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ذوب غول کش به تبریز رسید

نهمین سوگواره استانی تعزیه برگزار می شود

مصاف سرخابی ها با جنوبی ها 

با حضور ۱2 گروه منتخب تعزیه خوان
6

لیگ برتر فوتبال کشور در هفته هفدهم امروز، )پنجشنبه( 
با انجام پنج دیدار به پایان خواهد رس��ید که از ساعت 15 
ذوب آهن اصفهان در ش��هر تبریز میهمان تراکتور سازان 
اس��ت ذوب آهن که در ج��ام حذفی قدرتمندان��ه پس از 

شکست س��رخابی های پایتخت به فینال رسیده، با روحیه 
ایی مضاعف گام به تبریز گذاشته اس��ت. شاگردان یحیی 
گل محمدی که در اوایل فصل ب��رای رهایی از قعر جدول 

می جنگیدند ..

مدیر اجرایی سوگواره استانی تعزیه شهرستان اصفهان از برگزاری نهمین سوگواره استانی 
تعزیه با حضور 12 گروه منتخب تعزیه خوان در شهرستان نجف آباد خبر داد.

حجت اهلل سلطانی اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( برای نهمین سال پیاپی و به دنبال استقبال مردم عالقمند به هنرهای 

آیینی، به  ویژه تعزیه خوانی، سوگواره استانی تعزیه شهرستان اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: این سوگواره از امروز به مدت 13 شب در حسینیه اعظم شهر کهریز سنگ برگزار 
می شود.مدیر اجرایی نهمین سوگواره استانی تعزیه شهرستان اصفهان تصریح کرد: امسال 
نیز در این سوگواره از شهرس��تان های اصفهان، مبارکه، بر خوار، خمینی شهر، شاهین شهر 
به رقابت خواهند پرداخت که از چهره های برتر و ش��اخص ای��ن گروه ها می توان به حضور 
هنرمندانی چون عباس جواهری، ش��کراهلل جعفری، حس��ین زینعلی، س��عید قاسمی و 

اسماعیل عارفیان اشاره کرد.سلطانی اضافه کرد: یکی از نکات برجسته این سوگواره، داوری 
توسط تماشاچیان این هنر آیینی است، چرا که به فرموده حضرت امام خمینی)ره( مردم 
بهترین قضاوت کنندگان هستند و از طرفی چون این مراسم جنبه عزاداری دارند پس بهتر 

است در این ایام مردم در مورد نحوه اجرا و کیفیت کارگروه ها قضاوت کنند.
وی عنوان کرد: نقش مجالس مذهبی و معنوی به  ویژه هنرمتعالی و سنتی شبیه خوانی در 
تبیین و ترویج گفتمان الهی عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، بسیار حائز اهمیت 
است لذا رعایت شأن و جایگاه اهل بیت )ع(، توجه و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
در خصوص س��وگواری ها و هنرهای آیین��ی، جلوگیری از ورود تحریف��ات و خرافه به این 
مجالس و اصالح نسخه های تعزیه بر اساس اسناد تاریخی و مقاتل معتبر از مسایلی است که 

در اجرای سوگواره های شبیه خوانی باید همواره مورد توجه قرا گیرد.

 آالینده ها تا یکشنبه در هوا
 ویراژ می دهند

 کارش��ناس پیش بین��ی هوای اس��تان اصفه��ان گفت: 
آالینده های موجود در هوای کالنشهر اصفهان و به ویژه 
در مناطق صنعتی تا روز یکشنبه در هوای اصفهان باقی 
خواهند ماند.جالل حیدری با اشاره به بررسی نقشه های 
هواشناسی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: بررسی این 
نقش��ه ها بیانگر ورود موج ضعیفی از شمال غرب و غرب 
اس��تان اس��ت.وی با بیان اینکه با ورود این س��امانه در 
مناطق غرب و شمال غرب استان با افزایش ابر، وزش باد 
و بارش  های ضعیف و پراکن��ده روبرو خواهیم بود، افزود: 
این موج ناپایدار امروز از استان خارج خواهد شد.با خروج 
این سامانه از شهر اصفهان با افزایش آالینده ها در هوای 
شهر اصفهان و به ویژه مناطق صنعتی مواجه خواهیم بود.

 پنجشنبه  20 آذر    1393 |  18 صفر    1436
 شمار ه  1469   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1469 dec 11 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

تجدید آگهی مزایده   نوبت  دوم

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره ۵2۵ م�ورخ 
۱393/7/27 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت به واگذاری کیوسک 
اغذیه فروش�ی ش�ماره ی�ک پ�ارک حاش�یه زاین�ده رود ب�ه ص�ورت اجاره 
برای مدت یک س�ال از طری�ق مزای�ده  عمومی  اق�دام نماید . ل�ذا متقاضیان 
واجد ش�رایط جه�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/9/27 ب�ه ش�هرداری زری�ن  ش�هر

 مراجعه نمایند.

ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های  زیر را از محل اعتبارات 
داخلی ب�ه پیمان�کاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا از کلیه ش�رکتهای پیمانکاری ک�ه دارای 
ش�رایط ذکر ش�ده در ذی�ل صفحه می باش�ند دع�وت م�ی ش�ود ت�ا از تاری�خ ۱393/09/20 الی 
 ۱393/۱0/06 با واریز مبلغ 300/000 ریال برای هر پروژه به ش�ماره 2۱7۵670203003 حساب سیبا 
) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت 
به دبیرخانه ش�رکت واقع در اصفهان خ 22 بهم�ن ، مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کس�ب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. 
مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱393/۱0/7 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به 

عهده برنده مناقصه می باشد. 
1- موضوع مناقصه : ساخت مخزن ۱000 متر مکعبی زمینی در ناحیه صنعتی کمشچه 

مبلغ برآورد اولیه: 7/02۵/۵0۱/7۵۱ریال از محل بودجه استانی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :۱38/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته آب
2- موضوع مناقصه : اجرای آسفالت قسمتی از معابرو ترمیم ترانشه های  ناحیه صنعتی سعید آباد  

گلپایگان
مبلغ برآورد اولیه: 8/783/۱۱8/607ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :۱6۵/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال دررشته  راه و باند

3- موضوع مناقصه : تهیه مصالح و تکمیل شبکه 20 کیلو ولت ناحیه صنعتی محمد آباد جرقویه 
مبلغ برآورد اولیه: ۱/627/۱۵8/767ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :3۵/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه ۵ و به باال نیرو

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

همراه با ارزیابی کیفی 
نوبت  اول    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

 ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد  بودج�ه عمران�ی مص�وب 
س�ال ۱393  خ�ود در نظر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عملی�ات احداث 
پارک کوهس�تان زرین ش�هر ب�ا اعتب�ار اولی�ه ۱0/000/000/000  ریال 
از طری�ق مناقص�ه  عموم�ی  اق�دام نمای�د . ل�ذا متقاضی�ان واج�د 
ش�رایط جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاریخ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/۱0/6 به ش�هرداری زرین  ش�هر

 مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی    

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

نوبت  اول



يادداشت

بانک ها درچنگ مافیای خانوادگی
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از نظارت ضعیف 
بانک مرک��زی، گفت: متاس��فانه برخالف قان��ون، 60 تا 70 
 درصد سهام بعضی از بانک ها در اختیار افراد یک خانواده قرار 

دارد.
سید رمضان شجاعی کیاس��ری اظهار داشت: بر اساس اصل 
44 قانون اساسی، افراد حقیقی می توانند پنج درصد از سهام 
یک بانک را داشته باش��ند و افراد حقوقی 20 درصد از سهام 
بانک ها، در حال حاضر در بعضی از بانک های خصوصی افراد 
حقیقی 60 ت��ا 70 درصد س��هام بانک را به نام خ��ود و افراد 

خانواده شان کرده اند.
نماینده مردم س��اری در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: 
نتیجه این اقدام این اس��ت که کل س��پرده مردم که در نزد 
یک بانک گذاش��ته  اند، در اختیار یک خانواده قرار می گیرد و 
 آنها نیز این سرمایه را صرف ساخت و س��از و کارهای داللی

 می کنند.
شجاعی کیاسری تصریح کرد: تخلفاتی که هر از چند گاهی 
بحران اقتص��ادی در بازار ایج��اد می کنند، ناش��ی از همین 

جاست.
وی تاکید کرد: متاسفانه نظارت بانک مرکزی، نظارت ضعیفی 
است و این امر موجب می شود مردم نگران سپرده هایشان در 

بانک ها باشند.

پیگیری فساد 12 هزار میلیاردی 
توسط مجلس

عضو کمیس��یون صنایع مجل��س گفت: در بحث فس��اد 12 
هزار میلیارد باید شفاف س��ازی الزم ص��ورت گیرد و مجلس 
 این موض��وع را به ط��ور دقیق م��ورد پیگیری ق��رار خواهد

 داد.
 نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد کشف فساد 12 هزار 
میلیاردی در کشور گفت: این 12 هزار میلیارد گردش مالی 
بین بانک ها بوده و آقای طیب نیا ابتدا باید آموزش الزم را در 
 مورد مس��ایل بانکی ببیند و بعد در این خص��وص مصاحبه

 کند.
وی ادامه داد:  در فساد 3 هزار میلیاردی هم که در کشور اتفاق 
افتاده بود عمدتا وام هایی بود که داده ش��ده و سرمایه گذاری 

شده بود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اظهار داش��ت: باید 
شفاف س��ازی در خصوص موضوع 12 ه��زار میلیارد صورت 
گیرد و اس��نادی که در این زمین��ه وجود دارد ارایه ش��ود و 
 مجلس نیز به ط��ور دقیق ای��ن موضوع را پیگی��ری خواهد 

کرد.
ط��ی چن��د روز گذش��ته وزی��ر اقتص��اد در مصاحب��ه ای 
از کش��ف فس��اد 12 هزار میلیاردی توس��ط این وزارتخانه 
خب��ر داد ام��ا پ��س از آن ریی��س کل بانک مرک��زی اعالم 
 ک��رد ک��ه می��زان فس��اد کش��ف ش��ده 70 میلی��ارد بوده

 است.

 مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد

برگزاری مراسم قرائت »زيارت 
حضرت رسول)ص( از بعید«

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری گف��ت: 28 صف��ر مص��ادف ب��ا 30 آذرم��اه 
س��ال  جاری مراس��م قرائت »زی��ارت حضرت رس��ول)ص( 
 از بعی��د« در این اس��تان همزمان با سراس��ر کش��ور برگزار

 می شود.
جواد کارگران دهکردی در ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم)ص( 
اظهار کرد: این مراسم همزمان با رحلت نبی مکرم اسالم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( در نقاط مختلف این استان 
برگزار می ش��ود.وی گفت: برگزاری مراس��م قرائت »زیارت 
حضرت رسول)ص( از بعید« از سال 1385 به بعد در دستور 
کار مسووالن فرهنگی کشور و استان چهارمحال و بختیاری 
قرار گرفته اس��ت.کارگران دهکردی تأکید کرد: این مراسم 
در حس��ینیه ها، مس��اجد، تکایا و مصلی های سراسر استان 

چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.
این مسوول افزود: مشارکت مس��ووالن دستگاه های اجرایی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری و مردم ب��رای برگزاری هرچه 
باش��کوه تر مراس��م قرائت »زی��ارت حضرت رس��ول)ص( از 
بعی��د”« ض��رورت دارد.کارگ��ران دهکردی تصری��ح کرد: 
ترویج فرهنگ ناب محم��دی)ص(، ش��ناخت ابعاد مختلف 
زندگی رسول گرامی اسالم)ص( و آش��نایی بیشتر با اخالق 
پس��ندیده خاتم االنبیا)ص( مهم ترین اه��داف برگزاری این 
 مراسم در کش��ور و اس��تان چهارمحال و بختیاری محسوب

 می شود.

2 هزار واحد مسکن مهر در استان 
آماده واگذاری به متقاضیان

 سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: 
2 هزار واحد مسکن مهر در این استان آماده واگذاری به متقاضیان 
است. قاسم قاسمی با اش��اره بازگش��ایی بلوار کاشانی شهرکرد 
اظهار کرد: با توجه به کارب��ری زمین های این محدوده که از نوع 
کشاورزی و دولتی اس��ت هرگونه خرید و فروش در این اراضی 
غیر قانونی است.وی با تش��کر از نگاه ویژه استاندار چهارمحال و 
بختیاری در ارتباط با راه آهن اصفهان- چهارمحال و بختیاری- 
خوزستان در ارتباط با روند اجرای این طرح تصریح کرد: عملیات 
اجرایی ای��ن طرح درس��ال 94 اجرایی خواهد شد.قاس��می در 
ارتباط با اجرای کمربندی شهر بروجن افزود: مبلغ 15 میلیارد 
ریال اعتبار برای شهرداری بروجن تامین شده تا نسبت به اجرای 

کمربندی اقدام کند.
وی با اش��اره به وضعیت مس��کن مهر در چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر ح��دود 2 ه��زار واح��د مس��کن  مهر 
 درس��طح این اس��تان آماده واگذاری به متقاضیان مسکن مهر

 است.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور از تمامی 
افرادی که قصد سفر و زیارت به کشور عراق را دارند خواست 

تا حتما گذرنامه به همراه داشته باشند.
علی ناصر س��بحانی پور با اش��اره به ش��ایعاتی که می توان 
با کارت مل��ی از م��رز ای��ران و عراق عب��ور ک��رد، اظهار 
ک��رد: کارت مل��ی و شناس��نامه هر ف��رد تنه��ا در همان 

 کش��ور معتب��ر اس��ت و نمی ت��وان ب��ا آن از م��رز عب��ور 
کرد.

سبحانی پور در همین راستا از همه افرادی که قصد سفر به 
کشور عراق را دارند خواست تا به این شایعات توجه نکرده و 

بدون گذرنامه به مرز نروند.
رییس نمایندگ��ی وزارت امور خارجه در غرب کش��ور به 

دس��تگیری تعدادی از ایرانیان در کش��ور عراق به علت به 
همراه نداشتن گذرنامه در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: 
این افراد از چهار تا شش ماه زندانی و برخی از آنها نیز هنوز 

در زندان به سر می برند.
سبحانی پور خاطرنشان کرد: قطعا با توجه به شرایط بحرانی 
عراق به همراه نداشتن گذرنامه می تواند شش ماه زندان را 

برای افراد به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه هیچ منبع رس��می س��فر به کشور عراق 
بدون گذرنامه را اعالم و یا تایید نکرده است، گفت: به همراه 
نداشتن گذرنامه در سفر به کشوری دیگر جرم است و با آن 

مطابق قانون برخورد می شود.
س��بحانی پور تصریح کرد: در این بی��ن و در مدت مانده به 
اربعین تنها روادید یا همان ویزا برداش��ته شده و به همراه 

داشتن گذرنامه الزامی است.
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور در ادامه 
با بیان اینکه حرکت به س��مت کرب��ال در قالب راهپیمایی 
در حال برگزاری اس��ت و برخی افراد انفرادی به این سفر 
رفته اند، توصیه کرد: افراد به هش��دارهای راهنمایانی که 
توسط سازمان حج و زیارت و نیز کشور عراق در طول مسیر 

مستقر شده اند گوش دهند.
وی همچنین هش��دار داد که افراد به هیچ عنوان از مسیر 
تعیین ش��ده خارج نش��ده و س��عی کنند از گروه های در 
 ح��ال پی��اده روی عقب نمانن��د و با ای��ن گروه ه��ا همراه 

شوند.

گزارش منتش��ر ش��ده در خص��وص تاکتیک های 
شکنجه س��ازمان جاسوس��ی آمریکا، س��یا توسط 
مجلس س��نای این کش��ور بررسی ش��د.به نقل از 
شبکه تلویزیونی ان بی س��ی آمریکا، جلسه سنا در 
مورد بررسی گزارش عملکرد س��ازمان سیا برگزار 
ش��د.  در این جلس��ه در مورد تاکتیک های شکنجه 
و اعتراف گیری در سازمان س��یا بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت.  در ابتدای این نشست سناتور دایان 

فاینستاین خالصه اجرایی گزارش را قرائت کرد. 
نمایندگان س��نای آمریکا خالصه اجرایی گزارش 
6700 صفح��ه ای خ��ود را در م��ورد تکنیک های 
ش��کنجه و اعتراف گیری در س��یا منتش��ر کردند. 
س��ناتورهای آمریکایی معتقد هس��تند روش های 
خشونت بار در س��یا برای اعتراف گیری حاکم بوده 
اس��ت و این موارد نه تنه��ا از مردم ع��ادی، بلکه از 
کنگره نیز پنهان نگه داش��ته ش��ده بود. همچنین 
روش هایی از جمل��ه محرومیت از خ��واب و حمام 
در آب یخ از جمله تکنیک های شکنجه بوده است. 

س��ناتورها در گزارش ذکر کرده اند که این روش ها 
 مفید نبوده و مظنونین بعضا تا سر حد مرگ شکنجه

 شده اند.
این در حالی است پس از انتشار این گزارش دیدبان 
حقوق بشر خواستار ادامه تحقیقات در مورد شکنجه 
سازمان یافته در سیا شد. دیده بان حقوق بشر ضمن 
انتقاد از مخفی ماندن از این گزارش در س��ال های 
اخیر، ابراز امیدواری کرده اس��ت این گونه اتفاقات 

دیگر تکرار نشود.
سایت س��نا آمریکا در همین رابطه نوشت: به طور 
کلی گزارش س��نا حمایت دموکرات ها را به همراه 
داشته اس��ت و جمهوری خواهان به ش��دت از آن 
انتقاد کرده اند. هری رید رهبر دموکرات های س��نا 
معتقد است ش��کنجه فقط بد نامی برای آمریکا به 
ارمغان آورده است. آری فلچر سخنگوی کاخ سفید 
در زمان جرج بوش پسرهم گزارش سنا را، گزارش 
دموکرات ها خوانده و آن را یک طرفه توصیف نموده 

است.

ريیس نمايندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور:

گزارش تکان دهنده سنا از اقدامات وحشیانه سیا

زایران بدون گذرنامه به عراق نروند
 مجوز واگذاری طرح های

 نیمه تمام به بخش خصوصی 
صادر شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده ای 
از طرح دایمی ش��دن احکام بودجه، ب��ه دولت اجازه 
دادند طرح های تملک دارایی نیمه تمام و تکمیل شده 
را به صورت نقد و اقس��اط به بخش غیردولتی واگذار 
کند.در جلسه علنی  دیروز  بررسی مواد طرح الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از ای��ن طرح، به دولت 
اجازه دادن��د واگذاری طرح های تمل��ک دارایی های 
س��رمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده 
بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب 
شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت 
)فاینانس(، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید 
خدمات در مدت ق��رارداد با رعایت اس��تانداردهای 
اجرای کیفیت خدمات و نهایت��ا واگذاری طرح پس 
از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را 
انجام دهد.عالوه بر این، دول��ت مجوز یافت واگذاری 
طرح های تمل��ک دارایی های س��رمایه ای نیمه تمام 
و تکمیل ش��ده را که خدمات آنها قابل عرضه توسط 
بخش غیردولتی اس��ت ب��ه صورت نقد و اقس��اط به 
بخش غیردولتی با حفظ کاربری انجام دهد.همچنین 
دولت مجاز شد واگذاری مالکیت، حق بهره برداری یا 
بهره برداری طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای 
قابل واگ��ذاری و نیز ام��وال منق��ول و غیرمنقول و 
حقوق مالی مازاد بر نی��از دولت با حف��ظ کاربری را 
انجام دهند.همچنین مقرر شد درآمد دولت ناشی از 
اجرای احکام این ماده، پس از واریز به خزانه داری کل 
کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در 
قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار 
ردیف های مرب��وط به طرح های تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای در قالب تسهیالت و وجوه اداره شده شامل 
یارانه، س��ود و کارمزد و یا تس��هیالت و کمک و سایر 
روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به 
احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول 
در قالب موافقتنامه متبادله ب��ا معاونت برنامه ریزی 
 و نظ��ارت راهب��ردی رییس جمهور قاب��ل اختصاص

 باشد.
همچنین کمک های بالعوض موضوع این ماده، درآمد 
اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر 

درآمد نیست.

اخبار کوتاه

2
۲۷ آذر، روز مبارزه با خشونت و افراطی گری تعیین شد

27 آذر مصادف با هجدهم دسامبر به مناسبت تصویب پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر »جهان عاری از خشونت و افراطی گری« در مجمع عمومی ملل متحد، از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی و به اتفاق آرا به عنوان روز مبارزه با خشونت و افراطی گری تعیین و تصویب شد.
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رییس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا چهارمحال و 
بختیاری را به عنوان نخستین استان در اهدای عضو معرفی 

کرد.
س��ید باقر فاطمی نس��ب در مجمع انتخاباتی رییس هیات 
بیماران خاص و پیوند اعضای چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: چهارمحال و بختیاری باالترین آمار اهدای عضو در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی از عضویت بیش از 5 میلیون نفر در فدراسیون بیماران 
خاص و پیوند اعضا خبر داد که در بیشتر رشته های ورزشی 

فعالیت چشمگیری داشته اند.
رییس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا از شرکت تیم 
ملی پیوند اعضا در مس��ابقاتی به میزبانی آرژانتین در سال 
2015 خبر داد که اردو و تمرین های این تیم از دی ماه آغاز 

می شود.
فاطمی نس��ب تصریح کرد: تیم ملی پیوند اعضا در عضویت 
فدراسیون ورزش جهانی بوده و در سال  2011 این تیم مقام 

پنجم مسابقات را از آن خود کرده است.

وی با اش��اره به وجود 5 تیم  پیوند اعض��ا، هموفیلی، دیابت 
وابس��ته به انس��ولین، تاالس��می و دیالیز خاطر نشان کرد: 
 فعالیت بانوان در این 5 تیم فعالیتی برجسته و قابل ستایش

 است.
رییس فدراس��یون بیماران خاص و پیوند اعض��ا ادامه داد: 

بیشترین مخاطب این فدراسیون را بانوان تشکیل می دهند 
و فدراسیون در راستای بهبود شرایط موجود تالش می کند.

فاطمی نسب از پیگیری حضور مخاطبان به ویژه تیم پیوند 
اعضای این فدراسیون در رشته های ورزشی برای شرکت در 

مسابقات خبر داد.
وی افزود: با همکاری معاونت ورزش وجوانان برنامه  ای تدوین 
شده که همایش های عمومی در سراسر کشور اجرا و در کنار 

آن امر غربالگری انجام شود.
رییس فدراس��یون بیماران خاص و پیوند اعض��ا بیان کرد: 
ورزشکاران در این هیات تاکنون در رشته های بدون برخوردار 
یا انفرادی نظیر پینگ پنگ، شنا، دارت، شطرنج، بدمینتون، 
تنیس، تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه و تیروکمان شرکت 

کرده اند.
فاطمی نس��ب یک��ی از مهم تری��ن برنامه های فدراس��یون 
بیماران خ��اص و پیوند اعض��ا را پرداختن ب��ه ورزش های 
 همگانی و ترویج ورزش در میان مخاطبان این فدراس��یون

 دانست.

شهردار:

 پروژ ه های  عمرانی شهرکرد بیش از
 ۳۹۰ میلیارد ريال اعتبار نیاز دارد

شهردار شهرکرد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری 10 پروژ ه  عمرانی 
را بیش از 390 میلیارد ریال اعالم کرد.

نوراهلل غالمیان با اشاره به وجود 10 پروژه عمرانی به سازی مسیرها، مسیل ها 
و ساخت وساز اظهار داش��ت: تکمیل و بهره برداری از این تعداد پروژه 397 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.وی اعتبار هزینه ش��ده برای اجرای این تعداد 
پروژه را 212 میلیارد ریال اعالم کرد که پروژه کمربندی 15 خرداد یکی از 
پرهزینه ترین این پروژه ها بوده و تاکنون130 میلیارد ریال برای آن هزینه 
شده است.شهردار شهرکرد با اشاره به پیشرفت 60 درصدی این پروژه اعتبار 
مورد نیاز برای تملک و بهره برداری از این کمربن��دی را 100 میلیارد ریال 

برآورد کرد.
غالمیان بازگشایی مسیر خیابان آیت  اهلل کاشانی، کمربندی شرقی و شمالی 
شهرکرد، احداث ساختمان آتش نشانی و تکمیل ساختمان اداری شهرداری 
منظریه را از دیگر پروژه های عمرانی در دست اجرا عنوان کرد که با تأمین 
اعتبار به بهره برداری می رسند.وی افزود: 2800 متر از مسیر سیالب ها در 
سطح شهرکرد بهسازی و مرمت شده است و بخشی از مسیل کمربندی 15 
خرداد، اشکفتک و بوعلی سینا باقیمانده که اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه  

77 میلیارد ریال پیشن بینی شده است.

داعش چقدر با کربال فاصله دارد؟
امنیت عراق خصوصا در ش��هرهای امامان ش��یعه با وجود تسلط داعش 
بربرخی شهرهای این کشور، تامین است و موضوع داعش چندان نگرانی 
مردم نیس��ت.برای بس��یاری از زایران ایرانی و خانواده های آنها در زمان 
سفر به عراق برای ش��رکت در راهپیمایی اربعین س��وال این است که در 
ش��رایطی که داعش در بخش��ی از کش��ور عراق حضور دارد، آیا امنیت 
زایران اربعین تامین اس��ت؟حتی برای بس��یاری در ایران هنوز مشخص 
نیس��ت که داعش دقیقا در چه جغرافیایی در حال جن��گ با مردم عراق 
است. جس��تجوی میدانی و صحبت با مردم عراق نش��ان می دهد که در 
ش��هرهای نجف و کربال اصوال موضوع هجوم داعش برای مردم از اهمیت 
باالیی برخودار نیست. از طرفی  وجود الیه های امنیتی فراوان در ورودی 
ش��هر نجف و خصوصا کربال موجب شده اس��ت، موضوع حمله احتمالی 
داعش به عتبات مقدس��ه عراق منتفی باش��د. عوامل محلی به خبرنگار 
اعزامی به عراق گفته اند که حضور داعش درشهر موصل در استان نینوا، 
استان االنبار و ش��هرهای تکریت و صالح الدین رودرو است.فاصله االنبار 
 با ورودی ه��ای کربال بیش از 40 کیلومتر اس��ت که ای��ن فاصله با وجود

 الیه ه��ای امنیتی ب��االی موجود ب��رای محافظ��ت از این ش��هر، جای 
 چندان��ی ب��رای نگران��ی درب��اره امنی��ت کرب��ال و نج��ف را ب��ه وجود 

نمی آورد.

معاون ریی��س جمهوری و رییس س��ازمان میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردش��گری با اختصاص 
30میلی��ارد ری��ال اعتب��ار ب��ه زیر س��اخت های 

گردشگری چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
 مسعود سلطانی فر در دیدار استاندار چهارمحال و 
بختیاری و مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
 و گردش��گری اس��تان، با این میزان اعتبار موافقت

 کرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نی��ز در این دیدار 
گردش��گری را یکی از ظرفیت های مهم این استان 
دانست و گفت:در سفر رییس جمهوری به استان، 
بهره گیری از ظرفیت گردشگری و تهیه طرح جامع 
گردش��گری به عنوان یک��ی از مهمترین مصوبات 

دولت تدبیر و امید بوده است.
 قاسم س��لیمانی دشتکی یادآور ش��د:در تعطیالت 
عید فطر امس��ال حدود س��ه میلیون مسافر به این 
استان س��فر کرد و این نش��ان از ظرفیت های مهم 

گردشگری چهارمحال و بختیاری است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت:در این دیدار با توجه 
به س��فر رییس جمهوری و هیات دولت و تاکید بر 
بخش گردشگری اس��تان ، با اختصاص 30 میلیارد 
ریال برای توس��عه زیرس��اخت های گردش��گری 

موافقت شد.
بهم��ن عس��گری س��وادجانی افزود:ب��ا توج��ه به 
کمبودهای زیرساختی در بخش گردشگری استان، 
مقرر ش��د این اعتبار برای زیرس��اخت ه��ای اولیه 
از جمل��ه راه دسترس��ی ، آب ، ب��رق ، گاز مناطق 

گردشگری اختصاص یابد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت:اختصاص اعتبارات مورد نیاز می تواند 
مقدمات تبدیل شدن اس��تان به قطب گردشگری 
کش��ور که مورد تاکید رییس جمهوری اس��ت، را 

فراهم کند.

ريیس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا:

با موافقت معاون ريیس جمهوری صورت گرفت

 اختصاص ۳۰میلیارد ريال به زيرساخت های گردشگری
 چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری رتبه نخست اهدای عضو در کشور را دارد

اعزام 5۰ نفر از خانواده های 
شهدا به مشهد مقدس

فرمانده س��پاه ناحیه ش��هرکرد گف��ت: 50 نفر 
از خانواده ه��ای ش��هدا و جانبازان در ش��هرکرد 
به مش��هد مقدس اع��زام ش��دند.مهران مرادی 
اظهار ک��رد: این اقدام با ت��الش ناحیه مقاومت 
بس��یج ناحیه ش��هرکرد صورت گرفته است که 
 امیدوارم رضایت این عزیزان را به همراه داش��ته

 باش��د.وی اف��زود: ب��ر اس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته این س��فر پنج روزه است و ناحیه 
مقاومت بسیج ش��هرکرد در تالش است تا 150 
نف��ر از خانواده های ش��هدا و جانبازان باالی 70 
درص��د در این شهرس��تان را در چهار مرحله به 
مش��هد مقدس اعزام کند.مرادی بیان داش��ت: 
ش��هدا بر گردن همه ما ح��ق دارند چراکه آن ها 
با ف��دا کردن جان خ��ود آزادی ام��روز را برای 
م��ا ب��ه ارمغ��ان آورده اند.فرمانده س��پاه ناحیه 
ش��هرکرد ادامه داد: این اعزام برای گرامیداشت 
رش��ادت های فرزندان این عزیزان اس��ت که در 
هشت س��ال جنگ تحمیلی توانسته اند از خاک 

این مرز و بوم دفاع کنند.
وی تصریح کرد: باید با اجرای برنامه های فرهنگی 
یاد و خاطره ش��هدا را برای همیشه زنده نگه داریم 
و این امر را به خوبی برای نسل جوان تبیین کنیم.

تاالب بین المللی گندمان 
میزبان 6۰هزار پرنده مهاجر

60 هزار پرن��ده مهاجر برای زمس��تان گذرانی به 
تاالب بی��ن الملل��ی گندمان شهرس��تان بروجن 
مهاجرت کردند. مدیرکل محیط زیست چهارمحال 
 و بختی��اری گف��ت: پرن��دگان مهاج��راز خانواده

 کش��یم های بزرگ و کوچک، چنگر و غواس��انان 
هستند.

ش��هرام احمدی افزود: ای��ن پرن��دگان از منطقه 
سیبری و کش��ورهای ش��مالی ایران به این تاالب 
مهاجرت کرده اند.وی گف��ت: پرندگان مهاجر هر 
ساله از اوایل آبان به این استان کوچ کرده و تا بهار 

در این منطقه زمستان گذرانی می کنند .
مدی��رکل حفاظت محی��ط زیس��ت چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه تاالب های بین المللی استان 
پارسال میزبان 170 هزار پرنده مهاجر بود، افزود: 
 همه س��اله 30 درصد از پرندگان مهاج��ر در این

تاالب ها النه گذاری و زادآوری می کند.
تاالب بین المللی گندمان با 980 هکتار وس��عت 
درشهرس��تان بروجن قرار دارد و یکی از 10 تاالب 
برتر ایران اس��ت که در دفتر بین المللی تحقیقات 

پرندگان آبزی لندن به ثبت رسیده است.
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رییس دادگستری  :پرونده ها با سرعت باید به نتیجه نهایی برسد
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: باید با نظارت جدی تر معاونان، پرونده های دادگستری 
با دقت و سرعت به نتیجه نهایی برسد.  ‘احمد خس��روی وفا’ در نوزدهمین جلسه شورای معاونان 
دادگستری استان با ابراز خرسندی از پیش��رفت عملکردهای دادگستری استان با توجه به اهداف 
مش��خص ش��ده در برنامه اجرایی س��ال 93، به تداوم پیگیری های معاونین برای بهتر شدن این 

عملکردها تاکید کرد.
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اصفهان گفت: اینس��تاگرام بیش��ترین ضربه اخالقی را 
به کاربران می زند. س��ید مصطفی مرتضوی در نشست 
هم اندیش��ی اصحاب فرهن��گ و هنر با موضوع س��واد 
رسانه ای با تأکید بر اینکه یک سری از افراد به اصطالح 
خاکستری از فضای اینترنت استفاده ناشایست می کنند، 
اظهار کرد: تمامی افراد در فضای مجازی خوب نیستند 
و عده ای هم به فکر ضربه زدن هستند که نباید کاربران 

اعتماد بیجا به افراد این فضا داشته باشند.

وی، گسترش نوع ارتباط ناس��الم و غیراعتماد بودن را 
یکی از خصوصی��ات فضای ش��بکه های موبایلی عنوان 
کرد و ادامه داد: به عنوان مثال بر سر حادثه اسیدپاشی 
در اصفهان مش��کل اجتماعی محلی اصفهان به مسئله 
حاکمیتی و مسایل سیاسی کشیده ش��د و در این فضا 
افراد به کف خیابان ها و ایجاد فضای اغتش��اش کشیده 

و سپس برخی مارک سیاسی و مجرمانه پیدا کردند.
رییس پلیس فتای استان اصفهان به فیسبوک به عنوان 
قدیمی ترین و پرمخاطب ترین کاربر اش��اره کرد و ادامه 
داد: یک میلی��ارد و 200 میلی��ون نفر کارب��ر فعال در 
فیس��بوک وجود دارند اما با ورود شبکه های موبایلی از 

کاربران فیسبوک کاسته شده است.
وی در خصوص ش��بکه موبایلی الین بی��ان کرد: الین 
س��اخت کش��ور کره اس��ت که تمامی امکانات را برای 
کاربران خود فراهم کرده و 450 میلی��ون کاربر دارد و 
هدف اصلی آن ش��نود برای مدیریت کنن��دگان و تهیه 

مستندات گرافیکی است.

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
در آیین اختتامیه جش��نواره اس��تانی 
»حرک��ت«در اصفهان ضم��ن تبریک 
روز دانشجو و هفته پژوهش و با اشاره به توسعه فعالیت  های 
پژوهش��ی در دانش��گاه ها اظهار داش��ت: انجام فعالیت های 
پژوهشی در دانشگاه ها می تواند زمینه کارآفرینی در دانشگاه 

و به تبع آن در جامعه را فراهم کند.
دکتر مهدی یوسفی اشتغال را مهم ترین دغدغه دانشجویان 
عنوان کرد و افزود: در این راس��تا تغییر محتوای آموزش��ی 

مناسب با نیاز بازار کار می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد آموزش های ارایه شده به دانشجویان 
در بدنه دانشگاه ها نیز باید به سمت کارآفرینی باشد، افزود: 
مسووالن باید به فکر حل مشکل بیکاری کشور باشند و جز با 
تقویت زیرساخت های آموزشی در دانشگاه ها این امر ممکن 

نیست.

رییس دانشگاه پیام نور اس��تان اصفهان با اشاره به تحصیل 
بیش از 75 هزار دانش��جو در دانش��گاه های پیام نور سراسر 
استان بیان داشت: در حال حاضر دانشگاه های پیام نور استان  
تمام گروه های آموزشی را در دستور کار خود قرار داده و از این 

رو دارای ظرفیت های باالیی هستند.
وی با اشاره به نقش بی بدیل دانشجویان استان اصفهان در 
اجرای طرح های ملی  اظهار داشت: در این راستا ضروری است 
که مسووالن استان حمایت های بیش��تری را از دانشجویان 

داشته باشند.
یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر جشنواره استانی حرکت 
در اس��تان های معدودی برگزار می شود افزود: در این راستا 
ضروری است که دانشجویان استان اصفهان دیگر دانشجویان 

کشور را نیز برای اجرای این جشنواره تشویق کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالی��ت 25 س��اله دانش��گاه پی��ام نور 
 اس��تان اصفهان نی��ز گفت: باید در نظر داش��ته باش��یم که

  10 درصد از پذیرفته ش��دگان ارشد دانش��گاه های دولتی
 قارغ التحصیالن کارشناسی پیام نور بوده اند.

رییس دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان با اعالم حمایت از 
تشکل های علمی دانشجویی در دانش��گاه پیام نور نیز بیان 
داشت: مسووالن دانشگاه پیام نور استان اصفهان همیشه یاور 

این انجمن ها خواهند بود.
 وی هم��کاری هیات ه��ای علمی و اس��اتید دانش��گاهی با

 انجمن های علمی دانشجویی را نیز ضروری خواند و افزود: 
در این راستا با توجه به وجود بیش از 350 عضو هیات علمی 
دانشگاه در دانش��گاه پیام نور باید از این ظرفیت نهایت بهره 

برداری را داشته باشیم.
یوس��فی با بیان اینکه جش��نواره»حرکت« بای��د از حضور 
هیات های علمی دانش��گاه پیام نور بهره مند باش��د، افزود: 
 این در حالی ب��ود که در این دور از جش��نواره حضور اعضای

 هیات علمی کمتر دیده شد.

ل�زوم ارتباط بیش�تر هی�ات علمی دانش�گاه با 
انجمن های علمی دانشگاه

س��پیده صباغ زاده، دبیر جش��نواره »حرکت« در اس��تان 
اصفهان نیز با انتقاد از عدم وجود طرح های پژوهشی در بدنه 
انجمن های علمی دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: از بین 164 اثر ارسالی به دبیرخانه این جشنواره تنها 

4 اثر پژوهشی بوده است.
وی عدم ارتباط دانشجویان با هیات علمی را از مهم ترین دالیل 
کمبود طرح های پژوهشی در دانش��گاه  های استان اصفهان 
دانس��ت و افزود: ضروری است که در س��طح دانشگاه ها این 

ارتباطات تنگ تر شود.
وی  با بیان اینکه در حال حاضر در 4 استان کشور جشنواره 
حرکت در بعد استانی برگزار می شود، ادامه داد: امیدواریم در 
آینده ای نزدیک تمام استان های کشور نسبت به برگزاری این 

جشنواره اقدام کنند.

معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان 
به تش��کیل پژوهشکده منابع انسانی اش��اره و بیان کرد: 
راه اندازی این پژوهشکده یکی از نیازهای اساسی استان 

است و به زودی اتفاق خواهد افتاد.
حسین سیستانی در آیین افتتاحیه نمایشگاه پژوهش و 
فناوری استان اصفهان با اش��اره به تاکیدات رهبر معظم 
انقالب در رابطه با استفاده از علم و دانش در حل مشکالت 
کشور اظهار داشت: با توجه به فرمایشات ایشان طی چند 
سال گذشته پیش��رفت های خوبی را در سطح کشور در 
زمینه توسعه علم و فناوری مشاهده کرده ایم.وی با اشاره 
به برگزاری جشنواره کوهرنگ در اس��تان اصفهان بیان 
داشت: این جشنواره منطقه ای برای رقابت بین مخترعان 
استان های قم، مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
برگزار شده است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان با بیان اینکه استقبال خوب مخترعان 
از برگزاری جشنواره کوهرنگ زمینه ساز ارتباط مخترعان 
با بدنه صنعتی خواهد شد، افزود: در این راستا مسووالن 

صنایع با شناسایی ظرفیت های پژوهشی موجود در استان 
می توانند نسبت به استفاده از پژوهش در توسعه صنایع 
اقدام کنند.وی با اشاره به نمایشگاه پژوهش و فناوری در 
اس��تان اصفهان، افزود: در این نمایشگاه حدود ۸0 غرفه 
تشکیل ش��ده، در کنار آن ها نیز 170 غرفه در نمایشگاه 
کوهرنگ وجود داش��ته هم  چنین مقرر شده 4 کارگروه 
آموزشی در حاشیه این نمایشگاه تشکیل شود تا حاضران 

در این نمایشگاه دستاورد های مهمی داشته باشند.

ريیس پلیس فتای استان

اينستاگرام بیشترين ضربه اخالقی را به کاربران می زند
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استاندار

پژوهشکده منابع انسانی استان افتتاح می شود

سوت پايان پنجمین جشنواره »حرکت« در اصفهان

10 درصد از پذيرفته شدگان ارشد دانشگاه های دولتی ازپیام نور بوده اند

نگشت اتهام آتش نشانی به بی توجهی مردم  ا

رهاورد سهل انگاری طغیان مرگ خاموش

www.zayanderoud.com

گروه هنر و تجربه به اصفهان می آيد
 ش��هر اصفه��ان ه��م از هفت��ه آین��ده ب��ه جمع ش��هرهای

 نمایش دهن��ده فیلم های گروه هنر وتجربه اضافه می ش��ود. 
شهر اصفهان هم به ش��هرهای نمایش دهنده فیلمهای گروه 
هنر و تجربه اضافه شد و سینما سوره اصفهان از هفته آینده به 
اکران فیلم های هنر و تجربه خواهد پرداخت. پس از نمایش 
فیلم های هنر وتجربه در چهار س��ینما درتهران ویک سینما 
درمشهد ،از 23آذر سینما س��وره اصفهان اقدام به اکران فیلم 
های هنروتجربه خواهد کرد . در روز 23 آذر از ساعت 15 فیلم 
ماهی و گربه و از س��اعت 17 فیلم روایت ناپدید ش��دن مردم 
نمایش داده خواهد شد واز س��اعت 21فیلم پرویز به نمایش 

در خواهد آمد. 

هزار اتوبوس راهی عراق شدند
مدیرعامل س��ازمان پایانه های مسافربری ش��هرداری اصفهان 
گفت: با توجه به ازدحام زایران امام حس��ین)ع( در آس��تانه فرا 
رسیدن اربعین حسینی هزار دس��تگاه اتوبوس از اصفهان برای 
جابه جایی زایران وارد خاک عراق شدند.سید جالل هاشمی نژاد 
با اشاره به همکاری ش��هرداری اصفهان برای خدمت رسانی به 
زایران در عراق اظهار داش��ت: با توجه به اینکه از روز دوش��نبه 
ناوگان اتوبوس��رانی ایران اج��ازه ورود به خاک عراق را کس��ب 
کردند، با هماهنگ��ی اداره کل حم��ل و نقل اس��تان، اتحادیه 
ش��رکت های مس��افربری و صنف رانندگان به منظور سهولت 
تردد زایران اباعبداهلل الحسین)ع( تعدادی از ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان نیز به سمت عراق حرکت کردند.

 شهردار شهرضا از مديران برجسته 
استان محسوب می شود

فرماندار شهرضا گفت: شهردار شهرضا از مدیران برجسته استان 
اصفهان محسوب می شود.س��یدرضا عقدایی با بیان این مطلب 
در نشست شورای اسالمی شهر ش��هرضا اظهار کرد: شوراهای 
اسالمی شهر و روستا به لحاظ برخورداری از جایگاه برجسته در 
راستای توسعه و تعالی کشور باید همواره در جهت خدمت گزاری 

شایسته به مردم تالش کنند.
وی افزود: اتخاذ تصمیم های علمی و مبتنی بر تفکر جمعی جزو 
مهم ترین ش��اخص های یک ش��ورای موفق و کارآمد محسوب 
می شود که انتظار می رود همواره شاهد توجه متولیان امر به این 

اصل مهم باشیم.

 مراسم بزرگ آيینی نینوای 
اريسمان نطنز برگزار می شود

همه ساله بعداز ظهر اربعین حسینی، مراسم بزرگ آئینی نینوای 
اریسمان، در روستای اریس��مان از توابع بخش امام زاده آقاعلی 
عباس)ع( شهرستان نطنز برگزار می شود.مراسم آیینی و زیبای 
نینوای اریس��مان،  ش��نبه )22 آذر( در بعداز ظهر حسینی و از 
ساعت 14 در روستای کهن و تاریخی اریسمان برگزار می شود. 
روس��تای اریس��مان با مردمانی خون گرم و صمیمی س��ال ها 
است که در بعداز ظهر اربعین ش��هادت امام حسین)ع( مراسم 
آئینی روایت نینوا را برگزار می کند که مورد اس��تقبال گسترده 
شیفتگان اهل بیت)ع( از سراسر کش��ور واقع شده و همه ساله 

میعادگاه عاشقان حسینی است.

 طرح »سفر با بالون ايده «
 اجرا می شود

     طرح »سفر با بالون ایده « از سوی کمیته فرهنگی شهروندی 
اجرا می شود.دبیر کمیته فرهنگ شهروندی با بیان این مطلب 
گفت: این طرح ب��ا محوریت ارتق��ای فرهن��گ کار جمعی و با 
مشارکت دانشگاه اصفهان، دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانشگاه 
هنر، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه 
آزاد اسالمی برگزار می شود. حامد نظری افزود: با توجه به اینکه 
یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی 
اسالمی-ایرانی تضعیف فرهنگ کار جمعی در میان مردم است 
برآن ش��دیم تا طرحی را در این رابطه در میان دانشجویان اجرا 
نماییم. وی ادامه داد: در این طرح با بیان مسئله » چگونه فرهنگ 
کار جمعی را در ش��هرمان ارتقا دهیم ؟«دانش��جویان ایده های 
 خود را در قالب های ادبی، علمی؛ هنری و پژوهش��ی در سایت

 www.idbank.ir به ثبت می رس��انند. دبیر کمیته فرهنگ 
شهروندی همچنین خاطرنشان کرد: دانشجویان فرصت دارند 
تا ایده خود را تا 15 دی ماه در س��ایت بانک ای��ده ثبت نمایند. 
وی افزود: همچنین پ��س از انجام داوری از س��وی نمایندگان 
دانش��گاه ها، جوایز ارزش��مندی به صاحبان ایده های برتر اعطا 

خواهد شد. 

  جريمه 20 تا 50 میلیون تومانی
  برای  مشموالن غايب

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: یک 
میلیون و 500 هزار مشمول غایب می توانند با پرداخت مبلغ 20 
تا 50 میلیون تومان تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.سرتیپ 
دوم پاسدار سردار موسی کمالی جانش��ین اداره منابع انسانی در 
نشست خبری در مورد جریمه مش��موالن غایب اظهار داشت: بنا 
بر مقررات، مشمولین متولدین 55 به بعد در شمول قانون وظیفه 
عمومی هس��تند و باید تکلیف خود را روشن کنند. جانشین اداره 
منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: طبق مقررات 
قبلی اگر تمام غایبان تا 22 بهمن خود را معرفی کنند از 6 ماه اضافه 
خدمت و مجازات مراجع قضایی صرفنظر می شود که از این طرح 
استقبال خوبی شد و افرادی که در نظر دارند خدمت خود را انجام 
دهند هم اکنون در حال مراجعه هس��تند.این مقام ارشد نظامی 
ادامه داد: در مقابل تکلیف عده ای از مشموالن غایب به دلیل حضور 
در خارج از کشور یا سن باال، یا مشغله کاری و یا مسایل خانوادگی 
مشخص نیس��ت و قادر به انجام خدمت س��ربازی نیستند لیکن 
نیروهای مسلح تأکید دارد که تمام مشموالن غایب تکلیف نظامی 
وظیفه خود را مشخص کنند لذا به منظور اجرای عدالت تصمیم 
گرفته شد که مشموالنی که بیش از ۸ سال مرتکب غیبت سربازی 
هستند بر اساس بودجه 94 بتوانند با پرداخت جریمه، تکلیف نظام 
وظیفه خود را مشخص کنند.سردار کمالی تصریح کرد: این افراد 
در محدوده سنی 27 تا 50 سال هستند و باید تصمیم بگیرند که 
یا به س��ربازی بروند یا با پرداخت جریمه، تکلیف سربازی خود را 

مشخص کنند.

فاطمه 
کازرونی

گويی نفس ننه س�رما نیز از  آمار باالی قربانیان گازگرفتگی اصفهان به شماره افتاده اس�ت چرا که اين روزها انگار 
سرمای هوا نیز نسبت به سال های گذشته کمتر شده است؛ شايد که کمتر از سال های پیش شاهد مرگ خاموش به 

دلیل عدم توجه به هشدارهای ايمنی آتش نشانی باشیم. 
باز هم پايیز نقاش از راه رسید و با دست توانای خود  بر سر و روی شهر رنگین کمانی از زيبايی را نقاشی کرد، به زودی زمستان نیز با سرمای 
سخت و چهره برفی از راه می رسد تا کودکان ش�ال و کاله کرده در قالب ساخت آدم برفی خوش آمدگويیشان را به ننه سرما اعالم کنند 

اماهشدار، کمی صبر کنید؛ مرگ خاموش نیز در کمین تمام اين شادی ها نشسته است.

  

ننه سرمای مهربان بی تقصیر است، گرمای 
بخاری و وسایل گرمازا از پِس این سرماست 
که دلچس��ب و دل انگیز به نظر می رسد اما 
عدم توجه به هشدارهای مکرر آتش نشانی 
درباره ایمنی وسایل گازس��وز با آمار باالی 
مرگ خاموش، هر س��ال، چن��د چروک به 
چهره مهربان و ب��ی گناه ننه س��رما اضافه 

می کند.
 ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، اصفه��ان یکی از

 اس��تان هایی اس��ت ک��ه آم��ار باالیی در 
 مرگ خام��وش را به خود اختص��اص  داده

 است.
بهزاد بزرگ��زاد مدی��ر عامل آتش نش��انی 
اصفه��ان در ای��ن ارتباط اظهار داش��ت: در 
س��ال 90، 30 مورد خب��ر گازگرفتگی، 46 
نجات یافته و 3 فوتی، در سال 91، 27 مورد 
خبر، 42 نجات یافته و 13 فوتی، در سال 92 
تعداد 42 خبر گازگرفتگی، 73 نجات و 13 

مورد فوتی داشته ایم.
وی با اشاره به نکات ضروری که همشهریان 
برای پیش��گیری از گازگرفتگی باید به آنها 
توجه کنند، تصریح کرد: در وهله نخس��ت 
مردم باید به رنگ شعله وسایل گازسوز توجه 
کنند که باید آبی باشد اما رنگ نارنجی و زرد 
نش��انه ای بر احتراق ناقص و هشداری برای 

خطر است.
وی با اشاره به اینکه وسایل گرمایی همچون 
آبگرمگن و بخاری نبای��د در مکان هایی که 
هوا جریان ندارد اس��تفاده شود، اضافه کرد: 
در وهله بعدی مردم باید دودکش  خروجی 
از بخاری را بررس��ی کنند تا گرم باشد؛ سرد 
بودن لوله بخاری نش��انه ای بر داخل شدن 
گازهای س��می به داخل محوطه مسکونی 

است.
مدیر عام��ل آتش نش��انی اصفه��ان تاکید 
 کرد: الزم است باز بودن مس��یر دودکش با 

روش های مختلف از جمله به کمک ش��مع 
روشن چک شود که اگر ش��عله را به سمت 
خود بکشد نشانه ای بر باز بودن مسیر است.

وی گفت: باید توجه کنی��م که دودکش ها 
حتما دارای کالهک ایمنی باش��د تا برف و 
اشیاء مسیر این دودکش ها را مسدود نکنند 
ضمن اینکه دودکش باید تا یک متر از سطح 

بام باالتر باشد.
ب��ا ارتب��اط  در  همچنی��ن   بزرگ��زاد 

 بخ��اری ه��ای ODS نی��ز بیان داش��ت: 
سیس��تم این بخ��اری ها به گونه ای اس��ت 
که که وقت��ی درصد اکس��یژن از 20 به 1۸ 
درصد می رس��د پیل��وت از ترموکوپل جدا 
ش��ده و آغاز به پرش می کند که باعث سرد 
 ش��دن ترموکوپل و بسته ش��دن مسیر گاز 

می شود.
وی با اش��اره به اینک��ه این بخ��اری ها باید 
ممه��ور به مهر تج��اری باش��د، اضافه کرد: 

 این گونه وس��ایل گرمایی در مراکز تجاری 
می تواند استفاده شود  که درب آن مدام باز 
و بسته می شود و اس��تفاده از آنها در منازل 

مسکونی ممنوع است.
مدیر عامل آتش نش��انی اصفهان در ارتباط 
با برخی عملکردهای غل��ط نصب دودکش 
در منازل تاکید ک��رد: با وج��ود تذکرهای 
مکرر در رسانه های جمعی باز هم مشاهده 
 شده که برخی دودکش  را در سطل آب قرار 
می دهند و تصور می کنند گازهای س��می 

جذب آب می شود.
وی اضافه ک��رد: این در حالی اس��ت که به 
هیچ عنوان گازهای سمی حاصل از احتراق 
در آب ح��ل نم��ی ش��وند و پ��س از مدتی 
گازه��ای مونوکس��ید کربن و دی اکس��ید 
کرب��ن وارد محی��ط م��ی ش��ود و موجب 
سرگیجه و سردرد شده و در صورت دوز زیاد 
 گازهای سمی ممکن اس��ت منجر به مرگ

 می شود.
بزرگزاد همچنی��ن در ارتباط با خارج کردن 
دودکش از درب منازل با برش بخشی از درب 
گفت: این کار به هیچ عنوان تخصصی نیست.

وی با اشاره به اینکه در خانه باید هوای کافی 
جریان داشته باش��د،  ابراز داشت: مواردی 
داش��تیم که در خانه ها  حتی س��وراخ های 
برق نیز با چسب مس��دود شده است اما این 
نکته مهم الزم است به اطالع مردم برسانیم 
ک��ه در خانه حتم��ا باید ه��وا ورود و خروج 

داشته باشد.
مدیرعام��ل آتش نش��انی اصفه��ان  تاکید 
داش��ت: ق��رار اس��ت در اقدام��ی جدی��د 
 ب��رای کاه��ش گازگرفتگ��ی دودکش های

 ساختمان های نوس��از در سه سطح توسط 
مهندس��ین ناظر، تاسیسات س��اختمان از 
نظر ایستایی هم محور بودن، قطر دودکش 
و تهویه دود ارزیابی ش��د و در صورت تایید 
و امضا پروان��ه پایان کار به س��اختمان داده 

می شود.
راهکارهای نجات فرد مسموم شده 

با گازهای سمی
همچنی��ن غف��ور راس��تین ب��ا اش��اره به 
اولویت ه��ای مهم در نجات فرد مس��موم با 
مونوکسیدکربن اظهار داشت: نخستین کار 
در راس��تای نجات فرد مسموم با Co خارج 
کردن وی از محیط آلوده با این گاز به هوای 
آزاد و سپس باز کردن یقه پیراهن، کمربند و 

لباس های تنگ وی است.
وی اف��زود: مرحله بعدی در ص��ورت امکان 
اکیسژن دهی به فرد مسموم، بازنگه داشتن 
راه های هوای��ی و تماس ب��ا اورژانس 115 

است.
رییس مرکز فوریت های پزش��کی اس��تان 
اصفهان با اشاره به اینکه برای بیمار بیهوش 
باید از اکس��یژن 100 درصد استفاده شود، 
ابراز داشت: اگر بیمار دچار قطع تنفسی شده 
باش��د احیای قلبی الزامی است اما این نکته 
الزم به ذکر  است که کمک کنننده خودش 

باید در معرض  گاز مونوکسید کربن نباشد.
وی ادام��ه داد:  اس��تاندارد زمان رس��یدن 
اورژانس ب��ر بالین مصدومان این اس��ت که 
در بیش از ۸0 درصد ماموریت ها، اورژانس 
مطابق با استاندارد کمتر از ۸ دقیقه به بالین 
بیمار برس��د ام��ا در ایران به دلیل س��اخت 
و س��ازهای ش��هری ب��رای امدادرس��انی و  
عدم فرهنگ س��ازی مناس��ب برای حرکت 
ماش��ین ها در الی��ن صحی��ح و راه دادن به 
اورژانس این اس��تاندارد در 6۸ درصد موارد 
محقق شده است.راس��تین با اشاره به اینکه 
 بیش��تر مرگ و میرهای مربوط به مسمویت 

مونوکس��ید کرب��ن در مواردی اس��ت که با 
کدهای ما فاصله زیادی دارند، ابراز داشت: به 
ازای هر 50 هزار نفر اولیه ما یک کد مستقر 
داریم که مطابق اس��تاندارد جهانی است اما 
الزم است در هر پایگاه شهری دو کد مستقر 
باشد که هنوز این مسئله به دلیل مشکالتت 
مالی،  تحریم ها و کمبود آمبوالنس  محقق 
نشده است و در صورت تحقق به استاندارد ۸ 

دقیقه خواهیم رسید.
راستین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد 
امداخواهان توجیه نیستند، بیان داشت: در 
ش��رایط خاص به طور معمول اف��راد عادی 
دس��ت و پای خود را گم می کنند و آدرس 
صحیح به اورژانس نمی دهند که این موضوع 
یکی از مهم ترین مش��کالت امدادگران در 
دیر رسیدن به محل حادثه در کنار ترافیک 
شهری اس��ت.وی  ادامه داد: همچنین 30 
درصد تلفن ه��ای اورژانس بیجا اس��ت که 
ش��امل مزاحمت ه��ای تلفنی و یا اش��تباه 
گرفتن دیگر ش��ماره های سه رقمی با تلفن 
اورژانس است که کمک رسانی به مصدومان 

واقعی را دچار اشکال می کند.

گروه 
جامعه

الزم اس�ت ب�از بودن مس�یر 
دودکش با روش های مختلف 
از جمله به کمک شمع روشن 
چک شود که اگر ش�عله را به 
سمت خود بکشد نشانه ای بر 

باز بودن مسیر است



يادداشت

معافیت کارگاه ها از پرداخت
سهم بیمه تا پنج نفرکارگر

نمایندگان مجلس شورای اسللامی کارگاه های کشاورزی با 
حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سللهم بیمه کارفرمایی 

معاف کردند.
 براسللاس ماده الحاقللی 29 که بلله تصویب مجلس رسللید 
کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول 
نظام صنفی کشللاورزان با هللر متراژ زمین، مشللمول قانون 
معافیت از پرداخت سللهم بیمه کارفرمایی کلله حداکثر پنج 
نفر کارگر دارند، مصللوب 16 اسللفند 61 و اصاحات بعدی 

آن هستند. 
اعتبار الزم بابت این اجرای این حکم از محل 20 درصد ردیف 
درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان 
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تامین 

و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. 

 بازار صنايع دستی اصفهان 
کساد است

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: با کم شدن 
گردشگران و توریست های خارجی به استان اصفهان، فروش 

صنایع دستی از رونق افتاده است.
عباس شیردل با بیان اینکه صنایع دسللتی در حال حاضر از 
رونق افتاده اسللت، اظهار کرد: امیدوارم بللا برنامه ریزی های 
 خللوب و درسللت مشللکل کمبللود گردشللگر رفع شللود تا

 صنایع دستی استان دوباره رونق بگیرد.
رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: 
توریست های داخلی و خارجی که در فصل های گرم به استان 
سللفر می کردند، کاهش پیدا کرده  و کمتر به استان می آیند. 
درنتیجه بازار صنایع دسللتی در وضعیت خوبی قرار نگرفته 

است.
شیردل در مورد سرپرست جدید معاونت صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: محمد حسللین دهقان تحصیل کرده و بسیار 
خوب است که سللال ها در بخش آموزش برای صنایع دستی 
زحمت کشیده است. خوشبختانه در معاونت صنایع دستی، 
افراد با تجربه و تحصیل کرده وجود دارند و دهقان نیز می تواند 

به صنایع دستی استان اصفهان کمک کند. 

 ارزآوری 4 میلیارد دالری
 محصوالت باغی

معللاون وزیر جهللاد کشللاورزی ارزآوری ناشللی از صادرات 
محصوالت باغی را ساالنه چهار میلیارد دالر اعام کرد.

محمد علی طهماسللبی در نشست با کشللاورزان و باغداران 
گچسللاران اظهار کرد: میزان صادرات نسبت به تولید ساالنه 

16 میلیون تنی محصوالت باغی، رقم ناچیزی است.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشللاورزی افللزود: باید با ترویج 
طرح پیوند به راندمللان تولید کشللاورزان و درآمدزایی آنان 

کمک کرد.
وی بیان کرد: باغداران برای کاهش ضرر و زیان خود درچرخه 

تولید،اصول علمی کشاورزی را رعایت کنند.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: استفاده از 
ارقام تجاری به تامین نیازهای بازار و افزایش درآمد کشاورزان 

کمک می کند.
طهماسللبی اضافه کرد: راه برون رفت از مشکل سرمازدگی 
باغات مرکبات اسللتان رعایت نکات علمی، استفاده از ارقام 

مناسب و تغذیه درست و به موقع درختان است.

احتمال افزايش دستمزد کارگران
 در سال آينده

رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران از احتمال 
افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد 
و اعام کرد: حقوق کارگران سال آینده طبق ماده 41 قانون 

کار براساس تورم و سبد معیشت محاسبه خواهد شد.
محمد عطاردیان با بیان این که کارفرمایللان موافق افزایش 
منطقی دستمزد هستند اعام کرد: هم اکنون یکی از دالیلی 
که موجب عدم تعیین منطقی دسللتمزد در شورای عالی کار 
می شود این اسللت که دولت به عنوان شریک سوم اجتماعی 
در شورای عالی کار به تعهدات خود در زمینه افزایش منطقی 

دستمزد عمل نمی کند.
نماینده کارفرمایان در شللورای عالللی کار، در ادامه موافقت 
کارفرمایللان را در رابطلله با افزایللش پایه سللنوات کارگران 
قراردادی اعام کرد و گفت: تصمیم نهایی در زمینه چگونگی 
تعیین دسللتمزد و افزایش پایه سللنواتی هفتلله آینده اتخاذ 

خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: کارگران 
مزایایی را در طول سال از کارفرما دریافت می کنند که درآمد 
سللرجمع آن ها را افزایللش می دهد، مانند عیدی، سللنوات، 

مزایای خاص و پاداش ها.

شاخص تولیدکننده ۱۸.۷ درصد 
رشد کرد

مرکز آمار ایران اعام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت در بهار امسال 14.3 درصد و نسللبت به مدت مشابه 
سللال قبل 1۸.۷ درصد رشللد کرد.بخش های زیر به ترتیب 

بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند: 
 شللاخص قیمللت بخللش »صنایللع تولیللد زغال سللنگ -

 پاالیشگاه  های نفت« با 45.۸ درصد افزایش نسبت به فصل 
قبل و رسیدن به عدد 16۷.2، بیشللترین تاثیر را در افزایش 
شاخص کل فصل بهار داشته است.همچنین شاخص قیمت 
بخش »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر« با 3.4 
درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 215.5 رسید؛ این 
بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود 
اختصاص داده اسللت. شللاخص قیمت بخش »صنایع مواد 
غذایی و آشامیدنی« با 4.2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل 
به عدد 216.۷ رسللید؛ این بخش رتبه سللوم تاثیرگذاری در 

افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. 

موافقت با يک میلیارددالر فاينانس؛

 ۱۵ طرح ويژه نجات ذخاير 
آب نهايی شد

مشللاور وزیر نیرو با اعام اینکه هر سللال 5 میلیون 
مترمکعب کسللری منابع آب در دشللت هللا اتفاق 
می افتد، گفت: اجللرای 15 طرح برای نجات ذخایر 

زیرزمینی آب کشور در دستور کار قرار گرفت.
محمد حاج رسللولیها با بیان اینکه کشور در بخش 
آب  های زیرزمینی با چالش عمده  ای روبرو اسللت، 
اظهارداشللت: وزارت نیللرو بللرای دو موضوع مهم 
مدیریت یکپارچه حوضه  های آبریز و احیای منابع 
آب زیرزمینی برناملله عملیاتی جامعللی را تعریف 

کرده است. 
مشللاور وزیر نیرو اظهارداشت: بر اسللاس قانون، در 
صورتی می توان بللرای چاه  های کشللاورزی پروانه 
بهره  برداری صادر کرد که دشت  های موجود دارای 
ظرفیت آبی باشد. در حال حاضر، از 103 هزار حلقه 
چاه، 55 هزار حلقلله در مناطق ممنوعه قرار دارند و 

نمی توان برای آنها پروانه صادر کرد. 
حاج رسولیها تصریح کرد: ساالنه به طور متوسط با 5 
میلیارد مترمکعب کسری مخزن منابع آب زیرزمینی 
در دشت  های کشور مواجه هستیم. وی با اشاره به 
تصویب طرح احیا و تعادل  بخشی آب  های زیرزمینی 
در شورای عالی آب گفت: در این طرح، احیای دشت  

های کشور مطرح است. 
وی افزود: در طللرح احیا و تعادل بخشللی آب  های 
زیرزمینی 15 طرح پیش  بینی شللده که مهمترین 
 بخللش آن نصللب کنتللور هوشللمند و تجهیزات 
اندازه  گیری بر روی چاه  ها اسللت و اگر بتوانیم این 
طرح را با موفقیت به اتمام برسانیم، 50 درصد هدف 
قابل دسترس است. این مقام مسوول در وزارت نیرو 
ادامه داد: راهکارهای دیگری همچون تقویت بخش 
نظارت، بازرسی و تغذیه مصنوعی آبخوان ها و مسدود 
کردن چاه  های غیرمجاز نیز در این روند تاثیر خواهند 
گذاشت. مشللاور وزیر نیرو با اشاره به پیگیری طرح 
مسللدود کردن چاه  های غیرمجاز در راستای طرح 
احیای دشت  های کشللور گفت: تا قبل از سال ۸5 
تعداد چاه های عمیق غیرمجاز کشور در دشت  های 
ممنوعه حدود 103 هزار حلقه بوده، اما بعد از سال 
۸5 نیز بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه  های 
غیرمجاز حدود 95 هزار چاه غیرمجاز دیگر نیز حفر 
شده که در مجموع هم  اکنون حدود 200 هزار چاه 

عمیق غیرمجاز در کشور موجود است. 

اخبار کوتاه

4
توقف تولید 6 مدل سواری داخلی

ازآبان ماه امسال تولید نیسان تیانا,نیسان قشللقایی , ام وی ام 110 سه سیلندر , مزدا3 
وتولید j3  به صفر رسللیده اسللت در آبان ماه امسللال مانند ماه های پیش ازآن نیز هیچ 
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 شللرکت هللای کاغللذی، دریافللت وام هللای تکللراری از 
بانک های مختلف، ارایه تضامین جعلللی و عدم توانایی در 
بازپرداخت دیون مشکاتی اسللت که این روزها گریبانگیر 

شبکه بانکی کشور است.
محمللد جلیلللی مدیرعامللل شللرکت رتبه بنللدی و 
معوقللات  معضللل  دربللاره  بانک هللا  اعتبارسللنجی 
 روزافللزون شللبکه بانکی گفللت: سللوابق هر فرد توسللط 
بانک ها و موسسللات در اختیار مجموعه اعتبارسنجی قرار 

می گیرد.
 بدین معنی که بعد از دریافت تسللهیات، اطاعات مربوط 
 بلله رونللد بازپرداخت و تسللویه حسللاب در سللوابق ثبت

 می شللود که اعتبارسنجی با اسللتناد به همان اطاعات در 
مراحل بعدی که هر فرد حقیقی یا حقوقللی اقدام به تقاضا 
برای دریافت تسهیات کند، با بررسی سوابق خوش حسابی 

یا بدحسابی و بدهکار بودن او را اعام می کند.
به گفته جلیلی بر اسللاس قوانین کلیه بانک ها و موسسات 
اعتباری بللرای اعطللای هر نوع تسللهیات ملزم هسللتند 
پرونللده متقاضللی را دراختیار ما قللرار دهند تا با بررسللی 
سللوابق مالی اطاعات الزم را در خصوص خوش حسابی یا 
 بدحسللابی و بدهکاری های قبلی او به شبکه بانکی را اعام

 کنیم .

وی در ادامه با اشللاره به اینکه اعتبارسللنجی مرحله قبل از 
دریافت تسهیات اسللت تصریح کرد: وظیفه اصلی شرکت 
اعتبارسللنجی تا همین جا به اتمام می رسللد و از آن به بعد 
پرداخت یا عدم پرداخت تسللهیات به عهده آن بانک بوده 
و از حیطه اختیارات ما خارج اسللت. ما تنها به عنوان مشاور 
راهنمایی های الزم را به آن بانللک درباره متقاضی ارایه می 
دهیم.مدیرعامل شللرکت اعتبارسللنجی تاکید کرد: ریشه 
افزایش این معوقات را باید از چند منظر بررسللی کرد: یکی 
از دالیل می تواند این باشد که سیستم اعتبارسنجی درست 
عمل نمی کنللد. از طرفی هللم می توان در نظللر گرفت که 
سیستم اعتبارسنجی درست عمل کرده و گزارش ها درست 
ارایه شده اما این گزارشات به هر دلیل در تصمیم گیری برای 
عدم ارایه تسللهیات موثر نبوده و بانک یا موسسه پرداخت 
کننده وام بدون توجه به اعام بدحسابی تصمیم به پرداخت 

وام گرفته است.
جلیلی با ارایه توضیحاتی در خصوص تاثیر شرایط اقتصادی 
بر فعالیت های اقتصادی ناشللی از دریافت تسهیات و توان 
بازپرداخت آن گفت: گاهی امکان دارد شخص یا شرکتی تا 
به حال در پرداخت دیون و اقسللاط بدحسابی نداشته باشد 
اما به دلیل نوسانات شدید در بازار، ناخواسته در بازپرداخت 
اقساط و دیون خود بازمانده و امتیاز منفی کسب کند.وی بر 

لزوم بازنگری قوانین برخورد با بنگاه و اشللخاصی که دارای 
معوقات سنگین بانکی هستند تاکید کرده و اظهار داشت: در 
کشورهای اروپایی بازپرداخت اقساط بانکی به تمام مخارج 
و هزینه های شخصی اولویت داشته و در صورتی که شخص 
به تعهدات مالی خود عمل نکند عاوه بر ثبت در سوابق تمام 
سرویس های شهری و اجتماعی مانند برق و تلفن و آب و ... 
از او قطع می شود تا مبالغ دریافت شده را به بانک بازگرداند.

وی در ادامه اظهار داشللت: اگللر معوقات در حللال افزایش 
اسللت باید دید در کان ماجرا چه اشللکالی داریم. اگر یک 

نظللام یکپارچه در کشللور 
داشللته باشللیم به محض 
عدم بازپرداخت دیون یک 
فرد یا مجموعلله می توان با 
رهگیری سایر تعهدات مالی 
مانند مالیللات و بیمه و ... از 
پرداخت تسهیات مجدد به 

وی پیشگیری کرد.
وی پیشللنهاد داد بللرای 
پیشللگیری از پرداخللت 
تسللهیات بلله افللراد یللا 
شللرکت های تکراری، نهاد 
ناظر حاکمیتی با تشللکیل 
ستادی متمرکز که از تمام 
قوا و ارگان هللا نمایندگانی 
داشللته  حضللور  درآن 

باشللند، قوانینی را مدون کنند که مسیر دریافت و پرداخت 
 تسهیات به روشنی تعریف شود. چرا که تسهیات فرآیند 
پیچیده ای اسللت که تنها شللبکه بانکی نمی توانللد آن را 
کنترل کند. چرا که شللرکت هللای کاغذی که بلله راحتی 
ثبت می شللوند از متقاضیان دریافت تسللهیات هسللتند 
 و احراز هویللت این شللرکت ها کار شللبکه بانکی کشللور 

نیست.
جلیلی با تاکید بر ایللن نکته که متهم کردن شللبکه بانکی 
 و بانللک مرکزی بللی نتیجه اسللت گفللت: تمللام نهادها و 
ارگان های دولتللی و خصوصی می بایسللت در راه حل این 
معضل گام بردارند تا سرمایه های مردم که در شبکه بانکی 
کشللور به امانت گذاشته شده است به دسللت بخش واقعی 
 تولید رسللیده و چرخلله اقتصاد کشللور به درسللتی از این

 سرمایه ها استفاده کند.

معوقات روز افزون گلوی بانک مرکزی را می فشارد

لکنت نظام بانکی در سیستم اعتبار سنجی 

گاهی امکان دارد 
شخص يا شرکتی تا 
به حال در پرداخت 

ديون و اقساط 
بدحسابی نداشته 

باشد اما به دلیل 
نوسانات شديد در 
بازار، ناخواسته در 

بازپرداخت اقساط و 
ديون خود بازمانده 

و امتیاز منفی کسب 
کند

درآمد 2200 میلیاردی 
از جريمه های رانندگی

فرصت طاليی برای 
حذف يارانه ها

در الیحه بودجه سال آینده بخشی از درآمدهای دولت در قالب جرایم 
و خسارات تامین می شود که در مجموع رقمی بالغ بر 46۷9 میلیارد 
تومان از درآمد منابع عمومی را تشکیل می دهد که نسبت به مجموع 
2022 میلیارد تومانی امسللال بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش 
دارد.در این بخش درآمد ناشی از جرایم رانندگی با رشد 400 میلیارد 
تومانی نسبت به مصوب سال جاری از 1620 میلیارد تومان به 2200 
میلیارد تومان افزایش یافته کلله می تواند احتمال افزایش نرخ جرایم 
رانندگی در سال 1394 را تقویت می کند.همچنین تخلفات صنفی هم 
سهم 40 میلیارد تومانی در درآمدهای دولت در سال بعد دارند که این 
رقم نسبت به 2۸ میلیارد تومان سال جاری با رشد حدود 12 میلیارد 

تومانی همراه بوده است.

پایگاه خبری آر.تی.سی.سللی. آمریکا که اخبار مربوط به آب و هوا را 
منتشر می کند به نقل از آژانس بین المللی انرژی، کاهش قیمت نفت را 

یک فرصت طایی برای حذف یارانه انرژی اعام کرد.
  این کاهش چشللمگیر قیمت می توانللد به افزایش انتشللار گازهای 
گلخانه ای در کوتاه مدت منجر شللود زیرا مصرف کنندگان از مزیت 

سوخت ارزان استفاده کرده و تقاضای نفت را افزایش می دهند.
یک کارشللناس ارشللد انرژی گفت: کاهش قیمت نفللت همچنین 
 به سیاسللتگذاران کشللورها این فرصت طایی را می دهللد تا یارانه

 سوخت های فسیلی را لغو کنند. ماریا ون در هاون مدیر اجرایی آژانس 
بین المللی انرژی، افزود: کشورها می توانند برنامه هایی را در این زمینه 

در نظر بگیرند که یک سال پیش حتی فکر آن را هم نمی کردند. 

یک کارشناس اقتصادی، تنظیم ایسللتا و غیرپویای 
برنامه های پنج سللاله توسللعه در ایران را دلیل عدم 
موفقیت ۷0-60 درصد از اهداف این برنامه ها دانست.

وحید شللقاقی  اظهللار کللرد: برنامه های توسللعه در 
کشورهای پیشللرفته به صورت پویا و سللناریویی با 
راهبردهای مختلف تنظیم می شوند؛ در حالی که در 

ایران قالب برنامه ها ایستا هستند.
وی افزود: باید راهبردها، مشخص و هرکدام از بندهای 
سیاست های کلی دارای یک برنامه ی راهبردی باشد. 
هم چنین برنامه باید به صورت فرابخشی تنظیم شود 
تا بتواند سیاست های کلی برنامه ششم را محقق کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که برنامه ششم باید 
مشخص، شفاف، واقعی، قابل اندازه گیری و مبتنی بر 
آسیب شناسی سیاست های کلی و برنامه های توسعه ی 
پیشین باشد، گفت: مشللکل برنامه ریزی در کشور ما 
انباشت بیش از حد مواد قانونی و اولویت های متعدد 

است که طبیعتا در پنج سال قابل اجرا نیستند.
به گفته شللقاقی، برنامه ششم باید بسللیار محدود و 
مبتنی بر اولویت های مشللخص پنج ساله باشد. االن 
در برنامه های توسعه 300 – 400 ماده می آوریم که 
با توجه به امکانات و منابع موجود قابلیت اجرا ندارند. 

رییس شللهرک صنعتی دولللت آباد گفت: بللرای به 
کارگیللری دانشللجویان در صنعت باید تشللکل های 
صنعتی بسللترهای الزم را فراهم کنند کلله این اتفاق 

تاکنون در کشور ما رخ نداده است.
 محمدرضللا برکتین با اشللاره به وضعیللت واحدهای 
صنعتی و تولیدی مستقر در سطح استان اصفهان اظهار 
کرد: امروز صنعت در شللرایطی قرار دارد که نیاز است 
ارتباط صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی بیش از پیش 
تقویت شود.رییس شهرک صنعتی دولت آباد با بیان 
این که یکی از سللفیرانی که به خوبی می تواند مسایل 
صنعت را به دانشللگاه ببرد تا نیازهای صنعت برطرف 
شود دانشجو اسللت عنوان کرد: برای به کارگیری این 
گروه در صنعت باید تشللکل های صنعتی بسللترهای 
الزم را فراهم کنند که این اتفاق تاکنون در کشور ما رخ 
 نداده است.این مقام مسوول به مشکات صنعتگران و 
تولید کنندگان اصفهانی نیز اشاره کردو گفت: در همین 
شهرک صنعتی دولت آباد کم نیستند واحدهایی که به 
دلیل مشکاتی چون کمبود نقدینگی با ظرفیت بسیار 
پایین فعالیت می کنند و این مشکلی است که در اکثر 
شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی قابل 

مشاهده است.

در فصللل پاییز و زمسللتان درمنللازل بخش اعظمی 
از انللرژی صللرف گرم سللازی فضای خانه می شللود. 
برای این که مصرف انللرژی را تللا 50 درصد کاهش 
دهیم راهکارهای بسللیار سللاده ای وجود دارد که با 
 کمی دقللت، قبض های انللرژی شللما را اقتصادی تر 

می کند.
رییس گروه مدیریت سللاختمان و مجری طرح های 
بهینه سازی سللازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( ، 
اظهار کرد: یک بخشللی از بهینه سازی مصرف انرژی 
مربوط به خانواده ها نمی شود و به بخش سازنده های 
سللاختمان برمی گردد. سللازنده ها باید تعللدادی از 
راهکارهای تعریف شده را برای کاهش مصرف انرژی به 
کار گیرند.توکلی با تاکید بر این که طراحی ساختمان 
باید مطابق با شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه باشد 
گفت: متاسفانه در ایران نقشه ساختمانی واحدی را در 
 شهر تهران در شمال، جنوب و مناطق کویری نیز اجرا 
می کنند، در صورتی که این کار صحیح نیسللت و هر 
منطقه با توجه به اقلیم و آب و هوای خود باید طراحی 
خاص داشته باشد. اسللتفاده از سیستم های کنترل 
هوشمند در موتورخانه ها نیز می تواند 15 تا 20 درجه 

راندمان را باال ببرد.

درصد تغییرات شاخص کل تورم روستایی در 12 ماهه 
منتهی به آبان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )تورم 12 ماهه( 1۷,3 درصد اسللت که نسبت به 

نرخ تورم مهر ماه 1,6 درصد کاهش یافته است.
 شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
روستایی کشور در آبان ماه سال جاری عدد 20۸,5 را 
نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1,2 درصد افزایش 

داشته است.
به این ترتیب افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 12,1 درصد است که 
نسبت به تورم نقطه به نقطه مهر ماه 0,3 درصد افزایش 

یافته است.
بر اسللاس گزارش مرکز آمار ایللران، درصد تغییرات 
شللاخص کل در 12 ماهه منتهی به آبان سال جاری 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم 12 ماهه( 1۷,3 
درصد است که نسللبت به نرخ تورم روستایی مهر ماه 

1,6 درصد کاهش یافته است.
شللاخص گروه عمده خوراکی هللا، آشللامیدنی ها و 
دخانیات نیللز در این مللاه به رقم 22۷,9 رسللید که 
 نسبت به ماه گذشللته افزایش 1,6 درصدی را نشان

 می دهد.

تولید علمی هزینه خانوارچشم انداز معیشت آبادی

چرايی عدم موفقیت
برخی برنامه ها در ايران

توجه به حضور
 دانشجويان در صنعت 

راهکار نصف کردن 
هزينه انرژی در خانه

تورم روستايی به ۱۷.۳ 
درصد کاهش يافت
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مفاد آرا
9/60 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  زاینده رود  روزنامه های  در  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود تادرصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار اولین آگهی به مدت  سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
اول  - شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه و امالک شهرضا

1.رای شماره 3470–شهال شاه نظری فرزند محمد حسین به ش ش 15 حوزه روستائی 
شهرضا و شماره ملی 1199597279 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2692 

به مساحت 351 مترمربع.
امراله به ش ش  افشاری فرزند  انصاریپور جرم  –محمد صادق  2.رای شماره 3974 
481 شهرضا و شماره ملی 1198912677 چهار دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2733/2 به مساحت ششدانگ 142/26 مترمربع.
3.رای شماره 3975 –صدیقه یزدانی فرزندعلی به ش ش 318 شهرضا وشماره ملی 
1198985399 یکدانگ و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

2733/2 به مساحت ششدانگ 142/26 مترمربع.
4.رای شماره 6023 –احمد فرهادی فرزند علی به ش ش 1336 شهرضا وشماره ملی 
1199084441 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالکهای 3050و3050/1 به مساحت 

26/63 مترمربع.
5.رای شماره 4948-جواد هاشمیان  فرزند جمشید به ش ش811 شهرضا و شماره 
مساحت به   3909 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   ملی1199186831 

291/20 مترمربع.
6.رای شماره 4944–جعفر هاشمیان فرزند جمشید به ش ش 1087 حوزه یک شهرضا 
و شماره ملی 1199204528 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4028 به مساحت 

205/20 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

کدملی  و  شهرضا  ش233  ش  به  حسن  فرزند  دهقان  –علیرضا   654 شماره  7.رای 
1198945941 شهرضا تمامت 47 حبه و یکصد و نود و یک –دویست و پانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 115 به مساحت ششدانگ 

185/20 مترمربع.
8.رای شماره 655 –فردوس مکی شهرضا فرزند غالمرضا به ش ش 19176 شهرضا 
و شماره ملی 1198471662تمامت 24 حبه و بیست  و چهار  -دویست و پانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 115 به مساحت ششدانگ 

185/20 مترمربع.
9.رای شماره 2654 –محمود کشوری فرزند اصغر به ش ش 1418 حوزه یک شهری 
قمشه و شماره ملی 1199849138 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

513 به مساحت 128/70 مترمربع.
–فاطمه ضیائی فرزند محمد جواد به ش ش 7900 شهرضا و  10.رای شماره 3657 
شماره ملی 1199913952 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 639 به مساحت 

118/48 مترمربع.
11.رای شماره 434 –علیرضا ماهر فرزند محمد به ش ش 1111 شهرضا و شماره ملی 
1199097519 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به 

مساحت ششدانگ 352/75 مترمربع.
12.رای شماره 436 –فردوس کاویانی فرزند حبیب اله به ش ش 162 حوزه3شهرضا و 
شماره ملی 1198498374 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

641 به مساحت ششدانگ 352/75 مترمربع.
13.رای شماره 4044 – اصغر کشوری فرزند رمضانعلی به ش ش 63 حوزه6 شهرضا 
و شماره ملی 1199337137پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

748 به مساحت ششدانگ 158/90 مترمربع.
شماره  ش1369و  ش  به  شهرضافرزندحسین  کشوری  اکرم  شماره7738-  14.رای 
ازپالک748به  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  ملی1199084778 

مساحت ششدانگ158/90مترمربع. 
–محمود کشوری فرزند اصغر به ش ش 1418 حوزه1شهری  15.رای شماره 2466 
قمشه و شماره ملی 1199849138 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 749 به 

مساحت 73/75 مترمربع.
16.رای شماره 3955 –عبدالحسن نوروزی فرزند حمداله به ش ش 12 سمیرم و شماره 
ملی 1209749637 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 958 به مساحت 

ششدانگ  195/41 مترمربع.
17.رای شماره 3111 –مظفر سامع فرزند ابوالقاسم به ش ش 289 شهرضا و شماره 
ملی 1199103861 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 958 به 

مساحت ششدانگ 147/85 مترمربع.
و  شهرضا   1192 ش  ش  به  حبیب اله  فرزند  رحمتی  –مرضیه   3112 شماره  18.رای 
شماره ملی 1199205575 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

958 به مساحت ششدانگ 147/85 مترمربع.
19.رای شماره 5566 –داود علی مرادی فرزند نظر علی به ش ش 29 حوزه1سمیرم 
سفلی و شماره ملی 5129861019 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 959 و959/1به مساحت ششدانگ 138/97 مترمربع.
یک  حوزه   2026 ش  ش  به  حیدرعلی  فرزند  طاهری  –اشرف   5567 شماره  20.رای 
روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129520688سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 959و959/1 به مساحت ششدانگ 138/97 مترمربع.
حوزه   8 ش  ش  به  اسداله  فرزند  سوالری  قاسمی  –منصور   3956 شماره  21.رای 
مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199532304 ملی  شماره  و  شهرضا  1روستائی 

ازپالک 967/1 به مساحت 152/69 مترمربع.
22.رای شماره 3707 –اکبر کاویانپور فرزند نعمت اله به ش ش 284 شهرضا و شماره 
ملی 1198881003 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

976/1 به مساحت ششدانگ 165 مترمربع.
23.رای شماره 3708  –ملوک طالبیان فرزند اسمعیل به ش ش 572 شهرضا وشماره 
ملی 1198925493 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

976/1 به مساحت ششدانگ 165 مترمربع.
مرکزی  حوزه   55 ش  ش  به  عباس  فرزند  کارآور  –حجت اله   4092 شماره  24.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج   1199767727 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1008 به مساحت ششدانگ 159/15 مترمربع.
25.رای شماره 4093 – رضوان  حیدریان فرزند عباس به ش ش 1167حوزه2 اهواز و 
شماره ملی 1754161650 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1008 به مساحت ششدانگ 159/15 مترمربع.
26.رای شماره 3461 –حجت  اله مرادی فرزند لطف اله  به ش ش 771 حوزه2بروجن 
وشماره ملی 6299573481 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1008 به مساحت 181/80 مترمربع.
27.رای شماره 3466 –هاجر پورسعادت فرزند معصومعلی به ش ش 7079 وشماره 
ملی 2390055370 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1008 به 

مساحت 181/80 مترمربع.
 20978 ش  ش  به  غالمرضا  فرزند  شهرضا  صالحپور  زینب   –  808 شماره  28.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198489650 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1292 به مساحت ششدانگ 148/55 مترمربع.
29.رای شماره 810 –حمیدکاظمی فرزند عباس به ش ش 2612 ح 3 آبادان و شماره 
ملی 1818130963 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1292 به 

مساحت ششدانگ 148/55 مترمربع.
30.رای شماره 3503 –سید جعفر طبائیان فرزند سراج به ش ش984 شهرضا و شماره ملی 
 1199275816 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1314 به مساحت 253/50 مترمربع.

31.رای شماره 4888 –سعید جمالی  فرزند فضل اله  به ش ش41 شهرضا وشماره ملی 
 1198920181 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1343 به مساحت 28/42 متر مربع.

32.رای شماره4863–علیرضا اباذری فرزند رمضان به ش ش 665 شهرضا و شماره 
ملی 119877892 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1442 به 

مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
و  518 شهرضا  به ش ش  علی  فرزند  آقاسی شهرضا  33.رای شماره4864–صدیقه 
شماره ملی 1198874481 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1442 به مساحت ششدانگ242/20مترمربع .
34.رای شماره 3467 –غالمعلی آقاسی فرزند اکبر به ش ش 511 شهرضا و شماره ملی 
 1198832411 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به مساحت 272/40 مترمربع.

35.رای شماره 3164 –علی جوهری فرزند غالمعلی به ش ش 1150 حوزه5اصفهان و 
شماره ملی 1289043965  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به 

مساحت 155/21 مترمربع.
36.رای شماره 6067 –بهجت شجاعی فرزند خلیل به ش ش 117 شهرضا و شماره 
ملی 1198814063 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1569 به 

مساحت ششدانگ 224/50 مترمربع.
37.رای شماره 6069 –انیس آغا هاشمیان سمیرمی فرزند سید نصراله به ش ش 9319 
حوزه یک سمیرم و شماره ملی 1209083469 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1569 به مساحت ششدانگ 224/50 مترمربع.
38.رای شماره 3904 –ابوالفتح بهرامی فرزند شهرت اله به ش ش 414 حوزه قشقائی 
شیراز و شماره ملی 2293902765 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 103/40 مترمربع. 
39.رای شماره 3905 –صغری رضائی فرزند قدمعلی به ش ش816 حوزه3شهرضا و 
شماره ملی 1199397350 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1719 به مساحت ششدانگ 103/40 مترمربع.
40.رای شماره 4291 – محمد باقر موسوی فرزند محمد رضا به ش ش 4301 حوزه 
یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209253984 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.
ش  ش  به  عبدالخالق  سید  فرزند  موسوی  سهیال  –سیده   4292 شماره  41.رای 
209حوزه1مرکزی سمیرم و شماره ملی1209922347سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.
42.رای شماره 3137 –صفربابائی فرزند عوض به ش ش 5حوزه2بروجن و شماره 
ملی 6299863366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3767 به مساحت ششدانگ 

240/65 مترمربع.
حوزه3شهرضا   6 ش  ش  به  ابراهیم  فرزند  احسانی  –علمدار   3949 شماره  43.رای 
وشماره ملی 5129828143 ششدانگ یک باب خانه  سه طبقه مفروزی از پالک 5523 

به مساحت 59/75 مترمربع.
سوم – شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

و  26حوزه6شهرضا  ش  ش  به  یحیی  فرزند  شماعی  –پروین   3948 شماره  44.رای 
شماره ملی 1199354848 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک434باقیمانده 

و3656و3658و3684 به مساحت 189/24 مترمربع.
45.رای شماره 4861- بهجت شریفی فرزند حسین به ش ش 986 شهرضا و شماره 
ملی 1199066168سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 441به 

مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
46.رای شماره 4730 –مژگان ممیز فرزند هاشم  به ش ش 19959 شهرضا و شماره 
ملی 1198479442 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 443 به مساحت 

131/87 مترمربع.
47.رای شماره2602–محمد مهدی زارعی فرزند سیف اله به ش ش 1484 شهرضا و 
شماره ملی1199208485 سه دانگ ویکصد وبیست ویک – چهارصد وشصت وسوم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 462 

باقیمانده به مساحت ششدانگ 185/30 مترمربع.
 3 حوزه  ش1028  ش  به  سیف اله  فرزند  زارعی  رضا  شماره2617–محمد  48.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199399477 دودانگ وسیصد وچهل ویک – چهارصد وشصت 
وسوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 

462 باقیمانده به مساحت  ششدانگ 185/30 مترمربع.
49.رای شماره 3047 –محمد ابراهیم شبانی فرزند مصطفی به ش ش 820 شهرضا و 
شماره ملی 1199123056  ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 531 به مساحت 

22/80 مترمربع.
–حسینعلی شبانی فرزند عبدالخالق به ش ش 841 شهرضا و  50.رای شماره 3662 
شماره ملی 1199079502 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

732 به مساحت ششدانگ 271/01 مترمربع.
51.رای شماره 3663 –مریم طالب پور  فرزند احمد به ش ش 20 شهرضا و شماره 
ملی 1199115053 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 732 به 

مساحت ششدانگ  271/01 مترمربع. 
52.رای شماره4080-محمد غالمی فرزند شهریار به ش ش 420 شهرضا و شماره ملی 
 1198847085 ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از پالک 930 به مساحت 88/20 مترمربع.

به ش ش 5674  اله  فرزند سیف  –احمدرضا شبانی شهرضا  53.رای شماره  4843 
حوزه1شهری قمشه و شماره ملی 1199891691:

الف(ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3028 به مساحت 178 مترمربع 
که به انضمام قسمتی از پالک1125جمعاتشکیل یکباب خانه را داده است.

ب(ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مفروزی ازپالک1125به مساحت16/90مترمربع 
که به انضمام قسمتی از پالک3028جمعاتشکیل یکباب خانه را داده است.

54.رای شماره 4096 –محمد جواد اباذری شهرضا فرزند عبدالرسول به ش ش 761 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199160601 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 222/95 مترمربع.
55.رای شماره 4097 –اعظم فاتحی فرزند اصغر به ش ش 3 شهرضا و شماره ملی 
به   1270 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ   1199225762

مساحت ششدانگ 222/95 مترمربع.
56.رای شماره 3471 –ابوالقاسم امیری فرزند حسن به ش ش 913شهرضا و شماره 
ملی 1198991348 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1272 

به مساحت 239 مترمربع.
57.رای شماره 2869 –حسام الدین اسدی فرزند ماندنی به ش ش 550 حوزه 1شهری 
گچساران و شماره ملی 4269544430 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1278 

به مساحت 159/25 مترمربع.
58.رای شماره 6398 –اصغر کفیل فرزند حسن به ش ش 362 شهرضا و شماره ملی 
1198801131  چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1305 

به مساحت  ششدانگ 226.85 مترمربع.
59.رای شماره 2664 –عبدالکریم شاهچراغی فرزند نعمت اله به ش ش 545 شهرضا 
وشماره ملی 1199129534 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1387 به مساحت ششدانگ 157/10 مترمربع.
–مهین حاج گداعلی فرزندابوالقاسم به ش ش 137 شهرضا و  60.رای شماره 2665 
شماره ملی 1199149829 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1387 به مساحت ششدانگ 157/10 مترمربع.
شهرضاو   17242 ش  ش  به  کریم  فرزند  سبزواری  –فریدون   3692 شماره  61.رای 
شماره ملی 1198452341 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1891 به 

مساحت 234/40 مترمربع.
و شماره  به ش ش 407 شهرضا  فرزند جعفر  –بتول رحمتی  62.رای شماره 3689 
ملی 1198816961 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1891 به مساحت 

228/97 مترمربع.
63.رای شماره 3450  -مسعود جانقربان  فرزند نوروز به ش ش 303 حوزه3شهرضا 
و شماره ملی 1198499788 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

2054 به مساحت ششدانگ 152/35 متر مربع.
حوزه3شهرضا   318 ش  ش  به  حیدر  فرزند  رحمتی  –شهناز   3451 شماره  64.رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199392375 ملی  وشماره 

152/35 متر مربع.
شهرضا   6 ح   139 ش  ش  به  حسین  فرزند  جاوری  –اصغر   5505 شماره  65.رای 

ویکهزارویکصدوهفت-دوهزارودویست  تمامت45حبه   1199363510 ملی  وشماره 
وچهل وسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2314 به 

مساحت ششدانگ 222/32 مترمربع.
66.رای شماره 5506 –افسر صفرپور فرزند علی اکبر به ش ش 622 ح یک شهرضا 
شش- و  سی  و  یکصد  و  یکهزار  و  تمامت26حبه   1199077313 ملی  وشماره 
دوهزارودویست وچهل وسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 2314 به مساحت ششدانگ 222/32 مترمربع.
کدملی 1190084775  و  به ش ش  اصغر  فرزند  –لیال جاوری   5534 67.رای شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2314 به مساحت 106/02 مترمربع. 
چهارم – شماره های فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه

68.رای شماره 4030 –غدیر علی آقاخانی فرزند احمد به ش ش 1147 شهرضا وشماره 
ملی 1199277444 سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

36 به مساحت 164/25 متر مربع.
69.رای شماره 4034 –مریم داد خواهی فرزند صمد به ش ش 1687 شهرضا وشماره 
ملی 1199325120سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

36 به مساحت 164/25 مترمربع.
70.رای شماره 3142  شهربانو بهرامی فرزندمیرم بک به ش ش 520ح 6 آباده و شماره 
ملی 2410647723  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 52 به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع.
71.رای شماره 3144 –شکوفه بهرامی فرزند محمدعلی به ش ش 3 ح 6 آباده وشماره 
ملی 2411411383  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

52 به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع.

72.رای شماره 4218 –فاطمه شبانی فرزند احمد به ش ش 817 شهرضا وشماره ملی 
1199161160 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 59 

به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
73.رای شماره 4219 –عباس بهرامی فرزند مرحوم عباس به ش ش 97 ح 2 شهرضا و 
شماره ملی 1199780502 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی 

از پالک 59 به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
74.رای شماره4856-مصطفی اباذری فرزند علیرضا به ش ش 378 شهرضا وشماره 
از یک باب خانه مفروزی از  ملی 1199405981 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از حریم جاده  بانضمام قسمتی  که  مترمربع  به مساحت ششدانگ 98/80  پالک 656 

فودان جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
75.رای شماره4857- لیال علی نقی فرزند هوشنگ به ش ش 348 شهرضا و شماره 
به مساحت  باب خانه  از  یک  از ششدانگ قسمتی  ملی1199182184 سه دانگ مشاع 
ششدانگ 98/80 مترمربع که بانضمام قسمتی از حریم جاده فودان جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
اله به ش ش 1199 شهرضا و  –حسام حیدرپور فرزند مسیح  76.رای شماره 2651 
شماره ملی 1199176737 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 

110/67 مترمربع.
77.رای شماره 4086 –سعید اسماعیلی شاهزاده علی اکبری فرزند کریم به ش ش 29 
حوزه1مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199607428 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 671به مساحت 159/30 مترمربع.
پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سودآباد

78.رای شماره 3935 –محمد حسین اسکندری فرزند اسماعیل به ش ش 35 ح یک قمشه 
و شماره ملی 1199226084 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

23 به مساحت ششدانگ210/50 مترمربع.
79.رای شماره 3936 سمیه یوسفی فر  فرزند نظر علی به ش ش 1263 شهرضا و 
شماره ملی 1199278602 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

23 به مساحت ششدانگ 210/50 مترمربع.
80.رای شماره 3931 –محمد مهدی اسکندری  فرزند اسماعیل  به ش ش 1050 ح یک 
قمشه وشماره ملی 1199276472 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ  205/30 مترمربع.
قمشه  یک  ح   1370 ش  ش  به  مهدی  فرزند  براهیمی   –ساره   3932 شماره  81.رای 
وشماره ملی 1199321958 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 23 به مساحت 76 ششدانگ205/30مترمربع.
82.رای شماره 3265 – سید حسام میر محمدی فرزند سید عبد الحسین به ش ش 1172 
شهرضا وشماره ملی 1198931493 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 23 به 

مساحت 206/62 مترمربع.
83.رای شماره 5791 – محمد حسین یوسفیان فرزند عبدالرسول به ش ش 91 حوزه 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199365467 ملی  شماره  و  6 شهرضا 

مفروزی از پالک 88/1 به مساحت ششدانگ 242/80 مترمربع.
یک  حوزه   957 ش  ش  به  اله  حبیب  فرزند  اسالمی  فرحناز   –  5792 شماره  84.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199162566 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 88/1 به مساحت ششدانگ 242/80 مترمربع.
85.رای شماره 3676 – محسن یوسفیان فرزند ایرج به ش ش و کدملی 1190069431 
شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 151/1 به مساحت 

ششدانگ 132/60 مترمربع.
کدملی  و  به ش ش  جمال  سید  فرزند  کهنگی  السادات  –بهاره   3680 شماره  86.رای 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  شهرضاسه   1190131684

151/1 به مساحت ششدانگ 132/60 مترمربع.
و  شهرضا   647 ش  ش  به  الرسول  عبد  فرزند  باقی  شماره5194-مرتضی  87.رای 
شماره ملی 1199185183تمامت 32 حبه وبیست –بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 148/1 به مساحت ششدانگ 125/13 مترمربع.
88.رای شماره5195- الهام پوینده فرزند عبد الرضابه ش ش 1010 شهرضا و کدملی 
1199318345تمامت 39 حبه وسه-بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 148/1 به مساحت ششدانگ 125/13 مترمربع.
و  به ش ش 1131 شهرضا  اله  فرزند فضل  –فریبا سبزواری  89.رای شماره 3686 
شماره ملی 1199112283 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

397 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
 97 ش  ش  به  اله  نعمت  فرزند  شهرضا  شبانی  -عبدالعلی   3685 شماره  90.رای 
حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199348546 چها ر دانگ مشاع از ششدانگ یک با ب 

خانه مفروزی از پالک 397 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
ششم –شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

91.رای شماره 5132 –جوادمیرکاظمی فرزند لطف اله به ش ش 260 ح 2 قمشه وشماره 
ملی 1199963143 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به 

مساحت ششدانگ 113/45 مترمربع.
ملی  وشماره  ش  ش  به  فیروز  فرزند  قاسمی  محمد  شماره5133–صدیقه  92.رای 
1190075008 حوزه2شهرضا  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 37 به مساحت ششدانگ 113/45 مترمربع.
93.رای شماره 2649 –رفعت کاظمی فرزند مانده علی به ش ش 154 شهرضاوشماره 
ملی 1198945151 سه دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 55 

و56 به مساحت ششدانگ 109/30 مترمربع.
 5991 ش  ش  به  قربانعلی  فرزند  زاده  عسگر  حسین  –محمد   2648 شماره  94.رای 
حوزه1شهری شهرضا وشماره ملی 1199894869 دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 55 و56 به مساحت ششدانگ 109/30 مترمربع.
حوزه4آبادان   1496 ش  ش  به  اله  سیف  فرزند  کرمی  –رضا   6020 شماره  95.رای 
وشماره ملی 1818547074 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای190باقیمانده و 

1365 و1366 به مساحت 146/20 متر مربع.
حوزه2سمیرم   97 ش  ش  به  جواد  فرزند  طاهری  –همایون   3337 شماره  96.رای 
وشماره ملی 1209431084 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 206 به مساحت 

152/11 مترمربع.
97.رای شماره 3693 –مصطفی روشن فرزند اسمعیل به ش ش 119سمیرم وشماره 
ملی 1209676435 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک206 که 

به پالک2377تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 172/44 مترمربع.
 1200009177 ملی  وکد  ش  ش  به  تیمور  فرزند  طائی  –آرزو   3694 شماره  98.رای 
به  که   206 پالک  از  مفروزی  خانه  ب  با  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  سمیرم 

پالک2377تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 172/44 مترمربع.
99.رای شماره 3558 –زهرا کاظمپور فرزند محمد علی به ش ش 651 شهرضا وشماره 
ملی 1199050253 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 210 به مساحت 

160/70 مترمربع.
به ش ش 759 شهرضا  ناصر  فرزند  زیارتگاهی  –زیبا گنجه  100.رای شماره 2580 
وشماره ملی 1199186317 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 210 به مساحت ششدانگ 154/27 متر مربع.
101.رای شماره 2578 –حجت اله گالبی فرزند فضل اله به ش ش 668 حوزه3شهرضا 
وشماره ملی 1199395870 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 210 به مساحت ششدانگ 154/27 مترمربع.
ش  ش  به  علی  محمد  فرزند  شهرضا  نیام  میر  مرتضی  شماره4202-سید  102.رای 
385 شهرضا وشماره ملی 1199118702 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1188 به مساحت ششدانگ 91/30 مترمربع.
حوزه4آبادان   582 ش  ش  به  حسن  فرزند  نیا  قبادی  شماره4203-الهام  103.رای 
از  باب مغازه مفروزی  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  ملی 1818494558 سه  وشماره 

پالک 1188 به مساحت ششدانگ 91/30 متر مربع.
هفتم  –شماره های  فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه

104.رای شماره 4895  –صدیقه عبد اللهی دمنه  فرزند خلیل اله  به ش ش 2450 فریدن 
وشماره ملی 1159398828 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

18 به مساحت  ششدانگ  114/80 مترمربع.
105.رای شماره 4892 –مصطفی ربیعی فرزند علی  به ش ش 19 شهرضا وشماره 
ملی 1199590843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 18 به 

مساحت ششدانگ114/80 مترمربع.
106.رای شماره 4098 –هادی پور خاقان فرزند کیومرث به ش ش 137 حوزه مرکزی 
شهرضا وشماره ملی 1199662682 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 85 به مساحت ششدانگ 271/80 مترمربع.
–کاظم پور خاقان فرزند کیومرث به ش ش 2 حوزه مرکزی  107.رای شماره 4099 
شهرضا وشماره ملی 1199681024 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 85 به مساحت ششدانگ 271/80 مترمربع.
هشتم –شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

108.رای شماره 3468 –محمد ذوالفقاری فرزند اسفندیار  به ش ش 513 حوزه1قمشه 
وشماره ملی 1199313378 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 10 به 

مساحت 153 مترمربع.
یک  ح   16 ش  ش  به  صادق   فرزند  قمبوانی  منصوری  لیلی   3568 شماره  109.رای 

روستائی دهاقان وشماره ملی 5129879430 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ  115/79 مترمربع.

حوزه3   45 ش  ش  به  رمضانعلی  فرزند  زمانی  رضا  –احمد   3572 شماره  110.رای 
شهرضا وشماره ملی 5129889150 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 10 به مساحت ششدانگ 115/79 مترمربع.
111.رای شماره 652 - عباسعلی آملی  فرزند غالمعلی به ش ش 130 شهرضا وشماره 
ملی 1199045047 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

12 به مساحت ششدانگ 176/08 مترمربع.
112.رای شماره 653 –زهرا متوسل شهرضا فرزند نعمت اله به ش ش 649 حوزه 3 
شهرضا وشماره ملی 1199381568 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 176/08 مترمربع.
حوزه6آباده   63 ش  ش  به  محمد  فرزند  خواه  عطا  –رضا   2468 شماره  113.رای 
 وشماره ملی 2411315287 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 213 به مساحت

197/80 مترمربع.
نهم – شماره های مفروزی از 68 - اصلی مزرعه سید آباد

114.رای شماره 4171 –آیت اله کار آور کرویه فرزند عباس به ش ش 44 ح 2 شهرضا 
وشماره ملی 1199784664 ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 99/88 مترمربع.

 762 ش  ش  به  حسام  سید  فرزند  طالئی  میر  محسن  –سید   1203 شماره  115.رای 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199108596 ملی  وشماره  شهرضا 

مساحت ششدانگ 217/70 مترمربع.
116.رای شماره 1208 –منصوره دهقان فرزند محمد علی به ش ش 493 ح 3 شهرضا 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199380024 ملی  وشماره 

ششدانگ 217/70 مترمربع.
دهم - شماره مفروزی از 68/1 - اصلی مزرعه میر آباد که به شماره225- اصلی 

تبدیل گردیده است.
ح  به ش ش 11055  الحمد  فرزند شیبت  پور  نصیر  –علیرضا  117.رای شماره4287 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209100843 ملی  وشماره  سمیرم  شهری  یک 

143/13 مترمربع.
یازدهم  -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

118.رای شماره 3816  –محمد علی رضائی  فرزند همتعلی  به ش ش 52 حوزه1مرکزی 
استثناءبهاءیک-  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638374 ملی  وشماره  شهرضا 

شانزدهم اعیانی مفروزی از پالک 87 به مساحت 137 مترمربع.
 38 ش  ش  به  مصطفی  فرزند  کرویه   محمودیه  –حمیده   3161 شماره  119.رای 
حوزه2شهرضا وشماره  ملی 1199788325 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت 205/61 مترمربع.
120.رای شماره 3162 –سید حسین رهنمائی فرزند سید جالل  به ش ش 23 شهرضا 
وشماره ملی 1199740179 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 149 به مساحت ششدانگ 205/61 مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3809 شماره  121.رای 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209536366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 261 به مساحت 144/80 مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3810 شماره  122.رای 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209536366 ملی  وشماره  سمیرم  حوزه2مرکزی 

مفروزی از پالک 261 به مساحت 146/20 مترمربع.
123.رای شماره3812- علی عسکر امیری فرزندسرمست به ش ش1634 حوزه2مرکزی 
ازپالک261به  مفروزی  خانه    باب  یک  ملی1209536366 ششدانگ  وشماره  سمیرم 

مساحت 146/65مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3821 شماره  124.رای 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209536366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 261 به مساحت 146 مترمربع.
حوزه   93 ش  ش  به  سهراب   فرزند  صبوری  رضا  -محمد   4286 شماره  125.رای 
روستائی شهرضا وشماره ملی 1199808288 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.
126.رای شماره 3160 –گلدانه امیری فرزند لهراسب به ش ش 2081 حوزه2مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209542226 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت 150/40 مترمربع.
127.رای شماره 3135 –حمداله محمودی  فرزند الیاس به ش ش 4 حوزه 2 مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209821826 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 495 به مساحت 

200/24 مترمربع.
128.رای شماره 3469 – علیرضا سلیمانی فرزند حسن آقا به ش ش 21حوزه2مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209829746 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت 192/37 مترمربع.
–صدراله قاسمی فرزند گل محمد  به ش ش 3588 حوزه 2  129.رای شماره 3971 
سمیرم وشماره ملی 1209557436 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت150/86 مترمربع.
130.رای شماره 2672 –غالم محمودی فرزند دالور  به ش ش 2147 حوزه2سمیرم 
وشماره ملی 1209542897 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 495 به مساحت ششدانگ 200  مترمربع.
به ش ش 2702حوزه2  بهمن  فرزند  –حلیمه ونکی شیرازی  131.رای شماره 2673 
سمیرم وشماره ملی 1209548518 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 495 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
وشماره  شهرضا   377 ش  ش  به  کریم  فرزند  تاکی  اله  –آیت   438 شماره  132.رای 
ملی 1198973102 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت 27/75 

مترمربع.
حوزه2سمیرم   2 ش  ش  به  سهراب  فرزند  عباسی  –مسیح   3555 شماره  133.رای 
وشماره ملی 1209825279 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 534 به 

مساحت 139/58 مترمربع.
134.رای شماره 2875 –روح اله اسماعیلی موسی آبادی فرزند قربانعلی به ش ش 29 

دهاقان وشماره ملی 5129930525:
 30/90 مساحت  به   537 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  –ششدانگ  الف 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا" تشکیل یک باب خانه را داده است.
 126/05 مساحت  به   1444 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ب- ششدانگ 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 537 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
دوازدهم – شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد

135.رای شماره 3830 –مصطفی ضیائی فرزند نبی اله به ش ش 162 قمشه وشماره 
ملی 1199210323 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ184 مترمربع.
136.رای شماره 3831 –فاطمه اباذری شهرضا فرزند حسن به ش ش 461 شهرضا 
وشماره ملی 1199839541 سه  دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 321 به مساحت ششدانگ 184 مترمربع.
137.رای شماره 4938 –ابراهیم رحیم پور فرزند مهدی به ش ش 59 حوزه2شهرضا 
وشماره ملی 5129845803 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 321 به مساحت ششدانگ 95/48 مترمربع.
138.رای شماره 4939 –کبرا کیانی بروجنی فرزند یداله به ش ش 49 حوزه1 روستائی 
باب خانه  از ششدانگ یک  سمیرم سفلی وشماره ملی 5129876946 دو دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 95/48 متر مربع.
سیز دهم - شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه

139.رای شماره 4950 –مرتضی رزمی پور فرزند گودرز به ش ش 5 قمشه وشماره 
مساحت175/80  به   13 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی1199664448ششدانگ 

مترمربع که در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا می باشد.
140.رای شماره 3896 –زهرا بخشی زاده فرزند قمصور به ش ش 20484 شهرضا 
وشماره ملی 1198484713 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

13 به مساحت ششدانگ 262/50 مترمربع.
1241حوزه  ش  ش  به  نوراله  فرزند  زاده  بخشی  غالمعلی   -4728 شماره  141.رای 
قشقائی شیرازوشماره ملی 2293635945 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 262/50 مترمربع.
142.رای شماره 4106 – امان اله میرزا خانی فرزند ولی به ش ش 855حوزه قشقائی 
به   39 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  2293632083 ششدانگ  ملی  وشماره  شیراز 

مساحت 264/88 مترمربع.
143.رای شماره 1393 –محمود چراغی فرزند علیجان به ش ش 602 حوزه روستائی 
خشت وکمارج وشماره ملی 5479554719 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

106 به مساحت 213/50 مترمربع.
 1453 ش  ش  به  بهمنیار  فرزند  مقدم  صفری  –بهمن   3808 شماره  144.رای 
حوزه1مرکزی کازرون وشماره ملی 2371319554 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 112 به مساحت 176/80 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/09/05  

 تاریخ انتشارنوبت دوم:93/09/20
384 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا           
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محرومیت برای دو بازیکن دوپینگی فوتبال

دکتر احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون پس از اعالم نتایج آزمایش کنترل 
دوپینگ دو بازیکن که مثبت اعالم شده بود، گفت: یکی از بازیکنان در لیگ برتر و دیگری 
مربوط به تیم های حاضر در لیگ دسته دوم بود که در جام حذفی مورد نمونه گیری قرار 

گرفته بودند. کمیته انضباطی به محرومیت دوساله این بازیکنان رای داد.
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راجرز: لیورپول شایسته 
صعود نبود

 قدرت های  برترجودو
 آسیا روی تاتامی

لیورپول پس از تساوی خانگی برابر بازل در جایگاه سوم گروهش ایستاد و 
راهی لیگ اروپا شد تا نتواند به مرحله بعد لیگ قهرمانان برسد.

برندان راجرز، س��رمربی لیورپول پس از ناکامی تیمش در لیگ قهرمانان 
اروپا گفت: قطعا از نتیجه  کسب شده بسیار ناراحت و ناامید هستم. فصل 
گذشته پس از نمایش خوبی که داشتیم جواز حضور در لیگ قهرمانان را 
به دست آوردیم و انتظار داشتم در این فصل تیمم نمایش خیلی بهتری در 
این رقابت ها داشته باشد. متاسفانه در طول این بازی و بازی های گذشته 
بد عمل کردیم و باید بگویم که شایسته صعود به مرحله بعد نبودیم. هیچ 
بهانه ای برای صعود نکردن نمی توانیم داشته باشیم؛ چرا که شش بازی انجام 
دادیم و در کل شش بازی خوب نبودیم. ولی فراموش نکنید ترکیب تیم من 
با فصل گذشته عوض شده است. هنوز فصل به پایان نرسیده و می توانیم 

نتایج بهتری کسب کنیم.

  هشتمین دوره رقابت های نوجوانان و پانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان 
آسیا طی چهار روز و از صبح امروز)پنج شنبه( به میزبانی هنگ کنگ برگزار خواهد 

شد. 
در این مسابقات با حضور 322 جودوکار دختر و پسر از 22 کشور برگزار می شود که 
در بخش نوجوانان 172 جودوکار و در بخش جوانان 155 جودوکار به رقابت خواهند 
پرداخت. در رده نوجوانان و در بخش دختران 68 جودوکار و در بخش پسران 104 
جودوکار کار خود را از امروز آغاز می کنند. در رده جوانان نیز 96 نفر در بخش پسران 
و 55 جودوکار در بخش دختران حضور خواهند داش��ت.در واقع تمامی تیم های 

قدرتمند قاره کهن در این دوره از مسابقات حضور دارند.
 تیم های ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان و مغولستان با ترکیب کامل به میدان 
آمده اند. چین، هندوستان، قرقیزستان، عربستان، کویت، ماکائو، نپال، پاکستان، 
فیلیپین، تاجیکستان، ترکمستان، چین تایپه، یمن، ایران و میزبان سایر تیم های 

حاضر در این دوره از مسابقات هستند.

لیگ برتر فوتبال کشور 
در هفته هفدهم امروز، 
)پنجشنبه( با انجام پنج 
دیدار به پایان خواهد رسید که از ساعت 15 
ذوب آهن اصفهان در شهر تبریز میهمان 
تراکتور سازان است ذوب آهن که در جام 
حذفی قدرتمندانه پس از شکست سرخابی 
های پایتخت به فینال رسیده، با روحیه ایی 

مضاعف گام به تبریز گذاشته است. شاگردان یحیی گل محمدی 
 که در اوایل فصل برای رهایی از قع��ر جدول می جنگیدند در 
هفته ه��ای پایانی نیم فصل نخس��ت خود را ب��ه جمع 9 تیم 
اول جدول رس��انده اند. سبزپوش��ان اصفهانی ک��ه در بازی با 
ش��اگردان خطیبی تنها محسن مس��لمان را در اختیار ندارند 
در هفته ش��انزدهم با یک بازی روان و هدفمن��د با نتیجه 3 بر 
1 از س��د صبای قم گذش��تند و به رده نهم صع��ود نمودند. از 
طرفی تیم تراکتورسازی که در رده سوم قرار دارد، هفته قبلی 
در اهواز با نتیجه 2 بر 3 مغلوب فوالد خوزس��تان شد و در این 
بازی به حداکثر امتیاز نیاز مبرم��ی دارد که این می تواند برای 
شاگردان یحیی گل محمدی فرصت محسوب شود چراکه تیم 
خطیبی برای بازگشایی دروازه رش��ید مظاهری سرا پا حمله 
می کند و ذوبی ها می توانند در ض��د حمالت و حتی ضربات 
ایس��تگاهی به نتیجه دلخواه برس��ند، اگر در بازی امروز ذوب 
آهن با یک امتی��از زمین را ترک کند و از طرفی پرس��پولیس 
مقابل فوالد خوزستان تن به شکست دهد، شاگردان درخشان 

جای خود را در ج��دول رده بندی به 
شاگردان یحیی گل محمدی خواهند 
داد ک��ه این مه��م دور از دس��ترس 
 بازیکنان با انگیزه ذوب آهن نخواهد 
ب��ود. ذوب آه��ن در ای��ن دی��دار به 
نوع��ی ب��رای دیگ��ر تی��م اصفهانی 
ب��ازی م��ی کن��د چراک��ه توق��ف 
تراکتور باعث خوش��حالی سپاهانی 
ه��ا خواهد ش��د.قبل از ای��ن دی��دار و از س��اعت 14:15 تیم 
 پرس��پولیس در ورزش��گاه آزادی میزب��ان فوالدخوزس��تان

 می باشد، سرخ پوش��ان تهرانی که در جام حذفی مقابل ذوب 
آهن تن به شکست داده بودند از نظر روحی در شرایط مناسبی 
نیس��تند، در مقابل فوالد خوزس��تان به دنبال تساوی نیست 
چراکه اس��کوچیچ می داند که این پرس��پولیس به راحتی 3 
امتیاز تقدیم می کند هرچند این مربی احتیاط را در دس��تور 
کار خواهد داد. فوالد ب��ا 28 امتیاز در رده چهارم ق��رار دارد و 
پرسپولیس 22 امتیازی رده هش��تم را از آن خود کرده است.

در دیگ��ر بازی ها که از س��اعت 15 اس��تارت خواه��د خورد، 
 پدیده در شهر مقدس مشهد از نفت مسجد سلیمان پذیرایی

 می کند. تیم صدرنشین نفت و راه آهن در تهران به مصاف هم 
می روند و در آخرین بازی و از ساعت 16:20 استقالل خوزستان 
میزبان استقالل پایتخت می باش��د، آبی پوشان تهرانی با 27 
امتیاز در رده پنجم ایستاده اند و آبی پوشان خوزستان در رده 

یازدهم ایستاده اند.  

کوهنورد مشهور ایران گفت: وزارت ورزش 
کمکی به م��ن نمی کند و با ف��روش جوایز، 
هزینه های صعود به قله ه��ای باالی 8 هزار 
متر را تامین می کنم.عظیم قیچی ساز ،  اظهار 
داشت: چند ماه پیش مصاحبه ای انجام دادم و 
گفتم وزیر ورزش ورزشکار مطرح کوهنوردی  
را هم نمی شناسد و از آن زمان 5 ماه گذشته 
است. تاکنون یک دقیقه هم نتوانستم با وزیر 

صحبت کنم.
5 ب��ار از طری��ق اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان ش��رقی 
و فدراس��یون کوهنوردی ب��رای دیدن وزی��ر اقدام ک��ردم تا 
 مش��کالت پیش رویم را بازگو کنم ام��ا دریغ از ی��ک بار وقت 

مالقات.
وی ادامه داد: طبق قانون می خواهم از تس��هیالت تحصیلی به 
 عنوان ورزشکاری که عناوینی را در جهان دارد، استفاده کنم که

 6 ماه است پیگیری هایم به نتیجه نرس��یده و در سازمان های 
مختلف مرا پاس کاری می کنند.

کوهنورد مشهور ایران که تاکنون 13 قله مرتفع باالی 8 هزار متر 
را فتح کرده است،  عنوان کرد: هنگام تجلیل از قهرمانان با توجه 
به رتبه ای که من داشتم باید بیش از 30 سکه دریافت می کردم 
اما تنها 12 سکه به من دادند که آن را هم نگرفتم تا حق واقعی ام 

پرداخت شود.
 گفتند به این موضوع رس��یدگی می کنند، ام��ا فکر نمی کنم 
نتیجه ای داشته باشد و امیدی ندارم. اگر قرار باشد 12 سکه به من 

بدهند هرگز نمی پذیرم.قیچی ساز با 
مطرح کردن این سؤال که نمی دانم 
وزارت ورزش برای چه کاری بنا شده 
اس��ت، گفت: ای��ن وزارتخانه بدون 
ورزش��کاران هویتی ن��دارد و غیر از 
رسیدگی به مشکالت ورزشکاران چه 
کار دیگری می خواهد انجام می دهد؟ 
من فقط حق و حقوقم را می خواهم 
نه چیز دیگری. فقط می خواهم مرا به 
عنوان ورزشکار به دانشگاه معرفی کنند اما این کار کوچک را هم 

انجام نمی دهند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی اسبق 
هیچ نقش��ی در صعود من به قله ها نداش��تند،  گفت: با فروش 
 جوایزی که دریاف��ت می کن��م هزینه های صع��ودم را تامین

 می کنم.
 من برای صعود به قله ه��ا که هزینه باالیی هم دارد اسپانس��ر 
می گیرم و کمکی از سوی وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی 

نشده است.
قیچی ساز در پایان با اش��اره به اینکه بهار 94 آخرین قله باالی 
8 هزار متر را فتح خواهم کرد،  گفت: قله لوتسه آخرین قله برای 
ثبت رکورد جهانی و پیوستن به باش��گاه 8 هزارتایی ها خواهد 
بود البته می خواهم پس از آن قله اورست را یک بار دیگر آن هم 
 بدون اکس��یژن فتح کنم تا یک افتخار برای کشورم ثبت کرده 

باشم.

مصاف سرخابی ها با جنوبی ها 

ذوب غول کش به تبریز رسید
کوهنورد مشهور ایران:

با فروش جوایزقله های بلند جهان را فتح می کنم

سقوط دو پله ای گیتی پسند
تیم فوتبال گیتی پسند 
در یک��ی از بازی ه��ای 
مهم لیگ دسته اول در 
هفته نهم به اس��تقالل 
اهواز باخت تا سقوطی 
دو پل��ه ای را در جدول 

رده بندی تجربه کند.
 رقابته��ای هفت��ه نهم

 لیگ دسته اول فوتبال 
ایران برگزار ش��د و در ش��رایطی ک��ه انتظار می رفت تی��م فوتبال 
گیتی پسند بتواند در تقابل با اس��تقالل اهواز حداقل بازنده نباشد 
شاگردان واهیک تروسیان با نتیجه دو بر یک به آبی های اهواز باختند 
تا شرایطش��ان در جدول رده بندی کمی نگران کننده شود. گلهای 
اس��تقالل اهواز در این بازی توسط کریم ش��اوردی در دقیقه 10 و 
امید سینک در دقیقه 56 به ثمر رسید. تک گل گیتی پسند هم در 
دقیقه 11 به نام سجاد سیفی ثبت شد تا نماینده فوتبال اصفهان در 
 لیگ دسته اول با این نتیجه 14 امتیازی بماند و با دو پله سقوط به 

رتبه ششم جدول لیگ در گروه الف برسد.

 مسلمان  استقاللی شد
باشگاه ذوب آهن اعالم 
کرد: پیوس��تن محسن 
مسلمان به تیم فوتبال 
اس��تقالل ته��ران، به 
صورت قرضی و ش��ش 
ماهه ب��وده و منوط به 
پرداخت 500 میلیون 
تومان از س��وی باشگاه 
اس��تقالل ته��ران ب��ه 

باشگاه ذوب آهن است.
تالش بی ثبات مس��لمان برای اثبات هواداری به سرخ ها وچرخش 

عجیب 180 درجه ای مسلمان بین استقالل و پرسپولیس!
محسن مسلمان با سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس و بارها نشان 
 دادن عدد 6 برای کری خواندن با اس��تقاللی ها، با حضور در باشگاه

 آبی ها، قرارداد داخلی امضا کرده است.
  تا اینجای کار نمی ت��وان خیلی ایرادی ب��ه وی وارد کرد، چرا که در

 سال های اخیر بارها این اتفاق افتاده و در فوتبال حرفه ای دیگر عشق 
به پیراهن و هوادار حرف اول را نمی زند.

 جالب اس��ت بدانید که پیش از رفتن این بازیکن به جمع شاگردان 
علی دایی، حرف و حدیث های زیادی در خصوص استقاللی بودن او و 
مادرش شنیده می شد و حتی گفته می شد که مادرش نمی گذارد او 
به پرسپولیس منتقل شود. ولی سرانجام مسلمان به صورت قرضی به 
مدت یک نیم فصل به پرسپولیس پیوست و به یمن بازی های نسبتا 
خوبش جایگاه قابل قبولی در بین هواداران پیدا کرد و بارها استقاللی 

بودنش را تکذیب کرد.

انتقال حاتمی به استقالل و 
پرسپولیس در آستانه منتفی شدن

انتق��ال مداف��ع تیم 
فوتبال سایپا به یکی 
از دو تیم اس��تقالل و 
پرسپولیس در آستانه 

منتفی شدن است.
به گزارش خبرگزاری 
فارس،هر دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس 
خواه��ان جذب بابک 
حاتمی بودند اما تا امروز هیچ یک از دو باشگاه اقدام عملی به جز 
ارسال نامه به باشگاه سایپا برای جذب این مدافع انجام نداده اند.

قرار بود هر باش��گاهی که خواهان حاتمی اس��ت 200 میلیون 
به باشگاه س��ایپا پرداخت کند. 150 میلیون تومان نقدی و 50 
میلیون تومان هم یک ماه دیگر اما مدیران استقالل و پرسپولیس 
پولی پرداخت نکردند.به نظر می رس��د انتقال حاتمی به این دو 

باشگاه منتفی خواهد شد.

ادامه کار خاکپور و افاضلی در تیم امید
رییس روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال از 
ادام��ه فعالی��ت کادر 
فن��ی تیم امی��د خبر 

داد.
حسینی  امیرحسین 
پس از جلس��ه هیات 
رییس��ه فدراس��یون 
فوتب��ال در جم��ع 
خبرنگاران اظه��ار کرد: طبق توافق انجام ش��ده آقای افاضلی و 
خاکپور که تیم ملی امید را به اردوی قطر ب��رده بودند، تا زمان 
انتخاب س��رمربی جدید تیم امید - که در جلسات بعدی هیات 

رییسه انتخاب می شود - به کارشان ادامه می دهند.

 پای توپ های تقلبی به 
لیگ برتر بازشد!

در نشست مهندسی ورزشی عنوان ش��د که توپ های غیراستاندار 
و تقلبی در لیگ برتر ایران وجود داش��ته اس��ت. مهندسی ورزشی 
تخصصی است که در آن طراحی عناصر، فضاها و اماکن ورزشی از 
قبیل کف پوش ها، فضا، نور و صداگیری و..... از یک سو و شناسایی 
نکات مهم در تحلیل و طراحی ابزار جدید،  از سوی دیگر مورد توجه 
قرار می گیرد. تجهیزات ورزش��ی غالباً جزیی از بدن انس��ان تلقی 
می شوند. مهندسی پزشکی ، فیزیک مکانیک، تکنولوژی ساخت و 
تولید، دانش شیمی و پلیمری و .. همگی در یک مجموعه و به منظور 
ساخت ابزار بهتر مورد بهره برداری قرار می گیرند.رضا سارنگ مدیر 
گروه  مهندسی ورزش واحد علوم و تحقیقات گفت:برخی مدعی اند 
که کارهایی انجام داده اند اما در عمل رد پایی از مهندسی ورزش در 

ورزش کشور نمی بینیم. 

رییس فدراسیون ورزش های بیماران 
خ��اص وپیون��د اعضاءکش��ور، ازتوجه 
وحمای��ت وی��ژه دول��ت آق��ای دکتر 

روحانی،ازبیماران خاص وپیونداعضاء خبرداد.
سیدباقر فاطمی نسب رییس فدراسیون ورزش های بیماران 
 خ��اص، پیش از برگ��زاری آیی��ن مجم��ع انتخاباتی هیات

  ورزش های خاص استان اصفهان درگفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگارزاینده رود،با این اش��اره که پنج میلیون بیماران 
خاص ازقبیل دیابتی 1و2، تاالس��می نوع م��اژور، دیالیزی، 
هیموفیلی وپیوند اعضاء، تحت پوشش فدراسیون داریم که 
نیاز به توجه خاص دارند گفت:خوش��بختانه دردولت آقای 
دکترروحانی توجه ویژه ای به بیماران خاص می شود وبه پیرو 
آن وزارت ورزش وجوانان به ویژه شخص آقای دکترگودرزی 
وزیرمحترم ورزش وجوانان وس��ید نصراله س��جادی معاون 
ورزش قهرمانی ایش��ان، با نگاه خاصی به رفع مشکالت این 
عزیزان وفدراسیون،مس��اعدت کردند تا ورزش ناشنوایان را 
ازفدراس��یون ورزش های خاص وپیوند اعضاء منفک کنند 
وزمینه ای فراه��م نمایند تا بودجه هایی ه��م به ورزش این 

عزیزان تخصیص داده شود.
سید باقرفاطمی نسب رییس فدراسیون ورزش های بیماران 
خاص وپیوند اعضاء جمهوری اسالمی ایران،درادامه افزود:من 
با بیش از ده سال تجربه خدمت دراین فدراسیون وقوف کامل 
دارم بیماران خاص که ازانسان های صبوروبا اخالق جامعه 
هستنند،نیازمبرمی به توجه خاص مسووالن ومردم شریف 
ایران دارند.بیمارانی که روزانه،به طور مرتب باید قرص صرف 
کنند،خون دریافت نمایندو انسولین تزریق کنند تا با اتکال به 
عنایات پروردگار توانا بتوانند ادامه حیات دهند،بهبودی نسبی 

بیابند،ازدواج کنندودرجامعه مسوولیت بپذیرند.
وی تصریح کرد: فدراس��یون ورزش های بیم��اران خاص، 
پرمخاطب ترین فدراس��یون ورزشی است که درحال حاضر 
بالغ برپنج میلیون بیمار را تحت پوشش دارد وتنها فدراسیونی 
 اس��ت که عالقه ندارد از نظر کمی ارتقاء پیدا کند، بلکه آرزو

می کند هر چه زودتراین مخاطبین ش��فا یافته وبه زندگی 
بازگردندوهرروزازتعدادشان کاسته شود.

اولویت کارفدراس�یون،درمان محوردر2بعدهمگانی 
وقهرمانی است

رییس فدراس��یون ورزش ه��ای بیماران خاص با اش��اره به 
داروهایی که بیماران خاص روزان��ه مصرف می کنند اظهار 
داش��ت:به همان اندازه که بیماران خاص روزانه دارو مصرف 
 می کنن��د، باید به همان ان��دازه هم  به ورزش ،ب��ه ویژه به

 ورزش های هوازی که درواقع متضمن س��وخت وسوز بدن 
این عزیزان اس��ت بپردازند تا به بیماری های روحی،روانی 

وافسردگی مبتال نشوند.
وی افزود:اولویت کار این فدراسیون،درمان محوری است که 
در دو بعد همگانی وقهرمانی لحاظ می شود،که دربعد قهرمانی 
برنامه های خاصی درنظرداریم که باید به زودی تدوین یابند.

فاطمی نسب س��پس به دوره های گذشته پرداخت و اضافه 
کرد:متاسفانه ادغام ورزش ناشنوایان با ورزش بیماران خاص 

درسال1390کارغیرکارشناسی وغیر اصولی بود که صورت 
گرفت وبا این ادغام عمال ورزش بیماران خاص کشوررا با رکود 
فاحشی مواجه کرد. رییس فدراسیون ورزش بیماران خاص 
افزود:امیدواریم با توجه به برنامه های تدوینی بتوانیم بهتر از 
گذشته به ارایه خدمت به عزیزان مبتال به بیماری های خاص 
ادامه دهیم،چرا که خدمت به این عزیزان را عبادت وباقیات 
وصالحات می دانیم وخود را موظف می دانیم درخدمت آنان 

باشیم.
وی با تاکید ب��ه این که مردم ش��ریف ایران اس��المی،با پی 
ب��ردن به اهمی��ت وارزش اه��داء عضوکه ی��ک عمل صالح 
وانس��انی اس��ت،می توانند با اه��داء عضوی ازجس��د زنده، 
زمینه  بازگش��ت  هفت انس��ان دیگربه زندگ��ی رافراهم 
س��ازند گفت: بیمارپیوند عضوی که امیدی ب��ه زنده ماندن 
نداشت،با گرفتن یک عضوبه زندگی برگشت،رشته مهندسی 

راگذراند،همسر اختیارکردوصاحب فرزندشد.
وی درتایید سخنان خود به تشکیل نمایشگاه جهانی پیوند 
عضواش��اره کردوافزود:نمایش��گاهی که هردو سال یک بار 
در یکی از کش��ورهای جهان تش��کیل می ش��ود ورؤسای 
فدراس��یون های ورزش بیماران خاص و پیوند عضو گردهم 
می آیند که ما هم عضوآن هس��تیم، به مردم دنیا نشان داده 
 می شود که چگونه با اهداء یک عضو،انسانی را به زندگی باز 

می گردانیم.
سیدباقرفاطمی نسب، با اش��اره به بیماران تاالسمی گفت: 
بیماران تاالسمی نیازمبرمی به خون دارندوبا دریافت خون 
به زندگی بازمی گردند، لذا مابایستی زمینه ای فراهم کنیم تا 
این عزیزان به سمت ورزش های همگانی وکم هزینه سوق 
داده شوند ودر ورزش های هوازی شرکت بکنند و با دریافت 
 خون الزم زندگی بهتری داشته باش��ند. رییس فدراسیون

 ورزش ه��ای خ��اص کش��وردرانتهای ای��ن گف��ت 
وشنوداظهارداش��ت:در ح��ال حاض��ر درمراکز25 اس��تان 

کش��ورهیات های فعالی داریم که برنامه درم��ان محوررا با 
ورزش وتحرک بیشتر درکنار تغذیه مناسب به اجرا درآورده 
اند که اس��تان اصفهان به ویژه ش��هر اصفهان از بهترین ها 
بوده وبیشترین خدمت رادراین راستا ارایه نموده است، وی 
خاطرنش��ان کرد: کمیته بیماری های خاص استانداری ها 
 همه ماهه ودربعضی مواقع هر دوماه یکبار، تش��کیل جلسه

 می دهندکه مدی��ران کل ورزش و جوان��ان باید با همراهی 
رؤس��ای هیات های ورزش بیماران خاص درآن جلس��ات 
حضور پیدا بکنند ومشکالت رامطرح نمایند که بدون شک از 
این طریق می توان کارهای بزرگی رابرای این بیماران عزیز 
 به انجام رساند.س��ید باقر فاطمی نس��ب، رییس فدراسیون

 ورزش ه��ای خ��اص کش��وردرپایان افزود:بال��غ برپن��ج 
 میلی��ون بیماران��ی داری��م که انس��ولین وق��رص مصرف

 م��ی کنند،دچارتاالس��می م��اژور، هیموفیلی،دیالی��زی 
وپیوند اعضاء،مثل پیوند کلیه، پیون��د کبد وریه وقلب ومغز 
اس��تخوان می باش��ند،لذابا توجه به ارایه خدماتی که برای 
این تعدادبیمارتحت پوش��ش، نیاز به بودجه و اعتبار کافی 
داریم،ضمن این که وس��ایل ورزشی مناس��بی راهم طلب 
می کنندوهمان طور که اشاره ش��د،اخیرا یعنی حدود پنج 
ماه پیش، ناشنوایان از این فدراسیون جداشدند وما درحال 
تدوین برنامه های اجرایی سال 1394هستیم، به اضافه برنامه 
پنج س��اله اول که به برآورد مالی ویژه ای نیاز دارد، اما برای 
چندماه باقی مانده ازس��ال 93وزارت ورزش وجوانان مبلغ 
440میلیون تومان اعتباراولیه را به این فدراسیون اختصاص 
 داده که کافی نیس��ت ولی برای شروع خوب است وما تالش

 می کنیم، ازمنابع مالی بعضی از ارگان ها وسازمان ها، مثل 
 بنیاد بیم��اری های خاص،اف��راد خی��ر ونیکوکار،بانک ها و

 ش��رکت های خصوصی منابع مالی مورد نیازمان را تامین 
کنیم .

 برای دومین دوره متوالی،یزدان پناه انتخاب شد

 گرچه انتخاب��ات رییس هیات جدی��د ورزش های بیماران 
خاص وپیوند اعضاء فقط یک کاندید داش��ت، لیکن به گفته 
 رییس فدراس��یون بهترین وشایس��ته ترین ف��ردی که در

سال های گذشته گام های مثبت وارزشمندی را درراستای 
پیوند اعضاء نفرات تیم های ملی برداشته ویارویاور فدراسیون 
بوده درپس��ت قبلی خ��ود ابقاء ش��دکه باید به ف��ال نیک 
بگیریم. درمجم��ع عمومی انتخابات ریی��س هیات ورزش 
های بیماران خ��اص وپیوند اعضاء اس��تان اصفهان،عباس 
یزدان پناه برای دومین دوره متوالی باکس��ب 14 رای برای 
یک دوره چهارساله دیگردرپس��ت خود ابقاءشد.سه شنبه 
گذشته  با حضور سید بار فاطمی نس��ب رییس فدراسیون 
ورزش های بیماران خاص وپیوند اعضاء ودکتر محمد سلطان 
حس��ینی مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان اصفهان،مجمع 
عموم��ی انتخاب ریی��س هی��ات درتاالرافتخارات س��رای 
ورزش��کاران اصفهان برگزارش��د وهمان طور ک��ه ازپیش 
انتظار می رفت،عباس ی��زدان پناه با اح��راز 14 رای  برای 
چهارسال دیگر درسمت خود باقی مانددراین مجمع سلطان 
حس��ینی مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان که ش��خصیت 
علمی ودانشگاهی دارد ضمن خوش��آمد گویی به حاضران 
طی س��خنانی اظهار داش��ت: هیات ورزش ه��ای بیماران 
خاص اصفهان با مدیریت خوب آق��ای یزدان پناه که از افراد 
متواضع،توانمند وشایسته ای می باشد،درسال های گذشته 
هیات برتر کش��ورمان بوده و کارهای بزرگ وبا ارزش��ی را 
برای بهبود این بیماران به وی��ژه دربخش پیوند اعضاء انجام 
داده است که امیدواریم با انتخاب مجدد، ایشان درکارهای 
 خیری که پی��ش رو دارند با موفقیت های بیش��تری مواجه
  شوند.رییس فدراسیون نیز با ایراداین مطلب که فدراسیون

 ورزش های بیماران خاص، بیمه حضرت ابوالفضل)ع( است 
گفت:از اینکه باردیگرشاهد انتخاب آقای یزدان پناه رییس 
پیش��ین هیات ورزش های بیماران خاص اس��تان اصفهان 
 ش��دم بس��یار خوش��حالم، چرا که ایشان از رؤس��ای موفق 
هیات های اس��تان ها بوده ودربخش پیوند اعضاء، تیم های 
ملی م��ا راتقویت کرده اند.س��ید باقر فاطمی نس��ب رییس 
فدراسیون ورزش های بیماران خاص کش��ور تصریح کرد: 
فدراس��یون ورزش ه��ای بیم��اران خاص،پرمخاطب ترین 
فدراس��یون ورزش��ی اس��ت وعده زیادی از هموطنان ما به 
بیماری های خاص وس��خت وصعب العالج مبتال هس��تند، 
وفدراسیونی اس��ت که عالقه ندارد از نظر کمی ارتقاء یابد، 
بلکه دوس��ت دارد روز ب��ه روز از تعداد این بیماران کاس��ته 
شودکه بخش اعظمی از آن ها نیاز به انسولین وقرص، پیوند 
اعضاء وبیماران تاالسمی احتیاج به خون دارند، که متاسفانه 
 دراثر س��وء تغذیه وعدم پرداخت��ن به ورزش دچ��ار دیالیز

می شوند.
دکتر فاطمی نسب با اش��اره به توجه خاص دولت به ورزش 
بیماران خاص گفت، خوش��بختانه دردولت آقای روحانی، 
که نگاه ویژه ای ب��ه ورزش بیماران خ��اص داردو ازحرمت 
وجایگاه خوبی هم برخوردار شده است،آقای دکتر گودرزی 
وزیر محترم ورزش وجوانان وس��ید نصراله سجادی معاون 
ورزش قهرمانی ایشان نیز توجه ویژه ای به فدراسیون ما دارند 
ومساعدت کردند تا از ورزش ناشنوایان جدا شویم،ضمن این 
که دس��تور دادند بودجه هایی هم به ورزش بیماران خاص 

اختصاص داده شود.

رییس فدراسیون ورزش های بیماران خاص وپیوند اعضاء

 پنج میلیون بیماران خاص نیازبه توجه خاص دارند!
اصغر 
قلندری

پژمان 
سلطانی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/09/01-139360302028001032 شماره:   9/1
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000873  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 نعمت ا... اسالمیان کوپائی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 21 صادره 
فرعی   53 پالک  مترمربع  مساحت808/08  به  باغ  درب  یک  ششدانگ  در  اصفهان  از 
خریداری  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه   19 بخش  جبل  عزیزآباد  در  واقع  اصلی   131  از 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر ابراهیمی کوپائی فرزند غالمرضا محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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:93/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/09/20

م الف:23419 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی 

به  باغ  9/62 شماره:103/93/2592/337-93/9/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب 
بخش  طرق  کهق  دشت  در  واقع  213-اصلی  پالک  شماره  از  فرعی   57 پالک  شماره 
11 حوزه ثبتی نطنز به نام آقای حسن خالقی طرقی فرزند حسین و غیره در جریان 
ثبت می باشد که به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به 
موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در صبح روز 1393/11/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:93/09/20 م الف:137 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

9/63 شماره:103/93/2511/337-93/9/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به 
شماره پالک4801 فرعی از شماره پالک 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز که به نام آقای حسن خالقی طرقی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت می باشد 
که به علت عدم حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 
کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در   1393/11/14
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:93/09/20 م الف:138 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی

و  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون  68 شماره:93/5/13-103/93/1466/337 
حیاط در کوی پشت مشهد به شماره پالک 860 فرعی از شماره 129- اصلی واقع در 
جزن جزء بخش 9 که به نام محمد مهرپور فرزند رضا غیره در جریان ثبت می باشد 
که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
9 صبح روز 1393/11/4 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1393/09/20 م الف:97 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز

مزایده 
9/93 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی در اجرای مفاد کالسه 900348 خواهان آقای عباس 
رنجبر به طرفیت آقای محمد حاج اکبری به نشانی بزرگراه چمران – خ15خرداد- کوچه 
اسالمی نو- پ204 مبنی بر دستور فروش دو دانگ یک حلقه چاه آب واقع در روستای 
زمان آباد بخش قهاب و مطالبه مبلغ 151/200 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/300/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال جمعا به مبلغ 10/811/200 ریال در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 93/10/9 از ساعت 9 الی 10 صبح 
واقع در اصفهان دادگستری اصفهان طبقه سوم اتاق 358 برگزار نماید. براساس پروانه 
صادره به شماره 5543/آ مورخ 1364/5/5 از طرف شرکت آب منطقه ای اصفهان جهت 
آقای عباس رنجبر زمان آبادی و شرکاء به منظور تامین آب اراضی به میزان 7 هکتار 
تحت کالسه  اصفهان  آب  منابع  امور  در  پرونده  اسناد  استناد  به  است  گردیده  تعیین 
2917 منطقه قهاب میزان مالکیت خواهان از 7 هکتار ارایه شده تحت الشرب چاه مورد 
بحث برابر با 6/7 هکتار و میزان مالکیت خوانده 0/3 هکتار مشخص شده است. ارزش 
امتیاز چاه مذکور براساس 6/7 هکتار معادل 335/000/000 ریال جهت خواهان و مبلغ 
15/000/000 ریال براساس 0/3 هکتار جهت خوانده می باشد با در نظر گرفتن ارزش 
امتیاز پروانه چاه بر مبنای میزان مالکیت اراضی تحت الشرب سهم دو دانگ از ارزیابی 
چاه و تاسیسات مرتبط به مبلغ 103/226/666 ریال می باشد طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده به نشانی مذکور مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

م الف:23672 امینی مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

9/94 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
–بلوار  اصفهان  آدرس  به  دعوی حسن خسرویان   92/322 پرونده شماره  خصوص 
گلشن1- پالک73 به طرفیت حمید دهقانی )محکوم علیه(  خ باغ فردوس –  کشاورز – 
طبقه1- واحد1   – ساختمان عقیق   – خ شیخ مفید   – به آدرس خ شیخ صدوق شمالی 
به خواسته مطالبه مبلغ 128/698/450 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی 
حق  در  دولتی  االجرای  حق  ریال   2/800/000 مبلغ  و  روزنامه  و  وکیل  حق الوکاله  و 
صندوق دولت در روز پنجشنبه 1393/10/11 ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا 
واقع در دادگستری نیکبخت طبقه3- اتاق309 قسمت اجرای شعبه شش حقوقی اصفهان 
جهت فروش 2/36 حبه از دو ششم سهم االرث آقای حمید دهقانی از مغازه پالک ثبتی 
2858/1319 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی 
تزئینات   – نبش کوچه اطلس   – روبروی سوغات یزد   – خ شیخ مفید - تقاطع اول   –
داخلی ساختمان که براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری با 
توجه به عوامل موثر در قضیه ارزش آن جمعًا به مبلغ 4/010/416/667 ریال ارزیابی 
از طریق مزایده به فروش برساند.  از پالک ثبتی مذکور را  گردیده برگزار و قسمتی 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی ذیل مراجعه و از آن بازدید نموده 
تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی در روز مزایده به حساب سپرده نزد بانک 
ملی دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. مشخصات ملک: مغازه دارای سند دفترچه ای به شماره 
چاپی 907579 و شماره ملک 4858/1319 به نام رضا دهقانی ثبت شده است در طبقه 
همکف با پوشش پارکت و دیوارها کاغذ دیواری درب آهنی و دارای کابینت ام.دی.اف 

می باشد.م الف:23671 فانی مدیر اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول

9/95 شماره درخواست:9310460372100019 شماره پرونده: 8809980351100658 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   900267 شعبه:  بایگانی  شماره 
 -2 احمد   -1 خانمها  و  آقایان  لهم   11 900267ج  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
رسول 3- عفت شهرت هر سه نفر ربانی و خانم عصمت طغیانی مبنی بر مطالبه مبلغ 
5/894/751/292 ریال بابت اصل و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا شهریور93 و 
هزینه کارشناسی و آگهی و نیز مبلغ 105/392/400 ریال بابت حق االجرای دولتی به 
طرفیت آقای رضا ربانی ساکن اصفهان – خ مالصدرا – ک اول – ساختمان آریا – طبقه 
 93/10/10 مورخه  روز چهارشنبه  در  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  پ139   – ششم 
ساعت 09:00 به منظور فروش ششدانگ یک قطعه ملک به شماره پالک ثبتی 117/289 
بخش 20 اصفهان که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هرگونه 
ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده اعالم نموده پالک یاد شده به شماره ثبت 10347 
دفتر 49 صفحه 116 بخش 116 بخش 20 اصفهان در برآن شمالی روستای اسپارت 
واقع شده و مساحت آن در سند مالکیت 13740 مترمربع ذکر شده پالک مذکور همراه 
با چند پالک دیگر در محدوده وسیعی با دیوارهای گلی قدیمی معروف به باغ میرزا 
حسین ربانی )مورث طرفین( واقع شده و باغ مذکور که دیوارهای گلی قدیمی آن در 
قسمت هایی موجود است در شمال خیابان امام خمینی اسپارت روبروی مدرسه شهدای 
اسپارت قرار دارد با این توضیح که در نقشه ضمیمه تهیه توسط آقای مهندس معرفت 
کارشناس رسمی پالک مذکور با توجه به طول ابعاد و حدود اربعه که در سند مالکیت 
درج شده با قطعه 4 نقشه الف مطابقت دارد ولیکن در صفحه سوم سند مالکیت قطعه 

با قطعه 4  اربعه پالک 117/289  الف ذکر شده و در هر صورت حدود  نقشه  از  یک 
ارزیابی  پالک  و مشخصات  دارد  مطابقت  لهم  محکوم  از سوی  ارائه شده  الف  نقشه 
بر  ندارد ضمنًا  با موقعیت پالک مطابقت  قبلی  نادرخانی کارشناس  شده توسط آقای 
ارزیابی ملک  است  بهمن ذکر شده  نام  به  پرانتز  در  نام رضا و  به  قطعه  نقشه  روی 
یاد شده با توجه به عوامل موثر از جمله حاصلخیزی خاک منطقه و دارا بودن سند 
ششدانگ و غیره و از طرف دیگر مساحت نسبتًا زیاد آن و دیگر عوامل متوسط از قرار 
هر مترمربع 320/000 ریال و بهای 13740 مترمربع مساحت ذکر شده در سند جمعًا 
4/396/800/000 ریال )چهارمیلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هشتصد هزار 
ریال( با تمام حقوق متصوره از دیوار و مستحدثات و حقابه مشترک از چاه در محل 
و غیره برآورد و اعالم می گردد که با توجه به بررسی محلی توسط محکوم علیه نیز 
اطاق 318 طبقه سوم دادگستری کل استان اصفهان  نامبرده می باشد در  در تصرف 
نیکبخت برگزار می نماید ضمنًا متذکر می گردد کسانی می توانند در  واقع در خ شهید 
به همراه داشته  مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را نقداً 
و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید و 
 طالبین خرید می توانند از محل واقع در آدرس اعالم شده بازدید نمایند.م الف:23673 

خزایی مدیراجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/9/3-103/93/2601/337   9/114
بائره مشجر دو قفیز و نیمی قفیزی مشهور فضای درب خانه اخوند به شماره پالک 
1782 فرعی از شماره پالک 100-اصلی واقع در طامه بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که به 
نام صغری اعظمی طامه فرزند ماشاا... و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم 
حضور در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/11/13 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/09/20 

م الف:171 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/9/3-103/93/2602/337    9/115
در  واقع  اصلی   -100 پالک  از شماره  فرعی   1070 پالک  به شماره  قفیزی  باغ شش 
و  ماشاا...  فرزند  طامه  کبیریان  ابوالفضل  نام  به  که  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  طامه 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  عدم حضور  علت  به  که  می باشد  ثبت  جریان  در  غیره 
نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی 
عمل  به  و  شروع  محل  در   1393/11/13 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
امالک  صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/09/20 م الف:170 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   139304302132000006 مزایده:  شماره   9/386
فوق ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 57 فرعی از 138/2 اصلی به مساحت 360 
مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان شهرستان اردستان شهر مهاباد به آدرس: خیابان 
الف  چاپی 237891  با شماره  امالک   254 دفتر   52 در صفحه  آن  که سند  متری   45
رهنی  طبق سند  است  منتقل شده  فالحت  آقای رضا  به  الواسطه  مع  و  و صادر  ثبت 
شماره 62844 دفترخانه یک کاشان در قبال مبلغ 1/713/000/000 ریال در رهن بانک 
به مبلغ 1/095/000/000 ریال  ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
ارزیابی شده و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و مصالح دیوارها آجری 
دربهای   – موزاییک  کف   – گچ  داخلی  سطوح   – آجر  خارج  نمای   – تیرآهن  - سقف 
کابینت  و  کاشی سرامیک  دارای سرویس   – داخلی چوب  دربهای   – پروفیل  خارجی 
ثبت  اداره  در   1393/10/6 مورخ  شنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  می باشد 
واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/095/000/000 
است  ذکر  به  الزم  می شود  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال 
و  اشتراک  یا حق  انشعاب  از حق  اعم  برق وگاز  و  به آب  بدهی های مربوط  پرداخت 
و  مالیاتی  های  بدهی  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در  مصرف 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

 روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:421 
عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

مزایده اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول اسناد  9/387 شماره مزایده: 139304302132000005 آگهی مزایده 
رهنی به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 208 
فرعی از 138/2 اصلی به مساحت 360 مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان شهرستان 
در  آن  که سند   4 باغستان  کوچه  متری   45 خیابان  آدرس:  به  مهاباد  اردستان شهر 
صفحات 526و324و529و523 دفاتر 250و251 امالک با شماره چاپی 586501الف و 
آقایان عباس و  به  الواسطه  491882و1491883الف و 4918831 ثبت و صادر و مع 
 62845 شماره  رهنی  سند  طبق  است  شده  منتقل  عرب  همگی  شهرت  حسین  و  علی 
کاشان  ملت  بانک  در رهن  ریال  مبلغ 1/217/000/000  قبال  در  کاشان  یک  دفترخانه 
ارزیابی شده  ریال   708/000/000 مبلغ  به  کارشناس رسمی  نظر  طبق  و  گرفته  قرار 
تیرآهن  سقف   – آجری  دیوارها  مصالح  می باشد  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای 
دربهای   – کف موزاییک   – سطوح داخلی گچ   – نمای خارجی سرامیک طرح آجر   –

دربهای داخلی چوب و دارای سرویس کاشی و سرامیک و کابیت  خارجی پروفیل – 
ثبت  اداره  در   1393/10/6 مورخ  شنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  می باشد 
واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 708/000/000 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع 
اشتراک  یا حق  انشعاب  از حق  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت 
نیز بدهی های مالیاتی و  آنها باشد و  و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
 روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:422 

عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
مزایده 

9/388 شماره مزایده: 139304302132000008 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق 
ششدانگ یک باب/قطعه زمین پالک شماره 55 فرعی از 138/2 اصلی به مساحت 360 
مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس: شهرستان اردستان – مهاباد - خیابان 
45 متری که سند آن در صفحه 597 دفتر جلد 252 امالک با شماره چاپی 71721 الف 
طبق سند  است  منتقل شده  اشرفیانپور  آقای خسرو  به  الواسطه  مع   و  و صادر  ثبت 
رهنی شماره 62846 دفترخانه یک کاشان در قبال مبلغ 1/819/000/000 ریال در رهن 
بانک ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 992/000/000ریال 
ارزیابی شده و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. مصالح دیوارها آجری - 
دربهای   – موزاییک  کف   – گچ  داخلی  سطوح   – خارج سنگ  نمای   – تیرآهن  سقف 

کابینت  و  کاشی سرامیک  دارای سرویس   – داخلی چوب  دربهای   – پروفیل  خارجی 
ثبت  اداره  در   1393/10/6 مورخ  شنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  می باشد 
 992/000/000 مبلغ  از  مزایده  می رسد  فروش  به  مزایده  طریق  از  اردستان  در  واقع 
است  ذکر  به  الزم  می شود  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال 
و  اشتراک  یا حق  انشعاب  از حق  اعم  برق وگاز  و  به آب  بدهی های مربوط  پرداخت 
و  مالیاتی  های  بدهی  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در  مصرف 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

 روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:420 
عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

مزایده 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   139304302132000007 مزایده:  شماره   9/389
فوق ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 14 فرعی از 126 اصلی به مساحت 360 
خیابان   – مهاباد  آدرس:  به  اردستان  اصفهان شهرستان  ثبت   17 بخش  در  مترمربع 
با شماره چاپی  شهیدنظری که سند آن در صفحات 424و427 دفتر جلد 252 امالک 
نژاد  به خانم زهره عباس زاده و آقای حسین  الواسطه  ثبت و صادر و مع   853751
قبال  در  کاشان  یک  دفترخانه  است طبق سند رهنی شماره 62843  منتقل شده  رضا 
مبلغ 1625242697 ریال در رهن بانک ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای  ارزیابی شده  ریال  مبلغ 816/000/000  به  رسمی 
می باشد مصالح دیوارها آجری سقف تیرآهن نمای خارج آجر و سنگ سطوح داخلی 

گچ کف موزاییک دربهای خارجی پروفیل دربهای داخلی چوب و دارای سرویس کاشی 
سرامیک و کابینت می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1393/10/6 
مبلغ  از  مزایده  فروش می رسد.  به  مزایده  از طریق  اردستان  در  واقع  ثبت  اداره  در 
816/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه 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 و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
و  شد  خواهد  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.م الف:419 عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
ابالغ رای 

9/460 کالسه پرونده: 372/93 شماره دادنامه: 614-93/8/18 مرجع رسیدگی: شعبه 
28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد نصرالهی نشانی اصفهان – خ زینبیه 
پ250 خوانده:   – کوچه اسالمی   – روبروی شهرک امام خمینی   – خ آیت ا... غفاری   –
مهدی مستجیر نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه اجور معوقه برابر 8 روز اجاره 
900/000 ریال وجه تلفن – قرار تامین خواسته گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: دعوی آقای فرهاد نصرالهی به طرفیت آقای مهدی مستجیر به خواسته 
مطالبه اجور معوقه برابر 8 روز اجاره و وجه تلفن با قرار تامین خواسته شورا با توجه 
به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و همچنین قرارداد استیجاری فیمابین 
اصحاب دعوی مورخ 90/12/2 و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه 
خواسته خواهان از هرگونه تعرض و تکذیبی مصون مانده لذا شورا به استناد مواد 
198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ یکصد و نود و هشت 
هزار تومان در حق خواهان را صادر و نسبت به الباقی خواسته با توجه به فقدان ادله 
کافی و با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را 
صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24939 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/461 شماره:92-1211 به موجب رای شماره 94 تاریخ 93/2/13 شعبه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای سعید نعمت الهی 
یک  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  فرزند جمشید شغل 
میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 815710-

67/4/31 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: آقای 
شیخ  خیابان   – اصفهان  نشانی  آزاد  شغل  کمال  سید  فرزند  گران  جلوه  محمد  سید 
پالک1. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه  کوچه شمس آبادی –  بهایی – 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:24946 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

9/462 شماره دادنامه: 9209970352700571 شماره پرونده: 9109980363200586 
متهم  و  شاکی  خیراندیش  محمد  عبدا...  آقای   -1  ،910763 شعبه:  بایگانی  شماره 
خ   – بزرگمهر  فریبرز اسدی شاکی و متهم نشانی خ  آقای  نشانی مجهول المکان  2- 
ش مفتح – ک.ش رادان –پ7، 3- آقای افشار خیراندیش شاکی نشانی مجهول المکان  
اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
وکالت  با  و  فرامرز  فرزند  اسدی  فریبرز   -1 آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه:   رای 
دو  هر  و  احمد  فرزند  خیراندیش  محمد  عبدا...   -2 عباس  فرزند  کاغذچی  میالد   آقای 
پرونده  اوراق  مجموع  بررسی  و  توجه  با  دادگاه  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  بر  دائر 
تحقیقات انجام شده شکایت طرفین و نامبردگان از یکدیگر و نیز شکایت آقای افشار 
خیراندیش از آقای فریبرز اسدی گواهی های پزشکی قانونی ارائه شده از سوی طرفین 
و  درگیری  به  اول  ردیف  متهم  اقرار  و  پرونده  در  شده  تعرفه  شهود  شهادت  نحوه 
اقرار ضمنی و تلویحی وی صفحات 13-43و صورتجلسه تحقیقات محلی به مورخه 
تلویحی  و  اقرار ضمنی  و   36 صفحه  مواجهه حضوری  و   32 صفحه  در   1391/4/8
 و صریح متهم ردیف دوم و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم حضور متهم 
ردیف دوم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و سایر محتویات 
ثابت و محرز دانسته  الذکر را  به متهمان موصوف  انتسابی  اتهام  پرونده در مجموع 
مستنداً به مواد 714-488-462-449-709-2 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
به  چپ  ملتحمه چشم  زیر  خونریزی  جهت  را  اسدی(  فریبرز  )آقای  اول  ردیف  متهم 
پرداخت دو دهم درصد و به عنوان ارش و جهت سیاه شدگی زیر چشم چپ و کبودی 
نیم هزارم دیه  ـــــ ده و  به پرداخت  بازو و ساعد دست راست و زانوی چپ جمعًا 
از  و  کامله  دیه  دو صدم  ـــــ  پرداخت  به  دامیه سمت چپ چشم چپ  و جهت  کامله 
نوع انتخابی در حق شاکی آقای عبدا... محمد خیراندیش و نیز جهت کبودی مخاط لب 
فوقانی به پرداخت ـــــ سه هزارم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی آقای افشار 
خیراندیش و متهم ردیف دوم را )آقای عبدا... محمد خیراندیش( جهت حارصه باالی 
ــــــ یک صدم دیه کامله و جهت تورم باالی ابروی راست به  ابروی راست به پرداختـ 
پرداخت نیم درصد از دیه کامله و به عنوان ارش و از نوع انتخابی در حق آقای فریبرز 
اسدی و نیز هر یک از متهمان فوق الذکر را جهت بیم تجری و لحاظ جنبه عمومی بزه یاد 
شده مستنداً به تبصره دوم ماده 269 قانون مجازات اسالمی قسمت تعزیرات و رعایت 
بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هر یک از متهمان را به 
پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه )1391/1/24( به مدت یک سال می باشد رای 
صادره نسبت به متهم ردیف اول )آقای فریبرز اسدی( حضوری و نسبت به متهم ردیف 
دوم )آقای عبدا... محمد خیراندیش( غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:24947 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/463 شماره دادنامه: 9309970351901336 شماره پرونده: 9009980351901613 
راه  نشانی سه  به  الیاس  پاشا  نسرین  خانم  بایگانی شعبه: 901670 خواهان:  شماره 
شرکت مهرآریا   – ط فوقانی پست بانک   – چهارراه مفتح   – بلوار کشاورز   – سیمین 
حکم  صدور  خواسته:  مجهول المکان   نشانی  به  نصیری  حبیب  آقای  خوانده:  زمین 
طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
دادخواست خانم نسرین پاشا الیاس فرزند پاشا به طرفیت آقای حبیب نصیری فرزند 
محمدعلی به خواسته تقاضای صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج بدین که خواهان 
اظهار داشته در تاریخ 68/4/14 به موجب سند نکاحیه به شماره 7970 دفترخانه 17 به 
عقد رسمی و شرعی یکدیگر درآمده و دارای سه فرزند مشترک میباشیم لیکن خوانده 
منزل را ترک نموده و از کشور خارج شده است و تاکنون مراجعت ننموده است دادگاه 
من  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  طرفین  فیمابین  زوجیت  علقه  وجود  احراز  از  پس 
تعرفه شده  گواه  اظهارات   – تقدیمی  دادخواست  شرح   – نکاحیه  جمله رونوشت سند 
از کشور خارج و  از ناحیه خواهان که حاکی است زوج از سال 1386 منزل ترک و 
دیگر بازنگشته است عدم حضور زوج علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی نظریه 
مشاوره و داوری که موید است ادامه زندگی برای زوجه به لحاظ طوالنی شدن مدت 
مشکالت و مجهول المکان بودن زوج و اینکه زوجه تصمیم خود را برای طالق گرفته 
است و به این مساله اصرار دارد میسر نمی باشد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم 
به ماده 1130 قانون  بارداری زوجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً 
با حضور در  اعالم می گردد و زوج مکلف است  به طالق زوجه صادر و  مدنی حکم 
یکی از دفاتر ثبت طالق زوجه را مطلقه نماید و در صورتیکه الزام زوج میسر نگردید 
زوجه می تواند با هماهنگی دادگاه نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید طالق صادره 
بائن می باشد در خصوص حضانت فرزندان با توجه به اینکه فرزندان کبیر می باشند 
ایام زوجیت و  با تکلیفی مواجه نمی باشد و در خصوص مهریه و اجرت المثل  دادگاه 
جهیزیه و سایر حقوقات با توجه به اینکه زوجه درخواستی ننموده است دادگاه مواجه 
با تکلیف نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد.م الف:24949 اقبالی دادرس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

9/464 شماره اجراییه: 9310420350200308 شماره پرونده: 9209980350200560 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920623 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350203047 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350200287 محکوم علیه 
حسن محمدی امین فرزند محمود نشانی مجهول المکان  محکوم است به 1- پرداخت 

مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
92/05/17 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم 2- نیم عشر حق االجرا در حق 
خ  نشانی  هوشنگ  فرزند  حشمت  محمدحسین  له:  محکوم  مشخصات  دولت.  صندوق 
امام خمینی – روبروی رهنان – خ شهیدان کاظمی – لواز خانگی روشن. محکوم علیه 
به  ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاریخ  مکلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:24958 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای 

ارثی  کیان  هوشنگ  خواهان:   1432 دادنامه:  شماره  پرونده:93-535  شماره   9/465
نشانی اصفهان – خ حکیم نظامی – ک بیژن – پ60- واحد5 وکیل: فرج ا... شاه سنایی 
نشانی اصفهان – چهارراه توحید – ساختمان بهامان – طبقه دوم بانک ملت – واحد7 
معوقه  اجور  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان   نشانی  خامنه  رحمتی  فرج ا...  خوانده: 
گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان هوشنگ 
خواسته  به  خامنه  رحمتی  فرج ا...  طرفیت  به  سنایی  شاه  فرج ا...  وکالت  با  ارثی  کیان 
مطالبه اجور معوقه و هزینه دادرسی ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و احراز 
رابطه استیجاری فیمابین طرفین به استناد اجاره نامه تمدید شده در ظهر قرارداد اصلی 
مورخه 90/9/1 نظر به اینکه طبق اظهارات وکیل خواهان خوانده از تاریخ 90/9/1 لغایت 
93/4/8 زمان تخلیه مبلغ 10/400/000 ریال بابت اجاره بها پرداخت نموده است و با 
مابقی  ماهیانه 3/400/000 ریال می باشد و خوانده  بهای  اجاره  اینکه میزان  به  توجه 
اجاره بها را پرداخت ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و به 
استناد ماده 490 ق.م خوانده را به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت مابقی اجور 
معوقه و 480/000 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف:25000 منصوری قاضی شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/466 در خصوص پرونده کالسه 93-19 خواهان جعفرقلی سلطانی دادخواستی مبنی 
بر اعتراض به دادنامه 1083 تاریخ 92/10/17 به طرفیت نصرت ا... غالمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای 10 روز پس از رویت جهت تبادل لوایح حاضر شوند 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:25259 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار 

9/467 نظر به اینکه پرونده اتهامی مجتبی رضوانی فرزند مرتضی مبنی بر مشارکت 
در نگهداری 2 گرم و 55 سانت هروئین و شیشه طی کالسه 931161ش2 در این شعبه 
مطرح رسیدگی می باشد و نامبرده مجهول المکان بوده لذا در راستای ماده 115 قانون 
کثیراالنتشار  روزنامه  در   1378 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین 
آگهی می شود تا نامبرده در روز یکشنبه مورخ 93/10/24 ساعت 9 صبح جهت حضور 
در جلسه دادگاه و دفاع خود را به این شعبه معرفی نماید در غیر اینصورت اقدامات 

قانونی انجام خواهد شد. م الف:25385 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

9/468 بدینوسیله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
ابالغ می گردد: تجدید  بهرام  نام فرج ا... آهنکوب فرزند  به  پرونده بدوی 514/92ح/13 
خواسته  به  دادخواستی  شهریار  فرزند  دلیری  تالن   -2 دلیری  اردالن   -1 نظرخواه 
تقدیم  شما  طرفیت  به   93/2/8 مورخه   93/174 شماره  دادنامه  از  نظرخواهی  تجدید 
تاریخ  از  و  ثبت شده  این شعبه  در   93/4/10 تاریخ   93-132 تحت شماره  که  نموده 
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  دفتر  به  دارید  فرصت  روز   10 آگهی  این  انتشار 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  برای  مراتب  نماید.  اقدام  لوایح  تبادل  به  نسبت  آن  ضمائم  و 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت 
شد.م الف:24966  خواهد  ارسال  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  به  پرونده   مقرر 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حشمتی  خاطره  خواهان   488-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/469
است  نموده  تقدیم  عبدالهی  ایوب  طرفیت  به  ریال   2/250/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/22 ساعت 4عصر 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:24993 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/470 در خصوص پرونده کالسه 489/93 خواهان خاطره حشمتی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال به طرفیت محسن اجرائی تادوانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/22 ساعت 4/30عصر 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:24996 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  امینی  میثم  آقای  خواهان   1547/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/471
وقت  است  نموده  تقدیم  زاغیان  احسان  آقای  طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   93/10/22 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
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 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25007 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/472 در خصوص پرونده کالسه 1525/93 خواهان آقای مختار عباسی دادخواستی 
است  نموده  تقدیم  ذوالفقاری  علیرضا  آقای  طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/10/21 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
ماده 73  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:25008  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  معینی  پرونده کالسه 1294/93 خواهان محمدرضا  در خصوص   9/473
تقدیم  فرزند هوشنگ  انارکی  به طرفیت رسول صفاری  معوقه  اجور  مطالبه  بر  مبنی 
تعیین   12 ساعت   93/10/24 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
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 
اتخاذ می شود.م الف:25011  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

 



سالمت 

تا آغاز بهارگل های آپارتمان تان 
را پالتوپیچ کنید!

دغدغه بیشتر عالقمندان 
ب��ه پ��رورش و نگهداری 
بوته های گل، بخصوص 
آن ها ک��ه برخ��ی از این 
گل ها را در خان��ه دارند 
چگونگ��ی مراقب��ت از 
گلدان های خود از گزند 
سرما در فصل های سرد 
پاییز و زمستان است.زمستان فصل استراحت و خواب 
بس��یاری از گیاهان بوده و همچنین آماده شدن برای 
شکوفایی در فصل بهار است. این طبیعی است که در 
ش��رایط عادی )غیر گلخانه ای( در فصل زمستان گل 
های شما رشد چندانی نداش��ته باشند، برگ هایشان 
بریزد یا گا ه خشک ش��وند. اما امر مهم این است که با 
مراقبت هایی سعی کنیم برای فصل بهار گل های زیبای 

خود را نگاه داریم.
 شمعدانی و کوالنکوالئه

بعضی از گل ها مثل شمعدانی، و کوالنکوالئه تا حدودی 
در مقابل سرما مقاومند اما باید آن ها را از جریانات سرد 
محفوظ داریم. گوشه های حیاط یا زیر درختان می تواند 
جای مناسبی برای نگه داشتن این قبیل گیاهان باشد. 
گل هایی مثل کوالنکوئه برای آنکه در فصل بهار گلدهی 
داشته باشند باید در فصل زمستان به اندازه کافی از نور 

خورشید بهره مند گردند.
حسن یوسف

گل هایی مثل حسن یوسف در سرمای شدید خشک 
می ش��وند و باید در جایی مناس��ب نگهداری ش��وند. 
داخل منزل و فضای سبز داخل منزل جایگاه مناسبی 
می باشد. دقت داشته باشید ممکن است در این دوره 
از جذابیت برگ های حس��ن یوسف کاسته شود. جای 
نگرانی نیست با رس��یدن فصل بهار و انتقال گلدان به 
مکان مناسب دوباره جذابیت خود را به دست می اورند.

 انواع کاکتوس
مواظب باش��ید کاکتوس هایتان را در زمس��تان بیش 
از اندازه آبیاری نکنید. اگر در محل اقامت ش��ما باران 
زیاد می ب��ارد. کاکتوس های خ��ود را از باران محفوظ 
بدارید. زیاد مرطوب بودن خاک گلدان کاکتوس ها در 
 زمستان باعث پوسیدگی و از بین رفتن کاکتوس شما 

می شود.
برگ بیدی بنفش، نخل مرداب، گل قلمزن

س��اقه های گل هایی مثل ب��رگ بی��دی بنفش، نخل 
مرداب، گل قلمزن )در فضای باز( در زمس��تان کامال 
خشک می ش��ود. نیاز به تالش برای جلوگیری از این 
اتفاق نیست زیرا ریشه های این گیاهان زنده اند و این 
خواب زمستانی برای گیاهان شما مناسب است تا در 
فصل بهار زیبایی کمال خود را ب��ه نمایش بگذارند. از 
ریش��ه های این قبیل گیاهان مراقبت کنید و مواظب 
 باشید محل ریشه های این گیاهان عمل شخمزنی انجام

 نشود.
 گل ناز آفتابی و پریوش

گل هایی مثل گل ن��از آفتابی و پریوش در زمس��تان 
کامال خشک می شوند و برای داشتن گلدان این گل ها 
در س��ال جدید باید بذر آن ها را جم��ع آوری کنید. یا 
 اینکه از گلدان خشک شده آن ها تا فصل بهار مراقبت

 کنید.
 بذر های به جا مانده در گلدان در فرصت مناسب رشد 
می کنند. شما باید به این گلدان ها در نزدیکی های بهار 

به طور منظم آب دهید.
 چند نکته مهم:

 از هرس کردن گل های خود تا اواخر زمستان بپرهیزید.
 از آبیاری زیاد گلدان های خ��ود اجتناب کنید این امر 
سبب پوسیده و از بین رفتن گیاه شما در بعضی موارد 

می شود.
 گل های خود را از جریانات س��رد هوا محفوظ بدارید؛ 

آن ها را در ارتفاعات حیاط )مثال روی دیوار( نگذارید.
 از کاش��ت، تعویض گلدان و یا خاک گلدان در بیشتر 

موارد دوری کنید.
 مراقب آبیاری گل های فضای داخل منزل نیز باشید. از 

آبیاری زیاد آن ها بپرهیزید.
 مواظب گلدان های نزذیک بخاری باشید؛ هوای گرم و 
نزدیک بودن به بخاری برای بعضی از گل های آپارتمانی 

خطرناک است.

ش��ایع  تری��ن بیم��اري مرتبط با 
س��ونا، بیماري  اي به نام »سونا«یا 
»بیماري افراد سونا گیرنده« است 
ک��ه در حقیقت نوع��ي پنوموني ) 
Pneumonia( ی��ا الته��اب ریه   
حساسیتي است که وقتي افراد به 
سونا مي  روند، نس��بت به باکتري 
  ه��اي محیط حساس��یت نش��ان 
م��ي  دهند.این که چ��ه افرادي در 
ای��ن خص��وص دچار حساس��یت 
مي  ش��وند بس��تگي به ژنتیک آن 
ها دارد ک��ه 2 تا 9 س��اعت پس از 
س��ونا دچ��ار درده��اي عضالني، 
س��رفه، ت��ب ان��دک، س��ردرد و 
احس��اس خستگي مي  ش��وند که 
هر چه عالیم آن ش��دیدتر باش��د، 

بیش��تر  پزش��ک  ب��ه  مراجع��ه   احتم��ال 
مي  ش��ود و پس از گذش��ت 12 تا 72 س��اعت، عالیم 
خود به خود قطع مي  ش��ود، مگر این که دوباره قبل از 
 گذران این مدت، فرد مجددا به س��ونا ب��رود و با عامل

 بیماري زاي مربوطه در محیط برخورد کند.
این بیماري نوعي التهاب ریه حساس��یتي حاد است و 
در کنار این التهاب حساسیتي حاد، التهاب حساسیتي 
مزمن نی��ز وجود دارد ک��ه عالیم آن زیاد محس��وس 
نیست و فقط احساس خس��تگي به همراه تنگي نفس 
مشهود است که فرد را در طوالني  مدت دچار بیماري 
مزمن ریه مي  کند و پس از آن عالیمي ش��دید شبیه 
برونشیت مزمن ظاهر مي  ش��ود و ریه به سمت فیبروز 

پیش مي  رود.
 بیماري ریه وان داغ

ش��کل دیگ��ري از بیم��اري ک��ه ممک��ن اس��ت نوع 
 باکت��ري مولد آن ف��رق کند، ب��ه نام »ری��ه وان داغ«

)Hot tub lung( است که در آن با رشد کپک  هاي 
کنار وان حمام، باکتري خاص)باسیل مایکوباکتریوم 
غیرسلي(  فعال مي  شود که عالیم آن همچون بیماري 
»سونا« 2 تا 9 ساعت پس از س��ونا ظاهر مي شود که 
شامل التهاب ریه حساس��یتي به آنتي  ژن این باکتري 
است که خود مي  تواند مس��تقیما در افرادي که داراي 

ضعف ایمني هستند، بیماري عفوني ریه ایجاد کند.
 مبتالیان به آسم و انسداد ریوي

دومین گروه، بیماري  هایي  هستندکه مستقیما توسط 
سونا ایجاد نمي شوند، بلکه محیط سونا باعث تشدید آن 
بیماري  ها مي  شود که مهم  ترین آن  ها، »آسم«است.

اس��تفاده از »کلر و برم« در  آب س��ونا باعث مي  شود 
بیماران آسمي دچار تشدید بیماري شوند. همچنین 
 ممکن اس��ت افراد س��الم نیز دچار تحری��ک  پذیري 
را ه  هاي هوایي ش��وند و فرد با عالیمي همچون عالیم 

آسم )خس خس سینه، تنگي  نفس و...( مواجه شود.

گروهي از بیم��اري  ها ممکن 
اس��ت در مواجه��ه با س��ونا، 
تش��دید ش��وند ک��ه اغل��ب 
ش��امل بیماري  هاي انس��داد 
ریوي مي باش��د که ناش��ي از 
سیگار اس��ت و ش��ایع ترین 
آن برونش��یت مزمن اس��ت. 
اکثر ای��ن بیماران س��یگاري 
 اند و س��ونا به دلی��ل گرمایي 
 که دارد و تعریق��ي که ایجاد 
مي  کند، کار تنفسي آن ها را 
زیاد کرده و ترشحات تنفسي 
را غلیظ مي  کند و باعث ایجاد 
خلط و ترش��حات خشک مي 
 شود. گرماي س��ونا باعث مي  
ش��ود افراد دچار گرمازدگي 
شوند. همچنین در افرادي که دچار بیماري انسدادي 
مزمن ریه هس��تند، با تاثیر بر گردش خون و سیستم 
قلبي ، کار تنفسي  را بیشتر کرده و با انقباض عروق  شان، 

بیماري  آن ها را تشدید مي  کند.
درمان  

اگر بیمار در مرحله حاد بیماري به پزشک مراجعه کند، 
با درمان هاي وریدي و داروهاي استنش��اقي ریه، قابل 
درمان است اما در نوع مزمن که ریه رو به  سوي فیبروز 
 مي  رود )با عالیم برونش��یتي(  درمان بس��یار مشکل

 مي  ش��ود، چون آن قس��متي از ریه که بر اثر برخورد 
مداوم با آنتي  ژن باکتري تخریب شده است، دیگر قابل 
برگشت نیست و فقط مي  توان بیماري را کنترل کرد. 
اگر فردي 2 تا 9 ساعت پس از سونا دچار عالیم بیماري 
سونا گردید، نباید این عالیم را به حساب سونا بگذارد 
و بایستي هر چه سریع  تر به پزشک متخصص داخلي 

یا ریه مراجعه کند.

هشدار : اثرات مضر سونا بر دستگاه تنفسي

رفتن به نزد نامرد!
سعدی گوید : در شهر بندری اسکندریه مصر بر اثر خشکسالی 
ش��دید آن چنان آذوقه و خوراک کم ش��د که گویی درهای 
آسمان بسته شده و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته است. 
با این وضع پارسایان تهی دست با خطر سختی مواجه شدند.

قحطی و خشکسالی به قدری زیاد بود که دود آتش دل خلق 
به صورت ابر و ب��اران درنیامد و باران اش��ک خلق به صورت 

سیالب نشد.
در چنین سالی دور از جان دوس��تان یک نفر نامرد که سخن 
از وضع مادی خوب او شد که در محضر بزرگان برخالف ادب 
است. از سوی دیگر ناگفته گذاشتن آن نیز شایسته نیست که 
گروهی آن را حمل بر خمودی گوینده می کنند. در مورد آن 
نامرد به شعر گفتم: اگر قوم ظالم تاتار )مغولیان( این مخنث 
)نامرد( پست را بکشند نباید قاتل تاتاری را به عنوان قصاص 
کشت تا کسی این نامرد را مانند پل بغداد آب در مجرای زیرین 

برود و انسان بر پشت آن پل حرکت کند؟
چنین ش��خصی که به پ��اره ای از زندگی او آگاه ش��دی در 
 این س��ال قحطی او ثروت بس��یار داش��ت و برای خودنمایی 
 س��فره ای  می گس��ترانید. ع��ده ای از پارس��ایان از ش��دت 
تهی دستی تصمیم گرفتند تا کنار سفره او بروند. در این مورد 
با مش��ورت نزد من آمدند. من با تصمیم آنه��ا موافقت نکردم 
و گفتم: شیر نیم خورده س��گ را نمی خورد اگرچه در غار از 
گرسنگی بمیرد! به خدا پناه باید برد از اینکه به خاطر گرسنگی 
نزد آدم فرومایه و پس��ت رفت. اگر فری��دون به نعمت و ملک 
رسد آدم بی هنر در صف او نشمار که آدم ناکسی است. لباس 
ابریشم و حریر بافته بر تن نااهل مانند سنگ درخشنده کبود 
 رنگ و طالی خالص اس��ت که بر نقش دیوار بی جان نمایان 

می باشد.

نذر شیطانی 
روزی ش��خصی پیش پس��ر عمر آمد و گفت: من نذر کرده ام 
که یک روز از صبح تا ش��ب باالی کوه »حراء« برهنه بایستم. 
پس��ر عمر به او گفت: اش��کالی ندارد برو و ن��ذرت را ادا کن. 
آن گاه ش��خص به ن��زد ابن عباس رف��ت و جری��ان را گفت. 
ابن عباس ب��ه او گفت: ای م��رد! مگر نماز نم��ی خوانی؟آن 
 مرد گف��ت: چرا نم��از م��ی خوانم. اب��ن عباس گف��ت: پس

 می خواه��ی برهنه نم��از بخوان��ی؟ آن مرد گفت: ن��ه. ابن 
عباس گفت: مگر چنین عهدی نکرده ای؟ش��یطان خواسته 
اس��ت تو را به ب��ازی بگیرد. خ��ودش و س��ربازانش به ریش 
تو بخندن��د. آن مرد ک��ه از آن صحبت به خود آم��ده بود و از 
آن نذر خود پش��یمان ش��ده بود گفت: حال چ��ه کنم؟ ابن 
 عباس گفت: برو یک روز معتکف ش��و و کف��اره عهدی را که

بسته ای بده. آن مرد برگشت و سخن ابن عباس را به پسر عمر 
نقل کرد. پس��ر عمر گفت: ابن عباس حرف درستی زده است 
 هیچ یک از ما نمی توانیم اس��تنباط های فقهی او را داش��ته

باشیم.

از عشق مجازی تا لذت طاعت 
گوهرش��اد خانم همس��ر ش��اهرخ میرزا و عروس امیر تیمور 
کورکانی سازنده مس��جد گوهرشاد مش��هد پیش از ساختن 

مسجد به دست اندرکاران گفت: 
1-از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات 
باربر ظرف های آب و علف بگذارید مبادا که حیوانی در حال 

گرسنگی و تشنگی بار بکشد.
2- از زدن حیوانات پرهیز کنید.

3- ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده شود.
4- نسبت به کارگران و بّناها با محبت و به نرمی سخن گفته 
شود؛ مبادا کسی رنجیده شود.5- خانه های اطراف را به قیمت 

)مناسب( بخرید؛ چرا که مسجد محل عبادت می شود.
خود گوهرش��اد خانم اغلب اوقات جهت هدایت و سرکش��ی 
حاضر می ش��د و دس��تورات الزم را م��ی داد. روزی یکی از 
کارگران به ط��ور ناگهانی صورت او را دید و عاش��ق او ش��د 
 اما )در این باره( هی��چ چیزی نمی توانس��ت بگوید و مریض

 ش��د!به خانم گزارش دادن��د یکی از کارگران ک��ه با مادرش 
زندگی می کند مریض شده است؛ او به عیادتش رفت و علت 

را جویا شد. مادر کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است.
 خانم ب��ا اینکه عروس ش��اهزاده بود اما هیچ ناراحت نش��د!! 
به مادرش می گوید: باش��د من وقتی از همس��رم جدا ش��دم 
ب��ا او ازدواج می کن��م. ولی باید ص��داق و مهریه م��را قبل از 
ازدواج بپ��ردازد و آن این اس��ت که این جوان چهل ش��بانه 
روز در محراب این مس��جد نیم��ه کاره خدا را عب��ادت کند!! 
جوان پذیرفت. چن��د روز از پی او عبادت ک��رد. ولی با توجه 
خاص ام��ام رضا)ع( تغییر ح��ال داد واقعیتی که گوهرش��اد 
خانم ب��ه آن واق��ف بود. پ��س از چه��ل روز از حال��ش جویا 
ش��د به فرس��تاده خانم گفت: به خاطر لّذتی ک��ه در اطاعت 
 و بندگی حقیق��ی یافت��ه ام از ل��ذت نفس ش��هوانی پرهیز

 کرده ام.
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رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، 

به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

آگهی مناقصه نوبت دوم

م الف 25353

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابس�ته به وزارت راه و شهر س�ازی در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات ، نگهداری 

تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رابه شرکتهای تشخیص صالحیت شده و دارای تائید صالحیت از 

ا داره کار و امور اجتماعی استان اصفهان  واگذار نماید.

 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین ش�رایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/9/27 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به

 امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز 

تحویل داده خواهد شد .

مهلت و محل تحویل اس�ناد مناقصه : مناقصه گران پس از تکمیل اس�ناد حداکثر تا تاریخ 93/10/8 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل و رسید تحویل  دریافت نمایند.

 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  

                                                               WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

اگر انگشتان پای شما همیشه سرد است، یکی از دالیل آن 
عبارت است از: ضعیف بودن جریان خون در پا.

 ضعیف بودن جریان خون می تواند علل مختلفی داشته 
باشد، از جمله: کشیدن سیگار، فشارخون باال و یا بیماری 

قلبی.
آسیب اعصاب پا در اثر عدم کنترل دیابت نیز می تواند یکی 

از علل سرد شدن انگشتان پا باشد.
 از علل دیگ��ر می توان به ک��م کاری تیروئید و کم خونی 

اشاره کرد.
 برخی افراد در فصل زمس��تان یا حتی فصل گرم س��ال 
از س��رد بودن دس��ت و پ��ای خود گل��ه می کنن��د. این 
س��ردی علت ه��ای زی��ادی دارد؛ از اس��ترس گرفته تا 
انگل. در علم پزش��کی به س��رد بودن کف پا، س��ندروم 
»رینودز« گفته می ش��ود. دس��ت و پای اف��راد مبتال به 
 ای��ن س��ندروم، ب��ا کوچ��ک تری��ن تغیی��ر دما س��رد

 می شود.
 به علت تنگ شدن رگ های خون، گردش خون در اطراف 
دس��ت و پا تحت تاثیر قرار می گیرد. انگشتان دست و پا 
سرد می ش��ود و با جریان پیدا کردن خون، قسمت های 
مذکور قرمز می شود و احساس سوزش پیدا می کند. توجه 
نکردن به درمان این بیماری ممکن اس��ت باعث آسیب 

بافت ها شود.
حساسیت به موادغذایی یا محیطی که در آن قرار دارید می 
تواند علت این سردی باشد. داشتن حساسیت باعث کاهش 

فشارخون و در نتیجه سردی دست و پا می شود.

 کاندی��دا، نوع��ی قارچ اس��ت ک��ه تقریبا در ب��دن تمام 
انس��ان ها رش��د می کن��د. این ن��وع ق��ارچ، اختالالتی 
از جمله س��ردی کف پا ایج��اد می کند. در ب��دن افرادی 
 که سیس��تم ایمن��ی ضعیف��ی دارن��د، این ق��ارچ زنده

 می ماند.
 انگل ، به محض وارد شدن به بدن، از مواد مغذی که باید 
وارد سلول ها شود، تغذیه می کند این امر باعث سرد شدن 

دست و پا می شود.
 کم خونی یکی از شایع ترین علل سردی دست و پاست.

  درمان سردی دست و پا :
برای چند ثانیه روی انگشتان بایستید سپس روی پاشنه 
برگردید، این کار را تکرار کنید تا خ��ون در داخل کف پا 

جریان پیدا کند و گرم شود.
 به مدت 15دقیقه پای خود را در یک طش��ت آب ولرم و 

نمک خیس کنید.
قبل از پوش��یدن جوراب، فلفل س��یاه یا قرم��ز در داخل 

جوراب بریزید.
 فعالیت جس��می مانند راه رفتن، ش��نا، دو ی��ا دوچرخه 
 س��واری رون��د گ��ردش خ��ون ب��ه ک��ف پ��ا را بهبود 

می بخشد.
 رعای��ت رژی��م غذای��ی متع��ادل، کاه��ش می��زان 
چربی و کلس��ترول باعث بهب��ود جریان خ��ون در بدن 
خواهد ش��د. کاهش مصرف گوش��ت قرمز، هل��ه هوله، 
غذاهای آم��اده و افزایش مص��رف میوه و س��بزی های 
تازه، غالت س��بوس دار گوش��ت کم چرب و ماهی های 
 س��الم مانند س��المون و تن در رف��ع این بیم��اری موثر 

است.
 غذای گرم بخورید، زیرا عالوه بر گرم کردن بدن، نسبت به 

غذای سرد انرژی کمتری برای هضم آن نیاز است.
 استعمال دخانیات باعث افزایش میزان کلسترول در رگ 
های خون و در نتیجه سفت شدن دیواره رگ ها و انقباض 

رگ های خون می شود.

فناوری آین��ه جادویی eBay امکان 
انتخ��اب و س��فارش دادن کاالهای 
مختلف را برای خریدار فراهم می کند. 
افراد برای انتخاب و خرید لباس، چند 
نمونه را انتخاب و ب��ه داخل اتاق پرو 
می برند که درصورت مناسب نبودن 
سایز یا رنگ دلخواه،  خریدار در اکثر 

موارد فروشگاه را ترک می کند.
محققان eBay برای تسهیل فرآیند 
خرید، آینه جادویی طراحی کرده اند 

که درون اتاق پرو نصب می شود؛ خریدار با استفاده از یک صفحه نمایش لمسی 
و تصاویر ویدئویی می تواند از بین مدل ، س��ایز و رنگ ه��ای مختلف موجود در 
فروشگاه، کاالی مورد نظر را از داخل اتاق پرو سفارش دهد و فروشنده سفارش 

مورد نظر را در اختیار مشتری قرار می دهد.
در این سیستم از فناوری تشخیص فرکانس رادیویی )RFID( برای تشخیص 
کاال، انتخاب اندازه و رنگ استفاده می شود که درنتیجه از اتالف وقت مشتری و 
فروشنده جلوگیری می کند.پس از انتخاب لباس،  سیستم به صورت هوشمند 
لوازم جانبی دیگ��ر از جمله کیف و کفش یا جواه��رات هماهنگ با لباس را به 

مشتری پیشنهاد می کند.
ه��ر خری��دار می توان��د پروفای��ل اختصاص��ی ب��رای خ��ود در فروش��گاه 
ایج��اد کن��د ک��ه رون��د انتخ��اب س��ایز و رن��گ  را تس��هیل می کن��د؛ 
 فروش��گاه نی��ز می توان��د مش��تریان خ��ود را از ای��ن طری��ق شناس��ایی

 کند

چرا دست  و پای من سرد است؟! 

خالصی از شر پرو لباس با آینه جادویی
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