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همراه با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اجرای پ�روژه  زی�ر را از مح�ل اعتب�ارات داخل�ی ب�ه پیمانکاران 
 واجد ش�رایط واگذار نماید ل�ذا از کلی�ه ش�رکتهای پیمانکاری که دارای ش�رایط ذکر ش�ده در ذی�ل صفحه می باش�ند دعوت 
 می ش�ود تا از تاری�خ 1393/08/19 ال�ی 1393/09/02 با واریز مبلغ 300/000 ریال  به ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�یبا 
) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مش�خصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در 
 اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
  www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل اس�ناد ارزیابی و پیش�نهاد قیمت به دبیر خانه ش�رکت شهرکهای صنعتی
 استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1393/09/3 می باش�د و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده 

مناقصه می باشد. 
 موضوع مناقصه : اجرای اس�اس و آس�فالت جاده دسترس�ی و تیپر های ورودی و خروج�ی منتهی به اتوبان اصفه�ان - مبارکه 

ناحیه صنعتی دهسرخ 
مبلغ برآورد اولیه: 3/791/070/708ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :55/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته راه و باند  

نوبت  دوم    
آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

کلنگ هتل ۵ ستاره در اصفهان زده می شود
افقی جدید در صنعت گردشگری بین استان  و کره جنوبی

 تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده رود به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور  
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محمود دینی که در صفحه اجتماع��ی خود اعالم کرده بود به زودی 
با س��ریالی به تلویزیون بازمی گردد، با انتش��ار این تصویر در شبکه 
اجتماعی از عموم مردم خواسته به جواد گلپایگانی یعنی همان آتقی 
در »آینه عبرت« کمک کنند.میزان گلپایگانی چند سالی است که 

به دلیل درگیری در ماجرای یک تصادف اتومبیل و عدم توانایی...

 استمداد محمود دینی از مردم 
برای کمک به آتقی

 وام ازدواج بین
4 بانک ها جا باز کرد

چرا خودنگاره داوینچی از هیتلر 
پنهان شده بود؟ 5 2

 قرارداد اتمی ایران و روسیه
 مایه نگرانی غرب شد

مواد غذایی
 خود را 
عاقالنه انتخاب 
کنید

 روزهای هوای پاک استان
 کمتر ازتهران است

 زاینده رود متجلی ترین
 تابلوی بحران خشکسالی

 قیمت  خانه 
هرماه کمتر می شود

 گوجه فرنگی  ۲۰ درصد
 گران می شود

 یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی 
امشب واریز می شود
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نبود مربی نقطه تاریک 
واترپلو ایران 

واترپل��و )Water polo( ی��ک ورزش گروه��ی 
است که با استفاده از توپ در آب برگزار می شود. 
که در آن دو تیم با ۶ بازیکن و ی��ک دروازه بان در 
هر تیم به همراه ۶ بازیکن ذخی��ره در این ورزش 
ش��رکت می کنند و در محوطه ای درون استخر به 
 ابعاد ۲۰در ۳۰ متر بازی می کنند. بازیکنان باید با

 شنا کردن حرکت کنند.این بازی در ۴ زمان...
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 تاالب گاوخونی 
زنده می شود

زلزله خاموش در کمین خانواده ها 
ازدواج، پیوندی میان یک زن و مرد است که در شروع آن باهم قرار می گذارند تا آخر عمر در تلخی ها 

و شادی ها در کنار هم زندگی کنند.
 اما این ق��رارداد زیبا همیش��ه زیب��ا نمی مان��د و گاهی با تلخ��ی ادامه پی��دا می کن��د و گاهی با 
تلخی از هم می پاش��د.به ق��ول بزرگ تره��ا در این زمانه ازدواج کردن س��خت اس��ت و دش��وار؛ 
اگ��ر مش��کالت اقتص��ادی را فاکت��ور بگیری��م، بی اعتمادی ها ه��م هرروز بیش��تر ش��ده و آمار 

 اعتیاد و خیانت در رس��انه ها به قدری زیاد ش��ده اس��ت ک��ه جوانان را از ازدواج ترس��انده اس��ت.
با مشاهده  سریال هایی که خیانت را جز الینفک روابط زناشویی قلمداد کرده و با تکرار آن سعی در 
نهادینه کردن آن دارند ، و با اقبالی که مردم جامعه به خاطر هزارو یک دلیل به آن ها نشان می دهند 
تصور جامعه  س��الم برای فرزندان ما و فرزندانشان ، کابوس��ی واقعی خواهد بود  کابوسی که برای 

تحققش ، روزها را چون ثانیه به باد می دهیم .سریال هایی که از شبکه های ...

]طرح :آرشیوی [

 اس��تاندار اصفهان گفت: کارگروه ملی 
احیای زایند رود به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور و جمعی از وزرای کابینه 
به صورت تخصصی تش��کیل می شود.

رس��ول زرگر پور در پنج��اه و دومین 
جلسه آب اتاق اصفهان اظهار کرد: این 
کارگروه به دبی��ری وزیر نیرو و باهدف 
تس��ریع در ارائ��ه راهکاره��ای احیای 

رودخانه زاینده رود تشکیل می شود.
وی تصری��ح ک��رد: خوش��بختانه اتاق 
بازرگانی استان بنا بر احساس وظیفه 
و رس��الت خود کمیته  آب اس��تان را 
برای رس��یدگی به مش��کالت حوضه 
آبریز زاینده رود تشکیل داد و با کمک 
متخصصان و کارشناسان این حوزه  و 
برگزاری جلسات متعدد، راهکارهایی را 

در رابطه با نحوه برخورد با این مشکل 
ارائه داده است.

اس��تاندار اصفهان هدف خود از حضور 
در جلس��ات این کمیته را ارائه  آخرین 
وضعیت پیگیری ها و اقدامات دولت در 
ارتباط با احیای حوضه آبریز زاینده رود 
عنوان نمود و افزود: پاس��خ به سؤاالت 
کارشناس��ان این حوزه ب��رای بهتر و 
کامل تر ش��دن تحقیقات آن��ان نیز از 
دیگر اهداف برای حضور در جلس��ات 
این کمیته اس��ت.وی از اتاق بازرگانی 
اس��تان خواس��ت با توجه ب��ه بضاعت 
علمی، تجربی، فنی و مهندس��ی اتاق 
بازرگان��ی، ۳ کارگ��روه را در ارتباط با 
کاهش آلودگ��ی هوا توس��ط صنایع، 

کاهش مصرف آب و استفاده...
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يادداشت

وزارت علوم نبايد بازيچه 
سیاست بازان شود

نماینده تهران در مجل��س بابیان اینک��ه وزارتخانه ای مانند 
وزارت علوم نباید دس��تخوش و بازیچه سیاس��ت بازان شود، 
گفت: کسی که در جریان فتنه چارچوب قانونی را قبول نکرده، 

شایستگی حضور در مناصبی مانند وزارت علوم را ندارد.
 حسین طال نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اظهارات اخیر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها اظهار 
داش��ت: امیدواریم مسئوالن س��ازمان محیط زیست بتوانند 
خودش��ان را از حرف وحدیث های موجود رها کنند و اتهامی 
درباره واردکنندگان بنزین به دولت تدبیر و امید نچس��بد و 
این گونه اتهامات از روی افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح 

می کنند، برداشته شود.

 بن علوی: به توافق ايران 
و 1+5 خوشبینم

وزیر ام��ور خارجه عم��ان که کش��ورش میزبان ای��ن دور از 
مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بوده است ابراز امیدواری 

کرد که دستیابی به توافق نهایی هسته ای امکان پذیر است.
ب��ه نوش��ته روزنامه تایم��ز آو عمان، یوس��ف ب��ن علوی بن 
عبداهلل وزیر امور خارج��ه عمان گفت: در جری��ان تمام این 
مذاکرات مسائل بس��یار زیادی بر س��ر اختالفات وجود دارد 
که موردبررس��ی قرارگرفته و بر س��ر آن ها توافق شده است 
بنابرای��ن من خوش بی��ن هس��تم.بن علوی افزود: س��لطان 
عم��ان میزبانی ای��ن مذاک��رات را باه��دف ایج��اد فضایی 
صلح آمیز برای تب��ادل ایده ها، عقاید و نظ��رات پذیرفت که 
 برای دس��تیابی به یک زمینه مشترک بس��یار حائز اهمیت

 است.

قرارداد اتمی ايران و روسیه مايه 
نگرانی غرب شد

روزنامه لس آنجلس تایمز با انتشار گزارشی در موردتوافق اخیر 
ایران و روسیه برای س��اخت نیروگاه های هسته ای جدید در 
ایران، نوشته است که این توافق مایه نگرانی غرب است چراکه 
به نظر می رس��د می تواند راه را برای تولید س��وخت داخلی و 

استفاده از آن در نیروگاه های جدید باز کند.
شرکت روس اتم با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که با ساخت دو 
رآکتور هسته ای جدید در نیروگاه بوشهر ایران موافقت کرده 
اس��ت. این قرارداد در جریان س��فر علی اکبر صالحی رئیس 

سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه به امضا رسید.
عالوه بر این، طرفین توافق کردند تا در آینده دو واحد جدید 
در نیروگاه بوش��هر و همچنی��ن 4 رآکت��ور در دیگر مناطق 
ایران س��اخته ش��ود. به گفته مقامات روس، ای��ن نیروگاه ها 
 زی��ر نظر آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی فعالی��ت خواهند

 کرد.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها 
گفت:  تمام تحلیلگران با شگفتی از انقالب ما یاد می کنند.

حجت االس��الم مجید سیدقریش��ی در افتتاحیه بیست و 
نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور اظهار 
کرد: جا دارد از طرف نهاد رهبری از مسئوالن استان اصفهان 
و دانشگاه پیام نور به دلیل میزبانی این جشنواره تشکر کنم.

وی ادامه داد: پیام مرجع عالیقدر شیعه آیت اهلل جوادی آملی 
در حالی در این مراس��م پخش شد که ایشان یکی از ذخایر 
شیعه در جهان معاصر هستند. ایشان حکمت، فلسفه و قرآن 
را باهم عجین کرده اند گرچه فهم سخنان این مرجع عالیقدر 
کمی دشوار اس��ت اما با مدتی تمرین و مطالعه، درس های 

آموزنده ای از این پیام ها دریافت می شود.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها 
خاطرنشان کرد: امام حسین)ع( شهادت را به زندگی ترجیح 
داد تا دین و قرآن باقی بماند و ما امروز بعد از گذشت حدود 
1400 سال از آن واقعه در انقالبی حضور داریم که بانام خدا 
و اهل بیت نامگذاری شده است و مس��یر اهل بیت را دنبال 
می کند. انقالب اسالمی ایران تنها انقالبی در دنیا است که 
بانام اهل بیت فعالیت خود را آغاز کرده و بر همین اساس بعد 
از 35 سال همچون سروی بلندقامت ایستاده و جبهه های 
زیادی را فتح کرده اس��ت همین موضوع باعث ش��ده تمام 

تحلیلگران با شگفتی از این انقالب سخن بگویند.

 سیدقریش��ی یادآور ش��د: یهود، نص��ارا و منافقین در پی
 ضربه زدن به این کشور هس��تند ولی خوشبختانه به هیچ 
موفقیتی نرسیده اند یکی از روزنامه های عربستان می گوید 
پرچم ایران در حال رس��یدن به دریای سرخ است و این در 
حالی است که حاکمان ما در عربس��تان در فکر اموال خود 

هستند که این نشان از قدرت ایران می دهد.
وی اضافه کرد: تنها کتاب حق قرآن است کتابی که در دست 
یهود و نصارا اس��ت این ویژگی را ندارد عمل به قرآن باعث 
پیشرفت و حرکت روبه جلوی ما است هرکجا به قرآن عمل 
نشود به طورقطع دچار خس��ران می شویم اگر آمریکایی ها 
امروز در تالش اند تا مشکالت خود را با ما حل کنند به این 
دلیل است که از قدرت انقالب ما آگاه هستند و این قدرت با 

پیروی از قرآن حاصل شده است.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها 
تش��ریح کرد: انقالب ما حرفی نو به دنیا ارائه کرده اس��ت 
سخنان قرآن همیشه نو اس��ت اما یهود، وهابیت، بهائیت 
و... ق��درت ارائه چنین حرف هایی را ندارن��د اگر تحولی در 
دانشگاه ها ایجاد شود و نقش انسان را به خوبی در علوم انسانی 

تعریف کنیم به جایگاه مناسبی خواهیم رسید.
سیدقریشی متذکر شد: مشکل ما با آمریکا و اروپا این است 
که اروپا و آمریکا ادعا دارند ما ولی شما هستیم، اما اعتقاد ما 
بر این است که خدا ولی و سرپرست همه است ما والیت خدا 

را پذیرفته ایم و در این راه جان خود را فدا می کنیم.
وی به سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با قرآن نیز اشاره 
کرد و گفت: باید روح مان را قرآنی کنیم و تنها به لفظ و تدبر 

در قرآن اکتفا نکنیم.
در ادامه این مراسم جعفر عمادی مسئول نهاد مقام معظم 
رهبری در دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان پیام آیت اهلل 
مظاهری از مراجع عالیقدر ش��یعه خطاب به این جشنواره 

را قرائت کرد.
پیام آیت اهلل جوادی آملی نیز برای حضار پخش شد.

  بیست و نهمین جش��نواره ملی قرآن و عترت دانشجویان 
کش��ور ۲0 تا ۲3 آبان ماه با شرکت 450 نفر، در رشته های 
مختلف قرآنی حفظ، قرائت، ترتیل، جزءخوانی، اذان و اقامه 

و رشته های هنری در اصفهان آغاز به کارکرد.
مهدی یوسفی، رئیس دانش��گاه پیام نور استان اصفهان و 
دبیر علمی بیس��ت و نهمین جش��نواره ملی قرآن و عترت 
دانشجویان کش��ور از اصفهان، دراین باره گفت: سالن های 
موردنیاز برای برگزاری مسابقات، افتتاحیه و اختتامیه رزرو 
و آماده سازی شده اند، همچنین محل اسکان برای میهمانان 
این جشنواره در هتل های قدس، اصفهان و چهل پنجره در 

نظر گرفته شده است. 
وی بیان کرد: محل برگزاری این مسابقات برای آقایان سالن 
شهید حمصیان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان و برای بانوان 

مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان خواهد بود. 
دبیر علمی جشنواره قرآن و عترت اظهار کرد: با توجه به آغاز 
ثبت نام، شرکت کنندگان در این مسابقات را حدود 300 تا 
۷00 نفر از منتخبین کل دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر 
کشور پیش بینی می کنیم که این شرکت کنندگان در شش 
رشته کتبی، ش��فاهی، ادبی، هنری، پژوهش��ی و فناوری 
می باش��ند. وی اضافه کرد: ازجمله اقدامات دیگر دانشگاه 
پیام نور برای برگزاری این مسابقات، برگزاری جلسات متعدد 
برای تدوین دس��تورالعمل های داوری، شیوه های ارزیابی 
ش��رکت کنندگان و هماهنگی با داوران محترمی که قرار 

است در هر شش رشته این مسابقات حضورداشته باشند. 
رئیس دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان گفت: برگزاری 
مسابقات کشوری دانشجویان توسط دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان افتخار بزرگی است که نصیب ما شده است و خدا 
را شاکریم که استان پتانسیل و توانمندی خیلی باالیی در 
برگزاری چنین همایش هایی داشته و دارد که امیدواریم به 

لطف خدا بتوانیم میزبان خوبی برای این مسابقات باشیم.

امروز بیش از گذشته به قرآن نیاز داريم
قائم مقام عالی رئیس دانشگاه پیام نور گفت:  امروز بیش از 

گذشته به قرآن نیاز داریم.
 محمدرضا سرمدی در افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره 
ملی قرآن و عترت دانش��جویان کشور که به همت دانشگاه 
پیام نور اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود، اظهار کرد:  این 
مسابقات هرساله برگزار می ش��ود و یکی از مسابقات مهم 

قرآنی کشور به حساب می آید.
وی ادام��ه داد: تاکن��ون تنها مق��دار کمی از اعج��از قرآن 
کشف شده است باگذشت زمان به مرور این اعجاز مشخص 

و باع��ث تحی��ر همگان 
می شود امروزه جامعه ما 
بیش از گذش��ته نیازمند 
توجه و عمل به آموزه های 
قرآن��ی هس��ت و بای��د 
فرهنگ قرآن��ی نهادینه 

شود.
قائم مق��ام عال��ی رئیس 
دانش��گاه پیام نور اضافه 
کرد: در این سال که به نام 
اقتصاد و فرهن��گ با عزم 
ملی و مدیری��ت جهادی 
نامگذاری شده باید توجه 
داشت موضوع فرهنگ از 
اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت و این جشنواره نیز 
در راس��تای فرهنگسازی 
قرآنی حرک��ت می کند. 

جوانان نخبه قرآنی کش��ور در این جش��نواره حضور دارند 
جوانانی که موفقی��ت خود را در عمل به ق��رآن می دانند و 
همین عمل به قرآن باعث می ش��ود جامعه ای سالم داشته 
باش��یم. قرآن در ابعاد مختلف زندگی کاربرد دارد.سرمدی 
اضافه کرد: بعد از ظاهر قرآن باید به تدبر در قرآن پرداخت 
انس��ان باید با توجه به حضور قرآن بخواند لذا هدف تدبر و 
ژرف اندیشی در قرآن است و نیاز اس��ت کانون های قرآن و 
عترت در دانشگا ه ها تقویت شوند تا جشنواره هایی در این 
قالب به بهترین شکل برگزار شوند دانشگاه پیام نور نیز این 
آمادگی را دارد مستندات و تجربیات اجرای این جشنواره 
را حفظ کرده و در اختیار میزبانان بعدی این جشنواره قرار 

دهد.
در ادامه مهدی یوسفی رئیس دانش��گاه پیام نور اصفهان و 
دبیر اجرایی جشنواره نیز اظهار کرد: باید از مسئوالن نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دانشگاه پیام نور تشکر 
کنیم که میزبانی این جشنواره مهم قرآنی را به دانشگاه پیام 

نور استان اصفهان واگذار کردند. 

معاون نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

جشنواره قرآن و عترت در اصفهان افتتاح شد
انقالب ما حرفی نو به دنیا ارائه کرده است

اخبار کوتاه

2
داعش زاییده آمریکاست

نادر قاضی پور نماینده مردم  ارومیه در مجلس بابیان اینکه اخبار مذاکرات هسته ای به 
مقامات خبیث اسرائیل رسیده است ولی ما از آن بی اطالعیم، گفت: داعش زاییده خود 

اوباماست و خودش هم مادرش است.
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معاون شهرسازی شهرداری ش��هرکرد از برگزاری فراخوان 
طراحی المان های نوروزی به منظور اجرا و جانمایی در سطح 

معابر شهری خبر داد.
بهادر عبدالغنی در نشست هم اندیشی با جمعی از مدیران و 
هنرمندان اس��تان بابیان اینکه شرح خدمات و جزئیات این 
فراخوان تا پایان آذرماه سال جاری منتشر خواهد شد، افزود: 
کلیه هنرمندان و متخصصان می توانند طرح ها، پیشنهاد ها 
و نقطه نظرات خود را در این خصوص به واحد شهرس��ازی 

شهرداری شهرکرد ارائه کنند.
وی اظهار کرد: اولویت پیشنهادی طرح ها در این فراخوان، 
توجه به نمادهای سنتی و آئین های بومی و محلی است که 
هنرمندان باید در قالب تندیس، س��ردیس و المان طراحی 

کنند.
عبدالغنی گفت: برای جانمایی این المان ها در نوروز 94 تعداد 
19 محل توسط واحد روابط عمومی و حوزه شهرسازی این 
شهرداری در سطح معابر پرتردد شهری در نظر گرفته شده 

است.
به گفته وی، المان های شهری به عنوان عاملی مهم در حمایت 
از هویت شهر و شاداب سازی روحیه انس��انی کاربرد دارد و 
می توان گفت، این المان ها حس شعف و شادمانی را در محیط 

شهری ایجاد می کنند.
معاون شهرس��ازی شهرداری ش��هرکرد با اش��اره به اینکه، 

نی��از به فضاه��ای پرمعن��ا و زیب��ا در محیط های ش��هری 
بیش ازپیش احس��اس می ش��ود، اف��زود: الزم اس��ت تا با 
بهره گیری از هنر در ایجاد چنین فضاهایی روحیه شهروندان 
 تلطیف شود که اس��تفاده از المان های ش��هری یکی از این

 

راهکارهاست.
وی خاطرنشان کرد: المان های شهری عالوه برداشتن جنبه 
تاریخی و هویتی شهر باید سبب شورونشاط، ارتقای کیفیت 

و سرزندگی فضای شهری شود.

مدی��رکل کتابخانه های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
 افتتاح هف��ت کتابخانه در هفت��ه کتاب در این اس��تان خبر

 داد.
بهروز صادقی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه چهارمحال 
و بختیاری اظهار ک��رد: از این تعداد کتابخانه س��ه کتابخانه 
 در روس��تا و مابقی در ش��هرهای این اس��تان به بهره برداری

 می رسد.
وی با اشاره به اینکه ش��عار هفته کتاب »ترویج کتاب ترویج 
امید« است، بیان داشت: در سطح اس��تان در سه محور اداره 
کتابخانه، شهرستان های 9گانه و کتابخانه های عمومی سراسر 

این استان برنامه های هفته کتاب برگزار می شود.

صادقی بابی��ان اینکه تجلیل ه��ا و تقدیره��ا در ۲0 موضوع 
ازجمله کتابدار نمونه، کتاب خوان، نویسنده، خبرنگار، فعاالن 
فرهنگی و ... اس��ت، افزود: برنامه هایی از قبیل زنگ مطالعه، 
مالقات با مسئوالن استانی، افتتاح کتابخانه، عضویت رایگان 
در کتابخانه ها، اه��داء کتاب، نذر کت��اب، همایش تجلیل از 
کتابداران، ش��ش نقد اس��تانی و یک نقد ملی کتاب ازجمله 
مهم ترین برنامه های ما در هفته کتاب در استان چهارمحال 

و بختیاری است.
وی با اشاره به اینکه در این استان در سال های اخیر شاهد روند 
رو به رشد در امر توسعه کتاب و کتابخانه بوده ایم، بیان داشت: 
در مقاالت خالق برتر استان چهارمحال و بختیاری در سطح 

کشور مقام دوم را کسب کرده است.
مدیرکل کتابخانه های استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه 1۲0 نفر نیرو کتاب��دار در 4۷ کتابخانه نهادی و 15 
کتابخانه مش��ارکتی در این استان مش��غول به کار هستند، 
بیان داشت: بیش از 80 درصد کتابداران کتابخانه های استان 

خانم  هستند.
صادقی با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی درزمینه ترویج کتاب 
و کتاب خوانی باید در سطح این اس��تان توسط دستگاه های 
فرهنگی صورت گیرد، بیان داشت: دستگاه های فرهنگی در 
این زمینه همکاری خوبی با کتابخانه های استان دارند که این 

همکاری باید بیش ازپیش باشد.

معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد خبر داد:

در هفته کتاب  صورت می گیرد 

بهره برداری از 7 کتابخانه در چهارمحال و بختیاری 

فراخوان طراحی  نمادهای نوروزی در شهرکرد 

 240 نخبه در استان 
شناسايی شد 

معاون بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری 
از شناسایی ۲40 نخبه در این استان خبر داد.

یزادن یگانگی با اش��اره به شناسایی ۲40 نخبه در 
اس��تان اظهار کرد: این بنیاد با حمایت از نخبگان 
در نظر دارد تا ش��یب مهاجرت نخبگان به خارج از 

کشور را کاهش دهد.
وی اف��زود: بنیاد نخب��گان ب��ا حمایت هایی که از 
نخبگان انجام داده است، موفق شده است 50 الی 

60 درصد خروج نخبگان از کشور را کاهش دهد.

 کاشت صیفی جات 
در بیمارستان سینا جونقان

استاندار چهارمحال و بختیاری از کشت صیفی جات 
در بیمارستان سینا جونقان خبر داد.

قاس��م سلیمانی دش��تکی در بازدید از بیمارستان 
س��ینا جونقان اظهار ک��رد: به منظ��ور حمل ونقل 
آسان بیماران این بیمارستان به زودی دو دستگاه 
خودروی ون خریداری و در اختیار دانش��گاه علوم 

پزشکی استان قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: تجهیز بیمارس��تان سینا جونقان 
به وسایل ورزشی نیز بایستی به صورت اولویت دار 
دنب��ال و انجام ش��ود و این بیمارس��تان به تمامی 
امکانات موردنیاز درزمینه ورزشی نیز مجهز شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با توجه 
به فضای زیاد موجود در بیمارستان سینا جونقان، 
قسمتی از زمین این بیمارستان به گلخانه و پرورش 

صیفی جات در فصل بهار اختصاص می یابد.

 خريد تضمینی گندم 
به 40 هزار تن رسید

سرپرست تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال خرید تضمینی گندم از گندم کاران 
چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته 1.5 
برابر افزایش یافته که درمجموع 40 هزار تن گندم 

از کشاورزان خریداری شده است.
عباس س��یاح اظهار کرد: امس��ال خرید تضمینی 
گن��دم از گن��دم کاران چهارمح��ال و بختی��اری 
نس��بت به س��ال گذش��ته 1.5 برابر افزایش یافته 
که درمجم��وع 40 هزار ت��ن گندم از کش��اورزان 

خریداری شده است.
وی افزود: از 65 هزار هکتار گن��دم آبی و دیم 80 
هزار تن گندم برداش��ت ش��د که نیم��ی از آن در 
سیلوی غله شهید استکی ذخیره و مابقی نیر توسط 

واسطه ها خریداری شده است.

مشاور وزير کشور در امور ايثارگران:

 کاهش آستانه تحمل مردم 
از ضعف فرهنگ ايثار است

مشاور وزیر کش��ور در امور ایثارگران گفت: ترویج و نهادینه سازی 
فرهنگ ایثار در جامعه باعث کاهش بخش قابل توجهی از مشکالت 

اجتماعی می شود.
 غالمرضا یاوند عباس��ی در نشس��ت ش��ورای ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت اس��تان چهارمحال و بختی��اری در ش��هرکرد، اظهار 
داش��ت: بخش قابل توجهی از آس��یب اجتماعی مانند طالق، قتل 
 و نزاع ناش��ی از کاهش آس��تانه تحمل مردم و ضعف فرهنگ ایثار

 است.
وی ادامه داد: مقوله فرهنگ ایثار در دوران دفاع مقدس اوج قله این 
فرهنگ است اما با نهادینه ش��دن آن در تمامی زمینه های زندگی 
 اجتماعی بخ��ش قابل توجهی از آس��یب های را می ت��وان کنترل 

کرد.
عباسی تصریح کرد: هم اکنون تفکر و برنامه منسجمی برای ترویج 
فرهنگ ایثار وج��ود ندارد و این در حالی اس��ت ک��ه این فرهنگ 
 غنی از ظرفیت های فراوانی برای بهبود ش��رایط جامعه برخوردار 

است.
وی گفت: بر اساس نتایج بررسی تأثیر رسانه ها بر ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت که روی تعدادی از نشریات کشور انجام شده، 94 درصد 
مباحث مطرح شده در خصوص موضوع ایثار و شهادت مناسبتی بوده 
و تنها در شش درصد مطالب بدون توجه به مناسبتی خاص به این 

موضوع پرداخته شده است.
عباس��ی تصریح ک��رد: واقعی��ت این اس��ت ک��ه عنصر ایث��ار در 
برخی ابع��اد زندگی اجتماع��ی مانند کان��ون خان��واده، فرهنگ 
 ترافیک و دیگ��ر عرصه ه��ای اجتماعی م��ورد غفل��ت قرارگرفته

 است.
وی با تأکید بر تأثیر رسانه ها بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین 
شاخص های ایثارگری در شرایط حاضر کشور برای جوانان را مورد 

تأکید قرارداد.
در این نشس��ت معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری و دیگر مدیران عضو شورای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت این استان گزارش هایی در خصوص اقدامات صورت 
گرفته برای ترویج و تقویت فرهنگ ایثار و ش��هادت در استان ارائه 

کردند.

مشکل ما با آمريکا 
و اروپا اين است 

که اروپا و آمريکا 
ادعا دارند ما ولی 
شما هستیم، اما 
اعتقاد ما بر اين 

است که خدا ولی 
و سرپرست همه 

است ما واليت خدا 
را پذيرفته ايم و در 
اين راه جان خود را 

فدا می کنیم



يادداشت
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حمل رايگان بار حجاج از عربستان 
در آينده 

مدیرعامل شرکت پست از حمل رایگان بار حجاج حج عمره 
امسال به در منازل خبر داد.

 حسین مهری مدیرعامل شرکت پست گفت: در پی برگزاری 
جلسه و توافقات صورت گرفته با س��ازمان حج و زیارت مقرر 
شد که حمل رایگان بار حجاج به درب منازل برای حج عمره 
شروع شود.  وی با اش��اره به اینکه حمل رایگان بار حجاج به 
درب منازل در استان خراس��ان جنوبی با موفقیت انجام شده 
است، افزود: با توجه به تصمیم های گرفته شده مقرر شد حج 
عمره اس��تارت حمل رایگان بار حجاج انجام و پس از برطرف 

شدن مشکالت در حج تمتع سال آینده این کار انجام شود. 

 ايجاد اتاق فکر برای کشف ريشه های 
جرم در زندان های  اصفهان 

فرماندار اصفهان گفت: با حضور مدیر کل زندان های استان، 
در ۴ س��اله اخیر رویکرد جدیدی در سطح زندان های استان 
رقم خورده اما اتاق فکر برای کشف ریش��ه های جرم باید در 
زندان های اصفهان ایجاد ش��ود.فضل  اهلل در حاش��یه حضور 
در زندان جدید نس��وان اصفه��ان با حض��ور در خوابگاه ها و 
مهد کودک احداث شده توسط خیران از برنامه های فرهنگی، 
قرآنی و اصالحی و تربیتی در زن��دان بازدید و اظهار کرد: در 
زندان های اس��تان در ۴ سال گذش��ته تحوالت چشمگیری 
ایجادشده، که امروز احداث مجتمع های بازداشتگاهی و زندان 
جدید نسوان از دیگر خدماتی اس��ت که ادامه همان رویکرد 
جدید بوده است.وی افزود: در هر زمان و مکانی که خیران به 
کمک دولت آمده اند و در زمینه های مختلف فرهنگی مذهبی 
و درمانی و غیره گام برداشته اند، از نتایج خوبی برخوردار شده 

و نتیجه بخش بوده است.

راه اندازی سايت فوريت های 
اجتماعی بهزيستی تا پايان آبان ماه

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور گفت : سایت 
فوریت های اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور ت��ا پایان 
آبان ماه امسال  بروز رس��انی و راه اندازی می شود.حبیب اهلل 
مس��عودی فرید معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی 
کشور گفت: مرکز فوریت های اجتماعی سال گذشته توسط 
سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شد که در این راستا سایت 
فوریت های اجتماعی تا پایان آبان ماه سال جاری بروز رسانی 
و راه اندازی می ش��ود.وی ادامه داد: در این س��ایت اطالعات 
مفیدی در خصوص آس��یب های اجتماعی و پیشگیری از آن 
در ج شده که معلمان، کارشناسان ، نوجوانان و...می توانند از 

آن استفاده کنند.

 برگزاری همايش ملی پیشگیری 
دانش مدار از وقوع جرم 

معاون مدیرکل پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی قوه قضائیه 
گفت: همایش ملی توسعه پیشگیری دانش مدار از وقوع جرم 

در سال ۹۴ در دانشگاه خوراسگان اصفهان برگزار می شود.
 مهدی جعفری در نشست هم اندیشی قوه قضائیه و دانشگاه 
آزاد اسالمی اظهار کرد: از مهم ترین ش��اخصه های موفقیت 
یک نهاد در کشور داشتن ثبات مدیریتی و مدیریت یکپارچه 
در بدنه مدیریت یک نهاد است.وی با اشاره به انتخاب دانشگاه 
آزاد اسالمی خوراسگان به عنوان محل برگزاری همایش ملی 
توسعه پیش��گیری دانش مدار از وقوع جرم در سال ۹۴، بیان 
کرد: با توجه به برگزاری این همایش در این دانشگاه می تواند 
کمک قابل توجهی به دانش��گاه در عرصه های مختلف انجام 

دهد.

برگزاری »بزرگداشت کتاب و 
کتابدار« در تمامی استان ها 

     دبیر کل نه��اد کتابخانه های عمومی کش��ور، با اش��اره به 
مطالبی در خص��وص پرداخ��ت کمک هزین��ه مهدکودک، 
صندوق وام نهاد، تغییر قرارداد کتابداران انجمنی و روستایی و 
اعالم برگزاری آزمون استخدامی گفت: در هفته کتاب امسال 
برنامه  بزرگداشت کتاب و کتابدار در تمامی استان ها با حضور 

معاونان و مدیران ستاد مرکزی نهاد برگزار می شود.
علیرضا مختار پور در س��یزدهمین یادداش��ت خود، با اشاره 
به عدم انتش��ار یادداش��ت در دو هفته گذش��ته به دلیل نیاز 
به هماهنگی همه رده های اداری و اجرای��ی نهاد برای انجام 
برخی برنامه ها گفت: همزمان با هفت��ه کتاب و کتاب خوانی 
در سراس��ر کش��ور برنامه های خاّصی در بزرگداشت کتاب و 
کتاب خوانی صورت خواهد گرفت. برخالف سال های گذشته 
که برنامه اصل��ی این هفته صرفاً در تهران برگزار می ش��د در 
هفته کتاب امس��ال برنامه  بزرگداش��ت کت��اب و کتابدار در 
تمامی اس��تان ها با حضور معاونین و مدیران س��تاد مرکزی 
نهاد برگزار می ش��ود. در تمامی مراس��م نهاد ای��ن هفته در 
سراس��ر کش��ور از تمامی کتابداران اعم از نهادی و انجمنی 
و روس��تایی و همه همکاران اداری و پش��تیبانی و خدماتی 
بدون هی��چ تبعیض و تفاوت��ی تقدیر به عم��ل خواهد آمد و 
 هدیه ای نیز به نحو یکسان به تمامی این عزیزان اهدا خواهد

 شد.

 پوشش بیمه ای معتادان
 افزايش می يابد

وزیر بهداش��ت از افزایش پوش��ش بیمه ای معتادان در طرح 
تحول نظام سالمت خبر داد و گفت: اعتباری نیز برای مراکز 
نگهداری معتادان و کلینیک های درمان نگهدارنده با متادون 
)MMT( اختصاص خواهد یافت. حس��ن هاشمی گفت: با 
توجه به طرح تحول نظام س��المت، پوشش بیمه ای معتادان 
افزایش و رقمی برای مراکز نگهداری معتادان و کلینیک های 
 درمان نگهدارنده ب��ا مت��ادون )MMT( اختصاص خواهد

 یافت.

گشتی در اخبار
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آغاز اعزام دانش آموزان بسیجی دختر به اردوهای راهیان نور
مسئول راهیان نور بس��یج دانش آموزی اصفهان گفت: مرحله نخست اعزام اردوهای راهیان 
نور دختران بسیجی دانش آموز از ۲۴ آبان شروع می ش��ود و در این اردوها برای دانش آموزان 

برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده است. 
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 پلمپ30 وسیله بازی
 غیر استاندارد

گیرنده تلویزیونی دیجیتال ش��هر »نیاس��ر« از توابع شهرستان 
کاش��ان آغاز به کار کرد. معاون فنی صدا و سیمای مرکز اصفهان 
در آیین بهره برداری این طرح گفت: نیاسر دومین شهر شهرستان 
کاش��ان اس��ت که به گیرنده دیجیتالی تجهیز ش��ده است.سید 
مجید زنجانی افزود: با راه اندازی این ش��بکه افزون بر 1۹ شبکه 
تلویزیونی، 18 کانال رادیویی نیز در شهر نیاسر قابل دریافت است.

وی خاطر نشان کرد: اهالی نیاسر پیشتر تصاویر شبکه های یک، 
دو، سه، چهار، استانی، خبر، قرآن و آموزش را دریافت می کردند.

پیشتر برای مردم شهر »قمصر« از توابع کاشان نیز امکان دریافت 
شبکه های تلویزیونی از طریق دستگاه های گیرنده های دیجیتالی 

فراهم شده بود.

مدیر کل استاندارد اصفهان از پلمب بیش از 30 وسیله بازی غیر 
استاندارد متعلق به شش شهربازی در شهرستان های استان خبر 
داد. غالمحسین ش��فیعی افزود: این تجهیزات یا به طور مطلق با 
اس��تانداردهای ملی مطابقت نداش��ت و فاقد مجوز بهره برداری 
بود و یا مالکان و به��ره ب��رداران آن ها برای تمدی��د مجوز بهره 
برداری آن ها اقدام نکرده اند.وی ادامه داد: اس��تاندارد وسایل و 
تجهیزات شهربازی ها، پارک های بازی و اماکن تفریحی الزامی 
و اجباری است و در چند سال گذش��ته اقدامات خوب و موثری با 
همکاری شهرداری ها برای استاندارد سازی این وسایل در استان 
 اصفهان انجام ش��ده اس��ت ولی همچنان با وضع مطلوب فاصله

 داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان گفت: 
روزهای هوای پاک در کالن شهر اصفهان از تهران 

و حتی سایر کشورها کمتر است.
 حمید ظهرابی افزود: این کالنش��هر از یک س��و 
به دلیل ش��رایط جوی و اقلیمی و از سوی دیگر 
به لحاظ وج��ود 10 ه��زار واح��د صنعتی جزو 
 کالن شهرهای آلوده کش��ور و در برخی موارد از 

آلوده ترین شهرهاست.
وی تصویب و اجرای ط��رح جامع کنترل کیفی 
ه��وای اصفه��ان و همچنین برنام��ه ریزی های 
صورت گرفته برای کاهش آالیندگی هوا در شش 
ماهه اول را در افزایش کیفیت هوای اصفهان تا این 

زمان بسیار موثر دانست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: به 
این لحاظ در مدت 50 روزه شش ماهه دوم سال، 
تعداد روزهای سالم از 36 روز در مدت مشابه در 

سال ۹۲ به ۴۹ روز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت تنها یک روز 
ناسالم براساس میانگین ۲۴ ساعته ثبت شده در 
حالی که در مدت مش��ابه در سال گذشته تعداد 

روزهای ناسالم 1۴ روز بوده است.
وی همچنین با اشاره به گذشت ۲36 روز از سال 
گفت: در این مدت شهروندان اصفهانی۲۲6 روز 
هوای پاک و سالم را استتنش��اق کرده اند که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل بیانگر افزایش 

15،5 درصدی هوای پاک و سالم است. 
ظهرابی همچنین تع��داد روزهای ناس��الم را از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون 10 روز عنوان کرد و 
گفت: تعداد روزهای ناسالم در مقایسه با سال قبل 
73 درصد کاهش یافته و همچنین امسال هوای 

اصفهان بسیار ناسالم نشده است.
وی با اشاره به پلمپ دس��تگاه های مازوت سوز 

دو نیروگاه اصفهان از تابس��تان امسال گفت: در 
سنوات گذشته تا 10 ماه از سال دو نیروگاه شهید 
منتظری و اصفهان مصرف مازوت داش��تند که 
روزانه ۴50 تن گوگرد را در ش��بانه روز در هوای 
اصفهان تخلی��ه می کردن��د و در مجموع در این 
مدت 130 میلیون تن گوگرد در هوای اصفهان 

منتشر کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان، تولید و 
توزیع سوخت یورو چهار توسط پاالیشگاه اصفهان 
را که با ترکیب بنزین های تولیدی این شرکت با 
بنزین های سوپر وارداتی تولید می شود را از دیگر 
اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوای اصفهان 

قبل از شروع فصل سرما عنوان کرد.
وی افزود: پاالیشگاه هم اکنون یک میلیون و 600 
هزار لیتر بنزین یورو چه��ار در ۲۴ جایگاه تامین 
سوخت در کالن شهر اصفهان توزیع می کند که 
 تا چند روز آینده ای��ن میزان به ۲،5 میلیون لیتر 
می رس��د ک��ه بتوان��د ش��هرهای در فاصله 50 

کیلومتری اصفهان را نیز پوشش دهد.
وی تصری��ح ک��رد: ب��رای نظ��ارت ب��ر کیفیت 
 بنزی��ن، کارشناس��ان ای��ن اداره کل اق��دام به 
نمونه گیری بنزین توزیعی کرده و به آزمایشگاه 
 مرجع س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ارسال

 کرده اند.

 

استاندار اصفهان گفت: کارگروه ملی احیای زایند رود به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور و جمعی از وزرای کابینه به صورت تخصصی تشکیل 
می شود.رسول زرگر پور در پنجاه و دومین جلسه آب اتاق اصفهان اظهار 
کرد: این کارگروه به دبیری وزیر نیرو و باهدف تسریع در ارائه راهکارهای 

احیای رودخانه زاینده رود تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی استان بنا بر احساس وظیفه و 
رسالت خود کمیته  آب استان را برای رسیدگی به مشکالت حوضه آبریز 
زاینده رود تش��کیل داد و با کمک متخصصان و کارشناسان این حوزه  و 
برگزاری جلس��ات متعدد، راهکارهایی را در رابطه با نحوه برخورد با این 

مشکل ارائه داده است.
اس��تاندار اصفهان هدف خود از حضور در جلس��ات این کمیت��ه را ارائه  
آخرین وضعیت پیگیری ها و اقدامات دول��ت در ارتباط با احیای حوضه 
آبریز زاینده رود عنوان نمود و افزود: پاس��خ به سؤاالت کارشناسان این 
حوزه برای بهتر و کامل تر ش��دن تحقیقات آنان نیز از دیگر اهداف برای 
حضور در جلسات این کمیته است.وی از اتاق بازرگانی استان خواست با 
توجه به بضاعت علمی، تجربی، فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، 3 کارگروه 
را در ارتباط با کاهش آلودگی هوا توس��ط صنایع، کاهش مصرف آب و 
استفاده  بهینه از منابع آب و اصالح الگوی کشت تشکیل داده و اقدامات 
فنی و اجرایی خود را به مدیریت اس��تان ارائه دهند.زرگرپور افزود: اتاق 
اصفهان یکی از قوی ترین اتاق ها در مقوله صنعت، معدن و تجارت در بین 

استان های کشور است.
وی با بیان اینکه این اتاق در بخش کش��اورزی نیز کارهای تخصصی و 
پژوهشی خوبی را انجام داده، بیان کرد: اتاق اصفهان  کمک های خوبی 

را درباره صنایع و معادن و همچنین کشاورزی به دولت ارائه داده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در ارتباط دوسویه دولت و اتاق بازرگانی، 
ازیک طرف مدیریت اس��تان مجموعه اطالعات، یافته ها و پیگیری های 
خود را به اطالع اعضای کمیته آب می رساند و از طرف دیگر این کمیته 
نیز با ایجاد این 3 کارگروه، مطالع��ات و پژوهش های خود را به مدیریت 

استان ارائه می کند.
وی افزود: در ماه های گذشته هنر مدیریت استان این بود که وزارت نیرو 
که مدیریت آب کشور را بر عهده دارد، مسئول پاسخگویی مشکالت آبی 

استان باشد.

زرگرپور افزود: امروز اجرای طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و خوش��بختانه مسئوالن کشور نیز، 

معتقد به اجرای کامل بندهای این طرح ۹ ماده ای هستند.
وی تصریح کرد: تشکیل ستاد بهینه ساماندهی مصرف آب در اصفهان و 
همچنین استفاده از دستگاه ها و سیستم های کاهنده آب شرب از اهمیت 

قابل توجهی برخوردار است.
استاندار اصفهان با بررسی کارشناس��ی طرح انتقال آب ونک سمیرم به 
رفسنجان گفت:برای تخصیص آب از حوزه به حوزه دیگر ذینفعان باید در 

این تصمیم دخالت داشته باشند .
استاندار اصفهان گفت: تا چند روز آینده تاالب گاوخونی زنده می شود.

 رس��ول زرگرپور اظهار کرد: ش��ایعاتی مبنی بر نرس��یدن آب به تاالب 
گاوخونی مطرح شده که صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه رودخانه زاینده رود مسیری طوالنی را برای رسیدن 
به ش��هر اصفهان و تاالب بین المللی گاوخونی طی می کند، خاطرنشان 
کرد: جاری بودن رودخانه زاینده رود خود به تقویت منابع آب زیرزمینی و 

درنتیجه زنده شدن تاالب کمک خواهد کرد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: استانداری اصفهان قبل از جاری شدن آب 
در رودخانه زاینده رود تمام مس��یرهای منتهی به تاالب گاوخونی که در 

سال های اخیر آسیب دیده بود را بازسازی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: تا چند روز آینده آب به تاالب گاوخونی رسیده و 

وضعیت این تاالب بین المللی بهبود یابد.

مديرکل حفاظت محیط زيست اصفهان

روزهای هوای پاک اصفهان کمتر ازتهران است
 تشکیل کارگروه ملی احیای زاينده رود به رياست معاون اول رئیس جمهور  

 تاالب گاوخونی زنده می شود

نیاسر به گیرنده 
ديجیتالی مجهز شد 

www.zayanderoud.com

روزنامه نیويورک تايمز

زاينده رود، متجلی ترين 
تابلوی بحران خشکسالی

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی نوشت : حل 
بح��ران آب در ایران که ناش��ی از سیاس��ت های 
غلط دولت های پیشین است، می تواند زمینه ساز 

همکاری وسیع غرب با ایران باشد.
 »چاندران نائیر« بنیانگذار و مدیر اجرایی »موسسه 
جهانی برای ف��ردا« در مقاله خود افزوده اس��ت: 
ش��هر تاریخی اصفهان در اوج درخشش خود در 
سلس��له صفوی��ه )17۲۲-150۲( قرین جالل و 
 شکوهی وصف ناپذیر بود و به نصف جهان شهرت 

داشت. 
در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده اس��ت: این 
ش��کوه را جاذبه های بی بدیل به این ش��هر ارزانی 
داشته بود که ش��امل بلوارهایی زیبا، میدان هایی 
باش��کوه، پل های سرپوشیده و مس��اجد زیبا بود 
که بس��یاری از این میراث گرانبها امروز نیز زنده و 
پابرجاست. این جالل و شکوه که از شهر اصفهان 
یک چهارراه فرهنگی س��اخته بود موجب جذب 

بسیاری از مردم جهان شد. 
اصفهان با دو میلیون جمعیت، سومین شهر بزرگ 
ایران اس��ت و زاینده رود رگ حیاتی آن به ش��مار 
می رود که تمدن های بس��یاری را در تاریخ بستر 
خود پرورانده اس��ت ای��ن رودخانه ک��ه امروز نیز 
شریان حیات این ش��هر در دنیای مدرن به شمار 
می رود ، سال هاست که کاماًل خشک شده و بستر 
آن عقب نشینی کرده اس��ت و اصاًل وجود خارجی 

ندارد که به یک کویر لم یزرع تبدیل شد. 
خشکسالی زاینده رود، متجلی ترین تابلوی بحران 
آب و خشکسالی در ایران اس��ت و حیات اصفهان 

را به طورجدی در معرض آسیب قرار داده است . 
س��طح آب های زیرزمینی ش��هر فروک��ش کرده 
است، چاه ها خشک شده و زیست بوم )اکوسیستم( 

منطقه نابودشده است. 
رفع بحران، گام ه��ای محکم دولت و مس��ئوالن 
محل��ی را می طلب��د و ایج��اب می کن��د هم��ه 
سیاس��ت های غلط و شکس��ت خورده دولت های 

قبلی به کلی دور ریخته شود. 
خشکسالی زاینده رود فرصت نابی است برای غرب 
است تا آن را به عنوان زمینه مشترکی برای ترمیم 

روابط مشکل دار خود با تهران مبنا قرار دهد. 

با مش��اهده  س��ریال هایی که خیان��ت را جز الینف��ک روابط 
زناش��ویی قلمداد کرده و با تکرار آن س��عی در نهادینه کردن 
آن دارن��د ، و با اقبال��ی که م��ردم جامعه به خاطر ه��زارو یک 
دلی��ل ب��ه آن ه��ا نش��ان می دهن��د ، تص��ور جامع��ه  س��الم 
ب��رای فرزندان م��ا و فرزندانش��ان ، کابوس��ی واقع��ی خواهد 
بود  کابوس��ی که برای تحققش ، روزه��ا را چون ثانی��ه به باد 
می دهیم .س��ریال هایی که از شبکه های ماهواره ای پخش شده 
 و می ش��ود ، ) جال��ب اینجاس��ت ک��ه باره��ا ه��م بازپخ��ش

 می ش��ود ( ، عماًل موضوع »طالق « و» خیانت« را کاماًل عادی 
ترس��یم کرده و باظرافتی مثال زدنی ، در درازمدت در الیه های 
اعتقادی خانواده ها نفوذ کرده و بدون به تصویر کشیدن عاقبت 
چنین پیامدهای ش��وم اجتماعی ، عماًل تأثیر این رفتارها را بر 
جامعه و خانواده نیز کاماًل بی تأثیر نشان می دهد!!!مهدی حاج 
محمود عطار  مشاور حقوقی  در این رابطه می گوید : هوشیاری 
فرهنگی به منظور جلوگیری از ازدیاد چنین مصیبت هایی برای 
جامعه مدرن ما  که اتفاقا در آن بانوان که مدیران خانواده هستند 
به خاطر انجام تحصی��الت عالی و حض��ور در بازارهای کاری و 

مالی ، عماًل اس��تقالل اقتصادی مناس��بی را برای خود فراهم 
نموده اند  بسیار جدی قابل مطالبه هست . چون چنین همسرانی 
به راحتی گذشته حاضر نخواهند بود مشکالت کوچک و بزرگ 
خانواده را با شاخصه های صبر و گذشت مرتفع نموده و طالق را 

بهترین و البته کوتاه ترین راه ترسیم می کنند. 
اینجا بح��ث من تمام زوج ه��ا و همه مردان وزنان نیس��تند .ما 
اش��اره به اثرات مخ��رب حضور در جامع��ه  م��درن راداریم ، و 
باید بپذیریم که اگ��ر در دریا می رویم ، خیس خواهیم ش��د  و 
اگر قرار اس��ت خیس نش��ویم ، یا باید قید دریا را بزنیم و یا باید 
»راهکارهای مناس��بی« را ب��رای مبارزه با آن بیابی��م و در این 
حوزه ، مهم تری��ن فاکتور ، »آموزه های فرهنگی« و »انس��جام 
اجتماعی« هست . آموزه هایی که باید از سنین کودکی و اتفاقاً 
در خانواده های منس��جم ، به نس��ل های بعدی منتقل ش��ده و 
با تکرارهای بی ش��مار در کل جامعه نهادینه ش��ود . اتفاقی که 
نیاز به تالش��ی مضاعف و حساس��یتی مثال زدن��ی دارد.طبق 
آمارهای منتش��ره ، 5 عامل مهم برای ثبت طالق های رسمی 
و صدالبت��ه طالق های عاطف��ی و خاموش ) که درصد بس��یار 

باالتری را نس��بت به طالق های رس��می در جوامع بشری به خود 
اختصاص داده اند ( عبارت از اعتیاد به م��واد مخدر، درآمد ناکافی 
جهت اداره زندگی، ضرب و ش��تم، تنفر و عدم عال قه و سوءظن و 
بدبینی هست . بنابراین چنانچه قبل از تشکیل زندگی ، نسبت به 
آموزش راهکارهای موردنیاز برای شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر 
 و ... به شدت می توانیم با س��ونامی طالق در جامعه مبارزه نماییم . 
عطار می گوید : البته در شهرهای کوچک و روستاها نوع ازدواج ها 
با جوامع بزرگ شهری متفاوت است و در این جوامع کوچک عماًل 
ازدواج ها یا از روی اجبار هس��ت ) که دردسر جدیدی است ( و یا از 
روی ش��ناخت کاملی که طرفین و خانواده ها از یکدیگر دارند . اما 
به هرحال در هر دو جامعه نکته مهم و اساسی که باعث به شکست 
کشیدن زندگی مشترک و بروز طالق ) رسمی - عاطفی ( می شود ، 
»عدم مناسب شناخت زوجین از راهکارهای مناسب همسرداری« 
است . که باید دولت ) به معنی حاکمیت ( و احاد مردم برای درمان 
آن و حفظ جامعه از سقوطی قهقرایی به سمت نابودی ، دست همت 
به هم دهند .کارشناسان علوم رفتاری  از سوظن به عنوان یکی از 
دالیا اصلی ط��الق یاد می کنند  و می گوین��د :ماهواره ها با پخش 
فیلم ها و سریال ها به گس��ترش روابط نامش��روع، ایجاد سوء ظن 
بین همسران و تش��کیک عقاید و باورهای مذهبی مخاطبان خود 

می پردازند.
افزايش طالق، قبح اجتماعی آن را از بین برده است

فریبا حاجی علی کارشناس امور زنان و خانواده  در این رابطه می 
گوید:: افزایش میزان طالق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را 
کاهش داده و اعتم��اد اجتماعی را که از مولفه  های مهم س��رمایه 
اجتماعی است سلب می کند.حاجی علی افزود: به نظر می رسد انجام 
مطالعات بنیادی و میدانی در مورد طالق و اشکال گوناگون موجود 
آن در جامعه،  بازنگری در قوانین مربوط به طالق براساس موازین 
اسالمی و تأکید بر اجرایی ش��دن قانون حمایت از خانواده به ویژه 
مواد مربوط به » مراکز مشاوره خانواده « پیش از طالق از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.جالل یونسی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم بهزیس��تی و توانبخش��ی در این باره معتقد است: متاسفانه 
میزان طالق در جامعه ما باالست . برای طالق همواره 5 تا 6 عامل 
را بر می شمارند که یکی از آنها جزئی نگری و ریزبینی و دیگران را با 
خط کش خود سنجیدن است. به این ترتیب طالق را می توان زلزله 
خاموش و آفتی دانست که در کمین خانواده ها است و باید تدبیری 
اندیشید که قبل از وقوع واقعه آن را عالج کرد و به جایی نرسیم که 
اقدامات انجام شده نوشدارویی بعد از مرگ آرامش خانواده ها باشد. 
البته باید به این نکته توجه کرد با توجه به قبح طالق در روس��تاها 
شاهد افزایش آمار طالق در روستاها هم هستیم و این نشان می دهد 
که دور نیس��ت روزی که روس��تاها آماری هم تراز با شهرها داشته 
باشند که باید باعث نگرانی مسئولین و مردم باشد چون از بین رفتن 
نهاد خانواده حتی اگر آن خانواده صاحب فرزند نباش��ند صدمات 
روحی جبران ناپذیری را به دو ط��رف وارد خواهد کرد که درمانان 
شاید سال ها وقت بگیرد حال اگر آن خانواده صاحب فرزندی باشد 

که خطرات و مشکالت آن دوچندان است.

خیانت عادی شد ، طالق کالسدار !!!

زلرله خاموش در کمین خانواده ها
ازدواج، پیوندی میان يک زن و مرد است که در شروع آن باهم قرار می گذارند تا آخر عمر در تلخی ها و شادی ها 
در کنار هم زندگی کنند. اما اين قرارداد زيبا همیش�ه زيبا نمی ماند و گاهی با تلخی ادامه پیدا می کند و گاهی با 
تلخی از هم می پاشد.به قول بزرگ ترها در اين زمانه ازدواج کردن سخت است و دشوار؛ اگر مشکالت اقتصادی 
را فاکتور بگیريم، بی اعتمادی ها هم هرروز بیشتر شده و آمار اعتیاد و خیانت در رسانه ها به قدری زياد شده است 

که جوانان را از ازدواج ترسانده است.



يادداشت

دريافت تنديس جهانی ستاره طاليی 
يک شرکت اصفهانی

    از بین ۵۱ کشور دنیا، یک شرکت اصفهانی موفق به دریافت 
تندیس جهانی ستاره طالیی کیفیت شد.

این ش��رکت اصفهانی توانس��ت در کش��ور پاریس و از میان 
ش��رکت های متعلق به ۵۱ کش��ور جه��ان، تندیس جهانی 
 WORLD QUALITY س��تاره طالی��ی کیفی��ت)
COMMITMENT AWARD( را از موسسه جهانی 
 BUSSINESS INITITATIVE DIRECTION(

BID( دریافت کند. 
مدیرعامل این ش��رکت درخصوص دریافت جایزه، گفت: دو 
سال پیش، تیرآهن جدیدی را تولید کردیم که تا ۴۰ درصد 
سبک تر از تیرآهن های معمولی اس��ت اما همان مقاومت را 
دارد و شرکت برای تولید آن موفق شد تندیس جهانی ستاره 

طالیی کیفیت را دریافت کند. 
قاسم علی جباری درباره مزایای این تیرآهن، بیان داشت: این 
تیرآهن به دلیل سبک تر بودن، از نظر اقتصادی به صرفه است 
و می تواند در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی های 

زیست محیطی نقش به سزایی داشته باشد. 
وی افزود: همچنین ساختمان هایی که از این تیرآهن استفاده 

می کنند سبک تر و در برابر زلزله مقاوم تر هستند. 
مدیرعامل این شرکت درخصوص دریافت جایزه تاکید کرد: 
این تیرآهن، در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی کشور 

تحت آزمایش است تا برای عموم تولید شود. 

 اعالم نتايج آاليندگی بنزين
 تا پايان آبان

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با بیان اینکه از اول آبان ماه 
حرکت جدیدی برای ارزیاب��ی کیفیت بنزین های توزیعی در 
داخل کشور آغاز شده است. سازمان استاندارد در اسفند ماه 
سال ۹۲ اعالم کرد که بنزین معمولی و سوپر فاقد استاندارد 

یورو ۴ است.
با اشاره  به اینکه در آخرین بررسی سازمان ملی استاندارد در 
اسفند ماه س��ال ۹۲ بنزین معمولی و سوپر توزیعی در داخل 
کشور فاقد استاندارد یورو ۴ بوده است، اظهارداشت: گزارش 
ارزیابی کیفیت بنزین ها را به کمیس��یون اصل ۹۰ ارس��ال 

کرده ایم.  
وی با بیان اینکه پس از یک وقفه چند ماه��ه از اول آبان ماه 
نیز سازمان استاندارد حرکت جدیدی را برای بررسی کیفیت 
بنزین های داخلی و وارداتی آغاز نموده است، افزود: احتماالً 
تا پایان آبان ماه روند بررسی ها اتمام و نتایج خود را در مورد 

کیفیت بنزین های توزیعی اعالم خواهیم کرد.
رئیس سازمان اس��تاندارد با بیان اینکه البته پیش از آبان ماه 
نیز بررس��ی کیفیت بنزین های وارداتی را آغاز کرده بودیم، 
گفت: در همین ارتباط گزارش��ات خود را به کمیسیون اصل 

۹۰ برای اتخاذ یک تصمیم جامع ارائه خواهیم کرد.

ارزآوری دو میلیون دالری صادرات 
پا و پنجه مرغ از استان

مدیرکل دامپزش��کی اس��تان اصفهان گفت: امسال بیش از 
دو هزار و 3۰۰ تن پا و پنجه م��رغ به ارزش دو میلیون دالر از 

استان اصفهان به خارج از کشور صادر شد.
 ش��هرام موحدی با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان محصول پا و پنجه مرغ در س��طح 
کشور است، افزود: محصوالت یاد شده به کشورهای ویتنام، 

چین و هنگ کنگ صادر شده است.
وی افزود: این حجم از صادرات نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. 
مدیرکل دامپزشکی اس��تان اصفهان گفت: سال گذشته نیز 
حدود ه��زار و ۹۰۰ تن پا و پنجه مرغ از اس��تان ب��ه خارج از 

کشور صادر شد. 
موحدی به کشتار س��االنه بیش از 6۰ میلیون قطعه مرغ در 
استان اصفهان اشاره و افزود: پنجه و پای مرغ درتامین کلسیم 
بدن، تقویت حافظه، درمان بیماری های مفصلی و پیشگیری 

از ابتال به پوکی استخوان موثر است.

 يارانه ۴۵۵۰۰ تومانی امشب
واريز می شود

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی، چه��ل و پنجمین مرحله یارانه نقدی خانوار امش��ب 

واریز می شود.
 اکبر ایزدی با اشاره به پرداخت چهل و پنجمین مرحله یارانه 
نقدی خانوار اظهار داشت: پنج شنبه ۲۲ آبان ۹3 ساعت ۲۴ 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حس��اب سرپرس��تان خانوار 
واریز می شود.رئیس س��ازمان هدفمندی یارانه ها افزود: این 
 یارانه پس از س��اعت ۲۴  امروز )پنجش��نبه( قابل برداش��ت 

خواهد بود.

 توزيع بنزين در اصفهان
 افزايش يافت

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: توزیع بنزین در این استان تا پایان مهر امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۲.۴۱ درصد افزایش یافت.
حس��ین کرد افزود: بیش از یک میلی��ارد و ۹6 میلیون لیتر 
بنزین در این اس��تان توزیع ش��ده اس��ت.وی اضافه کرد: در 
هفت ماه سال جاری بیش از یک میلیارد و 863 میلیون لیتر 
گازوییل)نفت گاز( در استان اصفهان توزیع شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 6.6۲ درصد رشد داشته است.مدیر 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان اظهار کرد: بیش 
۱۴8 میلیون و ۹۰8 هزار لیت��ر نفت کوره در این مدت توزیع 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ۹۲.8۹ درصد 
کاهش داشته اس��ت.وی ادامه داد: توزیع بیش از ۱۹ میلیون 
و ۵8۱ هزار لیتر نفت سفید تا پایان مهر امسال صورت گرفته 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱7.8۹ درصد کاهش 

داشته است.

حضور شرکت های ايرانی در نوزدهمین 
نمايشگاه بین المللی نفت و گاز ترکمنستان

شرکت های ايرانی به دنبال کسب 
بازار از تعهد تهاتر ۵۰ درصدی

 هشت شرکت فنی- مهندسی و یک مجموعه پتروشیمی ایرانی 
در نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز ترکمنس��تان 
که۲7 تا ۲۹ آبان ماه در عشق آباد برگزار می شود، حضور دارند.  
پاویون جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه در شرایطی دایر 
می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت کشورمان ماه گذشته 
در رأس هیئتی کارشناسی به عشق آباد سفر کرد و در دیدار با 
قربانقلی بردی  محمداف رئیس جمهور ترکمنستان از آمادگی 
ایران برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی به این کشور 
خبر داد. همکاری های ایران و ترکمنستان در زمینه سوخت و 
انرژی از دیگر محورهایی بود که وزیر نفت ایران و رئیس جمهور 
ترکمنستان در دیدار خود بررسی کردند.رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: این ۹ مجموعه ایرانی با هدف ارایه آخرین 
توانمندی های فنی و اجرایی خود در این نمایشگاه حاضر می 
شوند و از این طریق فرصت بس��یار خوبی فراهم خواهد شد تا 
شرکت های ایرانی بخشی از تعهد تهاتر پنجاه درصدی هزینه 
خرید گاز از ترکمنس��تان را در قالب خدمات خود تقبل کنند.

ولی اهلل افخمی افزود: شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه 
در زمینه ساخت دکل های حفاری، تجهیزات و خدمات میادین 
نفت و گاز، اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ به روش EPC در 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تولید کلیه تجهیزات خطوط 
تحت فشار و پمپ ها و کمپرس��ورهای گاز، آخرین خدمات و 
توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.وی با اشاره به این 
که شرکت ملی گاز ایران، ش��رکت سرمایه گذاری مهندسی و 
ساخت تأسیسات دریایی ایران، ش��رکت های حفاری شمال، 
طراحی و س��اختمان نفت، مش��هد صدرا ش��رق، حدید سازه 
پیشرو، نیاشیمی، PHM و پتروشیمی شازند نمایندگان ایران 
 در این رویداد حساس و استراتژیک جهانی هستند، افزود: این

 مجموعه ه��ا هر یک در زمین��ه فعالیت خود بس��یار توانمند 
بوده وحرف ه��ای زیادی ب��رای گفتن دارند.رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت مهم ترین اهداف ش��رکت در این نمایشگاه را 
افزایش مراودات اقتصادی و ارایه خدمات فنی- مهندس��ی به 
ترکمنس��تان به ویژه در بخش نفت و گاز اع��الم کرده و گفت: 
امیدواریم با افزایش کیفیت خدمات ش��رکت ه��ای ایرانی و 
استقبال ترکمن ها، فرصت ورود ایران به این بازار پرجاذبه در 
بخش های دیگر نیز فراهم شود.  افخمی مراوده با کشورهایی 
همچون ترکمنس��تان را برای ایران راهبردی و تعیین کننده 
ارزیابی کرد و افزود: افزایش اشتغال و صادرات انواع محصوالت 
و خدمات فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی دورنمای این گونه 

تعامالت است.

اخبار کوتاه 

۴
همراه اولی ها یک ماه صبوری کنند

وزیر ارتباطات این گونه اعالم کرده است که به مردم بشارت می دهیم اختالالت همراه اول ظرف یک 
ماه آینده برطرف شود.بیش از دو ماه از ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه اینترنت نسل سه یا 
3G می گذرد و طی این مدت به واسطه ارتقاء شبکه اپراتورها در موارد متعدد اختالالت و مشکالتی 
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سرانجام مش��اوران امالک هم حاضر به پذیرش رکود 
حاکم بر بازار شدند. 

۱۱۵ هزار مشاور امالک فعال در سراسر کشور در کنار 
یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفری که در صنعت ساختمان 
کشور فعالیت می کنند، طي هفته های گذشته تالشي 
گسترده را براي تشویق مردم به خرید خانه آغاز کرده 
بودند ولي بااین حال به تازگی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک اعالم کرده بازار حداقل تا پایان سال و حتي بهار 
س��ال آینده در رکود باقي خواهد ماند. او درحالی که 
چنین اظهارنظ��ری را بیان داش��ته ک��ه پیش ازاین 
مشاوران امالک س��عي می کردند به انتشار اطالعات 
سامانه ثبت معامالت امالک مردم را تشویق به خرید 

خانه کنند.
در حال حاضر گزارش های که از وضعیت بازار مسکن 
ارائه می شود، نشان می دهد میزان معامالت در مهرماه 
و آبان ماه با افت قابل توجهی همراه ش��ده اس��ت. ده 
مشاور امالک نیز در پاسخ به خبر آنالین اعالم کرده اند 
که آگهی ه��ای آن ه��ا در روزنامه همش��هري به طور 
متوس��ط بین ۱۰ تا ۱۵ زنگ تلفن روزانه را به همراه 
دارد. درحالی که در دوران رونق بازار به طور متوس��ط 
براي آگهی های مطلوب بی��ش از ۱۵۰ تماس تلفني 

برقرار می شد.
بر همین مبن��ا پیش بینی کارشناس��ان بازار نش��ان 
می دهد که حتي باوجود توافقات هس��ته ای نیز بازار 
به س��مت رونق نم��ی رود. به گفت��ه او در صورت رفع 
تحریم ها، دس��ت دولت براي سرمایه گذاری در بخش 
مسکن باز می شود و از س��وي دیگر درآمدهاي سرانه 
مردم نیز افزایش می یابد. این اتفاقات درنهایت منجر 

به رشد معامالت مسکن می شود.
در همین حال س��عید لیالز نیز اعتقاد دارد، وضعیت 
بازار مسکن به شدت وابسته به قدرت خرید مردم شده 
است. گفته های مسئوالن دولتي نیز تائید می کند که 
طي ماه های آینده احتم��ال قطعي افزایش میزان وام 

مسکن وجود ندارد.
از س��وي دیگر بررس��ي روند قیمت گذاری اوراق حق 
تقدم خرید وام مس��کن هم تائید می کن��د که میزان 
تقاض��اي مؤثر در بازار به ش��دت کاهش یافته اس��ت. 
در همین حال برآوردهاي رس��مي نیز تائید می کند 
قیمت مسکن در مهرماه در قیاس شهریورماه ۲ درصد 

کاهش یافته است.
 برخي فعاالن ب��ازار روایت می کنند ط��ي دهه اول و 
دوم ماه محرم عماًل بازار مسکن با رکود قطعي مواجه 

بوده است. بر همین اس��اس تحلیل های فعاالن بازار 
نش��ان می دهد که طي روزهاي باقی مانده از آبان ماه 
قیمت مس��کن می تواند به میزان ۵ درص��د دیگر نیز 

کاهش یابد.
همین طور بر اساس صحبت های بهروز ملکی، تحلیلگر 
بازار مسکن، بنا بر آمار علی رغم افزایش خریدوفروش 
در بازار نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، شاهد 

تحرک قیمتی در بازار نبودیم.
 او همین طور گفت: »فک��ر نمی کنم ک��ه در آینده با 
کمبود مسکن در حد یک معضل مواجه شویم. هرچند 
این را تائید می کن��م که بازار طی دو دهه گذش��ته با 
دوره های رونق و رکودی مواجه بوده است اما کاهش 
صدور پروانه های س��اختمانی غیرطبیعی نیست. زیرا 
با افزایش ش��دید صدور پروانه در سال های ۹۱ و ۹۲ 
انتظار آن می رفت که در سال ۹3 این تعداد با کاهش 
همراه باش��د. پس به نظ��ر من این رون��د غیرطبیعی 
 نبوده و نباید نگ��ران حجم عرضه و تقاض��ا در آینده

 باشیم.«
البت��ه از طرف دیگ��ر گفته می ش��ود که ب��ا توجه به 
تغییرات به وجود آمده در حجم معامالت و همچنین 
تغییر شرایط اقتصادی نسبت به گذشته، بازار مسکن 

در مسیر تثبیت قیمت قرارگرفته است. 
بازار به حدی در رکود بوده که بخش��ی از مش��اوران 
امالک ک��ه مس��تأجر هم بوده ان��د و درآم��دی برای 
پرداخ��ت اجاره به��ا نداش��تند، ب��ه دلیل رک��ود در 
 بازار مس��کن از ادام��ه فعالیت در ای��ن صنف انصراف

 داده اند.
همچنین آمار منتشرشده وزارت مسکن نشان می دهد 
که می��زان صدور پروانه س��اختمانی در س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه با کاهش��ی فراوان مواجه شده 

است. 
آمار میزان ساخت وساز در ۵ ماهه ابتدایی سال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته هم ۵۱ درصد کاهش یافته 

است. 
همین کاهش ساخت وس��از به عقیده ع��ده ای، عامل 

رشد قیمت ها در سال آینده خواهد بود.
بر همین اساس در حال حاضر وضعیت بازار در رکود 
قطعي قرار دارد. توصیه های فعاالن بازار نشان می دهد 
که مردم براي خرید خانه می توانند بدون عجله اقدام 

کنند. 
البت��ه اظهارنظر اف��رادي مانن��د بیت اهلل س��تاریان 
مش��خص می کن��د، اساس��اً نقدینگ��ي در اختی��ار 
 خانواره��اي ایران��ي ب��راي خری��د خان��ه وج��ود

 ندارد.

توصیه هايی به مردم برای خريد خانه: 

قیمت  خانه هرماه کمتر می شود

 احتمال افزايش
 نرخ گندم

لوکس ترين محصول 
جیلی به بازار می آيد 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی بابیان اینکه طرح محاسبه قیمت گندم 
بر اساس پروتئین در حال تنظیم اس��ت، گفت: در این طرح به دولت 
پیشنهاد داده ایم تا بر اس��اس هر یک درصد افزایش میزان پروتئین، 

گندم باقیمت بیشتری از کشاورزان خریداری شود.
 عبدالمهدی بخش��نده مع��اون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزیر جهاد 
کشاورزی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم گفت: وزارتخانه در حال 
تنظیم طرحی برای خرید تضمینی گندم  بر اس��اس میزان پروتئین 

موجود در گندم است.
وی افزود: این طرح در حال تکمیل اس��ت و قرار اس��ت  به دولت ارائه 
شود تا گندم تضمینی برحس��ب میزان پروتئین موجود از کشاورزان 

خریداری شود.

جیلی قصد دارد ۲۰ نوامبر ماه جاری میالدی از خودروی لوکس خود 
به نام »GC۹« رونمایی کند اما قبل از این معرفی عکس هایی از این 

خودرو در فضای مجازی منتشرشده است.
 این خودرو قرار اس��ت در اوایل س��ال ۲۰۱۵ به بازار عرضه شود و در 

حقیقت نمونه ساخته شده از روی مدل مفهومی »KC« است.
جیلی GC۹ با سه پیش��رانه بنزینی عرضه خواهد شد. پیشرانه ۲.۴ 
لیتری ۴ سیلندر با توان تولید حداکثر ۱6۰ اسب بخار و ۲۱۰ نیوتن 
متر، پیشرانه ۱.8 لیتری توربو با توان تولید حداکثر ۱8۰ اسب بخار و 
۲8۵ نیوتن متر و در آخر پیشرانه 6 سیلندر 3.۵ لیتری با توان تولید 
۲7۰ اسب بخار و 3۴۵ نیوتن متر قرار دارد. تمامی این پیشرانه ها به 

گیربکس 6 سرعته خودکار مجهز خواهند شد.

     معاون وزیر نیرو با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب 
از مشکالت اساس��ی کشور اس��ت، گفت: ۴۵۰۰ 
میلیارد ریال منابع برای نجات منابع آب زیرزمینی 
کشور اختصاص یافته است.رحیم میدانی با اعالم 
اینکه تأمین آب شرب از مش��کالت اساسی است 
که با منابع محدود مالی نمی توان انتظارات به حق 
مردم را جواب داد، گفت: اما امیدواریم منبع مالی 
مناسبی اختصاص داده شود و ما شاهد انقالب در 
تأمین آب شرب شهری و روستایی باشیم. معاون 
امور آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداش��ت: الزامات 
مدیریت آب کش��ور در حمایت از سیاس��ت های 
آب و تغییر رویکرد اس��ت. میدان��ی از اختصاص 
۴ هزار و ۵۰۰ میلی��ارد ریال اعتبار ب��رای اجرای 
طرح تعادل بخش��ی در کش��ور خب��ر داد و افزود: 
 اجرای ای��ن طرح زمان بر و س��خت اس��ت و مثل

 پروژه های عمرانی قابل رؤیت نیس��ت و متولیان 
کار بای��د صب��ور باش��ند. وی ادام��ه داد: اعتب��ار 
اختصاص داده شده به اجرای طرح تعادل بخشی 
در کشور نس��بت به سال گذش��ته ۵ برابر شده لذا 
 بای��د در مقابل، ما هم ت��الش خ��ود را ۱۰۰ برابر

 کنیم.

پروژه کارگاه اکس��یژن جدی��د ذوب آهن اصفهان 
باهدف احداث پلن��ت تولید اکس��یژن با ظرفیت 
۲۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت همچنین تولید ازت 
و آرگون درفاز اول در ضلع جنوبي کارگاه اکسیژن 
قدیم و در زمیني به مساحت ۲۲۰۰۰ مترمربع  در 
حال احداث هس��ت که تا ۲۵ شهریور ۹۵ به پایان 

می رسد.
 محمدرضای��ي مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه

 گفت :  قرارداد طراحی، س��اخت، تأمین، نصب و 
راه اندازی این پروژه با ش��رکت صفا فوالد به عنوان 
پیمانکار اصلي ب��ه مبلغ33 میلی��ون و 7۵۰ هزار 
یورو به صورت EPC )کلیددردست (ودرزمان 36 
ماه از تاریخ دریافت پیش پرداخت ۲۵ شهریور ۹۲ 

منعقدشده است
 .وي گف��ت : ای��ن پ��روژه از بخش ه��ای مختلفي

  ش��امل ات��اق کنت��رل ، کمپرس��ور خان��ه ، 
اتاق ه��ای  ت��اور،  ،کولین��گ   کلدباک��س 
ش��یمیائي و آناالیزر ، پس��ت ب��رق 63/۱۰ کیلو 
ول��ت ، مخ��ازن ذخی��ره اکس��یژن ، نیت��روژن 
 و آرگ��ون و تجهی��زات ASU تشکیل ش��ده

 است .

    رئیس اتحادی��ه میادین میوه و تره ب��ار اصفهان 
گفت: با توجه به س��رمای هوا پیش بینی می شود 
تا بیس��ت روز آینده ش��اهد افزای��ش ۲۰ درصدی 
نرخ گوجه در اصفهان باش��یم.ناصر اطرج س��ردی 
هوا و تغیی��ر فص��ل را دلی��ل اصلی افزای��ش نرخ 
 گوج��ه در اصفه��ان عنوان ک��رد و اظهار داش��ت: 
گوجه های فصل گرم اکنون رو به اتمام بوده و گوجه 
های نو به دلیل س��رمای هوا هنوز به ثمر نرس��یده 
است. وی با بیان اینکه به دلیل قیمت گذاری 3 هزار 
تومانی گوجه در میدان میوه و تره بار اصفهان، عرضه 
این محصول در شهر کم شده است، افزود: واسطه ها 
به دلیل قیمت گذاری پایین گوجه کمتر تمایل دارند 
این محصول روانه میدان میوه و تره بار اصفهان شود. 
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر دو نوع گوجه بوته ای و گلخانه 
ای در اصفهان توزیع می شود، بیان داشت: به دلیل 
س��ردی هوا تولید روزانه انواع گوجه ها پایین آمده 
است. وی تصریح کرد: گوجه اصفهان در فصل گرم از 
اطراف شیراز وارد اصفهان می شد و اکنون برداشت 
و توزیع این گوجه رو به اتمام است همچنین در فصل 
سرد نیز گوجه از بوشهر در اصفهان عرضه می شود. 

در حالی از اوای��ل مردادماه امس��ال پرداخت وام 
ازدواج در ش��بکه بانکی تس��هیل ش��د و در مسیر 
جدیدی ق��رار گرفت ک��ه به مرور با اضافه ش��دن 
تعدادی دیگر از بانک ها به س��امانه ازدواج در حال 
حاضر قدرت انتخاب متقاضیان به حدود ۱8 بانک 
رس��یده اس��ت.بعد از تأکید دولت بر رف��ع موانع 
پرداخت وام ازدواج و توافقی که بین بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک ها انجام ش��د 
از بیش س��ه ماه پیش)اوایل مرداد( پرداخت این 
تس��هیالت روی غلت��ک افت��اد و در بانک ها آغاز 
ش��د.بنابر توافق انجام ش��ده در ابت��دا بانک هایی 
نظیر قرض الحسنه مهر ایران، ملی، صادرات، رفاه 
کارگران، تجارت، مس��کن و سپه نسبت به اعطای 
وام ازدواج با سهمیه های متفاوت اقدام کردند. اما 
در کنار بانک هایی که در سامانه حضور داشتند در 
ادامه تعدادی دیگر از بانک ها ازجمله سامان، دی 
، قرض الحسنه رسالت، انصار و اخیراً ایران زمین و 
توسعه تعاون به سامانه پیوستند تا درمجموع ۱8 
بانک و ب��ه بیانی دیگر بیش از نیم��ی از بانک های 
تحت نظارت بانک مرکزی از ق��درت پرداخت وام 

ازدواج برخوردار باشند.

مادر صنعت تره بار  منابع آبی  تسهیالت

اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد 
ريال برای نجات منابع آب

اتمام پروژه کارگاه 
اکسیژن جديد ذوب آهن

گوجه فرنگی  ۲۰ درصد 
گران می شود

 وام ازدواج بین
 بانک ها جا باز کرد
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یادداشت هفت متدیمونباردیگردرکاراکترجیسونبورنظاهرمیشود
مت دیمون اعالم کرد که یک بار دیگر با کاراکتر جیسون بورن به پرده سینماها بازمی 
گردد.این خبر را ابتدا بن افلک دوست قدیمی مت دیمون، اعالم کرد و همین امر باعث 
ش��د که امروز مت دیمون این خبر را تصدیق کند. دیمون گفت: من در قسمت جدید 

سری فیلم های »بورن« که قرار است سال ۲۰۱۶ اکران شود بازی خواهم کرد.

5
چرا خودنگاره داوینچی از هیتلر 

پنهان شده بود؟
تنه��ا خودن��گاره داوینچی، متعل��ق به ۱5۱۲ می��الدی، در 
نمایشگاه »لئوناردو و گنجینه پادشاه« در کتابخانه سلطنتی 
تورین به معرض نمایش گذاشته شد.سرخ رنگ گچی داوینچی 
با حدود پانصد سال قدمت داستانی مرموز دارد. بر اساس این 
داستان این نقاش��ی قدرت خارق العاده ای را به کسانی که به 
آن نگاه می کنند، می بخش��د و به احتمال زیاد به همین دلیل 
در طی جنگ جهانی دوم به طور سری از»تورین«خارج شده 
بود. در آن زمان به خاط��ر جلوگیری از دسترس��ی هیتلر به 
این نقاش��ی و دس��ت یافتن وی به ق��درت، نقاش��ی فوق در 
عملیاتی س��ری به صورت کاماًل ناش��ناس به رم منتقل شده 
بود. خودنگاره داوینچی تنها اثر هنری از مجموعه نقاش��ی ها 
و دست نوشته های کتابخانه س��لطنتی تورین است که در آن 

زمان از آن خارج شده و به محل نامعلومی منتقل شده بود.

مکان جدید کتابخانه تخصصی هنر در 
اصفهان افتتاح می شود

     کتابخانه تخصصی هنر با بیش از س��ه ه��زار جلد، با تغییر 
م��کان همزمان با هفت��ه کت��اب و کتاب خوان��ی در اصفهان 
افتتاح می ش��ود. وی ادام��ه داد: این کتابخان��ه واقع در جنب 
موزه هنرهای معاصر اس��ت و از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۰ شب 
به ش��هروندان خدمت رس��انی می نماید. هم اکنون نیز  برای 
جابه جایی مکان آن تصمیمی اتخاذشده است.  وی تصریح کرد: 
با توجه به ۲۴ آبان ماه، مقارن با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی 
و برنامه ریزی های انجام ش��ده، مکان جدی��د این کتابخانه در 

 خیابان استانداری رونمایی و افتتاح خواهد شد.  
ابوطالب خاطرنش��ان ک��رد: زم��ان افتتاح م��کان جدید این 

کتابخانه متعاقباً اعالم می گردد.

استمداد محمود دینی از مردم برای 
کمک به آتقی

محمود دینی که در صفحه 
اجتماعی خود اعالم کرده 
بود به زودی با س��ریالی به 
تلویزی��ون بازمی گ��رد، با 
انتشار این تصویر در شبکه 
اجتماعی از عم��وم مردم 
خواسته به جواد گلپایگانی 
یعنی هم��ان آتق��ی در »آینه عب��رت« کم��ک کنند.میزان 
گلپایگانی چند سالی است که به دلیل درگیری در ماجرای یک 
تصادف اتومبیل و عدم توانایی در پرداخت دیه به آسیب دیده 
این تصادف در زندان است.گلپایگانی در سریال دهه شصتی 
»آینه عبرت« در نقش »آتقی« ایفای نقش می کرد و محمود 

دینی نیز ایفاگر کاراکتر »داش علی«بود.
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان، گفت: برق��راری پروازهای مس��تقیم 
خارجی نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد .

 فریدون الهیاری در نشس��ت توس��عه گردشگری ایران 
و کره جنوب��ی، افزود: ای��ن اداره کل اهتم��ام دارد تا با 
کمک وزارت امور خارجه و دستگاه های ذی ربط شمار 
پروازهای خارجی به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را 
افزایش دهد. مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دس��تی 
و گردشگری استان اصفهان، س��فر چندین هیئت های 
خارجی به اس��تان اصفهان پس از آغ��از فعالیت دولت 
یازدهم را نشانه روش��ن بودن چش��م انداز گردشگری 
استان اصفهان دانس��ت و تصریح کرد: برای موفقیت در 
صنعت گردشگری اس��تان اصفهان باید زیرساخت های 

گردشگری این استان توسعه یابد و تقویت شود. 
وی به مدیریت گردشگری در بازاریابی این صنعت اشاره 
کرد و گفت: اف��زون بر تقویت س��خت افزارهای صنعت 
گردشگری اصفهان، باید مسائل مربوط به نرم افزار این 
صنعت ازجمله مدیریت و بازاریابی موردتوجه جدی قرار 
گیرد. الهیاری با اشاره به آثار تاریخی، اقلیم و جاذبه های 
طبیعی اصفهان از این شهر به عنوان پنجمین شهر مهم 
گردش��گری جهان نام برد و تأکید کرد: رویکرد جدید 
س��ازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، 

تقویت و درآمدزایی از طریق صنعت گردشگری است و 
ما امیدواریم صنعت گردشگری استان اصفهان در آینده 

نزدیک به پیشرفت های مهمی دست یابد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان گفت به زودی ۳ هزار تخت به ظرفیت 
هتل های اصفهان افزوده می ش��ود و کلنگ یک هتل 5 

ستاره در اصفهان زده می شود.
وی درعین حال تصریح کرد: صنعت گردشگری استان 
اصفهان از قابلیت های زیادی برخوردار است و اقداماتی 
که تاکنون برای توسعه این صنعت در استان انجام شده، 

شایسته این قابلیت ها نبوده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان افزود: الزم اس��ت تا اقدامات بیشتری 
برای توسعه صنعت گردشگری اس��تان اصفهان انجام 
شود و این استان هدف بس��یاری از تورهای گردشگری 
خارجی قرار گیرد. وی با اش��اره به اینکه اصفهان با ۱۲ 
شهر مهم دنیا عقد قرارداد خواهرخواندگی دارد، اظهار 
کرد: اصفه��ان درزمینه گردش��گری آمادگی همکاری 
با کره جنوبی را دارد. الهیاری با اش��اره ب��ه اینکه جاده 
ابریشم درگذشته کانون تمدن های مختلف جهان بوده 
است، افزود: برای احیای این جاده تاریخی، انگیزه زیادی 
در بین مسئوالن کره جنوبی و ایران وجود دارد و در این 

راستا جلس��ات مختلفی برگزارشده اس��ت. وی افزود: 
احیای جاده ابریشم، نقش مهمی در توسعه گردشگری 

کشورهای متمدن این حوزه دارد. 
نشست توسعه گردشگری ایران و کره جنوبی، به منظور 
آشنایی دست اندرکاران صنعت گردشگری و تور گردانی 
دو کش��ور و با حضور ش��ماری از مس��ئوالن مؤسسات 

گردشگری دو کشور در هتل کوثر اصفهان برگزار شد.
مسئول گردشگری کره جنوبی: برای همکاری 

با گردشگری ایران انگیزه داریم
  مسئول منطقه ای س��ازمان گردش��گری کره جنوبی 
گفت: ایران یکی از چهار بازار بزرگ خاورمیانه برای کره 
جنوبی اس��ت و ما برای همکاری درزمینه گردش��گری 
نیز با ایران از انگیزه باالی��ی برخورداریم. وانگ هی کیم 
در گردهمایی توس��عه گردش��گری ایران و کره جنوبی 
در هتل کوثر اصفهان اظهار ک��رد: زمینه های همکاری 
مشترک بین دو کشور درزمینه گردشگری وجود دارد. 

وی ابراز امیدواری کرد: دس��ت اندرکاران گردشگری و 
تورهای گردشگری دو کش��ور با برقراری ارتباط بیشتر 
با آگاه��ی از توانایی یکدیگ��ر بتوانن��د از ظرفیت های 

گردشگری دو کشور بهره مند شوند.
مس��ئول منطقه ای س��ازمان گردش��گری کره جنوبی 
با اش��اره به اینک��ه برای اولین ب��ار به ایران س��فرکرده 
است، هدف از این سفر را آشنایی بیشتر با ظرفیت های 
گردشگری ایران و بررسی همکاری تورهای گردشگری 
دو کشور با یکدیگر بیان کرد. کیم ، آمار سفر گردشگران 
خارجی که در سال ۲۰۱۳ از کره جنوبی دیدن کرده اند 
را ۱۲ میلیون و 5۰۰ هزار نف��ر اعالم کرد و افزود: تعداد 
گردشگران ایرانی که در سال ۲۰۱۱ از کره جنوبی دیدن 
کردند 9 هزار و 5۳۲ نفر بود اما این رقم در سال ۲۰۱۳ 
به دلیل مش��کالت اقتصادی ای��ران و وضع تحریم های 
بین المللی علیه ای��ران به پنج ه��زار و ۳۴۲ نفر کاهش 
یافت.وی ادامه داد: امید است با رفع تحریم ها علیه ایران 
، دو کش��ور بتوانند از ظرفیت های گردشگری دو کشور 
برای توس��عه این صنعت بیش ازپیش اس��تفاده کنند. 
نشست توسعه گردشگری ایران و کره جنوبی، به منظور 
آشنایی دست اندرکاران صنعت گردشگری و تور گردانی 
دو کش��ور و با حضور ش��ماری از مس��ئولین مؤسسات 
 گردش��گری دو کش��ور در هتل کوثر اصفه��ان برگزار 

شد.

کلنگ هتل 5 ستاره در اصفهان زده می شود

پروازهای مستقیم خارجی سبب توسعه گردشگری بین المللی اصفهان می شود

افقیجدیددرصنعتگردشگریبیناصفهانوکرهجنوبی
موالنا معالجه گر است 

عض��و هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران 
گفت: استفاده از استعاره های مولوی در درمان های 
رفتاری نوین به خاطر تأکید این اشعار و کالم موالنا 

بر تغییر ذهنیت است.
 دکتر رخساره یزدان دوست در کرسی آزاداندیشی 
دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان با موضوع »بررسی 
آرای موالنا و ارتباط آن با درمان های نوین رفتاری« 
اظهار داشت: موج س��وم درمان های نوین رفتاری 
حرکتی عمیق در بردارد که انسان را به شعار زیبای 
سازمان بهداشت جهانی با عنوان »جهانی فکر کنید، 

محلی عمل کنید« برمی گرداند.
وی افزود: درمان های موج سوم راه را برای ما باز کرد 
تا به راحتی بتوانیم معرف��ت را وارد این نوع درمان 
کنیم و هرکس با هر مذه��ب و فرهنگ می تواند از 

این درمان استفاده کند.
یزدان دوس��ت تصریح کرد: درمان های موج سوم 
روی تغییر ذهنیت بناشده و بسیار بافرهنگ آمیخته 
و این خصیصه موجب می ش��ود درم��ان هم برای 
دانش��جویان فراگیرنده و هر بیم��اری که درمان را 

فرامی گیرد، راحت تر باشد.
وی با اشاره به تأکید استعاره های موالنا بر ذهنیت 
و اثرات درمانی کاربرد این کالم گفت: نس��ل جوان 
 باید ب��ه این س��مت حرک��ت و در ای��ن جهت کار

 کند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز 
اظهار داشت: موالنا نماینده فرهنگ عرفانی مشرق 
زمین است و تفاوت او با دیگر شاعران ازجمله حافظ 
این اس��ت که حافظ فرد را در حالت آرامش ذهنی 
نگه می دارد و به گونه ای مسکن می دهد، اما موالنا 

دقیقاً درمان و معالجه می کند. 
دکتر عب��داهلل امیدی با اش��اره به جهان ش��مولی 
کالم موالن��ا اف��زود: همزیس��تی و آمیختگ��ی 
 دان��ش می توان��د ب��ه بهب��ود عارض��ه کم��ک

 کند. 
وی با اشاره به اش��عار موالنا اظهار داشت: تأمل در 
کالم موالنا می تواند راه هایی برای درمان های نوین 

رفتاری در اختیار انسان قرار دهد.
دکتر امیدی افزود: غلبه برگذشته و آینده از طریق 
اینکه انسان بپذیرد در کنترل گذشته و آینده خود 
نقشی ندارد، پذیرش زندگی در زمان حال و تالش 
برای لذت بردن از زمان کنونی و دست برداشتن از 
»من ذهنی«فرد که زمینه بسیاری از سرزنش های 
 ف��ردی اس��ت، ازجمل��ه پیام ه��ای اش��عار موالنا

 است.
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حصر وراثت
8/461 آقای محمود موالیی فرد دارای شناسنامه شماره 43332 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3870/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 84/10/3 تاریخ  در  بشناسنامه 76079  کامالن  امیرحسین  که شادروان  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
جلوخوانیان  طاهره   -2 )پدر(   43332 ش.ش  فرد  موالئی  محمود  ذیل:1-  افراد   به 
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   39622 ش.ش 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:19970 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/462 آقای مهدی صادقی دارای شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3875/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شکرا... صادقی بشناسنامه 89 در تاریخ 93/5/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1-  عباسعلی صادقی

ش.ش 2 )فرزند( 2- محمدعلی صادقی ش.ش 41 )فرزند( 3- مهدی صادقی ش.ش 49 
)فرزند( 4- طاهره صادقی ش.ش 20 )فرزند( 5- نرجس صادقی ش.ش 1966 )فرزند( 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  ایران میرزائی نسب مهادان )همسر(.   -6
وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:19971 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

                                                  حصر وراثت
شرح  به   2344 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  پور  فیروزیان  حمید  آقای   8/463
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3850/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
 1011 بشناسنامه  اصفهانی  فیروزیان  علی  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
در تاریخ 93/3/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
)فرزند(   1817 ش.ش  اصفهانی  پور  فیروزیان  احمد  ذیل:1-  افراد  به  است   منحصر 
 2- حمید فیروزیان پور اصفهانی ش.ش 2344 )فرزند( 3- لیال فیروزیان پور اصفهانی 
ش.ش 2486 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19972 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 42286  یاری رنانی  آقای حسن   8/464
به کالسۀ 3873/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کریم یاری رنانی بشناسنامه 4403 در تاریخ 93/6/13 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:
)فرزند(   1463 یاری ش.ش  2- حسین  )فرزند(   42286 رنانی ش.ش  یاری   1- حسن 
 3- اکبر یاری ش.ش 49474 )فرزند( 4- بتول یاری ش.ش 146 )فرزند( 5- صغرا یاری رنانی

ش.ش 360 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19973 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/465 خانم زهرا عارفی آفارانی دارای شناسنامه شماره 23081 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3849/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 92/12/26 تاریخ  در   53 بشناسنامه  آفارانی  عارفی  اکبر  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
آفارانی  عارفی  زهرا   -2 )همسر(   340 آفارانی ش.ش  طاهری  فاطمه  ذیل:1-  افراد   به 
 ش.ش 23081 )فرزند( 3- رضوان  عارفی آفارانی ش.ش 4521 )فرزند( 4- امیر عارفی آفارانی
ش.ش 1272563677 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:19974 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   2177 شماره  شناسنامه  دارای  صدری  فرحناز  خانم   8/466
کالسۀ 3838/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

اقامتگاه دائمی  داده که شادروان حسن صدری بشناسنامه 13761 در تاریخ 91/8/3 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سعید 
فروغ   -3 )فرزند(   31211 ش.ش  صدری  حسین   -2 )فرزند(   31223 ش.ش  صدری 
اعظم صدری ش.ش 877 )فرزند( 4- فرح ناز صدری ش.ش 2177 )فرزند( 5- فرزانه 
)همسر   22011 ش.ش  شریعت  صمصام  مونس   -6 )فرزند(   35969 ش.ش  صدری 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19975 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   8554 شماره  شناسنامه  دارای  محمدآبادی  قاسمی  حمید  آقای   8/467
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3785/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا قاسمی محمدآبادی بشناسنامه 2164 
در تاریخ 93/1/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- حمید قاسمی محمدآبادی ش.ش 8554 )فرزند( 2- وحید 
قاسمی محمدآبادی ش.ش 12093 )فرزند( 3- زهرا قاسمی محمدآبادی ش.ش 5163 
)فرزند( 4- فاطمه عرب جعفری ش.ش 2905 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:19976  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال 

اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2177 شماره  شناسنامه  دارای  صدری  ناز  فرح  خانم   8/468
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3839/93ح10  کالسۀ  به 
در   22011 بشناسنامه  شریعت  صمصمام  مونس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/1/25 تاریخ 
 منحصر است به افراد ذیل:1- سعید صدری ش.ش 31213 )فرزند( 2- حسین صدری 
ش.ش 31211 )فرزند( 3- فروغ اعظم صدری ش.ش 877 )فرزند( 4- فرزانه صدری 
ش.ش 35969 )فرزند( 5- فرح ناز صدری ش.ش 2177 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19977 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/469 خانم فاطمه سپاهانی با وکالت میدیا نوژن دارای شناسنامه شماره 97 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 2556/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  داده که شادروان میرزا علی سپاهانی بشناسنامه 12721 در  و چنین توضیح 
78/4/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
سپاهانی  حسین   -2 )برادرزاده(   160 ش.ش  سپاهانی  ابراهیم  ذیل:1-  افراد  به   است 
 ش.ش 1659 )برادرزاده( 3- اسماعیل سپاهانی ش.ش 1014 )برادرزاده( 4- فرشته سپاهانی
کلینی  زهرا   -6 )برادرزاده(   97 ش.ش  سپاهانی  فاطمه   -5 )برادرزاده(   130  ش.ش 
با  اینک  )خواهرزاده(.   1454 ش.ش  کلینی  بتول   -7 )خواهرزاده(   1455 ش.ش 
هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:19978  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/470 خانم زهره فهامی با وکالت میدیا نوژن دارای شناسنامه شماره 831 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 3853/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ 91/12/25  و چنین توضیح داده که شادروان رضا فهامی بشناسنامه 621 در 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- مسعود فهامی ش.ش 76 )فرزند( 2- محسن فهامی ش.ش 956 )فرزند( 
مهناز   -5 )فرزند(   510 ش.ش  فهامی  زهرا   -4 )فرزند(   831 ش.ش  فهامی  زهره   -3
کاظمی ونهری ش.ش 645 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:19979 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/471 آقای علیرضا آهکی دارای شناسنامه شماره 236 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3864/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی آهکی بشناسنامه 2148 در تاریخ 92/9/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- علیرضا 
آهکی ش.ش 236 )فرزند( 2- منیژه آهکی ش.ش 268 )فرزند( 3- عباس آهکی ش.ش 
21 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19980 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   673 شماره  شناسنامه  دارای  نیا  طائف  نرگس  خانم   8/472
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3883/93ح10  کالسۀ 
 93/6/20 تاریخ  در   16 بشناسنامه  حجازی  مرتضی  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- سید موسی حجازی ش.ش 5218 )فرزند( 2- سید محمد حجازی ش.ش 
1272220583 )فرزند( 3- مریم حجازی ش.ش 1271479532 )فرزند( 4- نرگس طائف 
نیا ش.ش 673 )همسر( 5- اقدس ضرابیان ش.ش 3004 )مادر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19981 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   69284 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  پور  نساج  طاهره  خانم   8/473
دادخواست به کالسۀ 3887/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ 93/4/6  اسدزاده بشناسنامه 1682 در  داده که شادروان علی  و چنین توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- طاهره نساج پور اصفهانی ش.ش 69284 )همسر( 2- امید اسدزاده ش.ش 
1270368133 )فرزند( 3- امیر اسدزاده ش.ش 7650 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:19982 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              حصر وراثت
8/474 آقای مسعود روشن سیچانی دارای شناسنامه شماره 787 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3889/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/5/6 تاریخ  در   1139 بشناسنامه  سیچانی  عباد  فریبا  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
روشن  اندیشه   -2 )فرزند(   1272755819 ش.ش  سیچانی  روشن  فتاح  ذیل:1-  افراد 
سیچانی ش.ش 1274010616 )فرزند( 3- مسعود روشن سیچانی ش.ش 787 )همسر( 
ذوالفقاری سیچانی ش.ش 181  فردوس  )پدر( 5-  عباد سیچانی ش.ش 426  4- علی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  )مادر(. 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19983 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/475 آقای حسین شیرانی بیدآبادی دارای شناسنامه شماره 366 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3821/93ح10  کالسۀ  به 
در   28029 بشناسنامه  اصفهانی  مختاریان  کریم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/9/1 تاریخ 
)فرزند(   197 ش.ش  اصفهانی  مختاریان  محمدرضا  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
اصفهانی  مختاریان  3- رضوان  )فرزند(   149 اصفهانی ش.ش  مختاریان  علیرضا   -2
ملیحه   -5 )فرزند(   1056 ش.ش  اصفهانی  مختاریان  فرحناز   -4 )فرزند(   633 ش.ش 
مختاریان اصفهانی ش.ش 52 )فرزند( 6- پری مختاریان اصفهانی ش.ش 52 )همسر(. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19984 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
 858 شماره  شناسنامه  دارای  کبیری  فرزانه  وکالت  با  نکوفر  ایراندخت  خانم   8/476
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3892/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح 
در  نکوفر بشناسنامه 33543  داده که شادروان محمد  نموده و چنین توضیح  وراثت 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 92/11/12 
نکوفر  ایراندخت   -2 )فرزند(   80 نکوفر ش.ش  ذیل:1- محسن  افراد  به  است  منحصر 
نکوفر  دخت  توران   -4 )فرزند(   526 ش.ش  نکوفر  پروین   -3 )فرزند(   858  ش.ش 
ش.ش  نکوفر  مژگان   -6 )فرزند(   885 ش.ش  نکوفر  نسرین   -5 )فرزند(   469 ش.ش 
 1043 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19985 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/477 آقای علی اصالنی معروف آبادی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3894/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 5750028135 بشناسنامه  معروف آبادی  اصالنی  عمران  شادروان  که  داده  توضیح 
در تاریخ 93/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- علی اصالنی معروف آبادی ش.ش 3 )پدر( 2- نازبیگم 
معروفی ش.ش 8 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:19986 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1 شماره  شناسنامه  دارای  اصالنی  قلی  آقای   8/478
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3895/93ح10 
داده که شادروان ابراهیم اصالنی بشناسنامه 5750026108 در تاریخ 93/7/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
نسرین معروفی ش.ش 5750016412 )همسر( 2- شهربانو اصالنی ش.ش 283 )مادر( 
3- میرزا قلی اصالنی ش.ش 1 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:19987 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/479 خانم طاهره زهرائی دارای شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3897/93ح10 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 93/6/18  ایوبی بشناسنامه 651 در  داده که شادروان رخساره 
ذیل: افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود   خود 
)فرزند(   249 ش.ش  زهرائی  طاهره   -2 )فرزند(   19 ش.ش  زهرائی  عباس  سید   -1 
)فرزند(   521 زهرائی ش.ش  بیگم  شاهزاده   -4 )فرزند(   88 زهرائی ش.ش  فاطمه   -3 
 2425 ش.ش  زهرائی  سادات  اکرم   -6 )فرزند(   907 ش.ش  زهرائی  بیگم  نازنین   -5
زهرائی  رسول  سید   -8 )فرزند(   3595 ش.ش  زهرائی  السادات  اعظم   -7  )فرزند( 
ش.ش 812 )فرزند( 9- سید باقر زهرائی ش.ش 1767 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19988 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/480 خانم پروانه حسینی سبزواری دارای شناسنامه شماره 387 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3902/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمشید محمدی مبارکه بشناسنامه 154 در تاریخ 93/5/14 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- رضا محمدی ش.ش 1273 )فرزند( 2- مریم محمدی ش.ش 2054 )فرزند( 
3- مژگان محمدی مبارکه ش.ش 199 )فرزند( 4- پروانه حسینی سبزواری ش.ش 387 
)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19989 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

زبان سرخ در حبس !
محمد مایلی کهن دی��روز وارد زندان 
اوین ش��د تا 4 ماه حبس تعزیری خود 

را بگذراند.
سرمربی اس��بق تیم ملی فوتبال ایران 
که با شکایت علی دایی به 4 ماه حبس 
تعزیری محکوم ش��ده، دیروز به زندان 
اوین رفت. او قبل از ورود به زندان گفت: »من به زندان می روم 
تا هم خودم پاک شوم، هم این فوتبال پاک شود. این دفعه اگر 
خود دایی هم کوتاه بیاید من حاضر نیستم کوتاه بیایم و می 

خواهم حکم تعیین شده را بگذرانم.«
علی دایی نیز در م��ورد آخرین وضعیت پرون��ده او و محمد 
مایلی کهن که منجر به زندانی  شدن سرمربی سابق تیم ملی 
شده و اینکه آیا حاضر نیس��ت رضایت بدهد تا مایلی کهن از 
زندان آزاد شود، اظهار داش��ت: تکلیف کاماًل مشخص است. 
تا زمانی که مایلی کهن از کاری که انجام داده ابراز پشیمانی 
نکند، رضایت نمی دهم. وقتی یک نفر کار اش��تباهی می کند 
بعد از آن پشیمان می شود اما این آقا اصاًل از کارش پشیمان 

نیست.

صدورکارت بازیکن لبنانی هندبال 
سپاهان 

تیم هندبال س��پاهان که یک بازیکن 
لبنانی را به خدم��ت گرفته بود، قصد 
داشت از وی در هفته چهارم لیگ برتر 
و در ب��ازی خانگی خ��ود مقابل گهر 

زمین تهران استفاده کند. 
اما با وجود اینکه پیش از آغاز مسابقه، 
خس��رو نصیری سرپرس��ت فدراس��یون به صورت تلفنی و 
در گفتگو با نماینده فدراس��یون اجازه بازی ای��ن بازیکن را 
صادر کرده بود، با مخالفت مهدی اکبری سرپرس��ت کمیته 
مسابقات و س��ازمان لیگ این بازیکن نتوانست برای سپاهان 

به میدان برود.
باشگاه سپاهان روز ش��نبه مدارک نهایی خضر النحاس را به 
فدراسیون فرس��تاد و کارت بازی وی صادر شد و این بازیکن 
لبنانی  توانست دیروز برابر نفت و گاز گچساران به میدان برود.

البته س��پاهانی ها که در هفته چهارم لیگ برتر هانی زمانی، 
محمدمهدی عسگری و کامیار طاهری را به دلیل مصدومیت 
در اختیار نداش��تند، دیروز هم بدون عسگری و حجت ربیع 

رودر روی نفت و گاز صدرنشین قرار  گرفتند.
عسگری هنوز با مصدومیت دسته و پنجه نرم می کند و ربیع 
نیز با وجود بهبود نسبی، به صالحدید پزشک تیم در اصفهان 

مانده است.

تیم فوتبال سپاهان به دنبال بازیکن
این روزها و با جدایی قطعی بازیکنان 
سرباز سپاهان از این تیم، احتماالٌ کادر 
فنی این تیم در فکر ترمیم ترکیب تیم 

خواهند بود.
پ��س از پیگیری های س��ازمان نظام 
وظیف��ه جمه��وری اس��المی ایران 
پیرام��ون کارت های پای��ان خدمت جعلی برخ��ی بازیکنان 
فوتبال و اعالم اسامی آنان از سوی این نهاد، برخی باشگاه ها 
در این میان متضرر ش��دند و به ناچار بازیکنان مذکور خود را 
از دس��ت دادند.س��پاهان که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
لیگ برتر محسوب می ش��ود، به طور قطع برای حفظ پیکره 
اصلی خود در پ��ی جذب بازیکنانی جایگزی��ن خواهد بود. از 
طرفی کاپیتان این تیم یعنی محرم نوید کیا نیز در این فصل 
به مصدومیت های مکرر گرفتار شد و اکنون خبر سفر وی به 
آلمان برای ادامه مداوایش مطرح شده است. در همین راستا، 
سپاهان باید در تعطیالت نیم فصل بکوشد تا با جذب بازیکنان 
جایگزین، جای خالی این س��ه مهره اصلی خود را در ترکیب 
تیم پر کند، هرچند نیمکت سپاهان بازیکنان خوبی را به خود 
می بیند که می توانند در این فرصت ایجاد ش��ده توانایی های 
خود را ثابت کنند.شاید در کشاکش جریان کارت های جعلی، 
تیمی همچون تراکتور سود کرده باشد چرا که این تیم اکنون 
صدر جدول را در اختیار دارد و با پیوس��تن بازیکنان س��رباز 
همچون حمودی و خلیل زاده به آن می تواند بیش از گذشته 

برای رقیبان خطرناک باشد.

پرسپولیس تا شنبه فرصت دارد
صورت های مالی باش��گاه پرسپولیس 
منتهی به تیر ماه سال 92 تا روز شنبه 
در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار 

خواهد گرفت.
بهروز منتقم��ی با اع��الم این مطلب 
گفت: حسابرسان تعیین شده از سوی 
س��ازمان حسابرس��ی در حال انجام امور هس��تند و باشگاه 
پرس��پولیس برای تس��ریع در رون��د واگ��ذاری از هیچ گونه 

همکاری با سازمان خصوصی سازی دریغ نمی کند.
وی ادام��ه داد: در ای��ن ارتب��اط صورت ه��ای مالی باش��گاه 
منتهی به تیر م��اه 1392 نیز آماده ش��ده و ب��ا طی مراحل 
نهایی قصد داریم آن ها را در جلس��ه روز ش��نبه به سازمان 
خصوصی سازی تحویل دهیم. همچنین به زودی صورت های 
 مال��ی منتهی ب��ه تی��ر م��اه 93 نیز آم��اده تحوی��ل خواهد 

شد.

زنگا جانشین ماتزاری می شود؟
شبکه مدیا اسپورت ایتالیا از احتمال 
زیاد انتخ��اب والت��ر زنگا ب��ه عنوان 

سرمربی جدید اینتر خبر داد.
اینتر در فصل جاری س��ری A نتایج 
ضعیفی با والتر ماتزاری به دست آورده 

است.
رس��انه های ایتالیایی در چن��د روز اخیر از احتم��ال اخراج 
ماتزاری سخن به میان آورده اند اما هنوز سران اینتر دست به 

هیچ کاری نزده اند.
اینتر در این فصل خوب کار نکرده است و بعید به نظر می رسد 

بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

6
نویدکیابرایدرمانبهآلماناعزاممیشود

رسول خوروش سرپرست تیم سپاهان اصفهان با اشاره به مصدومیت محرم نویدکیا گفت: 
او واقعا مصدوم است و اینطور نیست که می گویند محرم نمی خواهد بازی کند؛ دکتر تیم 

در حال حاضر به معاینه او پرداخته و قرار شده برای عمل جراحی به آلمان اعزام شود.
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سه گانه کار چهارمحالی 
در میدان آسیایی

آران و بیدگل میزبان 
لیگ برتر اسکواش 

رئیس هیئت س��ه گانه چهارمحال و بختیاری از حضور سه گانه کار 
این استان در مسابقات آسیایی تایلند خبر داد. حمید ملک پور اظهار 
کرد: احسان امینیان سه گانه کار شایسته این استان در حال حاضر 
در اردوی آماده سازی تیم ملی حضور دارد.وی افزود: آخرین مرحله 
اردوی آماده سازی تیم ملی سه گانه کشور تا 23 آبان ماه جاری ادامه 
دارد و بعد از آن تیم ملی راهی تایلند می شود تا در مسابقات ساحلی 
آسیا شرکت کند.ملک پور بیان داشت: احس��ان امینیان ورزشکار 
شایسته استان چهارمحال و بختیاری در حال آماده کردن خود برای 
درخشش در مسابقات آسیایی تایلند است.این ورزشکار تمرینات 
خوبی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر از نظر آمادگی جسمانی و 

روحی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

 هفته دوم مس��ابقات اس��کواش لیگ برتر م��ردان کش��ور از دیروز در
 آران و بیدگل برگزار شد.با توجه به تصمیم سازمان لیگ اسکواش کشور 
و تاکید مجید جلیلی رئیس سازمان لیگ به منظور قدرشناسی از زحمات 
مرحوم مهندس س��حابی خیر ورزشی ساز شهرس��تان آران و بیدگل 
همزمان با چهلمین روز درگذشت این خیر بزرگوار، هفته دوم مسابقات 
اسکواش لیگ برتر آقایان  به آران و بیدگل اصفهان واگذار شد .هفته دوم 
این مسابقات از 21 لغایت 23 آبان در سالن تخصصی اسکواش مجموعه 
ورزشی مادر آران و بیدگل  برگزار خواهد شد.تیم اسکواش سحاب آران و 
بیدگل نماینده استان اصفهان در این مسابقات است که در هفته نخست 
رقابت های لیگ در بازی اول مقابل هالل احمر مازندران به پیروزی رسید 

و در دومین دیدار  نتیجه را به تیم مناطق نفت خیز جنوب واگذار کرد.

تاریخچه واترپلو در ایران
 از س��ال 1318 کمیت��ه اي تحت عنوان 
کمیته ش��نا تشکیل ش��د که ریاست آن 
را فت��ح اهلل امیرعالئي برعهده داش��ت و 
تشکیالت ورزش شناي کشور را سرپرستي 
 کرد. این کمیت��ه تا س��ال 1325 پابرجا 
مي ماند و سپس فدراسیون شناي کشور 
 تاسیس مي ش��ود که از همان ابتدا داراي

 3 کمیته تفکیک ش��ده ش��نا، شیرجه و 
واترپلو بود. درس��ال 1349 تیم واترپلوي 
ای��ران براي نخس��تین بار در ب��ازي هاي 
آسیایي بانکوک شرکت کرد و مقام چهارم 

را به دست آورد. 
آذرم�اه مس�ابقات واترپلو جام 

باشگاه های آسیا 
سرمربی اصفهانی تیم ملی واترپلو جوانان 
ایران که با این تیم به مدال نقره مسابقات 
جوانان آس��یا و جواز حضور در مسابقات 
جهانی رسید معتقد است واترپلو ایران با 

فقر مربی مواجه است.
حمید ش��ب انگیز در مورد نایب قهرمانی 
تیمش در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
در اندونزی اظهار داشت: از حدود 8۰ روز 
پیش مس��ئولیت هدایت تیم ملی واترپلو 
جوانان به من سپرده شد که در این مدت 
سعی کردیم با برگزاری چند اردو بازیکنان 
مس��تعدتر را برای ش��رکت در مسابقات 

قهرمانی آسیا انتخاب کنیم.

سن بازیکنان ژاپن نزدیک به رده 
بزرگساالن بود

وی اف��زود: در ای��ن مس��ابقات موفق به 
شکس��ت 14 بر 9 ازبکس��تان و 1۷ بر ۶ 
سنگاپور شدیم و شروع خوبی داشتیم. در 
بازی س��وم با نتیجه 14 بر 5 مغلوب ژاپن 
شدیم که تیم بس��یار قدرتمندی را روانه 
این مسابقات کرده بود؛ سن بازیکنان ژاپن 
نزدیک به رده بزرگساالن بود به طوری که 

در دوره بعدی دیگر نمی توانند این تیم را 
همراهی کنند اما اکثر بازیکنان ما تا چند 
س��ال آینده نیز در رده سنی جوانان باقی 

خواهند ماند.
وی گفت: برنامه های خود را برای شرکت 
تیم ملی جوانان در مسابقات جهانی 2۰15 
قزاقس��تان ارائ��ه خواهم داد. مس��ابقات 
واترپلو جام باشگاه های آسیا آذرماه امسال 
در تهران برگزار می شود، مشخص کردن 

زیرکمیته های کمیته واترپلو فدراسیون 
و تبادل نظر در مورد س��رمربی تیم ملی 
بزرگساالن از دیگر مباحث واترپلوی ایران 
است. بیش��تر از 4 ماه اس��ت که تیم ملی 
بزرگساالن س��رمربی ندارد که امیدوارم 
با مشخص شدن س��رمربی، آینده واترپلو 

کشور روشن باشد.
فق�ر مرب�ی در واترپل�و ای�ران 

مشهود است

شب انگیز در پاسخ به این سوال که با توجه 
به نتایج اخیر واترپلو نیازی به اس��تخدام 
مربی خارجی برای تیم ملی بزرگس��االن 
وجود دارد یا خیر بیان داش��ت: متأسفانه 
در واترپلو کشور فقر مربی داریم که واقعاً 
مشهود است و این فقر را باید با استفاده از 
مربیان کش��ورهای صاحب سبک جبران 
کنیم تا از واترپلوی روز دنیا عقب نمانیم. 
من به عنوان یک مرب��ی ایرانی نمی توانم 
بگویم من خوبم و تصمیم گیری در مورد 
مربی تیم ملی بر عهده فدراسیون است و 
ما می توانیم پیش��نهاد خود را در کمیته 
فنی به رئیس فدراسیون ارائه کنیم. باید 
دید نظر جمع کمیته چیست اما خود من 
به عنوان یک عضو کمیته فنی معتقدم فقر 

شدیدی در این حوزه وجود دارد.
ص�رف حض�ور در کن�ار مرب�ی 

خارجی کافی نیست
وی افزود: ما باید بتوانیم علم روز دنیا را با 
استخدام مربیان خارجی مثاًل از کرواسی، 
مجارستان یا صربستان که واترپلو مال این 
کشورهاست به ایران بیاوریم نه مثل یک 
مربی مانند لوتوس مولر آلمانی که فقط به 
ایران آمد و رفت و به نظر من شرایط خوبی 

هم نداشت.
شب انگیز در خصوص لزوم استفاده مربیان 
ایرانی از دانش مربیان خارجی که به ایران 
می آیند گفت: مصداق بارز صحبت ش��ما 
خود من هستم که نزدیک به 1۰ سال در 
کنار 3 مربی طراز اول اهل کرواس��ی کار 
کردم. البته صرف حض��ور در کنار مربی 
خارجی کافی نیس��ت و خود مربی ایرانی 
هم باید عالقه و پتانس��یل داشته باشد و 
بتواند علم خ��ود را در کنار مربی خارجی 

به روز کند.
واترپل�و پتانس�یل ش�رکت در 

بازی های آسیایی را داشته و دارد
ملی پوش اسبق واترپلو ایران در خصوص 
جای خالی واترپلو در بازی های آس��یایی 
اظهار داش��ت: واترپل��و ایران پتانس��یل 
شرکت در بازی های آس��یایی را داشته و 
دارد و تیم ملی بزرگس��االن همواره جزو 
4 تیم اول آس��یا بوده است. امیدوارم نگاه 
ویژه ای به این جوانان  شود و با اضافه شدن 
بازیکنان قبلی تیم ملی بزرگس��االن، تیم 
قدرتمن��دی برای دوره بع��دی بازی های 
آسیایی داشته باش��یم و مسئوالن ورزش 
 کش��ور هم این اعتماد را ب��ه واترپلو پیدا 

کنند.

نگاهي به تاریخچه »واترپلو در کشورمان و جهان«

شب انگیز:صرف حضور در کنار مربی خارجی کافی نیست

نبودمربینقطهتاریکواترپلوایران

 سر مربی اصفهانی 
تیم ملی :امیدوارم 

نگاه ویژه ای به 
این جوانان  شود 
و با اضافه شدن 

بازیکنان قبلی تیم 
ملی بزرگساالن، 

تیم قدرتمندی 
برای دوره بعدی 

بازی های آسیایی 
داشته باشیم و 

مسئوالن ورزش 
کشور هم این 

اعتماد را به واترپلو 
پیدا کنند

تیم بسکتبال پِمینا اصفهان 
در هفت��ه دوم لی��گ برت��ر 
رس��ماً به هواداران بسکتبال 

اصفهان معرفی می شود.
پس از ع��دم تی��م داری دو 
باش��گاه ذوب آه��ن و فوالد 
ماهان در فص��ل جدید لیگ 
برتر بس��کتبال باشگاه های 

کشور، ورزش دوستان و دوستداران بسکتبال اصفهان 
کم کم داشتند از حضور نماینده شهرشان در لیگ برتر 
بس��کتبال ناامید می ش��دند که خبر رسید تال ش های 
رئیس هیئت بسکتبال استان که با همکاری فدراسیون 
صورت گرفت زمینه شرکت یک تیم از اصفهان در لیگ 
برتر را فراهم کرده اس��ت و ش��رکت مواد غذایی پمینا 
که زیر مجموعه برند معروف کاله اس��ت، اسپانسر تیم 
بس��کتبال اصفهان در لیگ برتر امسال خواهد بود.نام 
حامي مالي نماینده بس��کتبال اصفه��ان در لیگ برتر 
ایران اعالم شد و این تیم با نام پِمینا در مسابقات امسال 

شرکت خواهد کرد.
ایم��ان زندی، عل��ی باهران، ک��رم احمدی��ان، رامین 
هنرمن��د، یعقوب شلوش��ی، محم��د امج��د، وارطان 
بیدروس��یان، س��ینا ه��ادی زاده و س��ید امیرفاخ��ر 
افتخاری بازیکنانی هستند که هر روز زیر نظر محسن  
صادق زاده در س��الن آب و فاضالب اصفهان به تمرین 
می پردازند.محس��ن ص��ادق زاده س��رمربی، منوچهر 
ش��هامت نژاد سرپرس��ت و به��روز مهدوی نی��ز مربی 

بدنس��از تیم پمینا اصفهان 
هس��تند.فصل جدی��د لیگ 
برتر بسکتبال کشور با حضور 
9 تیم از امروز)پنجش��نبه( 
آغاز می شود اما دیدار پمینا 
اصفهان و هفت الماس قزوین 
به دلیل آماده نبودن س��الن 
قزوی��ن، 2۰ آذرم��اه برگزار 

می شود.
تیم پمینا اصفهان از س��اعت 1۶  امروز) پنجشنبه 22 
آبان ماه (و در هفته دوم لی��گ برتر میزبان نفت آبادان 
خواهد بود.پمینا با توجه به زمان کمی که از تش��کیل 
شدن و حضور قطعی اش از لیگ برتر می گذشت، زمان 
زیادی برای تمرین و آماده س��ازی خود نداشت اما این 
ش��انس را آورد که با توجه به آماده نبودن س��الن تیم 
هفت الماس قزوین برای میزبانی در هفته نخست لیگ 
برتر، در هفته دوم با آمادگی باالت��ری میزبان صنعت 
نفت آبادان باش��د.دیدار پمینا اصفه��ان و نفت آبادان 
که در هفته نخست مغلوب ش��هرداری گرگان شد، از 
ساعت 1۶ امروز و در سالن آب و فاضالب اصفهان واقع 
در کوی کارگر برگزار می شود.در دیگر دیدارهای هفته 
دوم لیگ برتر، دانشگاه آزاد تهران که در هفته نخست 
موفق به شکس��ت پتروشیمی ماهشهر ش��د میهمان 
شهرداری گرگان است. پتروش��یمی ماهشهر از مهرام 
ته��ران پذیرایی خواهد ک��رد و پتروش��یمی بندرامام 
مدافع عنوان قهرمانی در خانه ثامن مش��هد به مصاف 

این تیم می رود.

س��رمربی تیم مل��ی فوتبال 
در جم��ع بازیکن��ان گف��ت: 
می خواه��م در ج��ام ملت ها 
»آس« رو کنم و شما بازیکنان 

برگه های »آس« من هستید.
کارلوس ک��روش و بازیکنان 
تیم ملی دیروز در جلس��ه ای 
فیلم بازی های کره جنوبی را 
تماش��ا کردند. در این جلسه 

بازی های اخیر این تیم پخش شد.
کارلوس کروش در جمع بازیکنان اظهار کرد: جام جهانی 
برزیل دیگر تمام شده است و همان موقع هم گفتم که از 
عملکرد تک تک تان راضی هس��تم اما همواره برایم این 
سوال وجود داش��ت که ما با عملکردمان در جام جهانی 
برزیل چقدر توانس��تیم احترام دنیا را ب��ه فوتبال ایران 

جلب کنیم؟
وی افزود: اما در اجالس مالزی که ش��رکت کرده بودم، 
همه س��خنران ها به عملک��رد فوتبال ایران ب��ه ویژه در 
بازی با آرژانتین اشاره داشته و آن را تحسین می کردند 
اما شما فراموش نکنید که به دس��ت آوردن این احترام، 
آسان است، هرچند حفظ آن سخت است و این شرایط 
در فوتبال ویژه اس��ت.وی با بیان اینک��ه انتظارها از تیم 
ایران برای موفقیت در جام ملت ها باال رفته و ش��اید این 
برای شما خوشحال کننده باش��د به بازی های دوستانه 
حریفان مرحله گروهی ایران در اس��ترالیا اش��اره کرد و 
ادامه داد: قطر 14 بازی تدارکاتی از مردادماه تا ش��روع 
جام ملت ها برنامه ریزی کرده است. اماراتی ها 14 یا 15 

مسابقه و بحرین 13 مسابقه اما 
تیم ایران س��ه، چهار مسابقه 
تدارکات��ی بیش��تر نخواه��د 
داش��ت. ش��اید حریفان شما 
پول بیشتر و زمین های بهتری 
داشته باشند اما عملکرد شما 
نش��ان داد ک��ه می توانی��د با 
تعهد باال تعادل را در زمین با 
حریفان تان برقرار کنید. من 
می خواهم برای حریفان ایران در استرالیا برگه »آس« رو 

کنم و شما بازیکنان برگه های »آس« من هستید.
کروش با تاکید بر لزوم حفظ نظم تیمی در بازی های جام 
ملت ها به بازیکنان گفت: از شما می خواهم نظم تان را در 
زمین حفظ کرده و با شجاعت کامل کنار هم کار کنید. 
شک ندارم در این صورت این توانایی را دارید که مقابل هر 

تیمی در دنیا بازی کنید.
سرمربی تیم ملی همچنین با اشاره به بازی تدارکاتی با 
کره جنوبی افزود: تیم ما در دو بازی رفت و برگش��ت در 
مرحله انتخابی جام جهانی توانست کره جنوبی را شکست 
دهد اما آن بازی ها دیگر تمام شده و ارزش شما مقابل کره 
جنوبی هفته آینده مشخص می شود. بنابراین این بازی 
برای ما اهمیت زیادی دارد. کره جنوبی در گذش��ته این 
شانس را داشته که مقابل تیم های بزرگ دنیا چون برزیل، 
قرار گیرد و با بزرگان فوتبال جهان بازی کند. قطعا آن ها 
نفرات خوبی هم دارند اما شما هفته آینده می توانید پیغام 
بزرگی برای فوتبال آسیا بویژه تیم های قدرتمند دیگری 

چون استرالیا و ژاپن داشته باشید.

کروش: در جام ملت ها » آس« رو می کنمپمینا اصفهان - نفت آبادان؛ امروزساعت ۱6 

 )Water polo( واترپلو گروه 
ی�ک ورزش گروه�ی ورزشی

است که با استفاده از 
توپ در آب برگزار می شود. که در آن دو تیم 
با 6 بازیکن و یک دروازه ب�ان در هر تیم به 
همراه 6 بازیکن ذخیره در این ورزش شرکت 
می کنند و در محوطه ای درون اس�تخر به 
ابعاد ۲۰در ۳۰ متر بازی می کنند. بازیکنان 
باید با شنا کردن حرکت کنند.این بازی در 
۴ زمان ۸ دقیقه ای برگزار می ش�ود. برنده 
تیمی اس�ت که در این ۴ زم�ان توپ های 

بیشتری را وارد دروازه حریف کند.
واترپلو در ده�ه ۱۸۷۰ در بریتانیا اختراع 
ش�د و نخس�تین قواعد آن در اسکاتلند و 
انگلیس ایجاد شد، اولین بازی بین المللی 
بین تیم های ملی این دو کش�ور در س�ال 
۱۸۹۰ در لندن برگزار و با پیروزی اسکاتلند 
به پای�ان رس�ید. ترجم�ه تحت اللحفظی 
واترپلو به معنای »چوگان آبی« است. این 
رشته نخس�تین ورزش گروهی بود که در 
سال ۱۹۰۰ وارد المپیک شد که با قهرمانی 

بریتانیا همراه بود. 
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مفاد آرا 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   8/32

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار اولین 
از  باید  معترض  و  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  آگهی  نوبت 
تقدیم دادخواست  به  ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت  اعتراض به واحد  تاریخ تسلیم 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
گلستان  عامری  منورخانم  خانم   93/5/27-139360302031000986 شماره  1-رای 
واقع  اصلی    4185 از  فرعی   59 ثبتی  پالک  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمد  فرزند 
در روستای گلستان بخش3 ثبت نایین به مساحت204  متر مربع خریداری عادی مع 
الواسطه از شیخ علی فردوسی گلستان و خانم آغابیگم گلستانی و آقای حسن گلستانی 

و مرحمت خانم عامری
فرزند حسن  حقانی  قدمعلی  آقای   93/6/16-139360302031001094 2-رای شماره 
سه دانگ مشاع ازششدانگ مزرعه مخروبه مصباحیه پالک ثبتی 19045 اصلی واقع در 
بخش 2 ثبت نایین به مساحت  ششدانگ 10000 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه 
از حسین کاشفی نایینی وحسین نظام زاده نایینی باشرط عدم تفکیک وتغییر کاربری  

شاهی  مزرعه  طالبی  حسن  آقای  شماره93/6/16-139360302031001095  3-رای 
فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 290  اصلی 
واقع در بخش1 ثبت نایین به مساحت 11.85 متر مربع خریداری رسمی ازغالمرضا 

صادقی
فرزند  هرندی  ناظمی  مریم  خانم   93/6/16-139360302031001096 شماره  4-رای 
رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 426 فرعی از 4077 اصلی 
واقع در روستای مزیک  بخش 3 ثبت نایین به مساحت 1057.70 مترمربع خریداری 

رسمی 
5-رای شماره 139360302031001242-93/7/15 خانم فرشته بنده علی نایینی فرزند 
رضا ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 346 اصلی واقع در 

نایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت 118.55 مترمربع خریداری رسمی
نایینی  زاده  صادق  مهری  خانم  شماره93/7/15-139360302031001243  6-رای 
فرزند مصطفی ششدانگ باغ احداثی در پالک ثبتی قسمتی از باقیمانده 20158 اصلی 
واقع در بخش 2 نایین بمساحت 904.85 مترمربع خریداری بصورت رسمی و باشرط 

حفظ کاربری وعدم تفکیک 
7-رای شماره 139360302031001244-93/7/15 آقای یداله سلطانی فرزند جعفرسه 
دانگ مشاع ازششدانگ زمین مزروعی به پالک ثبتی 3263 اصلی واقع درکشتزارمحمدیه 
موسوم به خلف مار بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1211.80 مترمربع خریداری 

عادی از وراث ربابه بیگم سلطانی با شرط حفظ کاربری مزروعی و عدم تفکیک
8-رای شماره139360302031001245-93/7/15آقای سید احمد موسی کاظمی فرزند 
سید علی ششدانگ مفروزی کارگاه نخ تابی احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 4547 اصلی 

واقع در محمدیه بخش 2 نایین بمساحت 452.45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
محمدی  عبایی  جواد  محمد  آقای  شماره93/7/15-139360302031001246  9-رای 
فرزند علیرضا ششدانگ مفروزی مغازه احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 19531 اصلی 
علیرضا  از  عادی  مترمربع خریداری   21.69 بمساحت  نایین  بخش2  محمدیه  در  واقع 

عبایی محمدی
شهریاری  غالمحسین  آقای  شماره93/7/15-139360302031001247  10-رای 
محمدیه فرزند محمدمهدی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که درآن احداث بناشده از 
پالک باقیمانده 4368 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 نایین بمساحت 235.85 مترمربع 

خریداری رسمی
شهریاری  جواد  محمد  آقای   93/7/15-139360302031001248 شماره  11-رای 
محمدی فرزند محمد مهدی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن احداث بناشده از 
پالک ثبتی باقیمانده 4368 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 188.35 

مترمربع خریداری عادی از غالمحسین شهریاری محمدیه
12-رای شماره139360302031001249-93/7/15 خانم عالمه عطایی محمدی فرزند 
علی اکبر ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 2913 اصلی 
وراث  از  عادی  مترمربع خریداری   102.75 بمساحت  نایین   2 در محمدیه بخش  واقع 

فاطمه گرگیان
13-رای شماره139360302031001250-93/7/15 آقای رضا نوروزی رسول آبادی 
فرزند عوض محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 243 
بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی  اصفهان   19 بخش  آباد  مزرعه رسول  در  واقع  اصلی 
233 مترمربع خریداری عادی از وراث رقیه نوروزی و زبیده حاتمی و زهراشهریاری

فرزند  پوربافرانی  مجید  آقای  شماره93/7/15-139360302031001251  14-رای 
رمضان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی 5933 واقع در 
بافران بخش2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 326.60 مترمربع خریداری عادی از وراث 

حسین پوربافرانی
فرزند  پوربافرانی  اعظم  خانم  شماره93/7/15-139360302031001252  15-رای 
قدمعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی 5933 واقع در 
مع  عادی  خریداری  مترمربع   326.60 ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  بافران 

الواسطه ازوراث حسین پوربافرانی
16-رای شماره 139360302031001305-93/7/28 خانم نیرالسادات جوزدانی فرزند 
از پالک  ان احداثی در قسمتی  به  سیدحسین ششدانگ مفروزی خانه وباغچه متصل 
 224.13 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  سفلی  جوزدان  مزرعه  در  واقع  اصلی   4126

مترمربع خریداری عادی از جعفر علی اکبری مهرآباد 
نصیری  دهقان  عبدالحمید  آقای   93/7/28-139360302031001306 شماره  17-رای 
فرزند قاسم ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک 3 فرعی از 3980 اصلی 
مترمربع   92.12 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  نصیر  آباد سلطان  علی  درمزرعه  واقع 

خریداری رسمی مشاعی 
18-رای شماره 139360302031001307-93/7/28 خانم کبری دهقان نصیری فرزند 
قاسم ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک3 فرعی از3980 اصلی واقع در 
علی آباد سلطان نصیر بخش 3 ثبت نایین بمساحت 60.85 مترمربع خریداری عادی از 

عبدالحمید دهقان نصیری
رضا  فرزند  ارجکی  داود  آقای   93/7/28-139360302031001308 شماره  19-رای 
ششدانگ مزرعه حسین آباد الی سلطان نصیربه پالک ثبتی 4012 اصلی واقع دربخش 
3 ثبت نایین بمساحت 1660 مترمربع خریداری عادی از وراث حسینعلی کبیری نایینی 

با شرط عدم تفکیک وعدم تبدیل کاربری که بصورت مزروعی ومشجر می باشد
مزرعه  کریمی  هادی  آقای   93/7/28-139360302031001309 شماره  20-رای 
فرعی  از88  136فرعی  ثبتی  پالک  به  خانه  مفروزی  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  شاه 

از4420و4428و4297/1 اصلی واقع در بخش 3 ثبت نایین خریداری عادی از فاطمه 
شهریاری محمدی 

تاریخ انتشار نوبت اول: 93/08/07
تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/08/22

کفیل ثبت اسناد و امالک نائین 
مفاد آرا

8/39 شماره: 139360302028000919-1393/7/23 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
اسناد و  ثبت  اداره  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000818  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای علیرضا قدرتی شاتوری فرزند حسین به شماره شناسنامه 8 صادره از 
حوزه 22 اصفهان در خصوص ششدانگ یک واحد کارگاه تولیدی به مساحت 2702/96 
آباد بخش 21 حوزه  دینان اسالم  واقع در  بر روی پالک 8- اصلی  احداثی  مترمربع 
ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث مرحوم آقای عبدالصمد 
منتظری و رجبعلی قدرتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/22

م الف:20128 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

8/52 شماره: 139360302028000929-1393/7/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
اسناد و  ثبت  اداره  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
رای شماره 139360302028000869  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای حسین توسلی فارفانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 4754 صادره از 
بن رود در خصوص ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت 3521/95 مترمربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 8 فرعی از 35 اصلی واقع در فارفان بخش 21 حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری به موجب سند رسمی شماره 26468 مورخه 1393/06/16 دفترخانه 
121 ورزنه از مالک رسمی آقای قنبر توسلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/22

م الف:10365 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده 

8/347 شماره آگهی: 139303902004000121 شماره پرونده: 9000400200400438 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9001251 ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
)واقع در طبقه زیرزمین( پالک شماره 1627/8 به مساحت 63/64 مترمربع با قدرالحصه 
پله مشاعی سه فرعی و  راه  از  قدرالسهم  با  باقیمانده  از عرصه مشاعی پالک 1627 
پارکینگ مشاعی 4 فرعی که مورد معامله حق استفاده از آن را ندارد و حیاط شماره 
6 فرعی واقع در بخش 5 اصفهان )به آدرس: اصفهان –خیابان حکیم نظامی – کوچه 
سنگتراشها – کوچه سیروس – پالک1/1 – طبقه زیرزمین60-( که سند مالکیت آن در 
صفحه 371 به شماره 205693 دفتر 1111 امالک به نام آقای کیهان دهقانی چم پیری 
فرزند حسن به شناسنامه 296 صادره از حوزه 2 لنجان متولد 1350 ثبت و صادر شده 
اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود آن بدین  نامه 4072/ج-89/2/15  است و طبق 
شرح می باشد: شمااًل: به طول سه متر دیوار به دیوار پالک 1627/1 شرقًا: اول، در دو 
قسمت که قسمت دوم شمالی است به طولهای 4/55 و 1/10 متر دیواریست اشتراکی 
با راهرو و ورودی اختصاصی 5 فرعی دوم، به طول 0/90 متر دیواریست اشتراکی 
با پارکینگ مشاعی فرعی سوم، در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است به طولهای 
3/10 و 2/60 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است با راه پله مشاعی پالک سه 
فرعی چهارم، به طول 6/27 متر پنجره و دیواریست به جاده جنوبًا: در سه قسمت که 
قسمت دوم غربی است به طولهای 1/80 و 3/25 متر که درب و دیوار و پنجره است 
به حیاط مشاعی پالک 6 فرعی غربًا: به طول 13/05 متر دیوار به دیوار پالک 1621/2 
حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ 
 – رنگ سرامیک  و  کاری  گچ  داخلی  های  بدنه   – بلوک  تیرچه  دارای سقف  آپارتمان 
کابینت ها   – کاشی  سقف  تا  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس های   – سرامیک   کف ها 
ام دی اف – گرمایش بخاری گازی – سرمایش کولر آبی – پنجره ها پروفیلی – نمای 
ساختمان آجر چهارسانتی – حیاط جنوبی در تصرف مالک است ولی در سند مالکیت 
مربوطه هیچگونه اشاره ای به نحوه استفاده از حیاط نشده و ششدانگ آن به عنوان 
است.  تر  پایین  از کف طبیعی  آپارتمان 70 سانتیمتر  کف   – ثبت رسیده  به  زیرزمین 
دارای انشعابات آب و فاضالب – برق - گاز می باشد و فاقد بیمه می باشد و طبق سند 
رهنی شماره 117483-82/11/26 دفتر اسناد رسمی شماره یک اصفهان در رهن بانک 
سپه شعبه شهید نبوی اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 

93/09/25 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
– چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 954/600/000 
ریال )نهصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار 
پرداخت  است  ذکر  به  می شود.الزم  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/08/22 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:21387 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 مزایده 

پرونده: 9209983751300511 شماره  8/437 شماره: 9301913641400009 شماره 
بایگانی شعبه: 920207 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم زرین شهر در نظر دارد در 
حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای  از  نیابت  به  و  اجرا  این  فوق  کالسه  پرونده 
ازحامد زینالی و خانم  قیمومیت  به  ا... قربانی سینی  برخوار موضوع محکومیت ولی 
محترم ضیائی ریزی فرزند شکرا... در حق خانم اعظم قربانی فرزند ولی ا... با وکالت 
ساعت از   1393/09/15 مورخ  شنبه  روز  در  را  مزایده ای  جلسه  قربانی  زهرا   خانم 
10 الی 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. اموال مورد مزایده عبارتند از: 1- یک 
قطعه زمین واقع در زرین شهر – بلوار آیت ا... شریعت – به طرف جاده دیزیچه – بعد 
از پل راه آهن – مجتمع دامداری از پالکهای تفکیکی شرکت تعاونی بهپرور به شماره 
358 در فاز 3 و متراژ 1200 مترمربع می باشد ملک مذکور توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به میزان 550/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2- یک دستگاه آپارتمان 
به آدرس فوالدشهر – ب1- مجتمع آپارتمانی – طبقه اول به مساحت 28/62 مترمربع 
نمای خارجی   – پیش ساخته  آرمه  بتن  سقف   – و سیمان  آجر  دیوارهای  با مصالح 
دارای  مذکور  ملک  که  می باشد  سال   35 باالی  قدمت  با  گچ  داخلی  سطوح  و  سیمان 
پالک ثبتی به شماره 14008 فرعی از 1/582و2/581 بخش نه ثبت اصفهان به شماره 
ثبت 35607 می باشد که ملک مذکور به میزان 300/000/000 ریال توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل 
از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نموده و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 

 از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کس باالترین مبلغ را پیشنهاد و ده درصد آن را 
دفتر  بود.م الف:603 نصوحی مسئول  مزایده خواهد  برنده  نماید  پرداخت  المجلس  فی 

شعبه سوم اجرای حقوقی زرین شهر 
اجرایيه 

8/440 شماره اجراییه: 9310420351300314 شماره پرونده: 9109980351301005 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:911015  بایگانی  شماره 
9310090351302096 و شماره دادنامه مربوطه 9209970351300376 محکوم علیهم 1- 
 سعید حدادی فرزند فضل ا... 2- مجید حدادی فرزند فضل ا... 3- فریبا حدادی فرزند فضل ا... 
4- میترا مهربان فرزند غالمرضا 5- میالد شفیعی نیا فرزند احمدعلی 6- محمد موسوی 
فرزند محمدحسین همگی به نشانی مجهول المکان محکومند به متضامنًا به پرداخت 

یکصد و شصت  و  هزار  دوازده  و  میلیون و ششصد  هفت  و  بیست  و  دویست  مبلغ 
و پنج ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 90/5/19 تا زمان تادیه آن مطابق قرارداد طرفین به ماخذ 36 درصد در سال 
در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت امین جوادی به نشانی 
مالی  موسسه   – 68 شرقی  خ  نبش   – جنوبی  شیراز  انتهای   – کردستان  خ   – تهران 
رای  مینماید.  اعالم  حق االجرا  پرداخت  و  صادر  واحد2  ط2-   – عسکریه  اعتباری  و 
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  است.  غیابی  صادره 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 

صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نمائید.م الف:20008  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

امینی مدیردفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/441 در خصوص پرونده کالسه 946/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی احمدی – غالمرضا طاهری حبیب آبادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/25 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20916 
اصفهان شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم   شعبه 

                                              ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   945/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/442
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مجتبی ندیمی ورتونی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/9/25 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20917 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/443 در خصوص پرونده کالسه 947/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت پریسا فانی – سیاوش فانی – حسین سیرکول تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/25 ساعت 12 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20918 
اصفهان شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم   شعبه 

                                             ابالغ وقت رسيدگی
8/444 در خصوص پرونده کالسه 944/93 خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایمان بخارایی – قاسم رحمانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/25 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20919 
اصفهان شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم   شعبه 

                                           ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  نوری  مرتضی  خواهان   1063/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/445
مبنی بر مطالبه 49/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت یونس رئیسی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/26 ساعت 11صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:20927  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

8/446 شماره ابالغنامه: 9310100350104541 شماره پرونده: 9209980350101432 
نشانی  زرد  بید  مومنی  آزیتا  حقیقی:  شونده  ابالغ   921512 شعبه:  بایگانی  شماره 
حضور:  محل   12:00 ساعت:  چهارشنبه   1393/09/26 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی سعید فخری نیان به طرفیت 
شوید.م الف:20934  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان  1315/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/447
حواله  فقره  یک  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سالم  ثمین 
نموده  تقدیم  هندی  رسول   – بدیعی  حجت ا...  طرفیت  به  خسارت  مطلق  انضمام  به 
گردیده  تعیین  93/9/24 ساعت 9صبح  مورخ  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:20924  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/448 در خصوص پرونده کالسه 1383/93 خواهان سید مرتضی حسینی بهارانچی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محمد مروج تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/9/24 ساعت 10صبح 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21005 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/449 در خصوص پرونده کالسه 1131/93 خواهان سید مجتبی نوریه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بابت خسارت ناشی از عدم نظارت در ساخت سوله به طرفیت امیرحسین 
قاضی عسگر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/9/24 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:21059 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/450 در خصوص پرونده کالسه 1396/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پارسا  طهرانی  سپهر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/9/24 ساعت 11صبح 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21065 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/451 در خصوص پرونده کالسه 1394/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین کریمی حبیب آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/9/24 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21067 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/452 در خصوص پرونده کالسه 1379/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت احمدرضا 
مهران زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/24 ساعت 10 تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21458 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/453 در خصوص پرونده کالسه 93-1381 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت محمدرضا 
تعیین   10:30 ساعت   93/9/24 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  علیار 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21459 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/454 در خصوص پرونده کالسه 1380/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
طرفیت سعید  به  مطلق خسارات  انضمام  به  ریال   10/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
تعیین   11 ساعت   93/9/24 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  فرهمند 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21460 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/455 در خصوص پرونده کالسه 1420/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رحیم موسوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/26 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21471 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980350400328  ابالغیه: 9310100350405411 شماره  8/456 شماره 
مدیریت  به  بدنی  خسارتهای  تامین  صندوق  خواهان   930353 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  خواسته  به  کیچی  قاسمی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جباری  علی 
خسارت و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
اتاق  نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3  باال خ شهید  خ چهارباغ 
شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400328 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/09/23 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:22107 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

8/457 خانم پروین غالمی حسین  آبادی دارای شناسنامه شماره 968 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3860/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1874 بشناسنامه  حسین آبادی  قدیریان  مجتبی  شادروان  که  داده  توضیح 
92/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
پروین   -2 )پدر(   121 قدیریان حسین آبادی ش.ش  غالمحسین  ذیل:1-  افراد  به  است 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   968 غالمی حسین آبادی ش.ش 
وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف19966 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                   حصر وراثت
8/458 خانم سودابه موالئی فرد دارای شناسنامه شماره 23283 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3871/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طاهره جلوخوانیان بشناسنامه 39622 در تاریخ 92/1/25 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
 475 ش.ش  کامالن  زهره   -2 )فرزند(   197 ش.ش  کامالن  مصطفی  ذیل:1-  افراد  به 
)فرزند( 3- اعظم کامالن ش.ش 151 )فرزند( 4- مریم کامالن ش.ش 2117 )فرزند( 
اکرم کامالن ش.ش 476 )فرزند( 6- سمیرا موالئی فرد ش.ش 2110 )فرزند( 7-   -5
)فرزند(   951 ش.ش  فرد  موالئی  سمیه   -8 )فرزند(   1757 ش.ش  فرد  موالئی  نفیسه 
)فرزند( 10- سودابه موالئی فرد ش.ش 23283  9- سمانه موالئی فرد ش.ش 9345 
موالئی  مرتضی   -12 )فرزند(   1270744771 فرد ش.ش  موالئی  حمیده   -11 )فرزند( 
فرد ش.ش 67910 )فرزند( 13- محمود موالیی فرد ش.ش 43332 )همسر( 14- صدیقه 
رجایی ش.ش 41461 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:19967 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  آبادی دارای شناسنامه شماره 623  اله حسین  8/459 خانم شهرزاد رحمت 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  از  به کالسۀ 3859/93  دادخواست 
اله حسین آبادی بشناسنامه 357 در  اکبر رحمت  و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/6/9 تاریخ 
)فرزند(  آبادی ش.ش 879  اله حسین  ذیل:1-  مسعود رحمت  افراد  به   منحصر است 
2- میثم رحمت اله حسین آبادی ش.ش 3242 )فرزند( 3- محمد رحمت اله حسین آبادی 
ش.ش 7277 )فرزند( 4- شهرزاد رحمت اله حسین آبادی ش.ش 623 )فرزند( 5- اشرف 
دواتگران فرستانی ش.ش 44791 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:19968 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   52 شماره  شناسنامه  دارای  بلوچستانی  اصغر  آقای   8/460
کالسۀ 3841/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صدیقه وطن خواهان اصفهانی بشناسنامه 9649 در تاریخ 93/4/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- اصغر بلوچستانی ش.ش 32 )فرزند( 2- عبدالحمید بلوچستانی اصل ش.ش 35 
 )فرزند( 3- عبدالمجید بلوچستانی اصل ش.ش 52 )فرزند( 4- ماه منیر بلوچستانی اصل
ش.ش 854 )فرزند( 5- مهین دخت بلوچستانی اصل ش.ش 53 )فرزند(. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:19969 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



طب سنتی  

رفع لک و سیاهی زیر چشم با 
داروهای گیاهی

چند عامل در بروز لک و س��یاهی زیر چش��م موثر 
است:

 1(عامل ژنتیکی)غیر قابل درمان با گیاه(
 2(عامل فقرآهن-انگل-ضعف عمومی

 3(عامل کبدی
 4(عامل پوستی)ِدرمی(

 توجه داشته باشید که گاهی اوقات چند عامل باعث 
بروز این ضایعه می شود.

 نسخه ها:
الف( مصرف میوه ها و سبزی تازه)مقوی کبد(.

 ب( استفاده از ماسک های صورت
 ج( - مصرف آب عناب روزی یک لیوان)مفید برای 

کم خونی و کبد(
 - مصرف روزانه عرق کاسنی وگزنه )مفید برای کبد 

وکم خونی(.روزی 1 تا 2 لیوان با آب .
 د( ابتدا با مخلوط مقداری س��رکه س��یب و گالب 
محل را ماس��اژ دهید س��پس با روغن بادام تلخ یا 
نارگیل مج��دداً آن ناحیه را چ��رب کنید.)هر روز 

روزی یک بار(.
 ه( یک قاشق افسنتین و یک قاشق گل ختمی را با 
دو لیوان آب و یک قاشق غذا خوری سرکه سیب دم 

کرده ،هر روز موضع را با آن بشویید.

ثبت سرعت 330 
کیلومتر با دوچرخه! 

فرانسویس گیسی دوچرخه ای ساخته است که با 
س��ه موتور جت کوچک کار می کند و می تواند در 
کمتر از 5 ثانیه به سرعت باورنکردنی 330 کیلومتر 
بر ساعت برس��د.دوچرخه وسیله س��الم تفریحی 
ورزش��ی اس��ت که بس��یاری از کودکان عاشق آن 
هستند و یکی از اولین آرزوهای هر کودکی داشتن 

یک دوچرخه برای بازی است.
 نکته مهم در مورد دوچرخه س��رعت کم آن است 
که تقریبا امنیتش را برای کودکان تامین می کند.

امروز می خواهیم با دوچرخه ای آش��نا ش��ویم که 
هیچ امنیت واقعی درآن وجود ندارد و اصال مناسب 

کودکان هم نیست. 
این دوچرخه وس��یله ای اس��ت که چند روز پیش 
توانس��ت رکورد س��رعت دوچرخه دنیا را جا به جا 
کن��د. فرانس��ویس گیس��ی دوچرخه ای س��اخته 
 اس��ت که با س��ه موتور جت کوچک کار می کند و 
می تواند در کمتر از 5 ثانیه به س��رعت باورنکردنی 
330 کیلومتر بر ساعت برس��د. البته کوچک ترین 
اش��تباه هنگام هدایت این دوچرخه می توانس��ت 

باعث مرگ راننده شود.

 نوزاد لبنانی پیرمرد 
به دنیا آمد 

نوزاد لبنان��ی پیرمردبه دنیا آمد .برخ��ی نیز اظهار 
نظر کرده اند ک��ه علت ب��روز چنی��ن عارضه ای، 
تب ک��ردن ن��وزاد در دورۀ جنین��ی در رحم مادر 
اس��ت که ب��ه فق��دان یک��ی از ح��واس پنجگانه 
 ی��ا س��فید ش��دن مق��داری از موهای س��ر منجر 

می شود.
تولد نوزادی با موهای سفید در لبنان، به یک فیلم 
تخّیلی جامه واقعیت پوشاند.انتشار عکس های این 
نوزاد لبنانی که موهایش از جلو س��فید شده است، 
موج��ی از اظهارنظرها را در پای��گاه های اجتماعی 

سبب شد.
به نوش��ته برخی منابع لبنانی، این ک��ودک که به 
سبب داشتن موهای سفید شده، »پیرمرد« خوانده 

شده است .
در این میان، برخی از کاربران، نیز در اظهار نظری 
نمادین، علت س��فید ش��دن موهای این ن��وزاد را 

فجایعی دانستند که مادر او در سوریه دیده است.
صرفنظر از این اظهار نظرها، این نوزاد پیر، نس��خۀ 
تحقق یافتۀ فیلم تخیلی »م��ورد عجیِب بنجامین 
باتن« س��اختۀ دیوید فینچر بر اس��اس داس��تان 
کوتاهی به همین نام از اف. اس��کات فیتزجرالد به 

نظر می رسد.
این فیلم که در س��ال 2008 بر روی پ��رده رفت، 
ماجرای عجی��بِ  کودک��ی را روایت م��ی کند که 
 پیرم��رد به دنی��ا می آید و ه��ر روز که م��ی گذرد 
 ج��وان تر می ش��ود و رون��د عم��ر را برعکس طی

 م��ی کن��د، ت��ا ای��ن ک��ه در انته��ای فیل��م، 
 هن��گام م��رگ ب��ه ی��ک ن��وزاد تبدیل می ش��ود

البته نوزاد لبنانی، تنها از جهت پیرمرد به دنیا آمدن 
به داستان این فیلم شبیه است و روند زندگی را به 

طور طبیعی طی می کند!

مراقب » پنومونی« باشید
یک فوق تخصص ریه گفت: سرماخوردگی در صورت عدم درمان و مراقبت 
به ویژه در افراد مبتال به ضعف سیستم ایمنی، می تواند به پنومونی )عفونت 
ریه( تبدیل ش��ود.دکتر علی معینی  پنومونی را بیماری عفونت ریه عنوان 
کرد و افزود: این بیماری در اصطالح عامیانه ذات الریه گفته می ش��ود و در 

حال حاضر در بین پنج عامل اول مرگ و میر در جهان قرار دارد.
وی تصریح کرد: در این بیماری، عفونت راه های هوایی و کیسه های هوایی را 
درگیر کرده و عامل به وجود آورنده آن انواع میکروب از جمله باکتری و قارچ 
است.به گفته معینی با ورود میکروب به درون راه های هوایی و ایجاد عفونت، 
پنومونی خود را با عالئمی مانند سرفه خلط دار، تب و لرز و تنگی نفس نشان 
می دهد که در صورت بروز این عالئم باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه 
شود.این متخصص ریه به راه های ورود این بیماری به بدن اشاره و تصریح 
کرد: میکروب این بیماری می تواند از راه ه��ای مختلفی از جمله از طریق 
استنش��اق از طریق هوا یا به صورت مجاورت از طری��ق خون به نحوی که 
عضوی از بدن دچار عفونت میکروبی شده و میکروب های آن از طریق خون 
به ریه وارد ش��وند، موجب ابتالی فرد به پنومونی شود.معینی خاطر نشان 
کرد: همچنین در افرادی که دچار اختالالت هوشیاری بوده و دچار تشنج 
می شوند نیز ورود ترشحات دهانی به راه های هوایی و ریه می تواند زمینه ساز 
ابتال به پنومونی شود.وی با بیان اینکه به دنبال عطسه یا سرفه یک فرد مبتال 
میکروب های این بیماری می تواند به بدن افراد سالم ورود یابد، اظهار کرد: 
اینکه این میکروب ها بتوانند پ��س از ورود در بدن فرد ایجاد بیماری کنند 
به میزان مقاومت بدن فرد بس��تگی دارد.این متخص��ص ریه تصریح کرد: 
میکروب های این بیماری در کودکان زیر 10 س��ال، سالمندان باالی 65 
سال و نیز افراد با بیماری های زمینه ای مانند نقص سیستم ایمنی یا بیماران 
دیابتی به دلیل ضعف در سیس��تم ایمنی بدن به راحت��ی می تواند ایجاد 
بیماری کند. در همین راستا توصیه می ش��ود تا این افراد هر چه سریع تر 
در جهت پیشگیری از ابتال به این بیماری واکسن ذات الریه را تزریق کنند.

معینی با بیان اینکه آنفلوآنزا زمینه ساز بیماری پنومونی است، توصیه کرد: 
افراد عالوه بر تزریق واکسن پنومونی، واکسن آنفلوآنزا را نیز تزریق کنند.

وی تصریح کرد: به طور معمول س��رماخوردگی نیز در اف��رادی که دارای 
سیستم ایمنی ضعیفی هستند و حتی در افراد سالم در صورت عدم مراقبت 
و درمان می تواند به پنومونی تبدیل ش��ود.این متخصص ریه با بیان اینکه 
در حال حاضر درمان های آنتی بیوتیکی مناس��بی ب��رای درمان پنومونی 
وجود دارد، توصیه کرد: افراد در صورت مشاهده هرگونه عالئم پنومونی از 
 مصرف خودسرانه دارو خودداری کرده و هر چه سریع تر به پزشک مراجعه

 کنند.

آیا ش��ما کار و حرفه ای داری��د که الزمه آن س��روکله زدن با 
طیف وسیعی از ارباب رجوع و مردم است؟ آیا شده که هنگام 
انجام این کار، با آدم های به کلی غیرمنطقی برخورد کنید که 
اعصاب تان را به هم می ریزند؟ آیا گاهی مجبور می شوید که 
در میهمانی ها با یک آشنا یا فامیل دیدار کنید که حرف های 
عجیب وغریبی می زند که بر پایه هیچ اس��تداللی نیس��تند؟ 
آیا شما هم جزو کس��انی هس��تید که وقتی می بینید کسی 
حرف هایش بر پایه اس��تدالل های منطقی نیس��ت و به طرز 
غیرمنطقی و غیر عقالیی فکر می کن��د و چیزهای بی ربط را 
به هم مربوط می کند، اصطالحاً جوش می آورید و درحالی که 
ذاتاً آدم صب��ور و آرامی هس��تید، به یک دی��گ بخار تبدیل 
می ش��وید؟!چه بخواهیم و چ��ه نخواهی��م، در زندگی خود 
به صورت رودررو یا از راه دور با چنین آدم هایی سروکار داریم و 
مجبور به تحملشان می شویم. ما در قبال این افراد رویکردهای 
مختلفی انتخاب می کنیم. بس��یاری از ماها یک رنج مداوم را 
بابت تحمل این افراد تحمل می کنند. اما آیا دانش روانشناسی 
می تواند مقداری از رنج ما کم کند؟ واقعیت این است که فهم 
و مدیریت این قبیل آدم ها یک مهارت و هنر است که در طی 
سال ها، برخی ها به تدریج و به صورت تجربی کسی می کنند.

درحالی که در روان پزش��کی و روانشناسی معیارهای بالینی 
برای تشخیص اختالالت شخصیتی مثل اختالل شخصیتی 
مرزی، ضداجتماعی و خودش��یفتگی وج��ود دارد، در کمتر 
منبع یا دوره آموزش��ی به ما آموزش دیده می شود که چطور 
می توانیم در برخوردهای عادی روزانه یا کاری با این افراد، از 
ذهن و روانمان محافظت کنیم، طوری که خدشه ای به روحیه و 
عملکرد حرفه ای مان وارد نیاید. آن هایی که نمی شود گفتگوی 
منطقی با آن ها داشت، آن ها استاد پیچاندن و منحرف کردن 
موضوع گفتگو هستند، دس��ت آخر هم به شما می گویند که 
 خود شما مش��کل دارید و توانایی ارتباطی و بحث تان پایین

 است!
 آن هایی که برداشت های اشتباه از حرف های شما می کنند. 
آن هایی که به هیچ حدوم��رزی احترام نمی گذارن��د و از راه 
رفتن روی اعصاب ش��ما لذت می برن��د. آن هایی که هیچ گاه 
خودش��ان را جای ش��ما نمی گذارند و از زاویه دید ش��ما به 
قضایا نگاه نمی کنند. مث��اًل وقتی در مورد مش��کالت کاری 

و مس��ئولیت هایتان با آن ها صحب��ت می کنید ی��ا در مورد 
محدودیت هایتان می گویید، هیچ گاه شمارا درک نمی کنند. 
آن هایی که به صورت زبانی یا احساس��ی از شما سوء استفاده 
می کنند. آن هایی که بعد از گفتگو به آن ها همیش��ه متوجه 
جنبه های منفی زندگی تان یا ناکامی هایتان می شوید و پس از 
اتمام صحبت با آن ها، افسرده می شوید و حس بدی نسبت به 

خودتان پیدا می کنید.
 آن هایی که با س��کوت، نیش��خند، یک جمله کنایه آمیز یا با 

استدالل های غیرمنطقی، دیوانه تان می کنند.
 آن هایی که ظاهر معصوم و پاکی به خود می گیرند، اما همیشه 
به صورت مخفی نقشه ها و مقاصدش��ان را به آهستگی دنبال 

می کنند و به شما ضربه می زنند.
۶ ترفند ساده برای مدیریت و برخورد با این آدم ها
۱- تا جایی که ممکن اس�ت، کمتر با این افراد برخورد 
داشته باش�ید: این راه حل البته پاک کردن صورت مسئله 
اس��ت، اما به ش��دت کارا اس��ت! هیچ وقت در قابل این افراد 
مس��یح پذیرای رنج نباش��ید، کاری برای خودتان بتراشید، 
 حتی باکمی بی ادبی یا بی اعتنایی سر صحبت را با دیگری باز

کنید.
۲- حمله زیرکانه متقابل: اگر نمی توانید از ش��ر ش��خص 
آزاردهنده راحت ش��وید و او بی و قفه در حال حمله کردن به 
شماس��ت، کاری کنید که حواسش پرت ش��ود و به فکر رود. 
اش��تباه  آمیزترین کار در قابل این افراد این است که بخواهید 
با گزاره های منطقی آن ها را قانع کنید، زرنگ باش��ید و مثاًل 
با یادآوری یک خاطره ناخوشایند یا موفقیت حرفه ای رقیب 
اصلی او یا یادآوری اینکه او می خواس��ته چه بشود و در عمل 

چیزی نشده، به کلی او را گیج کنید. البته باید هنرمند باشید و 
این کار را با خونسردی و در لفافه انجام بدهید، طوری که حتی 
خود شخص فکر کند، شما به صورت تصادفی موضوع را پیش 

کشیده اید و منظوری نداشته اید.
3- بعضی از آدم ها ذاتًا بدذات نیس�تند، اما سیس�تم 

فکری شان قابل اصالح نیست
 پس هنگام گفتگو با آن ها می توانید بحث را از یک روال منطقی 
به یک روال احساس��ی تبدیل کنید، مثاًل وقتی نمی توانید به 
کارمند زیردست خودتان بفهمانید که از یک کار پرهیز کند 
و او حاضر به قبول اشتباه او نیس��ت، بگویید که او چقدر آدم 
پاک نیتی است و اگر کاری که شما می خواهید، انجام ندهد، 
رقبای کاری او به سرعت از پیشی خواهند گرفت و آخر کار او و 
خانواده اش متضرر خواهند شد. در اینجا به جای اینکه به صورت 
مستقیم اشتباه بودن کار و یا تضاد آن با یک قانون مسلم کاری، 
به کارمند زیردست گوشزد شود، به مالیمت عواقب کارش به 
او نشان داده می شود. مهم نیس��ت که او منطق شمارا قبول 

نمی کند، مهم این است که شما به هدف خودتان رسیده اید.
۴- زیاد و ب�ا حرارت صحب�ت نکنید، ان�رژی بی خود 

مصرف نکنید. 
کم و گزیده سخن بگویید. این کار ضمن اینکه باعث می شود 
انرژی ش��ما حفظ ش��ود، باعث می شود به ش��دت برای فرد 
غیرمنطقی، جذابیت کمتری پیدا کنید و دیگر هدف و سیبل 

او نباشید.
 ۵- اشتباه نکنید! شما نمی توانید با همه تالشتان شخص 
غیرمنطقی را به جاده منطق بیاورید، ش��ما نمی توانید او را با 
زاویه دید خود آش��نا کنید. پس آب در هاون نکوبید و شیوه 

دیگری انتخاب کنید.
۶- ش�خص موردنظ�ر را در جم�ع گی�ر بیندازی�د! 
هن��گام مکالمه دونف��ره، ش��خص غیرمنطق��ی می تواند با 
اس��تدالل های غیرمنطقی اش به ش��دت ش��مارا آزار دهد، 
ام��ا همی��ن حرف ه��ای غیرمنطق��ی در جمع، مب��دل به 
نقطه ضعف او می ش��وند و وقتی از هر س��و شما موردحمایت 
قرار بگیرید و ش��خص غیرمنطقی موردحمله و استهزاء قرار 
 بگیرد، دیگر ج��رأت هدف قرار دادن ش��مارا پی��دا نخواهد

 کرد.

در تئوری  این طور به نظر می رسد که شما قادر به هضم تمام مواد غذایی 
هستید که می خورید اما تغییرات در آماده سازی مواد غذایی و مراحلی که 
این مواد غذایی در بدن طی می کنند ای��ن گونه نمی گوید و در یک کالم  
این بدین معناست که معده ما همیشه و حتما نسبت به چیزهای خوب و 

بدی که می خوریم از خود واکنش نشان می دهد.
پس بهتر است از خوردن یک س��ری مواد غذایی مضر اجتناب کنیم. اما  
 خوش��بختانه ، طبیعت همیش��ه برای ماغذاهایی را تولید کرده است که 
می توانند هضم و گوارش را در بدن ما تسکین دهند و ما هم در اینجا یک 
راهنما از مواد غذایی خوب و بد را برایتان آورده ایم که با بهره گیری و توجه 

به آن ها به حفظ سالمت سیستم بدنی خود کمک خواهید کرد.
بهترین : موز

موز کمک به بازگرداندن عملکرد   
روده به حالت طبیعی می کند ، 
ب��ه خصوص اگر ش��ما اس��هال 

داشته باشید.
هم چنین الکترولیت و پتاسیمی 
را که ممکن است بدنتان به علت 
مدفوع زیاد از دس��ت داده باشد 
به بدن بازم��ی گرداند. این میوه 
همچنین دارای مق��دار زیادی 
فیب��ر ب��رای کم��ک ب��ه هضم 

غذاست.
 بهترین : ماست

 ش��ما باید باکتری های س��الم 
موجود در دستگاه گوارش خود 
را که به شما در هضم غذا کمک 
می کنن��د را افزای��ش دهید و 
ماست حاوی برخی از انواع این 
باکتری های سالم است. ) اما نه 
همه ماس��ت ها بلکه باید تاریخ 

مصرف آن ها چک شود (
دکتر مک کاش��لند ، متخصص 
گوارش در دانشگاه مرکز پزشکی 
نبراسکا در اوماها می گوید : ماس��ت دارای باکتری هایی است، که باعث 

بازگرداندن مجدد واکنش های طبیعی دستگاه گوارش می شود.
 بهترین : گوشت مرغ و ماهی

اگر مای��ل به خ��وردن غذاهای 
گوشتی هس��تید بهتر است به 
سمت خوردن گوش��ت  مرغ و 
ماهی بروید به جای اینکه سراغ 
انواع  گوشت های کبابی بروید. 

اندرس��ون می گوید : گوش��ت 
قرمز باع��ث چاقی می ش��ود . 
بدن ش��ما می تواند مسئولیت 
خ��وردن  ب��ه   رس��یدگی 
گوشت های بدون چربی مانند 
ماهی و مرغ را انجام دهد اما در مقابل گوشت قرمز این گونه نمی باشد. و 
گوشت های بدون چربی و انواع ماهی ها خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 

را کاهش می دهند چرا که مانند گوشت قرمز چربی باالیی ندارند.
بهترین : غالت سبوس دار

 غالت کامل مانند نان کامل گندم 
، جو و برنج قهوه ای ، منبع خوبی از 
فیبر هستند ، که کمک زیادی در 

هضم و گوارش می کنند. 
اندرس��ون می گوید: اگر یک چیز 
اس��ت که آمریکا فاقد آن است آن 
هم فیبر اس��ت .ما 20 تا 30 گرم 
در روز نی��از به فیب��ر داریم که در 
 آمریکا تنها 12 گ��رم از آن تامین 

می شود.
فیبر همچنین می تواند به ش��ما کمک کند تا کلس��ترول بدنتان را پائین 
 بیاورید ، و از نفخ ، گاز و س��ایر مش��کالت مربوط به مع��ده هم جلوگیری

 می کند. غالت گندم تنها برای کسانی که مبتال به بیماری سلیاک هستند 
مضر می باشد.

بدترین : توت
 توت برای س��المتی شما خوب 
اس��ت ، اما آن هایی که دانه های 
کوچ��ک دارند م��ی توانند برای 
افرادی که بیماری دیورتیکولیت 
) بیماری مرب��وط به روده ( دارند 
مشکل ساز باشد  و باعث شود که 
مشکالتی را برای ملتهب شدن و 
آلوده ش��دن روده ب��زرگ فراهم 

کند.
دکتر مک کاشلند می گوید : این 
که خوردن  دانه ها خطر ابتال به عفونت را در برخواهند داش��ت تنها یک 
نظریه اس��ت و در تئوری آمده اما در مطالعات انجام شده  هرگز به اثبات 
 نرسیده اس��ت .اما اگر ش��ما دقت کنید متوجه خواهید ش��د که خوردن 
دانه های��ی ، از جمله دانه ه��ای آفتابگردان یا کدو ، باع��ث تحریک روده 

خواهند شد.
بدترین : فلفل قرمز

 این یکی از اصلی ترین مواد غذایی 
تند اس��ت که می توان��د مری را 
تحریک ک��رده و منجر ب��ه درد 
سوزش سر دل ش��ود.دکتر مک 
کاشلند می گوید : خوردن فلفل 
قرمز می تواند یک مشکل بزرگ 
را برای افراد مبتال به سندرم روده 
و یا کس��انی که در حال حاضر از 
سوزش س��ر دل حتی به صورت 

مزمن رنج می برند فراهم سازد.
بدترین: فرآورده های لبنی

شما نیاز به کلسیم در رژیم غذایی خود دارید،و راحت ترین راه برای تامین  
آن خوردن محصوالت لبنی مانند شیر و پنیر است. 

اما خوردن آن می تواند به اسهال ، گاز و نفخ شکم و گرفتگی عضالت کمک 
کن��د. ه��م چنی��ن ع��دم تحم��ل الکت��وز، ی��ک مش��کل ش��ایعی 

است که این روزها برای افراد رخ 
می دهد .، مواد لبن��ی آنزیمی 
دارند کهموجب شکسته شدن 
 الکتوز ) قند موجود در ش��یر ( 
می ش��ود. بیم��اری س��لیاک، 
بیماری کروهن و شیمی درمانی 
می تواند به روده آسیب برساند 
و همچنین می توان��د منجر به 
عدم تحم��ل الکتوز ش��ود. اگر 
مشکل عدم تحمل الکتوز دارید ، باید حتما از خوردن  فرآورده های لبنی 

اجتناب کنید.
بدترین: قهوه ، چای ، نوشابه

 اندرس��ون می گوید :قهوه ، چای، 
نوشیدنی های گازدار نه تنها باعث 
افزایش اسید معده می شوند ، بلکه  
می تواند به عنوان دیورتیک عمل 
کرده  و منجر به اسهال و گرفتگی 
عض��الت ش��ود . نوش��یدنی های 
کافئین دار می تواند یک مش��کل 
خاص، ب��ه ویژه برای اف��رادی که 
مبتال به بیماری ریفالکس معده به 

مری هستند شود.
بدترین : ذرت

 اگر چه ذرت غنی از فیبر است، اما 
شامل س��لولز هم می باشد که یک 
نوع فیبر است  که انسان به راحتی 
نمی تواند آن را دف��ع کند. به دلیل 
آنکه ما فاقد آنزیم های الزم در بدن 
ب��رای انج��ام ای��ن دفع هس��تیم. 
 گذش��تگان م��ا ک��ه دن��دان های

ق��وی ت��ری داش��ته اند بهت��ر می  
توانستند این ماده غذایی را در بدن 
هضم کنند. اما این را بدانید که حتی اگر شما به اندازه کافی هم آن را بجوید 

بازهم خوردن ذرت منجر به نفخ معده و درد  شکم خواهد شد.
بدترین: چربی باال و مواد غذایی سرخ شده

اندرس��ون می گوید: مواد غذایی   
چرب و س��رخ ش��ده م��ی توانند 
منجربه آسیب رساندن به معده و 
هم چنین رفلکس اسید و سوزش 

سردل شوند. 
 م��واد غذایی پر چ��رب همچنین

می تواند در رنگ مدفوع  تغییراتی  
را ایجاد کن��د و منجر پدیده ای به 
نام استئاتوره شود، که اساسا باعث 
ایجاد بی��ش از حد چربی در مدفوع می ش��ود.  بس��یاری از افراد مبتال به 
سندرم روده باید از خوردن غذاها دارای چربی باال اجتناب کنند.خوردن 
مواد غذایی از جمله کره و خامه، می توانند باعث افزایش مشکالت گوارشی 

شوند.

بهترین و بدترین مواد غذایی برای معده و گوارش

مواد غذایی خود را عاقالنه انتخاب کنید

هنر ارتباط با افراد غیرمنطقی

دیگ بخار نشوید 
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امام حسین )ع( : 
آگاه باشید که یکی از نعمت های الهی بر شما حاجات و نیازهای 
 مردم به شما است ، پس از این نعمت ها بیزار نشوید که بر

می گردند و به جای دیگر می روند.
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