
آمادگی اصفهان برای میزبانی  ازمیهمانان نوروزی 
نويد  افزايش گردشگری  خارجي در  سال جديد

داروخانه ها بیمارستان ها و عطاری هاي استان هشدار گرفتند

3

كنسرت موسيقي امين اهلل رشيدي در تاریخ 25 و 26 دي ماه در سالن 
آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرش��چيان اصفهان برگزار 
می شود.در این كنسرت قطعاتي از ساخته های استاد امين اهلل رشيدي 
در دستگاه شور و اصفهان اجرا خواهد ش��د.عالقه مندان براي كسب 
اطالعات بيشتر و دریافت بليت می توانند به سایت ملي كنسرت و یا با 

شماره تلفن 09133221589 تماس بگيرند.

 امین اهلل رشیدی دراصفهان 
کنسرت می دهد 

صدور اجباری دفترچه بیمه درمان 
برای نوزادان تازه متولد شده 3

عرضه محصوالت کشاورزی کاشان
4 به بازارهای جهانی  2

انتخابات برای وزارت کشور
 کلید خورد 

 کشف محوطه 
باستانی با قدمت 
پنج هزار ساله در 
قلب فالت مرکزی 
ايران 

میدان نقش جهان از خطر 
خروج از ثبت خارج می شود 

 افزایش بُن خواروبار
 و پایه سنوات کارگران

دالر متوقف شد
طال صعود کرد

پرداخت وام ۱۵ میلیونی
 به خانواده های دارای  معلول

برگزاری چهارمین جشنواره 
ملی شعر کودک در شاهین شهر
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بافت تابلو فرش »يا اهلل« 
توسط بانوان اصفهانی

دبير كميته گردش��گری اصفهان گف��ت: تکميل 
بافت تابل��وی مزین به یا اهلل تا 26 دی ماه توس��ط 
چهار نفر از هنرمندان گره زنی در اصفهان صورت 
می گيرد.محمدعلی ایزد خواستی با اشاره به یکی 
از برنامه های اجرایی در راستای برنامه گردشگری 
محالت اظهار كرد: چهار نفر از هنرمندان گره زنی 

فعال در شهر اصفهان نسبت به بافت كلمه...

3

 ارجاع بیمار برای تهیه دارو 
به خارج از بیمارستان ممنوع

400 روستای استان آب رسانی سیار می شود
 اس��تاندار اصفهان گفت: وضعيت آب ش��رب روس��تاهای استان 
مناسب نيس��ت به طوری كه حدود 400 روس��تا به صورت سيار 
آب رسانی می ش��ود. رسول زرگرپور در جلس��ه با مسووالن آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان افزود: با وجود گذشت بيش از سه 
دهه از انقالب اس��المی، حدود 30 درصد از روستاهای استان آب 

 رسانی سيار می شود و انسان را یاد استان های محروم اوایل انقالب
 می اندازد.وی یک��ی از اصلی ترین دغدغه های مدیریت اس��تان 
را تامين آب ش��رب بهداش��تی برای روستایيان دانس��ت و اظهار 
كرد: كيفيت آب برخی روس��تاها به دليل استفاده زیاد از كودهای 

شيميایی تغيير كرده است.استاندار اصفهان با بيان اینکه...

دانش آموزان داراي حساب بانكي مي شوند
 وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به اینکه با چند شركت بيمه در حال مذاكره 
هس��تيم، گفت: بر این اس��اس، برای هر دانش آموز از زمان ورود به مدرسه 
تا زمان فارغ التحصيلی، حس��اب پس اندازی ایجاد مي ش��ود ت��ا پس انداز 
خوبی برای خود داش��ته باشد. علي اصغر فاني ابراز داش��ت: در همين راستا، 
پيشنهادهای مختلفی از شركت های بيمه به ما ابالغ شده كه در حال بررسی 
این پيشنهادها هستيم اگر مدارس خاص مانند مدارس هيات امنایی، نمونه 
دولتی و استعدادهای درخشان نتوانند تا پایان س��ال تحصيلی به استاندارد 
الزم و ضوابط آموزش��ی دس��ت پيدا كنند، مجوز آن ها لغو شده و به مدرسه 

عادی تبدیل می شوند.

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: متاس��فانه برخی از پزش��کان داروهایی را 
تجویز می كنند كه هنوز در كشورهای دنيا مجوز 
توزیع نگرفته است و آن ها می خواهند آن را روی 
بيمار خود امتحان كنند كه این كار خطا اس��ت.

عباس جعفریان با اش��اره به اینکه كمبود دارویی 
یکی از مش��کالت تيم جدید وزارت بهداشت بود، 

اظهار كرد: یکی از عوامل مهم و موثر بر روی این 
كمبود تحریم های سنگين بود كه البته شامل دارو 
نمی ش��د، اما مش��کل تامين منابع مالی از طریق 
LC و نبود داد و ستد، ورود دارو به كشور را بسيار 
س��خت می كرد.وی با بيان اینکه سال گذشته در 
اصفهان ح��دود 400 قلم كمب��ود دارویی وجود 

داشت، افزود: این مقدار كمبود دارو...
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يادداشت

وحدت عملی مورد تاکید علمای 
اسالم و رهبر معظم انقالب است

عضو مجلس خبرگان رهب��ری گفت: آنچه ام��روز به عنوان 
وحدت از آن س��خن گفته می ش��ود و رهبر معظ��م انقالب، 
علمای شیعه و سیره علمای گذشته بر آن تاکید دارند، وحدت 

عملی است.
 آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در نشست تخصصی وحدت 
اس��المی با اش��اره به اینکه وحدت از ضروریات اسالم است، 
اظه��ار کرد: این وحدت ش��امل وح��دت اعتق��ادی و عملی 
می شود.وی با بیان اینکه وحدت اعتقادی در سایه گفت وگو بر 
مبنای دلیل و منطق حاصل می شود، افزود: وحدت اعتقادی 
عالی ترین و دقیق ترین س��طح وحدت به حس��اب می آید و 
کارشناسان دینی باید با تأس��ی به سیره اهل  بیت )ع( در این 

مسیر گام بردارند.
امام جمع��ه موق��ت اصفهان با اش��اره ب��ه اینک��ه دعوت به 
وحدت بای��د در قالب گفت وگ��و و مانند س��یره پیامبر )ص( 
و ائم��ه )ع( باش��د، تصریح کرد: نام��ه امام خمین��ی )ره( به 
 گورباچ��ف در راس��تای ای��ن دع��وت و گفت وگ��و انج��ام 

گرفت.
وی در ادامه با برش��مردن ابعاد مختلف وح��دت عملی بیان 
کرد: آنچه امروز به عنوان وحدت از آن سخن گفته می شود و 
رهبر معظم انقالب، علمای شیعه و سیره علمای گذشته بر آن 

تاکید دارند، وحدت عملی است.

صدور مجوزهای کسب و کار 
تسهیل می شود

نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی الیحه خ��روج از رکود، 
تدابیری را برای تس��هیل و تس��ریع صدور مجوزهای کسب و 

کار مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی الیحه یک 
فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
در صحن علنی پارلمان، ماده الحاق��ی 24 به الیحه مذکور را 

مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
بهارستان نشینان در این ماده، تبصره)3( ماده)3( قانون اصالح 
م��واد )1( و )6( و )7( قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
)44( قانون اساسی را به ش��رح زیر اصالح کردند و سه تبصره 
 دیگر به عنوان تبصره های )5(، )6( و )7( ب��ه این ماده الحاق

 کردند.
براساس تبصره 3 مقرر شد تمام مراجعی که مجوز کسب و کار 
صادر می کنند موظفند نوع، ش��رایط و فرآیند صدور، تمدید 
و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را ب��ه همراه مبانی قانونی 
مربوطه ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به »هیات 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار«، مستقر 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس 
از تأیید نماینده تام االختیار یا باالترین مقام دس��تگاه اجرایی 

ارسال کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات در وزارت کشور با هدف 
صیانت از حق الناس و اجرای دقیق قانون در وزارت کشور 
شروع شده اس��ت، گفت: اعتبار دولت یازدهم را خرج هیچ 

فرد و گروه سیاسی نمی کنیم.
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش معاونین 
سیاسی امنیتی استانداری های سراسر کشور که  دیروز  در 
محل وزارت برگزار شد به بررسی اولویت های امنیت ملی 
پرداخت و اظهارداشت: با توجه به تحوالتی که در منطقه با 
آن روبرو هستیم باید تحلیل مناسبی را نسبت به این شرایط 
داشته باشیم و با برنامه ریزی درست نسبت به این تحوالت 
اقدام کنیم.وی ادامه داد: اگر رصد درستی از شرایط موجود 
داشته باش��یم می توانیم اقدامات مطلوبی را در این زمینه 
انجام دهیم چرا که خطراتی که در کش��ورهای همسایه و 
 در منطقه با آن روبرو هس��تیم به گونه ای کش��ور ما را نیز

 تحت تأثی��ر ق��رار می دهد.رحمانی فضلی با بی��ان اینکه 
کش��ورهای غربی، آمریکا و صهیونیست با ایجاد فرقه های 
انحرافی و حمایت از پشتیبانی این فرقه ها قصد تأثیرگذاری 
در منطق��ه را دارند، خاطرنش��ان ک��رد: یقی��ن داریم اگر 
برنامه ریزی درس��تی را ب��رای این تح��والت انجام دهیم 

می توانیم با این خطرات و تهدیدات دشمن مقابله کنیم.
وزیر کش��ور در ادامه س��خنان خود به تبیی��ن مؤلفه های 
سیاسی امنیتی پرداخت و گفت: اولین عنصری که در حوزه 

امنیت با آن روبرو هستیم مردم هستند که به عنوان مبنای 
قدرت در نظر گرفته می شود و در نظام جمهوری اسالمی 
ایران، مردم از مؤلفه های اصلی تأمین کننده امنیت بودند 
که پیش از این نیز در حوادث و وقایع مختلف این امر آزمون 
و تجربه شده است.رحمانی فضلی با بیان اینکه باید در جهت 
انسجام و وحدت ملی تالش کنیم، افزود:  هرچقدر وحدت، 
انس��جام، باور و اعتقادات مردم را نسبت به نظام جمهوری 
اسالمی ایران بیشتر باشد ما با مش��کالت کمتری در این 
زمینه روبرو خواهیم بود و هرکس در جهت خدشه دار کردن 
باور و اعتقادات مردم نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران 

عمل کند، در جهت خواست دشمن عمل کرده است.
وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره 
ضرورت وحدت در کشور اظهارداشت:  به عنوان کسی که در 
حوزه امنیت فعالیت می کنیم باید در جهت وحدت تالش 
کنیم و یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد افزایش امید 
در جامعه است.وی با بیان اینکه تقویت امید در کشور ثمرات 
بسیاری را به همراه خواهد داشت، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان نظامی که راه امام)ره( و شهدای عزیز را ادامه 
می دهد باید تالش کند تا به مردم این اطمینان داده شود 
که مسیر جمهوری اس��المی همان مسیر امام و شهداست 
و ما باید تالش کنیم و این اطمین��ان را به مردم بدهیم که 
همانگونه که مقاومت در مردم کشورمان نهادینه شده است 

در مس��ووالن نیز به همین صورت است چراکه در غیر این 
صورت مردم ناامید می شوند.

وزیر کشور با بیان اینکه تالش برای توسعه و رونق باید هدف 
مس��ووالن قرار گیرد، تصریح کرد: دولت باید تالش کند تا 
در جهت رونق اقتصادی گام بردارد چرا که رونق و توسعه 
اقتصادی در کشور از بسیاری از خطرات در کشور جلوگیری 
می کند.رحمانی فضل��ی مؤلفه بع��دی در امنیت داخلی را 
رهبری و والیت فقیه دانس��ت و خاطرنشان کرد: ما باید از 
منظر اعتقادی به این امر نگاه کنیم و نباید نگاهمان در این 
زمینه سیاسی باش��د کما اینکه در موضوع والیت فقیه ما 
استدالل های عقلی و سیاسی داریم و مردم کشور ما نیز به 
این امر باور دارند.وی ادامه داد: هرکس گمان یا فکر کند که 
عنصر رهبری و والیت فقیه در درجه دوم در کش��ور است، 
حتماً دچار اشتباه استراتژیک شده است که اگر بخواهیم 
به طور س��اده به این امر نگاه کنیم باید بگوییم این نگاهی 
ساده لوحانه است و پس از پیروزی انقالب اسالمی و در وقایع 
و حوادث مختلف نقش این امر را به صورت جدی دیده ایم.

وزیر کش��ور با بیان اینکه مردم به ط��ور اعتقادی و جدی 
مسئله والیت فقیه و رهبری را باور دارند، خاطرنشان کرد: 
باید تالش کنیم تا در تصمیمات خود نیز این امر را مد نظر 

قرار دهیم و در جهت فرمایشات رهبری گام برداریم.
رحمان��ی فضلی حف��ظ امنیت داخل��ی را در گ��رو قدرت 
اقتصادی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: در اقصی نقاط دنیا 
بسیاری از رقابت ها بر سر موضوع و مباحث اقتصادی است.

وی ادامه داد: ما به عنوان کش��وری که داعیه یک کش��ور 
اس��المی و رقابت با قدرت های اول دنیا را داریم باید خود 
را در این حوزه تقوی��ت کنیم و نباید در ح��وزه اقتصادی 
وابستگی داشته باشیم.رحمانی فضلی با بیان اینکه دشمنان 
کشورمان تحریم های اقتصادی را به عنوان حربه ای جدی 
و نقطه آسیب پذیر کش��ور ما مطرح می کنند اظهار داشت: 
همان گونه ک��ه رهبر معظ��م انق��الب و رییس جمهور بر 
اقتصاد مقاومتی تأکید دارن��د باید تالش کنیم تا در جهت 
توانمندی اقتص��ادی خود گام برداریم ک��ه در این صورت 
با تکیه بر ظرفیت ه��ای مالی و اقتصادی خ��ود می توانیم 
به ثمرات بس��یاری برسیم.وزیر کش��ور با بیان اینکه همه 
مناطق می توانن��د قدرت اقتصادی و مالی خ��ود را با تکیه 
ب��ر ظرفیت های هر منطق��ه افزایش دهن��د، تصریح کرد: 
برخی استان ها این کار را انجام دادند و من به شما معاونین 
سیاسی امنیتی کشور که مسایل حوزه خود را رصد می کنید 
می گویم که به نقش حوزه اقتصادی در مس��ایل سیاسی و 
اجتماعی چ��ه در قالب تنش های سیاس��ی و چه در قالب 

مسایل اجتماعی توجه کنید.
وی ادامه داد: اگر سطح اشتغال را باال ببریم و شرایط مطلوب 
را فراهم کنیم تنش های اجتماع��ی کاهش پیدا می کند و 

رضایتمندی در کشور حاصل می شود.

رحمانی فضلی در همايش معاونین سیاسی استانداری های سراسر کشور:

مديون هیچ فرد و گروهی نیستیم

ريیس اداره فرش  استان  

جشنواره فرش دستباف در شهرکرد برپا می شود
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

کمیته های ستاد سفرهای نوروزی فعال شد

انتخابات برای وزارت کشور کلید خورد 
 ظريف : مذاکره با آمريکا 
فقط در موضوع هسته ای 

است
  وزیر امور خارجه ایران گفت: به دلیل این که با ایاالت 
متحده رابطه سیاسی نداریم، مذاکرات ما در موضوع 
هسته ای محدود به حاشیه مذاکرات 1+5 می شود و به 
همین دلیل گاهی اوقات شاید رنگ بیشتری نسبت 

به سایر مذاکرات داشته باشد.
 محمد جواد ظریف در نشس��ت خبری مش��ترک با 
»یانی کاسولیدی« وزیر امور خارجه قبرس در پاسخ 
به ادعای هفته نامه آلمانی اش��پیگل مبنی بر کمک 
ایران به سوریه برای س��اخت تسلیحات زیرزمینی و 

تولید بمب اتم، این مطلب را بیان کرد.
وی اظهار داشت: این گونه ادعاها همچنین در راستای 
سیاست وحشت از برنامه صلح آمیز جمهوری اسالمی 

ایران است.
ظریف گف��ت: این ادعا یک��ی از تالش هایی اس��ت 
که برای ایجاد توهم در س��طح بی��ن المللی و تصور 
نگرانی از جمهوری اس��المی ایران توس��ط محافلی 
طراحی شده که زندگی آنها توام با خشونت ، وحشت 
و هراس اس��ت ؛ طرح این گونه ادعاه��ا گاهی اوقات 
جنبه مضحک ب��ه خود می گیرد.وزی��ر امور خارجه 
تاکید کرد: ما بارها اعالم کردیم نه در ایران و نه جای 
دیگر موافق سالح هس��ته ای نیستیم و آن را به ضرر 
 همه م��ی دانی��م و معتقدیم که تمامی س��الح های 
هسته ای باید برچیده شوند.رییس دستگاه دیپلماسی 
تاکید کرد: ما بر اس��اس فتوای مق��ام معظم رهبری 
هیچگاه به دنبال سالح هسته ای نبودیم و نخواهیم 
بود.رییس تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای ایران با 
 تاکید بر این ک��ه مذاکره با آمریکا مح��دود به بحث 
هسته ای اس��ت ، اظهار داش��ت: این مذاکرات روند 
ویژه ای را دنبال می کند به همین س��بب شما بسیار 
بیش��تر از مذاکرات من یا همکارانم با دیگر همتایان 
1+5 ؛ راجع به آمریکا می ش��نوید، چرا که مذاکرات 
با س��ایر همتایان 1+5 به صورت ع��ادی ادامه دارد 
 و من تنها به نمون��ه هایی در طول این هفته اش��اره 

می کنم.
وزیر ام��ور خارج��ه اضاف��ه ک��رد: در مذاک��رات با 
 وزی��ر خارج��ه آمری��کا م��ی خواهی��م ببینیم که

 آیا می توان مذاکرات را تسریع و به سمت جلو هدایت 
کرد؟وی با تاکید بر این که مذاکرات ایران و آمریکا در 
موضوع هسته ای استثنایی بوده و باقی خواهد ماند 

، گفت : ما در سایر حوزه ها با آمریکا مذاکره نداریم.

اخبار کوتاه

2
یک زن رییس جمهور کرواسی شد

کولیندا گرابار-کیتاروویچ، نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختالف 
بسیار کم آرا پیروز شد و به این ترتیب اولین زنی است که رییس جمهور کرواسی 
می شود. او بیش از 5۰ درصد آرا و رقیبش ایوو جوسیپوویچ، بیش از 4۹ درصد 

آرا را به دست آورد.
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رییس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری از برپایی جشنواره 
فروش فرش دستباف در شهرکرد در پایان 
امس��ال خب��ر داد. علیرضا جی��الن اظهار 
داش��ت: جش��نواره فروش فرش دستباف 
توس��ط تعاونی های فرش دستباف استان 
در هفته پایانی اسفند ماه برپا می شود.وی 
با اشاره به اینکه سال های گذشته مرکز ملی 
فرش هزینه تبلیغات این جشنواره هارا به 
عهده می گرفت، افزود: اکنون این تبلیغات 
در کمک به بهبود کیفی��ت و کمیت فرش 
دستباف هزینه می شود. وی با بیان اینکه 
خود تعاونی ه��ای فرش اس��تان در طول 

سال به فروش فرش در قالب جش��نواره های متعدد مبادرت 
می ورزند، گفت: تعاونی ها باید در زمینه آموزش به بافندگان 

فرش نیز تالش بیشتری داشته باشند.
جیالن با اشاره به 4 سبک فرش دس��تباف در استان شامل 
گبه، یلمه، بختیاری و نائینی، خاطرنش��ان کرد: در س��بک 
بختیاری خش��ت چالش��تری در بین قالیباف های اس��تان 

شناخته  شده تر اس��ت.وی افزود: هر 
اس��تان به صورت تخصصی بایس��تی 
س��بک بومی و اصی��ل خ��ود را ببافد 
ولی فرش براساس ضرورت بازار بافته 
می شود و حتی ممکن است سبک این 
استان در استان دیگری نیز بافته شود.

وی  با بیان اینکه اصالت فرش دستباف 
بای��د حفظ ش��ود، ادام��ه داد: کاربرد 
رنگ های طبیعی و ثابت در رنگرزی، 
رعایت نکات فنی در بافت و بهداشت 
و س��المت بافنده از مواردی است که 
اعتبار فرش اس��تان را ب��اال می برد و 
توجه به این نکات س��بب فروش بهتر 

فرش و باالرفتن بازارپسندی فرش می شود.
جیالن با اشاره جایگاه بافندگان فرش دستباف، خاطرنشان 
کرد: هنر قالیبافی که امروزه بحث اقتصادی آن نسبت به بحث 
فرهنگی این هن��ر از امتیاز باالتری برخوردار ش��ده نیازمند 
توجه بیشتری اس��ت چراکه رونق فرش دستباف در گروی 

ارزشمند دانستن بافندگان  فرش است.

معاون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری از آغ��از ب��ه کار 
کمیته های س��تاد تس��هیالت س��فرهای 
ن��وروزی از 25 اس��فند م��اه امس��ال ت��ا 
 پای��ان تعطی��الت ن��وروز ۹4 در اس��تان

 خبر داد.
گودرز امیری در ستاد تسهیالت سفر اظهار 
داشت: کمیته های ستاد تسهیالت سفرهای 
نوروزی چهارمحال و بختیاری فعال سازی 

شده است.
معاون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری با اش��اره به اینکه 
این اس��تان قطب گردشگری کشور معرفی 

شده است، خواس��تار همکاری و هماهنگی بین بخشی برای 
 ارایه خدمات مطلوب برای استقبال گردشگران به این استان

 شد.
امیری از اعضای ستاد تسهیالت سفر استان خواستار فراهم 
کردن زمینه و تدابی��ر الزم برای ورود مس��افران نوروزی به 
اس��تان ش��د تا این قطب گردشگری برای س��فرهای بعدی 

 نیز م��ورد انتخاب گردش��گران قرار 
یرد.

وی هدف ستاد تس��هیالت نوروزی 
را مان��دگار ک��ردن گردش��گران در 
چهارمح��ال و بختی��اری دانس��ت 
و اف��زود: حض��ور ه��ر گردش��گر به 
رون��ق اقتص��ادی، اش��تغال زایی 
 و رس��یدن به توس��عه پایدار کمک

 می کند.
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمران��ی 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
 از برپای��ی بازارچه ه��ای ن��وروزی 
صنایع دس��تی در شهرس��تان های 
شهرکرد، بروجن، لردگان، کوهرنگ، س��امان، فارسان و بن 

خبر داد.
امیری خاطرنشان کرد: این بازارچه ها محصوالتی مانند قالی، 
قالیچه، گلیم، جاجیم، نمد، خاتم، س��رمه و صنایع دس��تی 
عش��ایری را برای گردش��گران و مس��افران نوروزی عرضه 

می کنند.

سرپرست معاونت صنايع دستی:

 رشته های صنايع دستی 
به شاخه کار و دانش اضافه شود

سرپرست معاونت صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ورود رشته های جدید 
صنایع دستی به شاخه کار و دانش در هنرستان ها را در ترویج و توسعه صنایع 

دستی بومی موثر دانست.
مهرداد رئیسی اظهار داشت: پیشنهاد ورود 2 رشته قلم زنی و تراش سنگ های 
قیمتی نیز به رش��ته های کار و دانش ارایه شده و بدون ش��ک استقبال خوبی 
نیز از این 2 رش��ته می شود البته به این ش��رط که آموزش و پرورش نیز در این 
زمینه ورود یابد.وی افزود: پیشنهاد اضافه شدن 2 رشته جدید نمد و آهنگری 
سنتی به عنوان زیرگروه های رشته هنر دانش��کده هنر فارسان ارایه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد این 2 رشته سبب می ش��ود تا در کنار آموزش های 
تئوریک زمینه کاربردی ش��دن این 2 هنر و حرفه نیز مهیا شود و این دو حرفه 
به صورت علمی و عملی آموزش داده  شود.رئیس��ی با اش��اره ب��ه اینکه صنایع 
دستی به دلیل ارزش افزوده باال و عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده مورد استقبال 
عالقمندان صنایع دس��تی قرار دارد، ادامه داد: باید زمینه احیا و ترویج صنایع 
دستی بومی فراهم شده تا با ماندگاری بیشتر به عنوان میراثی گران بها به نسل 

آینده انتقال داده شود.

معاون دانشجويی دانشگاه :

انجمن خیران دانشگاه شهرکرد راه اندازی شد
معاون دانش��جویی دانش��گاه ش��هرکرد از راه اندازی انجمن خیران دانش��گاه 
ش��هرکرد خبر داد.عط��ااهلل ابراهیم��ی در مراس��م تجلیل از واقف��ان و خیران 
 چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مجمع خیران دانشگاه شهرکرد راه اندازی 

شده است.
وی با اشاره به کمک یک میلیارد ریالی نخس��تین خیر این انجمن به دانشگاه 
شهرکرد  افزود: این انجمن آماده عضوگیری اس��ت و از  خیرانی که در توسعه 

دانشگاه قدم بر می دارند دعوت به همکاری می کند.
معاون دانشجویی دانشگاه ش��هرکرد هدف از راه اندازی این انجمن را گسترش 
فرهنگ وقف در جامعه، بستر سازی برای حمایت از دانشجویان بی بضاعت عنوان 
کرد.ابراهیمی با اشاره به ارایه کمک های مالی صندوق حمایت از دانشجویان این 
دانشگاه به دانشجویان بی بضاعت گفت: این صندوق از زوج های جوان دانشجو 
حمایت می کند.وی به حمایت دانشگاه شهرکرد از اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی 
دانشجویان اشاره کرد و ادامه داد: طرح تحقیقاتی مرتبط با جلوگیری از سرطان 
در این دانشگاه انجام شده که در صورت خرید تجهیزات این کار به مرحله نهایی 
می رسد.معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد کمبود فضای خوابگاه دانشجویان 
را یکی از مشکالت این دانشگاه بیان کرد و گفت: 21 هزار و 6۹8 مترمربع کمبود 

فضا در این دانشگاه وجود دارد.

ريیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

 تردد در تمام محورهای ارتباطی
  استان امکان پذير است

رییس پلیس راه فرمانده��ی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به بارش 
برف در چند روزگذشته از باز بودن تمامی محورهای ارتباطی استان خبر داد.

سرهنگ حمزه رفیعی  با اشاره به بارش برف که بیشتر نقاط استان را سفید پوش 
کرد، اظهار داشت: تمامی محورهای ارتباطی استان باز بوده و مشکلی در رفت 
و آمدها وجود ندارد.وی با اشاره به مستقر بودن نیروهای پلیس راه و اکیپ های 
راهداری در تمامی محورهای ارتباطی اس��تان از رانندگان و مسافران خواست 
تا در ایام زمستان تمامی وسایل گرمایشی و کمک های اولیه را با خود به همراه 
داشته باشند.وی محور بروجن - لردگان را یکی از محورهای حادثه خیز استان 
برشمرد که هرساله به دلیل عدم توجه به عالیم رانندگی در این محور و خستگی 
رانندگان شاهد تصادفات ناگواری در این محور هستیم.رفیعی با اشاره به اینکه 
بارش برف در روزهای گذشته خوشبختانه تصادفات جاده ای در بر نداشته است، 
از افرادی که قصد س��فرهای درون و برون اس��تانی دارند خواستار رعایت تمام 
نکات حین رانندگی شد.وی همراه داشتن زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی 
در مواقع بارش برف را الزامی دانست و از توقف خودروهای فاقد امکانات الزم در 

شرایط بارش شدید خبر داد.

پل زمانخان مرمت می شود
فرمان��دار س��امان گف��ت: مجموع��ه تفریحی پل 
زمانخ��ان در این شهرس��تان مرمت و بهس��ازی 
می ش��ود. س��عید صالحی اظهار کرد: بر اس��اس 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته در ت��الش برای 
مرمت و بهس��ازی مجموعه تاریخ��ی تفریحی پل 

زمانخان هستیم.
وی با بیان اینکه 5 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت 
و بهسازی پل زمان خان در نظر گرفته شده است، 
افزود: این میزان اعتبار از محل اعتبارات اس��تانی 
تامین و هزینه می شود.صالحی س��امان را یکی از 
قطب های گردشگری کش��ور معرفی کرد و ادامه 
داد: در ای��ن شهرس��تان جاذبه های گردش��گری 
زیادی وجود دارد که مهم ترین آن ها پل زمانخان 
و حاشیه رودخانه زاینده رود است.فرماندار سامان 
گفت: گردشگران داخلی و خارجی زیادی همه  ساله 
شهرستان سامان را مقصد سفر خود قرار می دهند 
که ای��ن امر ض��رورت توج��ه به زیرس��اخت های 

گردشگری در این شهرستان را بیشتر کرده است.

تشکیل کمیته های هماهنگی 
گرامیداشت دهه فجر

فرماندار شهرکرد از تش��کیل17 کمیته هماهنگی 
گرامیداشت دهه فجر در شهرکرد خبر داد.

 حمید ملک پور در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
ستاد دهه فجر شهرستان ش��هرکرد اظهار داشت: 
17 کمیته هماهنگی برای برگزاری گرامیداش��ت 

دهه فجر در سطح شهرستان تشکیل شده است.
وی با اش��اره به اجرای 15۰ عن��وان برنامه در این 
ایام مهم تری��ن این برنامه ه��ا را حض��ور در گلزار 
ش��هدا و تجلیل از مقام ش��امخ ش��هدای انقالب 
اسالمی و جش��ن های عمومی با همکاری کمیته 
ورزش و جوانان برشمرد.فرماندار شهرکرد اجرای 
پیمایش های ورزشی و فرهنگی، برگزاری مسابقات 
پیرامون ش��خصیت ام��ام خمین��ی )ره( و انقالب 
اس��المی، برگزاری رژه موت��وری، اج��رای برنامه 
میهمانی الله ها و تجلیل از مقام ش��امخ ش��هدای 
انقالب اسالمی را مهم ترین ویژه برنامه های اجرایی 
در سطح شهرس��تان اعالم کرد.ملک  پور خواستار 
هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی و اداری 
در برگ��زاری هرچه با ش��کوه تر گرامیداش��ت این 
ایام ش��د و گفت: اجرای ویژه برنامه های امس��ال 
به لحاظ کمی و کیفی نس��بت به سال گذشته در 
شرایط بهتری برگزار می شود.دستاوردهای انقالب 
اسالمی و اقدامات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی 
در گرامیداشت دهه فجر امسال برای مردم به ویژه 

نسل جوان تبیین  می شود .

 هرچقدر وحدت، 
انسجام، باور و 

اعتقادات مردم 
را نسبت به 

نظام جمهوری 
اسالمی ايران 

بیشتر باشد ما با 
مشکالت کمتری 

در اين زمینه روبرو 
خواهیم بود



يادداشت
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گشتی در اخبار ردیف بودجه مرکز همایش های بین المللی حذف شد

جانشین رییس ستاد هماهنگي خدمات سفر شهراصفهان اعالم کرد:

برنامه ریزي براي اسکان بیش از ۱۷۰هزار نفر شب خواب در نوروز ۹۴

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان گف��ت: ردی��ف بودجه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان در آخرین لحظات و دقیقه ۹۰، از الیحه 

بودجه سال ۹۴ حذف شد.
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 اعزام کاروان سالمت 
به 77 روستای اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در راس��تای 
اهداف بشردوس��تانه جمعیت هالل احمر و با هم��ت داوطلبان این 
جمعیت در ۹ ماه ابتدای س��ال جاری کاروان های س��المت به 77 
روس��تای محروم این استان اعزام شده اند. محس��ن مؤمنی یکی از 
اهداف اصلی اعزام این کاروان ها را خدمت رس��انی به مردم مناطق 
محروم و اقش��ار کم درآمد جامعه ب��رای محرومیت زدایی در حوزه 
س��المت و بهداش��ت با انجام ویزیت و معاینه رای��گان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: در این کاروان ها پزش��ک عمومی، متخصص، ماما، 
روانشناس، پرستار، کارش��ناس دارویی، مربیان آموزشی، روحانی، 
کارشناس��ان پیش��گیری از بیماری ها و داوطلب��ان فعال جمعیت 
هالل احمر استان حضور دارند. وی در خصوص اقدامات انجام شده 
در این کاروان ها افزود: تعداد 1۰ هزار و 3۹8 نفر از اهالی روستاهای 
محروم اس��تان اصفهان توس��ط 5۹6 پزش��ک داوطل��ب جمعیت 
هالل احمر استان ویزیت ش��ده و داروی رایگان در اختیار آنها قرار 

گرفته است.

 اصفهان میزبان اجالس بین المللی
 » آسايهل « می شود

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی از برگزاری اجالس 
بین المللی انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرقی آسیا 

) آسایهل ( در اصفهان خبر داد.
  س��ید جواد انگجی  در نشس��ت هماهنگی این اجالس افزود: 
برگزاری همایش آس��ایهل اولین نوع از این دست نشست های 
واجد اهمیت و در تاریخ سی و چند ساله دانشگاه آزاد کشور، کم 
نظیر و حتی بی نظیر است.وی گفت: موضوع برگزاری همایش 
آسایهل 2۰15 از دو س��ال پیش در س��ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد مطرح ش��د و قرار بود واحد علوم و تحقیقات تهران میزبان 
آن باش��د. انگجی افزود: ب��ه دلیل موقعیت تاریخ��ی اصفهان و 
فضای فرهنگی و محیطی این شهر زیبا و با اعالم آمادگی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( و موافقت ریاس��ت عالی دانشگاه، محل 
برگزاری آن به این ش��هر منتقل ش��د.معاون ام��ور بین الملل 
دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: باید این اجالس را در حد اعال 
برگزار کرد و هماهنگی الزم بین دانشگاه آزاد اصفهان و دانشگاه 

آزاد واحد آکسفورد در این زمینه صورت گیرد.

 بافت تابلو فرش »يا اهلل« توسط
 بانوان اصفهانی

دبیر کمیته گردشگری اصفهان گفت: تکمیل بافت تابلوی مزین 
به یا اهلل تا 26 دی ماه جاری توسط چهار نفر از هنرمندان گره زنی 
در اصفهان صورت می گیرد.محمدعلی ایزد خواستی با اشاره به 
یکی از برنامه های اجرایی در راستای برنامه گردشگری محالت 
اظهار کرد: چهار نفر از هنرمندان گره زنی فعال در شهر اصفهان 

نسبت به بافت کلمه »یا اهلل« در یک تابلو اقدام کرده اند.
وی با بیان اینکه این تابلو در ابعاد در ابعاد دو در س��ه متر است، 
اضافه کرد: فعالیت هنری و فرهنگی این افراد از روز ش��نبه در 

امامزاده احمد واقع در اصفهان صورت گرفته است.
دبیر کمیته گردش��گری اصفهان تصریح کرد: بافت این تابلو تا 
26 دی ماه جاری ادامه دارد و این تابلو پس از تکمیل به امامزاده 

احمد اهداء و تقدیم می شود.
وی با بیان اینکه این بانوان هنرمند با استقرار در حیاط امامزاده 
احمد از روز ش��نبه اقدام به بافت »یا اهلل« کردند، افزود: تکمیل 
بافت تابلوی مزین به یا اهلل تا 26 دی ماه جاری توسط چهار نفر 
از هنرمندان گره زنی در اصفهان صورت می گیرد و این تابلو پس 
از تکمیل تقدیم امامزاده احمد می شود.ایزد خواس��تی با اشاره 
به اینکه این اقدام فرهنگی و هنری با هم��کاری خانه کودک و 
نوجوان شهرداری اصفهان انجام می ش��ود، تاکید کرد: گره زنی 
یکی از هنر های اصفهان اس��ت که البته این هنر برای نخستین 
بار از شهر مش��هد به اصفهان وارد ش��ده و طی سالیان متمادی 

هنرمندان بسیاری در این هنر فعالیت می کنند.

نظام آموزشی دوباره 12 ساله می شود
مدیرکل آموزش  فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه نظام فنی و حرفه ای از سال ۹5 سه ساله خواهد شد گفت:  
اکن��ون برنامه ریزی های الزم در حال انجام اس��ت تا مش��خص 
 ش��ود از س��ال تحصیلی دیگر، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 

دانش آموزان باید از سال نهم انجام شود یا از سال دهم.
محس��ن حس��ینی مقدم درباره سرنوشت هنرس��تان ها پس از 
سه پایه شدن متوس��طه اول از س��ال آینده و روند انجام هدایت 
تحصیلی و انتخاب رش��ته ب��رای دانش آموزان اظه��ار کرد: امر 
هدایت تحصیلی دانش آموزان بر عهده اداره کل مشاوره و تربیت 

بدنی است.
وی افزود: اکن��ون برنامه ریزی های الزم در حال انجام اس��ت تا 
مشخص ش��ود هدایت تحصیلی و انتخاب رش��ته دانش آموزان 
باید از سال نهم انجام شود یا از سال دهم؟مدیرکل آموزش  فنی 
و حرفه ای وزارت آموزش و پ��رورش با بیان اینک��ه نظام فنی و 
حرفه ای از سال ۹5 سه ساله خواهد شد گفت: اکنون سال سوم 
راهنمایی قدیم را نداریم و مقطع متوس��طه اول دوساله و شامل 
پایه های هفتم و هشتم است. سال دیگر پایه نهم به متوسطه اول 
اضافه می شود. حسینی مقدم افزود: همچنین در دوره متوسطه 
دوم، سال اول، دوم و سوم را داریم و دانش آموزان سال اول را به 
صورت عمومی می گذرانند و س��پس انتخاب رشته کرده و وارد 

شاخه های مختلف می شوند.
وی با بیان اینکه اگر دان��ش آموزی بخواهد وارد ش��اخه فنی و 
حرفه ای و یا کارودانش بش��ود، سال اول متوسطه دوم را همانند 
سایرین می گذراند گفت: پس از آن این دانش آموز پس از انتخاب 
رشته در سال دهم و یازدهم وارد رشته تخصصی خودش می شود 
اما با ایجاد نظام جدید از س��ال ۹5 هنرس��تان ها هم س��ه ساله 
خواهند شد اما هنوز درباره اینکه انتخاب رشته در کدام پایه انجام 

شود بحث وجود دارد.
مدیرکل آموزش  فنی و حرف��ه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: بر این اساس بتدریج هنرستان ها هم سه ساله می شوند و به 

طور کلی تا سال ۹8 نظام آموزشی 12 ساله خواهد شد.

داروخانه ها بیمارستان ها و 
عطاری هاي استان هشدار گرفتند

 ارجاع بیمار برای تهیه دارو 
به خارج از بیمارستان ممنوع

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
متاسفانه برخی از پزشکان داروهایی را تجویز می کنند که 
هنوز در کشورهای دنیا مجوز توزیع نگرفته است و آن ها 
می خواهند آن را روی بیمار خ��ود امتحان کنند که این 
کار خطا است.عباس جعفریان با اش��اره به اینکه کمبود 
دارویی یکی از مشکالت تیم جدید وزارت بهداشت بود، 
اظهار کرد: یکی از عوامل مهم و موثر بر روی این کمبود 
تحریم های سنگین بود که البته شامل دارو نمی شد، اما 
مشکل تامین منابع مالی از طریق LC و نبود داد و ستد، 
ورود دارو به کشور را بسیار سخت می کرد.وی با بیان اینکه 
سال گذشته در اصفهان حدود ۴۰۰ قلم کمبود دارویی 
وجود داشت، افزود: این مقدار کمبود دارو میزان سختی 
کار را در این حوزه نشان می دهد که البته خوشبختانه با 
سیاست ها و گشایش هایی که از یک سال گذشته تاکنون 
انجام ش��ده پروس��ه تحویل دارو از کش��ورهای مختلف 
تسهیل ش��ده و لیس��ت کمبودها هر روز کمتر می شود.

وی اضافه کرد: پس از مستقر ش��دن تیم جدید دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تا اسفند ماه سال ۹2 تعداد کمبود 
دارویی به 12۰ قلم رسید و امروز خوشبختانه این کمبود 
فقط شامل 3۰ قلم دارو می شود و کمبود فعلی هم بیشتر 
به داروهای خاص و تخصصی بر می گردد که گاهی فقط 
برندهای خاص تجاری تجویز می شود و آن برند خاص فعال 
در دسترس نیست.شرکت های داروسازی و کارخانه ها نیز 
پس از این گشایش ها مواد اولیه خود را تامین کرده برای 
مثال در اصفهان شرکت های دارو سازی مواد اولیه خود 
را از بهار ۹3 برای اس��فند ۹3 تامین کردند اتفاقی که در 
سال های گذشته به ندرت رخ می داد، البته نمی گوییم که 
مشکلی در بخش داروی استان اصفهان وجود ندارد، اما 
مشکالت کمتر شده و فقط گاهی هنگام هجوم مردم برای 
مصرف یک دارو با مشکل رو به رو می شویم مثل آنچه در 
پاییز برای واکسن سرماخوردگی رخ می دهد.وی به تاکید 
برخی پزشکان برای اس��تفاده از یک برند خاص دارویی 
اشاره کرد و گفت: در میان پزشکان همواره دیدگاه اثر دارو 
مطرح است و این جمله که داروی خارجی موثرتر از داروی 
داخلی اس��ت در میان مردم وجود دارد که همین باعث 
می شود تاثیر روانی داروی خارجی برای بهبود بیشتر باشد 
و مردم احساس می کنند اثر داروی خارجی بهتر است در 
حالی که داروی خارجی و داخلی دقیقا یک ترکیب دارند.

آمادگی اصفهان برای استقبال ازمهمان های نوروزی 
     

جانشین رییس س��تاد هماهنگي خدمات سفر شهراصفهان 
از ج��اري ش��دن آب در زاین��ده رود در ن��وروز ۹۴ خبرداد و 
اعالم کرد: این ستاد برای اس��کان تعداد بیش از 17۰هزار نفر 
شب خواب برای ش��هر اصفهان برنامه ریزي مي کند.محسن 
رنجبر در نشست برنامه ریزي س��تاد هماهنگي خدمات سفر 
ش��هر اصفهان و ستاد گردشگري ش��هرداري گفت: این ستاد 
چندین سال است با حضور پرسنل و کارکنان ایثارگر و خدوم 
شهرداري فعالیت مي کند به طوري که هرسال خدمات بهتري 
را به شهروندان و مسافران ارایه مي کند. وي با اشاره به این که 
این ستاد از نیمه دوم سال هر سال براي نوروز برنامه ریزي مي 
نماید اذعان داشت: ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان 
سیاست برد-برد را در دس��تور کار قرار گرفته است تا  هرسال 
به موفقیت مطلوب تر دست یابد. سال جدید تعداد گردشگران 
خارجي بیشتري به اصفهان خواهند آمد جانشین رییس ستاد 
گردشگري شهرداري اصفهان با بیان این که مردم، مسافران و 
مهمانان نوروزي هرساله س��طح انتظارات و توقع شان به حق 
افزایش مي یاب��د تصریح کرد: این مهم انگیزه و دس��تیابي به 
موفقیت بهتر و مطلوب تر را در پرسنل این ستاد ایجاد مي کند 
تا به صورت صادقانه خدمات بهتري براي جلب رضایت همگان 
ارایه نمایند. وي به طرح حذف چادر خواب در سطح شهر اشاره 
و بیان کرد: با ادامه این سیاست نقاط تجمعي را از مدار اسکان 
خارج کردیم به طوري که ساالنه شاهد ارتقاي ایمني ، امنیت و 
کیفیت خدمات ستاد گردشگري شهرداري اصفهان هستیم. 

رنجبر با تاکید بر ای��ن که در نظ��ر داریم در ن��وروز تمرکز را 
از روي نقاط خاص ش��هر به خصوص هس��ته مرکزي ش��هر 
کاهش دهیم ادامه داد: به دلیل شرایط مساعد کشور و روشن 
ش��دن روحیه صلح طلبي در جهان که ایران به دنبال ارتقاي 
ارتباطات اجتماعي خود با دیگر کشورها است سال جدید تعداد 

گردشگران خارجي بیشتري به اصفهان خواهند آمد . 
اس�كان در باغ ف�دك از م�كان ه�اي اضطراري 

محسوب مي شود 
جانشین رییس ستاد هماهنگي خدمات سفر شهراصفهان با 
تاکید بر این که اس��کان در باغ فدک از مکان هاي اضطراري 
محسوب مي ش��ود اظهارداش��ت: با توجه به این که باغ فدک 
کمپینگ مرک��زي ایران به ش��مار مي آید ام��ا در نظر نداریم 
مسافران در آن اس��کان یابند و فقط به صورت تفریحي از این 
مجموعه استفاده شود. وي ادامه داد: سیاست کلی ستاد اسکان 
مسافرین در هتل ها و مهمانپذیرها و مسافرخانه ها و در مرحله 

بعدی در مدارس آموزش و پرورش و منازل استیجاری است.
رنجبر با اش��اره به این که در ن��وروز ۹۴ در هر منطقه ظرفیت 
1۰ هزار ش��ب خواب فراهم خواهد ش��د خاطر نشان کرد: در 
تعطیالت سال جدید شرایط حداقل 15۰ هزار شب خواب در 
مناطق 15 گانه فراهم خواهد شد و در مرحله آخر 2۰ هزار شب 

خواب در باغ فدک خواهیم داشت. 
جانشین رییس ستاد گردشگري ش��هرداري اصفهان تصریح 
کرد: با توجه ب��ه این که پی��ش بیني مي ش��ود 1۰ درصد به 

جمعیت ش��هر در نوروز س��ال ۹۴ افزوده ش��ود اما با تدابیر 
اندیشیده شده قرار است هیچ فش��ار مضاعفي بر روي معابر و 
زیرساخت هاي شهر وارد نشود و با توزیع مسافران و گردشگران 
در بین مناطق 15 گانه ش��هروندان متوجه افزایش جمعیت 
نخواهند شد و ترافیک روان را در سطح شهر شاهد خواهیم بود 

همچنین آسایش و ارامش مردم فراهم مي شود. 
فضا سازي ش�هر متناس�ب با دهه فاطمیه  انجام 

خواهد شد
رنجبر با اشاره به متقارن شدن ایام شهادت حضرت زهرا)س( 
با نوروز ۹۴ خاطرنش��ان کرد: فضا س��ازي ش��هر متناسب با 
این ایام انجام خواهد ش��د همچنین برنام��ه هاي فرهنگي در 
زمینه دهه فاطمیه )س( اجرا خواهد ش��د تا فرهنگ فاطمي 
 در این ایام حفظ ش��ود. وي با بیان این مطلب که سایت ستاد

 www.safar.isfahan.ir نیز فعال اس��ت، افزود: اطالعات 
اسکان در این سایت موجود اس��ت و گردشگران مي توانند از 
طریق س��ایت مکان مورد نظر خود را به صورت مجازي رزرو 

نمایند. 
متحد الش�كل ش�دن لباس ه�اي اعضاي س�تاد 

گردشگري شهرداري
جانشین رییس ستاد گردشگري شهرداري اصفهان از متحد 
الشکل شدن لباس هاي اعضاي س��تاد گردشگري شهرداري 
اصفهان خبرداد و گفت: اعضاي این س��تاد با اجراي این طرح 
عالوه بر اي که تکریم مي ش��وند براي مس��افران و شهروندان 
 مش��خص خواهند بود و اطمین��ان و امنیت بهت��ري را فراهم 
مي کند. وي با اش��اره به این ک��ه بیش از هزار نفر از پرس��نل 
شهرداري در ستاد گردشگردي و ستاد هماهنگي خدمات سفر 
شهر فعال هستند ادامه داد: با دستور شهردار اصفهان در نوروز 

۹۴ لباس هاي اعضاي این ستاد متحد الشکل خواهد شد. 
حذف جهت نماها به منظور کاه�ش تمرکز در باغ 

فدك 
رنجبر به حذف جهت نماها به منظور کاهش تمرکز در باغ فدک 
اشاره و بیان کرد: سعي خواهد شد مس��افران از طریق جهت 
نماها در مناطق به سمت مش��اوران امالک هر منطقه هدایت 
 ش��وند به طوري که جه��ت نماهاي باغ فدک ح��ذف خواهد

 شد.
وي با بیان این که هرساله به صورت میانگین 6 درصد به تعداد 
مسافران نوروزي اصفهان رشد دارد اذعان داشت: در نورزو ۹۴ 
سطح ایمني، امنیت و بهداشت مکان هاي اسکان به خصوص 
منازل استیجاري با بررس��ي هاي متعدد و عبور از فیلترهاي 

امنیتي و ایمني افزایش مي یابد. 
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توقف ش��ماره گذاری وانت پیکان از س��ال 
آینده، درخواست از دولت و مجلس درباره 
معاینه فنی خودروها، کاهش آمار تصادفات 
در هفت ماهه امس��ال، ارائه آماری از تعداد 
خودروه��ای ش��ماره گذاری ش��ده، انتقاد 
ش��دید از نبود رقابت و کیفی��ت در صنعت 
خودروسازی و ... از جمله مباحث مطرح شده 
در نشست خبری رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی کشور بود.س��ردار اسکندر مومنی 
در نشس��ت خبری که پیرام��ون تمهیدات 
ترافیکی و طرح های زمستانی پلیس در مقر 
مرکزی پلیس راهور برگزار شد، گفت: امسال 
آخرین سالی است که خودروی وانت پیکان 
تولید و شماره گذاری می ش��ود و مردم این 
خودرو را برای س��ال ۹۴ پیش خرید نکنند؛ 
چرا که دیگ��ر وانت پیکان ش��ماره گذاری 
نخواهد ش��د و به موزه خواهد پیوست.وی 
درباره شماره گذاری نیسان و پراید نیز اظهار 
کرد: در حال حاضر به اعتق��اد ما خودروی 
پرای��د و وانت نیس��ان ب��ا هیچ اس��تاندارد 
موجودی نباید شماره گذاری شود و این دو 
خودرو باید به دنبال رفع نواقص خود باشند؛ 
در غیراینصورت شماره گذاری نخواهند شد.

رییس پلیس راه��ور ناجا در ادام��ه با ارایه 
آمارهای��ی از ش��ماره گذاری خودروه��ای 

داخلی و خارجی خاطرنشان کرد:  در هشت 
ماهه امس��ال 756 هزار خ��ودروی جدید 
شماره گذاری ش��ده که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال 5۹.8 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت؛ یعنی 282 خودرو بیش��تر 

شماره گذاری شده اند.
مومنی با اش��اره ب��ه افزای��ش 58 درصدی 
شماره گذاری خودروهای وارداتی نیز گفت: 
در طول هشت ماهه امسال 5۴ هزار و 1۰۴ 
دستگاه شماره گذاری شده اند که این تعداد 
نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال 1۹ هزار 

دستگاه افزایش داشته است.
وی درباره ش��ماره گذاری موتورسیکلت ها 
نیز گفت: در هش��ت ماهه امسال 3۹3 هزار 
دستگاه موتورسیکلت جدید شماره گذاری 
ش��ده که این تعداد نیز نس��بت به پارسال 

83.2 درصد افزایش داشته است.
مومنی در ارزیابی کلی از روند شماره گذاری 
خودروه��ا نی��ز اظهار ک��رد: به ط��ور کلی 
ش��ماره گذاری خودروه��ا اع��م از داخلی و 
خارجی و موتورسیکلت بیش از 5۰ درصد 

افزایش داشته است.
رییس راه��ور ناجا درباره ام��کان پرداخت 
الکترونیک��ی جرای��م نی��ز گفت: ب��ا تهیه 
زیرس��اخت ها و اقدامات خوبی که تیم فنی 
ما انجام داده از ماه آین��ده پرداخت جریمه 
به ص��ورت الکترونیکی و از طریق س��ایت 
راه��ور 12۰ امکانپذیر اس��ت. ضمن اینکه 
مذاکراتی نیز با چند بانک دیگر انجام شده 
که در صورت به نتیجه رسیدن، از این پس 
پرداخت جریمه ها تنها در انحصار یک بانک 

نخواهد بود.

عضو هیأت مدیره جامعه خیرین حامی 
معل��والن کش��ور از برنامه ری��زی این 
مجموعه با همکاری س��ایر دس��تگاه ها 
برای صاحب خانه دار شدن خانواده های 
دارای دو معل��ول خب��ر داد و گف��ت: 
پرداخت وام 15 میلیون تومانی بخشی 
از تس��هیالت در نظر گرفته شده است. 
محمدرضا کارگری ، با اشاره به آخرین 
وضعیت پروژه های در دستور کار جامعه 

خیرین حام��ی معلوالن کش��ور اظهار 
داش��ت: در حال حاضر ساخت تعدادی 
شیرخوارگاه در س��طح کشور آغاز شده 
اس��ت که این ش��یرخوارگاه در مراحل 
مختلف کار قرار دارند.وی تصریح کرد: 
شیرخوارگاه شبیر در جنوب تهران در 
مراحل پایانی نقش��ه برداری قرار دارد و 
به زودی ش��یرخوارگاهی مدرن در این 

منطقه ساخته خواهد شد.

با راه اندازی سامانه »بیمه سالمت همگانی« از ابتدای امسال، ضمن ثبت 
نام ۹ میلیون ایرانی فاق��د دفترچه بیمه، امروز با صدور هش��ت میلیون و 
یکمین دفترچه، »جشن بیمه سالمت همگانی« در راستای مبارزه با فقر 

درمان برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین روحانی در مراسم جشن بیمه سالمت همگانی 
که  دیروز  با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محسنی 
بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در محل سالن اجالس سران برگزار 

شد بر تداوم طرح تحول سالمت و رفع نواقص آن تاکید کرد.
رییس جمهور با بیان این که امروز می توانیم بگوییم تمام ایرانیان صاحب 
دفترچه بیمه درمانی هستند، گفت: باید کیفیت بیمه و کارآیی دفترچه ها 
افزایش پیدا کند و روز به روز دفترچه های بیمه درمانی ارزشمند تر شده و 

کارایی آنها بیشتر شود.
وی با بیان این که این روز برای دولت و ملت بزرگ ایران آرزوی دیرینه ای 
است، اظهار کرد: بسیاری از کش��ورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته 
در آرزوی روزی هس��تند ک��ه بیمه س��المت بتواند بر س��ر هم��ه مردم 
کشورشان س��ایه افکند. در همین راس��تا از آغاز پیروزی انقالب اسالمی 
 یکی از شعارهای انقالب همواره حمایت از مردم و بخصوص اقشار نیازمند 

بودند.
رییس جمهور ب��ا بیان اینکه کش��ور توس��ط اراده مردم اداره می ش��ود، 
تش��ریح کرد: چرخ جامعه با دس��تان پرت��وان همه مردم ب��ه حرکت در 
می آید و دولت های موف��ق باید بتوانند بخوبی از م��ردم نمایندگی کنند. 
 چون کش��ور و حکومت از آن مردم است و تمام مس��ووالن خادمان مرم 

هستند.
برگزاری جشن رفع فقر غذايی و سفره های خالی از پروتئین 

در آينده
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با بیان اینکه 
امروز فق��ر درمان را از بین بردی��م و همه ایرانی ها صاح��ب دفترچه بیمه 
هستند، گفت: در دستور کار دولت است که هر کودکی که به دنیا می آید 

دفترچه ای به اجبار به او اعطا شود.
علی ربیعی با بیان اینکه کامل شدن پوشش بیمه جز با برنامه ریزی، تالش و 
همت دولت محقق نمی شد، اظهار کرد: در دولت گذشته شورای عالی بیمه 
دو مرتبه در سال برگزار می شد اما امروز هر ماه به همت هر دو وزارت خانه 
بهداشت و رفاه، شورای عالی بیمه هر ماه یک مرتبه تشکیل جلسه می دهد 

که ثمره اش انسجام و وحدت نظر در سایه مدیریت رییس جمهور است.
وی افزود:  دولت یازدهم یک سیاست رفاهی منسجم را دنبال می کند که 
سیاست صدقه ای نیست. این دولت رفاه را حق مردم می داند و وظیفه اش 
این است که در کنار س��ایر برنامه های اقتصادی و غیره امر سالمت مردم 

را دنبال کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخورداری از یک سیاس��ت 
رفاهی منس��جم اصل ممیز دولت تدبیر و امید با سایر دولت هاست اظهار 
کرد: امروز فقر درمان را از بین بردیم و همه ایرانی ها صاحب دفترچه بیمه 
شدند. در دستور کار دولت است که هر کودکی که به دنیا می آید دفترچه 

بیمه ای به اجبار برای او صادر شود.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در 
کشور گفت: بس��ترهای الزم برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم شد و 
امروز هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم و مبارزه با فقر سواد در دستور 

کار کمیسیون اجتماعی دوملت قرار دارد.
ربیعی ادامه داد: عالوه بر جشن بیمه سالمت همگانی برگزار شد، در آینده 
جشنی خواهیم گرفت که بر اساس آن دیگر شاهد فقر غذایی و سفره های 

خالی از پروتئین نباشیم.
وی همچنی��ن با بی��ان اینک��ه در بخ��ش مس��کن نی��ز همکاری هایی 
ب��ا وزارت مس��کن در ح��ال انجام اس��ت گف��ت: نارس��ایی هایی در این 
 بخش وجود دارد ک��ه در حال رفع آنها هس��تیم و مس��کن های امید در 

راهند.

توقف شماره گذاری وانت پیكان از 94

پرداخت الكترونیكی جرايم از ماه آينده 
چتر بیمه درمانی بر سر 8 میلیون ايرانی

صدور اجباری دفترچه بیمه درمان برای نوزادان تازه متولد شده
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يادداشت

 افزايش بُن خواروبار
 و پايه سنوات کارگران

رییس کمیته تخصصی بهره وری و مزد وزارت کار با اشاره به 
اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ 
قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره 

اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده ایم.
فرامرز توفیقی درباره تعیین دستمزد ۹۴ بیان کرد: تا کنون 
دو مورد از بسته مزدی سال ۹۴ تأیید شده است. ۲برابر شدن 
سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، 
یعنی از س��ال ۹۴، میزان بُ��ن خواروبار از ۸۵ه��زار تومان به 
۱۷۰هزار تومان و پایه سنواتی کارگران در سال آینده از۵۰۰ 

تومان به ۱۰۰۰ تومان در روز افزایش می یابد.
توفیقی با تأکید بر اینکه تاکنون در جلس��ات ش��ورای عالی 
کار که برگزار شده اس��ت، هیچ تصمیمی درباره اعداد و ارقام 
گرفته نشده است، گفت: توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی 
امری ضروری اس��ت که امیدواریم با حمایت رییس جمهور 
از کارفرمایان در مورد دس��تمزد راحت تر به نتیجه بهتری با 

آنها برسیم.

عرضه محصوالت کشاورزی کاشان 
به بازارهای جهانی 

مدیر جهادکش��اورزی کاش��ان از تشکیل خوش��ه تولید گل 
محمدی، اس��انس، گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی منطقه 
»س��ده« کاش��ان برای راه یابی وعرضه ای��ن محصوالت به 

بازارهای جهانی خبر داد.
مجید کافی زاده اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل خوشه 
مذکور در منطقه سده به دلیل سرمایه گذاری کالن کشاورزان 
در آب، زمی��ن و کارگاه های س��نتی گالب و عرقیات گیاهی 
جهت تکمیل فرآیند تولید گل، گیاهان دارویی تولید گالب 
و عرقیات گیاهی با اخذ برند و پ��س از آن عرضه محصول به 
بازار می باش��د. وی افزود: با تحقق این موضوع امکان عرضه 
محصوالت به بازارهای جهانی امکان پذیر خواهد شد که در 
مرحله اول ۱۲۰ نفر از کشاورزان و گالبگیران سنتی منطقه 
سده تحت پوش��ش قرار گرفته و ۱۲ میلیارد ریال تسهیالت 
از محل اعتب��ارات صندوق مهر ام��ام رضا )ع( ب��ه ۱۲ نفر از 

پشتیبانان خوشه پرداخت می شود.

 نصب  آب شیرين کن خورشیدی 
در شهرضا

مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی شهرضا گفت: به زودی 
چندین دس��تگاه آب شیرین کن خورش��یدی در روستاهای 

شهرستان شهرضا نصب می شود.
بهروز قاسمی با بیان اینکه دستگاه آب شیرین کن به منظور 
انجام فرایند آب ش��یرین کن طراحی و س��اخته می ش��ود، 
اظهار داش��ت: فرایند آب ش��یرین کن فرآیندی است که به 
منظور خالص س��ازی آب برای مصارف آشامیدنی و صنعتی 
به کار م��ی رود و منج��ر به تصفیه آب ش��ور و خارج ش��دن 
نمک و ام��الح از آن می ش��ود.وی افزود: در دنی��ای امروز به 
لحاظ افزایش قیمت های س��وخت های فس��یلی، استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر طبیعی و ارزان قیمت در برنامه ریزی 
کالن کش��ورها ق��رار گرفته اس��ت و انرژی خورش��یدی به 
 عل��ت در دس��ترس ب��ودن و ارزان ب��ودن بهتری��ن گزین��ه

 است.
مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی شهرضا گفت: شرکت آب 
و فاضالب روس��تایی تصمیم برآن گرفت با همکاری شرکت 
فناوران انرژی های س��بز ب��ه صورت طرح پایلوت آموزش��ی 
دستگاه آب شیرین کن خورشیدی را در مکان های عمومی در 

روستای مهیار شهرستان شهرضا نصب کند.

جلوه اقتصاد مقاومتی در گلپايگان
مسوول قرارگاه بس��یج س��ازندگی گلپایگان گفت: در سال 
جاری برای اجرای طرح های اقتص��اد مقاومتی افزون بر یک 
میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار در این شهرستان هزینه 
شده است.علی شفاعت افزود: این تس��هیالت بصورت عقود 
اسالمی و قرض الحس��نه برای اجرای ۱۵ عنوان طرح به ۸۰ 
نفر از افراد متقاضی واجد شرایط پرداخت شد.وی پرورش دام 
سبک و سنگین، شیالت، قارچ، زنبور عسل، مرغ و بلدرچین، 
توس��عه باغها و کش��اورزی، تولید گیاهان دارویی، زعفران، 
صنایع دس��تی، قالیبافی، صنایع تبدیلی لبنیات و کود ورمی 
کمپوس��ت را از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.مس��وول 
قرارگاه بس��یج س��ازندگی گلپایگان همچنین گفت: اجرای 
چهار طرح محرومیت زدایی شامل ساخت خانه عالم روستای 
دم آسمان، حسینیه و خانه عالم روستای غرغه و مرمت گلزار 
شهدای روستای تیکن از اقدامات این قرارگاه در سال جاری 

آماده بهره برداری است.

  توجه به مقوله برندسازی
 در همه صنايع

 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی 
اصفهان از) ۲۱ دی ماه( با حضور ۱۰۵ مش��ارکت کننده در 
محل نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل 
شهرستان گشایش یافت و تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.  
رییس اتحادیه صنایع مبل اصفهان در حاش��یه گشایش این 
نمایش��گاه اظهار کرد: نمایش��گاه اصفهان اولین نمایش��گاه 

صنعت مبل کشور که بخش فروش را حذف کرده است.  
حجت ا... پورحقانی با اش��اره به این که بهبود س��طح کیفی 
نمایشگاه و برندس��ازی صنعت مبل از اهداف این اقدام بوده 
اس��ت، افزود: زمانی که تصمیم به برپایی نمایشگاه با حذف 
بخش فروش گرفتیم، برخی هش��دار می دادن��د که از تعداد 
مش��ارکت کنندگان کاسته خواهد ش��د اما استقبال اعضای 
صنف از نمایشگاه نش��ان داد آنان از روند تخصصی تر کردن 

نمایشگاه صنف خود استقبال می کنند.  
رییس مجمع امور صنفی استان نیز در بازدید از این نمایشگاه 
اظهار داشت: اتاق اصناف در همه صنایع به مقوله برندسازی 
 توجه دارد و س��عی دارد فرهنگ اس��تفاده از برن��د را ترویج

 دهد.   

بازهم بدقولی خودروسازان

انتظار طوالنی خريداران 
خودروهای صفر کیلومتر

بدقولی خودروس��ازان داخل��ی در تحوی��ل خودروهای 
ثبت نامی همچنان ادامه دارد.

بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی در 
ماه های گذش��ته، تبدیل به داستانی تکراری شده و چند 
سالی است که این داستان برای مش��تریان و مردم ادامه 

پیدا کرده است.
 در حال حاضر زمانی که مش��تریان ب��رای خرید خودرو 
ب��ه نمایندگی ه��ای مجاز خودروس��ازها در ش��هرهای 
مختل��ف مراجعه می کنن��د، به آنه��ا فرم های ق��رارداد 
برای ثبت ن��ام خودرو داده می ش��ود که در ای��ن فرم ها، 
قیمت و زم��ان تحویل خودرو از س��وی کارخانه ها اعالم 
ش��ده اس��ت. مش��تریان نیز طبق این قراردادها، اقدام 
به خری��د خ��ودرو می کنن��د و در مقابل، انتظ��ار دارند 
 خودرو خ��ود را طبق ق��رارداد و در موعد مق��رر تحویل

 بگیرند.
این در حالی اس��ت که در اغلب موارد این اتفاق نمی افتد 
و مش��تریان، خودروهای خ��ود را بعد از چن��د هفته و یا 
چند م��اه از نمایندگی ها تحویل می گیرن��د. برای مثال، 
می توان به خودرو تندر ۹۰ اشاره کرد که از موعد تحویل 
 آن چند ماهی گذشته و هنوز به مش��تریان تحویل داده

 نشده است.
در مواردی مش��تری در س��ال ۱3۹۲ خودرو تندر۹۰ را 
پیش خرید ک��رده و طبق قرارداد باید در تیرماه امس��ال 
خودرو خود را تحوی��ل می گرفت، ام��ا االن پس از چند 
ماه هنوز خودرو وی تحویل داده نش��ده است. همچنین 
خودرو پ��ژو پارس که قرار ب��وده فوری به مش��تریان در 
ظرف چند روز تحویل داده ش��ود، اما ش��اهد هس��تیم 
 که بعد از یک ماه هن��وز خودرو را به مش��تریان تحویل

 نداده اند.
با این اوصاف، در حال حاضر چند پرسش از خودروسازان 
مطرح اس��ت که آیا مدیران برنامه ریزی خودروسازان با 
یک برنامه خیلی س��اده و منسجم نمی توانند پیش بینی 
کنند ک��ه خودرویی که ام��روز ثبت ن��ام می کنند و قول 
تحویل خ��ودرو طی یک ی��ا دو ماه آینده را به مش��تری 
می دهند، می توانند به مشتری تحویل دهند یا خیر؟ آیا 
خودروسازان نمی دانند تولیدشان به حدی رسیده است 
که چنین وعده هایی را به مش��تریان ندهن��د؟ یا این  که 
نمی توانند با یک حساب و کتاب ساده، تولید خود را روزانه 
و ماهانه حساب کنند و براساس آن، شروع به پیش فروش 

خودرو کنند؟

اخبار کوتاه 

4
بانک پاسارگاد به سامانه وام ازدواج پيوست

باتوجه به هماهنگي  هاي به عمل آمده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و 
همزمان با میالد خجسته پیامبر گرامي اسالم حضرت محمد )ص(، بانک پاسارگاد هم 
به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شد و متقاضیان دریافت این تسهیالت مي توانند 

نسبت به انتخاب آن بانک در سامانه ازدواج اقدام کنند.

 استاندار اصفهان گفت: وضعیت آب شرب روستاهای 
استان مناسب نیست به طوری که حدود ۴۰۰ روستا به 

صورت سیار آب رسانی می شود.
 رس��ول زرگرپور در جلسه با مس��ووالن آب و فاضالب 
روستایی اس��تان اصفهان افزود: با وجود گذشت بیش 
از س��ه دهه از انقالب اس��المی، ح��دود 3۰ درصد از 
روستاهای استان آب رسانی س��یار می شود و انسان را 

یاد استان های محروم اوایل انقالب می اندازد.
وی یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیریت اس��تان را 
تامین آب شرب بهداشتی برای روس��تاییان دانست و 
اظهار کرد: کیفیت آب برخی روستاها به دلیل استفاده 

زیاد از کودهای شیمیایی تغییر کرده است.
اس��تاندار اصفهان با بی��ان اینکه هنوز ای��ن کیفیت به 
حد نگ��ران کننده نرس��یده اس��ت ادام��ه داد: اما اگر 
 به این موض��وع نپردازی��م در آینده خطرس��از خواهد 

شد.
زرگرپور میزان استاندارد نیترات در آب شرب را حدود 
۵۰ پی پی ام اعالم و اظهار کرد: اما در مواقع خشکسالی 
تا ۱۰۰ پی پی ام را نیز می توان قبول کرد لذا وضعیت 
نیترات 6۰ یا ۷۰ در برخی نق��اط اصفهان چندان حاد 

نیست.
وی با بی��ان اینکه ح��دود ۱۵ درصد جمعیت اس��تان 

اصفهان را روس��تاییان با حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت 
تشکیل می دهند، گفت: این تعداد جمعیت در حدود 

یکهزار و ۸۰۰ روستا، آبادی و سکونتگاه اقامت دارند.
استاندار اصفهان اعتبار ساالنه استان را یکهزار و ۲۰۰ 
میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: به هر روستا ساالنه ۸۰۰ 

تا ۹۰۰ میلیون ریال می رسد که سرانه کمی است.
وی تاکید کرد: الزم اس��ت س��رانه هزینه روس��تایی با 
توجه با مش��کالت موجود و جلوگیری از مهاجرت آنها 

دو برابر شود.
زرگرپور قیمت تمام ش��ده ب��رای ه��ر مترمکعب آب 
روس��تایی را ۱۲ هزار ریال عنوان و تصری��ح کرد: این 
در حالی اس��ت که کمت��ر از ۱۵ درصد از ای��ن مبلغ از 

روستاییان گرفته می شود.
وی اضافه کرد: با وجودیکه دولت کمک زیان های ناشی 
از این محل را پرداخت می کن��د اما بازهم آن را به طور 

کامل پوشش نمی دهد.
وی همچنین طول عمر شبکه های آب رسانی روستایی 
را 3۰ تا 3۵ سال خواند و گفت: بیشتر آنها فرسوده شده 

و نیاز به بازسازی و بهسازی دارد.
استاندار اصفهان گفت: الزم است دو ردیف اعتبار برای 
بازسازی این ش��بکه ها و کمک زیان ش��رکت آبفار در 
نظر گرفته ش��ود.به گفته وی در وزارت نیرو هیچ جا به 

 اندازه آب روس��تایی از نظر مالی ب��ا محدودیت مواجه
 نیست.

زرگرپور با بیان اینکه یکی از شعارهای نظام جمهوری 
اس��المی ای��ران پرداخت��ن به مس��ایل و مش��کالت 
روستاهاست اظهار کرد: این رس��یدگی باید با منابع و 

امکانات موجود هماهنگ شود.
اس��تاندار اصفهان همچنین گفت: الزم اس��ت ش��عبه 
خاصی برای رس��یدگی به تخلف��ات آب و فاضالب در 

دادگستری اصفهان ایجاد شود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با تخلفات، استفاده بیش از 
معمول از آب و استفاده غیر مجاز آب برای ویالها افزود: 
به فرمانداران ابالغ می کنم که با کمک نیروی انتظامی 

جلوی این تخلفات را بگیرند.
وی با بیان اینکه همه روس��تاها باید زیر پوش��ش آبفار 
 قرار گیرد، افزود: الزم است اعتبار الزم برای نگهداری

 ش��بکه های آب رس��انی روس��تایی جذب تا شرایط 
واگذاری آنها به آبفار تسهیل شود.

زرگرپور همچنین از مس��ووالن خواس��ت در اس��تان 
اصفه��ان یک تعری��ف و آمار مش��ترک درب��اره تعداد 
روستاها باشد تا خدمات رسانی نیز بر اساس آن صورت 

گیرد.
شهروندان در مصرف آب صرفه جويی کنند 
شهروندان اصفهانی باید در مصرف آب به صورت جدی 
صرفه جویی کنند تا در تابس��تان سال آینده با مشکل 

قطعی آب مواجه نشوند.
 اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان اعالم کرد: کم 
بارشی در بیشتر مناطق استان اصفهان پیش بینی می 
شود. اداره کل هواشناسی استان اصفهان توضیح داد: 
در زمستان امسال در نواحی مدیترانه و غرب خاورمیانه 
افزایش ارتفاع در تراز میانی جو نس��بت به نرمال دیده 
می ش��ود. این اداره کل با اش��اره به اینک��ه این پدیده 
س��بب کاهش فعالیت س��یکلون زایی می شود، افزود: 
همچنین شرایط کاهش جریانات مرطوب جنوب غربی 
 و کاهش الگوهای همگرایی دریای س��رخ پیش بینی

 می شود. 
هواشناسی اس��تان اصفهان تصریح کرد: این وضعیت 
سبب کم بارشی در اکثر مناطق استان می شود بطوری 
که تا نیمه اول زمستان امسال بارش های کمتر از حد 
نرمال و ش��رایط کم بارشی مناطق اس��تان پیش بینی 

شده است. 

شهروندان در مصرف آب صرفه جويی کنند

400 روستای استان آب رسانی سيار می شود
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بررسی حذف يارانه 
پر مصرف  ها

وام های پیامکی که بوی 
کالهبرداری می دهد

 IBT عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب دو پیشنهاد با تکیه بر مدل
 IBT نظام افزایش پلکانی( در کمیس��یون انرژی خب��ر داد و گفت: مدل(
می تواند بخشی از اجرا نش��دن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را 

جبران کند و عماًل یارانه پرمصرف ها را حذف کند.
حسین نجابت ، با بیان اینکه براساس قانون باید پردرآمدها از دریافت یارانه 
نقدی حذف می شدند، گفت: متأس��فانه به این بخش از قانون عمل نشد و 
مستمسک آن هم ناتوانی دولت از شناسایی دهک های پردرآمد بوده است 

که البته این بخش قانون هم حتماً باید اجرایی شود.
وی افزود: مدل IBT که به قیمت گذاری پلکانی حامل های انرژی براساس 
مصرف و تفاوت معنادار قیمت پرداختی در پله های مختلف مصرف تاکید 
دارد، می تواند بخشی از اجرا نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی 

را جبران کند و عماًل یارانه پرمصرف ها را حذف کند.

 به تازگی پیامک ها یی ارسال می شود که از واقعیت به دور است شرکتی 
مدعی ش��ده بود که می تواند برای متقاض��ی، از وام چند میلیونی تا ۲۰ 
میلیارد تومانی را در مدتی کوتاه و شرایطی نه چندان سخت تامین کند.

باید یادآور شد که چنین شرکت هایی هیچ جایگاهی در بازار پولی کشور 
نداش��ته، جزیی از ش��بکه بانکی نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی هم 
نیستند. حتی اگر بازاریاب این شرکت عنوان کند که آنها واسطه بین بانک 
و مردم بوده و تمامی روش های وام گیری از ای��ن طریق منطبق با بانک 
هاست و مغایر با عرف جامعه عمل نمی کنند و یا اینکه هر موتور جستجو 
گری اسامی و جزییاتی از فعالیت آنها را در اختیارمان قرار داده و شماره 
ثبت شرکت ها را داشته باشند. چرا که ممکن است مجوز فعالیتی دیگر را 
دریافت کرده و مشغول به کار دیگر باشند.بر این اساس مردم نباید توجهی 

به چنین پیامک هایی و یا فعالیت این قبیل شرکت ها باشند.

گزارش های  دس��تمزد در ایاالت متح��ده این تصور 
را ایجاد کرد که اقتصاد هنوز آماده افزایش نرخ س��ود 

بانکی نیست.
 این امر برای دومی��ن روز پیاپ��ی دالر را پایین آورد 
و قیمت ط��ال را به باالترین مبلغ در یک ماه گذش��ته 

افزایش داد.
به نق��ل از بلومبرگ، ش��مش تحویل ف��وری با ۰/3 
درص��د افزای��ش ب��ه ۱۲۲6.۹۵ دالر در ه��ر اونس 
رس��ید که باالترین رقم از ۱۲ ماه دس��امبر اس��ت و 
در س��اعت ۹:۲۰ صب��ح به وق��ت محلی س��نگاپور 
ب��ا رق��م ۱۲۲6.۹۴ دالر مبادله ش��د. به��ای این فلز 
 ارزش��مند در تاری��خ ۹ ژانوی��ه ۱.۲ درص��د افزیش

 یافت. 
گزارش می��زان دس��تمزد ب��ر بهب��ود اش��تغال در 
آمریکا س��ایه افکند و ای��ن یعنی ش��اید در افزایش 
 ن��رخ به��ره از س��وی بان��ک ف��درال وقف��ه ایج��اد

 شود. 
طالی تحویل ماه فوریه پ��س از افزایش ۰.۹ درصد با 
نرخ ۱۲۲6.۹۰ دالر در هر اونس در کمکس نیویورک 
مبادله شد که بیشترین محدوده از ۱۲ ماه دسامبر به 

شمار می رود. 

مدی��ر عامل صن��دوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان، 
روستاییان و عشایر از پرداخت عیدی مستمری بگیران 

همراه با حقوق بهمن خبر داد.
محمد رض��ا رس��تمی مدی��ر عام��ل صن��دوق بیمه 
اجتماع��ی کش��اورزان، روس��تاییان و عش��ایر 
,اظه��ار داش��ت: در پای��ان بهمن امس��ال ب��ه تمام 
مستمری بگیران این صندوق عالوه بر حقوق ماهانه، 
 مع��ادل یک ماه حق��وق به عن��وان عی��دی پرداخت 

می شود.
وی گفت: این مبلغ همراه با حقوق بهمن به حس��اب 
مستمری بگیران واریز می ش��ود و آن ها می توانند در 
زمان ذکر شده مبلغ عیدی را از حساب خود برداشت 

کنند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت 
و در حال حاضر بیش از یک میلی��ون و ۲۵۰ هزار نفر 

بیمه شده دارد.
توس��عه چتر پوش��ش های بیم��ه ای بخص��وص به 
روستاییان و عش��ایر موضوع مهم و ضروری ای است 
که نیازمند برنامه ریزی و توجه  عملی و بیشتر متولیان 

می باشد. 

یارانه نقدی دی ماه، اولین یارانه سال پنجم اجرای قانون 
هدفمندی یارانه هاست که آغاز آن از آذرماه سال ۱3۸۹ 
کلید خورده اس��ت. در حالی که قانون هدفمندی تاکید 
داشت ۵۰ درصد منابع ناشی از اصالح قیمت حامل های 
انرژی به صورت نقدی و غیر نقدی بی��ن خانوارها توزیع 
ش��ود، ۲۰ درصد برای هزینه های دولت و 3۰ درصد هم 
به تولید اختصاص یابد، علی رغم گذش��ت چهار سال از 
اجرای قانون تا کنون هیچ س��همی ب��ه تولید اختصاص 
نیافت و تمامی درآمدها و سهم سایر بخش ها به پرداخت 
نقدی تعلق گرفت. حتی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم 
چنین اتفاقی نیفتاد تا اینکه اخیرا نوبخت رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی از پرداخت یارانه تولید خبر داد.
به گفنه وی تاکنون از رقم ۵۷۲۷ میلیارد تومانی مصوب 
برای تولید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای صنعت، 3۰۰ 
میلیارد تومان برای کشاورزی و ۱۷۵ میلیارد تومان برای 

حمل ونقل پرداخت شده است.
نوبخت همچنین افزود: در کنار یارانه تولید که پرداخت 
آن حتی با گذش��ت حدود ۹ ماه از اجرای فاز دوم شروع 
شده، بخش بهداش��ت و درمان هم در طول این سال ها 
برای اولین بار یاران��ه ای بی��ش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان 

دریافت کرده است.

محمدعلی خاش��ی ، از ش��رط جدید افغانستان برای 
واردات بنزین از ایران خب��ر داد و گفت: از ابتدای دی 
ماه سال جاری، دولت افغانستان جلوی واردات تمام 

مشتقات نفتی از ایران به این کشور را گرفته است.
مدیرکل گمرکات استان خراس��ان جنوبی با اشاره به 
برخی مسایلی که هر از گاهی در افغانستان به وجود 
می آید، گفت: دولت افغانستان برای واردات مشتقات 
نفتی از ایران، شرایط استاندارد جدیدی را اعالم کرده 
است که طبق این شرایط، شرکت های تولیدی ما کمتر 
قادر به تولید مشتقات نفتی بر اساس این استانداردها 

هستند.
این مقام مسوول در گمرکات کش��ور افزود: بر اساس 
آیین نامه جدید افغانی ه��ا، بنزین صادراتی از ایران به 
این کش��ور باید حتما با اُکتان A۹۲ به باال و گازوئیل 
L6۲ )استاندارد یورو ۴ و ۵ به باال( باشد. این در حالی 
اس��ت که برخی محموله ها قبل از این تاریخ اظهار و 

بارگیری شده  بودند.
خاشی ادامه داد: عمده کاالهایی که از گمرک ماهیرود 
به افغانس��تان صادر می ش��ود؛ مصالح س��اختمانی، 
گچ، میلگرد، س��رامیک، انواع مواد غذایی مجاز و کود 

شیمیایی است.

مستمری  هدفمندیبین الملل صا درات

دالر متوقف شد
طال صعود کرد

پرداخت عیدی به 
روستايیان و عشاير

 يارانه بخش تولید 
پرداخت شد

افغان ها برای بنزين ايران 
شرط گذ اشتند
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یادداشت هفت کنسرت شجریان لغو شد

ریيس سازمان سينمایي کشور: زیباترین اتفاق جشنواره افتتاحيه فيلم »محمد« )ص( است

کنس��رت »چرا رفتی« با صدای همایون ش��جریان و آهنگس��ازی تهمورس 
پورناظری در تهران لغو ش��د.این کنس��رت ق��رار بود، هش��تم بهمن ماه در 
 س��الن وزارت کش��ور برگ��زار ش��ود ک��ه به دلی��ل برخ��ی ناهماهنگی ه��ا

 لغو شد.

5
 کشف محوطه باستانی با قدمت پنج 
هزار ساله در قلب فالت مرکزی ایران 
     سرپرست اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
شهر ستان نطنز گفت: محوطه باستانی با قدمت پنج هزار ساله 

در قلب فالت مرکزی ایران کشف شد.
حسین یزدانمهر گفت: براساس گزارش تعدادی از دوستداران 
میراث فرهنگی شهر بادرود، بازدید و بررسی میدانی محوطه 
مذکور توس��ط کارشناس��ان باستانش��ناس در حوزه میراث 

فرهنگی این اداره انجام گرفت. 
وی ادامه داد: بر اس��اس داده های اولیه این مجموعه محوطه 
متعلق به هزاره س��وم قبل از میالد ) پنج هزار س��ال پیش ( 
می باش��د که در آن ش��واهدی از دوره های متاخ��ر نیز دیده 
می ش��ود. همچنین بررس��ی های اولیه بیانگ��ر حجم باالی 
داده های سطحی شامل سرباره ها، س��فالینه ها، جوش کوره 
و ابزارهایی همچون س��ینی های س��فالی پوست کنی غالت، 
مشته های س��نگی، مغار فلزی، پاشنه های س��نگی از جنس 
سنگ ها و هم چنین ش��واهدی از کوره های سفال پزی و ذوب 

فلزات دیده می شود. 
گفتنی اس��ت؛ آثار و ش��واهد موج��ود از بقای��ای کوره های 
س��فال پزی و ذوب فلز مس، نش��ان از صنعتی بودن محوطه 
دارد. س��فالینه ها عمدتا چرخ س��از و تعدادی از آنها منقوش 
می باشند که از طیف سفالینه های خاکستری، نخودی، آجری 
و آلویی )قرمز( رنگ می باش��ند. با توجه به ش��واهد موجود و 
انجام بررسی های باستان شناس��ی و مطالعات دقیق، سطحی 
و گمانه زنی های باستان ش��ناختی می تواند در روش��ن شدن 
پیشینه تاریخی منطقه و دس��تیابی به ویژگی های معماری و 

شیوه زندگی ساکنین منطقه، موثر باشد. 

 میدان نقش جهان از خطر خروج
 از ثبت خارج می شود 

مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اصفهان گف��ت: استحکام س��ازی و ترمیم تزئینات س��قف و 
ایوان چهلستون در دستور کار قرار دارد و این مرمت حدود ۵ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
فریدون اللهی��اری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اصفهان پیرامون اخطار یونس��کو برای ارتفاع 
ساختمان جهان نما که ثبت تاریخی میدان نقش جهان را به 
خطر می اندازد، اظهار داشت: تغییراتی در ساختمان جهان نما 
صورت گرفته و طبقات برداشته شده اما هنوز سازه ها برداشته 
نشده است.وی افزود: در این باره نیز پیگیر هستیم و به دنبال 
آن هستیم که این سازه ها به زودی برداشته شود تا پرونده ثبت 

میدان نقش جهان از خطر خروج از ثبت خارج شود.
مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان پیرامون مرمت های در حال انج��ام در کاخ 
چهل ستون افزود: مرمت چهلس��تون، حجم بزرگی از مرمت 
 بوده که این مرمت در ۵0 س��ال اخیر در اصفهان کم س��ابقه

 بوده است.

رییس سازمان س��ینمایي به س��ینماگراني که آثارشان در 
جشنواره فجر پذیرفته نشده است قول داد فرصت دیده شدن 

آثارشان در شرایط ایده آل فراهم شود.
حجت اهلل ایوبي در حاش��یه جش��نواره فیلم عمار در جمع 
خبرنگاران گفت: جش��نواره عمار یک فرصت بس��یار خوب 
براي کش��ف اس��تعدادهاي جواني که در کش��ور ما فراوان 

هستند و به زبان تصویر و زبان سینما عالقمندند، است.
وي با بیان اینکه جشنواره عمار و جشنواره هایي از این دست 

تضمین آینده و فرداي سینماي کشور ایران هستند، گفت: 
با توجه به اینکه رویکرد جش��نواره عمار فیلم هاي ارزشي و 
دیني است بنابراین این جش��نواره کمک مي کند تا جوانان 
ما از گنجینه عظیمي ک��ه در معرفت دیني م��ا وجود دارد 
بهره بگیرند و پیام هاي دیني را ب��ه بهترین زبان که همان 
زبان سینماست به نسل هاي بعد و حتي به کشورهاي دیگر 

منتقل کنند.
ایوبي اضافه کرد: جشنواره عمار کمک مي کند تا پیوند مردم 

با سینما عمیق تر و قوي تر ش��ود. من بر این باور هستم اگر 
سینماي ما رنگ دیني، ارزشي و س��نت ها و آیین هایي که 
مورد احترام مردم هستند به خود بگیرد باعث آشتي هرچه 
بیشتر مردم با سینما خواهد ش��د. وي در واکنش به سوال 
خبرنگاري درباره بعضي اعتراض ها به مشخص شدن فیلم 
هاي بخش سوداي سیمرغ جش��نواره بین المللي فیلم فجر 
بیان کرد: جش��نواره فیلم فجر بزرگترین رویداد سینمایي 
کش��ور و رونمایي از یک سال تالش س��ینمایي فیلمسازان 
است و بسیار طبیعي است که بسیاري از سینماگران پس از 
یک سال زحمت عالقمند هستند که در این جشنواره حضور 
داشته باشند اما متاس��فانه ما فرصت کافي براي دیده شدن 
همه این سینماگران را نداریم به همین دلیل نبودن در این 

جشنواره براي بعضي از عزیزان و هنرمندان سخت است.
ایوبي بیان کرد: نه تنها در این جش��نواره که در تمامي 32 
جشنواره گذشته نیز گاهي نارضایتي و دلخوري هایي بوده 
است و من امیدوارم جش��نواره فجر تنها فرصت دیده شدن 
فیلم هاي سینماي ایران نباشد و این نوید را مي دهم که همه 
عزیزاني که فیلم هایشان در جشنواره فجر نرسید کمک کنیم 
تا اگرچه فیلم هایشان در جشنواره نبوده است اما دیده شود.

رییس سازمان سینمایي به اتفاق مهم این جشنواره اشاره و 
بیان کرد: زیباترین اتفاق جش��نواره افتتاحیه فیلم »محمد 

رسول اهلل )ص(« است.

شهردار شاهین شهر گفت: امسال چهارمین جشنواره ملی 
شعر کودک به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود.

 علی اصغر ذاک��ری هرندی ضم��ن کذب خواندن انتش��ار 
خبر برگزار نشدن چهارمین جش��نواره ملی شعر کودک از 
زبان دبیر این جشنواره در رسانه ها اظهار کرد: در سه سال 
گذشته نزدیک به 2 هزار کودک شاعر و بیش از 100 شاعر 
خردسال کشور در جشنواره ملی شعر کودک شاهین شهر 
گرد هم آمده ان��د.وی با بیان اینکه س��ال ج��اری همانند 
سالیان گذش��ته چهارمین جش��نواره ملی شعر کودک در 
دستور کار شهرداری شاهین شهر قرار دارد، افزود: به یاری 
خداوند متعال در تالش��یم تا بار دیگ��ر چهارمین مرحله از 
جشنواره ملی شعر کودک را به میزبانی شاهین شهر تا پایان 
سال برگزار کنیم.شهردار شاهین شهر با بیان اینکه جلسات 
کمیته اجرایی این جش��نواره در شاهین شهر به زودی برپا 
می شود، اضافه کرد: تبدیل فضای فرهنگی شاهین شهر به 

پایلوت کشوری شعر کودک تنها در سایه تعامل مسووالن و 
همکاری رسانه ها در استان اصفهان مقدور است.

وی با بیان اینکه در سه س��ال اخیر جشنواره های خوبی در 
زمینه ش��عر کودک برگزار ش��ده و نتایج مثبتی به همراه 
داشته است، تصریح کرد: امس��ال توان مضاعفی را در سال 
اقتصاد و فرهنگ سرمایه گذاری کرده ایم تا کودک و نوجوان 
بیشتری را جذب این جش��نواره ملی کنیم.ذاکری با بیان 
اینکه مس��ایل فرهنگی به عن��وان یک اولوی��ت و بیش از 
سایر گزاره ها در شهرداری شاهین شهر مدنظر است، ادامه 
داد: بازخوانی فرآیند و هماهنگی ه��ای اجرایی چهارمین 
جش��نواره ملی ش��عر کودک به زودی با حض��ور دبیر این 
جشنواره برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه این جشنواره 
هر ساله نیمه نخس��ت اس��فندماه به مدت دو روز در تاالر 
شیخ بهایی برگزار شده است، یادآور شد: امسال برنامه های 
 متنوع تری برای عزیزان کودک و نوجوان در دستور کار قرار 

دارد.
شهردار شاهین ش��هر با بیان اینکه جزییات جشنواره ملی 
شعر کودک طی یک نشست خبری به اطالع مردم خواهد 
رس��ید، ادامه داد: در حال انجام دادن هماهنگی های الزم 
با اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و آم��وزش و پرورش با 
محوریت س��ازمان فرهنگی رفاهی و تفریحی شاهین شهر 
 ب��رای اج��رای چهارمی��ن جش��نواره ملی ش��عر کودک

 هستیم.

از فيلم هایي که به جشنواره نيامدند حمایت مي کنيم
نمایشنامه محمد علی میاندار در پاتوق 

تئاتر اصفهان خوانده شد
 این دست ها برای 
که حرف می  زنند

 پانزدهمین پاتوق یکشنبه های تئاتر در موزه خط 
اصفهان برگزار شد.، محمدعلی میاندار نمایشنامه 
»دس��ت ها حرف می زنند« را ب��رای حاضرین در 
جلسه خواند. نمایشنامه »دست ها حرف می زنند« 
واگویه های گوهرشاد، دختر میرعماد خّطاط است. 
گوهرشاد کنار جسد پدر، با بدن قطعه قطعه شده او، 
داستان پُررنج خّطاطی شاهنامه را روایت می کند. 
مشغله ای که میرعماد به سفارش شاه باید به اتمام 
برساند. اما به دلیل روباه صفتی برخی هنرمندان آن 
دوران و نیز سودجویی قدرتمندان از این ُگسست، 
میرعماد شرطی را برای شاه تعیین می کند و به آن 
پایبند می ماند و سرانجام جان خود را نیز برای این 
پافشاری از دس��ت می دهد. دست ها و انگشت های 
بریده ش��ده میرعماد، دامادش، فرستادگان شاه و 
قاتل او، همه در این بازسازی ذهنی جان می گیرند 
تا به سادگی، سرنوش��ت غم انگیز این هنرمند را در 
تنگنای بی رحم قدرت و ارزانی هنرمندان وابسته 
ارایه دهند. پس از خوانش نمایش��نامه، هنرمندان و 
عالقه مندان درباره اثر محمدعل��ی میاندار به صحبت 
نشس��تند. از جمله اینکه؛ اثر با چند کارکتر نوش��ته 
ش��ده اس��ت؟ آیا برای یک، دو یا چند برخوان است یا 
به صورت مونولوگ طراحی شده اس��ت؟ دیگر اینکه 
آیا وجه انسانی گوهرشاد می توانس��ت بروز بیشتری 
 پیدا کند یا نه؟ در این صورت می توانس��تیم به دالیل 
محکم ت��ری ب��رای انتخاب گوهرش��اد ب��رای روایت 
این داس��تان برس��یم. پس اکنون این س��وال مطرح 
اس��ت که به چه دلیل گوهرش��اد روایت م��ی کند؟ و 
به چه دلیل ش��خص دیگ��ری ای��ن کار را نمی کند؟ 
اگر گوهرش��اد ای��ن مهم را ب��ه عهده می گی��رد، چه 
ویژگ��ی منحصربه ف��ردی از خ��ود را با داس��تان پدر 
همراه می کند. این بالتکلیفی بیش��ترین آس��یب را 
به پایان نمایش��نامه تحمی��ل می کند. زبان س��اده و 
 روایت محور نمایش��نامه، مکان و موقعی��ت آن و نیز

 نش��انه های فرازمانی و فرامکانی آن که باعث همذات 
پنداری مخاطب امروز می شود، از ویژگی های خوب 

نمایشنامه  »دست ها حرف می زنند« است. 
پانزدهمی��ن پات��وق یکش��نبه های تئات��ر اصفهان با 
حضور جمع��ی از اهالی تئات��ر و هنرمن��دان 21 دی 
 ماه در محل م��وزه خط حوزه هنری اصفه��ان برگزار 

شد.
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برگزاری چهارمین جشنواره ملی شعر کودک در شاهین شهر

 امیدوارم 
جشنواره فجر تنها 
فرصت دیده شدن 
فیلم هاي سینماي 
ایران نباشد و این 

نوید را مي دهم 
که همه عزیزاني 
که فیلم هایشان 
در جشنواره فجر 
نرسید کمک کنیم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
92/7/2 شعبه 5 شورای  تاریخ  رای شماره 922  به موجب  10/466 شماره:786-92 
به  قاسمی  فاطمه  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/6/18 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
حمیدرضا حمیدی نیا با وکالت نرگس شفیعیون فرزند اکبر به نشانی چادگان – خیابان 
آموزش و پرورش -50 متری دادگستری – دفتر وکالت مهرعلی شمکانی و صادر نیم 
عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:27510 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/467 کالسه پرونده: 281/93ش33 شماره دادنامه: 741-93/4/31 تاریخ رسیدگی: 
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  و سوم شورای  رسیدگی: شعبه سی  مرجع   93/4/19
بلوار سرو  شهرک پردیس –  خ عالمه امینی –  شریف علی طاهری نشانی اصفهان – 
– مجتمع محمدامین – طبقه سوم وکیل: فاطمه رضائی فرد نشانی اصفهان – چهارباغ 
باال – خ نیکبخت – ضلع شرقی دادگستری – کوچه شهید صادقی – پالک7- ط سوم 
هفت  پالک   – بانک صادرات  جنب   – نیرو  خ   – اصفهان  نشانی  کیانی  مهدی  خوانده: 
خواسته: مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال بابت اجاره بهای 92/6/19 لغایت صدور حکم 
به  ریال  مبلغ 4/771/000  به  برق مورخه 93/1/16  قبض  پرداخت  به  الزام خوانده  و 
ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  قانونی. گردشکار: پس  انضمام مطلق خسارات 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی آقای شریف علی طاهری به طرفیت آقای مهدی کیانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال بابت اجاره بهای 92/6/19 لغایت صدور حکم 
به  ریال  مبلغ 4/771/000  به  برق مورخه 93/1/16  قبض  پرداخت  به  الزام خوانده  و 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به قرارداد اجاره مورخه 92/6/19 ارائه شده 
توسط وکیل خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل آن وجود دارد و رابطه استیجاری 
بین خواهان و خوانده و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه مستاجر از زمان شروع 
قرارداد تاکنون هیچ مبلغی بابت اجاره بها پرداخت ننموده است و اجاره بهای مورد 
اجاره در قرارداد اجاره ارائه شده ماهیانه مبلغ 1/000/000 ریال تعیین گردیده است 
و ارائه قبض مصرفی پرداخت شده برق توسط خواهان به مبلغ 4/771/000 ریال و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه 
ننموده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا دعوی مطروحه را 
مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 265و490 قانون مدنی و 198و519 قانون 
 1/000/000 مبلغ  ماهیانه  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
ریال  مبلغ 4/771/000  و  لغایت صدور حکم  تاریخ 92/6/19  از  بها  اجاره  بابت  ریال 
بابت قبض مصرفی پرداخت شده و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و یکصد 
و نود و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
میباشد.م الف:27516 شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
10/468کالسه پرونده: 93-774 شماره دادنامه: 1680-93/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – سپه  خ  نشانی:  شادبخش  سعید  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   14
ابتدای خیابان لوام آرایشی آریس وکیل: نرجس محمدی خروشانی نشانی: خ نیکبخت 
مختارزاده  سعید  خوانده:  ساحل  امالک  مشاور  جنب   – ملی  بانک  از  بعد   – شرقی 
به  فقره چک   3 بابت  ریال  مبلغ 43/100/000  المکان خواسته: مطالبه  نشانی: مجهول 
شماره 334/179045-39 و 90-17-178294 بانک صادرات و هزینه های دادرسی و 
الوکاله وکیل و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی  حق 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 

با  رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمد سعید شادبخش 
مطالبه  به خواسته  مختارزاده  آقای سعید  به طرفیت  وکالت خانم محمدی خروشانی 
مبلغ 43/100/000 ریال وجه چک به شماره 179045و178294و179039 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و صد هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و 
ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  آگهی طبق تعرفه 
اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  )87/5/20و87/6/20و87/5/30( 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:27521 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/469 شماره دادنامه: 1940/92 تاریخ دادنامه:92/12/20 شماره پرونده: 1318/92 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسدا... احمدی نشانی 
اصفهانک – شهرک سرو – خ بیست متری – پ658 وکیل: زهرا امینی نشانی اصفهان 
– خ نیکبخت – مقابل کتابخانه میرداماد – دفتر وکالت خواندگان: 1- محمود جاللی 2- 
مراد محتشمی نشانی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: اجرت المثل گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی اسدا... احمدی 
با وکالت زهرا امینی به طرفیت 1- محمود جاللی 2- مراد محتشمی به خواسته مطالبه 
اجرت المثل یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1387 از تاریخ 92/8/6 لغایت 92/6/18 
با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری به صورت علی الحساب مقوم به بیست و 
یک میلیون ریال و مطالبه مبلغ ده میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و دویست و 
پنجاه ریال بابت هزینه پارکینگ و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل نظر به دادخواست تقدیمی و صورتجلسه تنظیمی و اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی )نشر آگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارائه نکرده اند لذا 
شورا با توجه به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که اجرت المثل خودروی وانت 
پیکان به شماره انتظامی 649ج35ایران71 مدل 1387 مبلغ هشت میلیون و پانصد و پنج 
هزار تومان تعیین گردیده است و با توجه به الیحه وکیل خواهان که خواسته خود را 
تامین پنج میلیون تومان از کل مبلغ مطالبه مینماید و نسبت به مابقی متعاقبًا دادخواست 
تقدیم مینماید شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 515-198-257-
519-520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 106/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و تاخیر  هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و حق 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/9/9( لغایت زمان وصول که محاسبه آن به عهده 
میدارد رای صادره  اعالم  میباشد صادر و  بانک مرکزی  احکام طبق شاخص  اجرای 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:27522 شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 93/6/3 شعبه  تاریخ   967 رای شماره  موجب  به  93-152ش13  10/470 شماره: 
منوچهر  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
 – اول  خیابان   – فارابی جنوبی   – مرداویج   – اصفهان  نشانی  به  فرزند رضا  کریمی 
پالک26- طبقه اول محکوم است به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اجور معوقه 
دادرسی در حق  ریال هزینه  مبلغ 210/000  و  قبوض  ریال وجه  مبلغ 3/729/000  و 
خواهان سحر آقاجانی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان – سپاهان شهر – الوند3- خ 

پالک44 و نیم عشر دولتی. ماده 34  بن بست بشارت –  کوچه فصاحت –  صالبت – 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:27523 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

شعبه   91/9/12 تاریخ   1601 شماره  رای  موجب  به  1046/91ش13  شماره:   10/471
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کامران 
ریال   35/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  نامداری 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 50/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها 91/3/3-91/3/20-91/2/24 تا اجرای حکم در حق 
محکوم له سعید شهابی به نشانی اصفهان –  آتشگاه – چهارراه بهشت – کوی گلستان 
– بن بست نور-پ اول. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای 
داده  خود  دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکرده  معرفی  را  خود  اموال  آن  از  فرار 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه 
ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.م الف:27524 شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

10/472 شماره:93-538ش45ح به موجب رای شماره 1163 تاریخ 93/7/12 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- خشایار 
خسروانی به نشانی مجهول المکان 2- داریوش خسروانی 3- شهریار خسروانی هر دو 
به نشانی بهارستان – خ ایثار – خ بستان8- پالک324 محکوم اند به پرداخت چهل و 
نه میلیون و ششصد و سیزده هزار و هفتصد و یک ریال بابت اصل خواسته و صد 
و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
)92/12/22( لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. مشخصات محکوم له: مالی اعتباری عسکریه به 
مدیریت عاملی سید امین جوادی به نشانی تهران – خ کردستان – انتهای شیراز جنوبی 
– نبش خیابان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:27526 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

بایگانی: 1765-93/10/6 خواهان: محمود  دادنامه: 93-1311 شماره  10/473 شماره 
ک24- ف3- پ42 خوانده: سیدمیثم موسوی   – میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 2 فقره چک 36398-88/9/5 به مبلغ 10/000/000 
و  ریال   30/000/000 جمعًا  ریال   20/000/000 مبلغ  به   88/6/5-36397 و  ریال 
به محتویات پرونده ختم  با عنایت  تادیه و دادرسی گردشکار: شورا  تاخیر  خسارات 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی محمود میرزایی به طرفیت سید میثم موسوی به خواسته مطالبه 
به شماره های 36397-88/6/5و88/9/5-36398  مبلغ 30/000/000 ریال وجه 2 چک 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارت  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 

ارایه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و 
313و307و315   ،310 مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی به مبلغ سی و دو هزار تومان و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک 10/000/000 ریال-88/9/5و20/000/000ریال-88/6/5 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27529 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

خواهان:   93/9/29-1698 بایگانی:  شماره  93-1148ش45ح  دادنامه:  شماره   10/474
محمود میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی – ک24- ف سوم- پالک42 خوانده: هاجر 
حق پناه نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
محمود میرزایی به طرفیت هاجر حق پناه به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه دو فقره چک به شماره های 907828-93/1/30و907829-93/2/20 به عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  در جلسه حضور  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با 
لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
 دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  آگهی و خسارت  نشر  هزینه  ریال  هزار  بیست  و  و سیصد 
سررسید چک )93/1/30و93/2/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید 
حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف  و  مرجع 
اصفهان می باشد. م الف:27530 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

خواهان:   93/10/6-1764 بایگانی:  شماره  93-1312ش45ح  دادنامه:  شماره   10/475
بهمن  خوانده:  پ43  ف3-  ک24-   – شرقی  بهشت  هشت  نشانی  میرزایی  محمود 
عباسی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک 49982-87/2/30 به مبلغ 
1/740/000 ریال با کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و صدور قرار تامین 
خواسته گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
محمود  دعوی  در خصوص  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی 
میرزایی به طرفیت بهمن عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 1/740/000 ریال وجه یک چک 
به انضمام مطلق خسارت  بانک صادرات  به عهده  به شماره  87/2/30-328/049982 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون   522-519-515-198 تجارت  قانون  313و307و315   ،310 مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ سی و دو هزار تومان و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )87/2/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27541 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
همایش ریگ نوردی بانوان اصفهانی 

همایش ریگ نوردی بانوان به مناسبت گرامیداشت میالد حضرت رسول اکرم 
)ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع( و همچنین هفت��ه وحدت و یادبود بانوی 
شهیده خانم فریبا شیروانی در روز پنج ش��نبه 18 دی ماه در محدوده کویری 

کمپ منابع طبیعی با حضور 60 نفر از بانوان شهرستان برگزار شد.
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 حقیقی: فکر می کردم
 در ایران هستم 

 جنجا ل 
در والیبال برزیل

استقبال 17 هزار نفری تماشاگران ایرانی در ملبورن از بازی ایران - بحرین 
که در ورزش��گاه رکتنگوالر برگزار شد و با دو گل به س��ود تیم ملی فوتبال 
کشورمان به پایان رسید، باعث تعجب بازیکنان تیم ملی شد. استقبالی که 
باعث شد برخی بازیکنان تیم ملی اعالم کنند که بازی در ملبورن با تهران 
 تفاوتی نداشت و به همین دلیل هم از هواداران ایرانی حاضر در استرالیا تشکر

 کردند.
علیرضا حقیقی، دروازه بان تیم ملی فوتبال کش��ورمان ه��م پس از بازی و 
با اشاره به اس��تقبال هواداران در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: »سالم. 
می دونید زیاد اهل حرف نیستم ولی فقط خواستم یه تشکر از همه ایرانیان 
بکنم. یه تشکر خیلی خیلی بزرگم از ایرانیای استرلیا بکنم، خیلی حال دادن. 
نذاشتن یه ذره ام غربُت حس کنیم من که خدایش فکر کردم ایرانم. امیدوارم 
 بتونیم جواب این همه خوبیشوُن بدیم. بازم دم همتون گرم، دوستون دارم.

 یا حق«.

 برناردو رزنده گفته که آری گراسا،  رییس برزیلی فدراسیون جهانی والیبال 
قصد شکایت از فرزندش را دارد. 

برونو رزنده که پاس��ور و کاپیتان تیم ملی برزیل نیز هس��ت در ش��بکه های 
اجتماعی اعالم کرده بود که کنفدراس��یون والیبال برزیل در زمان ریاس��ت 
آری گراسا دچار فساد مالی شده است.برناردو رزنده در این مورد گفت: برونو 
چیزی از تماس های خود با آری گراسا به من نگفته اما باخبر شده ام که گراسا 
در ایمیل های خود به پسرم او را تهدید کرده که از او شکایت خواهد کرد و هر 
کس��ی را که علیه او صحبت کرده و به او در مورد فساد مالی تهمت زده باشد 

به دادگاه می کشاند.
رزنده  ادامه داد: چیزی که مرا عصبی کرده این است که جدال او با ما نیست 
بلکه با وجدان خودش است. من نمی خواهم با کسی بجنگم ولی اگر مجبور 

شوم از میدان جنگ فرار نمی کنم. 

تیم ملي فوتبال ژاپن دیدارهاي خود در جام ملت هاي 
آسیا را با شکست فلسطین آغاز کرد.

در چارچ��وب دور اول مرحله گروهي ج��ام ملت هاي 
آس��یا از گروه D تیم فوتب��ال ژاپن  ظهردوش��نبه به 
 مصاف فلس��طین رفت و با نتیجه 4 بر صفر به پیروزي

 رسید.
یاسوهیتو اندو، شینجی اوکازاکی، هوندا )پنالتی( و مایا 
یوش��یدا به ترتیب در دقایق 8، ۲۵، 4۳ و ۵0 گل های 

ژاپن را به ثمر رساندند. 
ژاپنی ها از همان ابتدا و در دقیقه هش��تم بازی موفق 
شدند توسط اندو به گل برسند و اوکازاکی در دقیقه ۲۵ 
اختالف را به دو گل رساند. کیس��وکه هوندا در دقیقه 
44 از روی نقطه پنالتی برای بار سوم دروازه فلسطین 

را گشود. 
با ش��روع نیمه دوم ژاپنی ها به حمالتشان ادامه دادند 
و در دقیقه ۵0 توسط یوش��یدا چهارمین گل را به ثمر 

رساندند. 
احمد مهجنا در دقیقه 7۳ با دریاف��ت کارت زرد دوم 
از سوی داور قطری مسابقه اخراج شد تا فلسطین 10 
نفره شود و کار سخت تری در ادامه مسابقه داشته باشد. 
ژاپنی ها پس از به ثمر رس��اندن گل چه��ارم به لحاظ 
روحی اقناع شدند و فرصت های نسبتا پر تعداد گلزنی 
خود را براحتی از دست دادند تا این دیدار با برتری چهار 

بر صفر آنها به پایان برسد.
س��رمربی تیم ملی فوتبال فلس��طین بعد از شکس��ت 
 س��نگین از ژاپن در نخس��تین مس��ابقه خود در جام

 ملت های ۲01۵ آس��یا گفت که مهمتر از نتیجه این 
مسابقه بر افراش��ته شدن پرچم فلس��طین و نواختن 

سرود این کشور در استرالیا بود.
احمد الحسن س��رمربی این تیم بعد از مسابقه گفت: 
چنان احساس افتخاری می کنم که قابل وصف نیست. 
مهمترین چیز برافراش��ته ش��دن پرچم فلس��طین و 

نواختن سرود ملی ما در استرالیا بود. 
وی افزود: می خواس��تیم ب��ازی خوبی را ب��ه نمایش 

بگذاریم و به همه نش��ان بدهیم که با تمام مشکالتی 
که داریم م��ی توانیم فوتبال بازی کنی��م. این را در دو 
 مس��ابقه بعدی مقاب��ل اردن و عراق نش��ان خواهیم

 داد. 
تیم های ملی فوتب��ال عراق و اردن از س��اعت 1۲:۳0 
دیروز دوش��نبه دیدار خ��ود را در گ��روه D رقابتهای 
ج��ام ملت های آس��یا برگ��زار کردن��د ک��ه در پایان 
تیم عراق با ی��ک گل حریف را شکس��ت داد. قاس��م 
 در دقیق��ه 77 زننده تنه��ا گل این بازی ب��رای عراق

 بود.
تیم ع��راق با ای��ن ب��رد ۳ امتیازی ش��د و ب��ه خاطر 
تفاض��ل گل پایین ت��ر نس��بت ژاپ��ن در رده دوم 
جدول رده بندی گروه D ایس��تاد. اردن و فلس��طین 
 ه��م ب��دون امتی��از در رده های س��وم و چه��ارم قرار

 گرفتند.
با برگزاری این بازی پرونده دور نخست مرحله گروهی 
جام ملت های آسیا بسته ش��د و از امروز تیم ها دومین 
بازی خود را در این تورنمن��ت آغاز کردند. نکته جالب 
اینکه تاکن��ون هیچ بازی ب��ا نتیجه مس��اوی به پایان 

نرسیده است.

مهاجم آرژانتینی بارس��لونا با تکذیب اخب��ار اخیر در 
خصوص بروز اختالف��ات جدی میان وی و س��رمربی 
کاتاالن ها، این اخبار را همچون شایعاتی که در گذشته 

درباره او مطرح شده است، بی اساس دانست.
 لیونل مسی معتقد است بازتابی که رسانه های اسپانیایی 
از اتفاقات اخیر باش��گاه بارسلونا داش��ته اند، با واقعیت 
فاصله زیادی دارد. مس��ی اظهار داشت: من خوشحالم 
که می توانم موضع خ��ودم را اعالم کنم. من به همه آن 
چیزهایی که گفته ش��ده اس��ت گوش کرده ام، اینکه 

چگونه با افراد زیادی سر سازش ندارم.
 من هیچ ی��ک از اینها را ان��کار نکردم، چ��ون قباًل هم 
نظیر چنین چیزهای را ش��نیده ام مثاًل وقتی که گفته 
می ش��د با گواردیوال، بوخان، ابراهیموویچ و ... سازش 
نمی کنم. من آن موقع هم به چیزهایی که گفته می شد 
 هیچ واکنش��ی نش��ان ندادم و هرگز ای��ن کار را انجام

 نمی دهم. 
برخی م��ردم این چرندی��ات را می گویند ت��ا به تیم ما 
ضربه بزنند اما من فکر نمی کنم که این هجمه از سوی 

مادرید ی ها باشد.
مس��ی ادامه داد: من از تمام چیزهایی که درباره بارسا 

می گویند خس��ته ش��ده ام، چه آنهایی ک��ه قباًل گفته 
ش��ده بود چه آنهایی ک��ه االن می گوین��د. طوری در 
مورد من جوسازی می کنند که انگار من دارم بارسلونا 
را اداره می کن��م اما چنین چیزی حقیق��ت ندارد. من 
هیچ تقاضایی از مسووالن باش��گاه نکرده ام، قصد ترک 
بارسلونا را هم ندارم و نه می خواهم به چلسی بروم و نه 
به منچسترسیتی. تمام چیزهایی که گفته شده دروغ 
اس��ت و من می خواهم همه این را بدانند که تمام اینها 

حرف ها بی اساس است.
س��تاره آرژانتینی بارس��لونا درباره ب��ازی تیمش برابر 
اتلتیکومادری��د در نیوکم��پ که با پی��روزی ۳ بر یک 
کاتاالن ها خاتمه یافت و مس��ی هم در آن گلزنی کرد، 
عنوان کرد: می دانس��تیم که بازی بس��یار س��ختی در 
پیش داریم و نتیجه ای��ن ب��ازی روی آینده مان تأثیر 
دارد. در حقیقت از زمانی که دیه گو سیمئونه سرمربی 
اتلتیکومادرید شده اس��ت، بازی برابر این تیم برای ما 
کار سختی بوده اس��ت اما ما در این بازی از همان ابتدا 
برای کسب پیروزی تالش کردیم. اتلتیکومادرید واقعاً 
تیم سرس��ختی اس��ت. این تیم بازیکنان بزرگی دارد 
 که حرکات خوبی انجام می دهند اما م��ا آنها را کنترل

کردیم.
 تنها گل اتلتیکو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید اما به 
نظر من ما مرتکب خطای پنالتی نشده بودیم. تا پیش 
از آن پنالتی، اتلتیکومادری��د حتی به دروازه  ما نزدیک 

هم نشد.
 مس��ی که پی��ش از ب��ازی بارس��لونا و اتلتیکومادرید 
طی مراس��می م��ورد تجلی��ل ق��رار گرف��ت و جایزه 
رکوردش��کنی اش برای گلزن��ی در اللی��گا را دریافت 
کرد، تصریح کرد: من هیچ مش��کلی با هواداران ندارم. 
آنها به دنبال بر ه��م زدن روابط میان من و س��رمربی 
تیم نیس��تند و چیزهایی که در این باره گفته می شود 
صح��ت ن��دارد. م��ن از آنهای��ی که ای��ن ش��ایعات را 
 می س��ازند تقاضا دارم دست از جنجال س��ازی علیه ما 

بردارند.

سامورایي ها در جمع پرگل ها

عراق هم از سد اردن گذشت
قبالً هم می گفتند با گواردیوال اختالف دارم

مسی: تمام گفته ها دروغ است

کارلوس کی روش اصاًل ش��اد نیست. به همه 
خسته نباشید مي گوید و طوري رفتار مي کند 
که همه به این نتیجه مي رسند ؛ شادي ممنوع. 

او راضي به نظر نمي رسد.
بعد از بازی،)ایران – بحرین( رختکن تیم ملی ؛ 

بازیکنان خوشحال هستند و شادی می کنند.
قبل از ب��ازي زیر فش��ار زیادي بودن��د و حاال 
این فش��ار از بین رفته اس��ت. فضاي رختکن 
فضاي شادي است اما کارلوس کی روش اصاًل 
شاد نیس��ت. به همه خسته نباش��ید مي گوید 
و طوري رفتار مي کند ک��ه همه به این نتیجه 
مي رس��ند ؛ ش��ادي ممنوع. او راض��ي به نظر 
نمي رس��د. براي او پرونده بازي بحرین بسته 

شده است: »تمام شد... حاال فقط به قطر فکر 
مي کنیم.« این یعني یک پیغ��ام به بازیکنان 
بود ؛ ک��ه بحرین اص��اًل در حد ای��ران نبود که 
حاال بخواهند خوش��حالي کنن��د. کی روش، 
ایران را بزرگ ت��ر از این حرف ه��ا مي بیند.او 
مي خواهد یک تفکر را در تیم ملي جا بیندازد، 
اینکه »ما« ایران هستیم، تیمي که آن شکلي 
جلوي آرژانتین بازي کرده اس��ت. کی روش 
با س��گرمه هاي دره��م رفته  اش، نش��ان داد 
در جام ملت ه��ا هدفي بزرگ تر از »شکس��ت 
بحری��ن« دارد. کی روش کاًل س��گرمه هایش 
درهم بود. در اواخر ب��ازي وقتي بحریني ها از 
جناح راس��ت تیم ملي نفوذ کردند، او ایستاده 

بود و به بازیکنان اعت��راض مي کرد. این اتفاق 
 در ثانیه ه��اي آخ��ر ب��ازي رخ داد. این یعني

 کی روش نمي خواهد یک اشتباه هم در زمین 
بازي ببیند.رفتار کارلوس پ��س از بازي براي 
همه جالب ب��ود. او در کنفرانس لبخندي نزد 
و از رختکن ه��م بیرون آمد، اخ��م کرده بود. 
ناظر AFC در این لحظه، وقت��ي او را دید، با 
تعجب به خبرنگار ما گفت: »مگر شما بحرین را 

نبرده اید؟ چرا مربي  تان این قدر جدي است؟!
اولین بار است چنین چیزي را تجربه مي کنم.«

اصوال کی روش وقتی فریاد می زند که تیمش 
پیش افتاده.او فریاد می زند. مثل بازی با بحرین 
در مقدماتی جام جهانی ، مثل بازی مقابل کره 

جنوبی درس��ئول ، مثل بازی مقاب��ل لبنان.
مثل یک دوجین ب��ازی دیگر. چنان رگ های 
گردنش بیرون می زن��د و صورتش برافروخته 
می شود که هرکس نداند فکر می کند چه شده. 
وقتی کی روش فریاد می زند گول نخورید تابلو 
را نگاه نکنید. اصال نمی ش��ود از فریاد های او 
به نتیجه بازی رس��ید. اصوال کی روش وقتی 
فریاد می زند که تیمش پیش افتاده . او اولین 
 بار مقابل همین بحرین فری��اد می زد. همان

 بازی ای که 6 برصفر ش��د و همه خوش��حال 
ش��دند. کی روش می داند که باید سربازهای 
شلخته اش را مجبور کند که در زمان برتری در 
نتیجه هم بجنگند. شاید تئوری اش این طور 
باشد که بازیکنان تیم ملی در زمان عقب بودن 
خودش��ان بازی می کنند.اما آنها یکی را الزم 
دارند که وقتی نتیجه ۲ ،۳ یا حتی 6 برصفربه 
نفع شان است سرش��ان فریاد بزند  و یادشان 

بیاورد که درحال جنگ هستند.
عکس فریاد های او در بازی لبنان که در تهران 
برگزار ش��د هنوز هم موجود اس��ت. او چنان 
بطری ها را به در و دیوار می کوبید که هر کس 
نمی دانس��ت فکر می کرد ایران از لبنان عقب 
افتاده- ک��ی روش وجدان بیدار س��ربازانش 
است. وقتی که خوشی زیر دلشان زد و دلشان 
خواست عجیب و غریب و اشتباه بکنند نوبت  
اوست که  فریادهایش را هوار کند سر شان. چه 
دوست داشتنی اس��ت این لحظات برای همه 
ایرانی هایی که س��ربازان ملی شان را دوست 
دارند. چه لذت بخش اس��ت که یک فرمانده 
هست در زمان خوش��ی که یادآوری کند 90 
دقیق��ه تمام نش��ده . این فریاده��ا البته همه 
فریادهای کی روش نیست . او خیلی وقت است 
که پای تیم ملی ایران فریاد می زند. چه زمانی 
که ارزش پیراهن ملی را ب��ه رحمتی یاد داد و 
هنوز هم به او انتقاد م��ی کنند ، چه زمانی که 
اتوبوس کم کیفیت تیم ملی را برگشت زد ، چه 
زمانی که امکانات کمپ را با فریاد به روز کرد و  

حتی چه زمانی که مشت گره کرده اش را روی 
صورت مرب��ی کره جنوبی گرف��ت  . او باید در 
ایران هر روز از این فریادها بزند حتی وقتی می 

خواهد با مربیان ایرانی هم کالم شود.
کارل��وس ک��ی روش اس��طوره مس��وولیت 
پذیری اس��ت. یک مربی به تمام معنی حرفه 
ای کنار زمین. او مس��وولیت تی��م ملی ایران 
را پذیرفت��ه و در راه ای��ن مس��وولیت مجبور 
اس��ت به تک ت��ک ما ی��اد بدهد ک��ه چطور 

ایرانی باش��یم . قبل از هر بازی از همه ایرانی 
ه��ا خواهش کند ب��ه اس��تادیوم بیاین��د ، به 
 مس��ووالن وزارت ورزش وظای��ف حمای��ت 
مالی ش��ان را ی��ادآوری کند و به مس��ووالن 
فدراس��یون برگزاری اردوی و بازی تدارکاتی 
را یاد بدهد و... کی روش حتما ایراد هم دارد. 
دراینجایش شک نکنید. او ایراد دارد ، اشتباه 
دارد ، مش��کل دارد، اتهام های ثابت ش��ده و 
نش��ده دارد، اصال ش��اید روزی س��یاهه ای از 
 ایرادهای فن��ی و غیرفنی در ای��ران رونمایی

 شود .
با همه ایرادها و اتهام ها ؛ اما او از خیلی ها ایرانی 
تر است. ایرانی بودنش در لباس مربی تیم ملی 
را بیش از همیش��ه وقتی می شود فهمید که 
یک توپ ساده ، دقیقه نود به بیرون می رود و 
او کنار زمین با رگ ه��ای بیرون زده و صورتی 
 برافروخته ایس��تاده و  بر س��ر بازیکنش فریاد

می زند.او با هم��ه بدی ها و خوب��ی هایش از 
خیلی ها ایرانی تر است.

پرتغالی ایرانی االصل!

اخم هاي سرمربی در رختکن تیم  ملي!

کی روش وقتی فریاد می زند که تیمش پیش افتاده

پایان اردوي ذوبي ها در مالزي
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که 
برای برگزاری اردویی 10 روزه در 
مالزی بسر می برد دیشب به ایران 

باز گشت.
ش��اگردان یحی��ی گل محمدی 
که اردوی��ی 10 روزه را در مالزي 
س��پری کرده اند، پس از برگزاری 
دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های 
فوتبال پلیس و تیم ملی امید مال��زی و انجام تمرینات منظم و 
کسب آمادگی الزم براي حضور در  مسابقات لیگ برتر، به ایران 

باز گشتند. 
طبق برنامه قرار اس��ت س��بز پوش��ان ذوب آهن پس از دو روز 
اس��تراحت تمرینات خود را از روز پنج ش��نبه در اصفهان از سر 

بگیرند. 

خلعتبري: تیم ملي فوق العاده بود
ملی پوش س��ابق تی��م فوتبال 
س��پاهان گفت: تیم های عربی 
جلوی ایران نم��ی توانند دوام 
بیاوردند چون فوتبال ایران یک 

سرو گردن باالتر است.
محمدرضا خلعتبری بعد از بازی 
تیم ملی برابر بحری��ن و برد در 
این دیدار گفت: از برد تیم ملی 
برابر بحرین خیلی خوشحال هس��تم و قبل از مسابقات هم گفته 
 بودم که تیم ملی از گروهش صعود می کند و کار سخت تیم ملی در

 بازی های مراحل بعدی است. من پیش بینی این بازی خوب و برد 
تیم ملی را می کردم. در واقع تیم های عربی جلوی ایران نمی توانند 
دوام بیاوردند چون فوتبال ایران یک سرو گردن باالتر است. در این 
بازی وریا غفوری و احسان حاج صفی خیلی خوب بودند و بازیکنان 
دیگر هم عالی بازی کردند و لیاقت تی��م ملی در این بازی برد بود. 

امیدوارم این روند تا فینال ادامه داشته باشد.
او در خصوص اینکه همراه تیم ملی نیست هم گفت: دلیلی ندارد به 
خاطر این ماجراها برای تیم ملی دعا نکنم. واقعا می خواستم تیم 
ملی پیروز شود چون عاشق ایران هستم. اصال یک در صد هم به این 
مسایل فکر نکردم و مثل تمام ایرانی ها خوشحالی کردم. تیم ملی 
فوق العاده بازی کرد. خوشحالم که در این بازی جوانان بازی کردند 

و این فرصت به آنها داده شد.
خلعتبری در رابطه با کار تهاجمی تیم ملی هم گفت: تعویض های 
تیم ملی هجومی بود و تیم ملی رو به جلو کار کرد. من این برد را به 
بازیکنان و مجموعه تیم مل��ی تبریک می گویم و فکر می کنم گل 

حاج صفی بهترین گل جام بود.

حضور نصرآزاداني و مرداني
در تورنمنت بین المللي یونان

علیرض��ا نصرآزاداني و س��جاد 
مرداني براي حضور در تورنمنت 
بی��ن المللي یونان پنجش��نبه 

راهي این کشور مي شوند.
تورنمن��ت بین الملل��ي یونان 
)G1( از روز جمعه )۲6 دي ماه( 
به مدت ۳ روز برگزار خواهد شد 
و علیرضا نصرآزاداني و س��جاد 
مرداني با اجازه کادرفني تیم ملي و با حمایت مالي زمردگش��ت 
اصفهان براي شرکت در این رقابت ها، پنجشنبه )۲۵ دي ماه( عازم 

محل مسابقات مي شوند.
نصیر فرازنده مهر به عنوان مربي و مهران نصرآبادي به عنوان مربي 

بدنساز این ۲ هوگوپوش را همراهي خواهند کرد.
۲ ملي پوش کشورمان بامداد ۳0 دي ماه به ایران بر مي گردند.

بدمینتون باز استان
در مسابقات کشوری

بازیکنان بدمینتون باز اس��تان 
اصفهان جهت حضور در سومین 
مرحل��ه مس��ابقات بدمینتون 
رنکین��گ جوانان  کش��ور ویژه 
دختران امروز س��ه ش��نبه عازم 
استان سمنان شهرستان شاهرود 
ش��دند  خانم ها مری��م کیانی ، 
فرین��از یزدانی و یگان��ه کرمانی 
بدمینتون بازان اصفهان می باشند که جهت شرکت در سومین دوره 
مس��ابقات بدمینتون رنکینگ جوانان کش��ور عازم استان سمنان 
شهرستان شاهرود شد تا با دیگر بازیکنان از استان های سراسر کشور 
به رقابت به پردازند.این دوره مس��ابقات از فردا )چهارشنبه (مورخ 
۲4/10/9۳ لغایت جمعه ۲6/10/9۳ بص��ورت یکنفره و دونفره در 
مرحله سوم برگزار می گردد که دور دوم آن در آبان ماه سال جاری به 
 میزبان��ی اس��تان س��منان شهرس��تان ش��اهرود برگ��زار گردیده

 است.

مسابقات دو استقامت 
به مناسبت هفته وحدت 

هیات ورزش های همگانی استان 
اصفهان با همکاری کمیته ورزش 
بزرگس��االن به مناس��بت هفته 
وحدت مس��ابقات دو اس��تقامت 

بزرگساالن  را برگزار نمود.
رییس کمیته ورزش بزرگساالن 
هی��ات ورزش ه��ای همگان��ی 
اس��تان اصفهان در اینباره گفت: 
به مناسبت هفته وحدت و برای انتخاب تیم دو استقامت بزرگساالن 
در گروه بانوان اقدام به برگزاری مسابقات دو استقامت کردیم که ۳0 

نفر از برترین های استان در این رقابت ها شرکت کردند.
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کی روش با سگرمه هاي درهم 
رفته  اش، نش�ان داد در جام 
ملت ه�ا هدفي ب�زرگ تر از 
»شکس�ت بحرین« دارد در 
اواخر بازي وقتي بحریني ها 
از جناح راست تیم ملي نفوذ 
کردن�د، او ایس�تاده بود و به 
بازیکنان اعت�راض مي کرد. 
این اتف�اق در ثانیه هاي آخر 

بازي رخ داد
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7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
10/403 شماره: 93/445/ص-93/10/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیأت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
تقاضا بشرح  امالک مورد  و  متقاضیان  است.لذا مشخصات  گردیده  متقاضیان محرز 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  نوبت  اطالع عموم در دو  بمنظور  زیر 
از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 727 هیات: سید محمد بهشتیان فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 
به  محصوره  و  انباری  یکباب  1261566068ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از   908
فرعی   2016 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2621 بشماره  مربع  متر   100 مساحت 

از 49 اصلی.
2-رای شماره 768 و769 هیات: مینا ضیائی قمصری فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 
24 از قمصر بشماره ملی 1262612527 نسبت به دو دانگ و احمد ضیائی قمصری 
فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 8 از قمصر بشماره ملی 1262642851 نسبت به 
چهاردانگ. ششدانگ یکبابخانه به مساحت 01.278 متر مربع شماره 1396فرعی مفروز 

و مجزی شده از 369 از 25 اصلی.
3 – رای شماره 770 هیات: اصغر غالمی زنجانبر فرزند رضا بشماره شناسنامه 183 
از کاشان بشماره ملی 1260675531 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 53.84 متر مربع 

شماره 996 فرعی مفروز و مجزی شده از 687فرعی از 201 اصلی .
4 – رای شماره 771 هیات: سجاد رفیعی قمصری فرزند امراله به شماره شناسنامه و 
شماره ملی 1250313309 از کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 08.266 متر مربع 

شماره 1675 فرعی مفروز و مجزی شده از 400 فرعی از 252 اصلی.
تقی بشماره شناسنامه 59  رای شماره 772 هیات: شهرا قیومی قمصری فرزند   –  5
ازکاشان بشماره ملی 1262661625 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/66 متر مربع 

شماره 2619 فرعی مفروز و مجزی شده از 641 فرعی از 49 اصلی.
6 – رای شماره 773 و 774 هیات : علی زارع فرزند یحیی بشماره شناسنامه 1 از قم 
قم  از  فرزند رضا بشماره شناسنامه 78  نظیفی  فاطمه  بشماره ملی 0385511851 و 
بشماره ملی 0384081436 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73.307 متر مربع شماره 

1986 فرعی مفروز و مجزی شده از 675فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(.
7 – رای شماره 776 هیات: اعظم مسکری فرزند علیمحمد به شماره شناسنامه 43162 
از کاشان بشماره ملی 1260421686 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 13.194 متر مربع 

شماره 1395 فرعی مفروز و مجزی شده از 735فرعی از 25 اصلی.
نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه  : عباس کتاب فروش  رای شماره 777 هیات   –  8
1541 از کاشان بشماره ملی 1261784057 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 52.180 متر 

مربع شماره 1394 فرعی مفروز و مجزی شده از 735فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 778و779هیات: اشرف سربندی زاده قمصرفرزند نعمت اله بشماره   – 9
شناسنامه 3814 ازکاشان بشماره ملی 1260835200 و حسین احمدزاده فرزند حیدر 
به  یکبابخانه  ازکاشان بشماره ملی 1262641705 ششدانگ  به شماره شناسنامه 48 
مساحت 36.349 متر مربع شماره 1393 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 

25 اصلی)بالمناصفه(.
10 – رای شماره 780 هیات: سید جالل میرزایی نژاد فرزند علی آقا بشماره شناسنامه 
11157 از کاشان بشماره ملی 1263424066 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 05.42 متر 

مربع شماره 2618 فرعی مفروز و مجزی شده از 72و75فرعی از 49 اصلی.
11- رای شماره 781 هیات: فاطمه سادات ناصری قمصری فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 11200 ازکاشان بشماره ملی 0074473247 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
38.392 متر مربع شماره 1985 فرعی مفروز و مجزی شده از 659 فرعی از 36 اصلی.
12 – رای شماره 787 هیات: محمد سالمتیان قمصری فرزند رضا بشماره شناسنامه 
3812 ازکاشان بشماره ملی 1260835189 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 16.200 متر 

مربع شماره 1392 فرعی مفروز و مجزی شده از 2فرعی از 25 اصلی.
13 – رای شماره 788 هیات: سید مرتضی مظلومی قمصری فرزند سید احمد بشماره 
به مساحت  بکبابخانه  ملی 1261668995 ششدانگ  بشماره  ازکاشان  شناسنامه 480 

487 متر مربع شماره 1984 فرعی مفروز و مجزی شده از 1617فرعی از 36 اصلی .
رای شماره 789 هیات: محمد مزرعتی فرزند عباس به شماره شناسنامه 454   –  14
مربع  متر   204 مساحت  به  یکبابخانه  1261645571 ششدانگ  ملی  بشماره  ازکاشان 

شماره 1983 فرعی مفروز و مجزی شده از 965 فرعی از 36 اصلی.
 602 شناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  ترحمی  هیات: حسین   790 رای شماره   –  15
ازکاشان بشماره ملی 1262211727 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86.108 متر مربع 

شماره 1386 فرعی مفروز و مجزی شده از 314 فرعی از 25 اصلی.
16 – رای شماره 791 هیات: فاطمه شعبان زاده حالج فرزند عباس بشماره شناسنامه 
3382 ازکاشان بشماره ملی 1260830871 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90.158 متر 

مربع شماره 1387 فرعی مفروز و مجزی شده از 564 فرعی از 25 اصلی.
17 – رای شماره 792 هیات: مجتبی بیابانی قمصری فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 
41 از کاشان بشماره ملی 1262673100 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 31.179 متر 

مربع شماره 1388 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی .
رای شماره 793 هیات: محمدآقا حکیمی فرزند آقا علی بشماره شناسنامه 232   – 18
ازکاشان بشماره ملی 1261398122 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 07.614 متر مربع 

شماره 1391 فرعی مفروز و مجزی شده از 1063 فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 794 هیات: مصطفی حکیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 193 از   –  19
کاشان بشماره ملی 1262168201 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 20.626 متر مربع 

شماره1390 فرعی مفروز و مجزی شده از 1063 فرعی از 25 اصلی.
رای شماره 795 هیات: حسین رفیعی قمصری فرزند امراله بشماره شناسنامه   – 20
52031 از بشماره ملی 1260510311 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 359.55 

متر مربع شماره 1389 فرعی مفروز و مجزی شده از 189 فرعی از 25 اصلی. 
اکبر به شماره شناسنامه 3927  رای شماره 796 هیات: زهره کهن پور فرزند   –  21
ازکاشان شماره ملی 1260836339 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.68 متر مربع 

شماره 2617 فرعی مفروز و مجزی شده از 190 فرعی از 49 اصلی.
22 – رای شماره 797و798 هیات: سعید سفیدابی فینی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
73 از کاشان بشماره ملی 1262976243 و مهدیه رحمانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 235 از کاشان بشماره ملی 1262120497 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
80.1135 متر مربع بشماره 2620فرعی مفروز و مجزی شده از 808و809 فرعی از 

49 اصلی )بالمناصفه(.
به شماره شناسنامه  اکبر  رای شماره 832 هیات: احسان درخشان فرد فرزند   –  23
6335 ازکاشان شماره ملی 1260569780 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 554.16 متر 

مربع شماره 1987 فرعی مفروز و مجزی شده از 1010 فرعی از 36 اصلی .
به شماره  فرزند محمد حسین  نماینده  : محسن  -  رای شماره 833 و 834هیات   24
زنجانبر  محمدی  زینب  و   0060586291 ملی  شماره  ازکاشان   20946 شناسنامه 
ششدانگ   0074384058 ملی  شماره  ازکاشان   4687 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند 
شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   995 شماره  به  مربع  متر   82.33 مساحت  به  یکبابخانه 

از713و715و717 فرعی از 201 اصلی )بالمناصفه(.
25 – رای شماره 835 و 836 هیات: طاهره عبدالحی قمصری فرزند حسن به شماره 

شناسنامه 3368 ازکاشان شماره ملی 1260830731 و مهدی افتخاریان قمصری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 18 ازکاشان شماره ملی 1262575788 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1114 متر مربع به شماره 2615 فرعی مفروز و مجزی شده از 995 فرعی 

از 49 اصلی )بالمناصفه(.
26 – رای شماره 837 و 838 هیات: منیر زواری فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 
بشماره  حسین  فرزند  رزاقی  غالمرضا  و   1261660765 ملی  شماره  ازکاشان   506
شناسنامه 404 ازکاشان و شماره ملی 1261629035 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
 49 از  فرعی   159 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2616 شماره  مربع  متر   235.90

اصلی)بالمناصفه(.
27 – رای شماره 839 و 840 هیات: عباس افتخاریان فرزند حسین بشماره شناسنامه 
قیومی  معصومه  و  دانگ  چهار  به  نسبت   1262566487 ملی  شماره  ازکاشان   43
 1262591511 ملی  وشماره  ازکاشان   26 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  قمصری 
 2614 مربع شماره  متر   1137.42 به مساحت  یکبابخانه  دانگ.ششدانگ  دو  به  نسبت 

فرعی مفروز و مجزی شده از 995 فرعی از 49 اصلی.
شماره  به  حسین  فرزند  افتخاریان  تقی  محمد  هیات:   842 و   841 شماره  رای   -  28
فرزند  شیبانی  جهان  شمس  و   1262591678 ملی  شماره  ازکاشان   42 شناسنامه 
 1262201551 ملی  شماره  ازکاشان   367 شناسنامه  شماره  به  خان  امیرهوشنگ 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1109.39 متر مربع شماره 2613 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 995 فرعی از 49 اصلی ) بالمناصفه (.
29 – رای شماره 843 و 844 هیات: قربانعلی سربند قمصری فرزند عباس به شماره 
قهرود  زاده  بهرامی  اعظم  و   1260831647 ملی  شماره  ازقمصر   3459 شناسنامه 

فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 51 ازکاشان شماره ملی 1262613809 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 335.43 متر مربع شماره 1385 فرعی مفروز و مجزی شده از 

275 فرعی از 25 اصلی )بالمناصفه(.
به  فرزند سید محمد  پور قمصری  ناصری  هیات: سید جالل  رای شماره 845   –  30
به  یکبابخانه  ششدانگ   1262684005 ملی  شماره  کاشان  از  شناسنامه40  شماره 
فرعی   592 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1982 شماره  مترمربع   157.40 مساحت 

از 36 اصلی.
31 – رای شماره 846 هیات: احمد بیابانی قمصری فرزند اسداله به شماره شناسنامه 
4126 ازکاشان شماره ملی 1260838323 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180.89 متر 

مربع شماره 1384 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی.
32 – رای شماره 847 هیات: عباس جعفری کاشی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
702 ازکاشان شماره ملی 1261477022 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289.15 متر 

مربع شماره 1981 فرعی مفروز و مجزی شده از 655 فرعی از 36 اصلی.
33 – رای شماره 848 و 849 هیات: امیرحسین محمدی جوشقانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1251170978 از کاشان نسبت به چهار دانگ و زهرا احمدی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 ازکاشان شماره ملی 1263267467 نسبت به دو دانگ.
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 430.91 متر مربع شماره 1980 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 889 فرعی از 36 اصلی.
شماره  به  موسی  فرزند  زاده  خواجه  عطااله  هیات:   854 و   853 شماره  رای   –  34
از دامغان و شماره ملی 4579432584 و بتول نمازی فرد فرزند محمد  شناسنامه 5 
به شماره شناسنامه 106 ازکاشان شماره ملی 1262581206 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 197 متر مربع شماره 1979 فرعی مفروز و مجزی شده از 965 فرعی از 36 

اصلی )بالمناصفه(.
شماره  به  علی  فرزند  قمصری  چناری  عزت  هیات:  867و868  شماره  رای   –  35
قمصری  نخودیان  محمدرضا  و   1262654033 ملی  شماره  ازکاشان   45 شناسنامه 
ششدانگ   1262612748 ملی  شماره  کاشان  از   46 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند 
یکبابخانه به مساحت 974.14 متر مربع شماره 1978 فرعی مفروز و مجزی شده از 

1135 فرعی از 36 اصلی  )بالمناصفه(.
رای شماره 869 هیات: اکرم صمیمیت فرزند احسان به شماره شناسنامه 472   – 36
ازکاشان شماره ملی 1262363357 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 528.67 متر مربع 

شماره 2611 فرعی مفروز و مجزی شده از 1600 فرعی از 49 اصلی.
ناصر  سید  فرزند  بیدگلی  زاده  علی  سادات  اشرف  هیات:   870 شماره  رای   –  37
به  یکبابخانه  ششدانگ   6199554167 ملی  شماره  بیدگل  از   79 شناسنامه  بشماره 
 مساحت 458.06 متر مربع شماره 2612 فرعی مفروز و مجزی شده از 2271 فرعی از

49 اصلی.
38 – رای شماره 871 هیات: توران دخت سلیمان پور هاشمی فرزند فرزند رضاقلی به 
شماره شناسنامه 55 ازتبریز شماره ملی 1378838051 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

228.85 متر مربع شماره 251 فرعی مفروز و مجزی شده از 169 فرعی از 16 اصلی.
39 – رای شماره 872 هیات: منصور جلوداریان فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 
 451.63 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1261669835 ملی  شماره  ازکاشان   564

مترمربع شماره 1977 فرعی مفروز و مجزی شده از 1849 فرعی از 36 اصلی.
40 –  رای شماره 873 هیات: محمدرضا نعمانی راد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
917 از کاشان شماره ملی 1262331781 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318.14 متر 

مربع شماره 1976 فرعی مفروز و مجزی شده از 1645 فرعی از 36 اصلی.
رای شماره 874 هیات: سید علی اکبر الجوردی فرزند سید شکراله به شماره   –  41
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262186463 ملی  شماره  ازکاشان   146 شناسنامه 
319.13 متر مربع شماره 1975 فرعی مفروز و مجزی شده از 1645 فرعی از 36 اصلی.

 293 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  معراجی  طیبه   : هیات   877 شماره  رای   -42
ازکاشان شماره ملی 1262291615 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 303.06 متر مربع 

شماره 111فرعی از 26 اصلی.
بشماره  احمد  فرزند  قمصری  کار  گل  اباذر  هیات:   900 و   899 شماره  رای   –  43
شناسنامه 4205 ازکاشان شماره ملی 1260839125 نسبت به چهاردانگ و لیال بهامین 
فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 6 ازکاشان شماره ملی 1262669881 نسبت به دو 
دانگ. ششدانگ یکبابخانه به مساحت 284.49 متر مربع شماره 2610 فرعی مفروز و 

مجزی شده از2060 فرعی از 49 اصلی.
44 – رای شماره 901 و 902 هیات: مهدی توکیلی قمصری فرزند غالمرضا به شماره 
علی  فرزند  نظری  زینب محمد  و  ملی 1262670403  کاشان شماره  از   58 شناسنامه 
به  یکبابخانه  ششدانگ  کاشان  از   1250011523 ملی  شماره  و  شناسنامه  شماره 
فرعی  از 670  و مجزی شده  مفروز  فرعی  مربع شماره 1974  متر  مساحت 289.78 

از 36 اصلی.)بالمناصفه(
بشماره  فرزند غالمحسین  کیوانی قمصری  هیات: محمدعلی  رای شماره 903    –  45
شناسنامه و شماره ملی 1250232661 از کاشان ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

46.81 متر مربع شماره 1973 فرعی مفروز ومجزی شده از 592 فرعی از 36 اصلی.
46 – رای شماره 904 هیات: عباس علی حاجی قمصرفرزند رضا به شماره شناسنامه 
41 از کاشان شماره ملی 1262653991 ششدانگ کارگاه گالبگیری به مساحت 314.62 

متر مربع شماره 2609 فرعی مفروز و مجزی شده از 84 فرعی از 49 اصلی.
رای شماره 905 هیات: جواد رضازاده میراب فرزند محمد بشماره شناسنامه   –  47
46742 از کاشان شماره ملی 1260457532 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191.54 

متر مربع شماره 1972 فرعی مفروز و مجزی شده از 1217 فرعی از 36 اصلی.
48 – رای شماره 906 هیات: اکبر نماینده زنجانبر فرزند عباس بشماره شناسنامه 223 
از کاشان شماره ملی 1260675939 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191.71 متر مربع 

شماره 1383 فرعی مفروز و مجزی شده از 219 فرعی از 25 اصلی .
فرزند علی عباس بشماره  قزاانی  اله رحمانی  هیات: شمس  رای شماره 907    –  49

باغچه  یکباب  ششدانگ   1260766993 ملی  شماره  کاشان  از   292 شناسنامه 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   2607 شماره  مترمربع   1959.38 مساحت  به  خانه 

1476و1477و1478 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  غالمرضا  فرزند  قمصری  گلسرخی  ابوالفضل  هیات:   908 رای شماره   –  50
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262989353 ملی  شماره  ارکاشان   79 شناسنامه 
از فرعی   1546 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1971 شماره  مربع  متر   152.41 

36 اصلی.
51 – رای شماره 909 هیات : مرتضی مقامی فرد فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
3560 از کاشان شماره ملی 1260832651 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 410.98 متر 

مربع شماره 2606 فرعی مفروز و مجزی شده از 328 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  امراله  فرزند  قمصری  رفیعی  جعفر  938هیات:  و   937 شماره  رای   –  52
شناسنامه 43 ازکاشان شماره ملی 1262670251 و معصومه نمازی قمصری فرزند 
جعفربشماره شناسنامه 126 از کاشان شماره ملی 1263535992 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 250.89 متر مربع شماره 1674 فرعی مفروز و مجزی شده از 400 فرعی 

از 252 اصلی )بالمناصفه(.
53 – رای شماره 946 هیات: مصطفی زاهدی فر فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 37 
از پاکدشت شماره ملی 6589860114 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 316.35 متر مربع 

شماره 2608 فرعی مفروز و مجزی شده از 1286 فرعی از 49 اصلی. 
بشماره  علی  فرزند  قمصری  سرکاری  فاطمه  هیات:   948 947و  شماره  رای   –  54
قمصری  سرکاری  قربانعلی  و   1262605083 ملی  شماره  کاشان  از   58 شناسنامه 
فرزند قاسم علی بشماره شناسنامه 88 از کاشان شماره ملی 1262600715 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 639.06 متر مربع شماره 1970فرعی مفروز و مجزی شده از 

268 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(.
55 – رای اصالحی شماره 1016و1017 هیات: محبوبه علی حاجی قمصر فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 4276 از کاشان شماره ملی 1260839834 و علی جامعی قمصری 
فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 52 ازکاشان و شماره ملی 1262673216 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 272.17 متر مربع شماره 1917 فرعی مفروز و مجزی شده از 

900 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه( که در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
بشماره  علی  محمد  فرزند  مبارز  آقا  علی  هیات:   1018 شماره  اصالحی  رای    –  56
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262208580 ملی  شماره  ازکاشان   288 شناسنامه 
247.43 متر مربع شماره 1952 فرعی مفروز و مجزی از 900 فرعی از 36 اصلی که در 

آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
شماره  به  محمود  فرزند  احمدی  حسین  هیات:   1019 شماره  اصالحی  رای   –  57
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1262522676 ملی  شماره  کاشان  از   59 شناسنامه 
2123.46 متر مربع شماره 2538فرعی مفروز و مجزی از 995 فرعی از 49 اصلی که 

در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
غالمحسین  فرزند  قمصری  سرکاری  فریبا  هیات:   1020 شماره  اصالحی  رای   –  58
به  یکبابخانه  ششدانگ   1262675820 ملی  شماره  کاشان  از   48 شناسنامه  بشماره 
مساحت 245.94 متر مربع شماره 1968 فرعی مفروز و مجزی از 1724 فرعی مفروز 
اشتباهًا  فرعی  قبلی شماره  های  آگهی  در  که  اصلی   36 از  فرعی   1032 از  مجزی  و 

آگهی شده است.
59 – رای اصالحی شماره 1021و 1022و 1023 هیات: مهدی عظیمیان قمصری فرزند 
دودانگ  به  نسبت  ملی 1262667038  کاشان شماره  از   12 بشماره شناسنامه  رحیم 
کاشان  از   2 به شماره شناسنامه  فرزند رحیم  قمصری  و حمیدرضا عظیمیان  نیم  و 

رضا  فرزند  ستوده  معصومه  و  نیم  و  دودانگ  به  نسبت   1262675367 ملی  شماره 
به یک  نسبت  ملی 6199701682  بیدگل و شماره  و  آران  از  بشماره شناسنامه 685 
دانگ.ششدانگ یکبابخانه به مساحت 648.46 متر مربع شماره 2564 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 809 فرعی از 49 اصلی که در آگهی های قبلی مساحت اشتباه شده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشاراول: 93/10/23
تاریخ انتشار دوم: 93/11/9

محمدرضا لطفی مفرد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
ابالغ اجراییه 

 10/396 شماره پرونده: 139304002004000282/1 شماره بایگانی پرونده: 9301093/2
شماره ابالغیه: 139305102004002835 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه:9301093 
بدینوسیله به بدهکار پرونده شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به نشانی: اصفهان – 
کدپستی 8158714181 که برابر گزارش  مجتمع اداری امیرکبیر –  خیابان 22بهمن – 
مامور مربوطه واحد ابالغ دادگستری اصفهان ابالغ واقعی به آن شرکت میسر نگردیده 
27945-1389/08/19و31017- شماره  رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  است 
ملی  بانک  بستانکار  اصفهان   106 شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   1390/12/08
مبلغ  آن  برابر  که  نموده  را  فوق  کالسه  اجراییه  صدور  به  مبادرت  اصفهان  شعبه 
4/097/515/000 ریال بدهکار می باشید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت نیز طبق 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد  مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد 
شما  اطالع  جهت  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  مراتب  رسمی 
درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد 
چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ عرصه و 
اعیان و کلیه ساختمانهای و مستحدثات یک قطعه زمین به مساحت 5880 مترمربع از 
اراضی شهرک صنعتی رنگ سازان )قطعه8-58-9( به موجب قرارداد شماره 5381-

9-و-ج مورخ 86/10/30 و اصالحیه 13351 قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از 
تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
 دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:28065 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اصالحی ابالغ اجراییه 

10/397 شماره پرونده: 8804002004000524/1 شماره بایگانی پرونده: 8800675/2 
های  کالسه  اجراییه  ابالغ  اصالحی  آگهی   139305102004002722 ابالغیه:  شماره 
چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  منتشره  اجراییه  ابالغ  آگهی  پیرو  8800675و8800676 
به  گاز  نگهبان  شرکت  به  بدینوسیله   577 شماره   1390/5/9 یکشنبه  مورخ  اصفهان 
شماره ثبت 6294-67/8/3 اداره ثبت شرکتهای اصفهان به نشانی اصفهان – چهارباغ 
که  فوق  های  پرونده  بدهکار   8 شماره   – اول  طبقه   – سمسار  ساختمان   – خواجو 
آدرس شما شناسایی  اصفهان  انتظامی  نیروی  ابالغ  واحد  ابالغ  مامور  گزارش  برابر 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر اسناد رهنی 79693-69/3/22و70/10/15-84800 
31-اصفهان  اسناد  دفتر   75/7/12-85147 وثایق  تعویض  و  65-اصفهان  اسناد  دفتر 
شعبه  ملی  بانک  و  شما  بین  4-اصفهان  دفتر  96793-80/9/7و83/3/11-100484  و 
اصفهان مبالغ )کالسه 8800675 مبلغ 39/000/000 ریال بابت اصل و 27547761 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه و از تاریخ 87/11/30 به ازای هر سه هزار ریال 2/084 ریال 
به آن اضافه می شود به انضمام حق بیمه و حق الوکاله و ده هزار ریال قرض الحسنه و 
پرونده کالسه 8800676 مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 19071527 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 87/11/30 به ازای هر سه هزار ریال 2/084 ریال 
به آن اضافه می شود به انضمام حق بیمه و حق الوکاله و ده هزار ریال قرض الحسنه( 
اجراییه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
مطرح  اجرا  این  در  فوق  کالسه  به  و  صادر  اجراییه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده 
می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
مقررات در ماده واحد اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 
34 مکرر علیه مورد وثیقه شما از طریق ارزیابی و مزایده ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت 
انضمام  به  تفکیکی  اول  قطعه  اول  آپارتمان شمال طبقه  یکدستگاه  ارزیابی )ششدانگ 
به  تفکیکی  پارکینگ قطعه 16  انضمام ششدانگ  به  تفکیکی  انباری قطعه 21  ششدانگ 
پالکهای ثبتی 1373و59999و60008 فرعی از 6933 اصلی مفروز باقیمانده پالک 1373 
فرعی از اصلی مرقوم بخش 2 ثبت تهران( تعقیب خواهد شد.م الف:28066 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

10/398 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازی شماره 23 فرعی از 
151 اصلی به مساحت 595.09 مترمربع )پانصد و نود و پنج متر و نه صدم متر مربع( 
واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام وحید ابوترابی 
فرزند میرزا آقا شناسنامه شماره 31 کاشان و کد ملی 1262693993 و احمد زیبایی 
فرزند کریم شناسنامه شماره 122 حوزه 7 اصفهان و کد ملی شماره 1290286620 
نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضیان  یا  متقاضی  عدم حضور  علت  به  است  ثبت  در جریان 
یا  نامبرده  تقاضای  بر طبق  ثبت و  قانون  ماده15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخه1393/11/15 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  معترض ظرف  ثبت  معترضی 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این 
ثبت  اداره  نوروز رئیس  انتشار:سه شنبه 93/10/23 حسین  تاریخ  نماید.  اداره تسلیم 

اسناد وامالک میمه 
ابالغ اجراییه 

 10/399 شماره پرونده: 139304002004000344/1 شماره بایگانی پرونده: 9301230/2
 شماره ابالغیه: 139305102004002913 آگهی ابالغ اجراییه کالسه:9301230 بدینوسیله
به 1- آقای عباس براق ساکن اصفهان – خیابان کاوه – خیابان گلستان – خیابان هسا – 
 خیابان شهید محسن احمدی – کوی استاد شهریار – شقایق 7- کدپستی 81969-83544

می باشد. 2- آقای محمدرضا ایزدپور ساکن اصفهان – خیابان پروین –خیابان معراج 
مجتمع بهین بهار9- کدپستی 51387-81737 بدهکاران   – فجر3- میدان دکتر آیت   –
شناخته  مربوطه  مامور  گزارش  برابر  که   139304002004000344/1 کالسه  پرونده 
تعویض  سند  و   89/9/13-48649 رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  اید  نگردیده 
موسسه  و  شما  بین  اصفهان  شماره129  رسمی  اسناد  دفتر   90/10/7-59057 وثیقه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان اصفهان مبلغ 3/315/000/000 ریال به انضمام حق الوکاله 
اجراییه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 9301230 در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه موارد وثیقه )1- ششدانگ پالک 15190/1594/32744 بخش 5 اصفهان 
2- مقدار 240 سهم ششدانگ پالک 14874/42/2160 بخش 5 اصفهان( تعقیب خواهد 

شد.م الف:28529 اسدی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت 

10/400 محمدرضا رحمتی کچو مثقالی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه پالک شماره 324 فرعی از 75 اصلی واقع در دهستان سفلی اردستان بخش 17 
رحمتی  محمدرضا  نام  به   273 ثبت  ذیل  امالک   3 دفتر   125 در صفحه  اصفهان  ثبت 
کچو مثقالی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
به  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه  آیین 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:459 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت 

10/401 رضا جمالی توتکانی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک چهارم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه شش دانگ مزرعه احمدآباد پالک شماره 81 اصلی واقع در دهستان علیا اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 317دفتر 19 امالک ذیل ثبت 2109 به نام رضا جمالی 
متعددی  معامالت  و  گردیده  مفقود  جابجایی  اثر  بر  و  گردیده  و صادر  ثبت  توتکانی 

انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
به  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه  آیین 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:458 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  
اجراییه اصالحی

10/402 شماره اجراییه: 9310423640100112 شماره پرونده: 9309983640700472 
شماره بایگانی شعبه: 930693 پیرو اجراییه شماره 91/10/11-9110423640100317 
کار  اداره  اختالف  حل  هیات   91/07/24-169 دادنامه شماره  موجب  به  اینکه  به  نظر 
لنجان نام محکوم علیه پیمانکاری ساختمان سپاهان  سهواً شرکت ساختمانی عرفان قید 
گردیده و طی دادنامه شماره 285-92/12/12 به پیمانکاری ساختمان سپاهان اصالح 
علیه  محکوم  مدنی  احکام  اجرای  قانون   11 ماده  مقررات  اجرای  در  لذا  است  گردیده 
پیمانکاری ساختمان سپاهان محکوم است به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و نهصد و 
هشتاد و دو هزار و پانصد و چهل و هشت ریال در حق محکوم له سعید مختارزاده 
محمود  کوچه شهید   – امام شمالی  خ   – زرین شهر  نشانی  به  مرتضی  فرزند  ریزی 
لغایت 91/02/31 نزد سازمان  تاریخ 90/08/21  از  بیمه نمودن وی  پ83 و   – معینی 
در  بابت عشریه  ریال  هزار  مبلغ سیصد  و  آن سازمان  مقررات  وفق  اجتماعی  تامین 
ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  ایران.  اسالمی  جمهوری  دولت  صندوق  حق 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:732 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/407 در خصوص پرونده کالسه 1394/93 خواهان بانک مهر دادخواستی مبنی بر 
تقدیم  نظری  محمدصادق   – فاطمه عزیزی  به طرفیت  ریال  مبلغ 14/000/000  مطالبه 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/29 ساعت 9/45 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – ساختمان صبا  جنب  پور–  نیلی  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
م الف:28272 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/459 در خصوص پرونده کالسه 1411/93 خواهان اکبر نصوحی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت اسماعیل افسرطه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/11/25 ساعت 10/30 تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28312 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/460 شماره ابالغنامه: 9310100352207245 شماره پرونده: 9309980352200534 
شماره بایگانی شعبه: 930617 ابالغ شونده حقیقی: نسیم بختیاری فرزند علی اصغر 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/11/27 دوشنبه ساعت: 09:30 محل حضور: 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
طبقه4-اتاق شماره457 علت حضور: در خصوص دعوی فرشاد رستگار بزستانی به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:28895 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/461 شماره ابالغنامه: 9310100351205341 شماره پرونده: 9309980351200135 
شماره بایگانی شعبه: 930137 ابالغ شونده حقیقی: علی مغزیان نشانی مجهول المکان 
باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   - روز   7 ابالغ:  تاریخ  از  حضور  مهلت 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت  شهید 
حضور: در خصوص دعوی مهدخت یراقی جالل راستی اردکانی حمیدرضا سلیمانی 
به طرفیت شما درمهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی 
 نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.م الف:28882 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی

10/462 شماره ابالغیه: 9310100351105492 شماره پرونده: 9209980351100624 
شماره بایگانی شعبه: 920624 آقای مهدی جهانبخش هرندی به وکالت از مهدی امینی 
نسبت به دادنامه شماره 9309970351101260 مورخ 1393/8/26 در پرونده کالسه 
مریم  و  امینی  رضا  خواندگان  تجدیدنظر  چون  نموده  تجدیدنظرخواهی  920624ح11 
انزل جابرانصاری و جواد جابرانصاری مجهول المکان اعالم گردیده  جابرانصاری و 
مراتب حسب درخواست تجدیدنظرخواهان و موافقت دادگاه یک مرتبه در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و از تجدید نظرخواندگان فوق دعوت می گردد هرگونه پاسخی دارند 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتبًا اعالم و جهت دریافت نسخ دادخواست تجدیدنظر 
به  کیفیت  همین  با  پرونده  پاسخ  ارائه  عدم  و  فوق  مهلت  از مضی  پس  اال  و  مراجعه 
دادگاههای تجدیدنظر اصفهان ارسال خواهد شد.م الف:28867 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
مطالعه نظریه کارشناس 

10/463 در خصوص پرونده کالسه 93-536 خواهان امیر خلیلیان دادخواست مبنی بر 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت قسمتی از اجور معوقه و تعهدات قرارداد 90/12/7 
و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت زهرا نژاد مشمولی تقدیم نموده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر و خوانده 
جهت مطالعه نظریه کارشناسی 7 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در خ سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک57- کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 مراجعه و نظریه کارشناسی را 

مطالعه نمایید.م الف:28841 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

به  نسبت  اجراییه  تقاضای صدور  کرمانی  محمدزاده  آقای حسن  له  محکوم   10/464
چهارم  شعبه  920999ح/4  کالسه  پرونده  در   93/2/27-350400319 شماره  دادنامه 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان را نموده که به موجب آن محکوم علیهما ماکان کریم 
صدر ارحامی و شرکت بال گستر محکوم گردیده اند به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 
تادیه در حق  تاخیر  و  دادرسی  بابت اصل خواسته و خسارات  ریال   200/000/000
محکوم له و نیم عشر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه 
کریم صدر ارحامی مراتب در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی می گردد و به محکوم علیه مجهول المکان 
ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام واال 
از طریق اجرای احکام این شعبه نسبت به اجرای دادنامه اقدام که در این صورت ابالغ 
دیگری صورت نخواهد گرفت مگر محکوم علیه آدرس دقیق خود را کتبًا به اجرای این 

شعبه اعالم نماید.م الف:28845 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ 

دادنامه  به  نسبت  اجراییه  صدور  تقاضای  محمدزاده  حسن  آقای  له  10/465محکوم 
دادگاه  چهارم  شعبه  921000ح/4  کالسه  پرونده  در   93/2/27-350400291 شماره 
عمومی حقوقی اصفهان را نموده که به موجب آن محکوم علیهم ماکان ماجدی و سید 
اشکان ماجدی و شرکت بال گستر محکوم گردیده اند به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 
در حق  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  و خسارات  اصل خواسته  بابت  ریال   310/080/693
لذا با توجه به مجهول المکان بودن محکوم  محکوم له و نیم عشر اجرا در حق دولت 
علیهما ماکان و سید اشکان ماجدی مراتب در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی می گردد و به محکوم 
علیهمای مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام واال از طریق اجرای احکام این شعبه نسبت به اجرای دادنامه اقدام 
که در این صورت ابالغ دیگری صورت نخواهد گرفت مگر محکوم علیهما آدرس دقیق 
خود را کتبًا به اجرای این شعبه اعالم نمایند.م الف:28846 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 



سالمت 

این 5 نشانه را جدی بگیرید

این دریاچه که به تاالب ارواح نیز شهرت 
دارد در ۵ کیلومت��ری ش��مال روس��تای 
چلندر از توابع نوشهر واقع است. دریاچه 
در میان جنگل انبوه پهن برگ در منطقه 
مال کال قرار گرفته اس��ت. ط��ول دریاچه 
در حدود ۷۰۰ مت��ر و عرض آن ۳۰۰ متر 
اس��ت. در درون دریاچه درختان خشک 
شده ای قرار دارند که منظره جالبی ایجاد 

کرده اند.
برای دسترس��ی به این دریاچه در کیلومتر ۱۲ مس��یر نور به نوشهر پس از جاده 
ونوش، باید وارد جاده فرعی روستای چلندر و صالح الدین کالی سفلی شد و بعد 
از عبور از روستا به محیط بانی خواهید رس��ید. بعد از انجام اقدامات اداری الزم 
در محیط بانی جاده ش��مالی را به طول ۱۰ کیلومتر ادامه دهید. پس از مشاهده 
تابلوی دشت و بند ممرز وارد جاده فرعی شوید. این جاده فرعی شما را به دریاچه 
بند ممرز خواهد رساند. توجه داشته باشید عبور از جاده فرعی نیاز به خودروهای 
کمک دار دارد و به دلیل بکر بودن منطقه امکان مواجهه با حیات وحش بس��یار 

زیاد است.

ی��ک ش��رکت ژاپن��ی موف��ق ب��ه س��اخت 
روباتی ش��ده اس��ت که بیش��ترین شباهت 
را ب��ه انس��ان هن��گام صحبت گ��ردن، آواز 
 خوان��دن و حت��ی حرک��ت دادن دس��ت ها 

دارد.
ب��ه گ��زارش س��اینس، ای��ن روب��ات ک��ه 
ChihiraAico ن��ام دارد ب��رای صحبت 

کردن و سرگرمی طراحی شده است.
  »توشیبا« ش��رکت س��ازنده این روبات ادعا

  م��ی کن��د ک��ه ای��ن روب��ات واق��ع بینان��ه تری��ن حال��ت ه��ای چه��ره را 
دارد.

حرکات آرام دست این روبات توسط 4۳ سیلندر پنوماتیک که ۲4 عدد آن در شانه 
و بازوها و ۱۵ عدد آن در صورت قرار دارد ایجاد می شود.

  این روبات م��ی تواند ش��اد، غمگی��ن و عصبانی ش��ود و حتی م��ی تواند گریه 
کند.

 در آینده می توان از این روبات برای نگهداری افراد س��المند و کار به عنوان یک 
پرستار و یا خدمتکار استفاده کرد.

 دریاچه مرموز  یا » تاالب ارواح«ساخت شبیه ترین روبات به انسان

تا زمانی که افراد معاینه های منظم دندانپزشکی دارند 
کمتر با مشکالت و عوارض ناگهانی دهان و دندان مواجه 
می  شوند، اما در صورت عدم استمرار معاینه های منظم، 
باید مهم ترین عالی��م تهدیدکننده س��المت دهان و 

دندان را بشناسند.
 زمان��ی که دندان ه��ا را مس��واک می زنی��م، براحتی 
می توانیم وضع س��المت دهان را بسنجیم و مشکالت 

را تا حدی تشخیص دهیم.
به خاطر داشته باشید وقتی عالیم در دهانتان ظاهر شد، 
مشکلی که باعث بروز آن عالمت شده، عود کرده است؛ 
در این اوضاع لحظه ای برای مراجعه به دندانپزش��ک 

تردید نکنید.
در ادامه اصلی ترین عالیمی بروز مش��کالت دهانی � 

دندانی را مرور می کنیم.
 1. تغییرات لثه ها

مهم ترین بیماری های لثه، »ژنژویت« )التهاب لثه ها( و 
»پارادنتیت« )این بیماری در شرایط وخیم و در صورت 
درمان نشدن ممکن است باعث از دست رفتن دندان ها 
شود( هستند، این عوارض عمدتا به دلیل وجود پالک ها 
پدید می آیند؛ پالک ها اغلب بر اثر فعالیت باکتری های 
نامریی ساخته می ش��وند و ممکن اس��ت به دندان ها 
و لثه آسیب برس��انند. با گذش��ت زمان، این پالک ها 
سخت تر می شوند و رس��وب های دندانی پدید می آید. 
اگر رسوب های دندانی زیر لثه جمع شوند، التهاب این 
ناحیه را به دنب��ال دارند. بنابراین در صورت مش��اهده 

عالیم زیر، به دندان پزشک مراجعه کنید.
 رنگ لثه تغیی��ر می کند. برای مث��ال صورتی، قرمز یا 

سرخابی می شود.
لثه ها ورم می کنند و اسفنج مانند می شوند.

لثه ها عقب می روند و دندان ها بزرگ تر به نظر می رسند، 
حتی ممکن است بخشی از ریش��ه دندان ها نیز دیده 

شوند.
جرم روی لثه ها، ب��وی بد و ایجاد فض��ای خالی میان 

دندان ها، از دیگر عالئم این مشکل هستند.
 2. نقطه های سفید روی دندان ها

پوسیدگی، عفونتی دندانی است که طی آن فرآیند از 
بین رفتن مینا بر اثر فعالیت اسیدهای تولیدشده توسط 
باکتری ها ش��روع می ش��ود. یکی از اصلی ترین عالیم 

پوسیدگی بروز نقطه های سفید روی دندان ها است.
 زمانی که پوس��یدگی، بخصوص بین دندان ها شروع 
می شود، به وضوح قابل مشاهده نیستند؛ به همین دلیل 
معاینات دوره ای دندان اهمیت ویژه ای می یابد. عالوه 
بر مراجعه به دندان پزشک، با پیشگیری می توان فرآیند 
پوس��یدگی را متوقف کرد. بنابراین، مراجعه فوری به 
دندان پزشک، در صورت مشاهده نقطه های سفیدرنگ 

روی دندان ها، ضروری است.
 3. افزایش حساسیت به سرما و گرما

زمان��ی ک��ه پوس��یدگی از س��طح مینا می گ��ذرد و 
تا مرک��ز دندان نف��وذ می کند، به اعص��اب و رگ های 
خونی می رسد. در این ش��رایط عالیم جدیدی ظاهر 
می ش��وند و حساس��یت فزاینده به خوراکی های گرم 
یا س��رد پیدا می ش��ود. در صورت بروز این حساسیت 
 از دس��ت دادن زمان، اش��تباهی جبران ناپذیر خواهد

 بود.
 حساسیت به گرما و س��رما ممکن است نشان دهنده 
وجود مش��کالت کوچک تری نی��ز باش��د؛ صداهای 
نامفه��وم از دندان ها )که پیش تر ش��نیده نمی ش��د( 
بخصوص هنگام شب، نیز نشانه نیاز به ترمیم و پر کردن 
 دندان اس��ت. در این مورد هم مشاوره با دندان پزشک

 مفید است.
 4. دندان درد

دندان درد مداوم عموما نش��انه مش��کلی وخیم است. 
بروز عالیم دیگری مانند حساسیت دندان به لمس یا 
ش��کل گیری جرم در نزدیکی دندان ها، ممکن اس��ت 

هشداری جدی باشد.
 یادآوری این نکته ضروری است که از میان رفتن درد 
پس از یک یا دو روز، به معنای رفع عارضه نیس��ت؛ در 
واقع بدن توانس��ته با عفونت ها مبارزه کند، اما مشکل 
هنوز باقی مانده؛ یعنی حتی ممکن است عفونت مجدد 

تکرار شود.
 5. تغییر در رنگ یا بافت دهان

زمانی که دندان ها را مس��واک می کنید، وقت بگذارید 
و درون گونه هایتان را بادقت بررس��ی کنید. عالوه بر 
داخل گونه ها، زیر و روی زب��ان را نیز معاینه کنید. در 
این مرحله باید دقت کنید آیا چیزی در نواحی مذکور 
دیده می شود که پیش از این وجود نداشته. برای نمونه، 
اگر پالک های سفید یا قرمزی در این نواحی می بینید 
که نه تنها از بین نمی روند بلکه بزرگ هم می شوند، یا 
برجستگی هایی که پیش از این سطوحی صاف بوده اند 
مشاهده کردید، بدون معطلی به دندان پزشک مراجعه 

کنید.
موارد احتیاطی  

داروهای زیادی هستند که دهان را خشک می کنند. 
در نتیجه خشک  شدن دهان، بزاق اندکی برای مبارزه با 
عفونت ها باقی می ماند؛ زیرا بزاق ویژگی ضدباکتریایی 
دارد. در صورت ب��روز چنین وضعی، انج��ام اقدامات 

مراقبتی بسیار ضروری است.
با افزایش سن، دهان آس��یب پذیرتر می شود. بنابراین 
هر چه سن افزایش می یابد معاینه ها باید پرتکرارتر و 
دقیق تر صورت بگیرد، بخصوص اگر ف��رد از داروهای 
متعددی نیز اس��تفاده می کند. دندان پزشک ها برای 
افرادی که پا به س��ن گذاش��ته اند، ژل های فلوراید و 

دهان شویه توصیه می کنند.

قلقلک نیاز انسان به نوازش شدن را تأمین می کند، موجب 
ایجاد رضایت در فرد می شود و نقش مهمی در شکل گیری 

رفتارهای اجتماعی دارد.
چارل��ز داروین برای نخس��تین بار فرضی��ه  ارتباط میان 
قلقلک و رواب��ط اجتماع��ی را بنیان نهاد. اگ��ر غریبه ای 
کودکی را قلقلک دهد، باعث ایجاد ترس در او می ش��ود، 
در نتیجه برای آشنایی بین دو طرف، ایجاد حس رضایت 

ضروری است.
همچنین داروین دریافت که برای مؤثر بودن قلقلک، فرد 
نباید نقطه  دقیق تحریک شدن را بداند به همین دلیل فرد 

نمی تواند خود را قلقلک بدهد.
چارلز داروین معتق��د بود که در هم پیچی��دن ما و تکان 
خوردن مان هنگام��ی که قلقلک می ش��ویم در واقع یک 
واکنش طبیعی اس��ت که به ما کمک می کند از ش��رایط 
نامساعد و ناراحت کننده ای که قلقلک به وجود می آورد، 
فرار کنیم و خود را نجات دهیم، اما هنگامی که خودمان 
را قلقل��ک می دهیم حال��ت حمله یا تهاجم را احس��اس 
نمی کنیم بنابرای��ن بدن مان واکنش نش��ان نمی دهد و 
قلقلک م��ان نمی آید.یک بررس��ی جدی��د روی تعدادی 
دانش آموز نشان داده اس��ت که تنها ۳۲ درصد از افراد از 

این موضوع لذت می برند.

همچنی��ن در مطالعه  مش��ابهی دریافتند اف��رادی که از 
قلقلک شدن لذت نمی برند، طی قلقلک، بیشتر از افرادی 
می خندند که از این موضوع لذت می برند.این امر نش��ان 
می دهد که ارتب��اط معمول بین خندی��دن و رضایت در 

قلقلک ناخوشایند از بین می رود.
واکنش بچه ها مقابل قلقلک

قلقلک سبب پیش��رفت توانایی های نبرد می شود.بچه ها 
معموالً در طی قلقلک، حرکات دفاعی و نبردی مناسبی 
از خود نش��ان می دهند.با این حال، بیش��تر افراد به طور 
عمومی، حرکاتی برای فرار انجام می دهند. اگر غریبه ای 

کودکی را قلقلک دهد، باعث ایجاد ترس در او می شود.

نکات جالب در مورد قلقلک:
قلقلک سبب پیش��رفت توانایی های نبرد می شود. بچه ها 
معموالً در طی قلقلک، حرکات دفاعی و نبردی مناسبی 
از خود نش��ان می دهند. با این حال، بیش��تر افراد به طور 

عمومی، حرکاتی برای فرار انجام می دهند.
اگر غریبه ای کودکی را قلقلک دهد، باعث ایجاد ترس در او 
می شود، در نتیجه، برای آشنایی بین دو طرف، ایجاد حس 
رضایت ضروری است. همچنین داروین دریافت که برای 
مؤثر بودن قلقلک، فرد نباید نقطه  دقیق تحریک شدن را 

بداند، به همین دلیل، فرد نمی تواند خود را قلقلک بدهد.
زن و مرد به یک اندازه قلقلکی هس��تند، ولی تعداد کمی 
از مطالعات نشان داده که مردها ممکن است مقدار کمی 

قلقلکی تر باشند.
۸۵ درصد از بزرگس��االن از قلقلک شدن، قلقلک دادن یا 

نگاه کردن به کسی که قلقلک می شود، لذت می برند.
قلقلک به عنوان ش��کنجه در رم باس��تان به کار می رفته 

است.
واکنش قلقل��ک در ماه چه��ارم زندگی به خوبی ش��کل 

می گیرد.
واکنش طبیعی قلقلک ممکن اس��ت در اف��راد مبتال به 

شیزوفرنی وجود نداشته باشد.

یک متخصص طب سنتی، مصرف سبزی هایی مانند گشنیز، 
کرفس و نعناع را برای تقویت معده، پاکسازی و رفع دردهای 
آن مفید دانس��ت و گفت: برای رفع دردهای معده بهترین 
روش، رعایت آداب صحیح غذا خوردن است و بهترین عالج، 

کم کردن غذا و رعایت کردن اصول غذا خوردن است.
غالمرضا کرد افش��اری در رابطه با راه ه��ای تقویت کننده 
معده به روش طب س��نتی گفت: زنجبیل گیاهی است که 
تقویت کننده معده است و س��وءهاضمه و رطوبت های زائد 
چسبیده به سطح معده و روده ها را پاک می کند. همچنین 
ماش نسبت به س��ایر حبوبات نفخ کمتری ایجاد می کند و 
مصرف بادام نیز برای رفع ناراحتی های گوارشی مفید است.

وی ادامه داد: سبزی  هایی مثل نعناع، گشنیز و کرفس عالوه 
بر اینکه تقویت کننده معده هس��تند، س��ردی معده، زخم 
و ناراحتی های گوارش��ی را برطرف کرده و مس��کنی برای 

دردهای معده هستند.
کردافشاری ادامه داد: از دیدگاه طب سنتی، سوزش معده و 

ترش کردن آن می تواند به دلیل رطوبت زیاد در دهانه معده 
باشد که در این صورت احساس سوزش با گرسنگی بهبود 

می یابد و با مصرف غذا تشدید می شود.

این متخصص طب س��نتی ادامه داد: گاهی نیز س��وزش و 
ترش کردن معده به دلیل سودایی است که در دهانه معده 
ریخته می ش��ود که در این صورت س��وزش با غذا خوردن 

بهبود می یابد.
وی اف��زود: در هر ص��ورت افرادی که دچار س��وزش معده 
و ترش شدن آن می ش��وند بهتر اس��ت از غذاهای غلیظ و 
نان هایی مثل فطیر و باگت که هضم خوبی ندارند بپرهیزند 
و از گوشت هایی اس��تفاده کنند که به صورت کبابی بوده و 

سریع هضم شوند.
وی افزود: اگر س��وزش و ترش کردن معده ب��ا غذا خوردن 
 بهتر می ش��ود، می توان از ش��ربت س��کنجبین اس��تفاده

 کرد.
کردافش��اری گفت: مصرف مخلوط کنجد له شده با نبات، 
ترشی و رطوبت معده را برطرف می کند، همچنین استفاده 
از دم کرده بابونه، نعناع، رازیانه س��وزش معده را تس��کین 

می بخشد.

 به راستی تا به حال فکر کرده اید قلقلک چیست؟
فردوسی شاعر نامدار ایران

بر پایه دیدگاه بیش��تر پژوهش��گران امروزی، فردوس��ی در سال 
۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورش��یدی )۹4۰ میالدی( در 
روستای پاژ در شهرستان توس در خراسان دیده به جهان گشود. 
نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده است. نام کوچک او 
را در بن مایه های کهن تر »حسن« نیز نوشته اند. پدرش از دهقانان 
طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داش��ت. وی از همان 
زمان که به کس��ب علم و دانش می پرداخت، به خواندن داستان 

هم عالقه مند شد .
  سروده های فردوسی

کودکی و جوانی فردوس��ی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان 
سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را 
بر پایه شاهنامه ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می دانند 
اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می توان چنین برداشت کرد که 
وی در جوانی نیز به سرایندگی می پرداخته  است و چه بسا سرودن 
داستان های شاهنامه را در همان زمان و بر پایه داستان های کهنی 
که در داستان های گفتاری مردم جای داشته اند، آغاز کرده است. 
از میان داستان های ش��اهنامه که گمان می رود در زمان جوانی 
وی گفته شده باشد می توان داستان های بیژن و منیژه، رستم و 
اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را 
نام برد.شاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگ ترین 
نوشته های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را 
بر پایه نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری آغاز 
کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ س��پندارمذ سال ۳۸4 هجری 

قمری )برابر با ۳۷۲ خورشیدی( با این بیت ها به انجام رساند:
  سر آمد کنون قصه یزدگرد  

  به ماه سفندارمذ روز ارد
ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار 

به نام جهان داور کردگار
 این ویرایش نخستین ش��اهنامه بود و فردوسی نزدیک به بیست 
سال دیگر در تکمیل و تهذیب آن کوشید. این سال ها هم زمان با 
برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی 
در س��ال ۳۹4 هجری قمری )برابر با ۳۸۲ خورش��یدی( در سن 
شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا 
کند، و از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازه ای از شاهنامه شد.

پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال 4۰۰ هجری قمری در هفتاد 
و یک سالگی فردوسی بوده است:

 چو سال اندر آمد به هفتاد و یک        
   همی زیر بیت اندر آرم فلک

ز هجرت شده پنج هشتاد بار            
   به نام جهان داور کردگار

 فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر به دربار غزنه نزد سلطان 
محمود فرستاد. به گفته خود فردوسی، سلطان محمود »نکرد اندر 
این داستان ها نگاه« و پاداشی هم برای وی نفرستاد. از این رویداد 
تا پایان زندگانی، فردوسی بخش های دیگری نیز به شاهنامه افزود 
که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ  کامی سراینده از اوضاع 
زمانه بوده است. در روزهای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو 
بار یاد کرده، و خود را هشتاد ساله و جای دیگر هفتاد و شش ساله 
خوانده اس��ت.  پس از مرگ، واعظ طبرستان به دلیل شیعه بودن 
فردوسی از به خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان 
جلوگیری کرد و به ناچار در باغ خود وی در توس به خاک سپرده 
شد.آرامگاه فردوسی بین سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ به دستور رضا 

شاه بازسازی شد.
مذهب فردوسی  

بر اس��اس ابیاتی در خود ش��اهنامه و همچنین با مطالعه زندگی 
نامه فردوس��ی و منابع اولی��ه ای چون آث��ار نظام��ی عروضی و 
نصیرالدین قزوینی، فردوسی یک مسلمان شیعه بود؛ ولی برخی 
از پژوهشگران اخیراً در مورد مذهب وی و شاخه شیعی آن اظهار 

تردید کرده اند.

درمان ارزان برای پیچ خوردگی پا
سایت فرانس��وی ترفندها و دس��تورالعمل های درمان طبیعی 
نوشته اس��ت: یک پماد خانگی برای درمان پیچ خوردگی، رگ 
به رگ ش��دن و کوفتگی یا کبودی پا را به راحت��ی می توان در 

خانه ساخت.
مواد الزم و طرز تهیه:

۱ قاشق فلفل قرمز و ۵ قاشق وازلین
وازلین را در یک قابلمه بریزید و بگذارید آب ش��ود، سپس صبر 
کنید تا داغی آن از بین برود س��پس فلفل را به آن اضافه کرده و 
مخلوط کنید؛ بعد از اینکه این مخلوط کاماًل خنک شد آن را در 

یک ظرف شیشه ای بریزید و دِر آن را خوب ببندید.
هر زمان که دچار پیچ خوردگی یا گرفتگی پا شدید شدید، کمی 
از پماد را روی محل درد بمالید و مدت دو س��اعت بگذارید روی 
پا بماند س��پس با حوله ای تمیز، مواد را از روی پا پاک کنید.به 

یاد داشته باشید فقط روزی یک بار از این پماد استفاده کنید.
توصیه:

در زمان استفاده از این پماد دس��ت ها را به صورت و چشم خود 
نزنید و پس از اس��تفاده از پماد، حتماً دست ها را با آب و صابون 

بشویید.
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