفت: 
وقتی ب��ه عن��وان مدیرعامل پرس��پولیس 
 انتخ��اب ش��دم، 3۱ نف��ر در تی��م حضور 

داشتند. 
در آن مقطع متوجه شدم ۱۱ نفر از بازیکنان 
موافق و 2۰ نفر مخالف عقربه های س��اعت 
حرکت می کنند و به نوعی دو دس��تگی در 

تیم وجود دارد.
 مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عامل 
این دودستگی را دستیار اول زالتکو کرانچار 
برش��مرد و افزود: در آن زمان یک مربی 
به نام تومیسالو دس��تیار اول کرانچار و 
همه کاره تیم بود و دودستگی در تیم 
به جایی رسیده بود که بازیکنان 
نه برای شکستن بلکه برای 

خارج کردن هم تیمی خ��ود از ترکیب، در 
تمرینات روی همدیگر خطا می کردند.

وی اضافه کرد: به علت اینکه تومیس��الو با 

کرانچار آمده بود، هرکاری کردم نتوانستم 
او را از کادرفنی جدا کنم، ب��ه همین دلیل 
به این نتیجه رس��یدم که تغییرات کلی در 
کادرفنی بوجود آورم. تمام امور فنی تیم در 
آن روزها در اختیار تومیسالو بود و به خاطر 
ایجاد دودستگی در تیم، مجبور شدم چنین 

تصمیمی را بگیریم.
کاش��انی در پایان گف��ت: البت��ه زمانی که 
علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت س��پاهان 
قصد داش��ت زالتکو کرانچار را به س��پاهان 
ببرد، به من زن��گ زد و من هم محاس��ن و 
معایب ای��ن مرب��ی را ب��ه او اع��الم کردم. 
متاسفانه در آن زمان دخالت های آن مربی 
باعث ایجاد تفرقه ش��ده و تی��م را از حالت 

عادی خارج کرده بود.
حبیب کاش��انی در تاریخ هفت��م بهمن ماه 
سال ۱388 زالتکو کرانچار را از سرمربیگری 
تیم فوتبال پرسپولیس کنار گذاشت و علی 
دایی را به عنوان جانشین این مربی کروات 

انتخاب کرد.

رمزگشایی کاشانی از برکناری کرانچار

کرانچار به نیمکت تیم امید نزدیک شد

پای یک مربی در میان بود!

خبرگ��زاری رویترز خب��ر از دیدار 
دوس��تانه آرژانتین و پرتغال در ماه 
آینده داده است. این بازی قرار است 
در ورزش��گاه »اولدترافورد« برگزار 
ش��ود و به غی��ر از دوئل دو س��تاره 
فوتبال دنیا، بازگش��ت توس به تیم 
ملی هم می تواند نکت��ه ای جذاب 
در این بازی باش��د. خبر این دیدار 
تدارکاتی در وب سایت فدراسیون 

فوتبال آرژانتین هم تائید شده اس��ت. دو تیم قرار است در 
تاریخ ۱8 نوامبر، 27 آبان، در منچستر به مصاف هم بروند.

مهاجم تیم ملی پرتغال می گوی��د بازی تیمش با آرژانتین 
مهم نیست؛ چرا که تنها یک بازی دوستانه است.

پرتغال و آرژانتین سه ش��نبه شب)فرداش��ب( در دیداری 
دوس��تانه در ورزش��گاه اولدترافورد به مصاف هم می روند. 
تقابل کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در این دیدار آن هم 
در ورزش��گاه اولدترافورد بر جذابیت های این دیدار افزوده 
است.رقبای دیرینه دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا، یعنی 
کریس��تیانو رونالدو و لیونل مس��ی، در دیداری دوس��تانه 

درمقابل هم قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که رقابت مس��ی و رونالدو این روزها در 
اوج خود است و این دو ستاره رقابتی سایه به سایه در صدر 

جدول گلزنان اللیگا دارند.
مس��ئوالن برگزاری این بازی دوستانه اعالم کردند که 85 

کشور به صورت زنده این بازی را پخش خواهند کرد.
کریس��تیانو رونالدو درباره دیدار ب��ا آرژانتی��ن و تقابل با 
لیونل مس��ی گفت: این بازی برای من اصال مهم نیس��ت؛ 

چ��را ک��ه فق��ط ی��ک بازی 
دوس��تانه اس��ت و پیروزی 
در آن ارزش��ی ندارد. اگر این 
ب��ازی در جام جهانی بود آن 
وقت اهمیت پی��دا می کرد. 
تنها چیزی ک��ه در این بازی 
برایم مهم است این است که 
به اولدتراف��ورد برمی گردم؛ 
جایی که سال های خوبی را 
در آن پشت سر گذاشتم. همیش��ه از بازی در اولدترافورد 
لذت بردم. امیدوارم که دیدار سه شنبه شب نیز برایم دیدار 

ویژه ای باشد.
مهاجم پرتغالی درباره گلزنی برابر رومانی و شکستن رکورد 
گلزنی در انتخابی یورو گفت: می دانس��تم دی��ر یا زود این 
رکورد را می شکنم. خیلی خوشحالم که سه امتیا ز حساس 
بازی با ارمنستان را کس��ب کردیم. آن ها دو اتوبوس کنار 
دروازه پارک کرده بودند. بازی با ارمنس��تان خیلی سخت 
و دشوار بود. آن ها بازی دفاعی را به نمایش گذاشتند ولی 
خو شبختا نه توانستیم به پیروزی برسیم تا شرایط خوبی در 

جدول پیدا کنیم.
کریستیانو رونالدو نامزد کس��ب عنوان توپ طالی فوتبال 
جهان است. او درباره این که آیا موفق خواهد سومین توپ 
ط��الی دوران فوتبالی اش را به دس��ت آورد یا خیر، گفت: 
من کارم را در این س��ال انجام داده ام و توانستم با گل ها و 
پاس گل هایم نقش مهمی در موفقیت تیمم داشته باشم. 
عقده کسب توپ طال ندارم و هر اتفاقی که بیفتد، چندان 

اهمیتی ندارد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: 
کاري که نظام وظیفه با سپاهان کرد 
یک ظلم ب��زرگ بود. آن ه��ا کارت 
معافیت دو بازیکن اصلي ما را باطل 
کردند و بازیکنان ما را به تیم رقیب 
ما در لی��گ برتر فرستادند.رس��ول 
خوروش  در پاس��خ ب��ه اینکه صدر 
الس��ادات رئیس نظام وظیفه گفته 
است که تا ماه آینده لیست جدیدي 

از بازیکناني که کارت معافیت شان باطل شده است منتشر 
خواهد شد، اظهارکرد: سپاهان را با نظام وظیفه درگیر نکنید 
و همین کاري که با م��ا کردند ضربه بزرگي ب��ه ما زد. باید 

پرسید چرا به این بازیکنان از همان اول معافي داده اند!؟
وي با اش��اره به اینکه در خارج از کش��ور اگر ق��راردادي با 
شخصي بسته شود از لحاظ حقوقي او در اختیار آن شرکت 
اس��ت، افزود: هیچ کس در ایران گوش��ش بدهکار نبودکه 
حمودي و خلیل زاده با سپاهان قرار داد بسته بودند و با این 

کاري که کردند ضربه بزرگي به سپاهان زدند. 
چرا در میانه  لیگ برتر کارت ه�اي معافیت را ابطال 

کردند و به باشگاه ها ضرر رساندند؟
سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: کاري که نظام وظیفه 
با سپاهان کرد یک ظلم بزرگ بود. آن ها کارت معافیت دو 
بازیکن اصلي ما را باطل کردند و بازیکنان سپاهان را به تیم 
رقیب ما در لیگ برتر فرس��تادند. این کارنظام وظیفه یک 
ظلم آشکار است، زیرا سپاهان با تراکتورسازي براي کسب 

قهرماني در رقابت است.
خوروش با اشاره به اینکه سپاهان بر روي شجاع خلیل زاده 

و علي حمودي برنامه ریزي 
کرده بود، خاطرنشان کرد: با 
کاري که کرده اند، س��پاهان 
با مشکل مواجه شده است و 
به خاطر نتایج��ي که گرفته 
اس��ت باید جواب هوادارانش 

را بدهد.
وي در م��ورد تعطیل ش��دن 
لیگ برتر ب��ه خاطر تیم ملي 
گفت: مس��ئوالن فدراس��یون به فوتبال روز دنیا نگاه کنند 
و بعد ب��ازي دوس��تانه بگذارند، ما مدعي هس��تیم فوتبال 
حرفه اي داریم پ��س باید برنام��ه ریزي حرفه اي داش��ته 
باشیم. این تعطیالت به فوتبال ضربه خواهد زد.سرپرست 
تیم فوتبال سپاهان خاطرنش��ان کرد: اگر باشگاه سپاهان 
از اول فصل مي دانس��ت که کارت پایان خدمت حمودي و 
خلیل زاده با مشکل مواجه هستند روي آن ها برنامه ریزي 
 نمي کرد و تا نیم فصل کج دار و مریض به حرکت خود ادامه

 نمي داد.
چرا بعد از نیم فصل قصد دارند اسامي بازیکنان سرباز 

را اعالم کنند!؟
همچنین علي ش��جاعي سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن 
در این خصوص گفت: ابطال کارت معافیت س��ینا عشوري 
زود  تر از دیگر بازیکنالن اعالم شد و این یک ظلم بزرگ به 
ذوب آهن بود، چه دلیلي دارد مسئوالن نظام وظیفه جلو جلو 
از ابطال کارت معافیت بازیکنان جدید خبر مي دهند؟ باید 
 مسئوالن پاسخ گو باشند تا وضعیت نابسامان لیگ برتر بهتر 

شود.

نبرد مسی و رونالدو در دیدار دوستانه آرژانتین و پرتغال

رونالدو: بازی با آرژانتین مهم نیست
سرپرست تیم فوتبال سپاهان

نظام وظیفه ظلم بزرگي به سپاهان کرد

عددی که ایش�ان ب�رای عقد 
ق�رارداد ب�ا تیم امی�د مطرح 
کردند، مش�ابه مبلغ قرارداد 

وینگادا است
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ابالغ نظريه كارشناسي
نظربه اينكه آقاي داود مصدقيان فرزند شكراله در اجراي  تبصره يك ماده 105آيين 
اعياني تماميت  نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواستي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنيه 
 21/336 پالك  ششدانگ  سهم  سهم  دهم  پنج  و   995 از  مشاع  سهم   يكصدوسي 
مقادير ارزيابي  جهت  اندوموضوع  رانموده  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  دررشكنه   واقع 

الذكرتوسط كارشناس رسمي دادگستري طي شماره 103/93/8556/25 مورخه  فوق 
كارشناسان  وكانون  اعالم  اصفهان  دادگستري  كارشناسان  كانون  به   93/8/3 
مورخه   13609/25 بوارده    93/08/17 مورخه   112/11360/101 نامةشمارة  طي 
اعياني  هشتم  يك  بهاء  مربوطه  كارشناس  ارزيابي  گزارش  باارسال   93/8/19
از995 وپنج دهم سهم سهم ششدانگ پالك 21/336   تماميت يكصدوسي سهم مشاع 
وششصدهزارريال  ميليون  يك  رامبلغ  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  دررشكنه  واقع 
 9322127265687775 شماره  قبض  مذكورطي  ومبلغ  است  نموده  برآوردواعالم 
مورخه 93/8/19 بانك ملي پرداخت شده است وآقاي شكراله مصدقيان اعالم نموده 
است كه هيچ آدرس و اطالعي از مالك بهاء خانم صفورا تركي شهرضا فرزند غالمعلي 
نوبت  يك  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آيين   105 ماده  يك  تبصره  اجراي  در  لذا   ندارد 
در روزنامه زاينده رود آگهي مي شود تا چنانچه مالك بهاء خانم صفورا تركي شهرضا 
 فرزند غالمعلي مدعي تضييع حقي از خود ميباشد ظرف  يك ماه پس از انتشارآگهي 
 به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و گواهي طرح دعوي را از دادگستري شهرضا اخذ و به 
صورت  در  شد  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  اينصورت  غير  در  نمايد  ارايه  اداره  اين 
رسيدن اعتراض موكول به حكم نهايي دادگاه مي باشد. ميرمحمدي رئيس ثبت اسناد 

و امالك شهرضا
مزايده مال غیرمنقول

8/36 شماره درخواست: 9310460372000015 شماره پرونده: 9209980351001063 
شماره بايگانی شعبه: 920631 اجرای احكام مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
631/92ج10  كالسه  اجرايی  پرونده  خصوص  در  مزايده ای  جلسه  دارد  نظر   در 
 – مرتضی  خانمها  و  آقايان  طرفيت  به  قلعه  كوچه  بارورز  عليرضا  آقای  خواسته 
شهناز  مهدی –  علی –  بتول محمود –  محمد –  محمد –  عزت –  ملوك –  مصطفی – 
– ملك و بتول بارورز كوچه و حسين – حسن – صغری و صديقه علينقيان و سيدكمال 
 هاشمی تبار و سيد رضا – سيده فاطمه مرتضوی و فاطمه مرتضوی ديزيچه و وراث 
موسوی  اقدس  و  عصمت(  و  رسول   – قلعه)مجتبی  كوچه  بارورز  حسين  مرحوم 
قهفرخی مبنی بر فروش ملك مشاعی پالك ثبتی 2714 بخش 1 اصفهان واقع در خيابان 
بن بست هاشمی كه توسط كارشناس رسمی   – لنبان  خيابان مسجد   – دكتر بهشتی 
دادگستری به مبلغ 126/500/000/000 ريال ارزيابی و نظريه وی مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده در روز پنج شنبه مورخ 93/9/13 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل 
خريد  طالبين  نمايد  برگزار  نيكبخت(  دادگستری شهيد  دوم  طبقه   224 )اتاق  اجرا  اين 
با  و  بازديد  آن  از  فوق  آدرس  به  مراجعه  با  می توانند  مزايده  جلسه  از  قبل  روز   5
قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند.  مزايده شركت  در جلسه  پايه  قيمت  توديع %10 
قطعه  يك  فوق  ملك  كارشناس  نظر  حسب  اينكه:  توضيح  بود.  خواهد  مزايده  برنده 
پالك  به  به خيابان شرقًا  اربعه شمااًل  با حدود  مترمربع  به مساحت 4136/28  زمين 
جنوبًا به گذر غربًا به پالك و براساس استعالم شهرداری به ميزان 304 مترمربع از 
ضلع جنوب دارای عقب نشينی می باشد. الزم به ذكر است كه بر روی دو قطعه كه به 
ساختمان  دو  اند  شده  مجزا   2714 پالك  جزء  از  مترمربع  227و196/82  مساحتهای 
نمی شوند.م الف:19999  فروش  و مشمول  نيستند  مزايده  كه موضوع  گرديده   احداث 

مدير اجرای احكام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

به  هدايت  فرزند  پارسانژاد  هما  خانم  شماره:93/8/20-103/93/2449/337   8/483
استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
به مساحت 255  تفكيكی   28 قطعه  زمين  قطعه  مالكيت ششدانگ  كه سند  است  مدعی 
از  از پالك 2107 فرعی  مترمربع به شماره پالك 2164 فرعی مفروز و مجزی شده 
71-  اصلی واقع در كوی سرشك جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه ذيل ثبت 13156 
به موجب سند  و  تسليم گرديده  و  پارسانژاد صادر  هما  بنام  دفتر 108  صفحه 137 
رسمی شماره 62385-1375/06/11 دفتر 7 به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن يا از بين رفتن در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك 
اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر به متقاضی 

تسليم خواهد شد.م الف:160 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
تحديد حدود اختصاصی 

باغ  درب  يك  ششدانگ  حدود  تحديد  چون  شماره:93/4775/33/و-93/8/20    8/438
محصور معروف به وهروئين پالك شماره 684 واقع در كوی محال اردستان يك اصلی 
فخرالسادات  خانم  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  كه  اصفهان   17 بخش  گرمسير  دهستان 
مصطفوی فرزند احمدعلی و غيره در جريان ثبت می باشد و تحديد حدود آن به علت 
اشتباه در آگهی قبلی تجديد می گردد اينك بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخير 
ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1393/9/18 
آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در  9 صبح  ساعت  راس 
محل حضور  در  مقرر  و ساعت  روز  در  كه  گردد  می  اخطار  مجاور  مالكين  كليه  به 
يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين و تكليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض 
تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح  مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين  به 
انتشار:1393/08/26  تاريخ  نمايند.م الف:383  اداره تسليم  اين  به  اخذ و  دادخواست را 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
تحديد حدود اختصاصی 

ملك  قطعه  يك  حدود ششدانگ  تحديد  چون  شماره:93/4776/33/و-93/8/20   8/439
معروف به كاكائی پالك شماره 392/1 واقع در كوی محال اردستان يك اصلی دهستان 
گرمسير بخش 17 اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام خانم فخرالسادات مصطفوی 
فرزند احمدعلی و غيره در جريان ثبت می باشد و تحديد حدود آن به علت اشتباه در 
آگهی قبلی تجديد می گردد اينك بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1393/9/17 راس ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين 
اعترضات  يابند  اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور  مجاور 
صورتمجلس  تنظيم  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالك  صاحبان  و  مجاورين 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
اعتراض  تنظيم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  ثبت  معترضين  های  پرونده  تكليف  و 
تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح  مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين  به 
 دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. م الف:384 تاريخ انتشار:1393/08/26 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغيه: 9310100351004021 شماره پرونده: 9309980351000504  8/532 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930570 خواهان حسين مشرف زاده و هوشنگ مشرف زاده 

به  سيچانی  وجدی  محمود  و  خواه  ملكوتی  احمد  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی 
خواسته تخليه تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع 
 1393/11/20 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980351000504 كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  تعيين شده   11:30 و ساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:20998 اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

8/533 نظر به اينكه آقای رسول سلطانی آفارانی فرزند محمد به اتهام مزاحمت تلفنی – 
توهين حسب شكايت آقای محمدعلی رجب زاده فرزند منوچهر از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالسه 931416 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهی در شعبه 29 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:21003 شعبه 29 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  رضائی  رسول  خواهان   1294/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   8/534
وقت  است  نموده  تقديم  يدا...  فرزند  گنجعلی  حسين  طرفيت  به  چك  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گرديده  تعيين   8/30 ساعت   93/10/13 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه 
اين  به  وقت رسيدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين 
اختالف  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  شعبه 
عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
می شود.م الف:21040  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی   وقت 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

رنانی  كيانی  اميرحسين  خواهان  1206/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   8/535
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفيت 1- علی ناصری 2- احمد مطيری 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/10/3 ساعت 9صبح 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:21049  تلقی و تصميم مقتضی  حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

آقای سيد رسول مجيدی فرزند سيدجالل شكايتی عليه 1- عزت نجفی  8/536 چون 
نموده كه  بر كالهبرداری مطرح  مبنی  عبدالغنی  فرزند  نجفی  باقر  عبدالغنی 2-  فرزند 
 93/11/14 برای  وقت رسيدگی  ثبت  دادگاه  اين  به كالسه 930509ك121  آن  پرونده 
ساعت 11:00 تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
تصميم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاريه  عدم حضور  در صورت  و  حاضر شود 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:21055 شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

8/537 شماره ابالغنامه: 9310100350104569 شماره پرونده: 9209980350101440 
نشانی  نيسيان  محمدحسين  حقيقی:  شونده  ابالغ   921520 شعبه:  بايگانی  شماره 
 1393/10/30 تاريخ حضور:  پ140   – نرگس  گل   – گلستان  خ   – كاوه  خ   – اصفهان 
نيكبخت- شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   12:00 ساعت:  سه شنبه 

در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  كل  دادگستری  ساختمان 
خصوص دعوی يونس داودی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين 
شعبه حاضر شويد.م الف:21058 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

8/538 ابالغ وقت دادرسی به 1- اسد اصولی 2- عليرضا قاسمی وكيل آقای هوشنگ 
احمديان موضوع شكايت آقای احمد مقرون مفرد مبنی بر كالهبرداری كه تحت كالسه 
930847 ثبت شعبه 111 كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين 
و  درج  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يكی  در  نوبت  يك  برای  كيفری  دادرسی 
تاريخ 93/10/6 ساعت 8  ابالغ می شود كه در  نامبرده  به  بدينوسيله  منتشر می گردد 
جهت رسيدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان حاضر شود در صورت 
عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی 
 111 شعبه  دفتر  مدير  خوی  فرخنده  شد.م الف:21060  خواهد  صادر  مقتضی  رای  و 

دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

 8/539 ابالغ وقت دادرسی به آقای امين صفوی اتوی موضوع شكايت آقای امير ستاريان
علت  به  است  كيفری شده   111 ثبت شعبه   930856 كالسه  تحت  كه  بر سرقت  مبنی 
است  شده  آگهی  نشر  وسيله  به  ابالغ  درخواست  خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم 
از  يكی  در  نوبت  يك  برای  كيفری  دادرسی  آيين  قانون   180 ماده  طبق  مراتب  كه 
ابالغ  نامبرده  به  بدينوسيله  می گردد  منتشر  و  درج  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های 
می شود كه در تاريخ 93/10/10 ساعت 8 جهت رسيدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی 
جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا 
عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.م الف:21062 

فرخنده خوی مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

ابالغيه: 9310100353002846 شماره پرونده: 9309980358300698  8/540 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930826 شاكی آقای حميد رضا نوری فرزند عبدالصمد شكايتی 
تقديم  غير  مال  انتقال  و  فروش  بر  مبنی  مختار  فرزند  دهقانی  محمدرضا  عليه  بر 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 104 جزايی 
ارجاع و به كالسه 930826 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 93/12/23 ساعت 9/30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن مشتاكی و به تجويز ماده 180 ق.آ.د.ك و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متشاكی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگی 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات 
دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:21066 شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700773 پرونده:  شماره  ابالغيه:9310100350704589  شماره   8/541
طرفيت  به  دادخواستی  ارانی  شجاعی  جواد  خواهان   930890 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادگاههای  تقديم  فك رهن  به  الزام  به خواسته  اصفهانی  عدالتی  خواندگان غالمرضا 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 9309980350700773 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/08 و ساعت 10:00 تعيين شده است به 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21068 

هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350700483  ابالغيه: 9310100350704548 شماره  8/542 شماره 
نوری  حميد  مديريت  به  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان   930560 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادخواستی به طرفيت خواندگان مريم ايزدی و محمد مقصودی و محمدرضا قنبری 
كه  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  مطالبه وجه چك  به خواسته 
جهت رسيدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به كالسه 9309980350700483 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 

آن1393/12/04 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21070 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350700610  ابالغيه: 9310100350704624 شماره  8/543 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930687 خواهان محمد كبيری دادخواستی به طرفيت خواندگان 

محمد حيدری و ابوالفضل رجبی و حسن عبدالحميدی و رضا حيدری به خواسته تامين 
كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  چك  وجه  مطالبه  و  خواسته 
جهت رسيدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به كالسه 9309980350700610 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1393/10/17 و ساعت 08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21074 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

احضار 
8/544 نظر به اينكه محمد يحيی صادقی فرزند محمدعلی به اتهام ترك انفاق - اتالف 
سند رسمی – تهديد حسب شكايت فاطمه جنتی فرزند عبدالواحد از طرف اين دادسرا 
واسطه  به  احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب  تحت   180199/117 كالسه  پرونده  در 
قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده  ممكن  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
حضور  عدم  صورت  در  گردد.  حاضر  خويش  اتهام  به  پاسخگويی  جهت  اصفهان 
شد.م الف:21078  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  از   پس 

شعبه 39 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980365700737  ابالغيه: 9310100354303412 شماره  8/545 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930768 محمود امانت كار كفاش فرزند علی شكايتی مبنی بر 
پيامك عليه علی  از طريق ارسال  تلفنی و توهين به اشخاص عادی و تهديد  مزاحمت 
خياطی اسكويی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع 
و به كالسه 9309980365700737 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/12/18 و 
ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 115 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:21404 اديبی مديردفتر شعبه 117 دادگاه عمومی كيفری 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980365800494  ابالغيه: 9310100352903564 شماره  8/546 شماره 
عليه  شكايتی  حسن  فرزند  داوودی  رويا  خانم  چون   931018 شعبه:  بايگانی  شماره 
انفاق تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  آقای محمود رهيده مبنی بر ترك 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به كالسه 9309980365800494 ثبت گرديده كه وقت 
مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   08:30 ساعت  و   1393/10/27 آن  رسيدگی 
انقالب در  بودن متهم به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  كيفری  امور 
به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  می شود 
 اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21407 

سليمانی مديردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغيه: 9310100352903582 شماره پرونده: 9309980359400353  8/547 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930304 چون آقای محمد حسينی فرزند سيدعلی شكايتی عليه 
آقای سيد مهدی حبيب الهی مبنی بر گرفتن رشوه تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  نيكبخت ساختمان  خ شهيد  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به كالسه 9309980359400353 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/10/27 و ساعت 09:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21408 

سليمانی مديردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغيه: 9310100350206748 شماره پرونده: 9309980350200607  8/548 شماره 
به  دادخواستی  دهاقانی  رحيمی  محمدرضا  خواهان   930697 شعبه:  بايگانی  شماره 
طرفيت خوانده حسن امينی پزوه به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه 
چك تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 2 
باال خ شهيد  واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
 08:00 و ساعت   1393/10/27 آن  وقت رسيدگی  كه  گرديده  ثبت  كالسه 930697ح2 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف21409 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350400661  ابالغيه: 9310100350405357 شماره  8/549 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930698 خواهان شيرين قربانی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
مهدی احمدی كافشانی و مسيح احمدی كافشانی و معصومه كافاشانی لنجانی و ميثم 
احمدی كافشانی به خواسته تقسيم تركه تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به كالسه 9309980350400661 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1393/12/20 و ساعت 12:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان مسيح احمدی و مهدی احمدی و معصومه كافشانی و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
مجهول المكان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق  نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
جهت رسيدگی حاضر گردند.م الف:21412 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9209980350400116  ابالغيه: 9310100350405342 شماره  8/550 شماره 
طرفيت  به  دادخواستی  پور  احسان  حسن  خواهان   920117 شعبه:  بايگانی  شماره 
خواندگان مهين صفری زمانی و محمدرضا فرهنگ پهلوانی به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمی ملك تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به كالسه 9209980350400116 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/12/03 و 
ساعت 12:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان فوق و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان مجهول المكان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  گردند.م الف:21413  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغيه: 9310100351004157 شماره پرونده: 9309980351000770  8/551 شماره 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  علی سلطانی  خواهان   930861 بايگانی شعبه:  شماره 
عبدالرحمان محسنی به خواسته تاييد فسخ قرارداد )غيرمالی( تقديم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به كالسه 9309980351000770 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/11/28 و ساعت 09:30 تعيين شده است به 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:21415 

اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/552 در خصوص پرونده كالسه 93-1410 خواهان احسان مهماندوست دادخواستی 
نموده  تقديم  نوروزی  احمدرضا  طرفيت  به  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/15  ساعت 12 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21424 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
8/553 در خصوص پرونده كالسه 93-1408 خواهان احسان مهماندوست دادخواستی 
نموده  تقديم  نوروزی  احمدرضا  طرفيت  به  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/15 ساعت 11 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21425 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/554 در خصوص پرونده كالسه 93-1409 خواهان احسان مهماندوست دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال به طرفيت احمدرضا نوروزی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/15 ساعت 11/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21426 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/555 در خصوص پرونده كالسه 1023/93ش33 خواهان رضا قلی بيگی دادخواستی 
شركت  طرفيت  به  خسارت  مطلق  بانضمام  ريال  ميليون  سی  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
عياربتن با مديريت مهدی كوهی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  11صبح  93/10/9 ساعت  مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21461 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/556 در خصوص پرونده كالسه 1022/93ش33 خواهان رضا قلی بيگی دادخواستی 
به طرفيت شركت  مطلق خسارت  انضمام  به  ريال  ميليون  مبلغ چهل  مطالبه  بر  مبنی 
عياربتن با مديريت مهدی كوهی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح  93/10/9 ساعت  مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21462 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/557 در خصوص پرونده كالسه 1415/93 خواهان احسان مهماندوست دادخواستی 
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  نوروزی  احمدرضا  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10 ساعت   93/10/15 مورخه  برای 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف21468 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/558 در خصوص پرونده كالسه 1416/93 خواهان احسان مهماندوست دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت احمدرضا نوروزی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   93/10/15 مورخه 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21469 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ملت  بيمه  خواهان شركت   1024/93 كالسه  پرونده  در خصوص   8/559
مبنی بر مطالبه به طرفيت محمدرضا تيموری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز سه شنبه مورخه 93/10/16 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21470 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/560 تجديدنظر خواهانها مهرداد و فتانه و افسانه و فرهاد شهرت همگی كيانزاد و خانم 
منيژه پرچم با وكالت خانم هدی جمشيدی به طرفيت تجديدنظرخوانده محمد طاهری 
نسبت به دادنامه شماره 350400703-93/05/23 در پرونده كالسه 920575ح/4 شعبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اقدام به تجديدنظر خواهی نموده و در اين مرحله 
به مجهول المكان  توجه  با  لذا  نموده  اعالم  را مجهول المكان  تجديدنظر خوانده  آدرس 
بودن تجديدنظر خوانده محمد طاهری مراتب در اجرای ماده 73 قانون آيين دادرسی 
نامبرده  به  و  آگهی  و  كثيراالنتشار اصفهان درج  از جرايد  يكی  در  نوبت  مدنی يك 
شعبه  دفتر  به  مراجعه  با  آگهی  نشر  تاريخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  می گردد  ابالغ 
دادخواست  دوم  نسخه  دريافت  و  نيكبخت  شهيد  خ  در  واقع  اصفهان  حقوقی  چهارم 
 تجديدنظر و ضمائم آن پاسخ كتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نمايد.م الف:22098 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/561 در خصوص پرونده كالسه 93-554 خواهان محمدتقی رفيعی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال به طرفيت عليرضا ذوقی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
يك شنبه مورخه 93/9/30 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22132 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/562 در خصوص پرونده كالسه 93-567 خواهان ذبيح ا... كهزادی زارع دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقديم  مرشدی  محبوبه  و  ميثمی  مجيد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
رسيدگی برای روز يك شنبه مورخه 93/9/30 ساعت 4/30عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22133 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/563 در خصوص پرونده كالسه 93-568 خواهان ذبيح ا... كهزادی زارع دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقديم  مرشدی  محبوبه  و  ميثمی  مجيد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
با  تعيين گرديده است  رسيدگی برای روز يك شنبه مورخه 93/9/30  ساعت 5عصر 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 – ارباب  اول   – اين شعبه واقع در خيابان سجاد  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:22134 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 



طب سنتی 

درمان چرک و عفونت گلو

دانش��گاه نیوی��ورک در ابوظبی پایتخ��ت امارات 
متحده عربی ی��ک قاش��ق الکترونیک��ی اختراع 
کرده اند که می تواند طعم خوردنی ها را تغییر دهد.

این قاشق دارای حسگرهای الکترونیکی است که 
می تواند بر س��لول های تشخیص طعم اثر بگذارد 
فقط کافی است که فرد، قاشق را بر روی طعم مورد 
نظر خود تنظیم کند تا غذایش به خواست او تلخ، 
شیرین، شور یا ترش شود)!(دانشمندان 30 داوطلب را برای آزمایش اختراع خود 
انتخاب کردند تا آب را با این قاشق بنوشند؛ داوطلبان نتیجه آزمایش را بین 40 
تا 83 درصد مطابق همان مزه انتخاب ش��ده اعالم کرده اند.تعدادی از مشارکت 
کنندگان نیز گفتند که طعم حس��گرهای فلزی روی قاش��ق مانع احساس طعم 
پیشنهادی شده، اما دانشمندان قول داده اند که این مشکل را در آینده حل کنند.

کارشناسان تاکید می کنند که این قاش��ق های الکترونیکی می تواند به بیماران 
قلبی و دیابتی کمک کند.

در همین حال بسیاری از کاربران، به ابداع چنین قاشقی که در واقع نوعی فریب 
ذائقه است، اعتراض کرده و آن را مشکلی جدید در کنار مشکالت قبلی غذاهای 

صنعتی و موجب پیدایش بیماری های احتمالی دانسته اند.

تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان ایرلندی 
نش��ان می دهد، باکتری روده که مش��ابه باکتری 
موجود در ماست است، بر شیمی مغز تأثیر گذاشته 
و به شکل گیری شخصیت انسان کمک کرده است.

باکتری روده بر شیمی مغز اثر می گذارد و این بدان 
معناس��ت که خوردن ماس��ت می تواند به شادتر 
ش��دن افراد کمک کند.این باکت��ری همچنین به 
شکل گیری شخصیت انسان کمک کرده و بخش 
کلیدی در توسعه شخصیت اولیه انسان محسوب می شود.محققان دانشگاه کورک 
در خصوص نحوه دقیق اثرگذاری این باکتری بر مغز تردید دارند، اما این ایده مطرح 
شده است که عصب واگ – عامل ارتباط معده و مغز- در این فرآیند دخالت دارد.به 
گفته محققان، باکتری روده به تعامل بیشتر انسان های اولیه با یکدیگر کمک کرده و 
این مسئله شانس تکثیر باکتری را افزایش داد.در این مطالعه، موش هایی که مقادیر 
مشخصی محصوالت پروبیوتیک مصرف کردند، با کاهش نشانه های اوتیسم و سطح 
اضطراب مواجه شدند.محصوالت پروبیوتیک از جمله ماست پروبیوتیک به ازدیاد 
باکتری روده منجر شده و به همین علت، یک ابر ماده غذایی با قابلیت برطرف کردن 
مشکالت روده از جمله کولیت، اسهال و تقویت سیستم ایمنی بدن شناخته می شود.

مدیر عامل شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: عدم نصب دودکش 
سهم 40 درصدی از مرگ و میرمردم اصفهان را در بر اثر خفگی  و 

نشت گاز دارد.
 سعید مومنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نش��ت گاز به دلیل استفاده از وسایل 
غیر استاندارد آمار 10 درصدی را در اصفهان به خود اختصاص داده است. وی گفت: 
نش��ت گاز از سیس��تم لوله کش��ی داخل منازل در اصفهان 28.7 درصد است که در 
سطح کش��ور این نرخ به 26 درصد می رسد و این نش��ان می دهد که اصفهان 2 و نیم 
درصد بیش از میانگین متوس��ط کشور است.مدیر عامل ش��رکت گاز استان اصفهان 
اظهار داش��ت: نشت از ش��لنگ گاز نیز در اصفهان آماری باالتر از کش��وری را به خود 
اختصاص داده است.وی اعالم کرد: 26.6درصد از گازگرفتگی ها و خفگی بر اثر نشت 
گاز در اصفهان به دلیل این اس��ت که دودکش خوب جای نیفتاده است.مومنی اضافه 
کرد: در 12.3 درصد موارد هم کالهک س��ر دودکش نصب نشده است و سبب مرگ 
و میر افراد بر اثر نشت گاز شده اس��ت.وی با اش��اره به تفاوت های نرخ گاز در فصول 
 مختلف س��ال و بر پایه 4 اقلیم تعریف ش��ده در اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت های 
گاز رس��انی در این اقلیم ها و نس��بت به اینکه در فصل س��رد یا گرم ق��رار داریم و یا 
اینکه جزو مناطق محروم یا مرفه هس��تیم، متفاوت اس��ت.مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه از هفت کارخانه س��یمان که در اس��تان اصفهان وجود 
دارد ، تنها یک کارخانه از گاز اس��تفاده می کند، ادامه داد: ش��ش کارخانه سیمان از 
سوخت مازوت اس��تفاده می کنند.وی گفت: با توجه به اینکه عملیات گاز رسانی در 
سطح استان اصفهان تا 90 درصد انجام شده اس��ت اما هنوز موفق به گاز رسانی در 4 

روستای شرق اصفهان نش��دیم که این اقدام در طرحی جدید از طریق CNG قابل 
انجام اس��ت.مومنی اظهار داش��ت: در حال حاضر از کل ش��هرهای اس��تان اصفهان 
که مبنی بر 107 ش��هر است 103 شهر گازرس��انی شده است.وی با اش��اره به اینکه 
99.4 درصد خانواده ها  در س��طح اس��تان اصفهان تحت پوش��ش گازرس��انی قرار 
گرفتند، ادام��ه داد: این در حالی اس��ت ک��ه هنوز عملی��ات گاز رس��انی روی چهار 
ش��هر انارک، خور و بیابانک، جنت و فرخی در ش��رق اصفهان انجام نش��ده است که 
 پیشنهاد می شود بتوانیم از طریق عملیات CNG گازرس��انی را در این 4 شهر آغاز 
کنیم.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با بیان اینکه کل روس��تاهای اس��تان 
گازرسانی شدند و 60 درصد خانوار روستائی تحت پوش��ش هستند، تصریح کرد: در 

مجموع 98 درصد از خانوارهای استان اصفهان تحت پوشش گازرسانی قرار دارند که 
32 هزار کیلومتر شبکه گذاری گاز صورت گرفته و اکنون 1میلیون و 800 هزار واحد 
مصرف کننده در این شبکه قرار دارند.وی با بیان اینکه متوسط حجم گاز مصرفی در 
سال گذشته 16 میلیارد متر مکعب بوده، گفت: در سال جاری این میزان به 18 میلیارد 
متر مکعب می رسد که سهم صنعت 46 درصد، خانگی 26 درصد و نیروگاه های استان 
15 درصد است که در میزان گاز تخصیصی به صنعت، رتبه نخست را در کشور داریم.

مومنی با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه گاز در اس��تان 416 میلیون متر مکعب و 
در خانوارهای شهری 6.1 متر مکعب بوده، افزود: میزان مصرف در خانوارهای شهری 
باید به حدود 3 متر مکعب برسد که جای کار و فرهنگ سازی برای صرفه جویی و بهینه 
مصرف کردن دارد که الزم است یک سری استانداردهای اجباری در این زمینه داشته 
باشیم و تسهیالتی را به صنایع برای استانداردسازی محصوالت خود داشته باشیم.وی 
با بیان اینکه روزانه یک میلیون 200 ه��زار متر مکعب گاز در جایگاه های CNG در 
استان اصفهان مطرح می شود، خاطرنشان کرد: شهروند خوب بودن، چابکی و سرآمدی 
در عملیات، توسعه فرصت های درآمدی و رشد و بهره وری از اهداف استراتژیک شرکت 

بوده که در افق 1404 گاز استان به عنوان گاز سرآمد باشد.
مومنی با ببان اینکه اس��تان اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین استان های کشور 
در امر گازرس��انی با مس��احت 107 هزار کیلومتر مربع اس��ت، گفت: استان اصفهان 
جمعیتی بالغ ب��ر 4 میلیون و 800 هزار نف��ر را در خود جای داده که س��هم عملیات 
گازرس��انی اصفهان از کل کشور متناس��ب با جغرافیای اس��تان 8.3 درصد انشعاب، 
8.8 درصد مشترکین، 8.1 درصد ش��بکه گذاری و 10.1 درصد فروش گاز در استان 
اصفهان انفاق می افتد که 8 درصد روستاها و 10 درصد شهرهای کشور در این استان 
گازرسانی شده اند.وی تصریح کرد:در راستای فرهنگ سازی ایمنی و مصرف بهینه گاز 
طبیعی، تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان 

منعقد شده است.

ماست بر شخصیت انسان تاثیر می گذارد

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

عدم نصب دودکش سهم 40 درصدی را در مرگ و میر دارد

قاشقی که ذائقه را فریب می دهد

درمان اطفال به جهت س��ن و س��ال، مقاومت در 
برابر خ��وردن دارو و احساس��ات ش��دید عاطفی 
 مادر در خوراندن دارو باعث ایجاد ش��رایط خاصی

 می کند که ب��ه همین دلیل درم��ان های متداول 
برای بزرگساالن باید تعدیل شود و مقدار آن کم اما 
غلظت آن باال باشد تا اثر کند و حتما به مقدار کافی 
و با روش ُسَرنگ در دهانش��ان تزریق شود تا سریع 
تر ق��ورت داده و بهبود یابند.البته ب��ا تغییر میزان 
داروهای زیر این نسخه کامال برای بزرگساالن هم 
قابل اجراست و بسیار موثر بوده و به تازگی پودری 
گیاهی متشکل از 10 نوع بذر لعاب دار و پاک کننده 
اخالط درس��ت کرده ایم که برای آس��م و برطرف 
کردن خلط و عفونت های گلو و سینه مناسب است 
و فقط کافی است دو قاش��ق چایخوری از آن را در 
آب جوش ریخت��ه و بعد از ده دقیقه ب��ه همراه آن 
لعاب قوی میل شود. در صورت تمایل برای ارسال 
 این دارو ب��ا بنده ص��ادق عطار تم��اس بگیرید.اما

 درمان هایی ک��ه برای تقویت ب��دن و از بین بردن 
چرک و عفون��ت گلو و جلوگیری از س��رفه  و خلط 

مفیدند:
1.هر روز دو تا سه حبه  س��یر  تازه را خوب له کرده 
و چند قطره عرق کاسنی و شاهتره روی آن بریزید 
و دوباره خوب هم بزنید بع��د آب این مخلوط را به 
اندازه 10 تا 15 سی سی صبح ها با سرنگ در دهان 

کودک تزریق کنید.
2.یک قاش��ق چای خوری »به دانه« تازه یا خشک 
را در یک لیوان آب جوش بریزید  و روی لیوان را با 
چیزی مثل استکان بپوشانید تا حرارت داخل لیوان 
لعاب به دانه را بوجود آورد می توانید در همین زمان 
به مقدار خیلی کم  »کتیرای خوراکی«به آن اضافه 
کنید و بعد از چند دقیقه کمی  عسل طبیعی و چند 
قطره آبلیمو هم به آن افزوده به طوری که این مایع 
را با سرنگ بتوانید در دهان طفل به راحتی تزریق 
کنید. 20 س��ی س��ی صبح و عصر و ش��ب حداقل 
داده ش��ود.به کودک هم هیچ گونه چیپس، پفک، 
سوسیس، کالباس و مواد غذایی دارای نگهدارنده 

های طوالنی مدت نداده نشود.
این مقادیر با کم بودن یا زیاد بودن سن شیر خوار یا 

کودک شما تفاوت می کنند.

 درمان سیاتیک با توانبخشی

بیرون زدگی دیسک بین 
 مهره های کمر علت

 درد سیاتیک 
رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخش��ی، سیاتیک 
را اصطالحی قدیمی و فاقد مبنای علمی دانست که 
به درد آغاز شده از کمر به علت بیرون زدگی دیسک 
بین مهره های کمر و منتشرشده تا اندام های تحتانی 

اشاره می کند.
منص��ور رایگان��ی س��یاتیک را دردی ناش��ی از 
بیرون زدگی دیس��ک بین مهره های کمر دانس��ت 
و تصریح کرد: این درد که از کمر ش��روع می ش��ود 
و معموالً به یک ط��رف از اندام ه��ای تحتانی حتی 
 تا نوک انگش��تان پا می رس��د به س��یاتیک معروف

 است.
وی خاطرنش��ان کرد: این درد معموالً منشأ عصب 
سیاتیک ندارد، بلکه ناشی از ریشه های کمر در ستون 
فقرات به علت بیرون زدگی فتق دیسک بین کمری 
و م��اده بی��ن مهره های کمر ی��ا تنگ��ی کانال های 
 کمر و در نتیجه فش��ار بر روی اعصاب انتش��ار پیدا

 می کند.
رایگان��ی خاطرنش��ان کرد: ب��ا این توضی��ح، بهتر 
است بگوییم بیرون زدگی دیس��ک کمر یا درگیری 
 ریش��ه های کمر عام��ل درد به اصطالح س��یاتیک

 است.
رئی��س انجم��ن ط��ب فیزیک��ی و توانبخش��ی 
ش��ایع ترین علت درد س��یاتیک در س��نین جوانی 
و میانس��الی را فش��ارهای ناگهان��ی و وضعیت های 
نامناس��ب کار کردن، فعالیت ه��ای روزمره زندگی 
 دانس��ت که ب��ه بیرون زدگی دیس��ک کم��ر منجر

 می شود.
 این بیرون زدگی دیس��ک کم��ر حالت ن��رم و تازه 
 دارد ک��ه ب��ه عص��ب فش��ار م��ی آورد و درد ایجاد

 می کند.
وی گفت:  در س��نین باال و بزرگس��الی تنگی کانال 
کمر یا آرتروز س��تون فقرات به اضافه آرتروز سوراخ 
بین مهره های کمر اس��ت ک��ه باعث تنگ��ی فضا و 
 تحت فش��ار ق��رار گرفت��ن عص��ب و درنتیجه درد

 می شود.
رایگانی تأکید کرد: ب��رای جلوگی��ری از بروز فتق 
دیس��ک بین مهره ها و ایجاد دردهای س��یاتیکی، 
بهتری��ن کار، اصالح و تعدی��ل فعالیت های روزمره 
زندگی اس��ت، یعنی افراد وضعیت های کاری خود 
را اصالح کرده، از نشس��تن و ایستادن طوالنی مدت 
و بلند کردن اجسام در وضعیت نامناسب خودداری 

کنند.
وی درمان این درد را در مرحله اول، توانبخشی و در 
مراحل بعد، دارودرمانی و تزریق موضعی دارو به کمر 

و در نهایت، جراحی دانست.

مدل های هاچ بک و استیش��ن بیش��ترین کارایی را 
در اغلب س��ری های موف��ق خودرو دارن��د و پژو هم 
نمونه های جدید 308 جی تی را در دو استایل هاچ بک 

و استیشن معرفی کرده است.
طراحی حساب شده، کیفیت و کارایی برتر، نوآوری، 
مصرف پایین و آالیندگی کم از دالیل اصلی موفقیت 
مدل های پژو 308 و SW 308 هستند. خوشبختانه 
اخیراً نمونه های جدید 308 جی تی در دو اس��تایل 
هاچ بک و استیش��ن معرفی ش��دند و از بهار 2015 
/1394 ارائه می شوند. ظاهراً قرار است با قرار گرفتن 

پشت فرمان آن ها سواری متفاوتی را تجربه کنیم.
ظاهر منحصربه فرد 308 جی ت��ی در نگاه اول توجه 
هر بینن��ده ای را جلب می کند. قس��مت جلوی این 
خودروی دینامیک حاال دیگر میزبان یک جلوپنجره 
متف��اوت و تعداد چش��م گیر 62 عدد چ��راغ ال.ای.

دی است که برای دس��تیابی به بهترین دید ممکن 

تحت هر ش��رایط کار گذاشته ش��ده است. سپر جلو 
هم جدید است و آینه بغل ها با قابی مشکی رنگ روی 
کار می آیند. ع��الوه براین خروجی اگ��زوز، دیفیوزر 
عقب و چرخ ها تغییر کرده اند. جی تی که به واس��طه 
طراح��ی اش عریض ت��ر و کم ارتفاع تر هم ش��ده )7 
میلی مت��ر در جل��و و 10 میلی متر در عق��ب(، روی 
چرخ های 18 اینچی ملبس به الستیک های میشلن 
پایلوت اس��پرت قرار می گیرد. ای��ن چرخ های ویژه 

به ط��ور انحصاری ب��رای جی تی طراحی ش��ده اند و 
حس وحال اس��پرتی به آن می بخشند. کلمه جی تی 
روی جلوپنجره، در عق��ب و پانل های چرخ جلو این 
مدل را متمایزتر از قبل می کند.به همه ویژگی های 
جدید جی تی رنگ آبی جدید کمپانی هم اضافه شده 
اس��ت. این رنگ زیبا که یادآور خودروهای مسابقه 
فرانسوی اس��ت با خطوط پویا و سطوح روان جی تی 
تطابق دارد.برای جی ت��ی دو گزینه موت��ور در نظر 
گرفته ش��ده؛ یک موتور 1.6 لیتری، چهار س��یلندر 
THP بنزینی مجهز به سیستم اس��تارت استاپ با 
202 اس��ب بخار قدرت و 285 نیوتن متر گش��تاور 
که یک جعبه دنده 6 س��رعته دستی هم به آن جفت 
می شود. مصرف ترکیبی برای مدل هاچ بک 5.6 لیتر 
در هر صد کیلومت��ر و آالیندگی اش 130 گرم در هر 
کیلومتر و برای مدل استیشن 5.8 لیتر و 134 گرم در 

هر کیلومتر است.

پژو308 جی تی هاچ بک و استیشن، بهار 1394 در بازار 
نجار پیر

نجار پیری خود را برای بازنشس��ته شدن آماده می کرد . یک 
روز او با صاحب کارخود موضوع را درمیان گذاشت .

 پس از روزهای طوالنی و کار کردن و زحمت کشیدن ، حاال او 
به استراحت نیاز داشت وبرای یدا کردن زمان این استراحت 

می خواست تا او را از کار بازنشسته کنند .
 صاحب کار او بسیار ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف کند، 

اما نجار بر حرفش و تصمیمی که گرفته بود پافشاری کرد .
 سرانجام صاحب کار درحالی که با تأس��ف با این درخواست 
موافقت می کرد ، از او خواست تا به عنوان آخرین کار ، ساخت 

خانه ای را به عهده بگیرد .
نجار در حالت رودربایستی ، پذیرفت درحالی که دلش چندان 
به این کار راضی نبود. پذیرفتن ساخت این خانه برخالف میل 
باطنی او صورت گرفته بود . برای همین به سرعت مواد اولیه 
نامرغوبی تهیه کرد و به س��رعت و بی دقتی ، به ساختن خانه 
مشغول شد وبه زودی و به خاطر رسیدن به استراحت ، کار را 
تمام کرد . او صاحب کار را از اتمام کار باخبر کرد . صاحب کار 
برای دریافت کلید این آخری��ن کار به آنجا آمد . زمان تحویل 
کلید ، صاحب کار آن را به نجار بازگردان��د و گفت: این خانه 
هدیه ای است از طرف من به تو به خاطر سال های همکاری! 
نجار ، یکه خورد و بسیار شرمنده شد .در واقع اگر او می دانست 
که خودش قرار است در این خانه ساکن شود ، لوازم و مصالح 
بهتری برای ساخت آن به کار می برد و تمام مهارتی که در کار 
داشت برای س��اخت آن به کار می برد . یعنی کار را به صورت 
 دیگری پیش می برد . این داس��تان ماس��ت . ما زندگیمان را

 می س��ازیم . هر روز می گذرد . گاهی ما کمترین توجهی به 
آنچه که می س��ازیم نداریم ، پس در اثر یک ش��وک و اتفاق 
غیرمترقبه م��ی فهمیم ک��ه مجبوریم در همین س��اخته ها 
زندگی کنیم . اگر چنین تصوری داش��ته باشید ، تمام سعی 
 خود را ب��رای ایمن کردن ش��رایط زندگی خود م��ی کنیم . 
فرصت ها از دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ایم ، 
ممکن نیست . شما نجار زندگی خود هستید و روزها ، چکشی 
هستند که بر یک میخ از زندگی ش��ما کوبیده می شود . یک 

تخته در آن جای می گیرد و یک دیوار برپا می شود .
 مراقب س��المتی خانه ای که برای زندگی خود می س��ازید 

باشید.

بیماری عجیب دختری که به جای پوست ناخن در می آورد

دختری که به نام شانینا ایسوم از 5 سال پیش با بیماری 
عجیبی دست به گریبان است که به جای پوست ناخن بر 

روی بدنش می روید
این بیماری که همچون رمز و رازی برای پزشکان معالج 
او به نظر می رس��د، حتی پس از گذش��ت پنج سال، هیچ 
ایده تازه ای را برای درمان یا دلی��ل روی دادنش به ذهن 
پزشکان متبادر نکرده اس��ت. به گفته آن ها، شانیا که در 
مرکز پزشکی جان هاپکینز، در بالتیمور، بستری شده تنها 
کسی در جهان است که به چنین بیماری عجیب و غریبی 

مبتال شده است.

شانینا زمانی که دانش��جوی حقوق در دانشگاه ممفیس 
بود ناگهان درگیر یک حمله شدید آسم می شود. او را به 
اتاق اورژانس می برند و در آنجا دوز زیادی از استروئید به 

وی تجویز می شود.
بالفاصل��ه پ��س از آن در پ��ی واکنش ش��دید ناش��ی از 
حساسیت به استروئید، پوستش ش��روع به خارشی غیر 
قابل کنترل و مهار می کند و معالجه کنندگان را وامی دارد 

بنادریل و داروهای آلرژیک دیگری برای او تجویز کنند.
کتی گری، مادر ش��انینا می گوید: پس از ش��روع خارش 
غیر قابل کنترل، س��یاهی هایی بر پوس��ت او ظاهر ش��د 
که نمی دانس��تیم چیس��ت. ناخن ها زمانی طوالنی رشد 
می کردند، بیرون می زدند و به رشد خود ادامه می دادند. 
آن ها س��خت و محکم بودن��د. کمی بعد پا های��ش نیز به 
ورقه ای س��یاه تبدیل ش��د؛ انگار که او را از خانه ای آتش 

گرفته بیرون آورده باشند!
ش��انیا بدون عصا نمی توان��د راه برود، مجبور اس��ت در 
فواصل زمان��ی اندک ناخن های��ی را که روی پوس��تش 
ظاهر می ش��ود و رش��د می کند بگیرد و س��رش را با تیغ 
بتراش��د. او از کاله گیس اس��تفاده می کن��د و هیچ کس 
نمی تواند ب��ه او نزدی��ک ش��ود و او را لم��س کند چون 
 ممکن اس��ت در اث��ر اصاب��ت ب��ا ناخن های او آس��یب 

ببیند.

خودروی دوزیست 
این خودروی برقی قادر به حرکت در خشکی و آب است 
و برای موارد اضطراری طراحی ش��ده اس��ت و می تواند 
 در هنگام س��یل ش��ناور باش��د. بالیای طبیع��ی گاهی 
تولید کنندگان را به خلق خودروهایی تشویق می کند که 
با هرگونه محیطی سازگار باشند؛ »FOMM« شرکت 
ژاپنی، خودرویی تولید کرده که قادر است در خشکی و آب 
حرکت کند.این خودروی برقی قادر به حرکت در خشکی 
و آب اس��ت و برای موارد اضطراری طراحی شده است و 

می تواند در هنگام سیل شناور باشد.این خودرو گنجایش 
4 مسافر دارد؛ دارای دو موتور الکتریکی است که هرکدام 
در چرخ جل��و قرار گرفته ان��د که این امر باعث می ش��ود 
خودرو یک فاصله 100 کیلومتری در جاده را با سرعت 50 
کیلومتر در ساعت برود؛ فرمان این خودرو شبیه به دسته 
موتورسیکلت است و درهای آن کشویی طراحی شده اند.

این خودرو به منظور زندگی شهری با خطر جاری شدن 
سیل طراحی شده است.
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با 

تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند

مریم یاوری 
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