
 فرهنگسرای عشایری دراصفهان بر پا می شود 
برای اولین بار درکشور صورت می گیرد

داد پزشک صورت می گیرد  با اجرای طرح 
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رییس کانون مدرسان خانه موسیقی با انتقاد از شرایط فعلی موسیقی 
کش��ور از دولتمردان خواست تا هرچه زودتر نس��بت به راه اندازی 

واقعی ارکستر های ملی و سمفونیک اقدام کنند.
 مصطفی کمال پورتراب پیشکسوت موسیقی ایران با اشاره به شرایط 

این سال های موسیقی کشور توضیح داد: اصوال برای تغییر...

 موسیقی علمی درایران
 هنگ کرده است

تحصیالت عالی برای ایثارگران  
رایگان است 3

قیمت تخم مرغ
4 افزایش یافت 2

روحانی :چیزی را که در ظرف دولت 
نگنجد به مردم قول نخواهیم داد

بنزین
 400 تومانی به 
ته خط 
رسید

 26 درصد جمعيت خانوارها 
زیر خط فقر زندگي مي کنند

 فعاليت افراد غيرمجاز در
 اسکان گردشگران ؛ممنوع

مهاجرت  پذیری بازنشستگان  
استان را افزایش داده است 

 دليل عجيب محققان برای 
مرگ زودتر مردها!

 کنار آمدن با معلوليت اولين
 گام برگشت به زندگی است
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ساعت کاري شهر رویاها 
تغییر کرد

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي 
و ورزشي سپاهان اعالم کرد: ساعت فعالیت شهر 

رویاها با توجه به سردي هوا  تغییر یافت.
با توجه به سرد شدن هوا س��اعات کار مجموعه 
ش��هررویاها از س��اعت ۹ صبح تا ۱۹ بعد ازظهر 
است. همچنین مجموعه شهر رویاها در روزهاي 

شنبه و یکشنبه نیز تعطیل است. 

 پایان مرگ  های 
مشکوک در  کشور

اصفهانی ها در تخلفات رانندگی سوم شدند
رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا به ارایه آخرین آمار تخلفات رانندگی شهرهای کشور پرداخت.رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در خصوص تخلفات 
رانندگی درون شهری گفت: استان های سمنان، خراسان رضوی، مرکزی و یزد به ترتیب دارای بیشترین تخلفات رانندگی در حوزه درون شهری هستند.   وی در 

ادامه با اشاره به این که استان مازندران دارای بیشترین تخلف در حوزه برون شهری است، افزود: استان های هرمزگان، کرمانشاه و کرمان در...

طرح دادپزش��ک با هدف تشخیص علمی 
و قانونی مرگ های مش��کوک در دل مرگ 
های طبیعی در کشور بعد از 2 سال تاخیر 
با حضور 200 پزشک در بیشتر استان های 

کشور آغاز شد.
»سالم ... خوابید؟ ... بیدار شووووو ... خدای 
من زنگ بزنید اورژان��س...« این دیالوگ یا 
گفته ها با ادبیات مختلف روزانه هزاران بار 
 در کش��ور از زبان بازماندگان اموات تکرار

 می ش��ود. آنهایی که عزیزان خود را بر اثر 
کهولت س��ن، بیماری و یا مرگ طبیعی از 

دست می دهند.
اما اگر کمی با تامل و بدون احساس��ات به 
موضوع مرگ ه��ای طبیعی ن��گاه دقیقی 
داشته باشیم این س��وال پیش می آید که 
آیا واقع��ا فردی که در خانه یا بیمارس��تان 
و مکان دیگ��ر تحت عنوان م��رگ طبیعی 
جان خود را از دس��ت داده واقع��ا به مرگ 

طبیعی فوت کرده است؟ آیا ممکن نیست 
پزش��ک تایید کننده م��رگ جزییات ریز 
علت فوت را ندیده باشد و مرگ را طبیعی 
اعالم کند؟ آی��ا ممکن نیس��ت این مرگز 
 طبیعی به نوعی مرگ بر اثر مسمومیت یا... 

باشد؟
این س��واالت در حال��ی مطرح می ش��ود 
ک��ه آماره��ای موج��ود در دس��تگاه های 
 نظارت��ی در س��ال های گذش��ته نش��ان

 می دهد س��االنه حدود ۱00 ه��زار میت 
بدون مجوز پزشک دفن می شوند که شاید 
بسیاری از این اموات به مرگ طبیعی نمرده 
باش��ند. و البته ش��اید صدها نفر هم با یک 
تایید پزشک دفن شده باشند اما واقعا مرگ 

طبیعی نباشد.
حاال این س��وال مطرح می شود که چگونه 
می توان از مرگ طبیعی یا غیر طبیعی یک 

شهروند آگاه شد و به درستی...
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يادداشت

طرح کنترل قدرت موشکی ايران 
ابلهانه است

 مش��اور عال��ی نماین��ده ولی فقی��ه در س��پاه ب��ا بی��ان اینکه
 پروژه های موشکی ایران عمدتا با هدف افزایش قدرت دفاعی و 
بازدارندگی تعریف می ش��ود، گفت: طرح کنترل قدرت موشکی 
ایران ابلهانه است.سردار یداهلل جوانی مش��اور عالی نماینده ولی 
فقیه در سپاه با بیان اینکه مهمترین مسئله در هر کشوری مسئله 
امنیت ملی آن است، گفت: در راس منافع ملی امنیت ملی مهم 
بوده و امنیت ملی زمانی تامین خواهد ش��د ک��ه آن ملت بتواند 
 از حقوق خود دفاع و تهدی��دات را پاس��خ داده و همچنین مانع 

شکل گیری برخی تهدیدات علیه خود شود.
وی با اشاره به هشت سال دفاع حق علیه باطل در جنگ تحمیلی 
افزود: ملت ما در پرتو دفاع مقدس توانس��ت در مسیر شکوفایی 
قرار بگیرد که این شکوفایی ها نیز در عرصه های مختلف از جمله 
در حوزه صنایع دفاعی، نظام��ی و تجهیزات به خصوص در بحث 

موشکی برجسته بوده و دارای جایگاه خاصی است.

شرايط توافق بیش از هر زمان فراهم 
شده است

مع��اون حقوق��ی و بی��ن المل��ل وزارت امور خارج��ه گفت: 
چنانچه طرف غربی با حس��ن نی��ت مصمم به نیل ب��ه توافقی 
مرضی الطرفین باش��د، ش��رایط توافق بیش از ه��ر زمان دیگر 
فراهم اس��ت .الپو پیس��تلی، معاون وزیر خارجه ایتالیا با س��ید 
عباس عراقچی، معاون ام��ور حقوقی و بین الملل��ی وزارت امور 
 خارجه دی��دار و در خص��وص آخرین تحوالت و رون��د مذاکرات

 هس��ته ای جمهوری اس��امی ای��ران و کش��ورهای عضو گروه 
1+5 گفتگو ک��رد.در این دی��دار عراقچ��ی با اش��اره ای گذرا به 
اه��م مباحث مط��رح ش��ده در جری��ان آخری��ن دور مذاکرات 
جمهوری اسامی ایران و 1+5 در وین، مواضع اصولی کشورمان 
 در خص��وص موضوعات مح��وری مرتبط ب��ا برنام��ه صلح آمیز 
هسته ای جمهوری اس��امی ایران را تشریح و تاکید کرد: پس از 
چندین ماه مذاکره س��خت و پرداختن به مسائل به شدت فنی و 
پیچیده اکنون مسیر دستیابی به تفاهم تا حد زیادی هموار شده و 
چنانچه طرف غربی با حسن نیت مصمم به نیل به توافقی مرضی 

الطرفین باشد ، شرایط آن بیش از هر زمان دیگر فراهم است.

کاردار يمن به وزارت خارجه 
فراخوانده شد

 در پی وقوع انفجار در منطقه دیپلماتیک الحده که منجر به وارد 
آمدن خساراتی به اقامتگاه سفیر جمهوری اسامی ایران در صنعا 
ش��د، کاردار یمن در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و 
مراتب اعتراض کشورمان نسبت به قصور دولت یمن در حفاظت 
از اماکن دیپلماتیک کشورمان به وی اباغ و همچنین یادداشت 
رسمی اعتراض جمهوری اسامی ایران به کاردار ارایه و شناسایی، 
معرفی و مجازات عامان این اق��دام و تامین حمایت های الزم به 
منظور حفاظت از اماکن دیپلماتیک ایران مورد تاکید قرار گرفت.

در نیمه نخست سال 94

يادواره سرداران شهید چهارمحال 
و بختیاری برگزار می شود

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری با اعام 
برگزاری یادواره سرداران شهید این استان در نیمه نخست سال 
آینده، گفت: برای برگزاری این یادواره 300 برنامه تدوین شده 

که 60 برنامه آن محوری و اساسی هستند.
 رضا محمدسلیمانی در ستاد برگزاری یادواره سرداران شهید 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، این یادواره نیمه نخست سال 1394 در شهرکرد 
برگزار می ش��ود.وی تأکید ک��رد: برای برگزاری ه��ر چه بهتر 
یادواره سرداران شهید چهارمحال و بختیاری 14 کمیته برای 
این امر فعال شده و برنامه ریزی های الزم را در این زمینه انجام 
خواهند داد.این مسئول افزود: برای برگزاری این یادواره 300 
برنامه تدوین شده که 60 برنامه آن محوری و اساسی هستند.

محمدسلیمانی تصریح کرد: ساخت 10 فیلم مستند از سرداران 
شهید، ساخت دو فیلم داستانی مربوط به شهدای چهارمحال 
و بختیاری، تألیف 85 عنوان کتاب و جمع آوری 411 هزار سند 
شامل انواع عکس، فیلم و برگه های مکتوب از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته برای برگزاری باش��کوه یادواره سرداران شهید 
استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.فرمانده سپاه قمر 
بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری گفت: نوشتن قرآن کریم 
از سوی یکی هنرمندان این استان و درج نام شهیدان در حاشیه 
آن، بافت فرش 12 متری چالشتری با نشان گلزارهای شهدا و 
چاپ 180 عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت از دیگر اقدامات 
انجام شده به مناسبت برگزاری یادواره سرداران شهید در این 
استان محسوب می ش��ود.وی خاطرنشان کرد: ساخت یادمان 
دفاع مقدس رزمندگان چهارمحال و بختیاری در شهرس��تان 
شوش خوزستان، ساخت نماد ایثار و شهادت در سردر مساجد 
و نوشتن و س��اخت قاب قرآنی بزرگ مزین به عکس شهدا نیز 
همزمان با برگزاری یادواره س��رداران ش��هید این استان انجام 
می شود.محمدس��لیمانی اظهار داش��ت: مجموعه ورزشی در 
شهرک منظریه شهرکرد با امکانات زمین چمن و پیست با نام 
شهدا نیز جزء برنامه های اولویت دار مسئوالن در چهارمحال و 
بختیاری است.وی تصریح کرد: شهدا بر گردن ما حق دارند و آنها 
با فدا کردن جان خود آزادی امروز را برای ما به ارمغان آوردند و 
بر همین اساس نیاز است با برگزاری این نوع برنامه های فرهنگی 
 نس��ل جوان را بیش��تر از گذش��ته با فداکاری های شهدا آشنا 

کنیم.

رییس جمهور با اعام تصمیم دولت برای واگذاری بخش 
هایی از آم��وزش به مردم گف��ت: بر اس��اس الیحه جدید 
دول��ت، اداره مدرس��ه به م��ردم واگذار می ش��ود و دولت 
 فقط س��رانه تحصیلی دان��ش آم��وزان را پرداخت خواهد 

کرد.
حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه 
شورای اداری اس��تان گلس��تان گفت: با این روش، معلم 
باس��وادتر و دانش آموز بهتر تحصیل و علم آموزی خواهد 

داشت.
او گفت: تهیه الیحه مذکور در راستای تصمیم دولت برای 
واگذاری وظایف خود به مردم جز در امور حاکمیتی صورت 

می گیرد.
دکتر روحانی، چارچ��وب حرکت دول��ت، مجلس و نظام 
را قانون اساس��ی دانس��ت گفت: قانون اساسی چارچوبی 
 اس��ت که همه قوا و مس��ئولین باید در آن راس��تا حرکت 

کنند.
 او گفت: قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ای��ران یکی از 
مترقی ترین قوانین است که می توان در سطح جهان به آن 
افتخار کرد. چرا که از یک سو چارچوب های اسامی، دینی 
و ملی و از سوی دیگر چارچوب های مردم ساالری را مورد 

توجه قرار داده است.
دکتر روحانی یادآور شد: هر چند ممکن است قانون اساسی 

نیز دارای نقص باشد و الزم باشد اصاحاتی در آن صورت 
گیرد، اما ما یک قانون مترقی داریم.

رییس جمهور با اشاره به اینکه همه ما مردم ایران زیر پرچم 
واحدی قرار داریم و تاش همه ما سربلندی ایران اسامی 
است، گفت: قانون اساسی محور والیت فقیه و اسام را مورد 
تأکید قرار داده است و بی تردید محور والیت فقیه چه در 
زمان امام راحل و چه در دوران مقام معظم رهبری توانسته 
 است بس��یاری از مش��کات و معضات کش��ور را برطرف

 کند.
دکت��ر روحان��ی ب��ه وج��ود وح��دت، اتح��اد و همدلی 
بین نماین��ده ولی فقی��ه، نمایندگان مجلس، اس��تاندار ، 
نمایندگان خبرگان رهبری و س��ایر مس��ئوالن در استان 
 گلستان اش��اره کرد و گفت: انسجام موجب حل مشکات

 می شود.
رییس جمهور همچنین از همزیس��تی بین اقوام و پیروان 
مذاهب در استان گلستان قدردانی کرد و گفت: همه مردم 
ایران زیر یک پرچم واحد هستند و برای سربلندی این پرچم 

تاش می کنند.
او با بی��ان اینکه اس��ام و قرآن و س��یره ائم��ه اطهار)ع(، 
عامل وحدت در جمهوری اس��امی اس��ت، گف��ت: امروز 
 به برکت جمهوری اس��امی ایران وحدت بیش��تر ش��ده 

است.

دکتر روحانی با بیان اینکه مشکات تمامی استان ها مشابه 
هم هستند ، بیان داشت: اینکه چگونه باید مشکات را حل 

کنیم، مهم است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در سفرهای استانی مشکات 
قبل از سفر، کارشناسی و در نشست های مختلف بررسی 
می شود، گفت: به همین دلیل، در این سفرها چیزی را به 

مردم قول می دهیم که توان 
اجرا و عملیاتی کردن آن را 

داشته باشیم.
او گف��ت: چی��زی را که در 
ظرف دولت نگنجد به مردم 
قول نخواهیم داد و اطاع می 
دهیم که چگونه این کار ها 
را و در چه مدت زمانی اجرا 

می کنیم.
ریی��س جمه��ور در ادام��ه 
س��خنانش گف��ت: دول��ت 
ب��ه ش��رکت ه��ای دان��ش 
بنی��ان توج��ه وی��ژه دارد و 
در ای��ن خص��وص بودجه و 
تس��هیات بانک��ی الزم را 
نی��ز در اختی��ار عاقمندان 
ب��ه راه اندازی این ش��رکت 

 ها ب��ه وی��ژه اس��اتید دانش��گاه ه��ا و دانش��جویان قرار
 می دهد.

دکتر روحانی در ادامه نشس��ت ش��ورای اداری گلستان با 
قدردانی از تاش های معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری 
 در پای��ان دادن ب��ه دعواها و ب��ه حرک��ت درآوردن چرخ

 شرکت های دانش بنیان از طریق مشخص کردن وظایف 
آموزش و پرورش و دانش��گاه ها در این زمینه گفت: دولت 
برای سال آینده تسهیات بیشتری به شرکت های دانش 
 بنیان که م��ورد تاکید رهب��ری انقاب اس��ت، اختصاص

 خواهد داد.
او گفت: هم اکنون گرایش دانشگاه ها و دانشجویان از مقطع 
کارشناسی به باالتر به سمت راه اندازی شرکت های دانش 

بنیان بیشتر شده است.
رییس جمهور با بیان اینکه علم و دانشگاه باید سودآور و نفع 
رسان باشند، گفت: علم و دانشگاه باید نفع رسان به جامعه 
باش��ند و دانش��گاهیان باید با فناوری های نوین به صحنه 

اقتصاد بیایند. 

روحانی: اداره مدارس به مردم واگذار می شود

با وجود سقوط نفت و ادامه تحريم، توان اداره کشور را داريم
چیزی را که در ظرف دولت نگنجد به مردم قول نخواهیم داد

راه اندازی »گشتی های امنیتی 
هوشمند« در عربستان

گزارش رسانه ای از اقدامات وزارت کشور عربستان 
برای راه اندازی »گش��تی های امنیتی هوشمند« 
برای زیرنظ��ر گرفتن افراد تحت پیگ��رد خبر داد.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که وزارت 
کشور تاش دارد تا گش��تی های امنیتی هوشمند 
را راه ان��دازی کرده و اقدامات اف��رادی که از لحاظ 

امنیتی تحت تعقیب هستند را زیر نظر بگیرد.
براس��اس گزارش های رس��انه ای ای��ن وزارتخانه 
گش��تی های مذکور را به جدیدترین تکنولوژی ها 

برای انجام مأموریت های خود مجهز کرده است.
عثمان المح��رج، مدیر امنیت عمومی عربس��تان 
عنوان داش��ت: نیروهای امنیتی قص��د دارند تمام 
منطقه عربس��تان را ب��ا اس��تفاده از دوربین های 
نظارتی تحت پوش��ش قرار دهند تا گش��تی های 
امنیتی بتوانند به مأموریت خود عمل کنند. البته 
این اقدام با هدف زیرنظر گرفتن تخلفات رانندگی 

نیز صورت می گیرد.
محسن الشهرانی، مدیر امور رسانه ای امنیت عموم 
عربستان عنوان داشت که مرحله نخست آغاز این 
اقدامات از ریاض پایتخت عربستان شروع می شود.

ايجاد منطقه حائل در سوريه 
بدون اجازه ايران ممکن 

نیست
منابع مطلع غربی گفتند که آمریکا به ترکیه گفته 
است که بدون موافقت ایران، ایجاد منطقه حائل در 
سوریه ممکن نیست و دولت آمریکا از هر اقدامی که 
فضای مذاکرات هس��ته ای را خراب کند یا به دست 
ایران بهانه بدهد، اجتناب می کند.  منابع دیپلماتیک 
در اروپ��ا گفتن��د که بر خ��اف اینکه رس��انه های 
آمریکایی از نزدیک ش��دن مواضع آمریکا و ترکیه 
در خصوص سوریه و ائتاف ضد داعش، خبر دادند، 
اما واقعیت به گونه ای دیگر است.منابع دیپلماتیک 
اروپایی گفتند که دولت آمریکا به دولت ترکیه اعام 
کرده اس��ت که نمی تواند بدون موافق��ت ]و اجازه[ 
ایران، منطقه حائلی در مرز ترکیه با سوریه به وجود 
بیاورد و وضعیت )میان خود و ایران( را تشدید کند.

این منابع به روزنامه »الرأی« کویت گفتند که »جو 
بایدن« معاون رئیس جمهوری آمریکا 10 روز پیش 
به ترکیه سفر و تاش کرد که ترک ها را به پیوستن به 

جنگ علیه داعش ترغیب کند.

اخبار کوتاه

2
نعمت زاده هفته آینده راهی مجلس می شود

وزر صنعت، معدن و تجارت هفته آینده برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان تهران و فاورجان در صحن 
علنی مجلس حاضر می شود.، نمایندگان مجلس شورای اسامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 

هفته آینده تشکیل جلسه علنی می دهند.
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قائم مقام وزیر کش��ور در ام��ور اجتماعی و 
فرهنگی گفت: تشکل های مردم نهاد برای 
نخستین بار در کشور قانون مند خواهند شد. 
مرتضی میرباقری در نشست سازمان های 
غیر دولتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
قبل از انقاب اسامی حضور مردم در جامعه 
به صورت فعال دیده نمی شد و به نوعی مردم 
به  صورت ش��هروند فعال در اجتماع حضور 
نداشتند و به این ترتیب دل سوزی به صورت 
جمعی و نهادینه شده در ایران وجود نداشت.

وی تصریح کرد: با انقاب اسامی در کشور 
این موضوع به ه��م خورد و بع��د از جنگ 
تحمیلی حضور مردم در اجتماع پررنگ تر 
شد و به این ترتیب ثابت شد مردم برای دفاع 
از آرمان های خود نه تنها از وقت و مال خود 
می گذرند بلکه در این راه از نثار کردن جان 
خود هم ابایی ندارند.میرباقری با اش��اره به 
اینکه مردم باید به گونه ای آموزش ببینند تا با 
حقوق خود آشنایی کامل پیدا کنند، تصریح 
کرد: وظیفه شناسی باید یکی از خصوصیات 
بارز مردم ما باشد.این مسئول بیان داشت: 
رعایت قانون یکی دیگر از مواردی است که 
باید به مردم آموزش داده شود و در این راستا 
است که فاز مسئولیت شناسی پیش می آید 
و مردم تنها کاری را که وظیفه اس��ت انجام 
نمی دهند بلکه برخی از فعالیت ها را صرفا به 

دلیل احساس دین انجام خواهند داد.
میرباق��ری گفت: م��ا به دنب��ال حکومتی 

هس��تیم که مسئولیت ش��ناس باشد و این 
حکومت اس��ت که باعث شکل گیری مردم 
مسئولیت شناس می شود و در این جا است 
که در کنار س��رمایه اقتصادی و س��رمایه 
انسانی س��رمایه اجتماعی به وجود می آید.

قائم مقام وزیر کش��ور در ام��ور اجتماعی و 
فرهنگی ب��ا بیان اینکه س��رمایه اجتماعی 
یعنی ما نسبت به هم مسئوالنه رفتار کنیم 
ادامه داد: به دنبال شکل گیری این سرمایه 
باید، قانونی برای حمای��ت از مردم و ناامن 
کردن محیط فعالیت برای افراد قانون شکن 
وجود داشته باشد.این مس��ئول، احزاب را 
کس��انی دانس��ت که حقوق و وظیفه خود 
را می شناس��ند اما چرتکه را ب��ه نفع حزب 
خود می اندازند، تاکید کرد: س��ازمان های 
مردم نهاد نه تنها به وظای��ف و حقوق خود 
واقف هس��تند اما وجه کاری آن ها در غالب 
عمل و اخاق است و این خصوصیت باعث 

تمایز این دو نهاد می شود.
میرباقری دولتی را قدرتمند و مقتدر عنوان 
کرد که در جامعه فعالیت های اجتماعی را 
نهادینه کند و گفت: سازمان های مردم نهاد 
در قال��ب گروه هایی با تجربه ه��ای زیاد در 
کش��ور در حال فعالیت  هس��تند و نیازمند 
ضمانت برای انجام کار و پشتیبانی برای کار 

کردن در مسیر قانون هستند.
وی اذعان داش��ت: تا به ام��روز در خصوص 
قانونی کار کردن سازمان های مردم نهاد تنها 

آئین نامه اجرایی داشتیم اما در دولت تدبیر 
و امید در شهریور ماه با تاش رییس جمهور 
 توانس��تیم قان��ون فعالی��ت تش��کل های

 غیر دولتی را فراهم کنیم.
میرباقری در ادامه گفت: قانون تهیه ش��ده 
در قالب الیح��ه به مجلس خواه��د رفت و 
امیدواریم نمایندگان مجل��س این الیحه 
را تصوی��ب کنند.قائم مقام وزیر کش��ور در 
امور اجتماعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: 
قانون است که چارچوب را تعیین می کند 
و با تصویب قانون اس��ت ک��ه فعالیت های 
سلیقه ای حذف خواهد شد و همه در مسیر 
قانون قدم برخواهند داش��ت و تشکل های 
مردم نهاد به موجب آن برای نخس��تین بار 
قانون مند خواهند ش��د.وی ادامه داد: یکی 

از کارهایی که دولت بع��د از تصویب قانون 
باید انج��ام ده��د توانمند ش��دن آموزش 
تشکل هاس��ت وظیفه دیگر بخش دولتی و 
دستگاه ها واگذاری بخشی از مسئولیت های 

دولتی به تشکل ها است.
میرباقری بیان داشت: مسئولیت های قابل 
واگذاری دولت شناس��ایی شده است و این 
موضوع ک��ه بخش های غیر دولت��ی نیاز به 
پشتیبانی مالی هستند نیز مطرح شده و در 

حال پیگیری است.
 وی همچنین تش��کیل خانه تش��کل های 
غیر دولتی در هر استانی را ضروری دانست 
و افزود: با تش��کیل این خانه ها ما به صورت 
نهادینه در هر استانی پشتیبانی این حوزه ها 

را خواهیم داشت.

رییس دانشگاه ش��هرکرد گفت: هماهنگی های الزم برای س��اخت تندیس شهدای 
دانشگاه شهرکرد صورت گرفته است.

 شایان ش��اه محمدی س��تاد برگزاری یادواره سرداران شهید اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: بر اس��اس بررسی های صورت گرفته س��اخت تندیس شهدای 

دانشگاه شهرکرد نیازمند 640 میلیون ریال اعتبار است.
وی افزود: دانشگاه شهرکرد در دوران هشت سال دفاع مقدس هشت شهید واالمقام 

تقدیم میهن اسامی ایران کرده است.
این مس��ئول تأکید کرد: برنامه ریزی برای ساخت تندیس هش��ت شهید مربوط به 

دانشگاه شهرکرد و نصب آن در این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.

شاه محمدی تصریح کرد: به محض تأمین اعتبار الزم، عملیات ساخت تندیس شهدای 
دانشگاه شهرکرد و مکان یابی برای نصب این تندیس ها آغاز می شود.

رییس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: با این اقدام می توان ش��هدای این دانش��گاه را به 
دانشجویان معرفی و بر ادامه راه آنان از سوی قشر دانشجو تأکید کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت و بیان رشادت های رزمندگان 
و شهدای ایران اس��امی در دوران جنگ تحمیلی برای دانشجویان جزو برنامه های 

اولویت دار در دانشگاه شهرکرد به شمار می رود.
ش��اه محمدی اظهار داش��ت: تقویت فرهنگ در دانش��گاه ها نقش مهمی در ارتقای 

شاخص های دیگر با هدف رسیدن سریع تر به توسعه و پیشرفت دارد.

قائم مقام  وزير کشور:

تنديس شهدای دانشگاه شهرکرد ساخته می شود

نهاد در کشور قانون مند می شوند تشکل های مردم 

مزار ع پرورش ماهی پروز 
تعطیل می شوند

فرماندار لردگان گفت: با توجه به ش��یوع بیماری 
وی.اچ.اف م��زارع پ��رورش ماه��ی پ��روز تعطیل 
می ش��وند. ابوالقاس��م کریمی افزود: ب��ا توجه به 
مذاکرات صورت گرفته مقرر ش��د م��زارع پرورش 
ماهی در پروز از توابع شهرس��تان لردگان تا اطاع 

ثانوی تعطیل شوند.
فرماندار لردگان گفت: در حال حاضر چهارمحال و 
بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی کشور است 
که بخش عمده ای از تولیدات ماهیان سردابی این 
اس��تان در شهرس��تان لردگان تولید و روانه بازار 

مصرف می شود.
وی تصریح کرد: با توجه ب��ه ورود ویروس وی.اچ.

اف به م��زارع اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
تاش هس��تیم تا با برنامه ریزی مناسب از کاهش 
می��زان تولیدات ماهیان در اس��تان و شهرس��تان 
جلوگی��ری کنی��م و نگذاری��م ای��ن وی��روس 
 آس��یب جدی ب��ه م��زارع پ��رورش ماه��ی وارد 

کند.

 12 کشور دنیا مقصد کاالهای 
تولیدی بام ايران هستند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: محصوالت تولیدی در این استان به 
12 کشور دنیا صادر می شود.نعیم امامی اظهار کرد: 
در سال جاری تا امروز 275 تن کاال از این استان به 

12 کشور دنیا صادر شده است.
وی افزود: در س��ال جاری تا امروز صادرات کاال از 
اس��تان چهارمحال و بختیاری 102 میلیون دالر 

برای کشور ارزآوری داشته است.
امام��ی بی��ان داش��ت: کاالهای��ی که از اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری به 12 کش��ور دنیا صادر 
می ش��وند بیش��تر از نوع مصنوعات فل��زی، لوازم 
 خانگی، س��یمان، کابل برق، کاش��ی و س��رامیک

 است.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال 
وبختیاری با بیان اینکه در س��ال گذشته کاالهای 
این استان به 18 کشور دنیا صادر می شده ، تصریح 
کرد: در س��ال جاری محصوالت این استان به 12 
کش��ور و از حمله کش��ورهای عراق، افغانس��تان، 
 پاکس��تان، هندوس��تان و تاجیکس��تان ص��ادر

 می شود.
وی تصریح ک��رد: ما در تاش هس��تیم ت��ا با یک 
برنامه ریزی درس��ت میزان تولید و ص��ادرات این 
استان را افزایش داده و بتوانیم برای کشور ارزآوری 

بیشتر داشته باشیم.

دولت برای سال 
آينده تسهیالت 

 بیشتری به 
شرکت های دانش 

بنیان که مورد 
تاکید رهبری 
انقالب است، 

 اختصاص
 خواهد داد

سازمان های مردم نهاد 
نه تنها به وظايف و 
حقوق خود واقف 

هستند اما وجه کاری 
آن ها در غالب عمل 
و اخالق است و اين 

خصوصیت باعث تمايز 
اين دو نهاد می شود



يادداشت
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۵ ايستگاه ثابت بازيافت اوايل بهمن ماه به بهره برداري مي رسد
 مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اظهار داشت: عمليات اجرايي احداث ۵ 

ايستگاه ثابت بازيافت اوايل بهمن ماه تكميل و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
 تيمور باجول گفت: احداث ۵ ايستگاه ثابت بازيافت در مناطق ۱، ۵، ۱۲ و ۱۳ در دست انجام 

است. 
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    فردا )  يكشنبه  (بيش از ۱۸۰ دانشجوی اصفهانی از دانشگاه های سراسر استان برای 
حضور در پياده روی اربعين عازم کربال می شوند.

با اعالم ستاد بازسازی عتبات ناحيه بسيج دانشجويی استان اصفهان، بيش از ۱۸۰ نفر 
از دانشجويان دانشگاه های سطح اس��تان اصفهان، که در موعد مقرر ثبت نام کردند، 
حرکت خود برای حضور در مراسم عزاداری اربعين سرور ساالر شهيدان، را از دانشگاه 

اصفهان آغاز خواهند کرد. 
اين برنامه که در راس��تای راهپيمايی عظيم و ميليونی عزاداران اباعبداهلل )ع( برگزار 
می شود، از سوی ستاد بازسازی عتبات بسيج دانشجويی اس��تان و پس از اقامه نماز 
 عصر ف��ردا ) ۱۶ آذر(، مصادف با روز دانش��جو، در دانش��گاه اصفهان برگ��زار خواهد

 شد. هدف از اين نوع حرکت و شيوه وداع با زائران دانشجويی کربالی معلی پيچيدن 
عطر و شميم سيدالشهدا در سطح دانشگاه های استان عنوان شده است. 

گفتنی است، طبق گفته نماينده س��تاد عتبات دانش��گاهيان در عراق ، اعزام زائران 
 دانش��جو به عراق از شش��م آبان ماه س��ال جاري آغاز ش��ده و تا اول دي م��اه ادامه

 دارد.

رييس مرکز اجراييات پليس راهور ناجا به ارايه آخرين آمار تخلفات رانندگی شهرهای 
کشور پرداخت.رييس مرکز اجراييات پليس راهور ناجا در خصوص تخلفات رانندگی 
درون شهری گفت: استان های سمنان، خراسان رضوی، مرکزی و يزد به ترتيب دارای 
بيشترين تخلفات رانندگی در حوزه درون شهری هستند.   وی در ادامه با اشاره به اين 
که استان مازندران دارای بيشترين تخلف در حوزه برون شهری است، افزود: استان های 
هرمزگان، کرمانش��اه و کرمان در رتبه های بعدی بيشترين تخلفات برون شهری قرار 
دارند.   کرمی اسد در خصوص بيشترين تخلفات صورت گرفته در کشور بيان داشت:  
سرعت غير مجاز، نبستن کمربند ايمنی، توقف در محل ممنوعه، ورود به محدوده طرح 
ترافيک، عدم رعايت حق تقدم و استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی از بيشترين 

تخلفات صورت گرفته در کشور است. 
  وی با اش��اره به اي��ن که بيش��ترين برخورد ب��ا تخلفات ب��ا رانن��دگان تهرانی بوده 
اس��ت ،يادآور ش��د:  در حوزه درون ش��هری بعد از تهران بزرگ به ترتي��ب رانندگان 
 استان های خراس��ان رضوی، اصفهان و مازندران بيش��ترين برگ جريمه را دريافت

 کرده اند. 

عضو هيات موس��س انجمن آسيب   
نخاعی اس��تان اصفهان که ۱۰ سال 
پيش بر اث��ر تصادف و مهمت��ر از آن 
انتقال و جابه جايی نادرس��ت مردم و پرسنل بيمارستان که 
در هنگام مصدوميت وی، ص��ورت داده بودند، به يک قطع 
نخاعی کامل رس��يد اعالم کرد که پذيرش و کن��ار آمدن با 
معلوليت نخستين گام نخس��تين گام موفقيت و برگشت به 

زندگی است .
به گزارش خبرنگار زاينده رود ، معلوالن که روزی تعداد کمی 
از جامعه را تشكيل می دادند امروز جمعيت آنها به ۱۰ درصد 

از جمعيت استان اصفهان رسيده است.
در اين ارتباط با س��يد محمود نقيب زاده نائينی عضو هيات 
موس��س انجمن آس��يب نخاعی اس��تان اصفهان به گفتگو 

نشستيم که به شرح ذيل آمده است.
چند سال هست که عضو معلوالن آسیب نخاعی قرار 

گرفته ايد ؟
۳۲ ساله بودم که در جاده فريدن تصادف کردم و براثر جابه 
جايی نادرست مردم و پرسنل بيمارستان در بوئين و مياندشت 
و داران هنگامی به بيمارستان اصفهان انتقال يافتم که ديگر 

يک آسيب نخاعی کامل شده بودم .
سال ۸۳ اين اتفاق برايم افتاد و االن نزديک به۱۰ سال است 

که يک معلول آسيب نخاعی هستم.
آيا معلولیت ش�ما در اشتغال ش�ما تاثیر هم گذاشت 
يعنی سبب شده که مجبور به تغییر شغل خود شويد؟

من يک طراح و توليد کننده فرش دستباف در اصفهان هستم 
که به همين منظور هم سفری به شهرستان فريدن داشتم که 

در مسير برگشت دچار چنين حادثه ای شدم
اگر چه بسياری از دوست و آشنا اظهار کردند که معلوليت من 

مانع از ادامه اين کار می شود اما پس از گذراندن يک بحران 
شش ماهه وپيدا کردن خودم توانستم بار ديگر بر سر کار خود 

حاضر و راه توليد فرش دستباف را ادامه دهم.
آيا در خريداران شما کس�انی پیدا شدند که به خاطر 
معلولیت حاضر نشوند که کار خود را به شما واگذار و 
نسبت به تولید فرش از شما دچار ترديد و حتی دوری 

شوند؟
من اصوال سفارش گيرنده هستم و در آن زمان به غير دو نفر 
تمام افراد را توانستيم با صحبت و مهلت خواستن کار فرش را 

در زمانی ديرتر به آنها تحويل دهيم.
البته دراين ميان يک فردی از کشور آلمان بود که به محض 
آمدن به اصفهان و ديدن وضعيت من نه تنها مانع از کار من 
نشد بلكه به خاطر مهارتم به کارم اعتماد کرد و چندين سال را 

با وی کار کردم و چيزهای زيادی را يادگرفتم.
آيا معلولیت شما آسیبی به کار شما وارد ساخت؟

هر چند پس از معلول ش��دم به مدت شش ماه دوران بحران 
بسيار س��ختی را گذراندم واين دوران زمانی به پايان رسيد 
که با معلوليت خود کنار آمدم و به جای انكار آن سعی کردم 
معلوليت خود را قبول و با اين ويژگی زندگی خود را آغاز کنم و 
همين سبب شد که پس از شش ماه بتوانم به زندگيم برگردم 

و اين را به تمام معلوالن توصيه می کنم.
اولین اقدامی که پ�س از پذيرش معلولیت خود انجام 

داديد چه بود؟
پس از اينك��ه خودم را پي��دا کردم ديدم ک��ه معلوالن هيچ 
جايگاهی ندارند هيچ مرکزی برای اين افراد نيس��ت و اولين 
پرسشی که برايم پيش آمد اينكه واقعا معلوالن چه جايگاهی 
در اجتماع دارند و کجا و کدام قسمت برای معلوالن تعريف 

شده است.
به دنبال پاس��خ به اين پرسش��م با يک دوس��ت ديگرکه آن 
هم بر اثر تصادف معلول آس��يب نخاعی شده بود به نزد يک 
يک مس��ئوالن رفتيم و اين س��وال را با کمال احترام از آنها 
پرسيديم و همين شد که امروز پس از ۱۰ سال توانستيم با 
اطمينان اعالم کنيم که معلوالن در تفكر مس��ئوالن استان 

جای گرفتند .
در آن زمان توانستيم انجمن آسيب نخاعی استان اصفهان را 
نيز راه اندازی کنيم و پايگاه اجتماعی به شكل رسمی برای 

معلوالن ايجاد کنيم.
حرف آخر؟

اگر روزی کارفرما با اين تفكر که نمی توان برای کار و اشتغال 
روی يک معلول اشتغالزايی ايجاد کرد اما امروز شاهديم که 
کارگران يک کارگاه گز سازی از نابينايان، ناشنوايان و آسيب 
نخاعيان است.در زمان حاضر نگاه مسئوالن به معلوالن تغيير 
کرده و توانستيم طی ده سال بستر خوبی را برای افراد ايجاد 

کنيم هر چند هنوز به ايده ال و مدينه فاضله نرسيديم.
اينكه امروزه ش��اهديم که نماينده ای از جامعه معلولين در 
معاونت شهرسازی اصفهان صاحب جايگاه است و و به عنوان 
مشاور و ناظر بر پروژه های شهری است ، نشان می دهد که 

معلوالن توانستند تا حدی به جايگاه خود برسند.

متخلف ترين شهرهای ايران کدامند؟

اصفهانی ها در تخلفات رانندگی سوم شدند

داستان زندگی يک معلول

کنار آمدن با معلولیت اولین گام برگشت به زندگی است

برای حضور در پیاده روی اربعین 

۱۸۰ دانشجوی اصفهانی عازم کربال می شوند

www.zayanderoud.com

اما اگر کمی با تامل و بدون احساسات به موضوع مرگ های 
طبيعی نگاه دقيقی داشته باشيم اين سئوال پيش می آيد 
که آيا واقعا فردی که در خانه يا بيمارس��تان و مكان ديگر 
تحت عنوان مرگ طبيعی جان خود را از دست داده واقعا 
به مرگ طبيعی فوت کرده است؟ آيا ممكن نيست پزشک 
تاييد کننده مرگ جزييات ريز علت فوت را نديده باش��د 
و مرگ را طبيعی اعالم کند؟ آيا ممكن نيس��ت اين مرگز 

طبيعی به نوعی مرگ بر اثر مسموميت يا... باشد؟
دفن ساالنه ۱۰۰ هزار میت بدون مجوز

اين سواالت در حالی مطرح می شود که آمارهای موجود 
 در دس��تگاه های نظارتی در س��ال های گذش��ته نش��ان

 می دهد ساالنه حدود ۱۰۰ هزار ميت بدون مجوز پزشک 
دفن می شوند که ش��ايد بس��ياری از اين اموات به مرگ 
طبيعی نمرده باش��ند. و البته ش��ايد صدها نفر هم با يک 
تاييد پزشک دفن شده باشند اما واقعا مرگ طبيعی نباشد.

تولد »دادپزشک«
حاال اين سوال مطرح می شود که چگونه می توان از مرگ 
طبيعی يا غير طبيعی يک ش��هروند آگاه شد و به درستی 
مجوز فوت را صادر کرد. در سال های گذشته تنها پزشكان 
عمومی می توانس��تند مجوز فوت صادر کنند و درستی و 
نادرستی تشخيص برعهده اين پزشكان بود و شايد نهادی 
هم نظارت دقيقی نداشت که آيا واقعا تاييد پزشک با دقت 
بوده يا خير!برای جبران اين چالش سازمان پزشكی قانونی 
به عنوان متولی تشخيص دهنده و تاييد کننده انواع مرگ 
)مسموميت، س��وختگی، خفگی، برق گرفتگی و غيره ...( 
در کشور طرحی را تدوين کرد تا بتواند بر تاييد مرگ های 
طبيعی هم صحه بگذارد. نام اين طرح دادپزشک بود. هر 
چند ق��رار بود اين طرح در س��ال 9۱ اجرايی ش��ود اما به 

داليلی اجرای اين طرح ۲ سال به تاخير افتاد.
مهمترين دلیل مرگ ايرانی  ها

معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با عنوان اين مطلب که 
س��االنه در دنيا ۵7 ميليون نفر فوت می کنند، افزود: از اين 
تعداد ۳۶ ميليون مرگ به دليل بيماری های غير واگير است.

دکتر علی اکبر س��ياری در خصوص پيش��گيری و کنترل 
س��رطان با اش��اره به اين ک��ه عمده م��رگ ه��ا در فاصله 
 سنی ۳۰ تا 7۰ سالگی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اکثر اين

 مرگ ها قابل پيش��گيری است و 
ب��ا رفتارها و س��بک زندگی مردم 
ارتباط مستقيم دارد.  به گفته وی، 
4 بيم��اری عم��ده مهمترين علل 
 مرگ ايرانيان اس��ت، به طوری که 
بيماری های قلبی و عروقی ساالنه 
 منج��ر به 9۳ ه��زار س��كته قلبی 
می ش��ود. ضمن اين که در س��ال 
4۳ ه��زار نفر دچار س��كته مغزی 
م��ی گردن��د. بيم��اری دياب��ت و 
بيماری های تنفس��ی نيز از جمله 
اين بيم��اری ها اس��ت. ضمن اين 
که ح��وادث ترافيكی ني��ز از علل 
 عمده م��رگ ايرانيان محس��وب 

می شود. 
 س��ياری خاطرنش��ان ک��رد: ۱۰ 
 درصد مردم ما در کش��ور س��يگار

 می کش��ند، س��ه ميليون نفر قلي��ان مصرف م��ی کنند و 
9۰ درصد علت س��رطان ريه س��يگار اس��ت به طوری که 
خطر س��كته قلبی را 4 برابر می کند.  معاون وزير بهداشت 
با اش��اره به اي��ن که هنرمن��دان و ورزش��كاران ک��ه مورد 
عالقه مردم هس��تند، م��ی توانند در آموزش و پيش��گيری 
از اي��ن بيماری ه��ا، به مردم کم��ک موثری کنن��د، گفت: 
تغذيه ناس��الم، مصرف بي��ش از حد نمک، غيراس��تاندارد 
ب��ودن روغ��ن ه��ای مصرف��ی و کمب��ود مصرف س��بزی 
و مي��وه، زمينه س��از ابتال به بيم��اری های فوق اس��ت.  به 
 گفته وی، م��ردم اي��ران س��االنه ۳۳ ليتر نوش��ابه مصرف 
می کنند ک��ه اين عدد قب��ال 4۲ ليتر بوده و با آگاه س��ازی 
 مردم نس��بت به مضرات آن ب��ه اين ميزان کاه��ش يافته ا

س��ت.  س��ياری ادامه داد: ۲۵ ميليون نفر در کشور اضافه 
وزن دارن��د و ۳4 هزار نف��ر مرگ مربوط به چاقی اس��ت. از 
س��وی ديگر ۱۰ ميليون نفر مبتال به فش��ار خون هس��تند 
 که ۸۳ ه��زار مورد م��رگ در س��ال مرتبط با فش��ار خون

 است. 
در ضم��ن ۲7 ه��زار نف��ر مبت��ال ب��ه اي��دز شناس��ايی 
ش��دند که ب��رآورد م��ا ۸۵ ه��زار نف��ر اس��ت.  ب��ه گفته 
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، معت��ادان تزريقی در 
 کش��ور با مصرف س��رنگ مش��ترک، به ش��يوع ايدز دامن 

می زنند. 

با اجرای طرح داد پزشک 

پايان مرگ  های مشکوک در کشور

تحصیالت عالی برای ايثارگران  
رايگان است

با تصويب مجلس، تحصيل ايثارگران، رزمندگان، حافظان کل 
قرآن و قاريان ممتاز کشوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

و موسسات پژوهشی رايگان است.
نمايندگان در نوبت عصر جلسه علنی که به منظور ادامه بررسی 
طرح الحاق م��وادی به قانون تنظيم بخش��ی از مق��ررات مالی 
دولت تشكيل ش��ده اس��ت، مواد الحاقی ۲۶، ۲7 و ۲۸ آن را با 
اصالحاتی به تصويب رس��اندند که به موجب ماده الحاقی ۲۶، 
افراد و رزمندگانی ک��ه در دوران دفاع مق��دس و حوادث زمان 
انقالب اس��المی دچار آسيب جس��می، روحی و روانی شده اند 
 ولی صورت سانحه و مدارک بالينی همزمان را ندارند، با معرفی 
يگان ه��ای اعزام کننده و نهادهای متولی توس��ط کميس��يون 
احراز بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و با نظر کميسيون پزشكی، 
جانبازی آنها م��ورد تاييد قرار م��ی گيرد و متناس��ب با ميزان 
 جانبازی آنها، تحت پوشش بنياد ش��هيد و امور ايثارگران قرار 

می گيرند.
همچنين به موجب م��اده الحاق��ی ۲7- تحصي��ل ايثارگران، 
رزمندگان، حافظان کل قرآن کريم و قاريان ممتاز کش��وری و 
مشموالن بند)ک( ماده)۲۰( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ايران در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی و 

موسسات پژوهشی رايگان است.

 افزايش آالينده هاي جوي 
در مناطق صنعتي 

     مدير اداره روابط عمومي هواشناس��ي اس��تان اصفهان گفت: 
از روز شنبه تا سه ش��نبه هفته آينده، جوي آرام و پايدار بر روي 
استان اصفهان حاکم مي شود که به تدريج تا اواسط هفته، منجر 
به افزاي��ش آالينده هاي ج��وي در مناطق صنعتي کالن ش��هر 
اصفهان خواهد ش��د.جالل حيدري گفت: بررس��ي نقشه هاي 
هواشناس��ي بيانگر عبور امواج ناپايدار ضعيف از مناطق شمالي 
استان اصفهان اس��ت؛ بر همين اساس گاهي افزايش ابر و وزش 
باد در اکثر مناطق اس��تان پيش بيني مي شود. وي افزود: از روز 
شنبه تا سه شنبه هفته آينده نيز جوي آرام و پايدار بر روي استان 
اصفهان حاکم خواهد بود که به تدريج تا اواس��ط هفته، منجر به 
افزايش آالينده هاي جوي در مناطق صنعتي کالن شهر اصفهان 

خواهد شد. 

 دلیل عجیب محققان برای 
مرگ زودتر مردها!

متخصصان سالمت هشدار دادند رقابت بين مردها برای انتخاب 
همسر مورد عالقه شان يكی از داليل ديگر کاهش طول عمر آن ها 
نسبت به زنان اس��ت.نتايج يک مطالعه جديد نشان داده است 
مردان به دليل رقابتی که ب��ا هم جنس های خود در جلب توجه 
فرد مورد عالقه شان برای ازدواج با او دارند و به دليل استرس های 
 ناش��ی از اين رقابت ها، بيش��تر از زنان در معرض مرگ زودرس 
هس��تند. رقابتی که مردان در جريان همس��ريابی ب��ا آن روبرو 
می شوند هزينه زيادی را برايشان به همراه دارد چرا که اين رقابت 

استرس زيادی را بر آن ها وارد می کند.
محققان از طري��ق انجام بررس��ی هايی روی روند جفت يابی در 
حشرات کوچكی موس��وم به مگس ميوه به اين نتيجه رسيدند 
که برخی از حش��رات نر با توجه به تالش بيشتری که در فرآيند 
جفت يابی داش��تند زودت��ر از ديگ��ران تلف می ش��دند و عمر 
کوتاه تری داش��تند. اين بررس��ی نش��ان داد جفت گيری تحت 
شرايط رقابتی عمر مگس های نر را به طور متوسط ۲4 روز کمتر 

می کند.

مهم ترين علل ناباروری در زنان
 يک متخصص زن��ان و زايمان ضمن اش��اره به بيش��ترين علل 
ناباروری در ايران، گفت: علل ناباروری در مردان و زنان متفاوت 
است.دکتر نجمه فائز اظهار کرد: يكی از علت های شايع ناباروری 
در زنان مربوط به لوله های رحمی است؛ گاه ممكن است در برخی 

از زنان انسداد لوله های رحمی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: يك��ی از علل ديگر که ممكن اس��ت زمينه را برای 
ناباروری فراهم کند مربوط به فرآيند تخمک گذاری در زنان است 
که در اين مورد از فرد بيمار آزمايشات هورمونی گرفته می شود 
و در صورت مشخص شدن مشكالت هورمونی، اقدامات درمانی 

برای حل اين مشكل را پزشک معالج آغاز می کند.
يک متخصص زنان و زايمان گفت: وجود تخمدان پلی کيستيک 
و همچنين ناهنجاری موجود در رح��م و دهانه رحم نيز از ديگر 
عواملی اس��ت که می تواند منجر به تاخير در باروری يا ناباروری 
ش��ود که در هر کدام از اين موارد بعد از تشخيص توسط پزشک 
اقدامات متناسب با مشكل انجام می شود. از جمله عللی که سبب 
مشكل در لوله ها رحمی می ش��ود، عفونت ها هستند. عفونت ها 

سبب بسته شدن لوله رحمی می شوند.

۵ قطعه پرنده وحشی در حاشیه 
زاينده رود کشف شد

    ب��ا ت��الش عوام��ل ي��گان حفاظ��ت محيط زيس��ت اس��تان 
اصفه��ان، ۳۵ قطع��ه پرن��ده وحش��ی از متخلف��ان ش��كار 
در حاش��يه زاين��ده رود کش��ف و ضب��ط ش��د. در راس��تای 
 پاي��ش زيس��ت محيط��ی رودخان��ه زاين��ده رود و ت��االب

 بين الملل��ی گاوخونی، گروه های گش��ت و کنترل س��يار يگان 
 حفاظت محي��ط زيس��ت اس��تان اصفه��ان، درح��ال فعاليت

 هستند.
بر اساس اين گزارش، عوامل يگان حفاظت محيط زيست استان، 
موفق به کش��ف و ضبط ۳۵ قطعه پرنده وحشی و 7 قبضه سالح 

شكاری از متخلفين شكار و صيد شدند.
گفتنی اس��ت، متخلفان برای رس��يدگی قانونی به اتهام خود به 

مراجع قضايی معرفی شدند.

مهاجرت  پذيری  اصفهان 
تعداد بازنشستگان را افزايش 

داده است 
مدي��ر کل تامين اجتماع��ی اس��تان اصفهان در 
همايش سراسری هم انديشی روسای کميسيون 
های پزشكی سازمان تامين اجتماعی که در هتل 
عباسی اصفهان برگزار ش��د گفت: مهاجرپذيری 
اصفهان به ويژه از اس��تان چهارمحال بختياری و 
خوزستان دليل رش��د ۱۰ درصدی بازنشستگان 

استان است.
علی اصغر دادخواه اظهار داش��ت: هم اکنون بيمه 
شدگان در اين اس��تان از طريق 4۳ شعبه اصلی، 
 ۲۳ ش��عبه اقماری و ۱۳ کارگزاری انواع خدمات

 بيمه ای را دريافت می کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر 
از جمعيت اس��تان اصفهان تحت پوشش خدمات 
کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سازمان تامين 

اجتماعی هستند.
مدي��ر کل تامي��ن اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان 
خاطرنش��ان ک��رد: در اس��تان اصفه��ان بي��ش 
 از ۱9۶ ه��زار بازنشس��ته مس��تمری درياف��ت 
 می کنند که با احتساب خانوار بالغ بر 4۰۰ هزار نفر 

هستند.
دادخواه به تالش در جه��ت ارتقای کمی و کيفی 
خدمات در استان اش��اره کرد و گفت: هم اکنون 
همكاری و همراهی و تعام��ل خوبی بين اداره کل 
تامين اجتماعی اس��تان اصفهان و بيمه شدگان ، 
نمايندگان مجلس، فرمان��داران و مديران اجرايی 

استان برقرار است.
وی به دريافت ليست الكترونيكی ۱۱۱ هزار کارگاه 
در اين اس��تان اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه 
از مه��ر م��اه امس��ال ۱۰۰ درص��د کارگاه ه��ای 
تحت پوش��ش اين س��ازمان حق بيم��ه کارکنان 
 خود را از طري��ق اينترنتی و غي��ر حضوری اعالم

 می کنند.
دادخواه ب��ه افزايش بيم��ه پردازان در اس��تان و 
افزايش وصولی های حق بيمه اشاره کرد و گفت: 
امسال شاهد رشد 9 درصدی بيمه شدگان اصلی 
و ۶ درصدی بيمه شدگان تبعی در استان اصفهان 

بوده ايم.
 وی همچني��ن خب��ر از افزاي��ش ۱۰ درص��دی 
گف��ت:  و  داد  اس��تان  اي��ن   بازنشس��تگان 
مهاجر پذيری استان اصفهان به ويژه از استان های 
چهارمح��ال بختياری خوزس��تان از جمله داليل 

رشد بازنشستگان بوده است.
مدير کل تامين اجتماعی اس��تان اصفهان به ۱9 
ميليارد تومان صرفه جويی در ۲۸۰۰ مقرری بگير 
از محل قطع من غير حق در ۸ ماهه اول امس��ال 
اش��اره کرد و گفت: در س��ال جاری از محل قطع 
مس��تمری من غير حق ماهيانه ۲ ميليارد تومان 

صرفه جويی شده است.
دادخواه به احداث ساختمان جديد نجف آباد اشاره 
کرد و گفت: پيش بينی می شود ساختمان شعبه 
و درمانگاه نجف آباد در هفته دولت سال آينده به 

بهره برداری برسد.
نقشه راه عملیاتی برای ارتقای سالمت 

کشور ترسیم شود
مع��اون درمان س��ازمان تامين اجتماعی کش��ور 
گفت: مديريت س��المت ب��ا برنامه ري��زی بايد با 
جبران عقب ماندگ��ی های بخش درمان نقش��ه 
 راه عمليات��ی ب��رای ارتقای س��المت را ترس��يم 

کند.
محمدعلی همتی، اظهار داشت: سالمت در کشور 

ما در اولويت هيچ دولتی نبوده است.
وی ادامه داد : خوشبختانه در دولت تدبير و اميد و 
از طريق تجهيز منابع از محل هدفمندی يارانه ها و 
ارزش افزوده منابع قابل توجهی به بخش سالمت 

تزريق شد.
مع��اون درمان س��ازمان تامين اجتماعی کش��ور 
افزود: مديريت س��المت ب��ا برنامه ري��زی بايد با 
جبران عقب ماندگ��ی های بخش درمان نقش��ه 
 راه عمليات��ی ب��رای ارتقای س��المت را ترس��يم

 کند.
وی چالش نظام س��المت را در کارآمدی و عدالت 
دانست و اضافه کرد : عدالت و کارآمدی دو شاخصه 
مهم نظام سالمت است و در تصميم گيری ها بايد 
سياس��تی اتخاذ کنيم که همواره اين دو عامل در 

اولويت باشند.
بیش از ۱۲3 هزار نفر از کار افتاده امسال 

در کشور شناخته شدند
معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تامي��ن اجتماعی 
کشور گفت: از ابتدای سال تا مرداد 9۳ ، ۱۲۳ هزار 
و ۵۶۵ نفر از کار افتاده در کميسيون های پزشكی 

شناخته شدند.
 محمد حسن زدا در همايش سراسری هم انديشی 
روسای کميسيون های پزشكی س��ازمان تامين 
اجتماع��ی اظه��ار داش��ت: تاکن��ون ۸۰ ميليارد 
تومان از س��وی س��ازمان تامين اجتماعی کشور 
 جهت مس��تمری از کار افتادگی پرداخت ش��ده

 است.
وی متوس��ط س��ن اين افراد را 4۲ س��ال عنوان 
کرد و اف��زود: به ط��ور ميانگين س��ابقه پرداخت 
حق بيم��ه از کار افتادگان کلی ۱۰ س��ال اس��ت 
 و متوس��ط پرداخ��ت مس��تمری آن��ان ۸ س��ال

 است.

فاطمه 
کازرونی

۲۵  میلیون نفر در 
کشور اضافه وزن 
دارند و 34 هزار 

نفر مرگ مربوط به 
چاقی است. از سوی 
ديگر ۱۰ میلیون نفر 
مبتال به فشار خون 

هستند که ۸3 هزار 
مورد مرگ در سال 
 مرتبط با فشار خون

 است

طرح دادپزشک با هدف تشخیص علمی و قانونی مرگ های مشکوک در دل مرگ های طبیعی  گروه 
در کشور بعد از ۲ سال تاخیر با حضور ۲۰۰ پزشک در بیشتر استان های کشور آغاز شد.جامعه

»س�الم ... خوابی�د؟ ... بی�دار ش�ووووو ... خ�دای م�ن زن�گ بزنی�د اورژان�س...« 
 اين ديال�وگ يا گفت�ه ها با ادبی�ات مختل�ف روزانه ه�زاران ب�ار در کش�ور از زبان بازمان�دگان ام�وات تکرار
  م�ی ش�ود. آنهاي�ی ک�ه عزي�زان خ�ود را ب�ر اث�ر کهول�ت س�ن، بیم�اری و ي�ا م�رگ طبیع�ی از دس�ت 

می دهند.



يادداشت

قیمت تخم مرغ افزايش يافت
طالکش گفت: قیمت تخم مرغ درب مرغداری 3200 تومان 
بود که در حال حاضر به 3600 تومان رسیده است و تاثیری 

نیز برخرید مصرف کنندگان ندارد.
فرزاد طالکش دبیر س��تاد ترویج کش��وری تخم مرغ داشت: 
متاس��فانه در طی ماه های اخیر ما با حج��م عظیمی از مازاد  
تولید تخم مرغ در کشور رو به رو هس��تیم که باید قیمت به 
4500 تومان  به فروش برسد و صادرات افزایش یابد تا ما مازاد 

این محصول را از کشور خارج کنیم. 
دبیر س��تاد ترویج تخم مرغ کش��ور در خص��وص بازارهای 
صادراتی به  عراق و افغانس��تان نیز اضافه کرد: از اول تا 8 آذر 
ماه سال جاری وضعیت این بازار نگران کننده بود ولی در حال 
حاضر با نوس��انات دالر در بازار داخلی ما ش��اهد بهبود روند 
صادرات هستیم. طالکش در پایان یا دآور شد: امیدواریم وزیر 
جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، استاندارد و معاونت غذا 
و دارو را بر سر یک میز آورده و آنها را با یک امضا توافق نامه بر 

سر خمیر مرغ به این مسئله خاتمه دهد. 

بنزين 400 تومانی به ته خط رسید
 با گذش��ت حدود هفت ماه از آغاز فاز دوم قانون هدفمندی 
یارانه ها، ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های س��وخت به 
کمترین میزان خود رس��ید.همزمان با اجرای فاز دوم قانون 
هدفمن��دی یارانه ها ذخی��ره بنزین 400 تومان��ی در کارت 
هوشمند سوخت مردم بیش از دو میلیارد و 300 میلیون لیتر 
تخمین زده شده بود.با این وجود با گذشت حدود هفت ماه از 
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت هر 
لیتر بنزین به حدود یک هزار تومان، شمارش معکوس برای 
اتمام ذخایر بنزین 400 تومانی کارت های سوخت آغاز شده 
است.با توجه به آمارهای موجود ارایه شده توسط شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در ش��رایط فعلی به طور 
متوسط روزانه حدود 10 میلیون لیتر از فروش بنزین کشور 
با قیمت 400 تومانی در جایگاه ها انجام می شود که با توجه 
به فرصت 100 روزه تا پایان سال پیش بینی می شود ذخایر 

بنزین 400 تومانی تا شب عید به خط پایان نزدیک بشوند.

26 درصد جمعیت خانوارها زير خط 
فقر زندگي مي کنند

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال گذشته 
از میان خانوارهای که ماهیانه یک میلی��ون تا یک میلیون و 
200 هزار تومان درآمد داشته اند، 26 درصد با جمعیت 4 نفر 
بوده اند.در صورتي که خط فقر تهران به گفته حس��ین راغفر 
2 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شود، حداقل 26 
درصد جمعی��ت خانوارها زیر خط فقر زندگ��ي مي کنند. در 
صورتي که عدد خط فقر در تهران و ش��هرهاي بزرگ بیش از 
2 میلیون تومان در نظر گرفته ش��ود، تقریبا بخش مهمي از 

جمعیت کشور زیر خط فقر زندگي مي کنند.

 اعتماد مشتريان بزرگترين سرمايه
 برای صنعت است

مع��اون اول رییس جمه��ور با اش��اره به 
نقدینگی 650 هزارمیلیاردتومانی در دست 
مردم گفت: نوسانات زیاد باعث شده بورس 
نتواند به مسئولیت خود عمل کند.اسحاق 
جهانگیری در بیس��ت و یکمین همایش 
بین المللی بیمه و توسعه با تاکید بر اینکه 
فراگیری صنعت بیمه یکی از شاخص های 
اصلی توسعه محس��وب می شود، صنعت 
بیمه را نهادی بسیار مهم در فعالیت های 

اقتصادی و اقتصاد کشورها عنوان کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه 
تس��هیل مراحل دریافت خس��ارت بیمه 
گذاران تاثیر زیادی در نحوه نگاه عمومی 
به صنعت بیم��ه دارد، اعتماد مش��تریان 
را بزرگترین س��رمایه ب��رای این صنعت 
عنوان ک��رد و افزود: باید نق��ش و جایگاه 
بیمه مرکزی در نظارت بر عملکرد فعاالن 
صنعت بیمه و تنظیم مقررات این بخش هر 
چه بیشتر تقویت شود تا اعتماد به صنعت 
بیمه پیش��اپیش تقویت ش��ده و آس��یب 
نبیند.جهانگی��ری بانک مرک��زی و بیمه 
 مرکزی را دو نهاد مه��م نظارتی در عرصه

 فعالیت ه��ای اقتص��ادی و کلیت اقتصاد 
کشور برشمرد و اظهارداشت: تقویت این 
دو نهاد ضم��ن افزایش ارتق��ای کیفیت 
نظارتی بر عملکرد بانک ها و موسس��ات 
بیمه ای، کیفیت تنظیم مقررات فعالیت 
بانک ها و بیمه ها را نیز به دنبال دارد.وی 
 با اشاره به گسترش مبانی علمی بیمه ها 
در س��ال ه��ای اخی��ر و خ��روج فعالیت 
ه��ای بیم��ه ه��ا از حال��ت س��نتی 
تصری��ح ک��رد: متاس��فانه در کش��ور 
 م��ا آنگون��ه ک��ه اقتص��اد بزرگ ش��ده، 
فعالیت های اقتصادی مکمل رشد نکرده 
و به عنوان مثال ام��روز بانک های ما بعضا 
 توان پش��تیبانی از فعالیت های اقتصادی

 بن��گاه های ب��زرگ را نداش��ته ی��ا بیمه 
ها پوش��ش های فراگیر و مناس��ب برای 
عرصه های مختلف فعالی��ت اقتصادی را 
ندارند.معاون اول ریی��س جمهور یکی از 
لوازم موفقی��ت در اجرای سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی را ایجاد ش��رایط پایدار 

برای فعالیت ه��ای اقتصادی دانس��ت و 
گفت: در حال حاض��ر، صنعت بیمه ایران 
توان مناسب برای ایجاد ش��رایط باثبات 
در فض��ای اقتص��ادی کش��ور را در خود 
ایجاد نکرده اس��ت.جهانگیری با اش��اره 
ب��ه حج��م بی��ش از 650 ه��زار میلیارد 
تومانی نقدینگ��ی موج��ود در جامعه در 
 حال حاض��ر اضافه کرد: یک��ی از بهترین

 عرص��ه ها ب��رای هدای��ت ای��ن حجم از 
نقدینگی، عرصه تولید و س��رمایه گذاری 
اس��ت و بهترین ابزار برای ای��ن کار بازار 
سرمایه اس��ت؛ اما بازار س��رمایه به علت 
نوس��انات زیاد و فقدان پوشش های بیمه 
ای در کنار آن، نتوانسته به این مسئولیت 
مهم خود عمل کند.وی تاکی��د کرد: اگر 
مردم اطمین��ان یابند که نوس��انات بازار 
سرمایه به دارایی های آنان آسیب وارد نمی 
کند، حضور در بازار س��رمایه را به سرمایه 
گذاری در بانک ها ترجیح می دهند و لذا 
صنعت بیمه باید پوش��ش های مناسب و 
 الزم برای بازار س��رمایه را طراحی و اجرا

 نماید.معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
تشکیل صندوق توسعه ملی خاطر نشان 
کرد: این صندوق در س��ال های گذش��ته 
تسهیالت ارزی به تعداد زیادی از فعاالن 
اقتصادی اعطا کرده اما نوسانات قیمت ارز 
باعث ش��ده ضمن اینکه این افراد نتوانند 
 از عهده عمل ب��ه تعهدات خ��ود برآیند،

 بانک های ارائه دهنده تسهیالت ارزی نیز 
به دلیل افزایش مستمر معوقات با مشکل 
مواجه شوند؛ در حالی که اگر صنعت بیمه 
در این عرصه حضور داشت، بسیاری از این 

مشکالت مرتفع می شد.

اخبار کوتاه

4
معافیت بیمه ها از پرداخت مالیات ارزش افزوده

وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف شد.
علی طیب نیا گفت: عوارض وضع شده بر بیمه ها به تدریج حذف می شود. وزیر اقتصاد 
از معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده در اصالحیه قانون مالیات بر 
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مدیر امور عشایر اس��تان اصفهان گفت: عشایر 
با کمترین جمعیت حدود 25 درصد گوش��ت 
قرمز اس��تان را تولید می کنن��د، چرا که مالک 
یک سوم دام های استان اصفهان هستند.علی 
محمد یوسفی باصری در روستای رامشه بخش 
جرقویه اظهار کرد: در حال حاضر عشایر، حدود 
یک و دو دهم درصد جمعیت استان را با تعداد 
پنج هزار و 300 خانوار تش��کیل می دهند، اما 
با وجود همین رقم اندک ح��دود 25 درصد از 
گوشت قرمز اس��تان را تولید کرده و مالک یک 
سوم دام های استان هس��تند.وی با بیان اینکه 
9 هزار و 605 خانوار عش��ایری در کل اس��تان 
اصفهان زندگی می کنند، افزود: عش��ایر کوچ 
روی استان ش��امل سه گروه هس��تند که ایل 
بختیاری با جمعیت چهار ه��زار و 100 نفر در 
دو شهرس��تان فریدون ش��هر و چادگان و ایل 
قشقایی با جمعیت پنج هزار و 300 نفر در سه 
شهرستان شهرضا، سمیرم و دهاقان زندگی و 

کوچ می کنند.
مدیر امور عش��ایر اس��تان اصفه��ان از تعداد 
300 خان��وار از عش��ایر ع��رب در جرقوی��ه 
اصفه��ان خب��رداد و گف��ت: یی��الق دو ای��ل 
بختی��اری و قش��قایی در اس��تان اصفه��ان 

اس��ت، اما برای عش��ایر جرقویه این اس��تان 
حک��م قش��الق را دارد ب��ه عب��ارت بهت��ر در 
 فص��ل زمس��تان آنه��ا در مرات��ع جرقوی��ه

 هستند.یوسفی باصری با اش��اره به تولید پنج 
هزار و 500 تن انواع لبنیات توس��ط این قشر 
جامعه اس��تان اصفهان، ادام��ه داد: حدود دو 
میلیون راس دام در عرصه ه��ای مراتع به ویژه 
در غرب و جنوب غرب استان در مالکیت عشایر 
اس��ت و آنها دارای پروانه ی��ک میلیون و 250 
هزار هکتار از مراتع هستند.وی اظهار کرد: کل 
اراضی زیر کشت عشایر 22 هزار هکتار است که 
فقط در 16 هزار هکتار آن کشت و زرع شده و 
ساالنه 42 هزار تن محصول مانند گندم، جو و  
... از آن برداشت می شود و عالوه بر این ساالنه 
95 هزار تن محصوالت باغی نیز توسط عشایر 
تولید می شود که برای نمونه می توان گفت که 
یک سوم باغات سیب سمیرم متعلق به همین 
گروه است.مدیر امور عش��ایر استان اصفهان از 
تولید ساالنه 25 تن عسل در مناطق عشایری 
به خصوص در شهرس��تان های غربی اس��تان 
خبرداد و گفت: این قشر ساالنه 24 هزار و 500 
قطعه صنایع دستی اعم از گلیم، قالی و قالیچه 

و... تولید می کنند. 

عش�اير جرقوي�ه  350 ه�زار هکتار 
مرتع دارند

یوسفی باصری درباره ایل عرب جرقویه گفت: 
حدود یک هزار و 384 خانوار عش��ایری اعم از 
س��اکن و کوچ رو سهامداران ش��رکت تعاونی 
جرقویه هس��تند که بی��ش از 300 خانوار آنها 
از مرتع چرا برخوردارند و قش��الق آنها فریدن 
و چهارمحال اس��ت.وی با اش��اره به 126 هزار 
راس دام عش��ایر عرب جرقویه، اف��زود: حدود 

350 ه��زار هکتار 
مرت��ع در دو بخش 
جرقوی��ه س��فلی و 
علی��ا و هم چنی��ن 
س��ه ه��زار هکتار 
اراضی کش��اورزی 
در اختی��ار این قوم 
ق��رار دارد، ام��ا به 
دلیل خشکس��الی 
فق��ط س��االنه در 
یک هزار هکتار آن 
محصوالت��ی مانند 
گندم و جو کاشته 
می شود.  مدیر امور 
عشایر استان درباره 
ی  ه ها یش��گا نما
عش��ایری اظه��ار 

کرد: اولین فرهنگس��رای عش��ایری کشور در 
اصفهان و در میدان امام علی احداث می ش��ود 
که طرح آن نیز توسط معاون سیاسی و امنیتی 
اس��تانداری اصفهان ارایه ش��ده است.یوسفی 
باصری با یادآوری اینکه در دو اس��تان لرستان 
و فارس موزه های عش��ایری وجود دارد، گفت: 
البته در تهران نیز خانه عش��ایر تاسیس شده، 
اما فرهگس��رای خاص ای��ن قش��ر جامعه در 
اصفهان احداث می ش��ود.وی درب��اره صنایع 
دستی عش��ایری خاطر نش��ان کرد: متاسفانه 
مسووالن میراث فرهنگی استان همکاری خوبی 
برای برپایی نمایشگاه نشان ندارند، حال آنکه 
تولیدات صنایع دستی عش��ایری در جشنواره 

میراث ناملموس جایگاهی خاص داشت.  

عشاير، تولید کننده25 درصد گوشت قرمز استان

تاسیس نخستین  فرهنگسرای عشایری  کشور در اصفهان

خبرگزاری فرانسه گزارش داد

بازار ايران برای خودروسازان آمريکايی بسته می ماند

مدير شرکت ened فرايبورگ آلمان:

 افزايش قیمت برق مشوق استفاده
 از انرژی تجديدپذير است

 مدیر ش��رکت ened فرایبورگ آلمان گف��ت: کاهش درص��د یارانه انرژی 
پرداختی توسط دولت ایران، می تواند مردم را به استفاده از انرژی تجدید پذیر 
تشویق کند.پروفسور بوشمان در دومین همایش انرژی های تجدیدپذیر شهر 
اصفهان اظهار کرد: 24 درصد از انرژی در آلمان و 10 درصد انرژی در آمریکا 
از منابع تجدیدپذیر بوده و سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر هر 
سال بیشتر می شود.وی با بیان اینکه شاید 30 س��ال پیش صحبت از انرژی 
تجدیدپذیر عجیب بوده، افزود: امروز زمانه عوض شده و من احساس بهتری از 
این موضوع دارم، و صحبت از انرژی تجدیدپذیر به موضوع روز دنیا تبدیل شده 
است.مدیر شرکت ened آلمان با اشاره به قیمت کم عرضه برق در ایران بیان 
کرد: قیمت عرضه برق در ایران 10 سنت بوده، که این نشان می دهد این انرژی 
با مبلغ کمی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این در حالی است که در 
سال های گذشته این قیمت کمتر از مقدار کنونی بوده و سیاست افزایش هزینه 
برق و برداشتن یارانه حامل انرژی اقدام صحیحی است.وی پایین بودن قیمت 
عرضه برق در ایران را از جمله دالیل کم ش��دن تقاضا برای اس��تفاده از منابع 
تجدیدپذیر دانست و تصریح کرد: یارانه انرژی در ایران 73.8 درصد بوده، در 
حالی که متوسطه این یارانه در دنیا 2.6 درصد بوده و دولت کشورهای همسایه 
برخالف تولید نفت بسیاری که دارند، تنها 2.6 درصد یارانه انرژی می دهند.

پروفسور بوشمان با بیان اینکه تولید ناخالص ایران در مقایسه با عرضه انرژی 
بسیار پایین است، گفت: چین نیز وضعیت مشابهی مانند ایران داشته، اما آلمان 
از این نظر متفاوت بوده و در یک دوره زمانی 9 س��اله تولید انرژی در ایران به 
چندین برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که تولید انرژی در آلمان کاهش یافته، 
چرا که عمده کارخانه ها با مصرف س��وخت باال تعطیل شدند.وی مشوق های 
مالی را روش مناسبی برای تشویق مردم به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
خواند و خاطرنشان کرد: مش��وق های مالی روش مناسبی برای تشویق مردم 
برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بوده، ولی تنظیم سیاست و مقررات در 

این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

صادرات سیب کاهش يافت 
صادرات سیب در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
11 درصد کاهش یافته است.در هفت ماهه س��ال جاری 123 هزار تن سیب 
تازه به ارزش 54 میلیون دالر از کشور صادر شده است که 0.28 درصد از کل 
صادرات کشور در این مدت را شامل می شود.به این ترتیب قیمت متوسط هر 
کیلو سیب تازه صادراتی در این مدت برابر 0.4 دالر یا به عبارت دیگر 1300 
تومان بوده است.در عین حال در هفت ماهه سال گذشته 91.5 هزار تن سیب 
تازه از مجاری رسمی کشور صادر شده است که ارزش آن به 60.8 میلیون دالر 
می رسد. قیمت متوسط هر کیلو سیب تازه صادراتی در مدت مذکور نیز برابر 
0.7 دالر یا حدود 2300 تومان بوده است.بر همین اساس مقایسه آمار سال 
گذشته و جاری در عین افزایش 34 درصدی صادرات سیب تازه از لحاظ وزنی 

حاکی از کاهش 11 درصدی از لحاظ وزنی است.

گوگل »کودکانه« به سرانجام رسید
گوگل سرانجام بعد از هشت س��ال کار روی پروژه جستجوگرهای کودکان، 

این پروژه را تکمیل کرده و به زودی نسخه زیر 12 سال را نیز معرفی می کند.
گوگل بعد از هش��ت س��ال فعالیت روی پ��روژه کودکان، ظاهرا توانس��ته به 
دستاوردی در این زمینه برسد و براس��اس گزارش نشریات آمریکایی باید به 
زودی منتظر عرضه گوگل کودکان باشیم.البته احتمال شکست این پروژه با 
عدم انطباق اهداف وجود دارد و برای تحلیل های دقیق تر باید منتظر معرفی آن 
نشست.با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست چرا گوگل روی همچین پروژه ای 
سرمایه گذاری کرده اس��ت اما احتماال گوگل کودکان نسخه های جدیدی از 
کروم و یوتیوب را معرفی می کند. با این حال باز هم مشخص نیست دقیقا چه 
تولیداتی در این زمینه ارایه خواهد شد و چه زمانی می توان از آن استفاده کرد.

گوگل این پ��روژه را برای کودکان زیر 12 س��ال در نظر گرفت��ه تا حریم آنها 
در فضای مجازی حفظ ش��ود و عالوه بر آن اب��زاری در اختی��ار والدین قرار 
می دهد تا به کنت��رل رفت��ار ک��ودکان بپردازند.ظاهرا براس��اس گفته های 
مدیر این پروژه، گوگل منتظر جنجال )واکنش های انتقادی( بر س��ر چنین 
 پروژه ای نیز هس��ت اما تأکیدش همچنان بر حمایت از حقوق بچه ها خواهد

 بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی 
نوش��ت: با وجود اینکه خودروس��ازان اروپایی 
در س��ایه تس��هیل تحریم ها به دنبال بس��تن 
قراردادهای بزرگ با ایران هستند. خودروسازان 

این کشور اجازه فعالیت در ایران را ندارند.
 یک مقام وزارت خارج��ه آمریکا به خبرگزاری 
فرانسه گفت: ما از برگزاری نمایشگاه خودروی 
تهران مطلع هستیم، اما همان طور که پیش از 
این گفته ایم با وجود اینکه تحریم های ما علیه 
بخش خودروی ایران معلق شده است، کسب و 

کار در بازار ایران را مجاز نمی دانیم.
این مقام تاکید کرد: با وجود اینکه در ابتدای امس��ال اندکی از شدت تحریم های 
ایران کاسته شد، خودروسازان خارجی می توانند به دنبال قراردادهای جدید باشند، 
اما اکثر تحریم های آمریکا از جمله ممنوعیت فروش کاالها و خدمات شرکت های 

آمریکایی به ایران همچنان به قوت خود برقرار مانده اند.
وی در ادامه هشدار داد: شرکت های آمریکایی در حال حاضر اجازه تجارت با ایران 

یا بخش خودروی این کشور را ندارند.

مجموع تولید خودروی ایران در سال 2011 به یک 
میلیون و 600 هزار دستگاه رس��ید، اما در دو سال 

بعد این رقم نصف شد.
تحریم ه��ای آمری��کا علی��ه صنع��ت خ��ودرو در 
س��ال 2013 و در کن��ار آن تحریم ه��ای اروپایی 
و آمریکای��ی علیه بانک ه��ای ایران��ی عامل اصلی 
کاه��ش تولی��د و حذف مش��اغل در ای��ن صنعت 
ب��ود، اما تحریم ه��ای خ��ودرو اوایل س��ال جاری 
می��الدی پ��س از تواف��ق هس��ته ای مقدمات��ی 
که می��ان ای��ران و قدرت های جهان حاصل ش��د 
و مطرح ش��دن احتم��ال ی��ک تواف��ق نهایی که 
 دورنم��ای بهت��ری را ب��رای ای��ن صنع��ت ترس��یم ک��رد، برداش��ته

 شدند.
یک نماینده ش��رکت فرانسوی پژو س��یتروئن در نمایش��گاه خودروی ایران که 
در تهران گشوده شد، به خبرگزاری فرانس��ه اظهار کرده بود این شرکت سرگرم 
مذاکرات فشرده با ایران برای از سرگیری تولیدش در این کشور است که از مارس 

سال 2012 متوقف شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا
نوبت اول

م الف 25047

 مجتم�ع دخانی�ات اصفه�ان در نظ�ردارد غ�ذای روزان�ه کارکن�ان خ�ود و کارخان�ه 
س�یگارت س�ازی خمینی ش�هر را از طريق برگزاری مناقصه عمومی خريداری و توزيع 
نمايد . لذا از متقاضیان واجد ش�رايط دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اس�ناد شرکت 
در مناقص�ه از تاريخ 93/9/15 تا پاي�ان وقت اداری مورخ 93/9/25 به نش�انی اصفهان 
خیابان کمال اس�ماعیل ، مجتمع دخانیات اصفه�ان ، واحد ت�دارکات مراجعه فرمايند 
 و يا پ�س از تکمی�ل فرآيند ثبت ن�ام و دريافت ک�د کارب�ری در پايگاه مل�ی مناقصات 

به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را بصورت رايگان دريافت نمايند.
1- تعداد و نوع آنها: طبق تقويم کاری مجتمع جمعا 50500 پرس 

2- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز شنبه مورخ 93/10/6 می باشد .
3- زمان بازگشايی پاکات ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 93/10/7 در مجتمع دخانیات 

اصفهان می باشد .
4- مقدار يا برآورد اولیه موضوع  مناقصه مبلغ 7/070/000/000 ريال می باشد .

از آخرين روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود . 5- مدت اعتبار پیشنهادها
6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 353/500/000ريال واريز به حساب 0140400404003 
بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان ) فیش واريزی ( و يا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه 

7- ساير شرايط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد .
جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 32224182-031 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس 

حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات استان اصفهان 

 اولین فرهنگسرای 
عشايری کشور 
در اصفهان و در 
میدان امام علی 

احداث می شود که 
طرح آن نیز توسط 

معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری 
اصفهان ارايه شده 

است



یادداشت هفت گردشگرانخارجیبهآدابورسومایرانیانعالقهنشانمیدهند
رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: گردش��گران خارجی به آداب و رسوم ایرانیان عالقه نشان 

داده و می خواهند که در تورهای گردشگری برنامه هایی درباره این آداب و رسوم را نیز بگنجانیم.
تورهای گردشگری ای که به ایران می آیند به شهرهایی مانند تهران، شیراز، یزد، اصفهان خواهند 

رفت .

5
 کاشی کاشان موزه تخصصی

 می خواهد
عضو هیات علمی دانش��گاه کاش��ان با توجه به پیشینه تاریخی 
کاش��ان تاس��یس موزه تخصصی سفال و س��رامیک در این شهر 
را خواس��تار ش��د. عباس اکبری اظهار داش��ت: منطقه کاش��ان 
از مع��دود حوزه ه��ای جغرافیایی در تولید س��فال و س��رامیک 
در جهان با تمدن هفت هزار س��اله اس��ت که کیفی��ت و کمیت 
تولیدات سفال این ش��هر در برخی از دوره های تاریخی در هیچ 
جایی از جهان دیده نمی شود.اس��تاد دانش��کده هنر و معماری 
دانشگاه کاش��ان افزود: کاش��ان در دوران پیش از اسالم و پس از 
آن یکی از مراکز اصلی تولید س��فال و س��رامیک در ایران بوده و 
تولیدات این ش��هر به لحاظ فنی و زیبایی شناسی از شاهکارهای 
 هن��ری جه��ان محس��وب م��ی ش��ود.وی خاط��ر نش��ان کرد: 
سفالینه های پیش از اسالم تپه های »س��یلک«  در موزه »لوور« 
پاریس، س��رامیک های دوره اس��المی به ویژه محراب زرین فام 
مسجد »میرعماد« کاشان در موزه »پرگامون« برلین و یا کاشی 
های زرین فام در موزه »متروپولیتن« نیویورک، تنها معرف بخش 

کوچکی از این پیشینه با ارزش تاریخی است.

فعالیت افراد غیرمجاز در اسکان 
گردشگران ممنوع است

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
گفت: فعالیت افراد غیرمجاز در اسکان گردشگران که هیچ نظارتی 

بر مکان های آنان نمی شود، ممنوع است.
  مهران س��رمدیان در گردهمایی توجیهی، امنیتی و بهداش��تی 
 ط��رح »خانه - مس��افر« کاش��ان اف��زود: ب��رای پیش��گیری از

  آس��یب ه��ای احتمال��ی صنع��ت گردش��گری ب��ا کم��ک 
دس��تگاه های نظارتی و انتظامی مانع از فعالی��ت غیرقانونی این 
افراد می شویم.وی در ادامه فعالیت افراد غیرمجاز در بحث اسکان 
گردشگران را معضلی برای ساماندهی مسافران و گردشگران در 
این شهرستان دانست. سرمدیان اظهار داشت: طرح اسکان خانه - 
مسافر در سال 86 در راستای ساماندهی خانه های استیجاری در 
کاشان آغاز شده و در سال 91 بخشنامه ها و دستورالعمل های این 

طرح تدوین و به کلیه استان ها نیز ابالغ شده است.

 » نه! سیم خاردار« در شبکه نسیم
 مجموع��ه طن��ز تلویزیونی » نه! س��یم خ��اردار« از ت��ازه ترین 
 تولیدات شبکه تلویزیونی نسیم است که به مدت 13هفته جمعه 
شب ها پخش خواهد شد.سازندگان مجموعه »نه! سیم خاردار« 
در بخش های کوتاه، انواع ساختارهای انیمیشن، عروسکی، موشن 
گرافیک و نمایشی را آزموده اند.امیرعلی نبویان که پیشتر در برنامه 
مزه غذای ایرانی توانسته توجه و عالقه تعداد زیادی از بینندگان 
س��یما را به خود جلب کند اجرای این برنامه را بر عهده دارد.»نه! 
سیم خاردار« به تهیه کنندگی عبدالحسین رجبی فروتن هر هفته 
جمعه ها ساعت 20 از شبکه نس��یم پخش و دوشنبه ها در همان 

ساعت تکرار می شود.
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رییس کانون مدرسان خانه موسیقی با انتقاد از شرایط 
فعلی موس��یقی کش��ور از دولتمردان خواست تا هرچه 
زودتر نس��بت به راه اندازی واقعی ارکس��تر های ملی و 

سمفونیک اقدام کنند.
 مصطفی کمال پورتراب پیشکس��وت موسیقی ایران با 
اشاره به شرایط این سال های موس��یقی کشور توضیح 
داد: اصوال برای تغییر هر وضعیتی در حوزه فرهنگ و هنر 
احتیاج به قدرت و بهبود وضعیت اقتصادی است اما وقتی 
دولتمردان و سیاستگذاران فرهنگی از این روند حمایت 
نمی کنند بنابراین موسیقی که بخشی از فرهنگ و هنر 

این کشور است روزبه  روز ضعیف تر می شود. 
 وی افزود: همین ارکسترهای س��مفونیک و ملی  که تا 
سال ها به فعالیت خود مشغول بود امروزه از بین رفته و 
ما متاسفانه هر روز شاهد این هستیم که در خبرها اطالع 
می دهند ارکستر ملی و ارکستر س��مفونیک راه اندازی 
می شود در حالی که به نظر من این امروز و فردا کردن ها 

موضوع درستی نیست. 
موسیقی علمی در حال ضعیف شدن است   

 رییس کانون مدرسان خانه موس��یقی بیان کرد: ما به 
عنوان اعضایی که در کانون مدرس��ان خانه موس��یقی 
فعالیت می کنی��م به عنوان ی��ک نهاد صنف��ی تنها به 

رسیدگی امور صنفی مدرسان حوزه موسیقی و اعطای 
درجه ه��ای کیفی مش��غول هس��تیم ام��ا نمی توانیم 
در تغییر ماهیت موس��یقی نقش��ی را ایف��ا کنیم البته 
 ک��ه معتقدم موس��یقی علم��ی در حال ضعیف ش��دن

 است. 
 کمال پورتراب توضیح داد: متاسفانه بسیاری از جوانان 
که تمایل دارند با وقت کمتری ب��ه درجات عالی حوزه 
موسیقی برسند با یکسری اطالعات جزئی کنسرت هایی 
را می دهند که واقعا در شان موس��یقی ایرانی نیست و 
باعث شده که موس��یقی علمی و درس��ت ما هر روز در 
حال الغر و ضعیف تر شدن باشد و ما شاهد این باشیم که 
تعداد زیادی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه موسیقی 
به ج��ای اجرای برنامه در داخل کش��ور کنس��رت های 

خارجی را اولویت قرار دهند. 
روی آوردن به موسیقی پاپ در فقدان آگاهی   
 وی در ادام��ه صحبت های خود گف��ت: ناکارآمدی ها و 
فقدان آگاهی دانش موسیقایی باعث شده تا یکسری از 
جوانان بدون هیچ سواد موسیقایی روی به موسیقی هایی 
به نام پاپ بیاورند و در همه جا کنسرت برگزار کنند که 
متاسفانه می بینیم همین کنس��رت ها نیز از طرفداران 
قاب��ل توجه��ی برخ��وردار اس��ت در حالی ک��ه اگر ما 

می توانستیم به موسیقی علمی در چارچوب اصولی آن 
توجه کنیم و قدرت های دولتی می توانس��تند بیشتر از 
اینها به موسیقی توجه کنند قطعا در این شرایط حضور 

نداشتیم. 
 این پژوهش��گر صاحب ن��ام موس��یقی تصری��ح کرد: 

وقت��ی وزارت ارش��اد 
ن��دازی  ب��ه فک��ر راه ا
ارکس��ترهای تعطی��ل 
ش��ده ما نیس��ت و کار 
ف��ردا  ب��ه  را  ام��روز 
دیگ��ر  می س��پارد 
نمی توانیم توقع داشته 
باش��یم ک��ه موس��یقی 
در ش��رایط بهتری قرار 
گی��رد چراک��ه هم��ان 
نوازنده ای که در ارکستر 
ملی و ی��ا س��مفونیک 
حض��ور دارد نمی تواند 
منتظ��ر اتفاق��ات وعده 
داده شده از سوی دولت 
بماند. او ب��ه عنوان یک 
نوازنده باید زندگی خود 
را تامین کند در نتیجه 
ناگزیر از حضور در آثاری 

می شود که در شأن شخصیت هنری او نیست. به معنای 
دقیق تر دوس��تان دولتی بای��د بدانند ک��ه هنرمندان 
نمی توانند بروند و در یک سوپرمارکت کار کنند چراکه 
آنها حرفه ای دارند که باید در یک شرایط مناسب و آرام 

انجام گیرد. 
 پورتراب توضی��ح داد: البت��ه من گم��ان نمی کنم که 
دولتمردان ب��ه ویژه آنهایی که در وزارت ارش��اد حضور 
دارند دوست داش��ته باشند که چنین ش��رایطی وجود 
داشته باش��د چراکه آنها افرادی تحصیل کرده هستند 
که ش��اید با هنر نزدیکی نداشته باش��ند اما حتم دارم 
که به خوبی از ش��رایط بحرانی موس��یقی اطالع کافی 
دارند. من فقط می توانم به این موضوع اش��اره کنم که 
مق��داری منصفانه به ماج��را نگاه کنیم مس��اله بودجه 
 هم نقش مهم��ی در این ش��رایطی که به وج��ود آمده

 دارد.

درباره ارکسترها فقط حرف زده می شود

موسیقیعلمیدرایرانهنگکردهاست

استاندار اصفهان:

صدا و سیما متعلق به تمام 
مردم باشد

استاندار اصفهان گفت: مردم باید تصور کنند که صدا و 
سیما متعلق به 75 میلیون نفر است و همه آنها در این 

رسانه سهمی دارند.
رسول زرگرپور در نشست ستاد صیانت استان اصفهان 
اظهار کرد: صدا و س��یما با تالش های صورت گرفته تا 
حدودی توانسته پاس��خگوی نیاز های جامعه باشد و 
22 شبکه تلویزیونی را برای سالیق مختلف ایجاد کند، 
هرچند ای��ن امر نیازمند توجه و هماهنگی بیش��تری 

است.
وی با اشاره به اینکه اگر مسائل ذکر شده پیرامون صدا 
و س��یما اتفاق نیفتد، تنها عده خاصی برای تلویزیون 
باقی می مانند و این رسانه مهم، مخصوص گروه خاصی 
می شود، افزود: نکته مهم درباره صدا و سیما این است 
که رسانه به جز زمانی که قصد فرهنگ سازی دارد، نباید 

به جامعه خط دهی کند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در صدا و سیمای مرکز 
اصفه��ان تنها از برخ��ی علمای خ��اص برنامه پخش 
می ش��ود، البته نباید از این امر برداشت سیاسی شود، 
چراکه طیف سیاسی این علما مقصود نیست و تاکید 

من بر مسئله اعتقادی این افراد است.
وی با انتقاد از انتخاب اخبار گزینشی در صدا و سیمای 
مرکز اصفهان بیان کرد: این موضوع مورد انتقاد برخی 
افراد همچون نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفته 
که از آنها زمان کوتاه تری سخنرانی یا مصاحبه در صدا 
و سیما پخش شده و باید به تمام نمایندگان برای اظهار 
نظرهایشان فرصت داد.زرگرپور تاکید کرد: صدا و سیما 
باید در راستای س��اختار خودش به مسائل مختلف به 
ویژه حقوق شهروندی بیشتر بپردازد و آن را برای مردم 
تشریح کند.وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ای مثل 
صدا و سیما، دو بُعد مهم به نام کمیت و کیفیت دارد، 
ادامه داد: کمیت صدا و س��یما مرب��وط به مخاطبان و 
تعداد استفاده کننده از این رسانه است و کیفیت آن به 
اثرگذاری رسانه با اهداف مشخص باز می گردد.استاندار 
اصفهان با بیان اینکه این دو شاخص مهم به سه مولفه 
باز می گردد، تصریح کرد: صداقت رسانه نخستین مولفه  
بسیار مهم برای مخاطب به حس��اب می آید و در کنار 
اینکه سبب اعتماد به رسانه شده، می تواند تاثیرگذاری 
آن را هم افزایش دهد چرا که اگر یک رسانه به صورت 
گزینشی عمل نکند، ارزش مطالب آن افزایش یافته و 

کمک می کند که تاثیر آن زیاد باشد.

 متاسفانه بسیاری 
از جوانان که 

تمایل دارند با 
وقت کمتری به 

درجات عالی 
حوزه موسیقی 

برسند با یکسری 
اطالعات جزئی 

کنسرت هایی را 
می دهند که واقعا 
در شان موسیقی 

ایرانی نیست
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حصر وراثت
شماره  شناسنامه  دارای  هاشمی  حاج  سعيد  وكالت  به  صفيان  عليرضا  آقای   9/354
گواهی  درخواست  شورا  اين  از  3919/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   605
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طلعت سلطان فخاری شهرضا 
بشناسنامه 15599 در تاريخ 1393/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر و دو دختر به شرح زير:1- عليرضا 
صفيان به شماره شناسنامه 605 )فرزند متوفيه( 2- جنت صفيان به شماره شناسنامه 
متوفيه(  )فرزند   42376 شناسنامه  شماره  به  صفيان  مريم   -3 متوفيه(  )فرزند   358
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23526 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

به  دارای شناسنامه شماره 93357  الهام محمدی  وكالت  به  كريمی  آذر  9/355 خانم 
شرح دادخواست به كالسۀ 4389/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس كريم كريمی بشناسنامه 614 در تاريخ 
1392/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر و هفت اوالد دختر و الغير به شرح زير:1- محمد كريمی به 
ش.ش 8227 )فرزند( 2- محسن كريمی ش.ش 14772)فرزند( 3- شهناز كريمی ش.ش 
14773 )فرزند( 4- مهناز كريمی ش.ش 14774 )فرزند( 5- فاطمه كريمی ش.ش 93356 
)فرزند( 6- زهرا كريمی ش.ش 14775 )فرزند( 7- آزاده كريمی ش.ش 93357 )فرزند( 
8- آذر كريمی ش.ش 1270518046 )فرزند( 9- هاجر كريمی ش.ش 8228 )فرزند(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23533 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

الهام محمدی دارای شماره ملی 127-051804-6  9/356 خانم آذر كريمی به وكالت 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  4258/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خاور صادقيان لودريچه بشناسنامه 
 4325 در تاريخ 87/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
)فرزند(   14772 ش.ش  كريمی  محسن  ذيل:1-  افراد  به  است  منحصر   مرحوم 
)فرزند(   14773 ش.ش  كريمی  شهناز   -3 )فرزند(   8227 ش.ش  كريمی  محمد   -2
)فرزند(  93356 ش.ش  كريمی  فاطمه   -5 )فرزند(   14774 ش.ش  كريمی  مهناز   -4 
)فرزند(  93357 ش.ش  كريمی  آزاده   -7 )فرزند(   14775 ش.ش  كريمی  زهرا   -6   

8- هاجر كريمی ش.ش 8228 )فرزند( 9- آذر كريمی ش.ش 6-051804-127 )فرزند( 
تشريفات  انجام  با  اينك  دائمی(والغير.  )همسر   614 ش.ش  كريمی  كريم  10-عباس 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا   و 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23535 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/357 آقای ابراهيم سميعی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4355/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عصمت سميعی اصفهانی بشناسنامه 98 در تاريخ93/5/18 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
سميعی  معصومه   -2 )برادر(   106 ش.ش  اصفهانی  سميعی  ابراهيم  ذيل:1-  افراد  به 
اصفهانی ش.ش 857 )خواهر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:23537 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/358 آقای ابراهيم سميعی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4345/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 

توضيح داده كه شادروان هاجی اسماعيل سميعی اصفهانی بشناسنامه 26212 در تاريخ 
92/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل:1- ابراهيم سميعی اصفهانی ش.ش 106 )فرزند( 2- معصومه سميعی 
اصفهانی ش.ش 857 )فرزند( 3- عصمت سميعی اصفهانی ش.ش 98 )فرزند( 4- عفت 
سميعی اصفهانی ش.ش 99 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:23539 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

شرح  به   3124 شماره  شناسنامه  دارای  جانی  گشنيز  قاسمی  شهال  خانم   9/359
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4383/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
تاريخ  عبدا... محمدی بشناسنامه 3774 در  داده كه شادروان  نموده و چنين توضيح 
93/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل:1- عباس محمدی ش.ش 1274957826 )فرزند( 2- فاطمه محمدی 
ش.ش 1271180758 )فرزند( 3- فهيمه محمدی ش.ش 1272677753 )فرزند( 4- شهال 
قاسمی گشنيزجانی ش.ش 3124 )همسر( 5- جميله قاسمی ش.ش 2123 )مادر(. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:23541  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

9/360 خانم صديقه بسحاق دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسۀ 
4379/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رضا شاهوان بشناسنامه 14 در تاريخ 93/5/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- صديقه بسحاق 
 6 نادر شاهوان ش.ش   -3 )فرزند(   1239 باقر شاهوان ش.ش   -2 )همسر(   3 ش.ش 
)فرزند( 4- فاطمه شاهوان ش.ش 4160325769 )فرزند( 5- مرضيه شاهوان ش.ش 
آزاده   -7 )فرزند(   4160163221 ش.ش  شاهوان  رضيه   -6 )فرزند(   4160163238
ا... روح   -9 )فرزند(   3015 ش.ش  شاهوان  الهام   -8 )فرزند(   7792 ش.ش   شاهوان 

)فرزند(   2051 ش.ش  شاهوان  صادق   -10 )فرزند(   4160085245 ش.ش  شاهوان 
11- مريم شاهسوان ش.ش 1181 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:23543 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   670 شماره  شناسنامه  دارای  مسقطيان  مهدی  آقای   9/361
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4375/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان وجيهه زه تاب بشناسنامه 2045 در تاريخ 92/9/10 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذيل:1- ساجده مسقطيان ش.ش 1274086396 )فرزند( 2- مهدی مسقطيان ش.ش 670 
)همسر( 3- طيبه ابوطالبی ش.ش 142 )مادر( 4- مصطفی زه تاب ش.ش 792 )پدر(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23545 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/362 خانم مهسا اميرحاجلو دارای شناسنامه شماره 1271970945 به شرح دادخواست 
نموده و چنين  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  اين  از  به كالسۀ 4321/93ح10 
 93/5/30 تاريخ  در   31 بشناسنامه  اميرحاجلو  ابوالقاسم  شادروان  كه  داده  توضيح 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 
تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(.  اميرحاجلو ش.ش 1271970945  مهسا  ذيل:1-  افراد 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف:23547 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
9/363 خانم ديبا فريدنی دارای شناسنامه شماره 1668 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4348/93ح10 
اقامتگاه   93/5/17 تاريخ  در   714 بشناسنامه  منفرد  بهرامی  بهنام  شادروان  كه  داده 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
منفرد  بهرامی  پيمان   -2 )فرزند(   1270077198 ش.ش  منفرد  بهرامی  ميالد  ذيل:1- 
)فرزند(   1274741807 ش.ش  منفرد  بهرامی  علی   -3 )فرزند(   1271212218 ش.ش 
 1668 ش.ش  فريدنی  ديبا   -5 )مادر(   2 ش.ش  نسار  اسكندری  حيدری  زاد  بگ   -4
)همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
 آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23550 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/364 خانم مريم حاجی محمدخانی دارای شناسنامه شماره 4729 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4342/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   1458 بشناسنامه  محمدخانی  حاجی  كيامرث  شادروان  كه  داده  توضيح 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه   93/1/8
حاجی  محمدرضا   -2 )همسر(   23 زاده ش.ش  عباس  فرنگيس  ذيل:1-  افراد  به  است 
محمدخانی ش.ش 66035 )فرزند( 3- عليرضا حاجی محمدخانی ش.ش 2386 )فرزند( 
4- احمد حاجی محمدخانی ش.ش 2691 )فرزند( 5- مهدی حاجی محمدخانی ش.ش 
حاجی  زهرا   -7 )فرزند(   689 ش.ش  محمدخانی  حاجی  فاطمه   -6 )فرزند(   1785
)فرزند(.   4729 ش.ش  محمدخانی  حاجی  مريم   -8 )فرزند(   2117 ش.ش  محمدخانی 
نمايد  می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك 
نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا 
 آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23556 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   1271580624 شماره  شناسنامه  دارای  بين  خوش  مهرداد  آقای   9/365
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4326/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهران خوش بين بشناسنامه 1515 در تاريخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه   93/8/1
است به افراد ذيل:1- مهرداد خوش بين ش.ش 1271580624 )فرزند( 2- مژده خوش 
بين ش.ش 1273352319 )فرزند( 3- ذوالفقار خوش بين ش.ش 13 )پدر( 4- زهرا ابن 
انجام تشريفات  با  اينك  )مادر(.  ايران شمس ش.ش 21  )همسر( 5-  علی ش.ش 741 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و 
 تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23557 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت   

دادخواست  به شرح   57 دارای شناسنامه شماره  پوده  علی  بتول جعفر  خانم   9/366
به كالسۀ 4341/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ابوالفضل اميری پوده بشناسنامه 1275591450 در تاريخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه   93/6/3
است به افراد ذيل:1- بتول جعفر علی پوده ش.ش 57 )مادربزرگ( 2- طاوس شهبازی 
چيگانی ش.ش 676 )مادربزرگ(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:23558 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   1105 شناسنامه شماره  دارای  شهابيان  آقای شهاب   9/367
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4328/93ح10  كالسۀ 
 93/6/7 تاريخ  در   39305 بشناسنامه  شهابيان  غالمرضا  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
 افراد ذيل:1- فرشته فروتن ش.ش 828 )همسر( 2- شهاب شهابيان ش.ش 1105 )فرزند(

3- شريف شهابيان ش.ش 1950 )فرزند( 4- پژمان شهابيان ش.ش 629 )فرزند(. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:23559  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

خانوار  شماره  دارای  افغانستان  تبعه  علی  نوروز  فرزند  جعفری  زهرا  خانم   9/368
-14853 شماره  نامه  و  2769/91ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   406139210

1391/6/18 مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجی مستقر در اصفهان كه از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادی نظری 
به شماره خانوار 406139210 در تاريخ 90/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- محمدمتين نظری فرزند 
متوفی هادی نظری 2- زهرا جعفری فرزند نوروزعلی )همسر متوفی( 3- محمد ابراهيم 
نظری فرزند يوسفعلی )پدر متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:23560 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت 

9/369 خانم سميه نقوی دارای شناسنامه شماره 1271246716 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  4345/93ح10  كالسۀ  به 
 93/6/30 تاريخ  در   4 بشناسنامه  نقوی  رضا  كرم  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
 2151 ش.ش  نقوی  افسانه   -2 )فرزند(   3646 ش.ش  نقوی  سلمان  ذيل:1-  افراد  به 
)فرزند( 3- سميرا نقوی ش.ش 13669 )فرزند( 4- سميه نقوی ش.ش 1271246716 
ش.ش  شعبانی  كبری   -6 )فرزند(   1271802880 ش.ش  نقوی  زهرا   -5 )فرزند( 
 11 ش.ش  تقوی  نصرا...   -8 )مادر(   9 ش.ش  سبزعلی  حشمت   -7 )همسر(   49313
می  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  )پدر(. 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
 آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23561 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/370 آقای فريد تاج الدين دارای شناسنامه شماره 994 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  4371/93ح10 
داده كه شادروان سعيد تاج الدين بشناسنامه 585 در تاريخ 93/5/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل:1- مينا تاج 
الدين ش.ش 853 )خواهر( 2- منيره تاج الدين ش.ش 923 )خواهر( 3- فريد تاج الدين 
ش.ش 994 )برادر( 4- مسعود تاج الدين ش.ش 1739 )برادر(. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا  و 
 تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23562 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/371 خانم عزت رجائی ورنامخواستی با وكالت زهرا حاجيان فرد دارای شناسنامه 
درخواست  دادگاه  اين  از  4370/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   238 شماره 
فرامرزی  حسن  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/7/11 تاريخ  در   17220 بشناسنامه 
 1995 ش.ش  فرامرزی  مهدی  ذيل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت 
 990 ش.ش  فرامرزی  مينو   -3 )فرزند(   2500 ش.ش  فرامرزی  محبوبه   -2 )فرزند( 
)فرزند( 4- مينا فرامرزی ش.ش 839 )فرزند( 5- عزت رجائی ورنامخواستی ش.ش 
238 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:23563 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
برگزاری مسابقه طناب کشی در سمیرم 

با روز جهاني معلولين ،اداره ورزش و جوانان شهرستان سميرم با همكاري اداره بهزيستي 
وبا حضور فرماندار و رييس هيات جانبازان و معلوالن شهرستان  و برخي ديگر از مسئوالن 

ادارات و چند تند از خانواده هاي شركت كنندگان در سالن 22 بهمن برگزار شد.
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کار فوتبالیست های ما 
شده قلیان کشیدن

بوفون: رونالدو  لیاقت 
توپ طال را دارد 

دروازه بان اس��بق تيم ملی فوتبال گفت: متاس��فانه آنچه كه در ورزش به 
خصوص در فوتبال ما فراموش شده است، اصل اخالق است.

احمدرضا عابدزاده گفت: آنچه كه می توانم به طور خالصه و كوتاه بگويم 
اين است كه فوتباليست های ما متاس��فانه تنها كاری كه انجام می دهند 
اين اس��ت كه تا س��اعت يک نيمه ش��ب در خيابان ها می چرخند، قليان 
می كشند و حواشی ديگری دارند. عابدزاده با ذكر خاطره ای درباره مرحوم 
دهداری اظهار كرد: زمانی كه در جام ملت ها حضور داشتيم آقای عربشاهی 
سرماخوردگی شديدی داشتند، كادر فنی مشغول انتخاب 11 بازيكن اصلی 
در تركيب بود. يادم می آيد كه آقای دهداری در طول آن روز شبانه روز باالی 
سر آقای عربشاهی حضور داش��ت و به فكر درمان او بود.دروازه بان اسبق 
تيم ملی فوتبال افزود: من سعی می كنم هر آنچه كه از مرحوم دهداری ياد 

گرفته ام را خودم به عنوان مربی آن را پياده كنم.

كاپيتان تيم ملی ايتاليا می گويد اگرچه ستاره پرتغالی رئال مادريد برنده ای 
شايسته برای كسب توپ طالی فيفا در سال 2۰1۴ است اما او هنوز مهاجم 

آرژانتينی بارسلونا را بهترين بازيكن فوتبال دنيا می داند.
 به نظر جان لوئيجی بوفون در ميان سه نامزد نهايی كسب توپ طال، كريستيانو 
رونالدو، ليونل مسی و مانوئل نوير، اين رونالدو است كه استحقاق بيشتری برای 
كسب مهمترين جايزه انفرادی دنيای فوتبال دارد و برنده ای شايسته هم خواهد 

بود اما هنوز ليونل مسی بزرگترين فوتباليست كره زمين است.
بوفون كه اعالم كرده اس��ت به عنوان كاپيتان تيم ملی ايتاليا به كريس��تيانو 
رونالدو رأی داده است، اظهار داش��ت: ميان اين دو تفاوت زيادی نيست. آنها 
به هم خيلی نزديک هستند و يک اُفت كوچک از هر كدام شان كافی است تا 
ديگری پيشی بگيرد. رونالدو در اين دو سال گذشته باورنكردنی، تأثيرگذار و 

حرفه ای كار كرده است.

دبير كميته تأييد مربي��ان خارجی در وزارت 
ورزش گف��ت: اف��رادی ك��ه مقب��ول ر ييس 
 فدراسيون فوتبال بودند به كرانچار رأی منفی

 دادند.
 علی رغبت��ی ، در مورد رأی منف��ی به حضور 
كرانچار در تيم فوتبال المپيک اظهار داشت: با 
حضور كفاشيان در جلسه، تمامی موارد مربوط 
به انتخاب كرانچار را بررسی كرديم و در نهايت 
تمامی اعضا به اتفاق آرا و صددرصدی به حضور 

اين مربی رأی منفی دادند.
وی در م��ورد اينك��ه مصداق ه��ای عامل رأی 
منفی ب��ه كرانچار چه بوده، خاطرنش��ان كرد: 
هر كشوری شرايط و ضوابط فرهنگی خودش 
را دارد و هر فردی هم در كشور حضور دارد بايد 

آن اصول فرهنگی را رعايت كند. 
عض��و كميت��ه تأيي��د مربي��ان خارج��ی در 
وزارت ورزش و جوان��ان تصريح ك��رد: از بيان 
مصداق ها معذوري��م چراكه از نظر ش��رعی و 
دينی كار درستی نيست اما به هر حال تمامی 

اعض��ا ب��ا توجه ب��ه برخ��ی گزارش ها 
 ب��ه اي��ن مرب��ی رأی منف��ی 

دادند.
براي��ن اس��اس؛وزارت 

ورزش در حالی با حضور 
كرانچ��ار در تيم ملی 
امي��د مخالف��ت كرد 
كه اين مربی سه سال 
در سپاهان مربيگری 
ك��رد و ع��الوه بر آن 
سابقه س��رمربيگری 
تيم پرسپوليس را هم 
دارد. كرانچار در طول 

دوره حضورش در ايران 
هيچ وقت مشكل اخالقی 

نداشته اما وزير ورزش گفته 
بود ك��ه او مش��روبات الكلی 
مص��رف م��ی كن��د. محمود 

گودرزی در جلسه ای كه 
با رسانه ها داشت 

گفته بود فدراس��يون فوتبال می خواهد فردی 
 را س��رمربی تيم مل��ی اميد كند كه مش��روب 

می خورد.
 اما استفاده كرانچار از مش��روبات الكلی هيچ 
وق��ت ثابت نش��ده و حت��ی حبيب كاش��انی 
مديرعامل س��ابق پرس��پوليس هم اين شايعه 
را رد كرده است. كاش��انی گفته كه در ساعت 
ه��ای مختل��ف ش��بانه روز و حت��ی ب��ه طور 
ناگهان��ی با كرانچار جلس��ه گذاش��ته اما هيچ 
 وق��ت نديده ك��ه او حال��ت معمولی نداش��ته

 باشد.
از همان روزی كه وزير مقابلخبرنگاران نشست 
 و ح��رف از مش��كالت اخالقی اي��ن مربی زده

 می شد فهميد كه وزارت ورزش مخالف حضور 
كرانچار در تيم اميد است و به نظر می رسد اين 
وزارتخانه هومن افاضلی كه گزينه هميش��گی 
فدراسيون برای نشستن روی نيمكت تيم های 
 بدون مربی اس��ت را به زالتكو كرانچار ترجيح 

م��ی دهد.ريي��س فدراس��يون فوتب��ال در 
م��ورد اينك��ه گزينه ه��ای ديگ��ری در مورد 
تيم اميد مطرح اس��ت ي��ا نه،  گف��ت: بله هم 
گزينه داخل��ی داريم و هم خارج��ی. كرانچار 
تنه��ا مرب��ی در دنيا نيس��ت ك��ه می تواند ما 
 را ب��ه المپي��ک بب��رد. مربي��ان ديگ��ری هم 
هستند.كفاشيان در مورد اينكه كاشانی گفته 
وزارت ورزش ب��ا تيم اميد می خواهد تس��ويه 
حساب كند، گفت: نه، اعتقادی به اين امر ندارم. 
وزارت ورزش مقررات خ��ودش را دارد و ما هم 
بايد تابع وزارت ورزش باشيم و تصميماتی كه 
وزارت ورزش می گيرد را تبعيت كنيم.وی در 
مورد اينكه اين مخالفت ه��ا با كرانچار فوتبالی 
نيست، گفت:  نه اين درس��ت نيست. يكسری 
نگرانی ها از نظر شخصيتی و فرهنگی در مورد 
ايش��ان مطرح ب��ود. البته گفتيم ك��ه كرانچار 
7-6سال اس��ت كه در ايران مربيگری می كند 
اما گزارش هايی كه رسيده است نگران كننده 
اس��ت. وزارت ورزش و ما بايد به مس��ئوالن 

فرهنگ��ی مجلس و ... پاس��خگو باش��يم 
بنابراين بايد مربيان ما از اين فيلترها رد 
شوند. نقاط ضعف كرانچار و همچنين 
نقاط قوت او مورد بررسی قرار گرفت. 
كرانچار مربی خوبی در سپاهان بوده 

ودر آنجا مس��ئله ای نداش��ته است اما 
اگر گزارش هايی برس��د كه نگران كننده 

 باش��د باي��د در م��ورد او تجديدنظ��ر 
كنيم.وی در مورد سرانجام وضعيت كرانچار 

گف��ت: اگر كرانچ��ار تأييد ش��د با او ق��رارداد 
می بنديم ام��روز در مورد مس��ائل فرهنگی و 
اخالقی هم بحث شد اگر با او قرارداد نبستيم به 

سراغ گزينه های ديگری می رويم.
كفاش��يان در مورد اينكه مسائل اخالقی 

هم در اين جلس��ه مطرح شد، گفت: 
بله م��ا در جمه��وری اس��المی 

هس��تيم تمام مربيان داخلی 
و خارجی باي��د از نظر فنی 
و فرهنگی و اخالقی بايد 
تأييد شوند. البته در جلسه 

امروز بيشتر بحث 

فرهنگی و حقوقی بود اما بحث فنی هم مطرح 
شد. نكات مثبت كرانچار هم گفته شد و نكات 

منفی او هم مطرح شد.
وی در مورد اينكه اين اولين جلس��ه است كه 
در مورد ي��ک مربی خارجی برگزار می ش��ود، 
گفت: با ما چنين جلس��اتی تا كنون نداشته اند 
اما ظاه��راً از خردادم��اه دس��تورالعمل ابالغ 
 ش��ده اس��ت و ما مربی جديدی قبل از خرداد

 نداش��ته ايم.رييس فدراسيون فوتبال در مورد 
اينكه ممكن اس��ت زمان را از دس��ت بدهيم، 
گفت: مس��ائل قانونی بايد رعايت ش��ود حتی 
اگ��ر زم��ان را از دس��ت بدهي��م.وی در مورد 
اينكه قلعه نويی گفته است فدراسيون فوتبال 
جزيره ای اداره می ش��ود و منظورش چه بوده 

است، گفت: من نمی دانم از خودش بپرسيد.
وی در مورد اينكه در بازی اس��تقالل و راه آهن 

عليه كی روش موضع گيری شد و گفتند نكونام 
باند راه انداخته گفت: از اين مسائل خبر ندارم. 
وی در مورد خريد دستگاه آناليز گفت: از اين 

مسئله هم بی خبر هستم.
رييس فدراس��يون فوتب��ال در م��ورد بدون 
تماشاگر شدن بازی پرس��پوليس و ذوب آهن 
گفت: اين تصميمی است كه كميته انضباطی 
و استيناف گرفته اس��ت و آنها اركان قضايی و 
مستقل هستند. ما تالش كرديم كه اين بازی 
بدون تماشاگر نباشد اما رأی كميته استيناف 
بر اين مسئله بود و ما به آن احترام می گذاريم.

وی در مورد اينكه حسن زاده خودش می گفت 
با محروميت تماشاگران مخالف است اما اكنون 

چنين حكم��ی داده، گف��ت: محروميت ها بر 
اساس قانون و سليقه ها اعمال می شود. من هم 
خيلی موافق محروميت تماش��اگران نيستم. 
لذت فوتبال به حضور تماشاگرانش است. اما 
 اين حكم ركن قضايی است و ما به آن احترام 

می گذاريم.

کمیته نظارت به حضور کرانچار  رای  نداد

رغبتی: از بیان مصداق ها معذورم
کفاشیان:کرانچار  تنها مربی نیست که می تواند ما را به المپیک ببرد

قهرمان اسبق وزنه برداری جهان می گويد 
تمرينات تيم ملی اش��تباه بوده و بهداد 
س��ليمی احتياجی نداشت در بازی های 
 آس��يايی به خ��ود آن ق��در فش��ار وارد 

كند.
محمد فالحتی ، درب��اره نتايج تيم ملی 
وزنه ب��رداری در مس��ابقه های جهان��ی 

قزاقس��تان و ناكامی بهداد سليمی در كس��ب سومين مدال 
طالی جهان اظهار كرد: كيانوش رستمی در بازی های آسيايی 

نتيجه را واگذار كرد و سرش به سنگ خورد. 
بنابراي��ن ب��رای مس��ابقه های جهانی بدن��ش را ب��ه حالت 
مس��ابقه برگرداند و توانس��ت بهتري��ن نتيجه را بگي��رد اما 
به��داد س��ليمی در بازی های آس��يايی رك��ورد 21۰ و 255 
كيلوگ��رم را ثبت ك��رد كه اص��ال احتياجی نداش��ت آن قدر 
 سنگين كار كند. او بايد انرژی خود را برای مسابقه های جهانی 

نگه می داشت.
وی ادام��ه داد: در واقع خيلی از عوامل دس��ت به دس��ت هم 
دادند تا بهداد نتواند نتيج��ه بگيرد. تمرين های غلط مربيان و 
 اينكه بهداد از شرايط مس��ابقه به دور بود، از جمله اين عوامل

 اس��ت. البته اي��ن را ه��م بگويم كه به��داد در مس��ابقه های 
جهانی وزنه  بدی ن��زد اما چون هم��ه از او انتظ��ار مدال طال 
داش��تند، نتوانس��ت انتظارات را برآورده كند و اش��ک هايی 
هم كه بر روی س��كوی جهانی ريخت، بس��يار عذاب آور بود. 
اگر به��داد همان وزنه هاي��ی را كه در بازی های آس��يايی زده 
 بود، در جهان��ی نيز تك��رار می ك��رد، صددرصد م��دال طال 

می گرفت.

بح��ث پش��توانه س��ازی و توج��ه به 
پش��توانه ها مهم تري��ن تضمين برای 
 رق��م زدن آين��ده موف��ق در ورزش
  اس��ت. در رش��ته های المپيك��ی و

 م��دال آور اي��ن بح��ث اهمي��ت 
بيش��تری پي��دا می كن��د و توج��ه 
ب��ه پش��توانه ها باي��د دراولوي��ت 
كاری ق��رار بگيرن��د، ام��ا در فدراس��يون وزنه ب��رداری 
 رده ه��ای پاي��ه بيش��تر مهج��ور مانده ان��د ت��ا م��ورد

 توجه.
طی دو س��ال اخير اعزام های برون مرزی رده های نوجوانان و 
جوانان يكی پس از ديگری لغو می ش��ود. در اين ميان جوانان 
سهم بيشتری در لغو اعزام ها داشته اند و آنها در 2۰13 و 2۰1۴ 
به مسابقات جهانی و آسيايی اعزام نشدند. در حالی كه از ميان 
داش��ته هايمان در رده جوانان بايد نفراتی را آماده و راهی تيم 

بزرگساالن كرد.
انتظار می رفت برای س��ال 2۰15 وضع بهتر ش��ود، اما باز هم 
جوانان به مسابقات آسيايی اعزام نمی ش��وند، اما حداقل اين 
ش��انس را دارند كه به غيبت دو س��اله خود در صحنه جهانی 

پايان بدهند.
بعد از المپيک 2۰16 بدون ش��ک تغييرات��ی در تركيب تيم 
بزرگس��االن ش��كل خواهد گرفت و برخی ملی پوش��ان را در 
عرصه قهرمان��ی نخواهيم ديد، اما مش��خص نيس��ت در آن 
زمان فدراس��يون وزنه ب��رداری چن��د نفر را خواهد داش��ت 
 كه ب��ا خي��ال آس��وده جايگزي��ن قهرمان های ح��ال حاضر 

كند؟

سرمربي تيم فوتبال سپاهان گفت: ليست 
مازاد نداريم و قرار نيست كسی جدا شود. 
موافق جدايی بازيكنی نيس��تم اما برای 
 جذب بازيكن��ان جديد كارمان س��خت

 است.
حسين فركی گفت: انتظارات مسئوالن 
پيكان با توج��ه به تفكری ك��ه از ابتدای 
فصل داش��تند و نتايجی كه كس��ب شد 

برآورده نش��د و دس��ت به تغييرات كادر فنی اين تي��م زدند. 
 جا دارد به ابراهيم زاده خس��ته نباش��يد و به مرف��اوی تبريک

 بگويم. 
س��رمربی س��پاهان  در خصوص ليست مازاد س��پاهان گفت: 
ليس��ت مازاد نداريم و قرار نيس��ت كس��ی جدا ش��ود. موافق 
جدايی بازيكنی نيستم اما برای جذب بازيكنان جديد كارمان 
سخت اس��ت چون برخی از آنها مطرح هس��تند و برخی ها نيز 
در رسانه ها مطرح ش��وند كه مورد تاييد ما نيست. اگر بازيكنی 
را بخواهيم از طريق باشگاه به باش��گاه ارتباط برقرار می كنيم 
 و هر تيمی هم كه بازيكن ما را بخواهد باي��د از اين طريق اقدام

 كند. 
فركی ادامه داد: ت��ا اين لحظه ب��ا هيچ بازيكن��ی وارد مذاكره 
نش��ده ايم اما تمايل داريم بازيكن جديدی به خصوص در خط 
ميانی جذب كنيم. منك��ر توانايی بازيكنان خود نيس��تيم اما 
راه سختی در مس��ابقات ليگ در پيش داريم. اولويت ما گزينه 
داخلی اس��ت اما چه بخواهيم بازيكن داخلی جذب كنيم و چه 
 بازيكن خارجی ج��ذب بازيكن در اين مقطع س��خت خواهد 

بود. 

سرمربی س��پاهان در پاس��خ به سوال 
خبرنگار مبن��ی بر اينكه كج��ای دنيا 
ليگ را 5۰ روز تعطيل می كنند، گفت: 
شما خودتان س��وال را مطرح كرديد و 

پاسخش را هم داديد. 
رسانه های ما آگاه هس��تند و می دانند 
هيچ جا نمی توانيم پيدا كنيم كه ليگ را 

5۰ روز تعطيل كنند. 
يک ب��ار گفتم و ب��ار ديگ��ر تك��رار می كن��م كه مربي��ان در 
 ايران هنرمند هس��تند و با هنرش��ان كار مربيگ��ری را دنبال

 می كنند.
 نمونه اين موض��وع را در هيچ كجای دنيا نمی بينيم كه مربيان 
با توج��ه با اين ش��رايط و همچني��ن انتظاراتی ك��ه مديران و 
مردم ب��ه خصوص برای تيم هاي��ی كه ش��انس قهرمانی دارند 
كار س��ختی را انجام دهند. با اين حال چون بحث ملی اس��ت 
و منافع ملی در اولويت قرار دارد ش��خصا حاضر هس��تم در هر 
 زمينه متحمل ضرر ش��وم ت��ا راه موفقيت آمي��زی را در پيش 

گيرم. 
فركی در مورد ضريب اشتباه زياد بازيكنان سپاهان گفت: استرس 

می تواند يكی از اين داليل باشد.
 از وقت��ی كه به س��پاهان آمدم متوجه ش��دم كه مش��كالتی 
داريم ك��ه مهمترين آن بح��ث س��ربازی بازيكنان ب��ود. اين 
مس��ئله تمركز خيلی  از تيم ها و بازيكنان را به هم زد. باش��گاه 
روی دو بازيكن ب��ه نام های علی حمودی و ش��جاع خليل زاده 
 حس��اب باز كرده ب��ود اما بي��ن راه نتوانس��تند ب��ه ما كمک

 كنند. 

فالحتی نژاد: تمرینات اشتباه مربیان، دلیل قهرمان نشدن بهداد بود

زنگ خطر برای وزنه برداری با کم توجهی به پشتوانه ها
از شرایط فعلی رضایت ندارم

فرکي: کسي از سپاهان جدا  نمي شود

 تکمیل ورزشگاه نقش جهان
 پیش از موعد 

بهرام سبحانی در پاسخ به  اين سوال 
كه فوالد مباركه چه برنامه هايی برای 
تكميل پروژه ورزش��گاه نقش جهان 
دارد، و به طور كل��ی درباره چگونگی 
اجرای مفاد اي��ن توافق نام��ه اظهار 
داشت: در پی تفاهم چند جانبه ای كه 
به امضای وزارت ورزش و جوانان، سازمان ورزش جوانان استان، 
استانداری اصفهان و فوالدمباركه رس��يده اين نقل و انتقال در 

مرحله نخست بر روی كاغذ نهايی شد.
مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه اصفهان اف��زود: ما به گونه ای 
برنامه ريزی كرده ايم تا در اسرع وقت با فراخوان پيمانكار پروژه، 
در بازه زمانی 2۰ ماهه به تعهدات خود عمل كرده، و با توجه به 
تجارب ارزنده فوالد مباركه در اين زمينه، پيش بينی می شود اين 

ورزشگاه پيش از موعد مقرر تكميل و آماده بهره برداری شود.
وی تصريح كرد: ما برنامه داريم فارغ از زما بندی اتمام كل پروژه، 
در فاز نخس��ت و در نخس��تين فرصت در 6 ماه شرايطی فراهم 
كنيم كه تيم فوتب��ال فوالد مباركه س��پاهان بتواند تمرينات و 

بازی  های خود را در زمين اين ورزشگاه انجام دهد.

شورای راهبردی پیوست فرهنگی
ورزش در اصفهان تشکیل می شود 

به نقل از محمدمسعود كريمی معاون 
فرهنگی و ام��ور جوان��ان اداره كل 
ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان 
ش��ورای راهبردی پيوست فرهنگی 
ورزش در اصفهان تشكيل می شود.  
معاون فرهنگ��ی افزود: ب��ا توجه به 
سياس��ت های كل��ی ابالغ��ی رهبر 
معظم انقالب درباره دارا بودن طرح های ارزش��مند و بزرگ، به 
 پيوس��ت ه��ای فرهنگ��ی، موض��وع فرهن��گ در ورزش از

 ماموريت های مهم وزارت ورزش و جوانان است.معاون فرهنگی 
و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان اظهاركرد اين شورا 
دارای ش��ش كميته عفاف و حجاب، پهلوانی و اخالق حرفه ای، 
امربه معروف و نهی از منكر، تبليغات و اطالع رسانی، اقامه نماز 
و پيگيری مصوبات است و ساخت نمازخانه و تابلوها و فضاهای 
تبليغاتی فرهنگی را از جمله اين پيوست هااست و از اين پس در 
تمام همايش ها، گردهمايی ها، جش��نواره ها و مس��ابقه های 
 ورزش��ی بايس��تی ش��اخصه های فرهنگی لحاظ و مدنظر قرار 

بگيرد.

تکواندو جایزه بزرگ مکزیک

 فرزان عاشورزاده به مدال طال 
دست یافت

اين دوره از مس��ابقات با حضور 6۴ 
تكوان��دوكار برتر دنيا از 27 كش��ور 
عصر چهارش��نبه به وق��ت تهران به 
ميزبانی مكزيک در »كوئرتارو« آغاز 
شد. در روز نخست اين مسابقات تيم 
ملی اي��ران دو نماينده داش��ت كه 
فرزان عاشورزاده و مهدی خدابخش 
در مجموع با كسب 5 پيروزی و يک شكست به ترتيب مدالهای 

طال و نقره را به خود اختصاص دادند. 
فرزان عاش��ورزاده در وزن 58- كيلوگ��رم در اولين ديدار خود 
روی براگانگا  از پرتغال را در همان ثانيه های ابتدايی راند سوم 
با نتيجه 1۴ بر 2 شكست داد و سپس تائه هونكيم از كره جنوبی 
را طالی قهرمانی جهان و آسيا و نفر اول رنكينگ المپيكی را در 
يک ديدار يكطرفه با حساب 16 بر ۴ برنده شد و به ديدار پايانی 
راه يافت.دارنده مدال طالی بازيهای آسيايی برای كسب مدال 
طال به مصاف تانه هون چا ديگ��ر نماينده كره جنوبی و قهرمان 
جهان در سال 2۰13 رفت و 15 بر 3 از سد اين حريف قدرتمند 
خود گذش��ت و با كس��ب مدال طال ، 8۰ امتياز را نيز به س��بد 

اندوخته های خود در رنكينگ المپيک اضافه كند.

 فردا درباره تیموریان 
تصمیم گیری می شود

عضو كميته نقل و انتقاالت باش��گاه 
استقالل گفت: هيات مديره باشگاه 
در جلس��ه ف��ردا يكش��نبه درب��اره 
ني��ک تيموري��ان  وضعي��ت آندرا

تصميم گيری می كن��د. رضا صادق  
پ��ور افزود: قرار اس��ت اي��ن بازيكن 
خواسته هايش از باشگاه را به صورت 
مكتوب اعالم كند تا هيات مديره، تصميمی به صالح هواداران، 
باشگاه و خود تيموريان گرفته شود.عضو كميته نقل و انتقاالت 
باشگاه اس��تقالل احتمال ماندن يا رفتن تيموريان را 5۰ درصد 

عنوان كرد.

 نباید بر اساس حرف زده نشده
 قضاوت کرد

محس��ن معتمدكي��ا درب��اره اينكه گفته می ش��ود ك��ی روش در 
اظهارنظری گفته با توجه به كس��ری بودجه احتمال نتيجه گرفتن 
تيم ملی در جام ملت های آسيا وجود دارد گفت: پس از اينكه بازی 
تيم مل��ی برابر كره جنوبی به پايان رس��يد و كی روش در نشس��ت 
خبری شركت كرد ايش��ان ديگر گفت وگويی را با رس��انه ها انجام 
نداده و نبايد با استناد به اظهارنظری كه صورت نگرفته قضاوت هايی 
 انجام داد.مدير رس��انه ای تي��م ملی در پاي��ان گفت: اي��ن انتظار 
می رود با اتحاد و همدل��ی تيم ملی را در راه آماده س��ازی و حضور 
پرقدرت در جام ملت های آسيا كمک كنيم چرا كه در نهايت كسب 

مقام در اين رقابت ها افتخاری برای همه ايران است.

کرانچ�ار مرب�ی خوب�ی در 
آنج�ا  ودر  ب�وده  س�پاهان 
اس�ت  نداش�ته  مس�ئله ای 
ام�ا اگ�ر گزارش هایی برس�د 
ک�ه نگران کنن�ده باش�د باید 
تجدیدنظ�ر  او  م�ورد   در 

کنیم.
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي نعمت اله سبزواري شهرضا فرزند عباسعلي با ارائه دو برگ استشهاد 
مالكيت  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  امضاء شهود  و  هويت  كه  محلي 
 35253 ثبت  ذيل  مذكور  سند  كه  گرديده   2/489 پالك  شماره  به   708239 شماره 
درصفحه 235 دفتر 244 بنام نعمت اله سبزواري شهرضا بميزان دو دانگ مشاع ثبت 
كه بموجب سند 117599– 6 / 2 / 72 دفتر3 شهرضا تمامت 200 سهم مشاع از1000 
بالسويه  به اصغر رضواني و زهراسادات رضواني  نعمت اله  از طرف  دانگ  سهم دو 
انتقال و سپس بموجب سند 118395 – 22 / 4 / 74 دفترسه شهرضاتمامت 191 سهم 
اله به سيدحسين رضوان وناهيدرحمتي  و هشتاد و شش صدم سهم از طرف نعمت 
سهم   200 شهرضا  سه  دفتر   74/12/20  – سند120972  بموجب  و  انتقال  بالسويه 
مشاع نيز از طرف نعمت اله سبزواري شهرضا به حسين شايان بابوكاني و اكرم بيگم 
رضواني بالسويه انتقال قطعي شده است و پس از انتقاالت فوق 408 سهم و چهارده 
صدم سهم مشاع بنام وي ثبت گرديده كه اينك نامبرده درخواست صدور سند مالكيت 
المثني نموده است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن 
اشاره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد 

شد.مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

كه  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  فرزند حسين  قديري  محترم  خانم  اينكه  به  نظر 
مالكيت ششدانگ  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  امضاء شهود  و  هويت 
قطعه زمين شماره  76/280 )دويست و هشتاد فرعي از هفتاد و شش اصلي( شده كه 
سندمذكورذيل ثبت 4394 در صفحه 500 دفتر79 بنام آمين اله الماسي ثبت و صادر 
شده سپس نامبرده بموجب سند شماره 85550 – 63/12/11 دفتر3 شهرضا به محترم 
قديري انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است كه 
در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا 
نزد معترض در دو نسخه  بر وجود آن  ارائه گردد صورت جلسه مبني  سند معامله 
 تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
تحدیدحدوداختصاصی  

اله آباد بخش  چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 50/2382 واقع در 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي علي قاسمي فرزند جعفرقلي در جريان 
ثبت است به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت 
ساعت   1393/10/14 روز  در  مرقوم  ملك  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  برطبق  و 
و  مالكين  بكليه  آگهی  اين  موجب  به  لذا  بعمل خواهدآمد0  و  در محل شروع  9 صبح 
مجاورين اخطارمی گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
تاريخ تنظيم صورتمجلس  از  مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
 گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار:1393/09/15 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 
مزایده 

مزايده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  ششم  شعبه  احكام  اجرای   9/92
ای در خصوص پرونده شماره 930104ج ح/6 له آقای حسن عزيزی كوهانستانی به 
نشانی اصفهان – خ نظرشرقی – كوچه جوهری – پالك168 و عليه مصطفی وعيدی 
فرزند محمد و ناصرقلی جنتی فرزند عزيزا... ساكنين اصفهان – خ توحيد – چهارراه 
پليس – پالك83 مبنی بر مطالبه مورد مزايده با فروش 0/065 حبه از 72 حبه پالك ثبتی 
2767 بخش 5 اصفهان در تاريخ پنجشنبه 93/10/4 ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای 
شعبه 6 حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خ شهيد نيكبخت – دادگستری كل استان 
– طبقه سوم – اتاق309 بابت مطالبات آقای حسن عزيزی در ازای مبلغ 90/771/429 
ريال ضمن اينكه كل شش دانگ پالك مذكور ده ميليارد ريال )10/000/000/000ريال( 
ارزيابی شده و پالك مذكور يك مجموعه ساختمانی سه طبقه است كه به عنوان دفتر 
مركزی فروش كارخانه نيوتايپ )گيتی پسند( تابلو دارد به شماره پالك ثبتی 2767 به 
مقدار حدود 504/30 عرصه و به ميزان حدود 880 مترمربع اعيانی كه واحد بازداشت 
اداره ثبت اسناد منطقه جنوب  نامه شماره 92/12840/35 مورخه 92/5/30  شده طی 
شماره   683518 مالكيت  دفترچه  شماره  به  اعيانی  مترمربع   157/65 دارای  اصفهان 
ثبت 17582 شماره پالك ثبتی 2767/18 صفحه 495 دفتر 498 بخش 5 اصفهان كه 
با مراجعه به دفترخانه شماره 56 مشخص گرديد. شمااًل به فضای كوچه پنج متری 
به فضای  پنجره و ديواريست كه  آپارتمان 17 فرعی جنوبًا  به  شرقًا ديوار اشتراكی 
حياط غربًا به زمين پالك5 فرعی محدود می باشد انشعابات آب و برق و گاز سيستم 
گرمايش حرارت مركزی با يك واحد پاركينگ و يك واحد انباری. محل ملك: اصفهان 
از  قبل  روز   5 می توانند  خريد  طالبين  پسند.  گيتی  ساختمانی   – غربی  شريعتی  خ   –
مزايده از ملك مورد نظر بازديد كرده و با سپردن 10% ارزش ملك مذكور به شماره 
حساب 2171290210008 بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در 
اين جلسه مزايده شركت كنند مزايده از قيمت پايه شروع پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
 برنده مزايده خواهد بود. ملك مذكور فعاًل در تصرف خواندگان می باشد.م الف:23670 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

9/264 شماره:103/93/2663/337-93/9/9 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين 
مشهور به نوگير تقی رمضان كه تقريبا شش قفيز می باشد به شماره پالك 337 فرعی 
از شماره پالك 34-اصلی واقع در مزرعه خطير بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه به نام 
محمود خطيری عليايی فرزند علی و غيره در جريان ثبت می باشد كه به علت عدم رعايت 
حدفاصل در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور اخير ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در صبح روز 1393/10/07 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:93/09/15 

م الف:177 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نظنز
فقدان سند مالكيت 

عباسعلی  فرزند  مسافری  حشمت  خانم  شماره:93/9/8-103/93/1594/24   9/265
استشهاد  برگ  يك  استناد  به   6229847655 كدملی  و  ميمه   46 شماره  شناسنامه 
محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند مالكيت تمامت 
ششدانگ يكباب مغازه شماره 2760 فرعی باقيمانده از يك اصلی واقع در ميمه جزء 
عباسعلی  نام  به   1262 ثبت  ذيل  امالك   7 دفتر   189 صفحه  در  كه  ميمه  ثبتی  بخش 
مسافری فرزند محمد شناسنامه شماره 1501 ميمه به شماره چاپی 574730 ثبت و 
صادر و تسليم گرديده و طی سند قطعی شماره 9078 مورخ 1360/04/01 دفترخانه 
24 جوشقان به وی انتقال يافته و معامله ديگری نيز انجام نشده است و سابقه تامين 
اثاثيه منزل  به علت جابجايی  نيز نمی باشد  قيد رهن و وثيقه  ندارد و در  بازداشت  و 
مفقود گرديده است چون درخواست سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يك 
اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 
مزایده 

9/283 شماره آگهی:139303902004000195 شماره پرونده: 8904002004000102 
دستگاه  يك  ششدانگ  كالسه:8900296و8900297  اجرايی  پرونده  مزايده  آگهی 

آپارتمان پالك شماره 45 فرعی واقع در طبقه زيرزمين به مساحت 128/48 مترمربع 
بدون تراس و مساحت تراس 18/92 متر با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات 
كه عبارتند از پاركينگ مشاعی 43 فرعی كه حق استفاده آن برای آپارتمان 46 فرعی 
می باشد و راه پله و راهرو مشاعی 41 فرعی و حياط مشاعی 44 فرعی و موتورخانه 
مشاعی 42 فرعی كاًل مجزی شدگان از پالك 5387/2 مجزی شده از يك فرعی از اصلی 
مذكور واقع در بخش 4 ثبت اصفهان )به آدرس اصفهان – خيابان 22بهمن – پالك67( 
به  امالك   235 دفتر  در صفحه 311  ذيل شماره 48745  مالكيت  جلد سند  يك  دارای 
شماره چاپی 216127 به نام خانم منير رضايت فرزند احمد ثبت و صادر شده و برابر 
نامه 16770/ش-89/7/28 اداره ثبت مركزی اصفهان حدود اربعه عبارتست از: شمااًل: 
در چهار قسمت كه قسمت دوم غربی است اول الی سوم به طولهای 4/30و3/25و1/60 
متر كاًل درب اختصاصی و ديواريست اشتراكی با موتورخانه 42 فرعی شرقًا: بطول 
16/91 متر ديواريست به ديوار قطعه اول تفكيكی جنوبًا: به طول 8 متر درب و 0/60 
متر پنجره و ديواريست به حياط مشاعی 44 فرعی غربًا: در دو قسمت اول به طول 
1/40 ديواريست به حياط مشاعی مزبور دوم به طول 0/80 متر ديواريست اشتراكی 
تراس حدود  به  ديواريست  متر  به طول 13/35  فرعی جنوبًا:  پاركينگ مشاعی 43  با 
آپارتمان مسكونی 45 فرعی طبقه  به درب و ديوار  به طول 8/60 متر  تراس: شمااًل: 
زيرزمين شرقًا: به طول 2/20 متر ديواريست به ديوار پالك قطعه اول تفكيكی جنوبًا: به 
طول 8/60 متر پنجره و ديواريست به حياط مشاعی 44 فرعی كه طبق نظر كارشناس 
آپارتمان واقع در زيرزمين )كد2-متر( يك خوابه مجتمع  رسمی پالك فوق يك واحد 
مشتمل بر سه واحد مسكونی بوده و مساحت اعيانی دو واحد ديگر هر كدام حدود دو 
برابر اين واحد می باشد نمای خارجی آجر و پنجره های نما آلومينيوم – كف آپارتمان 
سقف تيرچه بلوك و اسكلت فلزی  ديوارها و سقف سفيدكاری و رنگ –  موزاييك – 
 – 20 سال  حدود  مجتمع  عمر   – فلزی  آشپزخانه  كابينت   – چوبی  داخلی  دربهای   –
دارای انشعابات آب و گاز مشترك – برق مجزی و تا مورخ 93/10/18 بيمه می باشد. 
طبق اسناد رهنی شماره 143883-83/6/2و152515-85/10/3 دفتر اسناد رسمی 86 
اصفهان بابت بدهی شركت نسيم راه جنت در رهن بانك سپه اصفهان واقع می باشد 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   93/10/16 مورخ  شنبه  سه  روز   12 الی   9 ساعت  از 
مزايده  به  چپ  سمت  اول  چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خيابان  در  واقع  اصفهان 
گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه1/350/000/000ريال )يك ميليارد و سيصد و پنجاه 
ميليون ريال( شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
اصفهان  زاينده رود چاپ  روزنامه  در  نوبت  يك  در  آگهی  اين  می گردد ضمنًا  مسترد 
مورخ 93/09/15 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد 
موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده 
طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز 
نمايد.م الف:24698  امالك سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فيش مخصوص   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
احضار 

 9/337 شماره درخواست:9310460354500043 شماره پرونده: 9209980360001390
 – فرزند جانقلی  اينكه خانمها عصمت خدری  به  نظر  بايگانی شعبه: 931127  شماره 
ماهزاده صفدری فرزند محمد شكايتی عليه آقای قاسم  زرين غريبوند فرزند حيدر – 
خاتم شيشه بر فرزند عبدالرسول مبنی بر تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح نموده 
دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  ثبت  دادگاه  اين   931127 كالسه  به  آن  پرونده  كه 
93/11/6 ساعت 9/30 صبح تعيين شده است نظر به اينكه متهم مجهول المكان  می باشد 
به استناد ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسيدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.نشانی: اصفهان –خ چهارباغ باال – خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره222. م الف:23611  طبقه2 –  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان –   –

جزينی مديردفتر شعبه 119 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسيدگی 

9/338 شماره ابالغيه: 9310100350605945 شماره پرونده: 9309980350600146 
شماره بايگانی شعبه: 930162 خواهان ها احمد حسينی آزاد و شمسی حسينی آزاد 
دادخواستی به طرفيت خواندگان حميدرضا عقيلی دهنوی و بانك مسكن و امير فوالدی 
طرقی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و الزام به فك رهن و الزام به تنظيم سند 
رسمی ملك و اثبات مالكيت )مالی( تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   6 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980350600146 كالسه  به  و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3
مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   09:30 ساعت  و   1393/12/20 آن  رسيدگی 
بودن خوانده آقای امير فوالدی طرقی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:23627 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/339 شماره ابالغيه: 9310100350605972 شماره پرونده: 9309980350600938 
به طرفيت خوانده  دادخواستی  ايمان رئيسی  بايگانی شعبه: 931071 خواهان  شماره 
پرونده  بدوی  مرحله  دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  بهاری  ساسان 
613/93 تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به 
كالسه 9309980350600938 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/12/23 و ساعت 
10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:23629 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

9/340 شماره ابالغيه: 9310100350207056 شماره پرونده: 9309980350200844 
شماره بايگانی شعبه: 930982 خواهان حسين قائلی دادخواستی به طرفيت خوانده ماه 
بی بی حسن به خواسته الزام به فك پالك خودرو تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   2 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 

كل  دادگستری  نيكبخت ساختمان  خ شهيد  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به كالسه 930982ح2 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1393/12/10 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:23631 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

9/341 شماره ابالغيه: 9310100351504828 شماره پرونده: 9209980351501424 
طرفيت  به  دادخواستی  بناكار  داريوش  خواهان   921436 شعبه:  بايگانی  شماره 
خواندگان اداره ثبت احوال اصفهان و نفيسه سادات نبوی منفرد به خواسته اعتراض 
ثالث اصلی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
 1393/11/25 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980351501424 كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  تعيين شده   10:00 و ساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:23633حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

9/342 شماره ابالغيه: 9310100351504876 شماره پرونده: 9309980351500460 
شماره بايگانی شعبه: 930467 خواهان محمدحسين ابوحيدری دادخواستی به طرفيت 
و  مطالبه وجه  به خواسته  زاده  بزرگ  و محمدرضا  عليپور سرملی  خواندگان حسن 
تامين خواسته تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
 1393/11/25 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980351500460 كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  تعيين شده   11:00 و ساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:23635 حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

9310100351204157و9310100351204158و9310100 ابالغنامه:  شماره   9/343
شماره   9309980351200098 پرونده:  شماره  351204159و9310100351204156 
ابالغ شونده حقيقی: 1- مهدی سجاديه 2- محبوبه سجاديه  بايگانی شعبه: 930100 
3- كسری مطاعی همگی به نشانی اصفهان – خ چهارباغ خواجو – خ شهدای خواجو – 
كوچه شهيد بهرام موذن – بن بست شقايق –پ55 -مجهول المكان 4- حسين سجاديه 
ك  ك شهيد منصوری –  كوی شهيد رحمانی –  خ شريف واقفی –  نشانی اصفهان – 
شهيد حسن اعاليی – كوچه شهيد محسن سليمانی – منزل 5 – دست راست – طبقه 
چهارشنبه   1393/12/13 حضور:  تاريخ  مجهول المكان   زمانی-  آقای  منزل  فوقانی 
نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   11:30 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  كل  دادگستری 
دعوی محمد اسحاقيان به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه 

حاضر شويد.م الف:23636 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی

9/344 شماره نامه:931/1479 آقای احمدرضا روزبهانی با وكالت آقای باقر روزبهانی 
پناه  محمدعلی   -2 مجهول المكان   عبدا...  فرزند  شيخ  منوچهر  طرفيت  به  دادخواستی 
 -6 فرزانه   -5 سوسن   -4 ورزقانی  مددی  زيبا   -3 مجهول المكان   رجبعلی  فرزند 
حيدری  همگی  فاطمه شهرت   -11 بهمن   -10 ابراهيم   -9 رحيم   -8 كريم   -7 فيروزه 
دادنامه  از  ثالث  اعتراض  خواسته  به  اصفهان  شهرسازی  و  مسكن   -12 ورزقانی 
استان  تجديدنظر  دادگاه   20 شعبه  از  صادره   88/12/18-8809970369901527
اصفهان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 921202ت20 ثبت و برای روز يكشنبه 
93/12/3 ساعت 9 صبح وقت رسيدگی تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان  
بودن خواندگان رديف يك و دو و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م مراتب يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و آگهی می شود و از خواندگان رديف 
1و2 دعوت به عمل می آيد تا با مراجعه به دفتر دادگاه واقع در چهارراه نظر مجتمع 
تجديدنظر و اعالم نشانی دقيق خود و دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم در وقت 
مديردفتر شعبه 20  زاده  فوق جهت رسيدگی حاضر شويد.م الف:23647 رحيم  مقرر 

دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 
ابالغ رای 

9/345 كالسه پرونده:93-481 شماره دادنامه:651-93/8/24 مرجع رسيدگی: شعبه 23 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اميرحسين كارگر خيرآبادی نشانی اصفهان – خ 
هزارجريب – خ خسروپور – 80 دستگاه خوانده: محمود فوجانی نشانی مجهول المكان  
خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای اميرحسين كارگر خيرآبادی به طرفيت محمود فوجانی به خواسته مطالبه خسارت 
ناشی از تصادف و افت قيمت ماشين با عنايت به اظهارات خواهان – كروكی ترسيمی 
رسمی  كارشناس  نظريه  و  بوده  طرفين  اعتراض  از  كه مصون  تصادفات  كارشناس 
با وصف  خوانده  اينكه  و  آسيا  بيمه  مديريت  از  آمده  عمل  به  استعالم  و  دادگستری 
ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و اليحه ای تقديم شورا ننموده است و در 
مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نياورده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخيص و 
مستنداً به مواد 1و2 قانون مدنی و مواد 197و519 ق.ا.د.م رای بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/765/000 ريال بابت مابه التفاوت خسارات ناشی از تصادف و مبلغ 
600/000 ريال هزينه حمل و مبلغ 500/000 ريال هزينه بارگيری و مبلغ 300/000 ريال 
هزينه پاركينگ و هزينه انتقال از دامغان به اصفهان به مبلغ 4/550/000 ريال و هزينه 
تعويض اتاق مبلغ 300/000 ريال و همچنين مبلغ 150/000 ريال هزينه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص افت قيمت خودرو با عنايت به اينكه دليل 
يا مدركی دال بر اثبات ادعای خود به شورا اقامه و ارائه ننموده در اين خصوص قرار 
رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر 
قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24261 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/346 شماره: 104/92 به موجب رای شماره 55/92 تاريخ 92/6/9 شعبه 30 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره 921558 تاريخ 93/2/8 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی( كه قطعيت يافته است محكوم عليه مجتبی رمضانی 
فرزند فرج ا... به نشانی اصفهان – خ شيخ طوسی غربی – كوچه امام خمينی – پالك88 
محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و يك ميليون ريال قسمتی از وجه چك 099746-
93/6/3 بانك رفاه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجرای حكم و يكصد 
هزار ريال هزينه دادرسی. مشخصات محكوم له: هوشنگ زمان زاد فرزند علی اكبر به 
نشانی اصفهان – خ 22بهمن. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی كه خود  از آن ميسر  به  محكوم 
تسليم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند، 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24249 شعبه 30 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان   
ابالغ رای 

دادنامه: 498-93/7/2 مرجع رسيدگی: شعبه  پرونده: 93-336 شماره  9/347 كالسه 
28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهری رمضانی نشانی اصفهان – خ زينبيه 
نشانی  باطانی  اكبر  علی  خوانده:  پارك  جنب   – آزادی  كوچه   – غفاری  ا...  آيت  خ   –
مجهول المكان  خواسته: الزام به انتقال سند رسمی يكدستگاه موتورسيكلت گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفيت خوانده ياد شده باال به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی يك دستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی 5715اصفهان44 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنايت به محتويات پرونده – استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرين مالك خودرو – مالحظه قولنامه های ارائه شده 
از طرف خواهان شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد 
مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   198 ماده 
10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده علی اكبر باطانی 
خواهان  نام  به  خودرو  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به 
بابت هزينه دادرسی و همچنين هزينه نشر آگهی كه  و پرداخت مبلغ 170/000 ريال 
محاسبه آن به عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس 
از مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در يكی از محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24250 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

9/348 كالسه پرونده: 38/93 شماره دادنامه:157-93/2/31 مرجع رسيدگی: شعبه 24 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مختار عباسی نشانی: اصفهان – محمودآباد 
نشانی: مجهول المكان خواسته:  آداميان  هنو  آقای  نسيم خوانده:  سنگبری   – گچ  خ   –
مطالبه مبلغ چهل و نه ميليون و پانصد هزار ريال وجه دو فقره چك بانضمام هزينه های 

دادرسی و نشر آگهی گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مختار 
عباسی به طرفيت هنو آداميان به خواسته مطالبه مبلغ چهل و نه ميليون و پانصد هزار 
به شماره های 1- 753949-76/8/2 و 2- 76/8/2-753950  فقره چك  ريال وجه دو 
عهده بانك تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت چهارصد و شصت و چهار هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 77/1/29 )واخواست( لغايت زمان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد.م الف:24251 

شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

خواهان: محسن  دادنامه: 92/12/21-2015  92-1667 شماره  پرونده:  9/349 شماره 
كاوسی نشانی: اصفهان – خيابان گلزار – كوی كهران – بن بست موسوی – انتهای 
چك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  بصيری  سيروس  خوانده:  كوچه 
گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن كاوسی 
به طرفيت سيروس بصيری به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شماره 892756-ك/46 به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار كافی در جلسه حضور 
اعتراض نسبت  نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام 
به مواد  به دعوی خواهان ارايه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً 
محكوميت  بر  حكم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و315 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 182/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی به مبلغ 100/000 ريال و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررسيد چك )88/3/6( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:24252 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

9/350 شماره: 93-223 به موجب رای شماره 639 تاريخ 93/4/29 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 1- بهروز اله ياری 
جعفرپور  فرشاد   -3 مجهول المكان   نشانی  به  دو  هر  بيك  ياری  اله  2- شريف  بيك 
پالك87-   – كوچه شهيد احمدی   – خيابان شيخ صدوق شمالی   – به نشانی اصفهان 
طبقه اول محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   250/000 و   )92/9/27-273408 شماره  )چك  خواسته 
چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله 
92/9/27 تا تاريخ اجرای حكم با احتساب نيم عشر اجرای احكام. مشخصات محكوم 
له: الناز جعفرپور با وكالت شهريار ميرميران به نشانی اصفهان – خيابان نيكبخت – 
قانون  واحد26. ماده 34   – مجتمع وكالی ماكان5- طبقه دوم   – روبروی دادگستری 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24256 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

9/351 شماره: 93-196 به موجب رای شماره 529 تاريخ 93/4/2 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها 1- اباصلت اله ياری 
خيابان شيخ   – اصفهان  نشانی  به  فرشاد جعفرپور  نشانی مجهول المكان  2-  به  بيك 
مبلغ  پرداخت  به  اول محكومند  پالك87- ط   – احمدی  كوچه شهيد   – صدوق شمالی 
40/000/000 ريال بابت اصل خواسته )چك 274739-92/10/18( و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونی و هزينه دادرسی به مبلغ 250/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از 
مشخصات  احكام.  اجرای  عشر  نيم  احتساب  با  حكم  اجرای  لغايت   92/10/18 تاريخ 
خ   – اصفهان  نشانی  به  ميرميران  آقای شهريار  وكالت  با  جعفرپور  الناز  له:  محكوم 
نيكبخت – روبروی دادگستری – مجتمع وكالی ماكان5- ط دوم – واحد26. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:24257 شعبه32حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/352 شماره: 93-195 به موجب رای شماره 640 تاريخ 93/4/29 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها 1- بهروز اله ياری 
بيك 2- شريف اله ياری بيك هر دو به نشانی مجهول المكان  3- فرشاد جعفرپور به 
نشانی خيابان شيخ صدوق شمالی – كوچه شهيد احمدی – پالك87 محكوم هستند به 
پرداخت تضامنی مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته )چك شماره 273409-

92/10/10( و 250/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی 
با  اجرای حكم  تاريخ  تا  تاريخ سررسيد چك 92/10/10  از  تاديه  تاخير  و خسارت 
احتساب نيم عشر اجرای احكام. مشخصات محكوم له: الناز جعفرپور با وكالت شهريار 
ميرميران به نشانی اصفهان – خيابان نيكبخت – روبروی دادگستری – مجتمع وكالی 
ماكان5- طبقه دوم – واحد26. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی كه خود  از آن ميسر  به  محكوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24258 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/8/29-1425 دادنامه:  شماره   1036/93 پرونده:  كالسه   9/353
شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی فرزند نصرا... نشانی: 
فرزند  ذوالفقاری  عليرضا  نسيم خوانده:  سنگبری   – گچ  خ   – محمودآباد   – اصفهان 
يك  از  بخشی  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  مجهول المكان خواسته:  نشانی:  حسين 
فقره چك به شماره 448676-84/4/30 و هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت 
ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  تاديه  تاخير 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مختار عباسی به طرفيت آقای عليرضا ذوالفقاری 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه بخشی از چك به شماره 448676 مورخ 
84/4/30 به عهده بانك صادرات ايران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
نداشته و  قانونی در جلسه رسيدگی حضور  ابالغ  اينكه خوانده علی رغم  آن دارد و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
نظر  به  ثابت  خوانده  عليه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود  از  خواهان 
قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  كه  می رسد 
آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و هزينه های نشر آگهی 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )84/4/30( تا تاريخ اجرای حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:24263 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



طب سنتی

سالمت 

خواص چای ریحان

زب��ان دوش��اخه و حرکت لرزش 
مانن��د منحص��ر ب��ه ف��رد آن از 
ویژگ��ی های خاص مارهاس��ت.

بس��یاری از م��ردم فک��ر م��ی 
 کنند که زب��ان مار ترس��ناک و 
ِچندش آوراس��ت. تئ��وری های 
بس��یاری برای توضی��ح چرایی 
 دوش��اخه ب��ودن زب��ان مارها از

 زمان های دور وجود داشته است 
مثال ارسطو فکر می کرد که زبان دوش��اخه مار باعث دوبرابر شدن لذت حیوان از 
 طعم غذا می شود. بعضی نویسندگان قرن ۱۷ هم مدعی شده بودند که مارهایی را 
دیده اند که با زبانشان مگس شکار می کردند.حتی امروزه نیز این باور اشتباه وجود 
دارد که مارها می توانند با زبانشان نیشتان بزنند.از آنجا که زبان مارها دوشاخه است 
آنها می توانند مولکول ها ی مواد ش��یمیایی را به طور همزمان از دو محل متفاوت 
جمع آوری کنند. هرچند این تفاوت با معیارهای انس��انی بس��یار اندک است اما 
هنگامی که مارها زبان خود را بیرون می آورند، زبان دوشاخه می تواند محلی تا دو 
برابر پهنای سر مار را پوشش دهد. این کار به مارها امکان ردیابی شکار یا جفت را می 
دهد.لرزش و حرکت باالو پایین زبان  در بین جانوران منحصر به مارهاست. مارها 
می توانند با انواع متفاوت لرزش زبان به اشکال متفاوت از بوهای معلق در هوا نمونه 
برداری کنند. لرزش زبان باعث نوعی گردابه در هوای مجاور دهان می شود که به مار 
کمک می کند تا صدبار بیشتر از بیرون آوردن ساده ی زبان از هوا نمونه برداری کند.

بسیاری از مردم، شوری آب 
 دریاه��ا را، خ��وش ندارند و

 م��ی پندارن��د ک��ه اگر آب 
دریاها شیرین بود، بهتر بود. 
چرا آب دریاها ش��ور است؟ 
با آنکه هم��ه رودخانه هایی 
که در روی زمین، به دریاها 
می ریزند، دارای آب شیرین 
هستند! چه کسی این نمک 
فراوان را در آب دریا ریخته و چرا ریخته، این نمک از کجا آمده؟ آیا تمام ش��دنی 
 نیست؟مقاومت آب شور، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است. اگر آب های 
 اقیانوس ها ش��یرین، می بود، خطر فاس��د ش��دن و گندیدن آنها، بسیار بود. اگر

 آب های دریاها بگندند، زنده ای در کره زمین، باقی نخواهد ماند، بوی گند و تعفن 
آب، موجود زنده ای را باقی نخواهد گذارد. آب ه��ای گندیده، بهترین جا، برای 
تکثیر حشرات، به ویژه حشره های سمی می باشند. آن وقت است که حشرات، نه 

نباتی را باقی خواهند گذارد نه حیوانی، نه انسانی.
 قس��متی از نمک موج��ود در آب دری��ا از طری��ق فعالیت های اتشفش��انی زیر 
آب��ی وارد آن می ش��ود ام��ا قس��مت اعظ��م ای��ن نمک مرب��وط به فرس��ایش 
پوس��ته زمی��ن ی��ا خ��اک اس��ت.امروزه می��زان ام��الح معدن��ی موج��ود در 
آب دریاه��ای آزاد جه��ان ۳.۵ درص��د اس��ت ک��ه بیش��تر آن را س��دیم 
کلرای��د ی��ا هم��ان نم��ک طع��ام CINa;۶۴۸۳۱#( تش��کیل می ده��د. 

 دستگاهی که سرعت دوچرخه را
 چندین برابر می کند 

یک ش��رکت س��ارنده دوچرخه 
سیستم تقویتی را برای رکاب های 
دوچرخه ها طراحی کرده اس��ت 
 که با نصب آن ب��ر روی دوچرخه

 می ت��وان س��رعت آن را چندین 
برابر تقویت کرد.

اخیرا ش��رکت س��ازنده دوچرخه 
تقویت��ی  سیس��تم   Rubbee
را ب��رای رکاب ه��ای دوچرخه ها 
طراحی کرده اس��ت ک��ه با نصب 
آن ب��ر روی دوچرخه م��ی توان 
 سرعت آن را چندین برابر تقویت

 کرد.
 به گفته س��ازندگان، دس��تگاه تقویت کننده روی زین دوچرخه نصب می شود، 
و ب��ا اتصال آن ب��ه تایر عقب دوچرخ��ه در مواقعی ک��ه دوچرخه س��وار احتیاج 
 دارد می توان��د آن را ب��ه کار انداخت��ه و می��زان س��رعت دوچرخ��ه را بهب��ود 

بخشد.
 این دستگاه که وزن آن حدود ۷ کیلوگرم است به پدال سنسوری مجهز است که 
دوچرخه س��وار با کمک آن می تواند به صورت دائمی سرعت دوچرخه را تنظیم 

کند.
 با تجزیه اطالعات دریافتی از سنس��ور می توان تا 2۵ کیلومتر در ساعت سرعت 

را افزایش داد.

 تاثیر نامطلوب موسیقی با صدای بلند
 بر روی شنوایی

محققان بریتانیایی دریافتند: گوش 
دادن به موسیقی با صدای بلند و به 
مدت طوالنی بر روی شنوایی تاثیر 

نامطلوب دارد.
شنوایی انس��ان به طور طبیعی با 
افزای��ش س��ن کاه��ش می یابد. 
برآوردهای آماری نش��ان می دهد 
تنه��ا ۶ درصد اف��راد بی��ن ۱۵ تا 
2۴ سال دچار مش��کالت شنوایی 
هستند و این درصد در افراد باالی 

۶۵ سال به ۶۵ درصد می رسد.
تحقیقات انجام شده بر روی عوامل 
محیطی موثر بر شنوایی نشان می دهد: قرار گرفتن در معرض صداهای بلند اولین 

عامل کاهش شنوایی است.
برای دس��تیابی به نتایج این تحقیقات، محققان س��طح ش��نوایی افراد و برنامه  
روزانه آنها از جمله شرایط گوش دادن به موسیقی را مورد بررسی دادند.به گفته 
پژوهشگران، بدون شک بین گوش دادن به موسیقی و میزان شنوایی افراد رابطه 
وجود دارد، اما میزان تاثیر مدت زمان گوش کردن به موس��یقی و بلندی صدا در 

حال بررسی است.
تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، به بررسی میزان شنوایی نوازندگانی که هر 
روز در معرض صدای بلند موسیقی هستند پرداخته بود، اما این پژوهش قصد دارد 

به بررسی تاثیر جمعی آن بپردازد.

علت لرزش زبان مارهاچرا آب دریاها شور است؟

 آیا تاکنون اس��م چای ریح��ان را ش��نیده اید؟ آیا 
 م��ی دانید به چه نح��وی باید این چای را درس��ت

  کنی��د ؟ ای��ن چ��ای چ��ه فوای��د و خواص��ی 
دارد؟

رف��ع بی اش��تهایی، درمان اس��هال، نف��خ و زخم 
 مع��ده از خواص برجس��ته چ��ای معط��ر ریحان

 است.
بهترین ش��رایط آب و هوایی برای این گیاه، آب و 

هوای گرم و آفتابی است.
ریحان سرشار از ویتامین K ، آهن، کلسیم و دیگر 
مواد مغذی است و دارای خواص آرام بخش، ادرارآور 

و ضدعفونی کننده می باشد.
در اکثر نقاط دنیا، از ریحان برای درمان مش��کالت 

شکمی و تنفسی استفاده می شود.
یک یا 2 قاشق ریحان خرد شده را درون یک فنجان 
آب جوش بریزید و چند دقیقه صبر کنید تا خوب 
دم بکشد و پس از هر وعده غذایی 2 یا ۳ فنجان از 

آن را میل کنید.
خواص درمانی ریحان  

درمان دردهای روده ای
درمان نفخ و زخم معده

رفع بی اشتهایی
درمان عفونت های ادراری

درمان اسهال
رفع بی خوابی

• به عنوان دهان شویه برای رفع التهابات و زخم های 
دهانی

زمستان آمد و فکر بدن کن..

 این افراد مراقب 
گزش سرما  باشند

با شروع فصل س��رما و بارش اولین برف پاییزی امید 
به بارش ه��ای خوب برای داش��تن به��اری زیبا زنده 
شده است، ولی پرداختن جوانان به ورزش هایی مثل 
کوهپیمایی و اس��کی آنان را در معرض بیماری های 
این فصل قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنها گزش 
سرماس��ت. یخ زدگی اندام ها که اسم علمی آن گزش 
سرماست در اثر حضور طوالنی در سرمای خیلی شدید 
یا قرار گرفتن اندام های حساس مثل بینی، دست ها، 
گونه ها و گوش در معرض باد و بوران سرماست. یکی 
از روش های دفاعی بدن انس��ان در مقابله با س��رمای 
محیط این است که رگ های محیطی تنگ می شوند 
تا حرارت بدن حفظ ش��ود. برای جلوگیری از آسیب 
اندام های انتهایی هرچند دقیقه یکبار رگ ها باز شده 
تا خون جریان یابد و دوباره بسته می شوند. زمانی که 
سرمای محیط شدید باش��د و اقامت در سرما طوالنی 
ش��ود بدن انس��ان اندام های انتهایی را فدا می کند تا 
بتواند از س��رمازدگی و مرگ جلوگی��ری کند. به این 
ترتیب رگ های محیطی یکس��ره منقبض می مانند 
و اندک اندک، خون کم��ی که در ای��ن رگ ها جاری 
است در مجاورت هوای سرد شروع به یخ زدن می کند. 
نکته ای که باید به خاطر س��پرد این است که کفش و 
لباس خیلی تنگ با فشار روی رگ ها می تواند این روند 
را تسریع کند. اندام یخ زده ابتدا دردناک شده و سپس 
بی حسی به آن اضافه می شود و رنگ اندام معموال کبود 
و رنگ پریده است.اولین اقدام درمانی برای این بیماران 
رساندن س��ریع آنان به محیط گرم است. اقدام بعدی 
گرم کردن آرام اندام های یخ زده است. در این مرحله 
آنچه اهمیت اساس��ی دارد این اس��ت که هرگز نباید 
بدون داش��تن امکانات کافی اقدام به گرم کردن اندام 
کرد. به عنوان مثال اگر در یک پناهگاه کوهنوردی با 
 اقدام به گرم کردن آب ش��روع به درمان دست و پای

 یخ زده یک مصدوم کنیم، ولی به دلیل اتمام سوخت 
نتوانیم درمان را تکمیل کنیم و اندام ها دوباره ش��روع 
به سرد ش��دن کنند در این صورت آسیب بیشتری را 
به اندام مبتال وارد کرده ایم. نکته مه��م دیگر این که 
هرگز نباید اندام یخ زده را در معرض گرمای ش��دید و 
مستقیم قرار دهیم زیرا گرم شدن اندام یخ زده قبل از 
برقراری جریان خون باعث آسیب غیرقابل جبران به 
عضو مبتال می ش��ود. از طرفی به دلیل بی حس بودن 
اندام یخ زده ممکن است بدون این که فرد متوجه شود 
سوختگی شدیدی در اندام مبتال رخ دهد و آسیب را 
تشدید کند. نکته دیگر این که هرگز نباید عضو یخ زده 
را مالش دهیم. بعد از مهیا شدن شرایط باید با مایعی 
گرم با دمای ۳۷ ت��ا ۴۰ درجه و با اف��زودن مداوم آب 
گرم و پایش مداوم با دماس��نج دما را در این محدوده 

حفظ کنیم.

پژوهشگران دانش��گاه ایالتی اوهایو دریافتند که سطوح 
چربی در خون با رژیم پر چرب افزایش نمی یابد، اما با رژیم 

سرشار از کربوهیدرات باال می رود.
سالیان سال است که چربی های اشباع توسط پزشکان و 
متخصصان تغذیه که ادعا می کنند این چربی ها خطر ابتال 

به مشکالت قلبی را افزایش می دهند، بدنام شده اند.
اما شاید نیاز باشد که این توصیه های پزشکی که چندین 
دهه قدمت دارند تغیی��ر کنند، چراکه پژوهش��ی جدید 
نش��ان می دهد که حتی اگر مقدار مصرف این چربی ها را 
به سه برابر بیشینه مقدار توصیه شده توسط سازمان های 

بهداشتی هم برسانیم، مشکلی ایجاد نمی شود!
این بدان معنی اس��ت ک��ه غذاهایی همانند ک��ره، پنیر، 
گوشت و خامه که برای یک زندگی سالم باید از آن ها پرهیز 
می کردیم، می توانند دوباره در منوی غذایی رژیم س��الم 

جای گیرند.
به گزارش تلگ��راف، توصیه های پزش��کان و متخصصان 
تغذیه درباره چربی های اشباع مشخص است: این چربی ها 
سطوح کلس��ترول را در خون افزایش داده و خطر ابتال به 

بیماری های قلبی را افزایش می دهند.
بااین وجود در آزمایشی جدید، پژوهشگران دانشگاه ایالتی 
اوهایو از داوطلب ها خواستند که رژیم های متفاوت غذایی 
را امتحان کنند و وقتی دریافتند افزایش مصرف چربی های 
اشباع شده مقدار چربی را در خون افزایش نمی دهد، بسیار 
شگفت زده شدند. به نظر می رسد که بدن چربی های اشباع 

را به سرعت سوزانده و به صورت انرژی آزاد می کند.
در مقابل زمانی که سطوح کربوهیدرات افزایش می یابد، 
اسیدهای چرب خطرناک در خون افزایش می یابند. این ها 

با دیابت نوع دوم و بیماری های قلبی در ارتباط هستند.
چربی اشباع ش��ده نوعی از چربی است که در کره، چربی، 
کلوچه ها، کیک ها و بیسکویت ها، تکه های چربی گوشت، 

سوسیس و پنیر و خامه یافت می شود.
دستورالعمل های سازمان بهداشت انگلیس بیان می کنند 
که مردان میان سال نباید بیش��تر از ۳۰ گرم چربی در روز 

بخورند و زنان میان سال نیز نباید بیشتر از 2۰ گرم چربی 
در روز بخورند. برای آن که ش��هودی از این مقدار به دست 
بیاورید، به چربی های ۳ نمونه غذا دق��ت کنید: یک تکه 
گوش��ت اس��تیک در حدود 2۷ گرم چربی، یک تکه پنیر 
در حدود ۵ گرم و کره روی نان تس��ت در ح��دود ۷ گرم 

چربی دارد.
اما حتی زمانی ک��ه داوطلبان تحت رژیم هایی به ش��دت 
پرچربی بودند که تا ۸۴ گرم در روز چربی مصرف می کردند، 
س��طوح چربی آن ها در خون افزایش نمی یافت. س��طوح 
کلسترول نیز در آن ها تغییر نمی کرد؛ اما در مقابل، وقتی که 
به س��وی مصرف چربی کم رفتند و مقدار کربوهیدرات را 
افزایش دادند، سطوح پالمیتولئیک اسید که یک نوع اسید 

چرب است در خون افزایش یافت.
سطوح باالی پالمیتولئیک اسید با چاقی و التهاب، مقاومت 
به انسولین، سندرم متابولیک، دیابت های نوع دوم، بیماری 

قلبی و سرطان پروستات در ارتباط است.
پروفسور ولک می افزاید: » برخی مردم اعتقاد دارند که شما 
همان چیزی هس��تید که می خورید، اما در واقعیت، شما 
همان چیزی هستید که از خوردنی هایتان در بدن ذخیره 

می کنید. نکته این موضوع این است که لزوماً چربی اشباعی 
که می خورید، ذخیره نمی شود«.

در ماه مارس/فروردین گذش��ته، پژوهش��گران دانشگاه 
کمبریج دریافتند که ترک کردن گوشت پرچرب، خامه یا 

کره ربطی به بهبود به سالمتی ندارد.
 Annals of ای��ن پژوه��ش ک��ه نتای��ج آن در ژورن��ال
Internal Medicine منتش��ر ش��ده اس��ت، شامل 
بررس��ی داده ه��ای به دس��ت آمده از ۷2 پژوهش اس��ت 
 که بی��ش از ۶۰۰ ه��زار داوطل��ب را از ۱۸ کش��ور در بر

می گیرد.
ی��ک یافته کلی��دی ای��ن ب��ود ک��ه چربی های اش��باع 
ک��ه در ای��ن رژی��م ی��ا در خ��ون اندازه گی��ری ش��دند، 
 هی��چ ارتباط��ی را ب��ا بیماری ه��ای قلب��ی نش��ان

 نمی داد.
در اواخر امسال دکتر جیمز دینیکوالنتیو از کالج اتیکا در 
نیویورک فراخوانی خطاب به مسئوالن بهداشت عمومی 
منتش��ر کرد با این مضمون ک��ه »ما اش��تباه می کردیم. 
کربوهیدرات ها و شکر بیشتر از چربی ها سبب بیماری های 

قلبی می شوند«
نوید س��تار استاد پزش��کی متابولیک دانش��گاه گالسکو 
می گوید: »به نظر می رس��د که تنها چربی اشباع دریافتی 
بدن نباشد که س��طح و نوع چربی اش��باع خون را تعیین 
می کند و عوامل دیگری همچ��ون کربوهیدرات دریافتی 
نیز مهم است. با توجه به ش��واهد فعلی کربوهیدرات های 
تصفیه شده کمتر و چربی اش��باع کمتری را باید مصرف 
کرد. ای��ن ش��واهد همچنین توصی��ه می کنن��د که اگر 
فردی به دنبال کاهش وزن خود اس��ت نوع رژیم چندان 
اهمیت ندارد و صرف��اً باید در رژیم غذای��ی او چربی کم و 
کربوهیدرات کمتری مصرف ش��ود و فرد به رژیم غذایی 
خود پایبند بماند، درنتیجه نکته کلیدی این است که هر 
 فرد رژیمی را پیدا کند که هم از آن لذت ببرد و هم آن را نگه 

دارد«.
مقاله این پژوهش در ژورنال PLOS One منتشر شده 

است.

بخور ؛ نخور ها !
شکر و کربوهیدرات از چربی هم خطرناک تر است!

6 شرط اصلی موفقیت

همیشه صحبت در مورد برنامه ریزی ،پیشرفت و موفقیت کار آسانی 
است؛در حالی که عمل به همین برنامه ریزی،کار هر کسی نیست؛به 
همین دلیل است که از بین میلیون ها آدمی که هر سال برای سال 
نو برنامه ریزی می کنند،فقط تعداد اندکی به آرزوهایشان می رسند.

حال شما می توانید انتخاب کنید که عضو کدام دسته باشید؛اکثریتی 
که هر روز در جا می زنند یا اقلیتی که سختی را را به جان می خرند و 
هر روز پیشرفت می کنند.اگر دسته دوم را انتخاب کرده اید،به شما 
تبریک می گوییم!اکنون که قصد دارید قدم در راه موفقیت بگذارید.

باید اول شش شرط اساس��ی راه های موفقیت را داشته باشید تا راه 
برایتان هموارتر شود؛

شرط اول :فرهیخته شوید!
شما که اهل موفقیت هستید ،حتما اهل مطالعه کتاب هم هستید. 
مطالعه کتاب هایی که دیگران در مورد اهداف ش��ما نوشته اند و یا 
دانستن اصول اساسی،علمی و زمینه های تخصصی کاری که قصد 
انجام آن را دارید باعث می شود آرزوهایتان بر روی پایه های محکم 

و استواری بنا شوند. 
شرط دوم :با انگیزه شوید!

 حتی اگر در م��ورد هدفتان آگاهی کافی داش��ته باش��ید اما دارای
 انگیزه ای کافی برای پیش رفتن نباشید،این اطالعات به هیچ وجه 
برایتان کارآمد نخواهد بود .پرواضح است که برای راه اندازی موتور 
حتما باید س��وخت کافی داشته باش��ید که انگیزه ،همان سوخت 
 موتور شماست.من همیشه می گویم انگیزه همان چیزی است که 
صبح ها شما را از رختخواب گرم و نرم بیرون می کشد و شب ها نمی 
گذارد خواب به چشمتان بیاید؛انگار چیزی از درونتان می جوشدو 
شما را به حرکت وا میدارد .یکی از راه های کسب انگیزه ،خواندن و 

شنیدن مطالب الهام بخش و برانگیزاننده است.
شرط سوم :هدفمند باشید!

تقریبا همیشه انگیزه با عالقه همراه اس��ت و ارتباطش با هدف این 
است که باید مورد عالقه شما باشد. اگر هدفتان را از روی عالقه قلبی 
خودتان انتخاب کرده باشید و نه به خاطر دیگران،نیروی مورد نیازتان 
از درون خودتان سرچشمه می گیرد و شما را پیش می برد.اهداف 
اصیل ،انگیزه های اصیل را نیز به وجود می آورند؛چنان که تا پایان 
راه بادوام خواهند ماند؛البته گاهی هدف های نادرست هم می توانند 
 ش��ما را پیش ببرند؛مثال چشم و هم چش��می ،اما مشکل این گونه

 انگیزه ها آن اس��ت که فقط تا یک جایی می توانند شما را به پیش 
برانند و از آنجا به بعد ،تنها و بی هدف رهایتان می کنند؛از طرف دیگر 
،این نیروها می توانند مریض تان کنند ؛درحالی که هدف های اصیل 

،شما را به اوج رضایت می رسانند.

شرط چهارم : اجتماعی شوید!
ما موفقیت را برای چه می خواهیم؟ ب��رای اینکه زندگی خوبی در 
کنار دیگران داش��ته باش��یم.بودن در اجتماع عالوه بر اینکه طعم 
موفقیت را برای ما شیرین تر می کند،می تواند ما را در راه رسیدن 
 به آرزوهایمان نی��ز یاری برس��اند.ما از دیگران الگو م��ی گیریم؛از 
 تجربه های کس��انی که قبال این راه را با موفقیت پیمودند ،استفاده

 می کنیم و در هنگام رویارویی با س��ختی ها ،گاه��ی از کمک آنها 
اس��تفاده می کنیم.این موضوع ثابت ش��ده اس��ت  که الگو برداری 
 و سرمش��ق گرفتن از دیگران یکی از موثرتری��ن راه های یادگیری 
عادت های جدید در زندگی است.فکر می کنم شروع سال نو بهترین 

فرصت برای انتخاب الگوهای ایده آل باشد.
شرط پنجم: به عقب برگردید!

  یکی از موثرترین کارهایی را که برای ارزیابی مس��یر پیموده شده
 می توانید انجام دهید ،آن است که در پایان هر فصل از سال ،اهدافی 
را که در ابتدای سال تعیین کرده بودید،بررسی کنید و ببینید این 
قسمت از راه را چطور پیش آمدید.با بررس��ی مداوم اهداف و تصور 
رسیدن به آنها ،قدرتمند می شوید و به عبور از موانع و سختی ها ی 
راه را برایتان آسان میشود.تازه ،این کار به شما نشان می دهد که آیا 

مسیری که می پیمایید ،درست است یا خیر 
شرط ششم:ثابت قدم باشید!

کوه بیس��تون را نمی توان یکجا از میان برداش��ت؛حتی اگر رستم 
 دس��تان بخواهد این کار را بکند.اما اگر قرار به خ��رده خرده بردن

 سنگ ها باشد، تقریبا برای هر کسی این کار امکان پذیر است و این 
همان رازی بود که فرهاد می دانست.شما هم برای رسیدن به شیرین 
خود، از قدم های کوچک شروع کنید.احتما دیده اید افرادی را که دو 
هفته مانده به عید ،ورزش را شروع می کنند و می خواهند باشروع 
سال نو به تناسب اندام برسند .آن ها به این نکته توجه ندارند که برای 
آب کردن این کوه چربی که در طول بیست سال شکل گرفته است 

،باید حداقل ده سال صبر و شکیبایی به خرج دهند.
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
 کس��ی که در یک روز صد بار بگوید ))رب صلی علی محمد و 
اهل بیته ((، خداوند صد حاجت او را بر می آورد که سی تاى 

آن مربوط به دنیا و هفتاد تاى آن مربوط به آخرت است .
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