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ريي��س جمهوری بر هم��کاری دولت و مجل��س به منظور 
خدمت و رفع دغدغه های مردم تأکيد کرد و گفت: بس��ته 
پيش��نهادی و اليحه دولت برای شکس��تن رک��ود و رونق 
اقتصادی به زودی منتشر می ش��ود.رييس جمهوری عصر 

يکشنبه و در سومين نشست مشترک...

نقره داغ متقاضيان تسهيالت مسکن
افزايش کاذب قيمت اوراق تس��هيالت مس��کن در فرابورس 
و خيمه سفته بازان در ابتدای امس��ال باعث شد که با اعمال 
سياست هايی قيمت اين اوراق برای مدت کوتاهی کاهش يابد 
اما از ابتدای تير ماه مجددا قيمت اين اوراق افزايش پيدا کرد، 

در حالی که خريداری برای اين اوراق وجود ندارد و مشخص 
نيست که چه کسی قيمت ها را افزايش می دهد!

در حالی که اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت 
مسکن به منظور جلوگيری از واسطه گری در خريد و فروش 

اين اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن اين اوراق 
به بازار س��رمايه قيمت اين اوراق واقعی تر ش��ود اما افزايش 
کاذب قيمت اين اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده اس��ت 

زيرا اين اوراق...

 وظيفه بزرگ ما 
شکستن رکود است

 کاهش پرونده های دادگستری
3 با افزايش سواد حقوقی مردم

بازی های بومی و محلی جايگزين 
بازی های رايانه ای  3 2

انتقاد آيت اهلل ناصری از برپايی 
سفره های رنگين افطار

آلمان پادشاه 
جديد فوتبال 
جهان

فرهنگ باید در شریان های 
اجتماعی تزریق شود

بدهی کشاورزان
 تقسيط می شود

مرتفع تربودن بروجن
 نسبت به شهرکرد

ممنوعيت تردد موتورسيکلت 
در جاده سالمت ناژوان 

 بيست و ششمين جشنواره تئاتر 
استان برگزار می شود
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موقوفات اصفهان رتبه 
سوم کشوری را دارد 

مدير کل اوقاف و امور و خيريه اس��تان اصفهان با اشاره 
به گس��تردگی فعاليت های اوقاف گفت:سازمان اوقاف 
 و امورخيري��ه در حوزه فرهنگی ش��امل ام��ور قرآنی و

  مناس��بت ها،در ح��وزه موقوفات مانند به روز رس��انی 
مال االجاره ها و سرمايه گذاری در موقوفات همچنين 

در حوزه امام زادگان و بقاع متبرکه فعاليت می کند.
حجت االسالم و المسلين رضا صادقی در نشست خبری..
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برداشت بيش از ۹ هزار تن 
آلبالو ازباغ های استان

جمعيت ایران در مقطع 
عروسی قرار دارد

معاون وزير بهداشت خبر داد :

رييس امور باغبانی س��ازمان جهادکش��اورزی استان 
اصفهان گفت: بيش از ۹ هزار ت��ن آلبالو از باغ های اين 
استان برداشت شده است.احمد رييس زاده با اشاره به 

اين ميزان برداشت آلبالو از باغ های استان اصفهان...

مع��اون وزير بهداش��ت با اش��اره ب��ه اينکه 
 جمعي��ت کنون��ی اي��ران در اصط��الح 
جمعيت شناسی در مقطع عروسی قرار دارد، 
گفت: پس از مدت ها توانس��تيم خودمان و 
سيستم بهداشتی کش��ور را اقناع کنيم که 

بايد به سمت افزايش جمعيت پيش رويم.
علی اکب��ر س��ياری در مراس��م روز جهانی 
جمعي��ت که با حض��ور رييس ق��وه مقننه، 

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و 
مسووالن و دست اندرکاران بهداشتی کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: در طول 100 سال 
گذش��ته جمعيت ايران رو ب��ه افزايش بوده 
است و س��االنه يک ميليون نفر به جمعيت 
ايران افزوده شده است.وی ادامه داد: مرگ 
م��ادران و ن��وزادان براس��اس برنامه ه��ای 

بهداشتی اجرا شده،....
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اخبار کوتاهيادداشت

ظريف:با جان کری ديدار
 طوالنی و مفید داشتم

     محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان روز کاری 
یازدهمین روز از مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در جمع خبرنگاران 
مقابل هتل کوبورگ گفت: با همه اعضای گروه ۱+۵ دیدار داشتم و با 

وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار طوالنی داشتم.
وزیر خارجه کشورمان گفت: با حضور وزیران خارجه ۴ کشور غربی 
)آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلم��ان( در وین س��عی کردیم راه حل 
مبتکرانه و قابل توجه برای حل و رفع موانع پیدا کنیم.ظریف تاکید 
کرد که هدف ما ادامه برنامه صلح آمیز هس��ته ای و پرداختن به همه 
نگرانی هاست.وزیر خارجه ایران ادامه داد: در آخرین مالقات ما سعی 
کردیم راه های جدیدی را در نظر بگیریم اما ما هنوز نتوانسته ایم به یک 
توافق دست پیدا کنیم. ما مباحث خیلی خوبی داشتیم و من احساس 
می کنم همه طرف ها عالقه مند به دنبال کردن راه های جدید هستند.

ظریف گفت: گفت وگوها ادامه خواهد یافت و حضور وزیران خارجه 
بخشی از کار است.

 خبری از آخرين وضعیت 
دانايی فر نداريم

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
هیچ خبری از جمشید دانایی فر نداریم و اطالعاتی از آخرین وضعیت 
وی به دست ما نرسیده است. سید حس��ین نقوی  حسینی نماینده 
مردم ورامین در مجلس شورای اس��المی با اشاره به آخرین وضعیت 
جمشید دانایی فر اظهار داشت: هیچ خبری از آخرین وضعیت جمشید 
دانایی فر در اختیار نداریم که مؤید زنده بودن یا نبودن وی باشد، اما 
مس��ووالن امر پیگیر این موضوع هس��تند.پس از ربایش پنج نفر از 
مرزبانان کشورمان توسط گروه جیش العدل چهار نفر از این مرزبانان با 
پیگیری های مسووالن جمهوری اسالمی ایران آزاد شدند، اما تاکنون 

حتی خبری از جمشید دانایی فر به دست نیامده است.

هیگ: اختالف عمیقی بر سر 
غنی سازی ايران وجود دارد

وزیر ام��ور خارجه انگلی��س گفت: اخت��الف عمیقی بر س��ر برنامه 
غنی سازی ایران در مذاکرات هسته ای وجود دارد.ویلیام هیگ، وزیر 
امور خارجه انگلیس که روز یکش��نبه برای شرکت در نشست وزرای 
۱+۵ به منظور پیشبرد مذاکرات هس��ته ای ایران به وین سفر کرده 
بود، گفت که  در مذاکرات به هیچ توافقی نرسیدیم و اختالف عمیقی 
میان طرف های مذاکره کننده وجود دارد.وزیر امور خارجه انگلیس 
همچنین یادآور شد: دیپلمات ها در وین باقی خواهند ماند و از هفته 
باقی مانده پیش از ضرب االجل 20 ژوئیه برای پیشرفت در مذاکرات 
استفاده می کنند.وی همچنین از مذاکره با ظریف درباره بازگشایی 

سفارت انگلیس در تهران خبر داد.
 وزرای امور خارجه ۱+۵ به دعوت کاترین اش��تون، مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه نشستی را در وین به منظور پیشبرد 

مذاکرات هسته ای ایران برگزار کردند.
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چین روز یک شنبه از قدرت های جهان و ایران درخواس��ت کرد که انعطاف پذیری بیش تری در مذاکرات 2
هسته ای وین نشان دهند. این اظهارات زمانی بیان شد که مقامات شرکت کننده در مذاکرات اعالم کردند 

که اختالف نظرهای بزرگی میان دو طرف وجود دارد.

رییس جمهوری بر همکاری دولت و مجلس به منظور خدمت 
و رفع دغدغه های مردم تأکید کرد و گفت: بسته پیشنهادی 
و الیحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی به زودی 
منتشر می ش��ود.رییس جمهوری عصر یکشنبه و در سومین 
نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و هیأت 
دولت، با بیان اینکه مردم دلش��ان می خواهد مجلس و دولت 
در رفع دغدغه ه��ای اصلی آنان ش��ریک، س��هیم، همدل و 
همکار باش��ند، گفت: وکالی مجلس و اعض��ای هیأت دولت 
نمایندگان ملت هس��تند و باید کمر همت در مسیر خدمت 
به م��ردم ببندند.دکتر روحانی با اش��اره به اینک��ه در قانون 
اساسی مترقی ما وظایف سه قوه مشخص شده است، تصریح 
کرد: رییس  جمهوری مس��وول اجرای قانون اساس��ی است 
و همه ما باید ب��ه وظایف مان در عین هم��کاری و هماهنگی 
عمل کنیم. رییس جمهوری ادامه داد: اگر س��ه قوه بخواهند 
علی��ه یکدیگر مچ گیری کنن��د، کار مردم ب��ر زمین می ماند 
این در حالی اس��ت که مردم از ما انتظار خدمت دارند و باید 
خواس��ت ما بر خواس��ت عمومی مردم منطبق باشد.  دکتر 
روحانی با اش��اره ب��ه اینک��ه زیباترین تعبی��ر را در خصوص 
همکاری قوای س��ه گانه رهبر معظم انق��الب در دیدار اخیر 
کارگزاران نظام با معظم له داش��ته اند، گفت: هم��ه ما باید با 
 برگزاری جلسات و مشورت، امور کش��ور را پیش ببریم و در 
عین حال از نقد سازنده اس��تقبال کنیم. رییس شورای عالی 

امنیت ملی گفت: دولت از نقد و انتقاد سازنده استقبال می کند 
و معتقد است اگر قانونی دارای مشکل است، می توان آن را به 
پیشنهاد مردم و یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصالح 
کرد و نباید به دلیل انتقاد، اجرای قانون را به تعویق انداخت. 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس و اعضای 
هیأت دولت باید به طور مش��ترک در امور مختلف اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی کارها را پیش ببرند، گفت: دولت و مجلس 
باید کاری کنند تا مردم از اقدامات ش��ان احس��اس جناحی 
عمل کردن نداشته باش��ند، بلکه همه کارهای ما باید ملی و 
برای رضای خدا و اجرای خواس��ت مردم باشد. دکتر روحانی 
در ابتدای این دیدار ضمن تبریک میالد با س��عادت حضرت 
امام حس��ن مجتبی)ع(، گفت: مجلس و دولت دو نهاد بسیار 
مهم در کشور هس��تند که با رأی مردم انتخاب شدند و باید 
مس��وولیت های خاص خ��ود را در چارچوب قانون اساس��ی 
که میثاق ملی اس��ت انجام دهند. رییس جمهوری با اش��اره 
به اینکه مردم ولی نعمتان ما هس��تند، ادامه داد: من همواره 
خود را فرزند مجلس دانس��ته ام و با بس��یاری از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی سابقه رفاقت و همکاری دیرین دارم 
و خوشبختانه  امروز ش��خصیت های بزرگ و فرهیخته ای در 
مجلس برای خدمت به مردم حضور دارند. دکتر روحانی تأکید 
کرد: مشروعیت نمایندگان و اعضای دولت از صندوق آراء اخذ 
شده است، بنابراین قوای مقننه و مجریه باید کاماًل به خواست 

و مطالبات مردم توجه کنند، زیرا هم در پیشگاه خداوند و هم 
در محضر مردم مسوول هستند.

 رییس جمهوری حق مردم را نظارت بر ارکان نظام دانست و 
با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین وظایف 
اجتماعی اس��ت که بای��د در جامعه اجرا ش��ود، گفت: امروز 
متأسفانه از امر به معروف و نهی از منکر طوری تفسیر می شود 
که گویا امر به مع��روف فقط در خیابان ها و ب��رای برخورد با 
عده ای بدحجاب اس��ت. حال آن که این فریض��ه بزرگترین 

وظیفه اجتماعی ما است.
 دکتر روحانی تصریح کرد: 
امربه معروف یعن��ی امر به 
عمل صالح و آنچه شایسته 
اس��ت و نهی از منکر یعنی 
ایس��تادگی و مقاوم��ت در 
برابر هر آنچه ک��ه به ضرر 

جامعه و مردم است.
 ریی��س جمه��وری خاطر 
نشان کرد: همه روزنامه ها، 
رس��انه ها و تریبون ه��ا در 
کش��ور باید آمر به معروف 
باشند، نقد س��ازنده و اگر 
دولت در مس��یر درس��تی 
حرکت می کند حمایت از 
دولت بزرگتری��ن معروف 
اس��ت و مجلس نیز وظیفه 

نظارت دارد.
 رییس ش��ورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، گفت: مهار تورم در 
اقتصاد بیمار ما به منزله جلوگیری از خونریزی به منظور نجات 
بیمار از مرگ حتمی بود و امروز ما باید در مسیر درمان اقتصاد 
کشورمان حرکت کنیم که به دالیل مختلفی نظیر تحریم ها و 
سوء مدیریت ها دچار مشکل شده است. دکتر روحانی در پایان 
تأکید کرد: اکنون وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است. این کار 
شروع شده و دولت برای ادامه راه به حمایت مجلس شورای 
اس��المی نیاز دارد. ما الیحه ای برای ایج��اد رونق اقتصادی 
طراحی کرده ای��م که ب��ه زودی در اختیار نماین��دگان قرار 
خواهیم داد و بسته آن نیز برای شکستن رکود به زودی اعالم 
می شود. دکتر علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
نیز برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس را در حل و 
فصل چالش های اساسی پیش روی کشور و نظام اسالمی مهم 
و مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد این جلسات موجب وفاق 
و همدلی مجلس و دولت در حل معضالت اساسی مردم شود.

ريیس جمهوری خبر داد : 

 وظیفه بزرگ ما شکستن رکود است

اس��تاد اخالق حوزه علمی��ه اصفهان گف��ت: انس��ان در برابر اموال 
خ��ود مس��وول اس��ت و نبای��د در مص��رف آن اس��راف و معصیت 
 داش��ته باش��د و برپایی س��فره های رنگی��ن افطار در م��اه رمضان

 شایسته نیست.
آی��ت اهلل محم��د ناص��ری در سلس��له دروس اخالق ب��ه امتحان 
انس��ان به وس��یله مال اش��اره و اظه��ار کرد: ب��ر اس��اس روایات 
از معصومی��ن)ع( دادن و ی��ا ن��دادن م��ال و ث��روت به ش��خص و 
 اش��خاص نش��ان از رضای��ت خداون��د و ع��دم رضای��ت خداون��د

 نیست.
وی افزود: اگر کسی س��رمایه دار باشد و شخص دیگری فقیر، به این 
دلیل نیس��ت که خداوند فرد سرمایه دار را دوس��ت داشته و فقیر را 
دوست ندارد که به او مال و ثروت نداده، است بلکه تمامی این موارد 
به دلیل امتحان الهی بوده تا فرد سرمایه دار با مال خود و فرد فقیر با 

مشکالت، زندگی را بگذراند.
اس��تاد اخالق حوزه علمیه اصفهان بیان کرد: م��ال و ثروت ودیعه 
خداوند در نزد افراد ک��ه فرد نباید غرور و تکبر نس��بت به مال خود 
داشته باشد بلکه باید به حق ودیعه را که خدمت به مردم و بخشش 

به فقرا بوده را اجرا کند.
وی بر اس��تفاده صحیح م��ال تاکی��د کرد و گف��ت: انس��ان نباید 
هی��چ ادعایی نس��بت ب��ه م��ال خ��ود داش��ته باش��د و بخواهد بر 
اس��اس این ادعا ب��ه هرگونه ک��ه رضایت خ��ودش ب��وده، مصرف 
 کند، بلک��ه باید رضای��ت و توصیه ه��ای خداوند را مدنظر داش��ته

 باشد.
آیت اهلل ناصری از برپایی س��فره های رنگین در خانه بعضی از افراد و 
وجود فقر در بعضی دیگر از منزل انتقاد ک��رد و افزود: افراد توانمند 

مالی باید از مال خود به افراد نیازمند بدهند.
وی با اشاره به آیات و روایات درباره مصرف مال و اموال گفت: کسی 
که دستورات خداوند را در مصرف مال و اموال رعایت نمی کند، آنچه 
را مصرف کرده، حرام بوده و آن کسی که دستورات خداوند را رعایت 

کرده، برایش اموال و ثروت حالل است.

چین خواستار انعطاف پذیری طرف های مذاکره کننده هسته ای شد

انتقاد آيت اهلل ناصری از برپايی 
سفره های رنگین افطار در ماه رمضان

وکالی مجلس 
و اعضای هیأت 

دولت نمايندگان 
ملت هستند

 و بايد کمر همت
 در مسیر خدمت 

به مردم ببندند

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد  چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
نمایشگاه مد و لباس با سبک ایرانی - اس��المی با هدف ترویج 

فرهنگ عفاف و حجاب در چهارمحال وبختیاری برپا شود.
جواد کارگران  حجاب و عفاف را الزم و ملزوم یکدیگر دانس��ت 
و اظهار کرد: به منظور پیاده س��ازی فرهنگ عفاف و حجاب در 
جامعه در ابتدا باید پایه های اعتمادی و بینش افراد را نسبت به 

این موضوع محکم کنیم.

وی حض��رت زه��را )س( را الگویی کام��ل ب��رای تمامی زنان 
مسلمان به ویژه زنان ایرانی دانست و افزود: بینش افراد جامعه 
به حجاب و عفاف سطحی اس��ت در حالی که به منظور نهادینه 
کردن ای��ن ارزش باید ن��گاه وی��ژه ای به آن داش��ت.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری افزود: وزارت 
ارش��اد با پیاده س��ازی برنامه های متعدد در جامعه می تواند در 
فرهنگ سازی این موضوع موثر واقع ش��ود.کارگران با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه مد و لباس با سبک ایرانی - اسالمی در سال 
گذشته برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری گفت: در این 
نمایشگاه ها الگوهای پوششی ایرانی – اسالمی عرضه می شوند 
و این نوع پوشش ها می توانند در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و 
حجاب در جامعه بسیار موثر واقع شود و تالش می شود امسال 
نیز این نمایشگاه  در استان برپا شود.وی تصریح کرد: برگزاری 
نمایش��گاه های فرهنگی – هنری با موضوعات نقاشی و عکس، 
جش��نواره های ش��عر با موضوع عفاف و حجاب، تولید فیلم در 
زمینه عفاف و حجاب و نی��ز مباحث مطالعات��ی در این زمینه 
از اقدامات موثری اس��ت که وزارت فرهنگ و ارشاد در راستای 
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه انجام می دهد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: کانون های 
فرهنگی – هنری مساجد نیز می توانند با ترویج فرهنگ قرآنی 

در بین جوانان، گرایش آن ها را به ارزش های اس��المی افزایش 
داده و زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در بین این قش��ر 

از جامعه فراهم سازد.
کارگران از فعالیت 36۴ کانون فرهنگی – هنری مس��اجد در 
چهار محال و بختیاری خبر داد و تصری��ح کرد: از این تعداد در 
حال حاضر ۱60 کانون با برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری و 

ورزشی در زمینه اوقات فراغت جوانان فعالیت می کنند.
وی از صدا و س��یما به عنوان فراگیرترین س��ازمان فرهنگی در 
کش��ور یاد کرد و گفت: نقش این س��ازمان در نهادینه کردن و 
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین مردم بسیار برجسته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: 
آموزش و پرورش نیز در زمینه تروی��ج فرهنگ عفاف و حجاب 
در بین دانش آموزان بسیار تأثیر گذار است چراکه بعد از خانه، 
مدرس��ه به عنوان جایگاه دوم نوجوانان و جوانان شناخته شده 

است و در بحث تربیت دینی دانش آموزان نقش مهمی دارد.
کارگران دانشگاه را نیز در فرهنگسازی در زمینه عفاف و حجاب 
در بین قش��ر جوان دارای نقش ویژه دانست و گفت: با توجه به 
اختالط دختران و پسران در دانشگاه ها، رعایت مسایل شرعی 
به ویژه عفاف و پوش��ش مناس��ب در جلوگیری از انحراف نسل 

جوان نقش به سزایی دارد.

در حالی شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به عنوان 
بام ایران مشهور شده است که تابلوی هایی با عنوان»به بام ایران 
خوش آمدید« در ابتدای جاده های ورودی هر دو ش��هر بروجن 

و شهرکرد توسط شهرداری های این دو شهر نصب شده است.
به گزارش مهر، اس��تان چهارمحال و بختیاری به لحاظ شرایط 
 توپوگراف��ی ویژگی ه��ای خاصی دارد ک��ه از مه��م ترین آنها

 می توان ارتفاع باالی شهرها و روستاهای این استان از سطح دریا 
 را بر ش��مرد. زندگی در ارتفاع باال هم دارای ویژگی خوب و هم

 ویژگی ها نامطلوب اس��ت.هنگامی که نزدیکی ورودی ش��هر 
 های ش��هرکرد و بروج��ن قرار م��ی گیریم متوجه می ش��ویم

 شهرداری های هر دو ش��هر تابلو های خوش آمد گویی خود را 
با عنوان» به بام ایران خوش آمدید« در ورودی شهر خود نصب 
کرده اند.نصب تابلو های خوش آمد گویی به بام ایران در ورودی 
این دو شهر موجب کنجکاوی و ایجاد س��ووال برای بسیاری از 
مسافران و همچنین خود اهالی این استان شده است که باالخره 

بام ایران کدام شهر اس��ت.این مهم را از مسووالن شهرداری دو 
شهر شهرکرد و بروجن جویا ش��دیم.خیلی از کارشناسان تایید 
کرده اند که بروجن بلند ترین منطقه ایران است معاون فرهنگی 
و اجتماعی ش��هرداری بروجن در خصوص نصب تابلو های »به 
بام ایران خوش آمدید« در ابتدای ج��اده های ورودی بروجن ر 
گفت: بروجن یکی از بلند ترین و مرتفع ترین نقاط کشور است و 
خیلی از کارشناسان این مهم را تایید کرده اند.فرشاد توحید نیا 
تاکید کرد: خیلی از کارشناس��ان تایید کرده اند که بروجن بلند 
ترین منطقه ایران است.وی ادامه داد: بر اساس مستندات مسکن 

و شهر سازی و بر اساس پالنها و نقشه های توپوگرافی بروجن با 
اختالف کمی از شهرکرد بلند تر است و شهر مرتفع تری نسبت 
به این شهر است. وی بیان داشت: اگرچه ما بر این مهم اصراری 
نداریم و شهر بروجن شهری فرهنگی، علمی و هنری است و این 
مهمترین ویژگی این شهر به ش��مار می رود.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد نیز در این خصوص بیان 
داشت: شهرکرد شهری مرتفع در کشور است و اینکه به بام ایران 
 شهرت یافته است به واسطه این است که در بین مراکز استان ها 
مرتفع ترین ش��هر به ش��مار می رود.مجید جاللی ادامه داد: در 
چهارمحال و بختیاری بروجن از ش��هرکرد مرتفع تر اس��ت اما 
شهرکرد در بین مراکز استان ها مرتفع ترین شهر کشور است و به 
این لحاظ ما تابلو های خوش آمد گویی به بام ایران را در ورودی 
های شهرکرد نصب کرده ایم.وی ادامه داد: شهرکرد یکی از خوش 
آب و هوا ترین شهرهای کش��ور است که طی سال های گذشته 

ورود مسافر به این شهر افزایش یافته است.

مديرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری:

برپايی نمايشگاه مد و لباس ايرانی- اسالمی دراستان

احیای شب های قدر در 125 امامزاده 
چهارمحال و بختیاری 

معاون فرهنگ��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از برگزاری برنامه احیای شب های قدر در ۱2۵ امامزاده این 
استان خبر داد.فیض اهلل اسدپور با تبریک میالد کریم اهل بیت گفت: 
همزمان با سراسر کشور طرح مودت به مناسبت سالروز میالد کریم 
اهل بیت در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.وی با بیان 
این که همه  ساله در فصل تابستان 2 طرح مهم در استان چهارمحال 
و بختیاری اجرا می شود، افزود: ضیافت الهی و نشاط معنوی از جمله 
این طرح ها هستند که در این استان با استقبال باشکوه مردم در حال 
برگزاری اس��ت.معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح نش��اط معنوی برنامه های 
اوقات فراغت گروه های سنی مختلف را دنبال می کند، اظهار کرد: 70 
مربی قرآنی در سطح اس��تان در حال فعالیت در این زمینه هستند.

وی گفت: ب��رای بهره گیری از توان روحانیون در برنامه های نش��اط 
 معنوی تعداد زی��ادی از روحانیون از قم برای این منظور به اس��تان 

چهارمحال و بختیاری اعزام شده اند.

رشد 30 درصدی کمک خیران 
استان در جشن گلريزان

 مدی��رکل زندان ه��ای چهارمح��ال و بختی��اری از رش��د بی��ش از
 30 درصدی کمک خیران این اس��تان در جشن گلریزان امسال در 
مقایسه با سال گذشته خبر داد.علی نظری در جشن گلریزان اظهار 
کرد: هدف از برگزاری جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمدی است که به دلیل ضعف مالی قادر به پرداخت جزای نقدی 
نیستند.نظری با اعالم اینکه با برگزاری جشن گلریزان امکان آزادی 
۱7۴ زندانی فراهم می شود، بیان داشت: مبلغ دیه این تعداد زندانی 
حدود ۱0۴ میلیارد ریال اس��ت که با کمک مردم خیر استان فراهم 

می شود.
مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از سال 77 تا 
به حال بیش از یک هزار و 692 نفر به کمک ستاد مردمی دیه استان 

از زندان رهایی یافتند.

پروژه های در دست اجرای استان 
تسريع شود

سرپرست اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری بر لزوم 
تسریع پروژه های در دست اجرای استان تاکید کرد.

قاسم قاسمی در اولین نشست شورای مدیران، اظهارکرد: با توجه به 
پایان پذیری س��ال مالی اقدام برای جذب باقی مانده اعتبارات سال 
92 برای به بهره برداری رس��یدن پروژه ها در حداق��ل زمان ممکن 

ضروری است.
 وی توجه به نظام شایسته ساالری را یکی از اساسی ترین امور در نظام 
اداری دانست و افزود: اصالح ساختار نیروی انسانی در راستای افزایش 

راندمان کاری در دستور کار قرار دارد.
به گفته قاسمی، سالمت اداری و حذف هرگونه تبعیض در پرداخت ها 
نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.             

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 سرمايه گذاری  شرکت »روسـ  ترکمن« 
در چهارمحال و بختیاری 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری از 
س��رمایه گذاری ش��رکت »روس � 
ترکمن« در این استان خبر داد.قاسم 
س��لیمانی دش��تکی در پایان نشست 
مش��ترک با س��رمایه گذاران روس و 
ترکم��ن در این اس��تان اظه��ار کرد: 
راه آه��ن و راه مهم تری��ن زمینه هایی 
است که ما خواهان همکاری مشترک 

با این سرمایه گذاران خارجی هستیم.
وی افزود: عالوه ب��ر این س��رمایه گذاران م��ا رایزنی هایی با س��رمایه گذاران 
دیگری هم از کش��ورهای خارج��ی انجام داده ای��م و برای ما مهم این اس��ت 
ک��ه عملی��ات اجرای��ی کار هرچه س��ریعتر انج��ام ش��ود و هر ک��دام از این 
 ش��رکت ها که کار عملی خود را زودتر آغ��از کنند ما این پروژه ه��ا را به آنان

 واگذار می کنیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: می��زان س��رمایه گذاری در پ��روژه راه آه��ن 
چهارمح��ال و بختی��اری 2 میلی��ارد دالر بوده ک��ه حضور ش��رکت »روس 
�  ترکم��ن« در چهارمح��ال و بختی��اری از طری��ق هماهنگ��ی با س��ازمان 
 س��رمایه گذاری خارجی و شرکت س��اخت و توس��عه راه های کش��ور انجام 

می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اهمیت توسعه راه های اصلی، بزرگراه ها و 
آزادراه های این استان برای اتصال به استان های صنعتی همجوار کمتر از پروژه 
راه آهن نبوده و به همین منظور از سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های 

راه سازی دعوت می شود.
سلیمانی دشتکی اظهار داش��ت: پیش نویس تفاهم نامه همکاری این شرکت 
از سوی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری و نمایندگان این شرکت در دست 

بررسی برای امضای نهایی است.

ضرورت راه اندازی بخش راديوتراپی ويژه بیماران سـرطانی در 
بیمارستان خصوصی شهرکرد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به ضرورت راه اندازی بخش رادیوتراپی ویژه 
بیماران سرطانی اشاره کرد و گفت: 3 هزار متر مربع زمین دیگر برای راه اندازی 
این بخش در کنار بیمارستان خصوصی ش��هرکرد واقع در منظریه اختصاص 

پیدا کرد.
قاسم س��لیمانی دشتکی در نشس��ت بررسی مش��کالت نظام پزشکی استان 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه لزوم افزای��ش حفظ حرمت پزش��کان 
 در جامع��ه اظهار ک��رد: برای رس��یدن به این ه��دف، تقویت اطالع رس��انی

 ضرورت دارد.وی افزود: بهبود خدمات رس��انی کیفی و کمی به مردم از سوی 
جامعه پزشکی نیز باید جزو برنامه های اولویت دار قرار گیرد و برای رسیدن به 

این مهم تالش کنند.
وی راه ان��دازی بیمارس��تان و مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی از س��وی بخش 
خصوص��ی در چهارمح��ال و بختی��اری را ضروری دانس��ت و گف��ت: اکنون 
بیمارس��تان بخ��ش خصوص��ی ش��هرکرد ب��ا ۱۵ ه��زار مت��ر مرب��ع زیربنا 
 در 6 ه��زار مت��ر مرب��ع زمی��ن از پیش��رفت فیزیک��ی مطلوبی برخ��وردار

 است.

دو» بام ايران« در يک استان

مرتفع تربودن بروجن نسبت به شهرکرد
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یادداشت

فعالیت ۳۵۰ تشکل قرآنی در استان 

کارشناس قرآنی تبلیغات اسللامی اصفهان گفت: ۳۵۰ تشکل قرآنی 
روستایی و شهری در اسللتان وجود دارد که تا کنون توانسته اند مجوز 

فعالیت دریافت کنند و از لحاظ آموزش تحت نظارت هستند.
مهدی صفرزاده با اشاره به فعالیت های قرآنی این اداره کل در سه حوزه 
آموزش و پژوهش، تبلیغی- ترویجللی و حمایتی- نظارتی اظهار کرد: 
در حوزه فعالیت آمللوزش و پژوهش به غیر از آمللوزش عمومی در ماه 
رمضان هر سال طرح تفسیر سللوره نور با موضوعات خانواده، حجاب و 
عفاف برگزار می شود که در حوزه آموزش و پژوهش امسال طرح تربیت 

با کارگاه های سبک زندگی و قرآنی نیز برگزار می شود.
وی افزود: سبک زندگی قرآنی، پرورش استعداد قرآنی و نخبه  پروری از 
جمله برنامه های این مجموعه است که یکی از اقدامات آن استعداد یابی 

نوجوانان پسر در قرآن و کشف استعداد آنان به صورت متمرکز است.
کارشناس قرآنی تبلیغات اسامی استان اصفهان تصریح کرد: در مورد 
فعالیت های تبلیغی و ترویجی تا کنون ۹ دوره برگزار شده است و سه 

هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.
وی با اشاره به مشارکت ۵۰۰ حافظ قرآن ادامه داد: ویژه برنامه مسابقه 
تفسیر »نورالهدی« برای هزار نفر هر سال اجرا می شود که تا کنون پنج 
هزار نفر در آن شرکت کرده اند.صفر زاده با اشاره به اینکه هر سال طرح 
با قرآن در رمضان در شهرسللتا ن ها نیز اجرا می شللود، گفت: مفاهیم، 
تفسیر و تاوت قرآن از جمله این موارد است.وی با اشاره به فعالیت های 
حمایتی و نظارتی بیان کرد: در بخش حمایت و نظارت سللاماندهی و 
صدور مجوز فعالیت و ثبت تشکل های قرآنی مردمی توسط موسسات، 
خانه های قرآن و اتحادیه ها و حمایت، نظللارت و هدایت فعالیت های 

قرآنی و مردمی صادر می شود.
این کارشناس قرآنی به ۳۵۰ تشکل قرآنی و روستایی و شهری اشاره 
کرد و افزود: این تشکل ها تا کنون توانسللته اند مجوز فعالیت دریافت 
کنند و از لحاظ آموزش تحت نظارت سازمان تبلیغات اسامی هستند.

صفر زاده به همایش های هشت گانه در هشت منطقه استان اشاره کرد 
و افزود: با کمک دفتر امور روستایی و فرمانداری مناطق این همایش ها 
برگزار شده است.وی افزود: ۸۰۸ روستای اصفهان و در هر روستا یک 
خانه قللرآن وجود دارد که با هدایت دفتر امور روسللتایی اسللتانداری 
ایجاد شده است که به تازگی مجوز تاسیس ۱۰۰ خانه روستایی صادر 

شده است.
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تشریح ویژه برنامه های لیالی قدر در امامزاده آقا علی عباس 
 مدیر اوقاف و امور خیریه بادرود گفت: به مناسللبت لیالی قدر به مدت سلله شللب در حرم مطهر 
امام زاده آقا علی عباس )ع( مراسم ویژه این شللب ها برگزار می شود.حجت االسام ولی اهلل روان 
اظهار کرد: در شب نوزدهم  ماه مبارک رمضان استاد نعمت اهلل بهمنی دعای جوشن کبیر را قرائت 

خواهد کرد و مراسم مدیحه سرایی و سینه زنی توسط حاج اسماعیل اخباری انجام خواهد شد.

۳

مدیر کل اوقللاف و امور خیریه 
اسللتان اصفهللان با اشللاره به 
گسللتردگی فعالیللت هللای 
اوقللاف گفت:سللازمان اوقاف 
 و امورخیریلله در حللوزه فرهنگی شللامل امللور قرآنی و

 مناسللبت ها،در حوزه موقوفات مانند به روز رسانی مال 
االجاره ها و سللرمایه گذاری در موقوفات و همچنین در 

حوزه امام زادگان و بقاع متبرکه فعالیت می کند.
حجت االسام و المسلین رضا صادقی در نشست خبری 
خود با خبرنللگاران با اشللاره به طرح آرامللش بهاری در 
بقاع متبرکه گفللت:در نوروز امسللال ۳۰۰ بقعه در طرح 
 آرامش بهاری در بقاع متبرکه سللهیم بودند که از حیث

 خدمات رسانی مناسب این بقاع به زایران ،استان اصفهان 
در رتبه اول قرار گرفت.

حجت االسللام صادقی خاطر نشللان کرد:تعللداد 7۱۸ 
بقعه در اسللتان وجود دارد که پس ازاسللتان های فارس 
و مازندران در جایگاه سوم کشللور قرار داریم و در زمینه 
موقوفات هم پس از استان های خراسان و تهران در جایگاه 

سوم قرار داریم.
وی به منویللات مقام معظم رهبللری در خصوص تربیت 
حافظان و قاریان قرآن اشللاره کرد و گفت:سللهم استان 

اصفهان در طرح ملی حفظ قرآن کریم در سللال ۹۱ ،۱6 
هزار نفر،در سال ۹2، ۱۸ هزار نفر و در سال ۹۳ ،2۱ هزار 
نفر بوده است که در سلله ماهه اول سال ۹۳ ،۱۳ هزار نفر 
در این طرح ثبت نام کرده اند.وی نسللبت به تحقق ۱۰۰ 
درصدی سهمیه استان در سللال ۹۳ ابراز امیدواری کرد 
 و بیللان داشللت:درهمین زمینه تفاهم نامه ای با بسللیج 
دانش آموزی تنظیم شللده و اساتید مجربی هم برای این 

طرح در نظر گرفته شده است.
حجت االسللام صادقی از برگزاری طرح نشللاط معنوی 
و ضیافت الهی در 2۰۰ بقعه اسللتان اصفهللان خبر داد و 
افزود:دانش آموزان سلله مقطع تحصیلی به طور رایگان 
در این طرح ثبللت نام می شللوند که به آن هللا مباحث 
اخاقی،مسللایل شللرعی و از همه مهم تر تفسیر قرآنی 
 توسللط 2۰۰ روحانی بومللی و غیر بومی آمللوزش داده

 می شود.
وی بیان کرد:مراسللم شللب قللدر در ۱6۰ بقعه متبرک 
 برگزار خواهد شد و کاس تفسیر هم در  ۸۳ بقعه برگزار 
می شود که اسللاتید این کاس ها، از شللاگردان آیه اهلل 
جوادی آملی هستند. حجت االسام صادقی افزود:ترتیل و 
جز خوانی در ۱2۰ بقعه در طول ماه مبارک رمضان برگزار 
می شود همچنین قرار اسللت ۹۰ محفل قرآنی با حضور 

 قاریان مصری و بین المللی در شهرسللتان های اصفهان،
نجف آباد،برخوار،شللاهین شهر،شهرضا،گلپایگان،تیران و 

کرون و خوانسار برگزار شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با ارایه گزارش 
از عملکرد این اداره کل در سه ماهه ابتدای امسال گفت:در 
سال ۹۳ نزدیک به ۵۰ وقف جدید داشتیم که ارزش ریالی 
آن ها بالغ بر 7۳ میلیارد تومان بوده است که در شهرستان 
فریدن شش وقف ،لنجان شش وقف ،ناحیه 2 اصفهان شش 
وقف،ناحیه ۱ اصفهان چهار وقف،کاشان چهار وقف،خوانسار 
دو وقف،خمینی شهر دو وقف و نایین ۱۳ وقف انجام شده 

است.
حجت االسام صادقی گفت: در طول سه ماه گذشته 267۹ 
سند اجاره به روز رسانی شده که از این تعداد ۱6۰ مستاجر 
حقوقی و   2۵۱۹ نفر از مستاجران اشخاص حقیقی بوده اند.

 وی اداملله داد:در طللول سلله مللاه گذشللته تعللداد کل 
پرونده های حقوقی در حال جریان ۳۹۰ پرونده اسللت که 
از این تعداد ۱22 پرونده طی سه ماه نخست تعیین تکلیف 
شده است و حکم شاخصی که به نفع اوقاف گرفته شده در 
مورد گورسللتان یحیی آباد کاشان اسللت. حجت االسام 
صادقی از 6۰ مورد تحدید حدود،اخذ ۵2 سللند و گرفتن 
۱7۵ مورد تاییدیه نقشه  UTM از ابتدای سال جاری خبر 
داد و افزود:تفاهم نامه ای با منابع طبیعی استان انعقاد شده 
که ۱4 هزار هکتار از موقوفات اطراف ۵۰ اماکن متبرکه  به 

اوقاف برگشته شوند.
حجللت االسللام صادقی خاطللر نشللان کرد:دادسللتان 
اصفهان مسللوول صیانللت از امللوال بیت المال اسللت و 
ایشللان کارگروهی را تشللکیل دادند که دبیر این کارگروه 
اداره ثبت و اسللناد اسللت و قرار اسللت آن چلله حق وقف 
 اسللت احیا شللود که در این زمینلله باید از آقللای حبیبی

 تشکر کرد.
مدیر کل اوقللاف و امور خیریلله اسللتان اصفهان،ارزیابی 
عملکرد خدام امام زادگان،پیگیللری جهت جذب بودجه 
برای اسللتان،نظارت و پیگیری ثبت اموال در سامانه بانک 
اطاعات موقوفات را از دیگر کارهای انجام شده در ابتدای 
سال جاری بر شللمرد و یاد آور شد:در طول سه ماه گذشته 
نزدیک به پنج میلیارد تومان جذب اعتبار داشتیم که نزدیک 
به دو میلیارد تومان به مساجد و حوزه های علمیه تخصیص 
داده شللد و سلله میلیارد تومان نیز برای سللاخت جامعه 
 المهدی هزینه شده که فاز اول آن در پایان مرداد ماه افتتاح

 خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

 آن چه حق وقف است باید احیا شود
موقوفات اصفهان رتبه سوم کشور را دارد 

یادداشت

 کاهش پرونده های دادگستری
 با افزایش سواد حقوقی مردم

نایب رییس سابق کانون وکای دادگسللتری استان اصفهان گفت: 
حجم باالی پرونده ها در دادگسللتری ها ناشللی از پایین بودن سواد 
حقوقی مردم است و افزایش سواد حقوقی مردم سبب کاهش حجم 

ورودی پرونده های دادگستری ها می شود.
حسن صرام با اشاره به پایین بودن سواد حقوقی مردم اظهار کرد: در 
حال حاضر آمار دقیقی در زمینه میزان سواد حقوقی مردم در کشور 
وجود ندارد، اما حجم باالی پرونده ها در دادگستری ها حاکی از پایین 

بودن سواد حقوقی مردم است. 
وی اضافلله کللرد: در کشللور های پیشللرفته دنیللا ورود مللردم به 
دادگسللتری ها به صورت الزامی در موارد مهم مانند خرید و فروش 
اماک، تجاری و امور کیفری مانند قتل، کاهبرداری و سللرقت به 
صورتی است که شاکی و خواهان پرونده باید با طرح دعوی از طریق 

وکای دادگستری وارد شود.
نایب رییس سللابق کانون وکای دادگسللتری اسللتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه در کشللور های دنیا داشللتن سللواد حقوقی شللرط 
ورود بلله دادگسللتری ها اسللت، تصریللح کللرد: در کشللور ایران 
با توسللعه دانشللگاه های آزاد و علمللی کاربللردی و فارغ التحصیل 
شدن دانشجویان رشته حقوق در هر سللال میانگین سواد حقوقی 
 مردم در طول سللال های گذشللته به میزان چشللم گیری افزایش

 یافته است.

برپایی نمایشگاه توانمندی های 
بسیج مهندسین در اسفند ماه

مسوول سازمان بسللیج مهندسین صنعتی اسللتان اصفهان گفت: 
نمایشگاه آثار و توانمندی های بسیج مهندسللین در اسفند ماه برپا 

می شود.
مجید حمزه با اشللاره به فعالیت های سللازمان بسللیج مهندسللین 
اظهار کرد: سازمان بسیج مهندسللین از میان عاقه مندان در کلیه 

رشته های مهندسی عضو می پذیرد.
وی ادامه داد: کلیه دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه ها از سال 
آخر مقطع لیسللانس به بعد و تا مقطع دکتری می توانند به عضویت 

سازمان بسیج مهندسین در بیایند.
مسوول سازمان بسللیج مهندسین صنعتی اسللتان اصفهان افزود: 
دانشجویان رشته های فنی و مهندسللی مقطع کاردانی که دو سال 
از فارغ التحصصیلی آن ها گذشته باشللد نیز می توانند عضو سازمان 

بسیج مهندسین شوند.

۳۰ درصدافراد از گرسنگی سلولی 
رنج می برند

وزارت رفاه در حالی توزیع سللبد امنیت غذایی را در میان اقشللار و 
مناطق در خط سللوءتغذیه در دسللتور کار خود قرار داده است که 
به گفته یک عضو کمیسللیون بهداشللت مجلس، ۳۰ درصد افراد از 
گرسنگی سلولی رنج می برند، ۵درصد کودکان زیر پنج سال مبتا به 
کم وزنی هستند و2۰درصد خانواده های ایرانی ناامنی غذایی دارند.

رسللول خضری عضو هیات رییسلله کمیسیون بهداشللت و درمان 
مجلس درباره تاکیداتی که نسبت به امنیت و سامت غذایی وجود 
دارد، با اشللاره به اصول قانون اساسللی، گفت:اصول ۳، ۵، 2۹ و 4۳ 
قانون اساسی و همچنین برنامه پنج ساله پنجم به ویژه ماده ۳2 این 
قانون درباره حوزه سللامت و فعالیت شورای عالی سامت و امنیت 

غذایی تاکیدات الزم را داشته است.

 دوره فعالیت دبیر جشنواه ملی
 فن آفرینی شیخ بهایی تمدید شد

 وزیللر علللوم، تحقیقللات و فنللاوری در حکمی بللا اداملله فعالیت
»سروش علیمرادی« به عنوان دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 

بهایی برای سه دوره آینده موافقت کرد.
 در حکم وزیر علوم آمده اسللت: نظر به مراتب تعهد، سللوابق علمی 
و تجارب ارزنده جناب عالی بللر مبنای بند دو مللاده ۱۱ آیین نامه 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و بنا به پیشنهاد رییس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و تایید معاون پژوهش و فناوری، به عنوان 
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برای دوره های یازدهم، 

دوازدهم و سیزدهم منصوب می شوید.

تلفن گویای ۱۹۷ ابزار ارتباطی 
شهروندان با پلیس

تلفن گویای ۱۹7 و سامانه پیام کوتاه ۱۱۰۱۹7 و پست الکترونیکی 
به آدرس police.ir@police۱۹7 از ابزارهای ارتباطی شهروندان 

با مرکز نظارت همگانی ناجاست.
مرکز نظارت همگانی ناجا و سامانه ۱۹7 عاوه بر افزایش مشارکت 
مردم با پلیس با به کارگیری ابزار ارتباطی مناسب، اخبار و اطاعات 
دریافتی مللردم را با امانت داری کامل دریافت و با انتقال مناسللب و 
به موقع آن، موجب اعتماد مردم به نیروی انتظامی می شللود.تلفن 
police.@police۱۹7 گویای ۱۹7، پست الکترونیکی به آدرس

ir و سامانه پیام کوتاه ۱۱۰۱۹7 از ابزارهای ارتباطی با مرکز نظارت 
همگانی ناجا به شمار می آید.شهروندان عاوه بر مراجعه حضوری یا 
تماس تلفنی می توانند از طریق این ابزارهای ارتباطی، گزارش های 
مردمی خود در قالب پیشنهاد، انتقاد، تقدیر و شکایت از ماموریت و 

عملکرد پلیس را ارسال کنند.

کانون های تبلیغاتی نیاز به دریافت 
پروانه کسب ندارند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرضا گفت: بر اساس ضوابط 
اتاق اصناف و اتحادیه ها، کانون های تبلیغاتی ملزم به دریافت پروانه 
کسب هستند اما بر اسللاس دسللتورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی داشتن مجوز از ارشاد اسامی کافی است.
رجب فرهمندیان در کارگروه اجتماعی، فرهنگی شهرستان اظهار 
کرد: اداره ارشللاد شللهرضا با نظارت از فعالیت کانون های تبلیغاتی 
سللعی می کند نقش خود را به خوبی ایفا کند و از فعالیت غیرقانونی 

کانون ها جلوگیری کند.
وی افزود: بهترین راهکار بللرای افزایش بازده کانون های تبلیغاتی و 
دسترسی به موضوعات روز دنیا، غنی کردن مدیران این کانون ها از 

نظر علمی و ایجاد دوره های آموزشی موثر برای آنان است.

اخبار کوتاه
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

ممنوعیت تردد موتورسیکلت در جاده سالمت ناژوان 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

مرخصی بیش از ۱۰۰۰ زندانی در ماه رمضان

مدیر طرح سللاماندهی ناژوان اعام کرد: به منظور رفاه و آسایش 
گردشللگران از اول مردادماه طرح ممنوعیت تردد موتورسیکلت 
در جاده سللامت پارک جنگلی ناژوان اجراء خواهد شد.غامرضا 

ساکتی با بیان این مطلب گفت: به منظور رفاه و آسایش گردشگران 
و همچنین ایجاد محیطللی امن برای ورزش و پیللاده روی از اول 
مردادماه طرح ممنوعیت تردد موتورسللیکلت در جاده سللامت 
 پارک جنگلی ناژوان اجراء می شللود. وی مساعدت سایر ادارات و

 ارگان هللای ذی ربط و همکاری شللهروندان را در مسللیر اجرای 
این طرح خواسللتار شللد و افزود: در این راسللتا اطاع رسانی از 
طریق روزنامه ها، سللایت های خبری و همچنیللن نصب تابلو و 
بنر در محدوده طرح صورت گرفته اسللت. مدیر طرح ساماندهی 
نللاژوان تصریح کرد: در سللنوات گذشللته جاده حاشللیه جنوب 
 رودخانه زاینده رود از پل وحید تا پل نصر به عنوان مسیری برای 
 پیللاده روی و ورزش در نظللر گرفته شللد و به نام جاده سللامت 
نام گذاری شللد و از آن زمان تردد خودروهللا در این جاده ممنوع 

شده است. 

دادسللتان عمومی و انقاب اصفهان با اشللاره به اجرای طرح 
مرخصی زندانیان در ماه مبارک رمضان گفللت:  از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تا کنون، بیش از ۱۰۰۰ زندانی به مرخصی ویژه 

ماه مبارک رمضان رفته اند.
محمدرضا حبیبی با اشاره به برنامه های این طرح و دالیل اجرای 
آن در اصفهان اظهار کرد: زندانیانی کلله پیش از این، در طول 
سال به مرخصی رفته و بدون غیبت برگشته اند به مدت یک ماه 
در ماه مبارک رمضان به مرخصی می روند.وی افزود: زندانیانی 
که حافظ قرآن و یا قاری قرآن هستند نیز شامل این مرخصی 
شده و روزهای پر برکت ما مبارک رمضان به آنها مرخصی داده 
می شود.دادستان عمومی و انقاب اصفهان با اشاره به برنامه های 
مسووالن استان برای زندانیان اصفهان در ماه رمضان بیان کرد:  
در زندان ها برنامه های ویژه ای را برای ماه رمضان تدارک دیده 
شده اما ترجیح می دهیم که زندانیان روزهای معنوی و ملکوتی 
ماه رمضان و شب های قدر را همراه با خانواده در مساجد سطح 

شهر بگذرانند.

 معاون وزیللر بهداشللت با اشللاره بلله اینکه جمعیللت کنونللی ایللران در اصطاح 
جمعیت شناسی در مقطع عروسی قرار دارد، گفت: پس از مدت ها توانستیم خودمان 
و سیستم بهداشتی کشور را اقناع کنیم که باید به سمت افزایش جمعیت پیش رویم.

علی اکبر سیاری در مراسللم روز جهانی جمعیت که با حضور رییس قوه مقننه، وزیر 
بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی و مسووالن و دسللت اندرکاران بهداشتی کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: در طول ۱۰۰ سال گذشته جمعیت ایران رو به افزایش بوده 
است و ساالنه یک میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده شده است.وی ادامه داد: مرگ 
مادران و نوزادان براساس برنامه های بهداشتی اجرا شده، کاهش یافته است، بنابراین 
جمعیت ۱۵تا 64 سال را جمعیت فعال می گویند که 7۰ درصد جمعیت ایران در این 
سنین قرار دارند و دوران طایی جمعیتی به حساب می آید که این جمعیت آماده کار 
و توسعه است ولی نیاز به مسکن، شغل و آموزش دارند.معاون بهداشت وزیر بهداشت 
با بیان اینکه بنابراین با شرایط کنونی جمعیتی که ایران دارد به نوعی جمعیت فعلی 
کشور به اصطاح در مقطع عروسی قرار دارد، عنوان کرد: ما باید از شرایط کنونی به 
نحو مطلوب استفاده کنیم همان طور که شعار امسللال نیز شعار جوانان نامیده شده 
است، براین اساس بیش از دو سللوم جمعیت ایران و بالغ بر ۵4 میلیون نفر در گذار 
جمعیتی قرار دارند که یک فرصت طایی و پنجره جمعیتی عنوان می شود.سیاری 
در ادامه به چالش های که رهبر معظم انقاب نیز به آن اشللاره داشتند تأکید کرد و 
گفت: تحکیم بنیللان و پایداری خانللواده باید با آموزش مهارت هللای زندگی و ارایه 
خدمات مشاوره ای برمبنای فرهنگ و ارزش های اسامی که در سیاست های اباغی 
رهبری نیز قید شده است توجه بیشللتری به آن صورت پذیرد.وی عنوان کرد: بیش 
از ۵۰ درصد طاق ها درپنج سال اول زندگی رخ می دهد که برخی عوامل طاق نیز 
عبارتند از فقر و اختافات شدید مالی، اعتیاد همسران، ازدواج تحمیلی و نسنجیده، 
عدم تفاهم، سنت های غلط، باتکلیفی، دوران نامزدی، خیانت و معاشرت ها پنهان 
و ... را در برمی گیرد.معاون بهداشت وزیر بهداشت به اقدامات و برنامه های آینده در 
زمینه افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت: تقویت و ارتقای برنامه آموزش هنگام ازدواج 
با رویکرد مذهبی، عاطفی، اجتماعی، جنسی، فرزندآوری و باروری سالم از جمله این 

برنامه ها را دربرمی گیرد.سیاری به دیگربرنامه های این حوزه از جمله تدوین برنامه 
آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رویکرد حل مشکات  زوجین در ابتدای زناشویی 
و پس از آن نیز اشاره کرد و افزود: توانمندسازی گروه های در آستانه ازدواج و پس از 
ازدواج در زمینه سامت جنسی با رعایت چهارچوب مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از 
جمله دیگر برنامه ها به حساب می آید.وی همچنین به ترویج مفاهیم آموزشی اهمیت 
فرزند آوری سالم و اجتناب از تک فرزندی در جامعه که 2۸ درصد تک فرزند و هفت 
درصد بی فرزند هستند اشللاره کرد و گفت: درحال حاضر ۱۱ میلیون نفر از جوانان 
کشور نیز ازدواج نکرده اند درحالی که از توصیه های مهم در سیاست های اباغی مقام 
معظم رهبری برداشتن موانع ازدواج و حمایت از زوج های جوان است زیرا ازدواج از 
سال ۸۵ تا ۹2 در کشور کاهش یافته است.معاون بهداشت وزیر بهداشت به پوشش 
بیمه ای برای درمان ناباروری مردان و زنان براساس سیاست های اباغی رهبری نیز 
اشاره کرد و گفت: در کشور بیش از سه میلیون زوج نابارور وجود دارد، اکثریت غریب 

به اتفاق موارد ناباروری کشور را ناباروری اولیه)زوجین بدون فرزند( تشکیل می دهند.
سللیاری ادامه داد: درصد کمتری از زوجین از ناباروری ثانویه رنج می برند)سللابقه 
تولد فرزند داشته ولی در داشللتن فرزند بعدی با مشکل مواجه هستند(، هزینه های 
درمان ناباروری نیز قابل توجه است.وی با اشللاره به منویات رهبر معظم انقاب که 
فرموده اند»جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل کرده و باسواد کشور یکی از عوامل مهم 
پیشرفت کشور است« عنوان کرد: براساس فرموده امام صادق )ع( نیز جوانان پیش از 
آنکه دچار انحراف و گمراهی شوند باید با فراگیری و آموختن معارف دینی از انحراف 
مصون بمانند.معاون بهداشت وزیر بهداشت به تأخیر در ازدواج که یکی از معضات 
کشورمان شده است اشاره کرد و ادامه داد: براساس اطاعات منابع متفاوت بیش از 
۱۱ میلیون دختر و پسر ایرانی در آستانه ازدواج باالی سن 2۰ سال هستند و بخش 
قابل توجهی از آنان در حال پشت سرگذاشتن سللنین مناسب ازدواج و باروری قرار 
دارند که این گروه نیازمند سرمایه گذاری برای ازدواج به حساب می آیند.سیاری به 
مباحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی براساس سیاست های اباغی رهبر معظم 
انقاب اشاره کرد و افزود: براساس یک بررسللی بالغ بر 22۰ هزار سقط در کشور در 
سال ۱۳۹۱ رخ داده اسللت که بالغ بر ۱2۰ هزار مورد سقط غیرقانونی و حدود ۱۰۰ 
هزار مورد به دلیل پزشکی بوده است. وی ادامه داد: دو علت عمده سقط شامل مسایل 
اقتصادی)2۰ درصللد( و تداخل فرزندآوری با تحصیل)۵ درصد( اسللت. البته تعداد 
مجوزهای سقط صادره توسط پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۱ کمتر از هفت هزار مورد 
بوده است و مابقی سقط ها به صورت زیرزمینی صورت پذیرفته است.معاون بهداشت 
وزیر بهداشللت در ادامه توضیح و اقدامات برای پیشللگیری از آسیب های اجتماعی 
براساس سیاست های اباغی رهبر معظم انقاب گفت: برخی از پیامدهای رفتارهای 
 c پرخطر را می توان این گونه تعریف کرد که حدود نیللم درصد از جامعه به هپاتیت
مبتا هستند)یک نفر از هر 2۰۰ نفر(.سیاری به تراکم هپاتیت c در افراد با رفتارهای 
پرخطر و ابتای حدود دو درصد جامعه به هپاتیت b اشاره کرد و گفت: برآورد می شود 
 بالغ بر ۹۰ هزار نفر آلوده به ویروس ایدز در کشور باشللند که بیش از 27 هزار نفر از 
آن ها شناسایی شده اند و در این راستا افزایش ابتا به hiv با تماس جنسی به بیش 

از ۳۰ درصد در دو سال گذشته را شاهد بوده ایم.

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

جمعیت ایران در مقطع عروسی قرار دارد

محسن 
سعیدی فر



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش نرخ رسمی دالر، يورو و پوند
  دیروز نرخ رس��می دالر با ۲۶ ریال افزایش ۲۵۹۳.۷ تومان، پوند با

 ۶۴ ریال افزایش ۴۴۳۹.۱ تومان و یورو با ۳۹ ریال رش��د ۳۵۲۸.۳ 
تومان ارزش گذاری شد.

بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها را برای دیروز دوشنبه مشخص کرد. 
بر این اس��اس دالر با ۲۶ ریال افزایش ۲۵۹۳.۷ توم��ان، پوند با ۶۴ 
ریال افزایش ۴۴۳۹.۱ تومان و یورو با ۳۹ ریال رشد ۳۵۲۸.۳ تومان 

تعیین قیمت شد. 
نرخ رسمی ارزها: 

دالر ۲۵۹۳.۷، پون��د ۴۴۳۹.۱، فران��ک س��وئیس ۲۹۰۵.۷ ، روپیه 
 هند ۴۳.۳ ، دره��م امارات ۷۰۶.۲ ، صد روپیه پاکس��تان ۲۶۲۹.۳ ، 
صد ین ژاپن ۲۵۵۹.۲ ، دالر هنگ کنگ ۳۳۴.۷ ، لیر ترکیه ۱۲۲۳.۴ 
، روبل روس��یه ۷۶ صد، دینار عراق ۲۲۲.۸ ، ریال عربستان ۶۹۱.۶ ، 
یوان چین ۴۱۸ ، رینگت مالزی ۸۱۶.۵ ، ه��زار وون کره ۲۵۴۷.۲ ، 

یورو ۳۵۲۸.۳.

برداشت بیش از ۹ هزار تن آلبالو 
ازباغ های استان 

رییس امور باغبانی سازمان جهادکش��اورزی استان اصفهان گفت: 
بیش از ۹ هزار تن آلبالو از باغ های این استان برداشت شده است.

احمد رییس زاده با اش��اره به این میزان برداش��ت آلبالو از باغ های 
اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: این میزان محصول باغی از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون از یک هزار و ۱۵۰ هکتار از باغ های این استان 

برداشت شده است. 
وی افزود: شهرس��تان های فالورجان، کاشان، ش��هرضا، نجف آباد، 
سمیرم و خمینی ش��هر عمده تولیدکنندگان آلبالو با ارقام گیسی و 

مجارستانی در استان اصفهان هستند.

 حجم ذخیره بنزين ۴۰۰ تومانی
حجم بنزی��ن ۴۰۰ تومان��ی ذخیره ش��ده در کارت های س��وخت 

خودروها و موتورسیکلت ها به ۹۸۰ میلیون لیتر رسید.
تا نیمه فروردین ماه حجم بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت های سوخت 
۲.۷ میلیارد لیتر بود که بعد از گذش��ت حدود س��ه ماه بیش از ۱.۷ 
میلیارد لیتر آن مصرف ش��ده و هم اکنون حدود ۹۸۰ میلیون لیتر 

بنزین با این نرخ در کارت های سوخت باقی مانده است.
طبق اعالم ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ای��ران، تاکنون 
برای مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره شده در کارت های سوخت 

محدودیت زمانی تعیین نشده است.
سهمیه ماهانه بنزین ۷۰۰ تومانی زمانی در کارت های سوخت شارژ 

می َشود که ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی کارت به اتمام برسد

 برداشت بیش از ۱۷۵ هزار تن جو
از مناطق معتدل و گرم اصفهان

مس��وول نباتات علوفه ای سازمان جهادکش��اورزی استان اصفهان 
گفت: بیش از ۱۷۵ هزار تن جو از مزارع مناطق معتدل و گرم استان 

برداشت شد.
سهرابی با اشاره به برداش��ت این میزان جو از مزارع استان اصفهان، 
اظهار داشت: این میزان جو با ارقام نصرت، فجر۳۰، یوسف، ریحان و 
بهرخ از نیمه دوم اردیبهشت تاکنون از ۴۲ هزار هکتار مزارع استان 

برداشت شده است. 
وی افزود: شهرس��تان های اصفهان، شاهین ش��هر و میمه، برخوار و 
شهرضا عمده تولیدکنندگان این محصول زراعی در استان اصفهان 

هستند. 
مس��ئول نباتات علوفه ای سازمان جهادکش��اورزی استان اصفهان 
تصریح کرد: این استان پس ازاس��تان های تهران، خراسان رضوی و 

فارس چهارمین تولیدکننده جو در کشور است.

پرداخت وام ۵ میلیوني به 
بازنشستگان نیروهاي مسلح

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماع��ي نیروهاي مس��لح اعالم کرد: 
بازنشستگان نیروهاي مس��لح به طور میانگین تا سقف ۵۰ میلیون 

ریال وام معیشتي دریافت مي کنند.
سردار سرتیپ حسین دقیقي گفت: براي این طرح که در قالب طرح 
توانمندسازي بازنشس��تگان نیروهاي مس��لح اجرا مي شود در گام 
نخس��ت ماهانه ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و 
در گام بعدي در شش ماه آینده منابع این طرح به ۶۰۰ میلیارد ریال 

افزایش مي یابد. 
مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعي نیروهاي مس��لح با بیان اینکه 
منابع این طرح از محل حقوق بازنشس��تگان تامین مي شود، اظهار 
داشت: بر اساس این طرح همه بازنشستگان مي توانند از تسهیالت 
این طرح بهره مند شوند همچنین واگذاري سهام ارزشمند و مفید از 

دیگر مزایایي است که به بازنشستگان تعلق مي گیرد. 
 وي بیان داش��ت: در گام نخس��ت این طرح، ماهانه به طور متوسط 

شش هزار نفر مي توانند از این تسهیالت استفاده کنند. 
سردار سرتیپ دقیقی تصریح کرد: این حجم پرداخت تسهیالت به 
بازنشستگان معادل ۱۰ برابر تسهیالتي است که در ماه هاي گذشته 

به افراد زیرپوشش پرداخت مي شد. 

 باهوش ها چگونه سرمايه گذاری
 می کنند؟

میزان سود ناش��ی از س��رمایه گذاری در بازارهای مالی می تواند به 
هوش افراد مرتبط باش��د اما اعتماد اصلی تری��ن عامل ورود به بازار 

است.
شما الزم نیست نابغه باشید تا سرمایه گذاری موفقی در بازار سهام 
داشته باشید. اما آیا داشتن آی کیو )IQ( باالتر می تواند در این راه 
به ش��ما کمک کند؟ پاسخ مثبت اس��ت. در واقع بررسی سه محقق 
از دو دانش��گاه آمریکایی و یک دانش��گاه فنالندی نش��ان می دهد 
 افرادی که IQ  باالتری دارند در سرمایه گذاری خود در بازار بورس

 موفق تر عمل می کنند. 
البته اگر تاکنون وارد بازار سهام نشده اید، الزم نیست نگران میزان 
هوش خود باشید چرا که ورود به بازار سرمایه تنها وابسته به هوش 

نیست.
در واقع مساله اساس��ی در بورس، نابغه بودن یا نبودن نیست به این 
خاطر که هر فردی با هر میزان IQ می تواند سرمایه خود را در اختیار 
شرکت های سرمایه گذاری قرار دهد تا آن ها به نیابت از شخص در 

بازار سهام فعالیت کنند. 

۴
صادرات محصوالت پتروشیمی به هندوستان

مدیرعامل شرکت پتروش��یمی اصفهان گفت: ۲۵ هزار تن محصوالت آروماتیک شامل پارازایلین و تولوئن از این 
شرکت به کشور هندوستان صادر شده است.حمید ستوده فر افزود: این حجم صادرات مان به کشور هندوستان ۱۵ 

میلیون و ۱۸۳ هزار دالر ارزآوری داشته است. 
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 بررسی ها نش��ان داد ۴۰ درصد برنج وارداتی عربستان به میزان
 ۴۴۰ هزار تن در سال به هدر می رود و در قطر نیمی از زباله ای که 

در مراکز دفن زباله وجود دارد مواد غذایی است.
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حجم قابل توجه ای 
از مواد غذایی را به هدر می دهند و در این منطقه به طور متوسط 
هر فرد ساالنه ۲۵۰ کیلو مواد غذایی را به هدر می دهد که باالتر از 

متوسط جهانی است.
به گفته کارشناسان، در عربستان به عنوان بزرگترین کشور عضو 
شورای همکاری خلیج فارس، تنها میزان هدر دهی برنج ساالنه به 

رقم ۱.۶ میلیارد ریال سعودی می رسد.
کارشناسان به روزنامه المدینه عربستان گفتند: »عربستان هر سال 
حدود ۱.۱ میلیون تن برنج به ارزش ۴ میلیارد ریال سعودی وارد 
می کند...اما حدود ۴۴۰ هزار تن از این میزان برنج به هدر می رود 

و تنها  ۶۶۰ هزار تن به درستی مصرف می شود.«
محمد الحمادی، رییس مرک��ز امنیت غذایی و کش��اورزی اتاق 
بازرگانی ریاض گفت، میزان هدر دهی برنج در عربستان ۴۰ درصد 
است.وی افزود: »این یک مشکل فرهنگی است...مردم باید از حجم 
عظیم مش��کل هدر دهی غذا و به خصوص برنج مطلع شوند. باید 
حساسیت بیشتری در زمینه جلوگیری از هدر دهی مواد غذایی در 
خانه ها و مدارس به خرج داده شود تا به تدریج کل جامعه شروع 
به حل این مشکل کنند. مردم باید یاد بگیرند که تنها به اندازه نیاز 
 خود مصرف کنند و از اصراف که موجب ه��در رفتن مواد غذایی

 می ش��ود بپرهیزند.«گزارش ها حاکی اس��ت در قط��ر به عنوان 
 یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان نیز حدود یک چهارم کل 

مواد غذایی آماده شده در ماه رمضان به هدر می رود.
موسس��ه زیس��ت محیطی اکومنا اخی��را اعالم کرده اس��ت که 
 حدود نیمی از زبال��ه ای که در مراکز دفن زبال��ه قطر وجود دارد،

 مواد غذایی است.

مدیرکل بانک کش��اورزی اس��تان اصفهان بدون اش��اره به رقم 
کلی بدهی کش��اورزان این اس��تان ب��ه این بانک گف��ت: بانک 
 کش��اورزی برای کمک ب��ه کش��اورزان، بدهی آنها را تقس��یط 

کرده است.
 » اس��ماعیل اس��فندیاری « در نشس��ت مش��ترک ب��ا  
نماین��دگان کش��اورزان اس��تان اصفه��ان، اص��ل و س��ود 
طلب بانک کش��اورزی اس��تان در س��ه منطقه ش��رق، شمال 
 ش��رق و غرب اصفهان را بال��غ بر ۸ ه��زار میلیارد ری��ال اعالم 

کرد. 
مدیر کل بانک کش��اورزی استان اصفهان با اش��اره به تقاضای 
بخشودگی اصل تس��هیالت از سوی برخی کش��اورزان، تاکید 
کرد: بخشودگی بازپرداخت تس��هیالت بانک کشاورزی استان 
امکانپذیر نیست زیرا ما امانت دار وجوهی که مردم در نزد بانک 

سپرده اند هستیم. 
اس��فندیاری با اش��اره به حمای��ت ه��ای بانک کش��اورزی از 
کش��اورزان اظهار کرد: بانک در ح��د توان خود به کش��اورزان 
کم��ک ک��رده اس��ت و ب��ر اس��اس بخش��نامه ب��ه اس��تثنای 
بخش��ودگی جرایم و امکاناتی که از چند س��اله اخیر اجازه آن 
 را داش��ته، توانسته اس��ت بدهی کش��اورزان به بانک را تقسیط 

کند.
وی مدت زمان پرداخت بدهی های تقس��یط ش��ده را پنج سال 
اعالم ک��رد و افزود: امس��ال س��ال اول بازپرداخت قس��ط های 
بانک کش��اورزی اس��ت و امیدواریم با حل مش��کالت معیشت 
کشاورزان که بر اثر خشکس��الی بوجود آمده است، آنها بتوانند 
 در مدت زمان اختصاص یافته بدهی خود به بانک کش��اورزی را

 پرداخت کنند. 

مديرکل بانک کشاورزی استان اصفهان:

بدهی کشاورزان تقسیط می شود
در بررسی های صورت گرفته 

عربستانی ها هر سال ۴۴۰ هزار تن برنج دور می ريزند

بهره گیری دفاتر پستی 
ازامکانات مجازی 

نیازبه عزم ملی برای 
اصالح فرهنگ کار 

مسوول کمیته ارتقا فرهنگ کار، کارآفرینی و کار گروهی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: از نظر سخت افزاری می توان تحریم های اقتصادی را برداشت اما اصالح 

فرهنگ کار در جامعه بسیار سخت و دشوارتر از برداشتن تحریم ها است.
علیرضا ن��ادری در چهارمین جلس��ه کمیته ارتقا فرهن��گ کار، کارآفرینی و 
کارگروهی اتاق بازرگان��ی اصفهان، افزود: وقتی که ی��ک کارگر یا کارمند در 
 طول هشت ساعت وظیفه فقط دو ساعت کار مفید انجام می دهد نشان از به 
خطر افتادن فرهنگ کار در جامعه است که پیامدهای آن برای اقتصاد کشور 
 خطرناک اس��ت. وی پرداخت یارانه به مردم در چند س��ال گذشته را اقدامی 
بر خالف تقویت فرهنگ کار در جامعه برشمرد و گفت: رانت، کار کمتر و سود 
بیشتر در جامعه به نوعی ارزش تبدیل شده است که با عزم ملی این نگاه باید 

اصالح شود. 

سیدسعید رجالی با اشاره به فعالیت های انجام گرفته توسط پست عنوان 
 کرد: تعداد ۱۰۶۸ واحد پس��تی در س��طح اس��تان داریم که از این تعداد 
 ۸۵ درص��د دفاتر از امکان��ات فضای مج��ازی برخوردارن��د.وی ادامه داد: 
۱۷۰ دستگاه صندوق پستی در شهرس��تان اصفهان نصب شده است که 
البته امیدواریم بتوانیم این تعداد را افزایش دهیم.مدیرکل پس��ت استان 
اصفهان افزود: در زمینه کارت ملی هوشمند نیز تا پایان ماه جاری کار ثبت 
نام این طرح آغاز می شود.وی با اش��اره به سرویس های جدید پست اضافه 
کرد: سرویس تعهد زمان توزیع یکی از این سرویس هاست که در این زمینه 
در سه ماه نخست امسال ۱۶ هزار مرسوله دریافت شد، در ارتباط با سرویس 
کرایه در مقصد هم  در سه ماهه نخست امسال ۱۴۷۸ فقره مرسوله داشتیم 

که توسط این سرویس جابه جا شدند.

اگرچ��ه چانه زنی ها بر س��ر افزای��ش یافتن ی��ا نیافتن قیمت 
خودروهای داخلی همچنان ادام��ه دارد، اما در این میان، بازار 

خودروهای وارداتی رونق زیادی گرفته است .
چانه زنی بر س��ر افزایش یافتن یا نیافت��ن قیمت خودروهای 
داخلی از سوی نمایندگان مجلس، خودروسازان، دولتمردان 
و رییس ش��ورای رقابت همچنان ادامه دارد و هنوز هم نتیجه 
مشخصی نداشته است. از یک سو دولت اعالم می کند که موافق 
با افزایش قیمت خودرو نیست، از سوی دیگر نمایندگان مجلس 
با دولت همسو می شوند و از این افزایش قیمت ابراز نارضایتی 
می کنند و در نهایت، شورای رقابت اعالم می کند که فعال قصد 

ندارد در قیمت های تصویبی خودرو، بازنگری کند.
از سوی دیگر، آمارهای گمرک و مصاحبه مدیران کل گمرک 

در مناطق جنوبی کش��ور که از جمله محل های اصلی واردات 
خودرو به کش��ور اس��ت، حکایت از رش��د بی س��ابقه واردات 
خودرو به کش��ور دارد؛ اگرچه دولت واردات خودروهای باالی 
۲۵۰۰ س��ی س��ی را همچنان ممنوع اعالم کرده است، اما به 
 هرحال انواعی از خودرو اکنون وارد کشور می شود تا در سایه

 بی کیفیتی برخی خودروهای داخلی، بتوانند بخش��ی از نیاز 
بازار را پاسخگو باشند.البته برخی اخبار غیررسمی حکایت از 
آن دارد که بابت بخش��ی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج 
از کش��ور، برخی واردکنندگان با پرداخت معادل ریالی آن به 

دولت، خودرو وارد کرده اند که البته این موضوع هنوز از سوی 
دولت تایید نشده است. تاکید دولت این است که خودروهای 
وارداتی به کشور، کم مصرف باش��ند که به نظر می رسد یکی 
از ش��اخصه های خودروهای وارداتی نیز توجه به همین نکته 
اس��ت که خودروهای تولیدی کمپانی های مطرح دنیا باید از 
استانداردهای روز تبعیت کنند و بنابراین شاخص کم مصرف 

بودن نیز از جمله این شاخص ها است.
قیمت انواع خودروهای وارداتی

 c۳۵۰ معادل ۲۷۶ میلیون تومان، قیمت بنز c۲۰۰ قیمت بنز

معادل ۵۷۵ میلیون توم��ان، قیمت ب��ی ام و x۶ معادل ۸۵۰ 
میلیون تومان، قیمت آلفارومئو جولیت��ا ۱۶۸ میلیون تومان، 
قیمت پورشه باکستر ۴۱۲ میلیون تومان، قیمت پورشه پانامرا 
۹۷۰ میلیون تومان، قیمت پورشه کاین ۶ سیلندر ۷۷۰ میلیون 
تومان، قیمت پورش��ه کاین ۸ س��یلندر ۹۷۰ میلیون تومان و 

قیمت تویوتا آریون ۲۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد است.
قیمت س��وناتا ۱۵۳ میلیون تومان، ام ج��ی ۵۵۰ معادل ۸۹ 
میلیون توم��ان، ام جی ۶ معادل ۱۱۲ میلیون تومان، س��انگ 
یانگ ۱۰۸ میلیون توم��ان، جیلی ۶۷ میلی��ون تومان، پرادو 
۲۷۰ میلیون تومان، تویوتا لندکروز ۴۳۰ میلیون تومان، تویوتا 
هایلوکس ۱۷۲ میلیون تومان، تویوتا کروال ۱۴۰ میلیون تومان 

و تویوتا کمری ۲۰۱۲ نیز ۱۵۴ میلیون تومان است.

افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس و خیمه 
سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی 
قیمت این اوراق ب��رای مدت کوتاهی کاهش یاب��د اما از ابتدای 
تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پی��دا کرد، در حالی که 
خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مش��خص نیست که چه 

کسی قیمت ها را افزایش می دهد!
در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
به منظور جلوگیری از واس��طه گری در خرید و فروش این اوراق 
وارد فرابورس شد و قرار ش��د تا با وارد ش��دن این اوراق به بازار 
س��رمایه قیمت این اوراق واقعی تر شود اما افزایش کاذب قیمت 
این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در 
 زمانی که در دست دالالن بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته

 می شد.
افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ 
آغاز شد، زمانی که افزایش سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن 
به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا 
افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند 
تا در شرایط رکود بورس سود کالنی را به جیب بزنند اما غافل از 
اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد 
فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده ای 
را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.

این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه 

س��فته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی 
که از سود کردن در س��ایر سهم ها ناامید ش��ده بودند، با هجوم 
بردن به خریداری این برگه ها،س��ود سرش��اری را کسب کرده و 
بار س��نگینی را روی دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن 
گذاشتند بر این اس��اس قیمت تمام اوراق تسهیالت مسکن در 
 ابتدای سال به باالی ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد

 می کرد.
با ای��ن افزایش اف��راد متقاضی ب��رای دریاف��ت وام ۴۵ میلیون 
 تومانی مس��کن بای��د بیش از هش��ت میلی��ون توم��ان هزینه 
می کردند تا بتوانند از وام مس��کن اس��تفاده کنند این در حالی 
اس��ت که در س��ال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن ش��ش میلیون 
 تومان می توانس��تند نس��بت به خری��داری این برگه ه��ا اقدام 

کنند.
به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی 
ش��دید مردم،مس��ووالن به فکر افت��اده و سیاس��ت هایی نظیر 
محدودیت س��قف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد 
معامالتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیالت مسکن اعمال کردند 

تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود.
همچنین شورای بورس جلسه ای برای مقابله با سفته بازی این 
اوراق تش��کیل داد و بانک مس��کن نیز مقرر کرد که متقاضیان 
اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن با افتتاح 
یا افزایش موجودی حساب سپرده س��رمایه گذاری ممتاز خود 

می توانند از مح��ل این حس��اب از اوراق حق تقدم اس��تفاده از 
تسهیالت مسکن برخوردار شوند؛اعمال این سیاست ها موجب 
 ش��د تا قیمت این اوراق در فرابورس ۱۵ درصد کاهش یافته و از

  ۹۳ ه��زار تومان ب��ه محدوده
 ۷۶ هزار تومان برسد.

اما این سیاس��ت ه��ای کوتاه 
مدت نیزهمانند ُمسکن عمل 
کرد و تنها یک ماه راهگشا بود 
زیرا از ابتدای تی��ر ماه مجددا 
قیمت ای��ن اوراق ب��ا افزایش 
کاذب مواج��ه ش��د و به باالی 
۹۰ ه��زار تومان برگش��ت؛به 
ط��ور مث��ال در ح��ال حاضر 
اوراق تسهیالت مسکن خرداد 
۱۳۹۱ با قیمت ۹۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان،خرداد ۱۳۹۲ با قیمت 
۹۱ هزار و ۲۰۶ تومان و خرداد 
امسال به قیمت ۹۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان در حال معامله است.در 

حالی که در اول تیر ماه قیمت ای��ن اوراق در محدوده ۸۵ تا ۸۷ 
هزار تومان بود!

نکته جالب این است که در حال حاضر خریدار چندانی برای این 
اوراق وجود ندارد و میزان فروش این اوراق از خرید آنها بیش��تر 
است و مشخص نیس��ت چه کس��ی قیمت این اوراق را افزایش 

می دهد؟
از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید ۲۰ درصد وام 
۴۵ میلیون تومانی را به صورت واقع��ی و به روز پرداخت کرده و 
سپس با نرخ ۱۵ درصدی این وام را بازپرداخت  کند که این منطق 
برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.از سوی دیگر با توجه به 
رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش 
شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.

این در حالی اس��ت که اوراق تسهیالت مس��کن با هدف کمک 
به افراد برای خانه دار ش��دن وارد فرابورس ش��ده ولی متاسفانه 
عده ای س��ودجو روی این اوراق خیمه زده و هر روز قیمت آن را 
افزایش می دهند که در این شرایط مسووالن باید برای جلوگیری 
از افزایش قیمت و س��فته بازی روی این اوراق چاره ای اساسی و 
نه موقتی بیاندیش��ند تا این اوراق از هدف اصلی خود دور نشده 
و از همه مهم تر فش��اری ب��رای خانواده های نیازمند مس��کن 
 فراهم نشود و افراد با خیال راحت نسبت به خریداری این اوراق

 اقدام کنند.

پشت پرده گرانی ها ی اخیر کیست؟

نقره داغ متقاضیان تسهیالت مسکن 
حذف تدريجی يارانه 

بگیران

با وجود انتقاداتی که در ماه های اخیر نس��بت به نحوه 
پرداخت یارانه نقدی مطرح و به م��رور پر رنگ تر می 
 شود؛ برآیند مواضع دولت نسبت به این موضوع بیانگر 
راس��تی آزمای��ی و تصمیم گی��ری برای ح��ذف غیر 
نیازمندان به طور کامال محتاطانه و منطبق با اطالعاتی 
کامل است.اطالعاتی که تاکنون منابع آن رسما عنوان 

نشده است.
ای��ن در حالی اس��ت که حت��ی در قب��ل و حین ثبت 
 نام ه��م عنوان ش��د که با وج��ود احت��رام و اعتماد به 
ثبت نام کنندگان در صورتی که افراد غیر نیازمند که 
درآمد باالیی دارن��د برای دریافت یاران��ه نقدی اقدام 
کرده باشند از مجموع یارانه بگیران حذف می شوند و 
این مساله در حالی عنوان می شد و می شود که بند)و( 
 تبص��ره ۲۱ قانون بودج��ه۱۳۹۳ نیز ب��ه دولت تاکید

 می کن��د ک��ه پرداخت نق��دی صرفا به سرپرس��تان 
خانوار ه��ای متقاضی که به تش��خیص دولت نیازمند 
دریافت یارانه باشند، انجام شود)مجموع درآمد ساالنه 

آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد(.
با این وجود در حالی با گذش��ت س��ه م��اه از آغاز فاز 
 دوم هدفمن��دی یارانه ه��ا بی��ش از ۷۳ میلی��ون نفر

 ثبت نام کننده یارانه نقدی دریافت می کنند و شواهد 
نشان می دهد که حداقل در چند ماه آینده نیز دریافت 
خواهند کرد که حجم انتقادات نس��بت ب��ه این اقدام 
 دولت هر روزه بیشتر می ش��ود به طوری که از سویی 
تحلیل گران اقتصادی معتقدند که ب��ا ادامه این روند 
عواقب ناخوش��ایندی برای اقتصاد قاب��ل پیش بینی 
خواهد ب��ود و در س��ویی دیگ��ر نماین��دگان مجلس 
نیز که قبال پای��ان خرداد م��اه را مهل��ت دولت برای 
غربالگری یارانه بگیران اعالم ک��رده بودند، با تاکید بر 
کس��ری منابعی که دولت در انتها با آن مواجه خواهد 
ش��د خواس��تار اقدام هرچه س��ریعتر برای حذف غیر 
نیازمن��دان و کاهش بار مالی ناش��ی از ای��ن پرداخت 

هستند.

افزايش کاذب قیمت 
 اين اوراق

 را از هدف اصلی 
خود دور کرده است 

 زيرا اين اوراق
 در زمانی که در 

دست دالالن بود 
 ارزان تر از 

 قیمت های فعلی
 فروخته می شد

چراغ سبز دولت و جهش واردات خودروهای لوکس

ورود ارزهای بلوکه شده با خودروهای وارداتی



یادداشت

    کتابی با عنوان »اعالم اصفهان« با موضوع شرح حال بزرگان اصفهان در قالب دایره المعارف چند جلدی 
از سوی انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر ش��د.کتاب»اعالم اصفهان« به 
صورت یک دائره المعارف در ۳ جلد با محوریت شرح حال بزرگان اصفهان به رشته تحریر در آمده است.  
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دایره المعارف چند جلدی »اعالم اصفهان« منتشر شد
هفتیادداشت

نخستین همایش بین المللی شاعران 
پارسی زبان در اصفهان برگزار شد

نخستین همایش بین المللی شاعران پارس��ی زبان شامگاه یکشنبه 
با حضور ش��اعران پارسی زبان کشورهای افغانس��تان، تاجیکستان، 

هندوستان ، پاکستان و روسیه در اصفهان برگزار شد.
همایش بین المللی شاعران پارسی زبان به مدت ۳ روز در ایران برگزار 
می شود و روز نخست آن در اصفهان و روزهای دیگر همایش در تهران 

برگزار می شود.
سعید بیابانکی، از شاعران نام آشنای معاصر در این همایش به عنوان 
مجری بود که پیرامون نخستین همایش بین المللی شاعران پارسی 
زبان گفت: گستره زبان فارسی در کشورهایی بوده که شاعران آن در 

این همایش حضور دارند.

 جریمه دیرکرد بازگشت کتاب
 به کتابخانه ها بخشیده می شود

کارش��ناس مس��وول امور کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان از 
بخش��ودگی جرایم دیرکرد اعضای کتابخانه های عمومی استان به 

مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.
سیروس امیدی فر افزود: با عنایت به فرا رسیدن ماه پرفضیلت رمضان 
و در راستای ابالغ نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جرایم دیرکرد 
کتاب های امانت داده شده در صورت بازگشت در ماه مبارک رمضان 

مورد بخشودگی واقع می شود.
وی اظهار کرد: بیش از 180 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان عضو هس��تند.وی در ب��اره آمار امانت کتاب در این اس��تان 
گفت: 272 باب کتابخانه در اس��تان بیش از دو میلیون و 700 هزار 
 جلد کتاب دارند که ماهانه بطور متوسط ۳00 هزار جلد کتاب از این

 کتابخانه ها به امانت می رود.امیدی فر گفت: مدت زمان بخشودگی 
جرایم دیرکرد کتاب تا پایان ماه مبارک رمضان اس��ت و قابل تمدید 

نیست.

برپایی کارگاه » آموزش بازیگری « 
     فرهنگسرای اسوه، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نسبت به برگزاری کارگاه بازیگری ویژه دختران نوجوان اقدام 
 نموده است.مدیر فرهنگسرای اس��وه گفت: این کارگاه در یک دوره
  ۳ ماهه ب��ه آموزش فن��ون ابتدایی بازیگ��ری به دخت��ران نوجوان

 می پردازد. 
نصر افزود: » ش��اه بندری« ، از دان��ش آموختگان رش��ته بازیگری 

مسوولیت آموزش این کارگاه را بر عهده دارد. 
وی همچنین درباره هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی عنوان کرد: 
این کارگاه در جهت شناس��ایی اس��تعدادهای موجود در این عرصه 
اقدام به برگزاری کرده است. ضمن اینکه دختران در این مرحله سنی 
 اش��تیاق و هیجان فراوانی برای آموزش بازیگری دارند. عالقمندان

می توانند برای شرکت در این کارگاه، روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
هر هفته از ساعت 11:۳0تا یک به فرهنگسرای اسوه واقع در خیابان 
صمدیه  لباف، کوی  مس��جدالزهرا)س( مراجعه کرده و یا با ش��ماره 

۳۳271000 تماس حاصل نمایند.  

ریی��س انجمن هنرهای نمایش��ی 
اس��تان اصفه��ان گفت: بیس��ت و 
شش��مین جش��نواره تئاتر استان 
اصفهان 20 تا 2۳ ش��هریور امسال 
با حض��ور گروه های تئات��ر اصفهان 

برگزار می شود.
احمد شاهین فر با اشاره به برگزاری 
این جش��نواره در استان اظهار کرد: 
فعاالن تئاتر استان می توانند تا پایان 
مرداد امسال به س��تاد جشنواره که 
در اداره کل فرهنگ و ارش��اد استان 

اصفهان واقع بوده، مراجعه کنند.
وی اف��زود: بازبین��ی نمایش ه��ای 
درخواس��تی از 7 ت��ا 10 ش��هریور 
توس��ط هیات بازبین انجام ش��ده و 
این هیات کارهای آم��اده را ارزیابی 
می کنند و از بین آنه��ا  10 نمایش 
برای جش��نوراه انتخاب می ش��ود.

ریی��س انجمن هنرهای نمایش��ی 
 اس��تان اصفهان بی��ان ک��رد: این 
10 نمایش  از 20 تا 2۳ ش��هریور با 
هم رقابت می کنند که نتیجه آن با 
هیئت داوران  ی��ک تا 2 اثر برگزیده 
شده و به جشنواره منطقه ای معرفی 
می شود و اگر در جشنواره منطقه ای 
نیز رتبه ه��ای بین اول ت��ا دوم را به 
دست آورند، به جشنوراه فجر معرفی 
 می ش��وند.وی با اش��اره به شرایط 
ش��رکت کنندگان در این جشنواره 
گفت: نمایش هایی که از جش��نواره 
فجر سال گذش��ته تا زمان برگزاری 
جش��نواره اس��تان اجرای عمومی 
داش��ته اند، قابل ارایه در جش��نواره 
تئاتر استانی هستند.شاهین فر خاطر 
نشان کرد: تئاترهایی در ژانر کودک و 

خیابانی نمی توانند در این جشنواره 
ش��رکت کنند زیرا آن ها جشنواره 

مخصوص به خود را دارند.
وی با اش��اره به محتوای  نمایش ها 
گفت: آثار خارجی و نمایش نامه های 
خارجی نمی توانند در این جشنواره 
شرکت کنند و نمایش��نامه ها باید 
بومی و کشوری باشند.رییس انجمن 
هنرهای نمایشی اس��تان اصفهان 
اف��زود: در ای��ن جش��نواره  پس از 
انتخاب آثار با کیفی��ت و با تکنیک 
بازیگر اول زن و اول مرد و نمایشنامه 
برتر و هم چنی��ن کارگ��ردان برتر 

انتخاب می شوند.
همچنین  از برگ��زاری  هفدهمین 
جشنواره تئاتر اس��تانی همزمان با 
یازدهمین جش��نواره تئاتر بس��یج 
در اصفه��ان خب��رداد .حس��ین 
الهی دوست با اشاره به برگزاری این 
جش��نواره و جزییات آن اظهار کرد: 
این جش��نواره در 4 بخش نمایش 
صحنه ای، نمایش خیابانی، نمایش 
کودک و نوجوان عروسکی و مسابقه 
نمایشنامه نویس��ی برگزار می شود.

وی خاطرنش��ان کرد: نمایش های 
شرکت کننده در هر یک از بخش ها 
نباید در دوره های پیشین جشنواره 
حضور داش��ته باشند.الهی دوست 
گفت: آخرین مهلت ارس��ال آثار به 
جشنواره استانی تا 5 اسفند امسال 
بوده و برای ش��رکت در جش��نوراه 
سراس��ری، آخرین مهلت ارسال تا 
یکم مهر امسال است.وی اظهار کرد: 
س��ازمان بس��یج هنرمندان کشور 
برای حمایت از نمایشنامه نویس��ی 
و تش��ویق و حمای��ت زا هنرمندان 
بسیجی در عرصه نمایشنامه نویسی 
و از نظر تامین نمایشنامه های مورد 
نیاز در حوزه بس��یج و نمایش ویژه 
مساجد مسابقه نمایشنامه نویسی را 
2 قالب آزاد و مساجد برگزار می کند.

اصغر آذربایجانی در نشس��ت خود با خبرنگاران با اشاره به نام 
گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری گفت: گفتمان مباحث 
فرهنگی بایستی تغییر کرده و فرهنگ همچون هوایی که تنفس 
می کنیم باید در ش��ریان های اجتماعی و خدمت رسانی شهر 
تزریق شود. آذربایجانی اضافه کرد:کمیسیون فرهنگی تجارب 
بسیاری در سه دوره قبلی شورا داشت و با توجه به مطالبه گری 
و نگاه جدید ش��هروندان، رویکرد های جدیدی در کمیسیون 
فرهنگی شورای چهارم شکل گرفت.رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان تدوین منشور شورای 
شهر را اولین گام در رسیدن به قله های ترسیم شده این شورا 
دانس��ت و ادامه داد:این منشور در س��ه حوزه تدوین شده که 
شامل 24 هدف گذاری کالن و راهبردی،15 هدف گذاری در 
 حوزه تخصصی اجتماعی و 12 هدف گ��ذاری در حوزه ورزش

  می شود.وی به تشکیل ش��ش کمیته تخصصی در کمیسیون 
فرهنگی ش��ورا اش��اره ک��رد و افزود: کمیت��ه بان��وان را خانم 
واش��یانی پور،کمیته اجتماع��ی را آق��ای فوالدگ��ر و کمیته 
فرهنگی را آقای زادهوش اداره می کنندهمچنین مس��وولیت 
کمیته رس��انه بر عه��ده آق��ای باقربیگی ،کمیته ورزش��ی  بر 
عهده آقای جزین��ی و کمیته قرآن و عترت نی��ز بر عهده آقای 

 فالح اس��ت.آذربایجانی اعتب��ارات در نظر گرفته ش��ده برای
 فعالیت های فرهنگ��ی در برنام��ه ریزی بودجه 9۳ ش��ورا را 
مطل��وب ارزیابی ک��رد و گفت: افزای��ش 2/5 براب��ری بودجه 
ب��رای برنامه ه��ای فرهنگ��ی و ایج��اد ردیف اعتب��اری برای 
پردی��س فرهنگی،طراحی مراک��ز تخصص��ی بانوان،تجلیل 
از نخب��گان فرهنگی و افزای��ش دو برابری کمک به مس��اجد 
از جمل��ه ظرفیت ه��ای ایج��اد ش��ده در بودجه 92 اس��ت.

آذربایجانی به اجباری شدن طرح پیوست فرهنگی اجتماعی 
 برای تمام پروژه های ش��هرداری اش��اره کرد و بیان داش��ت:

 طرح هایی که دارای بیش از یک میلی��ارد تومان اعتبار برای 
راه اندازی هس��تند باید نیم درصد از اعتبار خود را به موضوع 
 پیوس��ت های فرهنگی و زیس��ت محیطی اختص��اص دهند.

وی برگزاری نشس��ت های تخصصی در کمیته ه��ا را از جمله 
ظرفیت های کمیسون فرهنگی ش��ورا دانست و گفت:تاکنون 
نشس��ت های تخصص��ی با حض��ور اهال��ی س��ینما،اصحاب 
و مدی��ران رس��انه ها،خی��ران ورزش یار،مدی��ران س��ازمان 
ورزش و جوانان،دبی��ر س��تاد مب��ارزه ب��ا مواد مخ��در برگزار 
 ش��ده که بس��یار تاثیر گذار بود.آذربایجانی برگزاری اجالس

 بین المللی میراث معنوی و بیست و هشتمین جشنواره ملی 

فیلم های کودکان و نوجوانان در مهر ماه در اصفهان را دو اتفاق 
مهم برش��مرد و ادامه داد: در بودجه س��ال جاری ش��هرداری 
اصفهان س��ه میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری این دو برنامه 

بین المللی اختصاص داده است. 
رییس کمیته بانوان شورای اسالمی یکی دیگر از حاضران دراین 
نشست بود. ندا واشیانی پور که خواس��تار مشهود شدن سهم 
فعالیت بانوان در این کالن ش��هر بود ،گفت در مباحث اجرایی 
به نقش بانوان در شهر توجه ای نشده و س��هم زنان از فعالیت 

های شهری در برنامه اصفهان 
95 و اصفه��ان 1400 بای��د 
مورد توجه ق��رار گیرد. وی به 
برنامه های خود در این کمیته 
اش��اره کرد و افزود:اولین قدم 
در کمیت��ه بانوان کمیس��ون 
فرهنگ��ی ش��ورا راه ان��دازی 
اتاق های فک��ر در موضوعات 
فرهنگی،اجتماعی،بهداشت 
وس��المت،هنر و رس��انه بود 
ک��ه به ط��ور مث��ال در حوزه 
فرهنگی این ات��اق فکر طرح 
ه��ای خوب��ی را در زمین��ه 
حج��اب ارای��ه کرده اس��ت. 
واشیانی پور خاطر نشان کرد: 

ب��رای تدوی��ن ط��رح ه��ای مرب��وط ب��ه بان��وان در س��طح 
ش��هر از بانوان فع��ال در س��ازمان های م��ردم نه��اد، بانوان 
 توانمن��د ش��هر و ای��ده ه��ای خالقان��ه به��ره م��ی گیریم.
 وی از تقس��یم بن��دی برنام��ه ه��ای خ��ود ب��ه دو بخ��ش

 طرح های زودبازده و طوالنی مدت خب��ر داد و افزود: افزایش 
تعداد ایس��تگاه های ورزش��ی بانوان از جمله ط��رح های زود 
 ب��ازده  و طرح های طوالنی م��دت مانند احداث ش��هر ورزش

  بان��وان ،ب��اغ بانوان و ب��اغ دوچرخه س��واری بان��وان از جمله 
طرح های طوالنی مدت کمیسیون فرهنگی شورا است.

در ادامه نشست خبری رییس کمیته قرآن در جمع خبرنگاران 
گفت: بودجه مساعدت شهرداری به مراکز قرآنی نسبت به سال 
گذشته چهار برابر شده است همچنین  تالش می کنیم که یکی 
از میادین یا خیابان های شهر به نام قرآن مزین شود. محمد رضا 
فالح با اشاره به برگزاری 15 جلسه با متخصصان و فعاالن قرآنی 
در شهر اصفهان افزود: حمایت از طرح ها و پژوهش های قرآنی 
از دیگر اقدامات این کمیته به شمار می آید.رییس کمیته ورزش 
شورای اسالمی شهر اصفهان هم از موازی کاری در زمینه ورزش 
انتقاد کرد و گفت:تشکیل سازمان ورزش اتفاق بسیار مهمی بود 
که باعث جلوگیری از موازی کاری می ش��ود که در این زمینه 
با عنایت شهردار هم روبه رو بودیم. رس��ول جزینی با انتقاد از 
سیاسی کاری در شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: 

مقوله ورزش نباید با مسایل سیاسی مخلوط شود.

سهم شورای شهر در فرهنگ نصف جهان افزایش یافته است

افزایش 2/5 برابری بودجه فرهنگی شهرداری

 بیست و ششمین جشنواره تئاتر 
فرهنگ باید در شریان های اجتماعی تزریق شود استان برگزار می شود
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حصر وراثت
240216 آقای مسعود کثیری دارای شناسنامه شماره 11936 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1891/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین کثیری بشناسنامه 288 در تاریخ 93/2/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مسعود 
کثیری ش.ش 11936 )فرزند( 2- مائده کثیری ش.ش 4834 )فرزند( 3- مهسا کثیری 
)فرزند( 4- زهرا کاظم ترکه ش.ش 1257 )همسر(  دولت آبادی ش.ش 1270803603 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   2355 آبادی ش.ش  دولت  داوری  حبیبه   -5
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8573 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240217 آقای علی کریمی دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1396/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه آزادی بشناسنامه 13 در تاریخ 93/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
افراد ذیل:1- عبدا... کریمی  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ش.ش 24 )فرزند( 2- غالمرضا کریمی ش.ش 1 )فرزند( 3- صادق کریمی ش.ش 46 
)فرزند( 4- ماه بیگم کریمی ش.ش 13)فرزند( 5- اکرم کریمی ش.ش 1391 )فرزند( 6- 
اعظم کریمی ش.ش 7 )فرزند( 7- مریم کریمی ش.ش 21 )فرزند( 8- آمنه کریمی ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   21 ش.ش  کریمی  علی   -9 )فرزند(   1102
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8574 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 438  فشنگچی  پوران  240218 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1843/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه  تاریخ 93/1/29  توضیح داده که شادروان حسن مقومی بشناسنامه 210 در 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
ملیحه رنکچیان ش.ش 90698 )مادر( 2- پوران فشنگچی ش.ش 438 )همسر(. اینک با 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8575 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240219 آقای بغز غریبیان غرغنی دارای شناسنامه شماره 482 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1844/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 89/4/21 تاریخ  در   376 بشناسنامه  میرزایان  استخیک  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
غرغنی  غریبیان  انترانیک   -2 )فرزند(   482 ش.ش  غرغنی  غریبیان  بغز  ذیل:1-  افراد 
پطروس   -4 )فرزند(   330 ش.ش  غرغنی  غریبیان  مگردیچ   -3 )فرزند(   204 ش.ش 
غریبیان غرغنی ش.ش 482 )فرزند( 5- وارطر غریبیان غرغنی ش.ش 50 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8576 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  240220 خانم مریم جعفرپیشه دارای شناسنامه شماره 364 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1851/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمدکاظم جعفرپیشه بشناسنامه 11037 در تاریخ 93/1/6 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ش.ش  جعفرپیشه  مهین   -2 )فرزند(   26556 ش.ش  جعفرپیشه  شهین  ذیل:1-  افراد 

437 )فرزند( 3- مهری جعفرپیشه ش.ش 26557 )فرزند( 4- مریم جعفرپیشه ش.ش 
364 )فرزند( 5- مرجان جعفرپیشه ش.ش 39293 )فرزند( 6- پری جعفرپیشه ش.ش 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   436
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8577 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   1571 دارای شناسنامه شماره  محمد حریری  آقای   240221
کالسۀ 1854 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فخرالزمان نیل فروشان دردشتی بشناسنامه 45824 در تاریخ 92/11/14 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- حسین حریری ش.ش 827 )فرزند( 2- محمد حریری ش.ش 1571 )فرزند( 
3- مهری حریری ش.ش 85 )فرزند( 4- فاطمه حریری ش.ش 873 )فرزند( 5- زهرا 
انجام  با  اینک  )فرزند(.  بتول حریری ش.ش 1074  )فرزند( 6-  حریری ش.ش 48622 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8578 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح   19 دارای شناسنامه شماره  علیرضا رمضانیان خوراسگانی  آقای   240222
دادخواست به کالسۀ 1860/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی رمضانیان خوراسگانی بشناسنامه 2098 
در تاریخ 93/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 -2 )همسر(   137 ش.ش  خوراسگانی  جهانی  صدیقه  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
حسین رمضانیان خوراسگانی ش.ش 125 )فرزند( 3- علیرضا رمضانیان خوراسگانی 
مهدی   -5 )فرزند(   5 ش.ش  خوراسگانی  رمضانیان  مرتضی   -4 )فرزند(   19 ش.ش 
ش.ش  خوراسگانی  رمضانیان  سعید   -6 288)فرزند(  ش.ش  خوراسگانی  رمضانیان 
2013 )فرزند( 7- اقدس رمضانیان خوراسگانی ش.ش 53 )فرزند( 7- فاطمه رمضانیان 
)فرزند(  )فرزند( 8- رضوان رمضانیان خوراسگانی ش.ش 62  خوراسگانی ش.ش 4 
انجام  با  اینک  )فرزند( والغیر.  9- زهرا رمضانیان خوراسگانی ش.ش 1270082434 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8579 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

240223 آقای عبدالحسین اسدی دارای شناسنامه شماره 21296 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1737/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   92/7/23 تاریخ  در   176 بشناسنامه  اسدی جاجائی  که شادروان جعفر  داده 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
و 1 دختر و یک عیال به نام ذیل: 1– عبدالحسین اسدی ش.ش 21296 )فرزند متوفی( 
2- اشرف اسدی جاجائی ش.ش 17683 )فرزند متوفی( 3- گل بانو شریفی تشنیزی 
ش.ش 27 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8141 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240224 آقای رضا شیران دارای شناسنامه شماره 808 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1739/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ92/9/16  در   433 بشناسنامه  شیران  لطفعلی  شادروان  که 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 6 دختر و 
یک عیال به نام ذیل: 1- رضا شیران ش.ش 808 )فرزند متوفی( 2- علیرضا شیران 
ش.ش 641 )فرزند متوفی( 3- بتول شیران ش.ش 927 )فرزند متوفی( 4- زینت شیران 

زهرا   -6 متوفی(  )فرزند   1609 شیران ش.ش  زهره   -5 متوفی(  )فرزند   1057 ش.ش 
متوفی(  )فرزند   1980 ش.ش  شیران  شهزاد   -7 متوفی(  )فرزند   1637 ش.ش  شیران 
8- مهناز شیران ش.ش 2342 )فرزند متوفی( 9- عزت الواری پور ش.ش 36314 )عیال 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:8142  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 2577  ذینفع  مریم رهنما فالورجانی  240225 خانم 
نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   1743/93 به کالسۀ  دادخواست 
و چنین توضیح داده که شادروان امیرقلی مرادی خولنجانی بشناسنامه 56 در تاریخ 
88/12/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
متوفی(  )فرزند   156 ش.ش  خولنجانی  مرادی  علی   -1 ذیل:  نام  به  فرزند   4 به  است 
فاطمه مرادی خولنجانی  )فرزند متوفی( 3-  2- مسلم مرادی خولنجانی ش.ش 1033 
متوفی(  )فرزند   10 خولنجانی ش.ش  مرادی  مروارید   -4 متوفی(  )فرزند   900 ش.ش 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
م الف:8143  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   220 شماره  شناسنامه  دارای  جهانمرد  کبری  خانم   240226
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1710/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان علی نوری بشناسنامه 391 در تاریخ 93/1/8 اقامتگاه دائمی 
ذیل: 1-  افراد  به  است  منحصر  آن مرحوم  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  خود 
مرضیه نوری حسین آبادی ش.ش 787 )فرزند( 2- معصومه نوری حسین آبادی ش.ش 
1499)فرزند( 3- نیره نوری ش.ش 1388 )فرزند( 4- فریده نوری ش.ش 4768 )فرزند( 
5- زهرا نوری ش.ش 1270570277 )فرزند( 6- کبری جهانمرد ش.ش 220 )همسر(. 
تا هر  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8134 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240227 آقای حسین نبرد دارای شناسنامه شماره 861 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1723/93ح10 
داده که شادروان رحیم نبرد بشناسنامه 1149 در تاریخ 93/2/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- علی نبرد 
ش.ش 29828 )فرزند( 2- رضا نبرد ش.ش 44268 )فرزند( 3- حسین نبرد ش.ش 861 
)فرزند( 4- ملوک نبرد ش.ش 147 )فرزند( 5- اقدس هادی زاده ش.ش 34080 )همسر(. 
تا هر  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8135 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240228 آقای بهروز مشتاقیان با وکالت طلوع صفائی بروجنی دارای شناسنامه شماره 
گواهی حصر  این شورا درخواست  از  به کالسۀ 1049/93  دادخواست  به شرح   319
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خانم شکومی طهرانی بشناسنامه 
حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   81/6/18 تاریخ  در   17554
آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 1 دختر به نام ذیل: 1- مهدی مشتاقیان ش.ش 
عبدالرحیم  متوفی( 3-  )فرزند  متوفی( 2- کریم مشتاقیان ش.ش 40012  )فرزند   332
مشتاقیان ش.ش 37083 )فرزند متوفی( 4- بهروز مشتاقیان طهرانی ش.ش 319 )فرزند 
انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )فرزند   464 ش.ش  مشتاقیان  دخت  ایران   -5 متوفی( 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:8136  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقدیم 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

امینی پزوه دارای شناسنامه شماره 1526 به شرح دادخواست  240229 آقای اصغر 
به کالسۀ 1705/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ 92/12/6  در   7 پزوه بشناسنامه  امینی  تقی  که شادروان  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
اصغر امینی پزوه ش.ش 1526 )فرزند( 2- علی امینی پزوه ش.ش 48956)فرزند( 3- 
محمدعلی امینی پزوه ش.ش 1270281585 )فرزند( 4- اکبر امینی پزوه ش.ش 1546 
)فرزند( 5- مرضیه امینی پزوه ش.ش 1689 )فرزند( 6- زهرا امینی پزوه ش.ش 48954 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   304 ش.ش  کنگازی  کنگازیان  صدیقه   -7 )فرزند( 
دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:8137  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقدیم 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1370 شماره  شناسنامه  دارای  دهنائی  مریم  خانم   240230
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1706/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   48955 بشناسنامه  پزوه  امینی  امیرحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
88/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
امینی پزوه ش.ش  افراد ذیل:1- مریم دهنائی ش.ش 1370 )همسر( 2- میثم  است به 
امینی  تقی   -4 )مادر(   304 کنگازی ش.ش  کنگازیان  )پسر( 3- صدیقه   1273342534
پزوه ش.ش 7 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8138 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240231 آقای غالمحسین پورمعافی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 607 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1715/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
یدا... پورمعافی اصفهانی بشناسنامه 7179  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
در تاریخ 92/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
)فرزند( 2-  پورمعافی اصفهانی ش.ش 417  ذیل:1- غالمرضا  افراد  به  منحصر است 
غالمحسین پورمعافی اصفهانی ش.ش 607 )فرزند( 3- الهه پورمعافی اصفهانی ش.ش 
1018 )فرزند( 4- الله پورمعافی اصفهانی ش.ش 942 )فرزند( 5- ام لیال اسفندی ش.ش 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   325
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8139 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240232 آقای امین خاشعی ورنامخواستی دارای شناسنامه شماره 1270873709 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 1725/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین خادمی پور بشناسنامه 866 در تاریخ 
92/11/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- محمدرضا خاشعی ورنامخواستی ش.ش 70273 )فرزند( 2- مهدی 
خاشعی ورنامخواستی ش.ش 3842 )فرزند( 3- حسین خاشعی ورنامخواستی ش.ش 
27617 )فرزند( 4- امید خاشعی ورنامخواستی ش.ش 27618 )فرزند( 5- امین خاشعی 
ورنامخواستی ش.ش 1270873709 )فرزند( 6- مرتضی خاشعی ورنامخواستی ش.ش 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   432
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8140 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 طرح هایی که دارای 
بیش از یک میلیارد 

 تومان اعتبار برای
 راه اندازی هستند 

باید نیم درصد از 
اعتبار خود را به 

موضوع پیوست های 
 فرهنگی و

 زیست محیطی 
اختصاص دهند

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان با اشاره به تغییر  مهدی یار 
نگرش مردم نسبت به شورای شهر یاد آور شد:انتظار مردم از شورای شهر از نگاه خدمات خدابنده 

گری به س�مت نگاه اجتماعی فرهنگی و خدماتی تغییر یافته و ای�ن تغییر نگرش در 
انتخابات شورای چهارم نمود پیدا کرده است.



اخبار کوتاهیادداشت

وزنه برداران اصفهانی درخشیدند
احس��ان بیات��ی و فریبرز بوی��ری در 
مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان 
که در نخجوان آذربایجان برگزار شد، 
تیم مل��ی کش��ورمان را صاحب یک 
 نشان طال و یک نقره کردند. در دسته 
۶۹ کیلوگرم رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال 
احسان بیاتی قهرمان ش��د و به مدال 
طال دس��ت یافت. در همین رده سنی 
فریبرز بویری دیگر وزنه بردار پیشکس��وت اس��تان نیز موفق شد در 
دسته ۱۰۵ کیلوگرم نشان نقره این وزن را از آن خود نماید. مسابقات 
وزنه ب��رداری قهرمانی پیشکس��وتان جه��ان در نخج��وان با حضور 
 ۲۴۰ وزنه ب��ردار از ۳۲ کش��ور جه��ان از دهم تیرماه به م��دت ۸ روز 

برگزار شد. 

خلعتبري با سپاهان تمام کرد
خبر امضاي قرارداد محمدرضا خلعتبري 
با سپاهان و قطعي شدن حضور وي در 
اصفهان یک��ي دو روزي اس��ت که به 
مهم ترین خبر غیر رس��مي ورزشي ها 
تبدیل شده اما باشگاه سپاهان همچنان 
در خصوص اعالم این خبر سیاس��ت 

سکوت را اختیار کرده است.
ام��ا در حالي حض��ور خلعتب��ري در 
سپاهان قطعي شده و مدیرعامل این باشگاه نیز در مصاحبه هاي خود 
تقریباً به محقق شدن آن اشاره کرده است که باشگاه سپاهان همچنان 
سیاست سکوت را در پیش گرفته و مشخص نیست خبر رسمي این 
انتقال قرار اس��ت چه زماني روي س��ایت باش��گاه قرار گیرد تا خیال 

هواداران این تیم راحت شود؟ 

حنطه قهرمان رقابت های پینگ 
پنگ جام رمضان 

مسابقات جام رمضان طی دو شب و با 
حضور ۱7۳ بازیکن در خانه تنیس روی 
میز اصفهان با برگزاری ۲۳۰ مسابقه 
انجام شد.ابتدا بازیکنان در ۵۵ گروه سه 
نفره به رقابت پرداختند و نفرات برتر هر 
گروه به دور حذفی راه پیدا کردند و در 
امامی،وحی��د  ایم��ان  نهای��ت 
غفرانی،محمدرضا حنطه،محمدامین 
سعیدنیا،محمدرضا حسینی،اسماعیل ذوالفقاری،مهدی زمانی و محمد 
گودرزی به دور نهایی راه یافتند .در دیدار فینال نیز محمدامین حنطه 
از کاش��ان با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل مهرش��اد پوده از اصفهان به عنوان 
قهرمانی دست یافت و در مس��ابقه رده بندی سجاد حسینی به دلیل 
انصراف محسن سرائیان با نتیجه ۴ بر صفر برنده اعالم و سوم شد.در 
پایان از س��وی هیات تنیس روی میز اس��تان اصفهان به نفرات برتر 

جوایزی ارزنده ای اهداء شد. 

بازیکن گیتی پسند:با هیچ مربی 
مشکلی ندارم 

محمد کشاورز پیرامون شرایط امسال 
خود در تیم گیتی پسند اصفهان گفت: 
یک سال دیگر با گیتی پسند اصفهان 
قراداد دارم و منتظر تصمیم باش��گاه 

هستم.
 بازیک��ن تیم فوتس��ال گیتی پس��ند 
اصفهان با اش��اره به مش��خص نبودن 
ش��رایط تمیریتی تیم گیتی پس��ند 
اصفهان برای حضور در لیگ برتر فوتسال، اظهارکرد: تمرینات هرچه 
زودتر ش��روع ش��ود به نفع گیتی پسند اس��ت، چون تیم بهتر شکل 
می گیرد و بازیکنان بهتر می توانند به کار بدنی و تاکتیکی بپردازند و در 
کل شرایط در طول فصل بهتر می شود. وی در خصوص وضعیت فصل 
گذشته تیم گیتی پسند در لیگ برتر و ناکامی این تیم درکسب عنوان 
قهرمانی رقابت ها، تصریح کرد: ترجیح می دهم به گذش��ته بر نگردم، 
چرا که سوء تفاهم هایی پیش آمد و مطالبی عنوان شد که اصاًل صحت 
نداشت و مهم وضعیت کنونی باشگاه است و ما منتظر انتخاب سرمربی 
هستیم. بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان خاطرنشان کرد: برای 
من هیچ فرقی نمی کند چه کسی سرمربی شود چون با گیتی پسند 
قرارداد دارم و هر گزینه ای که مورد تایید باشگاه باشد مورد تاید من هم 

هست و با هیچ مربی مشکلی ندارم. 

بازی های بومی و محلی 
جایگزین بازی های رایانه ای 

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با برگزاری 
جشنواره دانش آموزی بازی های بومی و محلی می توانیم 

دانش آموزان را با بازی های بومی و محلی آشنا کنیم.
حسین داوری با اشاره به یکی از برنامه های مهم آموزش 
و پرورش استان در حوزه تربیت بدنی اظهار کرد: سوم تا 
دوازدهم شهریور ماه سال جاری اصفهان میزبان مسابقات 
قهرمانی ورزش کش��ور در رشته های شنا، ژیمناستیک و 

دو ومیدانی پسران در دوره ابتدایی و متوسطه اول است.
وی اضافه کرد: همچنین جشنواره بازی های بومی و محلی 
نیز از سوم تا دوازدهم شهریور ماه امسال میان دانش آموزان 

دختر و پسر دوره ابتدایی در اصفهان برگزار می شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان با اش��اره به دلیل انتخاب اصفهان برای 
میزبانی از این مسابقات تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی 
اصفه��ان و وجود نیرو ه��ای توانمند در اس��تان از دالیل 
برگزاری این مس��ابقات و جش��نواره بازی ه��ای بومی و 
محلی در اصفه��ان اس��ت.وی ادامه داد: با توج��ه به این 
موضوع، وزارتخانه آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش 
دانش آموزی از آموزش و پرورش درخواس��ت کردند که 
امسال مسابقات قهرمانی ورزش کشور در رشته های شنا، 
ژیمناستیک و دو ومیدانی پس��ران و جشنواره بازی های 

بومی و محلی در اصفهان برگزار شود.
داوری با بیان اینکه تمام استان های کشور در این مسابقات 
تیم دارن��د و در این مس��ابقات ش��رکت می کنند، تاکید 
کرد: آش��نایی دانش آموزان با آداب و رس��وم استان های 
مختلف کشور و به ویژه آشنایی با بازی های بومی و محلی 
اس��تان های مختلف از اهداف برگزاری این مس��ابقات و 

جشنواره در بین دانش آموزان است.
وی با تاکید ب��ر اینکه بازی های بوم��ی و محلی به عنوان 
میراث فرهنگی استان های کشور است، افزود: دانش آموزان 
شرکت کننده در جشنواره بازی های بومی و محلی با میراث 

فرهنگی استان های مختلف کشور آشنا می شوند.
مع��اون تربی��ت بدن��ی و س��المت اداره کل آم��وزش و 
پرورش استان اصفهان با اش��اره به ضرورت آشنایی تمام 
دانش آموزان با بازی های بومی و محلی گفت: با برگزاری 
این جشنواره می توانیم دانش آموزان را با بازی های بومی و 
محلی آشنا کنیم و به دنبال این موضوع بازی های بومی و 

محلی جایگزین بازی های رایانه ای می شود.
وی اظهار کرد: نس��ل جوان، نو ج��وان و نو نهال جامعه به 
عنوان قشری هستند که با یاد گرفتن این بازی ها می توانند 

بازی های بومی و محلی را در سطح جامعه احیا کنند.

6
افتتاح خانه ورزش روستای جوینان

مهدی اسدی رییس هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی استان در آیین افتتاح خانه 
ورزش روستای جوینان  کاشان گفت:امیدوارم با افتتاح این خانه ورزش نشاط و شادابی را در 

این روستا به ارمغان آوریم تا فقر حرکتی را در بین افراد این روستا نداشته باشیم.

تیم فوتبال آلمان با غلبه برآرژانتین برای چهارمین بارقهرمان 
جام جهانی فوتبال شد. تک گل این بازی را گوتزه دردقیقه ۱۱۳ 
به زیبایی هرچه تمام تربه ثمررس��اند تا آلمان ها پادشاه جدید 
فوتبال جهان لقب بگیرند...تیم فوتبال آلمان با غلبه برآرژانتین 
برای چهارمین باردرطول تاریخ حیات خود قهرمان جام جهانی 
شد. تیم های آرژانتین و آلمان در فینال جام جهانی به مصاف هم 
رفتند که آلمان با گل گوتس��ه حریفش را از پیش رو برداشت و 
پس از ۲۴ س��ال بر بام فوتبال جهان ایستاد.انتظارات یک ماهه 
عالقه مندان به فوتبال به پایان رسید و دو تیم آلمان و آرژانتین 
توانستند به فینال جام جهانی برسند. این دو تیم یکشنبه شب 
از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ماراکانای شهر 
ریودوژانیرو برای مشخص شدن قهرمان جام بیستم به مصاف 

هم رفتند.
۲۰:۲۰: یواخیم لوو س��رمربی آلمان در نشس��ت خبری قبل از 
مسابقه اعالم کرده بود تیمش ترس��ی از رویارویی با آررژانتین 
ندارد اما به این تیم احترام م��ی گذارد. این دیدار بازی دو تیمی 
است که بازیکنان بزرگ زیادی در ترکیب خود دارند و در گذشته 
نیز به افتخارات زیادی دست یافته اند. آرژانتین تیمی است که 

در دفاع بسیار فشرده و سازماندهی شده فوتبال بازی می کند.
۲۰:۲۵: هزاران نیروی امنیتی در اطراف ورزشگاه ماراکانا حاضر 

هستند تا امنیت را در این رویداد بزرگ برقرار کنند.

۲۰:۲7: آلخاندرو س��ابیا در نشس��ت خبری خود گفت: آلمان 
تیم کوچکی نیس��ت. آن ها این موض��وع را در بازی های قبلی 
خودشان اثبات کردند. قطعا بازی با آلمان دیداری بسیار بزرگ و 
تماشایی خواهد شد. آلمانی ها تیمی هستند که در تمام خطوط 
قدرتمندند و به خوبی توپ را در زمین به گردش درمی آورند. باید 

خیلی خوب باشیم که بتوانیم آن ها را در زمین شکست دهیم.
۲۰:۴۰: رائول ستاره سابق تیم ملی اسپانیا در گفت و گوی خود 
اظهار کرد: آلمان شانس بیش��تری برای برتری در این دیدار و 
کسب قهرمانی دارد. او درباره شرایط این دو تیم پیش از فینال 
ماراکانا گفت: معموال فینال های جام جهانی بسیار نزدیک است 
و نمی توان گفت شانس کدام تیم برای قهرمانی بیشتر است اما 
این دوره آلمان بازی های خوبی را به نمایش گذاشته است و من 

فکر می کنم آنها مدعی نخست قهرمانی هستند.
۲۰:۴۹: دیوید بکام، کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس در مصاحبه 
خود درباره دیدار فینال جام جهانی گفت: به نظر من لیونل مسی 
تعیین کننده این دیدار خواهد بود. اگ��ر او در بهترین فرم خود 
باشد شانس پیروزی آرژانتین خیلی افزایش خواهد یافت. مسی 
در این جام عملکرد خیلی خوبی داشته است و با بازی های خوبش 

باعث شده تا عالقه مندان فوتبال لذت ببرند.
 برخورد هواداران آلمان و آرژانتین

۲۰:۵۹: رافائل بنیت��س در ارزیابی خود از فین��ال جام جهانی 

 گفت: خیلی سخت اس��ت بخواهیم بگوییم کدام تیم در فینال 
جام جهانی به برتری خواهد رسید. واقعا نمی توانم پیش بینی 
کنم کدام تیم امشب جام قهرمانی را باالی سر خواهند برد. به نظر 
من هیچ تیمی در این فینال از پیش برنده نیست و دو تیم شرایط 
یکسانی دارند. درست است که آلمان در دیدار قبلی خود در جام 
جهانی موفق شد با نتیجه پرگل 7 بر یک برزیل را شکست دهد 

اما این نتیجه به هیچ وجه ربطی به دیدار فینال ندارد.
۲۱:۱۶: دیگ��و میلیت��و مهاج��م س��ابق تی��م مل��ی آرژانتین 
درارزیاب��ی اش از فین��ال جام بیس��تم گفت: مدت هاس��ت ما 

آرژانتینی ها منتظر چنین 
روزی بودی��م ت��ا بتوانی��م 
قهرمانی در جام جهانی را به 
دست آوریم. خوشحالم که 
این فرصت در اختیار ما قرار 
گرفته تا بتوانی��م با برتری 
براب��ر آلم��ان ب��ه قهرمانی 

برسیم.
 ۲۱:۴۴: ه��واداران دو تیم 
در حال ورود به ورزش��گاه 
هستند . نکته جالب برخورد 
دوس��تانه هواداران دو تیم 
پی��ش از ش��روع مس��ابقه 
 اس��ت که باعث شده است 
دوربین های تلویزیونی این 

صحنه ها را شکار کنند.
۲۱:۵۳: مقام��ات دولت��ی 

کش��ور های مختلف از جمله آنگال م��رکل صدراعظم آلمان و 
والدمیر پوتین رییس جمهور روسیه در حال رفتن به ورزشگاه 

ماراکانا هستند.
۲۲:۰۰: مراس��م اختتامیه جام جهانی در ورزشگاه مارکانا شهر 
ریودوژانیرو آغاز ش��ده اس��ت و هنرمندان به اج��رای نمایش 

می پردازند.
۲۲:۰۶: همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی نیروهای امنیتی 
زیادی در اطراف ورزشگاه ماراکانا حضور دارند. نیروهای امنیتی 
با اسب در کنار ورزشگاه ماراکانا مستقر شدند تا نظم را در اطراف 
ورزش��گاه برقرار کنند. همچنین در حالی که ۹۰ دقیقه تا آغاز 
فینال جام جهانی باقی مانده است ظرفیت ورزشگاه تکمیل شده 

و تقریبا هیچ صندلی خالی در ورزشگاه دیده نمی شود.
مراسم اختتامیه  

۲۲:۰۹ مراسم اختتامیه جام جهانی پس از ۱۸ دقیقه به پایان 
رسید. زمینه های این مراسم درباره آزادی، شور و شوق، وحدت و 
جهان شمولی بوده است.این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر 
آلمان رقم خورد تا ژرمن ها نخس��تین تیم اروپایی باشند که در 
 آمریکای جنوبی قهرمان جام جهانی فوتبال می شوند و جام را به 

خانه می برند.

ژرمن ها ,آقای جام جهانی شدند

آلمان پادشاه جدید فوتبال جهان
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طرح استعدادیابی 
بسکتبال استان 

300 پروژه نیمه تمام 
ورزشی در استان 

اولین دوره طرح اس��تعدادیابی بسکتبال رده س��نی نونهاالن)آقایان(در 
سال ۹۳ با حضور بیش از ۶۰ بسکتبالیس��ت  زیر نظر مربیان درجه یک 
بسکتبال روز پنجشنبه) ۱۹ تیرماه( در خانه بسکتبال اصفهان برگزار شد.
 در این طرح ک��ه مربی��ان برجس��ته اس��تان در آن حضور داش��تند از

 عالقه مندان تس��ت ورزش��ی در ش��اخه های مهارت،آمادگی،سرعت و 
س��المت به عمل می آوردند.هدف هیات بس��کتبال اس��تان اصفهان از 
برگزاری این طرح استعدادیابی را شناس��ایی ورزشکاران نونهال مستعد 
و عالقه مند به بس��کتبال اس��ت که برگزیدگان این دوره ها در تیمهای 
منتخب استان در رده های سنی مختلف به کار گیری خواهند شد.شایان 
ذکر است محسن صادق زاده رییس هیات بس��کتبال استان اصفهان از 
نزدیک ناظر برگزاری این دوره که بیش از سه ساعت به طول انجامید بود. 
نکته قابل توجه این دوره حضور خانواده های ورزشکاران در محل برگزاری 

بود که شور و نشاط خاصی در بین ورزشکاران ایجاد کرده بود.

سید حسین محمودیه گفت: حدود ۳۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان 
وجود دارد که حدود ۶۵ پروژه مربوط به شهر اصفهان می شود و برای تکمیل 

این پروژه  ها به یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان استان ادامه داد: سالن ورزشی، 
زمین چمن مصنوع��ی و طبیعی و زمین های آس��فالت روباز ش��امل این 
پروژه های نیمه تمام می ش��ود که البته برخی از این پروژه ها فعال تعطیل 

شده اند.
محمودیه با بیان اینکه فقط بحث اعتبارات باعث ش��ده این پروژه ها نیمه 
تمام بمانند واصال نمی توان پیش بینی کرد که چه زمانی این پروژه ها تکمیل 
می شوند، تصریح کرد: برای پروژه های فعال و نیمه فعال نیز اولویت بندی 
کرده ایم تا بتوانیم اعتباراتی را تخصیص دهیم تا طبق اولویت تکمیل شوند.

به گزارش ایسنا؛ ورزشگاه نقش جهان نیز ۲۰ سال است از کلنگ زني آن 
مي گذرد، اما هنوز نیمه تمام است.

ناراحتی رییس جمهور برزیل 
دیلما روسف رییس جمهور برزیل به همراه سپ بالتررییس 
فیفا زمانی که می خواستند جام قهرمانی جهان را به فلیپ 
الم، کاپیتان تیم ملی آلمان اهدا کنند از س��وی هواداران 
حاضر در ماراکانا با س��وت ها و س��ر و صدای ه��واداران به 

شدت هو شدند.

فوتبال سراز فضا درآورد
رسانه های خارجی گزارش دادندکارکنان سازمان فضایی ناسا دیدار 
فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را به طور مستقیم از ایستگاه فضایی 
»اینترنشنال اسپیس« تماشا کردند.تیم ملی آلمان در این مسابقه با 
تک گل دقیقه ۱۱۳ ماریو گوتزه با نتیجه یک بر صفر بر آرژانتین غلبه 

کرد و قهرمان جام بیستم شد.

مسی بهترین بازیکن جام جهانی شد
مس��ی در رقابت ها ۲۰۱۴جام جهان��ی عملکرد فوق العاده ای داش��ت و یک 
تنه تیم��ش را به فینال رس��اند. دارن��ده چهار ت��وپ طالی جه��ان - چهار 
گل در ای��ن دیدارها ب��ه ثمر رس��اند و این در ش��رایطی بود که س��ه مهاجم 
 دیگ��ر این تیم یعن��ی آگ��رو هیگوای��ن و دی ماری��ا روی ه��م ۲ گل به ثمر

 رساندند.

جوایز انفرادی جام جهانی به کدام بازیکنان رسید؟
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 آلمان با گل گوتسه 
حریفش را از پیش 
رو برداشت و پس 
از 24 سال بر بام 

فوتبال جهان 
ایستاد

توپ طال لیونل مسی جایزه بازیکن جوان برتر: پاول پوگبا
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
23604 شماره: 58-103/93/555-1393/3/26 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  فرزندعبداله  آبادی    محمود  نوری  اکبر  علی  :آقای  شماره213هیات  رای  1ـ 
شناسنامه 358 در شش دانگ یک بابخانه  به مساحت147مترمربع پالک 4651فرعی 
مجزي شده  از 163 فرعی از2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران  بخش3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  اکبر   فرزندعلی  آرانی   شیپوری  مهدی  :آقای  هیات  شماره356  رای  2ـ 
اله  رحمت  فرزند  آرانی   شیپوری  اشرف  وخانم  دانگ(   2 به  )نسبت   479 شناسنامه 
شماره شناسنامه 438  )نسبت به 4 دانگ(در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
176/70مترمربع پالک شماره 4652فرعی مفروزومجزی شده از 752 فرعی از 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره 161هیات:اقای محمد خرم آبادی  آرانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
272  وخانم سمیرا صدیقی فر فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 3233 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140مترمربع پالک4653فرعي مفروزومجزي شده  
از شماره 213 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی )مالک رسمی(
4ـ رای شماره 163هیات :آقای مهدی خرم آبادی  آرانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
9866  وخانم زهرا معبدی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 194)بالمناصفه(در شش 
از  شده  4654مفروزومجزی  پالک  145/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
213 فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی )مالک رسمی(
محمد شماره  فرزند سید  قهاری    ابوالفضل  :آقای سید  377هیات  رای شماره     -5
شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  محمدی  ریحانه  خانم  و   121 شناسنامه 
1250219329)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 201 مترمربع پالک 
1157 فرعی مفروزومجزی شده از 152 فرعی از 2809 اصلی در محمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعزیزاله  زاده  محمد  ابوالفضل  آقای   : 297هیات  شماره   رای  6ـ 
شناسنامه1250016657 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195/75مترمربع پالک 
3619فرعی مجزي شده  از 158 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
آقای اصغر محمد زاده  فرزندعزیزاله بشماره شناسنامه   : 7ـ رای شماره 296هیات 
3618فرعی  پالک  209/75مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   58
مفروزومجزی شده از 158فرعی از 40اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
8ـ رای شماره 280هیات :آقای احمد اشرفی  فرزند علی آقا   بشماره شناسنامه 142 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 218/05مترمربع پالک 3620فرعی مفروزو مجزی 

شده  از 169 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 307هیات :آقای جالل نوابی پور فرزند تقی شماره شناسنامه 10  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 204/50 مترمربع پالک3621 فرعی مجزی شده از  
1807الی 1814 وقسمتی از 1815 وقسمتی از مشاعات 2528 فرعی از 40 اصلی واقع 

در نوش آباد   بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  642هیات :آقای بنیامین  فخار زاده نوش آبادی  فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه 22 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  170/80مترمربع پالک 404فرعی 
مفروزومجزی  شده  از43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
بشماره  مجمد   فرزند   آبادی   نوش  دروی  احسان  :آقای  11-رای شماره 268هیات 
پالک405فرعی  210مترمربع  مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش   187 شناسنامه 
مجزی شده  از 43اصلی واقع در  غیاث آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
تقی  محمد  فرزند  آبادی   نوش  خبازی  ابوالحسن  آقای  شماره350هیات  12-رای 
بشماره شناسنامه 5781 و  خانم سمانه تاج فیروزفرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
105)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 153/30مترمربع پالک 406فرعی  
مجزی شده از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

13- رای شماره 273 هیات :آقای حسین محمدی منفرد    فرزند عباس بشماره شناسنامه 
شناسنامه  به   محمد  فرزند  آبادی  نوش  مریم شیخی  دانگ(وخانم  به4  )نسبت    186
مساحت157/70مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2دانگ(  به  5332)نسبت 
پالک407 فرعی مجزی شده از 43 اصلی  واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزنداسماعیل  آرانی  نوروزیان  :آقای  محمود  هیات  رای شماره  345   -14
شناسنامه  63 و امالبنین مشتاق فرزندمحمد علی به شماره شناسنامه 44 )نسبت به 4و2 
دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت340/07مترمربع  پالک شماره1300فرعی 
ثبتی  از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه  از 171 فرعی  مجزی شره 

آران وبیدگل
بشماره  محمد   علی  فرزند  نژاد  صمدی  صمد  :اقای  11056هیات  شماره  رای   -15
شناسنامه  شماره  اصغر  فرزندعلی  آرانی  زاده  سیفی  زهرا  خانم  و  شناسنامه156 
شماره  پالک  92/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  7)بالمناصفه( 
1301فرعی مجزی شده از 335 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی محمد صمدی نژاد )مالک رسمی(
بشماره  فرزندحسین  آرانی   مقدم  قربانی  حسن  :آقای  شماره169هیات  16-رای 
شش  43)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  فرزندمحمدبه  نوردی  جنت  و  شناسنامه132 
از  شده   مجزی  1302فرعی   پالک  124/10مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 

302فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 265هیات :آقای ایرج  حق نجاتی فرزندنجفعلی بشماره شناسنامه  486 
)بالمناصفه(در شش   446 شناسنامه  شماره  به  فرزندحسین  آرانی  نوزرزاده  وفاطمه 
دانگ یک باب خانه به مساحت76/10مترمربع پالک 1303 فرعی  مجزی شده از 311 

فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  400 هیات: آقای علی محمد صالحیان آرانی   فرزندعباس بشماره 
شناسنامه  546 والهام مالئی آرانی فرزندعباس به شماره شناسنامه 2142  در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 63/65مترمربع  پالک شماره 1304 فرعی مجزی شره از 

140 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 312هیات :اقای محمد حسن زاده اف آرانی  فرزند علی اکبر  بشماره 
شناسنامه  1590  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  149مترمربع پالک شماره 

1305فرعی مجزی شده از 83فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی 
آران وبیدگل

آبادی آرانی فرزندحسن شماره  :آقای علیرضا عبداله  20ـ رای شماره  11052هیات 
شناسنامه 190 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت106مترمربع پالک 1306 فرعی 
مفروزومجزی  شده از  141 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
21-رای شماره 402هیات :آقای  محسن فدائیان آرانی  فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 
18 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/77مترمربع پالک1307 فرعی مجزی شده 

از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره303 هیات :آقای عباس انیسی آرانی فرزندمحمد تقی بشماره شناسنامه 
107 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 353/95مترمربع پالک 1308فرعی  مجزی 
شده از235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

اله  فرزندرحمت  آرانی   کش  رنج  ابوالفضل  :آقای  هیات   10585 شماره  رای   -23
فرزند حسین شماره شناسنامه  آرانی  دهقانی  فهیمه  خانم  و    59 بشماره شناسنامه 
 15 پالک  175/05مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  912)بالمناصفه(در 
فرعی مجزی شده  از 3و6و مشاعات 1331 اصلی و6ومشاعات 1330 اصلی  واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرخ   فرزند  بیدگلی  گشایش  جمیله  :خانم  هیات   304 شماره   رای   -24
پالک  مساحت367مترمربع   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه5921 
از806  فرعی  از مشاعات   وقسمتی  از 1و2و5و7و8و9  شماره806فرعی مجزی شده 

اصلی واقع در اماکن   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره 1404هیات :آقای سیدمحمدمیرافضل آرانی فرزندسید محمود بشماره 
مترمربع    113/30 به مساحت  خانه  باب  یک  از  قسمتی  دانگ  شناسنامه 229در شش 
پالک شماره474 فرعی مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/4/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/4/24                               
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی 
مشهور  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/216/337 شماره   2266
جزء  کندز  در  واقع  77-اصلی  از شماره  فرعی   158 پالک  به شماره  و  کیله  چهارده 
بخش 9 که به نام یدا... صالح کندزی فرزند حسن در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/5/25 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1393/4/24 م الف: 23 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/209/337 شماره   2271
معروف چاله کاشی تقریبا هفت قفیزی و به شماره پالک 1198 فرعی از شماره 1-اصلی 
واقع در اوره جزء بخش 9 که به نام معصومه اسد سلطان فرزند حسن در جریان ثبت 
می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به 
موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در ساعت 9 صبح روز 1393/6/1 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
ساعت  در  که  می گردد  اخطار  امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این 
و  مجاورین  اعترضات  بهم رسانند ضمنا  درمحل حضور  آگهی  این  در  مقرر  روز  و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/4/24 م الف: 24 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

وامالک نظنز
ابالغ وقت رسیدگی 

240196 شماره ابالغیه: 9310103730101373 شماره پرونده: 9309983730100151 
شماره بایگانی: 930154 خواهان موسی جعفری پور دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  نوری  حسن  و  بخشی  البرز  و  صادقی  مهدی 
درخواست  به  حق الوکاله  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارات  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
وکیل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ارجاع  نجف آباد  در  واقع  نجف آباد  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول 
و  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/6/10  به کالسه 9309983730100151  و 
ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای البرز بخشی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 

حصر وراثت
240197 خانم مریم بابائی دارای شناسنامه شماره 245 به شرح دادخواست به کالسۀ 
222/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/3/20 تاریخ  در   2055 بشناسنامه  ابراهیمی  مهدی  شادروان 
ابراهیمی  زهرا   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
فرزند مهدی ش.ش 0-015703-620 )فرزند متوفی( 2- مریم بابائی فرزند احمد ش.ش 
اینک با  ابراهیمی فرزند علیار ش.ش 53 )پدر متوفی(.  245 )همسر متوفی( 3- عبدا... 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

اول  شعبه  م الف:305  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  سه 
حقوقی شورای حل اختالف باغبهادران

ابالغ رای 
240198 شماره دادنامه: 9309970354200273 شماره پرونده: 9209980359500044 
راه سیمین-خ  به نشانی سه  ترکی  پری  بایگانی شعبه: 921050 شاکی: خانم  شماره 
مجهول المکان  نشانی  به  وهابی  مرتضی  آقای  متهم:  فرهنگ-پ4  سهروردی-کوی 
مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  کالهبرداری  اتهام: 
وهابی)مشخصات  مرتضی  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
کالهبرداری  بر  دائر  نیست(  دسترس  در  وی  از  بودن  متواری  به  توجه  با  بیشتری 
رضا  فرزند  ترکی  پری  شکایت  موضوع  ریال  هزار  هفتصد  و  میلیون  هشت  مبلغ  به 
شکایت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفرخواست  پرونده  محتویات  به  نظر 
اصفهان  ملی  بانک  در  شده  انجام  استعالم  انتظامی  مرجع  گزارش  شاکی خصوصی 
قرائن  به  نظر  دفاع و  از طریق نشر آگهی جهت  و عدم حضور متهم علیرغم احضار 
فلذا  به شرح فوق محرز تشخیص  اتهام  دادگاه  به نظر  امارات موجود در پرونده  و 

کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده  به  مستندا 
سال  سه  تحمل  به  وی  حق  در  شاکی  از  ماخوذه  وجوه  رد  بر  عالوه  به  را  نامبرده 
نفع صندوق  به  از شاکی  ماخوذه  معادل وجه  نقدی  پرداخت جزای  و  تعزیری  حبس 
ابالغ  تاریخ  از  روز   20 ظرف  و  محسوب  غیابی  رای  این  می نماید  محکوم  دولت 
در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  اعتراض  قابل 
دادگاه  116 شعبه  دادرس  نجفی  می باشد.م الف:8253  استان  نظر  تجدید   محاکم 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

240199 شماره دادنامه: 9309970351700467 شماره پرونده: 9109980351700118 
هشت  اصفهان-خ  نشانی  به  یوسفی  زهره  خواهان:   910120 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمد  علی  آقای  خوانده:  روشن-پ100  بست  متحد-بن  متری   8 شرقی-ک  بهشت 
زوجه  درخواست  به  طالق  حکم  صدور  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  یوسفی 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
آقای  به طرفیت خوانده  یوسفی  دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم زهرا  رای 
اعتیاد زوج به مواد مخدر  علی محمد یوسفی به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ 
و سوء معاشرت و ترک انفاق و ترک زندگی مشترک و تحقق شروط ضمن عقد نکاح 
دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت طرفین حسب سند ازدواج شماره 77/6/16-5061 
اظهارات  و  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  اصفهان  ازدواج شماره 130  ثبت  دفتر رسمی 
وی به شرح صورتجلسه 91/4/20 و مودای گواهی گواهان تعرفه شده که موید ادعای 
خواهان می باشد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و 

نیز جهت اصالح ذات  اینکه تالش داوران و کلینیک مشاوره  ننموده و  ایراد و دفاعی 
البین مثمر ثمر واقع نگردیده لذا دعوی خواهان و تحقق بندهای 1و3و8 از شروط ضمن 
العقد نکاح را محرز و ثابت دانسته مستندا به مواد 26و29و33 قانون حمایت خانواده 
خواهان)زوجه(وکیل و وکیل در توکیل است تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق 
و با انتخاب نوع طالق نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید ضمنا زوجه مدخوله و 
غیرحامل می باشد و راجع به حقوق مالی خود جداگانه اقدام می نماید زوجین دارای یک 
فرزند مشترک بنام مهدی متولد 80/8/7 می باشند که حضانت وی بر عهده خواهان 
می باشد و خوانده می تواند روزهای جمعه از صبح تا عصر با وی مالقات نماید اعتبار 
رای صادره شش ماه پس از قطعیت می باشد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. م الف:8238 فدایی تهرانی رئیس شعبه 17 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
240200 شماره دادنامه: 9309970352800449 شماره پرونده: 9309980364900042 
شماره بایگانی شعبه: 930126 شاکی: اداره کار و امور اجتماعی به نشانی اصفهان-خ 
هزار جریب-انتهای خ کارگر متهم: آقای رمضان مشهدی زاده به نشانی مجهول المکان 
اتهام: به کارگیری اتباع خارجی بدون اخذ مجوز گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای رمضان مشهدی زاده دائر بر بکارگیری اتباع خارجه 
اجتماعی  امور  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  گزارش  به  توجه  با  قانونی  مجوز  اخذ  بدون 
اصفهان و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی 

به  دادگاه مستندا  نکرده است مجرمیتش محرز است و  دفاعی  نهایی حاضر نشده و 
با رعایت مواد 37و38 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392  ماده 181 قانون کار و 
محکوم  تعزیری  حبس  روز   10 تحمل  به  را  متهم  کیفری  سابقه  نداشتن  لحاظ  به 
دادگاه سپس ظرف  این  در  واخواهی  قابل  روز   10 و ظرف  غیابی  رای  این  می نماید 
م الف:8247  است.  اصفهان  نظراستان  تجدید  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   بیست 

تقی یار دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

مرتضی  خواهان:   255-93/3/31 دادنامه:  شماره   111/93 پرونده:  کالسه   240201
صدیقی به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-خ سهروردی-جنب رستوران شیرین نخل-

شرکت کیان پالست سپاهان خوانده: صباح کریمی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
زیر  کننده  امضا  به تصدی  اختالف  تاریخ 93/3/21 شعبه 19 شورای حل  به  مطالبه 
تشکیل پرونده کالسه 111/93 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا: در خصوص 
دعوی مرتضی صدیقی فرزند صادق به طرفیت صباح کریمی فرزند حسین به خواسته 
بانک  عهده   93/2/9-437/760627 شماره  چک  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه 
صادرات به انضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و اینکه خوانده هیچگونه ایراد و 
دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198و519و515و522 ق.آ.د.م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 160/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 93/2/9 تا زمان 
وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:8186 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240202 کالسه پرونده: 1901/92 شماره دادنامه: 93/2/31-295 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی رسولی فرزند غالمعلی به نشانی 
سیزده- فجر-فرعی  جانبازان-خ  مسکونی  شرقی-شهرک  بهشت  هشت  اصفهان-خ 

پالک36 خوانده: عبدا... اسماعیلی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته: فسخ 
قرارداد و مطالبه 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 می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
مهدی رسولی فرزند غالمعلی به طرفیت عبدا... اسماعیلی فرزند حسین به خواسته فسخ 
قرارداد مورخه 91/2/11 و مطالبه خسارات وارده همراه با هزینه های دادرسی مقوم به 
50/000/000 ریال نظر به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات 
خواهان آن  طی  که   91/2/11 مورخه  قرارداد  به  عنایت  با  و  دادرسی  جلسه  در   وی 
2 دانگ از ششدانگ کامیون کشنده خود به شماره انتظامی 374ح34ایران31 را به مبلغ 
85/000/000 ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن معامله خوانده صرفا مبلغ سی میلیون 
ریال به خواهان پرداخته ولیکن خوانده از عمل به تعهدات خود وفق بندهای 1و2و3 
قرارداد جهت ارائه 11 فقره چک و پرداخت حقوق و مزایای ناشی از سرویس دهی کامیون 
)مطابق عرف( به خواهان استنکاف ورزیده و در بند 3 مبایعه نامه مارالذکر قید گردیده 
در صورت انجام ندادن هر یک از تعهدات حق فسخ یکطرفه برای فروشنده می باشد و 
اینکه متعاقب ورود خسارت از ناحیه خوانده به موتور ماشین خواهان جهت بازسازی 
و تعمیر کامیون اقدام نموده و کارشناس رسمی دادگستری نیز میزان خسارات وارده 
به کامیون را به مبلغ 52/700/000 ریال تعیین و برآورد نموده که خواهان در جلسه 
رسیدگی خواسته خود را تقلیل داده و تقاضای مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال را همراه 
با هزینه کارشناسی و دادرسی را از محضر شورا درخواست نموده و با امعان نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای 
مبنی بر برائت ذمه خود تقدیم نداشته فلذا نظر به موارد صدراالشاره دعوی مطروحه 
خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 10و219 قانون مدنی ضمن اعالم فسخ قرارداد مورخه 91/2/11 مربوط 
به فروش یکدستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی 374ح34ایران31 منعقده فیمابین 
اصحاب دعوی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال همراه با 
پرداخت مبلغ 208/000 ریال هزینه نشر آگهی و دادرسی و مبلغ 700/000 ریال هزینه 
کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل 
 تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:8204 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   493-93/3/31 دادنامه:  شماره   128-93 پرونده:  کالسه   240203
شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی کریمی به نشانی اصفهان-باغ 
مجهول المکان  نشانی  به  مهابادی  رضایی  احمد  خوانده:  ساحل-پ101  دریاچه-ک 
از  ZX 600سی سی گردشکار: پس  مدل  انتقال سند موتورسیکلت  به  الزام  خواسته: 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست مهدی کریمی فرزند رمضان 
به طرفیت احمد رضایی مهابادی فرزند حسین به خواسته صدور حکم شایسته مبنی 
بر الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت مدل ZX به انضمام هزینه های 
دادرسی مقوم به سی میلیون ریال با توجه به اظهارات خواهان و رویت اصل مبایعه 
نامه عادی مورخ 82/4/24 که حکایت از وقوع بیعه فیمابین خواهان و خوانده دارد و 
اینکه سند مالکیت به نام خوانده می باشد و موتور و سند در ید خواهان  با توجه به 
قرار دارد و خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه اسرار مورخ 
93/2/10 در جلسه حضور نداشته و هیچ الیحه یا دفاعیه ای ابراز و ارائه ننموده لذا 
شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 10و35و219و220 قانون 
مدنی و 198و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت سند 
موتورسیکلت کاواساکی سیستم 600 مدل ZX به شماره موتور 037956 به رنگ قرمز 
و همچنین پرداخت 110/000 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:8205 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240204 کالسه پرونده: 1091/92 شماره دادنامه: 93/1/30-27 مرجع رسیدگی: شعبه 
22 شورای حل اختالف خواهان: محمد نریمانی خوانده: میترا شفیعی قهدریجانی نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای خواهان آقای محمد نریمانی فرزند علی به 
 10/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  قهدریجانی  شفیعی  میترا  خانم  خوانده  طرفیت 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با این توضیح که خواهان مدعیست خوانده با 
اتومبیل سواری پژو405 به شماره انتظامی 565ه96ایران23 از عقب با اتومبیل سواری 
اینجانب برخورد نموده و سپس متواری گردیده است خواستارخسارت وارده گردیده 
کارشناس  نظریه  شده  ارائه  مدارک  اصول  پرونده  محتویات  به  توجه  با  شورا  است 
شماره 306 مورخه 92/12/1 و کروکی افسر کاردان مبنی بر مقصر بودن خوانده و 
ایراد و یا  اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی حاضر نگردیده است هیچگونه  نظر به 
اعتراضی به خواسته خواهان وارد ننموده است مستندا به مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ شش میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون ریال بابت نظریه کارشناس و مبلغ یکصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص 
مازاد خواسته خواهان قرار رد صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 
روز قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:8190 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

240205 کالسه پرونده: 93-92 شماره دادنامه: 93/4/1-211 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی نشانی اصفهان-محمودآباد-خ 
گچ-سنگبری نسیم خوانده: حسین عزیزی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مختار 

عباسی به طرفیت آقای حسین عزیزی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه 
چک به شماره 965214-86/10/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه حضور 
ندارد 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 
می رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198-515-519-522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف)86/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:8807 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240206 در خصوص پرونده کالسه 604/93 خواهان محمد برخورداری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مرجان حیدری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/6/1 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8180 شعبه 13حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240207 در خصوص پرونده کالسه 93-574 خواهان علی صالح محمدی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت حسن چهارلنگی ایذه ای-روح ا... اسالمی نورعلی 
مومنی-صفدر صیدان پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/6/11
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:8166 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240208 در خصوص پرونده کالسه 2023/92 خواهان امین اخوان شریف دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  دولت آبادی  داوری  محمدرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/10 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8165 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240209 در خصوص پرونده کالسه 509/93 خواهان هادی عالی پور دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  کاظمی  محمدرضا  طرفیت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/6/2 ساعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8164 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240210 در خصوص پرونده کالسه 394/93 خواهان آزاده خدائی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند رسمی خودروی پژوROA و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت 
منوچهر بیگی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/23 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
اخذ در صورت عدم حضور  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف مراجعه و نسخه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8145 شعبه پنجم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240211 شماره ابالغیه: 9310100352403539 شماره پرونده: 9309980352400378 
و  بهروز صلواتی  مدیریت سید  به  قیرآکام  بایگانی: 930401 خواهان شرکت  شماره 
حمید پارسا دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل شکارچی هومساری به خواسته 
دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارات  مطالبه 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980352400378  و  ارجاع   352 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
م الف:8217  گردد.   فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240212 شماره ابالغیه: 9310100352403541 شماره پرونده: 9309980352400379 
و  بهروز صلواتی  مدیریت سید  به  قیرآکام  بایگانی: 930402 خواهان شرکت  شماره 
حمید پارسا دادخواستی به طرفیت خوانده حسن شهرکی به خواسته مطالبه خسارات 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 352 ارجاع و به کالسه 9309980352400379 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/06/15 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:8218 میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

240233 شماره: 103/93/1030/24 خانم بی بی فرهنگ گرانمایه فرزند قیصر به کدملی 
امضاء شهود  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به   6229815567 شماره 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت دوازده سهم مشاع از چهل سهم 
جزء  میمه  خندق  دشت  در  واقع  قفیزی  چهل  مشهور  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ 
بخش ثبتی میمه که در صفحه 376 دفتر 93 ذیل ثبت 8814 به نام آقای قیصر گرانمایه 
فرزند اسدا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی شماره 81568 مورخ 
نیز  دیگری  معامله  و  یافته  انتقال  نامبرده  به  شاهین شهر   26 دفترخانه   1377/06/25
انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به 
علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه
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یونجه؛ سلطان گیاهان اینان در روز قیامت سیر می شوند.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

محققان دانشگاه آکسفورد در مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که 
مدل و شیوه چیدن ظروف در طعم و مزه غذاها اثر فراوانی دارد.

به گفته محققان غذا خوردن با قاش��ق نق��ره ای طعم غذا را بهتر 
می کند؛ روانشناس��ان کش��ف کردند که وزن، مدل و حتی رنگ 
 قاش��ق و چنگال می تواند در طعم غذا اثر داش��ته باشد؛ به گفته

 آن ها خوردن ماس��ت با یک قاش��ق نقره ای طعم بسیار خوب و 
شیرینی نسبت به یک قاشق معمولی دارد.

این مطالعات نشان داده اس��ت که رنگ ظروف می تواند موجب 
شیرین شدن ماس��ت ش��ود و رنگ ظروفی که با غذاها مطابقت 
دارند، طعم غذا را بهتر می کنند؛ به گفته آن ها وجود دلیل دیگری 
که در طعم غذا اثر گذار اس��ت، رعایت نکردن آداب درس��ت غذا 
خوردن است، برای مثال برای خوردن پنیر استفاده کردن از قاشق 

به جای چاقو در طعم پنیر اثر می گذارد.
پروفس��ور »چارلز اس��پنس« نویس��نده این پژوهش و بررس��ی 
در دانش��گاه آکس��فورد می گوید: رس��توران ها با تغییر ظروف و 
رنگ آمیزی و چیدمان میز و مدل جدید قاش��ق و چنگال یک اثر 

کاماًل روانی و خوبی در مش��تری می گذارند و این نتایج به وضوح 
نشان می دهد این کار نوعی بازی کردن با سلیقه مشتری است.

محققان برای اثبات این نظریه 35 شرکت کننده را برای ارزیابی 
طعم ماست با کارد و چنگال پالستیکی مورد آزمایش قرار دادند؛ 
گروهی که ماست را با قاشق های پالستیکی سبک وزن خوردند 

نسبت به آن هایی که ماست را با قاشق سنگین خوردند شیرین تر 
و خوش طعم تر حس کردند.

آزمایش دیگری نیز نش��ان داد که خوردن ماست با قاشق نقره ای 
سنگین در مقایسه با مدل های پالستیکی و استیل ضد زنگ طعم 

و مزه بهتری دارد.
پژوهش��گران معتقدند دلیل این تغییر طعم ممکن است به دلیل 
تصورات غلط در مورد چگونگی ظاه��ر ظروف و حس خوردن آن 
باشد و این حس به مواد غذایی منتقل می شود؛ مثال طعم ماست 
با قاشق سفید پالستیکی بهتر و شیرین تر از قاشق سیاه است؛ این 
نتایج در آزمایش قبلی نیز نش��ان داد که کیفی��ت و رنگ ظروف، 

اثراتی در طعم غذا می گذارد.
دکتر »ونس��ا هارار« یکی دیگر از نویس��ندگان این بررسی افزود: 
تغییر ظروف می تواند در خوشمزه بودن غذا تأثیر فراوانی داشته 
باشد و این یک اثر روانی است که بر روی انسان دارد و با این روش 
می توان حتی روی شیوه غذا خوردن و اندازه غذا و مقدار نمک آن 

نیز استفاده کرد.

طعم ماست با چه قاشقی بهتر است؟

ناس��ا ویدئویی از ش��بیه س��ازی برخورد دو س��تاره نوترونی 
 منتش��ر کرده ان��د که نح��وه تش��کیل س��یاه چاله را نش��ان

می دهد.ناس��ا در ویدئویی جدید برخورد دو ستاره نوترونی را 
به تصویر کش��یده اس��ت، آن چه که به آن »خشونت بارترین 
رویدادهای کیهانی« م��ی گویند. وقتی س��تاره ای در اندازه 
3۰ برابر بزرگ تر از خورش��ید ما در یک انفج��ار ابرنواختری 
 می میرد، یک س��تاره نوترونی از آن برجا می ماند. بر اس��اس 
پژوهش های ناس��ا، جرم حجم��ی برجا مانده از یک س��تاره 
نوترونی یک و نیم برابر جرم حجمی خورش��ید اس��ت که در 
یک کره ۲۰ کیلومتری فش��رده می ش��ود.وزن یک سانتیمتر 
مکعب از هس��ته اصلی س��تاره ه��ای نوترونی بیش��تر از کوه 

اورست است. در ویدئوی انیمیشن س��اخته ناسا، هنگامی که 
شبیه سازی شروع می شود، این س��تاره ها تنها ۱۸ کیلومتر 
 با یکدیگ��ر فاصله دارند. وقتی س��تاره ها ب��ه یکدیگر برخورد

 م��ی کنن��د »کش��یدگی ه��ای ش��دیدی« آن ه��ا را از 

 ش��کل م��ی ان��دازد. ای��ن برخوردها ممکن اس��ت پوس��ته
 ستاره ها را بش��کافد و محتوی آن ها را به بیرون پرتاب کند. 
س��تاره کوچکت��ر در نهایت خرد م��ی ش��ود و محتویاتش به 
ش��کل یک بازوی حلقوی از م��واد داغ و س��وزان درمی آید.

 در همی��ن حال، س��تاره بزرگ ت��ر آن م��واد را در خود جمع 
می کند تا جایی ک��ه دیگر نمی تواند در براب��ر نیروی گرانش 
مقاومت کند و در یک سیاه چاله س��قوط می کند. سیاه چاله 
 در نهایت بیش��تر این مواد به جا مانده از س��تاره را به س��وی

 خود می کشد.دانشمندان ناسا این فرضیه را مطرح کرده اند 
که ادغام ستاره های نوترونی در یکدیگر، انفجارهای اشعه گاما 

را پدید می آورد. 

یکی از دغدغه های  همیشگی والدین در این موضوع خالصه 
می ش��ود که هم اکنون فرزندانش��ان در کجا هس��تند و این 
 نگرانی تنها با شنیدن صدای فرزندان و اطالع از محل آنها آرام 
می شود.  زمانی که اسم سنسورهای ردیابی شنیده می شود، 
ناخ��ودآگاه تصاویری از فیل��م های پلیس��ی و جنایی متصور 
می ش��ود که در این فیلم ها پلیس ب��رای ردیابی جنایتکاران 
یا متهمان از سنسورهای ردیابی اس��تفاده می کند.اما اکنون 
والدین امریکایی برای اط��الع از محل و مکان فرزندان خود به 
استفاده از سنسورهای ردیابی روی آورده اند و بنا بر گزارشات 
ارایه ش��ده اس��تفاده از این سنسورها با اس��تقبال بی نظیری 

از س��وی والدین امریکایی مواجه ش��ده اس��ت. سنسورهای 
الکتریکی ردیابی مجهز به سیس��تم جی.پی.اس بوده تا محل 
 و اس��تقرار کودکان را در هر نقطه نش��ان دهند.LG، یکی از 
شرکت هایی اس��ت که در این مسیر گام برداش��ته و به تولید 
 سنس��ورهای ردیابی کودکان پرداخته اس��ت. سنسوری که

 می تواند در هر ساعت از ش��بانه روز، محل و مکان فرزندان را 
به والدین آن ها گزارش کند.»ساموئل گیبز«، یکی از طراحان 
این سنس��ورهای الکترونیکی می گوید: معموال والدین برای 
استفاده از این سنس��ورها با عدم پذیرش از سوی فرزندانشان 
مواجه می شوند اما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ 

زیرا بچه ها از همان دوران کودکی احس��اس بزرگی داش��ته 
 و دوست ندارند که توس��ط والدین کنترل ش��وند یا به نوعی 
می توان گفت خواهان استقالل خود هس��تند. در پاسخ باید 
گفت، زمانی که بچه ها کوچک تر هستند می توان سنسورها را 
بدون اینکه متوجه شوند در داخل کیف آن ها قرار داد اما زمانی 
که بچه ها تبدیل به نوجوانانی می شوند که در معرض خطرات 
بیشتری مانند اعتیاد، بزه کاری و غیره قرار دارند و ممکن است 
دروغ های متفاوتی را ب��ه والدین خود در رابط��ه با مکانی که 
هستند بگویند، می توان سنس��ورهای کوچکی را داخل تلفن 

همراه آن ها نصب کرد.

لیوانی مناسب محیط زیست 
برای مایعات داغ 

لیوان ه��ای پالس��تیکی 
مضرات زی��ادی دارد برای 
حل این مضرات لیوان های 
زیادی وجود دارد که یکی 
از ای��ن لیوان ه��ا به ش��ما 

معرفی می شود.
باش��گاه  گ��زارش  ب��ه 
خبرنگاران،درحال حاضر 
لیوان های مختلفی در بازار وجود دارد، لیوان های پالس��تیکی و 

گیاهی، شیشه ای...
 یک نوع  لیوان جدید برای قهوه یا چای طراحی ش��ده است که 
عالوه بر گرم نگه داشتن قهوه یا چای به دلیل جنس مخصوصش  

تا هفت بار بازیافت  می شود.
همانط��ور که می دانی��د نوش��یدن مایعات، مخصوص��ا مایعات 
گ��رم در داخل لیوان ه��ای پالس��تیکی مضر اس��ت، همچنین 
فراین��د بازیافت ای��ن لیوان ها باعث ه��در رفتن ان��رژی زیادی 
 می ش��ود و م��واد ش��یمیایی آن باع��ث می ش��ود ای��ن فرآیند 

پر هزینه باشد.
 ای��ن جن��س مخصوص ک��ه مانن��د مقوا اس��ت ع��اری از مواد 
ش��یمیایی اس��ت و به راحت��ی قاب��ل بازیافت اس��ت ک��ه این 
 قابلی��ت ب��رای حفاظ��ت از محیط زیس��ت اط��راف ما بس��یار

 سودمند است.

افراد کم خون، انگور و مویز 
بخورند

اس��تاد دانش��کده ط��ب 
س��نتی گف��ت: خ��وردن 
انگور م��واد زای��د موجود 
در خون را که باعث ایجاد 
رس��وبات مضر در اعضای 
بدن می شود را دفع کرده 
و باع��ث تصفی��ه خ��ون 

می شود.
دکتر غالمرضا کردافشاری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایس��نا(، با بیان اینکه انگور طبیعتی گرم و 
تر دارد، افزود: انگور یکی از مقوی ترین میوه ها است و بهترین 
مرمت کننده اعضای بدن است و از حیث تولید انرژی در بدن 
بس��یار قابل توجه است.کردافش��اری توصیه کرد: می توان به 
جای استفاده از داروهای شیمیایی برای رفع کم خونی و ضعف 
عمومی بدن از انگور یا آب انگ��ور و در فصولی که انگور وجود 
ندارد، از ش��یره انگور اس��تفاده کرد.وی خواص انگور رسیده 
به درخت و خشک ش��ده )مویز( را مورد توجه ویژه قرار داد و 
گفت: بهترین مویز نوع چاق و پرگوشت، شیرین و کم دانه آن 
و بدترین مویز نوع خش��ک و کم گوشت و پردانه آن است.این 
متخصص طب سنتی گفت: طبیعت مویز گرم و مایل به اعتدال 
است، اعصاب و قلب را تقویت می کند و مواد نامناسب و غلیظ 

را آماده دفع کرده و از بدن خارج می کند.

  قهوه بیماری پارکینسون 
را کاهش  می دهد

تحقیق��ات جدید نش��ان 
داده است نوش��یدن قهوه 
می توان��د خط��ر ابت��ال به 
بیماری ه��ای عصبی مانند 
پارکینسون را کاهش دهد.

بر اساس همین پژوهش ها  
محققان تغیی��رات ژنتیک 
 )GRIN۲A خ��اص )ژن
که به عامل محافظ در برابر بیماری پارکینسون شناخته شده 

را شناسایی کردند.
محققان دانشگاه لینش��وپینگ در س��وئد ترکیبی از کافئین 
عامل محافظ و این نوع ژن در GRIN۲A در بیماران مبتال 
به پارکینسون از دو شهرس��تان در جنوب این کشور را مورد 

بررسی قرار دادند.
بر اساس گزارش منتشر شده در مجله علمی پالس ، این تحقیق 
نشان داد که آن دسته از افرادی که هر دو عامل را دارا بودند در 

معرض خطر کمتری به ابتال به این بیماری بودند.
محققان توضیح دادند که مقدار زیاد مصرف قهوه در این مورد 

بسیار برجسته تر نشان داده است.
بیماری های عصبی مانند پارکینس��ون دارای یک پس زمینه 
پیچیده است که در آن عوامل ژنتیک و قرار گرفتن در معرض 

عوامل محیطی درگیر هستند.

ناسا وحشتناک ترین رویداد کیهانی را رصد کرد

رواج سنسورهای ردیاب کودکان در آمریکا

گیاه یونجه را به دلیل دارا بودن انواع ویتامین ها، مواد 
معدنی و پروتئین ها سلطان گیاهان می نامند.

 یونجه، گیاهی است غریب که امروزه در اذهان عمومی 
تنها به درد علوفه دام می خورد، درحالی که در گذشته 
استفاده های فراوان از این گیاه پرفایده می شده است.

این گیاه که عمدتاً در آس��یا کشت می ش��ود از اولین 
گیاهان دارویی شناخته شده برای بشر است.

 »یونجه« که در فارس��ی ب��ه آن »اسپس��ت باغی«، 
»سپس��ت«، »س��بیس« یا »درف��ا«، در افغانس��تان 
»اسپیش��تا« و در ترکی ب��دان »یونج��ه«، به رومی 
»میدیکی«، به مصری »قضب« و ب��ه عربی »رطبه« 
یا همان »فصفصه« گویند، گیاهی اس��ت علفی، پایا و 
از تیره پروانه واران و هم دسته شبدرها که ارتفاع آن تا 
یک متر می رسد. دارای س��اقه های بلند و برگچه های 
نازک، نوک تیز و بیضی شکل. گل هایش غالباً بنفش، 
کوچک یا گاهی زردرنگ اس��ت و به شکل سیر، میوه 
»یونجه« مانند صدف اس��ت و دانه داخل میوه مانند 
لوبیا ولی کوچک تر از آن اس��ت. »یونجه« ریش��ه ای 
بس��یار عمیق دارد که تا س��ه متر به عمق زمین نفوذ 
می کند، در نتیجه ویتامین ها و مواد معدنی را از خاک 
تهیه می کند. این گیاه از علف های خوب مراتع است و 

بهترین نوع آن سبز املس )نرم( است.
این گیاه در اکثر نقاط جهان رشد می کند و به صورت 
وحش��ی در بعضی نواحی معتدل آسیا و شمال آفریقا 
می روید که انواع و اقسام دارد. مزاج یونجه تازه در آخر 
اول گرم و تر و خشک آن، گرم و خشک است و قوتش 

تا پنج سال باقی می ماند.
یونجه از نظر تغذی��ه عمومی غذایی کامل اس��ت که 
چاق می کند و آهن بس��یاری دارد و خوردن آن تمام 
اعضای ب��دن را تقویت می کند، »یونج��ه« در درمان 
ضعف عمومی، ضعف بنی��ه، کم خونی و اعصاب مفید 
است و مغز و ستون فقرات را قوت می بخشد. این گیاه 
خوراکی با خ��واص تغذیه ای فوق الع��اده، منبع غنی 
از ویتامین ه��ای B ,K ,E ,D ,A و همچنی��ن امالح 
معدنی نظیر کلسیم، اسیدفولیک، منیزیم، پتاسیم به 
حساب می آید و البته مصرف خشک آن تأثیرگذارتر 

خواهد بود.
از دیگ��ر فواید گیاه یونجه این اس��ت که حاوی مقدار 
قابل توجهی پروتئین اس��ت. عالوه بر این ریشه گیاه 
یونجه قابلیت آن را دارد که تا عمق ۱۸ متری زمین هم 
پیش روی کرده و ویتامین ها و مواد معدنی بیشتری را 

از خاک جذب کند.
بررسی های گذشته حاکی از آن است که مصرف گیاه 
یونجه می تواند در پاک سازی روده از مواد سمی موثر 
باش��د. همچنین گیاه یونجه کلس��ترول بد را کاهش 

می دهد و در تصفیه خون نقش دارد.
 مروری بر خواص یونجه

* یونجه ی پخته ملین و خش��ک آن قابض است، تازه 
آن نفاخ است.

* مداومت در خوردن شربت یونجه چاق کننده و مولد 
خون صالح و ضماد کوبیده آن با عسل محلل ورم سرد 

و با سرکه محلل ورم گرم است.
* یونجه مدر حیض اس��ت خصوصاً چون در حمام یا 
بعد از آن تناول کنید و جهت خش��ونت سینه و سرفه 

نافع است.
* خوراک آن ش��یر را زیاد می کند ب��ه خصوص تخم 

یونجه.
* مقدار ویتامین C آن دو برابر »جعفری« و چهار برابر 
»لیموترش« اس��ت و ویتامین A آن از »شب کوری« 

جلوگیری می کند.
* یونج��ه همچنین مق��داری ویتامین D داش��ته و 
 سرش��ار از ویتامی��ن K اس��ت ک��ه خ��وردن آن از

 خون ریزی جلوگیری می کن��د و پخته آن برای رفع 
یبوست مفید است.

* ضماد پخته یونجه روزی دو بار جهت رعش��ه مفید 
است.

روش تهیه شربت یونجه
برای تهیه شربت یونجه 3۰۰ گرم یونجه خشک را در 
یک لیتر آب می جوش��انند تا نصف شود، سپس آن را 
با فشار صاف نموده و با 9۰۰ گرم قند یا شکر شیرین 

کرده روزی ۲۰۰ تا 3۰۰ گرم مصرف کند.
یونج��ه را می توان دم ک��رده و آن را ب��ه صورت چای 
نوش��ید. همچنی��ن می توان ای��ن گیاه را ب��ه صورت 
کپس��ول و همچون قرص های مولتی ویتامین روزانه 

مصرف کرد.
ترک اعتیاد با یونجه

روش پزشکان قدیم ایران در معالجه اعتیاد، ساختن 
داروهایی بود که معتاد را نسبت به خود اعتیاد متنفر و 
حساس می کرد و برای این کار معموالً از تعفن یونجه، 
افسنتین و چند گیاه دیگر اس��تفاده می کردند. اخیراً 
داروسازان سنتی هند یونجه تازه را خرد کرده دو ماه 
در الکل خیس��انده و بعد یک استکان آن را با مقداری 
آب موقع خماری به معتاد می خورانند و بعد دس��تور 
می دهند که از ماده مورد اعتیاد خود اس��تفاده کند. 
محلول الکلی یونجه به علت داش��تن م��اده صابونی 
)ساپونین( ش��خص را ناراحت کرده و نسبت به ماده 
مورد اعتیاد متنفر و بیزار می س��ازد و تا مدتی زیاد از 
آن بدش می آید. این روش سابقاً در ایران برای درمان 
اعتیاد به الکل ب��ود، اکنون برای معالج��ه معتادان به 
تریاک و س��یگار و حتی هرویین ب��ه کار رفته و نتایج 

عالی داده است.

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

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

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

اَللّ�ُهمَّ اْهِدنی فیِه لِصالِِح االَْْعماِل، َواْقِض لی فیِه
خدایا راهنماییم کن در آن به کارهای شایسته و برآور در آن

ؤاِل، یا عالِماً بِما  الَْحوآئَِج َواالْماَل، یا َمْن ال یَْحتاُج اِلَی التَّْفسیِر َوالسُّ
حاجات و آرزوهای مرا ای کسی که نیازی به شرح حال و درخواست 

نداری ای دانا و آگاه
د َو آلِِه الّطاِهریِن[.)۱(  فی ُصُدوِر الْعالَمیَن، ]َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

بدان چه در دل مردم جهانیان است درود فرست بر محّمد و آل پاکش

بال هایت را کجا جا گذاشتی؟

پرنده بر ش��انه های انسان نشست .انس��ان با تعجب رو به پرنده کرد 
و گفت :

 - اما م��ن درخت نیس��تم . تو نم��ی توانی روی ش��انه من آش��یانه
 بسازی .پرنده گفت :

- من فرق درخت ها و آدم ها را خ��وب می دانم . اما گاهی پرنده ها و 
انسان ها را اشتباه می گیرم .

انس��ان خندید و به نظرش این بزرگ ترین اشتباه ممکن بود .پرنده 
گفت :

 - راس��تی، چرا پر زدن را کنار گذاش��تی ؟انس��ان منظ��ور پرنده را
نفهمید ، اما باز هم خندید .پرنده گفت :

- نمی دانی توی آسمان چقدر جای تو خالی است .
انس��ان دیگر نخندید.  انگار ته ته خاطرات اش چیزی را به یاد آورد . 
چیزی که نمی دانست چیست . شاید یک آبی دور ، یک اوج دوست 

داشتنی .پرنده گفت :
- غیر از تو پرنده های دیگری را هم می شناسم که پر زدن از یادشان 
رفته است . درست است که پرواز برای یک پرنده ضرورت است ، اما 

اگر تمرین نکند فراموشش می شود .
پرنده این را گفت و پر زد . انس��ان رد پرنده را دنب��ال کرد تا این که 
چشم اش به یک آبی بزرگ افتاد و به یاد آورد روزی نام این آبی بزرگ 
باالی سرش ، آسمان بود و چیزی شبیه دلتنگی توی دلش موج زد .

آن گاه خدا بر شانه های کوچک انسان دست گذاشت و گفت :
- یادت می آید تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم ؟ زمین و آسمان هر 
دو برای تو بود . اما تو آس��مان را ندیدی . راستی عزیزم، بال هایت را 

کجا جاگذاشتی ؟
انسان دست بر شانه هایش گذاشت و جای خالی چیزی را احساس 

کرد . آن گاه سر در آغوش خدا گذاشت و گریست .

 درمان سکسکه

سکس��که نوعی عمل انعکاس��ی در بدن اس��ت که در اثر نفخ و سوء 
هاضمه ایجاد شده و به راحتی هم درمان می شود.

 نام پزشکی سکسکه singultus است.سکسکه یک عمل انعکاسی 
است و بدان معنی است که شما هیچ کنترلی بر آن ندارید. سکسکه 
معموال جدی نیست و در بسیاری از موارد فقط برای چند دقیقه وجود 
دارد مشکالت شایع گوارشی مثل نفخ و سوء هاضمه سبب سکسکه 
می شود. در موارد نادر، سکس��که می تواند برای مدت زمان طوالنی 
دوام داشته باشد. سکسکه بیش از 4۸ س��اعت را به سکسکه مداوم 
یا طوالنی ) سکسکه بیش از 4۸ ساعت ( و سکسکه مقاوم به درمان 
) سکسکه بیش از یک ماه ( تقسیم می کنند. سکسکه شایع است و 
بیشتر مردم در موقعی از زندگی خود دچار سکسکه می شوند و در هر 
سنی، از جمله نوزادان تاثیر می گذارد. زنان و مردان به میزان مساوی 
دچار سکس��که کوتاه مدت می شوند.بیشتر سکسکه ها به سرعت و 
معموال بعد از چند دقیقه رفع می ش��ود و معموال هیچ درمانی مورد 
نیاز نیس��ت.با این حال، در موارد سکسکه های پیوسته و العالج که 
طوالنی تر از 4۸ ساعت می شود. برای تشخیص علت و درمان مناسب 
تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.با این حال، خدمات زیر می تواند 
به متوقف کردن سکسکه کمک کند این خدمات عبارتند از:در یک 
کیسه کاغذی تنفس کنید ) هرگز کیس��ه را بر سر خود نکشید (در 
حال بلع، به آرامی بر روی بینی خود فشار دهید.برای فشرده سازی 
قفسه سینه خود به جلو خم شوید.یک قاشق شکر بخورید تا سکسکه 

را متوقف کند.برای دوره های کوتاه مدت نفس خود را نگه دارید.
زانوی خود را به طرف قفس��ه س��ینه خود بکش��ید.برای یک دوره 
 کوتاه نفس خود را نگ��ه دارید.جرع��ه جرعه آب س��رد را به آرامی

 بنوشید.
به آرامی بر دیافراگم فشار دهید.شکر دانه ریز بلع کنید.
یک لیمو را گاز بزنید.با آب غرغره کنید.سرکه مزه کنید.

دعای روز هفدهم

داستان 

عکس نوشت

بدون 
شرح 
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