
سایه چانه زنی و ضوابط غیر رسمی  بر   برنامه های آبی
دبیر اندیشکده تدبیر آب عنوان کرد

در فصل سرما تشدید می شود 
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محمد مايلي کهن در مراسم تجليل از ستارگان جام 96 حرف هاي 
جالبي درباره روزهاي خوب فوتبال ايران زد. 

او گفت:آن قدری وقت نداريم که بخواهيم تيم اميد را از پايه بسازيم 
در چنين شرايطی بهترين کار اين است که بازيکنان بزرگی انتخاب 
کنيم که ما وقتمان را آن طور که می دانيد گذاشته ايم روی انتخاب 
بازيکنان اليقی که نمونه آنها افرادی مثل همين جوانی اس��ت که 

گفتم؛ يکی که مثل مسی بازی می کند، اما اسم او را فعال...

مایلي کهن :یک مسي پیدا کردم

 متهمان سرقت مسلحانه گلپایگان
3 ۳ برادر بودند

تولید گوجه فرنگی ارگانیک
4 در شهرضا  2

 ترکش های داعش در راه رسیدن 
به پایتخت های اروپایی

 هم آورد
 ذوب آهن 
اصفهان با شفق 
 اردکان
 در پیش رو

 بانک   مرکزی  8 هزار میلیارد
  به  بدهکاران تخفیف  داد

پرداخت حقوق سرباز معلم ها 
تا پایان سال

معافیت بیمه سالمت از مالیات 
برارزش افزوده

 انسداد چاه های حفر شده 
در بستر زاینده رود 

 وقتی بیماری  تنگي نفس 
رجز مرگ می خواند
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نام های توخالی
 هویت گمشده کودکان

 همايش يک روزه مهندس��ی فرهن��گ» نام و نام 
گزينی« در اصفهان و به همت اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان برگزار شد دغدغه کاهش جمعيت 
به ويژه در کشور معضلی بود که تمام سخنرانان و 
مسووالن حاضر در اين مسايل به آن تاکيد داشتند.

در اين ميان حجت االسالم احمد سالک کاشانی، 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی..

3

 اصفهان در آلودگی هوا 
گوی سبقت را از پایتخت ربود 

قضاوت درباره نتایج مذ اکرات زود است
 معاون وزير خارجه کشورمان گفت: مذاکرات هشت ساعته وزرای خارجه ايران و آمريکا که در چند نوبت صورت گرفت، بسيار فشرده، 
صريح و جدی بود به گونه ای که همه موضوعات بار ديگر مرور و آخرين مواضع ردوبدل شد.وی در پاسخ به اين سوال که آيا ديدارهای 
دوجانبه ظريف و کری راه را برای نشست های معاونان و کارشناسان ترسيم خواهد کرد؟ گفت: اين خيلی طبيعی است. وقتی که روسا 
مالقات می کنند مسير را برای معاونان و کارشناسان خود روش��ن می کنند و چارچوب مباحث مشخص تر می شود.معاون وزير خارجه 

کشورمان افزود: مهم اين است که مذاکرات در فضای کامال جدی و صريح جريان دارد و اراده دو طرف...

چوقای بختیاری تهران را فتح کرد
چوقا به عنوان يازدهمين اثر صنايع دس��تی اس��تان چهارمحال 
و بختياری در فهرس��ت آثار ملی کش��ور ثبت شد.بيش��تر اقوام 
مختل��ف دارای لب��اس مخصوصی هس��تند ک��ه ب��رای آن  قوم 
احت��رام خاص��ی دارد و تقريبا همگان ب��ه اين امر آگاه هس��تند. 
در اين راس��تا در اس��تان چهارمحال و بختياری که متش��کل از 
چهارمحالی ها و بختياری هاس��ت لباس مخصوص��ی برای مردم 
 غيور و سلحش��ور ق��وم بختياری وج��ود دارد ک��ه آن را »چوقا« 

می نامند ...

وقتی شهری در آلودگی هوا گوی سبقت را از پايتخت 
کشور می ربايد و آس��مان خاکستری اش اولين خبر 
رسانه هامی شود هرچند آثار تاريخی زبانزدی داشته 

باشد آن را با هوای آلوده اش می شناسند.
ظهراب��ی مدير کل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
اصفهان در گفت و گويی با اشاره به اينکه صنايع هر 

چقدر هم پاک باش��ند تا حدودی اجازه آاليندگی را 
دارند عنوان کرد: در گذشته تصميم استقرار صنايع 
در محل های کنونی اشتباه بود و حل آن کار امروز و 
فردا نيست اما در تالش برای ساماندهی اين وضعيت 
هستيم.ظهرابی در پاسخ به اينکه چرا پيش از ورود به 

فصل سرد سال و آلوده...
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س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از اماكن 
 عرضه آبزي�ان و محصوالت پروتئينی بازار ه�ای روز كوثر را از طريق مزايده  ) با ش�رايط و مقررات مورد نظر س�ازمان در جهت 
بهره برداری ( به اش�خاص حقوقی يا حقيقی واجد صالحيت واگذار نمايد. متقاضيان می توانند از تاريخ 93/10/27 تا پايان وقت 
اداری مورخه 93/11/8 با ارائه  اسناد و سوابق كاری مرتبط به امور بازار های سازمان واقع در خيابان آمادگاه ، روبروی هتل عباسی 
، مجتمع تجاری عباسی ، طبقه همكف ، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تائيديه نس�بت به واريز مبلغ  500/000 ريال بابت 
هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب جاری شماره 3100003041007 نزد بانک ملی شعبه اصفهان ) قابل پرداخت در كليه شعب 

بانک ملی ( اقدام نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند.تلفن تماس: 32225535-32211442 
متقاضیان بایستی : 

1- دارای عدم سوء پيشينه كيفری و مالی باشند.2- دارای حسن سابقه ) حداقل ده سال سابقه كار مرتبط (توان مالی و اجرايی 
 مناسب در اين زمينه باش�ند . 3- دارای پروانه كس�ب و يا هرگونه مجوز ، تاييديه و گواهی نامه معتبر در زمينه توليد ، پرورش ،
 قطعه بندی ، بسته بندی ، پخش يا توزيع آبزيان ، دام و طيور باشند. 4- ارايه سپرده شركت در مزايده طی فيش بانكی الزامی است 
5- مدت اجاره دوازده ماه شمسی می باشد 6- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 13 مورخ 93/11/09 می باشد .7- پيشنهادات 
در تاريخ 93/11/11 بازگشائی می شود 8- سازمان در رد يا قبول پيش�نهادات مختار می باشد.9- هزينه انتشار آگهی بر عهده 

برنده مزايده است. 

آگهی مزایده

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

نوبت اول 
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طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 
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با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :



يادداشت

 طرح تذکر لسانی در مبارکه 
برگزار شد 

طرح تذکر لس��انی با هدف احیای فرهنگ ام��ر به معروف و 
نهی از منکر در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی، در س��طح 

شهرمبارکه با حضور رابطان خواهر و برادر انجام شد.
حجت االسالم کیانی ازاجرای طرح تذکر لسانی با هدف احیای 
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با ناهنجاری های 
اجتماعی، در سطح شهرستان مبارکه خبر داد.حجت االسالم 
 کیانی ،ریی��س اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان مبارکه 
گفت : اجرای این طرح فرهنگی همراه ب��ا حضور پر رنگ تر 
خانواده های مذهبی اثرات خوبی در این شهرستان در مقوله 

عفاف و حجاب خواهد داشت.
حجت االسالم کیانی گفت: طرح تذکر لسانی برای سومین بار 
از سوی س��تاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 
مبارکه به اجرا در آم��د و طی هفته های آین��ده نیز با حضور 
اعضای س��تاد امر به معروف و نهی از منکر شهرس��تان ادامه 

خواهد یافت.
وی گفت : تذکر لسانی از جمله فریضه های اجتماعی است که 
طبق قانون اساسی برای انجام آن توسط افراد، نیاز به هیچ گونه 

حکم قانونی و قضایی نیست.

 هیأت پارلمانی ايران به ترکیه
 سفر می کند

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی از سفر 
هیأت پارلمانی ایران به ترکیه در این  هفته خبر داد.

 حسین شیخ االسالم گفت: هیأت پارلمانی ایران هفته آینده 
به ترکیه سفر می کند که ریاس��ت این هیأت را کاظم جاللی 
بر عهده دارد.وی افزود: این سفر به منظور شرکت در اجالس 
بین المجالس کشورهای اس��المی انجام می شود.مشاور امور 
بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: در این 
اجالس حاضران در قالب کمیته های مختلف به بررسی مسایل 
می پردازند و در پایان نیز جلس��ه کمیته اجرایی و نشس��ت 

کنفرانس برگزار خواهد شد.

 ترکش های داعش در راه رسیدن 
به پايتخت های اروپايی

یک کارشناس سیاس��ت خارجی گفت: تروریسم در منطقه 
غرب آس��یا با بحران س��وریه به اوج خود رس��ید و در عراق و 
افغانستان موجودیت پیدا کرد که در تمامی این موارد آمریکا 
را می توان به عن��وان یکی از بزرگ ترین حامی��ان این پدیده 

نامید.
حسین رویوران ، با اشاره به برگزاری نشست مبارزه با تروریسم 
با حضور متح��دان آمریکا در همین کش��ور اظهار داش��ت: 
پدیده تروریس��م عمدتا در منطقه غرب آسیا تمرکز دارد، اما 
ترکش های آن به اروپا مانند آنچه ک��ه در پاریس اتفاق افتاد، 

برخورد می کند.  

 معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: مذاکرات هشت ساعته 
وزرای خارج��ه ایران و آمری��کا که در چن��د نوبت صورت 
گرفت، بسیار فشرده، صریح و جدی بود به گونه ای که همه 

موضوعات بار دیگر مرور و آخرین مواضع ردوبدل شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دیدارهای دوجانبه ظریف و 
کری راه را برای نشست های معاونان و کارشناسان ترسیم 
خواهد کرد؟ گفت: این خیلی طبیعی است. وقتی که روسا 
مالقات می کنند مسیر را برای معاونان و کارشناسان خود 

روشن می کنند و چارچوب مباحث مشخص تر می شود.

معاون وزیر خارجه کش��ورمان افزود: مهم این اس��ت که 
مذاکرات در فضای کامال جدی و صریح جریان دارد و اراده 
دو طرف برای رسیدن به توافق، مشخص است، اما این که آیا 
توافقی که هر یک از طرف ها می خواهند به آن برسند، مورد 
توافق دیگری هم باشد، کار سختی است و هنوز با آن فاصله 
داریم، با این همه تالش ها ادامه دارد اما هنوز برای قضاوت 

درباره نتایج مذاکرات زود است.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا ایده های جدیدی در این 
 جلس��ات مطرح شده اس��ت؟ گفت: به طور مس��لم در هر 

جلسه ای ایده هایی مطرح می شود که برخی جدید و بعضی 
تکراری هستند و این طبیعی است، اما تا وقتی طرف ها در 
همه موضوعات به توافق نرسند در حقیقت در هیچ موضوعی 

به توافق نرسیده اند.
وی با بیان این که »کار بسیار س��خت و پیچده ای در حال 
انجام است«، افزود: علت اصلی آن این است که موضوعات 
متنوع و بس��یار متعددی وج��ود دارد به گون��ه ای که یک 
سوی آن بحث تحریم هاست و در سوی دیگر بحث برنامه 
صلح آمیز هس��ته ای ایران اس��ت که این برنامه خود ابعاد 
مختلفی را چون راکتور آب س��نگین، برنامه غنی س��ازی، 
تاسیس��ات مختلف و بحث نظارت ها شامل می شود که به 
واسطه وجود ابعاد مختلف و پیچیده اش، باعث نگرانی های 

دوطرف در همه موضوعات شده است.
عراقچی گفت: البته طرف های مذاک��ره کننده هم متنوع 
هس��تند. در مقابل جمهوری اس��المی ایران، شش کشور 
هس��تند که اتحادیه اروپا هم به نوعی وج��ود دارد، به هر 
حال همه این ها مذاکرات را پیچیده ک��رده و یکی از علل 
طوالنی شدن آن، همین موارد است.وی افزود: با این حال 
تالش ها ادامه دارد و امیدوار هس��تیم در نهایت به توافقی 
جامع برس��یم.وی درباره رویکرد آمریکا در این مذاکرات 
گفت: به هرحال جدیتی که در این مذاکرات الزم است در 
فضای مذاکرات شاهد هس��تیم. همان طور که ایران جدی 
هس��ت همه طرف های مذاکره کننده هم جدی هس��تند. 
ما قبل از مذاکره با آمریکایی ها با مقامات روسیه و شخص 
معاون وزیرخارجه آن کشور یک روز کامل در تهران مذاکره 

داشتیم و آن جدیت را در آن جا هم احساس کردیم.
وی در پایان گفت: فضای مذاک��رات کامال جدی و صریح 

است و طرف ها عالقه  مند به رسیدن به توافق هستند. 
 اما نفس تواف��ق به دالیلی که اش��اره ش��د کار مش��کلی

 است.

حجت االسالم و المس��لمین س��ید محمود علوی وزیر 
اطالعات گفت: دولت یازدهم معتقد اس��ت که با حضور 
تمام جریانات و احزاب می توان در عین تضارب افکار در 
زیر یک پرچم به نام والیت فقیه و رهبری امور مملکت را 

ساماندهی کرد.
وی اف��زود: راه��کار و س��از و کار اصل��ی برای توس��عه، 
پیشرفت و پایداری نظام اسالمی حفظ انسجام، وحدت و 

یکپارچکی اقشار مختلف مردم است.
وزیر اطالعات اضافه کرد: ایران اسالمی امروزه با همت و 
تالش دولتمردان، حمایت رهبری و پشتوانه عظیم ملت 

از جایگاه ویژه و قابل قبولی در دنیا برخوردار است.

 علوی اف��زود: ب��ا توافق های انج��ام ش��ده در مذاکرات 
 بین الملل��ی صدور نف��ت افزای��ش یافته و بس��یاری از 
پول های کش��ور در بانک ه��ای بین المللی آزاد ش��ده 
اکنون تمام انبارهای کاالهای اساس��ی کشور پر است و 
می تواند پاس��خگوی نیازها باش��د.علوی در ادامه گفت: 
فشار سنگین بین المللی اکنون در هم شکسته ، مذاکره 
کنندگان کش��ورهای غربی در مقابل ای��ران زانو زده اند 
مذاکره کنندگان ایرانی اکنون تمام س��عی خود را برای 
دفاع از حقوق ملت ایران می کنند رهبر معظم انقالب نیز 
به صراحت از دولت حمایت کردند هم اکنون کارخانجات 
آرام آرام فعالیت مثبت خود را آغاز کرده و تولید را از سر 

گرفته اند.وزیر اطالعات تایید و تاکید رهبر معظم انقالب 
نسبت به اقدامات دولت یازدهم را در ابعاد مختلف یادآور 
شد و گفت: ایشان بارها عملکرد رییس جمهوری و دولت 
را مورد حمایت خود قرار داده اند که خود از برکات تدبیر 
در این جامعه محس��وب می ش��ود.علوی احیای اخالق 
اجتماعی و سیاسی را سرلوحه کارها و برنامه های دولت 
دانست و گفت: توسعه اخالق حسنه همواره از تاکیدات 
مهم دین مبین اسالم و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

علوی ابراز داش��ت: اهتمام ویژه دولت بر رفع مشکالت و 
ایجاد رفاه اجتماعی برای ملت در ابعاد مختلف اس��توار 

است.

معاون وزير خارجه  عنوان کرد 

وزير اطالعات: فشار سنگین بین المللی اکنون در هم شکسته است

قضاوت درباره نتایج مذاکرات زود است
غرب به دنبال سوءاستفاده 

سیاسی از شبکه های مجازی 

موضوع��ات غیراخالقی یک��ی از ابزاره��ای اصلی 
دش��من برای تس��خیر فض��ای مجازی و س��پس 
سوءاستفاده سیاس��ی از آن اس��ت، حال باید دید 
آیا درب��اره پاالیش اینترنت به وی��ژه محتوای غیر 
اخالقی آن به اندازه کافی تالش شده و مسوولیت 
 صیان��ت از جامعه در مقابل آن برعهده چه کس��ی

 است؟ 
دولت های غرب��ی، ماهرانه با اس��تفاده از امکانات 
تکنول��وژی و ارتباط��ات، مانن��د اینترن��ت، 
 س��ایت های انتقادی را علیه یک دولت س��ازمان

 می دهند.
 پیام های کوتاه را از طریق تلفن ه��ای همراه رد و 
بدل می کنند، این س��ایت ها  قابلیت شبکه سازی 
وس��یعی در اینترنت دارند و در برخ��ی مواقع  به 
عن��وان س��ربازان جدید جن��گ ن��رم دولت های  
غربی، اقدام��ات خود را ب��ه فضای وقای��ع جامعه 
نی��ز تس��ری داده و هماهنگ��ی و س��ازماندهی 
بس��یاری تجمع ه��ای سیاس��ی و اعتراض��ی ب��ا 
 اه��داف و انگیزه ه��ای امنیتی و سیاس��ی  ترتیب 

می دهند. 
در این زمینه حجت االسالم مصطفی پورمحمدی  
وزی��ر دادگس��تری گف��ت: در خص��وص برخ��ی 
ش��بکه های اجتماعی از جمله »الین«، »وایبر« و 
»واتس آپ« ش��کایت های زیادی ب��ه قوه قضاییه 

رسیده است. 
وظیفه قوه قضاییه این اس��ت که ب��ه طور جدی با 
هرآنچه س��المت اخالقی و روانی اعضای خانواده 
را تحت ش��عاع قرار می دهد مقابله و برخورد کند 
و ای��ن موضوع در حال بررس��ی بین ق��وه قضاییه 
 و مجریه اس��ت و نتیج��ه نهایی آن اع��الم خواهد

 شد. 

اخبار کوتاه

2
سفر قریب الوقوع اردوغان به تهران

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور 
ترکیه به ایران در آینده نزدیک خبر داد.

وی گفت:  نباید بعضی از اختالف برداشت ها و موضوعات سیاسی منطقه ای که قابل 
حل و فصل است، مانع اهداف بلندمدت دو کشور شود.
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ثبت پوشش بومی  استان در فهرست آثار ملی کشور

چوقای بختیاری تهران را فتح کرد
چوقا به عنوان یازدهمین اثر صنایع دس��تی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در فهرس��ت 
آثار ملی کش��ور ثبت شد.بیشتر اقوام مختلف 
دارای لب��اس مخصوصی هس��تند ک��ه برای 
آن  قوم احترام خاص��ی دارد و تقریبا همگان 
به ای��ن ام��ر آگاه هس��تند. در این راس��تا در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری که متش��کل 
از چهارمحالی ه��ا و بختیاری هاس��ت لباس 
مخصوصی برای مردم غیور و سلحش��ور قوم 
بختیاری وجود دارد که آن را »چوقا« می نامند 
که به تازگی در فهرس��ت آثار ملی کش��ور به 
عنوان یک اثر معنوی به ثبت رسیده است.برای 
ارزش ای��ن لباس همین بس ک��ه اعالم کنیم 
در زمان انقالب مشروطه مش��روطه خواهان 
بختیاری ب��ا این لباس معروف ته��ران را فتح 
کردند و پایه های انقالب مش��روطه را محکم 

کردند.
چوقابافی

یکی از رشته های بومی صنایع دستی استان 
چهارمح��ال و بختی��اری چوقا باف��ی )چوخا 
بافی( نام دارد. این هنر دستی در زمره صنایع 
دس��تی عش��ایر و زیر گروه بافته ه��ای داری 
قرار دارد. چوقا )چوخا( عبا یا پوش��اکی است 
بلند ش��بیه پالتو که عش��ایر بختی��اری از آن 
اس��تفاده می کنند، قدمت چوقا به 130 سال 
قبل می رس��د و چوقاهای اولی��ه در طایفه ای 
به نام لیواس که در ایل چهار لنگ است اولین 
چوقاها را که ابتدا توس��ط ب��زرگان و خوانین 
موردپسند و اس��تفاده قرار گرفت و در فاصله 
کمی به عنوان یک پوشش رسمی تمام افراد 

ایل بختیاری قرار گرفت.
چوقا به عنوان شاخص ترین هنر دستی زنان 
عش��ایر بختیاری اس��ت که همین ویژگی در 
معرفی )از نظر پوش��اک( مردان بختیاری را با 

سایر اقوام متمایز می  سازد.
 این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک و 
از سایر فرآورده نساجی سنتی کشور است که 
هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت 

هم دمایی مورد استفاده قرار می گیرد.
نخ پنبه ای نمره 8 )در مقیاس متریک( و خامه 
طبیعی )پشم( با نمره 10 )در مقیاس متریک( 

مواد اولیه چوقا را تشکیل می دهد.
این بافته عش��ایری به دو صورت دار زمینی و 

دستگاه پدالی )وردی( بافته می شود.
در روش دار زمینی بافنده پس از تهیه ریش��ه 
نخ های پنبه ای را به عرض 50 تا 70 سانتیمتر 
و طول 2 الی 2.5 متر )بس��ته ب��ه اندازه مورد 
نظر( بر روی دار زمینی به صورت نوار به اندازه 
ذکرشده چله کش��ی می نماید س��پس مانند 
سایر بافت ها برای پیزبندی و پشت پیز )ورت و 

پشت ورت( نصب می کنند.
)تارهای ریشه به صورت یک در میان تنظیم 
و برای ایجاد دهانه بافت( سپس با استفاده از 
خامه های سفید خود رنگ)سفید اعال( شروع 
به بافت می کند، در بافت چوقا دو رنگ به کار 
می رود )س��فید و سیاه و س��رمه ای( که رنگ 
س��یاه برای ایجاد نقوش خطی به کار رفته و 
خامه سفید کل زمینه بافت را تشکیل می دهد 
پس از پایان کار بافت بافنده دو تکه نوار بافته 
ش��ده را به روش خاصی به یکدیگ��ر مونتاژ و 
متصل می کنند این اتصال طوری اس��ت که 
نقوش خطی و هندسی دقیقا بر پشت و روی 
ش��انه و کمر قرار گرفته و دوخت می شود این 
پوشاک دارای آستین یا جیب بیرونی نیست 
بعضا پس از بافت بر روی شانه ها یا زیر آستین 
آویزهای ش��رابه ای )منگوله های الوان( نصب 
می کنند. این روش بافت توسط بافندگان در 

استان چهار محال و بختیاری رایج است.
در روش دوم یعنی دستگاه نساجی )پدالی – 
وردی( که توسط استادکاران شوشتر و دزفول 
در خوزستان و اس��تادکاران در الیگودرز و ازنا 
در لرستان صورت می پذیرد چله های پنبه ای 
بر روی دار پدالی چله دوانی کرده و سپس ورد 
چینی دهان��ه بافت صورت گرفته و با رش��ته 
طناب وردها ب��ه پدال چوبی زیر پای اس��تاد 
متصل می گردد سپس با اس��تفاده از ماسوره 
نخ های پشمی از یک طرف بافت به طرف دیگر 
برده و با کوبه مربوطه یک ردیف را می کوبند 
)تار و پود به هم چفت می گردد( سپس دهانه 
بافت با حرکت پدال های زیر پا عوض و ماسوره 
حاوی نخی در یک ردیف دیگر جای می گیرد 
و این امر تا پایان بافت ادامه دارد و بقیه مراحل 

کار در هر دو روش مشترک است.
بهترين نوع چوق�ا در چهارمحال و 

بختیاری بافت می شود
چوقاهای بافته شده در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از بهترین نوع چوقا هس��تند که هر 
طایفه از ایل سعی در مرغوبیت بافت را دارند 
در حال حاضر بهترین نمونه چوقا)از نظر بافت، 
ظراف��ت و ...( در این اس��تان متعلق به طایفه 

کیارسی کیومرثی( موری )مورزی( است.
چوقا را ش��بیه پالتو یا عبا می پوشند و بلندی 
آن بر سر زانو می رس��د و لبه های آن از پایین 
بر روی هم می افتد و به س��بب فیزیک خاص 
فرم و س��اختار آن ب��ه پوش��نده آن صالبت 
می بخش��د.رنگ های ب��ه کار رفت��ه در چوقا 
سفید و مشکی )سرمه ای( است که تنها خامه 
الوان آن )سرمه ای( را به سبک گیاهی سنتی 
و با ثبات باال رنگ رزی کرده و مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد.جالب اینکه در گذشته بافندگان 
برای بافت چوق��ا خامه ها را به روش دس��تی 
می ریسیدند و به لحاظ ظرافت و باریکی زیاد 
نخ های دست ریس، ریسنده با استفاده از پره 
چوبی )پیلی( و ایجاد س��وراخ ب��ر روی ناخن 
شصت دس��ت چپ نخ های پش��می را از نظر 

ضخامت به صورت یکسان می ریسیدند.
ام��ا در حال حاضر م��واد اولیه مصرف��ی را به 

صورت آماده از بازار تهیه می کنند.
در رابطه با نقوش چوق��ا نقل قول های زیادی 
وجود دارد از جمله عده ای اعتقاد دارند نقوش 

هندسی چوقا برگرفته از شاخ های گوسفند نر 
بزرگ که نقش رهبری گل��ه را به عهده دارد و 
نمادی از صالبت، قدرت، ایستادگی است که 
به مرور خطوط هندسی کمی تغییر کرده و از 
شکل آن دور شده است.بافت چوقا در بیشتر 
نقاط بختی��اری شهرس��تان های کوهرنگ و 
فارسان رواج دارد و هنوز این بافت با ارزش به 
عنوان پوشش رسمی مردان عشیره بختیاری 
و در جش��ن ها، اعیاد و مراس��م مورد استفاده 

قرار دارد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری از ثبت چوقا با قدمت 150 ساله به 
عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی در فهرست 
آثار ملی کش��ور خبر داد و اظهار کرد: چوقا به 
عنوان یکی از صنایع دس��تی عشایری استان 
چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در 
جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در 
پانزدهم دی ماه س��ال جاری  مورد تایید و به 
ثبت ملی رس��ید.مهرداد رئیسی با بیان اینکه 
بومی بودن، اصالت داش��تن، نق��وش و بافت 
خاص آن در منطق��ه از مهم ترین ویژگی های 
بارز برای ثبت این اثر به ش��مار می رود افزود: 
با ثبت چوق��ا تعداد آثار ثبت ملی ثبت ش��ده 
در بخش صنایع دس��تی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری به 11 اثر ش��امل نمک��دان، انبر، 
بند تاراق )داراق(، چاق��و، قیچی، نمد، لچک، 

وریس، قفل، گیوه و چوقا رسیده است.

 برج دوقلوی شهرداری 
شهرکرد نماد توسعه و آبادانی 
ش��هردار ش��هرکرد گفت: برج دوقلوی شهرداری 
ش��هرکرد نم��اد توس��عه و آبادان��ی چهارمحال و 
بختیاری است.نوراهلل غالمیان دهکردی در بازدید 
از پروژه  برج ه��ای دوقلوی ش��هرکرد، اظهار کرد: 
سازه فلزی برج های دوقلوی ش��هرداری شهرکرد 
در حال نصب اس��ت که در واقع به اعتقاد بسیاری 
از کارشناس��ان و صاحب نظران پروژه برج دوقلوی 
شهرداری شهرکرد نماد توس��عه و آبادانی در مرکز 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اس��ت.وی افزود: 
پروژه برج دوقلو تاکنون حدود 20 درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته که نصب س��ازه 11 هزار تنی این 
طرح با وجود شرایط جوی فصل زمستان با جدیت 
در حال انجام است.ش��هردار شهرکرد با بیان اینکه 
طرح برج دوقلوی ش��هرکرد در زمینی به مساحت 
حدود 6 هزار متر مربع واقع در میدان بس��یج و در 
26 طبقه احداث می شود، گفت: واحدهای تجاری، 
خدمات��ی، درمان��ی، اداری، رفاه��ی و تفریحی از 

بخش های پیش بینی شده در این پروژه است.

جمع آوری پسماند در روستاها 
مديريت شود

معاون اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خواستار 
توجه بیشتر بخشداری های استان در رفع مشکالت 
بهداشتی و جمع آوری پس��ماند شد.گودرز امیری 
در نشس��ت با بخش��داران اس��تان اظهار داشت: 
جمع آوری پسماندها و زباله های روستاهای استان 
بایستی برای جلوگیری از بروز مشکالت بهداشتی 
در اولویت کاری قرار گیرد.وی با اشاره به مشکالت 
شبکه های جمع آوری فاضالب در سطح روستاها، 

افزود: این مشکالت چاره اندیشی و برطرف شود.

  برنامه های دهه فجر در استان  
مردم محور برگزار می شود

رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغ��ات چهارمحال و 
بختیاری با تأکید بر م��ردم محور بودن برنامه های 
امس��ال در دهه فجر خواس��تار نوآوری در اجرای 
برنامه های این ایام شد.علی گرجی در جلسه ستاد 
دهه فجر این شهرس��تان اظهار داشت: ستاد دهه 
فجر استان برای ساماندهی حضور مردم در برگزاری 
مراسم با شکوه امسال تالش می کند.وی دهه فجر 
را فرصت ارزش��مندی برای تبیین دس��تاوردهای 
انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت: به منظور تحقق 
منویات مقام معظم رهبری، جشن ها و برنامه های 
امس��ال باید مؤثر و مردمی باش��د.رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه مردم 
ما همواره در صحنه بوده و هستند، خواستار شرکت 
تمامی مردم اس��تان در راهپیمایی  22 بهمن ماه 

امسال شد.

 اختصاص 165 میلیارد اعتبار 
به راه و شهرسازی  استان

مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری با 
اشاره به رشدی 6۴ درصدی تخصیص اعتبارات امسال 
پروژه های راه و شهرسازی اس��تان از تخصیص 165 

میلیارد تومان به این پروژه ها خبر داد.
قاس��م قاس��می با اش��اره به پیش��رفت 80 درصدی 
چهارخط��ه بروج��ن – ل��ردگان اظهار داش��ت: 30 
کیلومتر از این محور ارتباطی تا پایان امسال تکمیل و 

بهره برداری است.
وی با اش��اره به تالش اس��تاندار در جذب اعتبارات از 
محل ماده 10 و 12 و ماده 180 و دیگر اعتبارات ملی 
برای تکمیل پروژه ها در بخش راه ها، اظهار امیدواری 
کرد رون��د تکمیل پروژه ه��ای در حال اجرا س��رعت 

می گیرد.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری 
با اش��اره به احداث بیمارس��تان 235 تخ��ت   خوابی 
بروجن و پیگیری های نماینده مردم این شهرس��تان 
در مجلس ب��رای جذب اعتبارات تکمی��ل این پروژه، 
 از تکمی��ل و بهره برداری این پروژه در س��ال 9۴ خبر

 داد.

 بهره برداري  از بزرگترين خط 
تولید تخصصی خوراک آبزيان 

 رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: بزرگترین خط تولی��د تخصصی 
 خ��وراک آبزی��ان در اس��تان ب��ه به��ره ب��رداري

 رسید.
امامی اف��زود: این کارخانه هم اکنون نیاز 18 اس��تان 
کشور،60 درصد نیاز داخلی را تامین و تولیدات خود 
را روانه بازار ه��ای ترکیه، عراق، لبنان، تاجکس��تان، 
 جمه��وری آذربایجان، گرجس��تان و روس��یه کرده

 است.
وي با بیان اینکه این خط، ظرفیت تولید روزانه 150 
تن انواع خ��وراک آبزیان را دارد که ب��ا تولیدات دیگر 
واحدهای این کارخانه به 300 ت��ن افزایش می یابد، 
گفت: این واحد همزمان، خوراک ماهیان سردابی، گرم 
آبی و حیوانات خانگی را تولید می کند و با 120 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است.

امامي تصری��ح کرد: با وج��ود تم��ام اتوماتیک بودن 
دس��تگاه های این واحد تخصص��ی � صنعتی، زمینه 
اشتغال مس��تقیم 30 نفر در این کارحانه فراهم شده 

است.



يادداشت
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گشتی در اخبار وجود بخاری های سنتی در 30 درصد مدارس سمیرم

در همایش یک روزه فرهنگ نام و نام گزینی عنوان شد

زنگ خطر کاهش جمعیت شیعه و افزایش وهابیون به صدا درآمد

س��ید علی اکبر طباطبایی سرپرست شرکت گاز شهرس��تان سمیرم گفت: 
70درصد مدارس این منطقه از وسائل گاز سوز استفاده می کنند.حفظ ایمنی 
وسایل گرمایشی گازسوز در مدارس بویژه مدارس ابتدایی امری ضروری است 

که مدیران مدارس باید به ان توجه جدی داشتنه باشند.
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 افتتاح سومین مرکز نیکوکاری
 در لنجان 

 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان در آیین 
گش��ایش »مرکز خیریه احسان« در مس��جد جامع زرین شهر، 
اظهار کرد: این مرکز در راس��تای کمک ب��ه محرومین با حرکت 
خیرخواهانه خیرین و با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( 

شهرستان لنجان گشایش یافت.
 احمد یوسفی افزود: امیدواریم با این اتفاق شاهد تحولی شگرف 
در عرصه خدمت رسانی به محرومین آن هم در سالی که مزین 
به سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی «است 
باش��یم.رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان 
تصریح کرد: در اجرای اولین فراز از چشم انداز این نهاد مقدس، 
سومین مرکز نیکو کاری در شهرستان لنجان که در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر، خدمت رسانی برتر، نوین و 
 کیفی به منظور ارتقا سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و از طرفی

 زمینه سازی جهت جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی این 
مرکز افتتاح شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرس��تان لنجان عنوان 
کرد: با راه ان��دازی مراکز نیکوکاری عالوه بر شناس��ایی خیرین 
و نیازمندان واقع��ی آن محل، کمک های مردمی جذب ش��ده 
در جهت رفع مش��کالت محرومین همان محل در جهت عزت و 

کرامت انسانی هزینه خواهد شد.

مطالعات حمام رهنان برای تبديل به 
مرکز نمايشگاهی در حال انجام است

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان گفت: مطالعات حمام تاریخی رهنان برای تبدیل شدن 

به مرکز نمایشگاهی در حال انجام است.
 محمد س��لطان آقایی در بازدید اعضای کمیس��یون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش شورای اسالمی ش��هر اصفهان از عصار خانه 
شاهی با اشاره به یکی از سیاس��ت های اصلی سازمان فرهنگی، 
تفریحی ش��هرداری اظهار کرد: توجه به تروی��ج فرهنگ عامه 
 یک��ی از بحث های��ی اس��ت ک��ه در دس��تور کار این س��ازمان

 قرار دارد.

 متهمان سرقت مسلحانه گلپايگان
 3 برادر بودند

قائم مقام وزیر کش��ور از کشته ش��دن 2 نفر از متهم��ان حادثه 
گلپایگان و دستگیری یک نفر از آنان خبر داد.

 حس��ینعلی امی��ری قائم مق��ام وزی��ر کش��ور اظهارداش��ت: 
تحقیق از نفر س��وم حادث��ه گلپای��گان ادام��ه دارد.وی با بیان 
اینک��ه این متهم��ان 3 ب��رادر بودند، اف��زود: 2 ت��ن از متهمان 
این حادث��ه در درگیری مس��لحانه با نیروهای انتظامی کش��ته 
ش��دند و یکی از آنها دس��تگیر ش��ده که در حال تحقیق از وی 
صورت می گیرد.امیری تصریح کرد: متهم��ان حادثه گلپایگان 
 سوابق متعددی همچون س��رقت مس��لحانه را در کارنامه خود

 داشتند.

پرداخت حقوق سرباز معلم ها و معوقات 
حق التدريسی ها تا پايان سال

وزیر آموزش و پرورش درباره جلس��ه هفته گذشته خود با دکتر 
نوبخت نیز گفت: مقرر ش��د حق التدریس همکاران فرهنگی و 
 حق الزحمه امتحانات نیز که به تعویق اقتاده بود، حقوق س��رباز

 معلم ها تا پایان سال جاری پرداخت شود و همچنین بیمه طالیی 
فرهنگیان نیز تامین اعتبار شود و همچنین بازنشستگان فرهنگی 
نیز از مزایای بیمه طالیی شاغلین آموزش و پرورش نیز برخوردار 
شوند که این اعتبارات در تخصیص سه ماهه چهارم پیش بینی 
شده است.فانی درباره الیحه رتبه بندی معلمین نیز گفت: الیحه 
رتبه بندی معلین با هدف افزایش انگیزه ، رشد و تعالی شایستگی 
های حرفه ای معلمان تا آخر امسال تقدیم مجلس شورای اسالمی 
خواهد شد و امیدواریم این الیحه در مجلس به سرعت تصویب 
شود.وی گفت: سیاست آموزش و پرورش در دولت یازدهم ارتقای 
کیفیت می باشند و این سیاست نیز نیازمند ابزار الزم است و یکی 
از این ابزارها ایجاد پژوهسراهای تخصصی در سراسر کشور است. 
در سال 82 اولین پژوهس��رای دانش آموزی در کشور دایر شد و 
در س��ال 93، 101 پژوهشس��رای دانش آموزی در سطح کشور 
تاسسیس کردیم که هم اکنون 401 پژوهشسرای دانش آموزشی 

در 401 منطقه آموزش و پرورشی کشور فعال است.

 تجلی توانمندی بانوان ايرانی
 در اجالس میراث فرهنگی ناملموس  
مش��اور رییس س��ازمان میراث فرهنگی در امور زنان و خانواده 
گفت: برپایی اجالس زنان در جشنواره میراث فرهنگی ناملموس 
و نمایشگاه توانمندی زنان در همایش میراث ناملموس اصفهان، 
نشان دهنده توانمندی بانوان در عرصه های بین المللی و فرهنگی 
است.زهرا س��ادات احمدی زاده در جمع بان��وان اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: 
حضور زنان در جامعه سبب رشد و پیشرفت و ایجاد فضای رقابتی 

سالم در پیشبرد اهداف درون سازمان و برون سازمانی می شود.
وی با اش��اره به اینکه در جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار به 
طور قطع زنان در جامعه نقش اساس��ی و مهمی را ایفا می کنند، 
افزود : عوامل مؤثری در توسعه و رشد اقتصاد جامعه نقش دارند 
که اساس��ی ترین و مهم ترین این عوامل منابع انس��انی یا همان 
سرمایه های انسانی است.مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در امور زنان و خانواده بیان کرد: برپایی 
اجالس زنان در جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس و 
همچنین نمایشگاه توانمندی زنان در همایش بین المللی میراث 
ناملموس در اصفهان، نشان دهنده توانمندی بانوان در عرصه های 

بین المللی و فرهنگی است.

نام های توخالی؛  هویت گمشده کودکان امروزی 

 همایش یک روزه مهندسی فرهنگ نام 
و نام گزینی در اصفهان و به همت اداره 
کل ثبت احوال استان اصفهان برگزار شد 
دغدغه کاهش جمعیت به ویژه در کشور معضلی بود که تمام 
سخنرانان و مسووالن حاضر در این مسایل به آن تاکید داشتند.

در این میان حجت االس��الم احمد سالک کاش��انی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رییس کمیسیون 
فرهنگ��ی مجل��س ش��ورای اس��المی کاه��ش جمعیت در 
کش��ور را از جمله دغدغه های فعلی کش��ور و ب��ه ویژه رهبر 
معظم انقالب دانس��ت و اف��زود: این در حالی اس��ت که اهل 
فرقه وهابیت در سطح کش��ور تمام برنامه ریزی خود را برای 
 افزایش جمعیت با پوش��ش اهل س��نت در دس��تور کار قرار 

داده اند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در خصوص 
افزایش جمعیت با  حمایت مسووالن دولتی اشاره کرد و افزود: 
در سال جاری یک هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای تعالی 
خانواده و طرح جمعیت به وزارت بهداشت اختصاص داده بود 
 و این در حالی اس��ت که در بودجه س��ال آینده این اعتبار به

 600 میلیارد تومان کاهش یافته است.
ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی  مجلس ش��ورای اس��المی 
فرهنگسازی در بین خانواده ها و به ویژه قشر جوان و دانشجو 
در راستای فرزند آوری و همچنین ازدواج را ضروری دانست و 

افزود: باید با تامین بودجه زمینه این امر فراهم گردد.
قانون سقط جنین لغو شد

وی لغو قانون س��قط جنی��ن را از اقدامات مجلس ش��ورای 
اس��المی در راس��تای  جلوگیری از کاهش جمعیت کش��ور 
دانس��ت و گفت: اما این در حالی اس��ت که متاس��فانه هنوز 
 بسیاری از پزشکان به صورت غیر مجاز اقدام به سقط جنین 

می کنند.
حجت االسالم س��الک کاش��انی در ادامه با اش��اره به ارتباط 
مادام العمر همه م��ردم جامعه با ثبت اح��وال از زمان تولد تا 
پس از مرگ افزود: در این راس��تا س��ازمان ثب��ت احوال باید 
برنامه ریزی های الزم را برای اس��تفاده از ارتباط با بدنه عموم 

مردم جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه انتخاب نام نیک برای افراد زیر س��اخت های 
فرهنگی خان��واده را تقویت می کند، اف��زود: از این رو تقویت 
زیرساخت های فرهنگی جامعه برای انتخاب نام نیک باید به 

خوبی دنبال شود.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم اصفهان در مجلس حمایت از فعاالن فرهنگی کش��ور 
که در راس��تای احیای ارزش ه��ای دی��ن گام برمی دارند را 
ضروری دانس��ت و اف��زود: در این راس��تا ضروری اس��ت که 
ثبت احوال با تامی��ن اعتبار مورد نیاز ب��رای انجام طرح های 
 پژوهش��ی در خصوص انتخ��اب ن��ام مناس��ب برنامه ریزی

 

داشته باشد.
وی انتخاب نام نیک را از حقوق فرزندان دانست و بیان داشت: 
فرزندان می توانند در صورت نداش��تن نام مناسب پدر و مادر 

خود را مورد بازخواست قرار دهند.
حجت االسالم سالک کاشانی با اشاره به درج نام 25 نفر از انبیاء 
الهی در قرآن اظهار داشت: تمام اسامی موجود در قرآن پشتوانه 
دینی و تاریخی زی��ادی دارند و از این رو انتخاب این اس��امی 

برکات زیادی برای خانواده ها دارد.
وی انتخاب نام مناسب با ارزش های ایرانی اسالمی را یکی از 

روش های اساس��ی بازگشت 
ایرانیان ب��ه هوی��ت واقعی 
خودشان دانست و افزود: تمام 
اسامی ایرانی اسالمی دارای 
پشتوانه قوی دینی و فرهنگ 
غنی ایرانی هستند و این در 
حالی است که در زمان پهلوی 
این اسامی توسط چکمه های 
پهلوی پایمال ش��ده و امروز 

باید این اسامی احیا شوند.
نماین��ده م��ردم اصفهان در 
مجلس شورای اس��المی با 
بیان اینکه فصل الخطاب نام 
نیک باید قانون باش��د، ادامه 

داد: قانون باید بر این امر نظارت جدی داش��ته باشد و دراین 
راستا از تمام مس��ووالن می خواهیم که چنانچه خالء قانونی 
مشاهده می ش��ود به مجلس گوش��زد کنند تا مورد بررسی 

قرار گیرد.
3/7 نفر میانگین جمعیت خانواده های اصفهانی

تورج حاج رحیمیان، مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان نیز 
در ادامه این همایش با ابراز نگرانی از روند کاهش جمعیت در 
کشور و به ویژه اس��تان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 
میانگین جمعیت خانواد ه ها در استان اصفهان 3.7 نفر است 
که این در آینده ای نه چندان دور معضالت زیادی را در جامعه 

ایجاد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان ثبت احوال تمام فعالیت خود را 
در راس��تای افزایش جمعیت به کار خواهد برد، افزود: اعالم 
آمارهای واقعی افزایش و کاه��ش جمعیت و ازدواج و طالق و 
گوشزد کردن این آمار به مسووالن در دستور کار جدی فعاالن 

این سازمان قرار دارد.
مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان در ادامه ب��ا بیان اینکه 
س��ازمان ثبت احوال فرهنگس��ازی در راس��تای انتخاب نام 
مناسب با موازین اسالمی را در دستور کار قرار داده است، اظهار 
داشت: این سازمان در نظر دارد فعالیت های خود در راستای 
فرهنگس��ازی انتخاب نام را در چهارچوب قانون��ی و با انجام 

پژوهش  دنبال کند.
وی با اشاره به هجوم فرهنگ غرب در بدنه خانواده ها و گزینش 
نام فرزندان با این محوریت بیان داش��ت: در جامعه ما بنیان 
خانواده در حال نابودی اس��ت و تک فرزندی بر این امر دامن 

می زند.
حاج رحیمیان در ادامه با بیان اینکه ثبت اسامی ایرانی اسالمی 
از سیاست های ثبت احوال استان اصفهان است، گفت: در این 
راستا مشاوره های الزم به مراجعه کنندگان در هنگام انتخاب 
نام داده می ش��ود.چرا که نام ها ی تو خالی  هویت گمش��ده 

کودکان امروزی ماست .
وی با بیان اینکه در اس��تان اصفهان نس��بت ب��ه انتخاب نام 
استفاده از اسامی ایرانی اس��المی و به ویژه اسامی انبیاء )ع( 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت، ادامه داد: از این رو 9 اسامی پر 
 طرفدار برای دختران و پس��ران همگی اسامی ائمه اطهار )ع(

است.
مدی��رکل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان در خص��وص 
اس��امی پرطرف��دار اس��تان اصفه��ان نی��ز بی��ان داش��ت: 
امیر عل��ی، عل��ی، ابوالفضل، محم��د، محمد طه، حس��ین 
و امیر حس��ین در بین پس��ران و فاطمه زه��را، نازنین زهرا، 
 زین��ب و ریحانه نی��ز در بین دخت��ران بیش��ترین طرفدار را 

داشتند.
 3 استان برتر ثبت احوال

ادارات کل ثبت احوال استان های اصفهان، هرمزگان و کرمان 
موفق به کس��ب رتبه های اول تا س��وم در خصوص اقدامات 
و فعالیت های صورت گرفته به مناس��بت هفت��ه ثبت احوال 

کشور شدند.
در س��ومین همای��ش مدی��ران کل ثب��ت احوال اس��تانها 
که ب��ه منظور پای��ش عملک��رد 9 ماه��ه س��الجاری برگزار 
 ش��د رییس س��ازمان ثبت احوال کش��ور ب��ا اهداء ل��وح از 
اس��تان های اصفهان، هرمزگان و کرمان به عنوان استانهای 
برتر در خصوص فعالیتهای صورت گرفته در هفته ثبت احوال 

تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است، از سال 1389 که شورای فرهنگ عمومی کشور 
سوم دی ماه را روز ملی ثبت احوال نام گذاری کرد، همه ساله 
این روز در سراسر کشور گرامی داش��ته می شود و به همین 
مناس��بت از س��وم تا نهم دی ماه به عنوان هفته ثبت احوال، 
فعالیتهای متنوع و متعددی توسط ادارات کل ثبت احوال به 

انجام می شود.
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وقتی ش��هری در آلودگی هوا گوی سبقت را از پایتخت 
کش��ور می رباید و آسمان خاکس��تری اش اولین خبر 
رسانه ها می ش��ود هرچند آثار تاریخی زبانزدی داشته 

باشد آن را با هوای آلوده اش می شناسند.
ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در گفت و گویی با اش��اره به اینکه صنایع هر چقدر هم 
پاک باش��ند تا حدودی اجازه آالیندگی را دارند عنوان 
کرد: در گذشته تصمیم اس��تقرار صنایع در محل های 
کنونی اشتباه بود و حل آن کار امروز و فردا نیست اما در 

تالش برای ساماندهی این وضعیت هستیم.
ظهرابی در پاس��خ به اینکه چرا پی��ش از ورود به فصل 
س��رد س��ال و آلوده ش��دن هوا مدیران به فکر حل این 
معضل نمی افتند خاطر نش��ان کرد: ب��ه خاطر فعالیت 

صنایع چاره ای نیست جز اینکه در شرایط بحران وارد 
 عمل شده و با اطالع رسانی مناس��ب و تشدید برخی از

 عملکرد ها از آلودگی کاسته ش��ود.به گفته وی،امسال 
برخورد با صنایع تشدید شد و در مقایسه با سال گذشته 
نتایج مثبتی را به همراه داش��ت و  5 هزار و 500 مورد 
پایش از واحدهای صنعتی آالینده انجام شده است که 
این آمار در سال گذشته تنها 150 مورد بود.وی اضافه 
کرد: در سال جاری طرح پایش شبانه واحد های صنعتی 
نیز انجام ش��د و در این طرح 500م��ورد پایش صورت 
گرفت و نتیجه آن 70 مورد اخطار به واحدها و پلمپ 7 
واحد آالینده بوده اس��ت.ظهرابی از آلودگی هوای شهر 
اصفهان در م��اه اخیر گفته و خاطر نش��ان کرد: با اعالم 
اداره کل هواشناس��ی صنایع در روزهای��ی که آلودگی 
شدت گرفت تعطیل ش��د و کوره های آجر و گچ نیز به 
مدت 10 روز تعطیل ش��دند که تعطیلی تعدادی از آنها 
هنوز هم ادامه دارد و 500 واحد ریخته گری سطح شهر 
نیز 10 روز از کار منع شدند تا کمکی به وضعیت هوای 
اصفهان باشد.این مسوول با تاکید بر اینکه تالش بر این 
است تا کاستی هایی که در گذشته صورت گرفته و باعث 
ایجاد این وضعیت شده اس��ت جبران شود یاد آور شد: 
در بحث حمل و نقل عمومی و رعایت استاندارد توسط 
صنایع مشکل جدی وجود دارد که امیدواریم بتوان در 
اولین قدم این مس��ائل را از پیش رو کنار زد تا به هوای 

پاک نزدیک تر شویم.

مدیرعامل س��ازمان آرامستان هاي ش��هرداري اصفهان با 
بیان اینکه بر اساس آمار، حوادث رتبه سوم و بیماري هاي 
تنفس��ي رتبه چهارم مرگ و میر را در س��ال جاري به خود 
اختصاص داده اند گف��ت: آمار متوفي بر اث��ر بیماري هاي 
 تنفس��ي به آمار مرگ و میر ب��ر اثر حوادث بس��یار نزدیک

 شده است.
محمدعلي خبوش��اني با اع��الم این مطلب اظهار داش��ت: 
از ابتداي س��ال جاري تاکن��ون 3 هزار و 800 نف��ر در باغ 
رضوان دفن ش��ده اند که بیش��ترین آمار مرب��وط به آبان 
 ماه مي باش��د که در این ماه 423 نفر در ب��اغ رضوان دفن

 شده اند.وي اذعان داشت: از ابتداي سال جاري باغ رضوان 
تاکنون 2 هزار و 250 نفر متوف��ي آقا و یک هزار و 500 نفر 

متوفي خانم در خود جاي داده است.
مدیرعامل س��ازمان آرامستان هاي ش��هرداري اصفهان با 
اشاره به میانگین س��ني متوفي در باغ رضوان تصریح کرد: 
بیشترین میانگین سني متوفي در باغ رضوان مربوط به سن 
70 سال به باال مي باش��د که از ابتداي سال جاري تاکنون 
 یک هزار و 850 نفر در این رده س��ني در ب��اغ رضوان دفن

 شده اند.
خبوش��اني با بیان اینکه از ابتداي سال جاري تاکنون 940 
نفر  60 تا 75 س��اله در باغ رضوان دفن ش��ده اند افزود: از 
ابتداي س��ال جاري تاکنون500 نفر متوفي 45 تا 60 ساله 
 در باغ رضوان دفن ش��ده اند و مابقي متوفي زیر 45 س��ال

 بوده اند.
وي بیماري هاي قلبي عروقي، سکته، ایست قلبي و نارسایي 
قلبي را رتبه اول مرگ و میر  در اصفهان عنوان کرد و گفت: 
بر اساس آمار موجود س��رطان رتبه دوم، حوادث رتبه سوم 
و بیماري هاي تنفس��ي رتبه چهارم مرگ و میر در س��ال 
 جاري را به خود اختصاص داده اند که آمار مرگ و میر بر اثر

 بیماري هاي تنفس��ي به آمار متوفي بر اثر حوادث بس��یار 
نزدیک شده است.

مدیرعام��ل س��ازمان آرامس��تان ه��اي ش��هرداري 
اصفه��ان تاکید ک��رد: آمار موج��ود در ماه ه��اي مختلف 
س��ال متف��اوت مي باش��د به ط��ور مث��ال آم��ار حوادثي 
 همچ��ون تصادف��ات در ای��ام ن��وروز و تابس��تان افزایش

 مي یابد.

مدیر کل دفتر س��المت خان��واده، جمعیت و 
مدارس وزارت بهداش��ت گفت: ترویج رویکرد 

پزشکی مبتنی بر ش��واهد در بیمارستان های 
کشور در کاهش مرگ مادران موثر است.

دکت��ر محم��د اس��ماعیل مطلق در حاش��یه 
برگزاری نشست مدیران گروه سالمت خانواده 
و کارشناسان مادران باردار با بیان این که ساالنه 
حدود 1 میلیون و 750 هزار بارداری در کشور 
رخ می دهد، گف��ت: از این تع��داد حدود یک 
میلیون و 410 هزار بارداری منجر به فرزندآوری 
می شود و از این تعداد فرزند آوری حدود 26 تا 
27 هزار کودک، از نوزادی تا سن 5 سالگی فوت 

می کند.
ب��ه گفته مدی��ر کل دفتر س��المت خان��واده، 
جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، حدود 300 
هزار مورد از بارداری هایی که رخ می دهد منجر 
به فرزندآوری نشده است.دکتر مطلق در ادامه، 
با اشاره به این که در حال حاضر سن ازدواج 10 
سال افزایش یافته است، گفت: شتاب افزایش 
سن ازدواج در زنان بیشتر است.وی همچنین، 

بهترین س��ن بارداری را 18 تا 35 سالگی بیان 
 کرد و افزود: بارداری هایی که در س��ن باال رخ

 می دهد نیاز به مراقبت های ویژه دارد.
دکت��ر مطل��ق در ادام��ه، فاصله فرزن��دآوری 
در کش��ور را 3.5 س��ال بی��ان ک��رد و گف��ت: 
متاس��فانه فاصل��ه فرزن��د دوم ب��ه س��وم در 
کشور 5 س��ال و 4 ماه اس��ت که در کشورهای 
 منطقه فاصل��ه فرزند آوری کمتر از 3.5 س��ال 

می باشد.
مدیر کل دفتر س��المت خان��واده، جمعیت و 
م��دارس در ادام��ه، یک��ی از اهداف نشس��ت 
کارشناس��ان مادران ب��اردار و مدی��ران گروه 
س��المت خانواده دانش��گاه های علوم پزشکی 
کش��ور را مراقبت های ویژه از مادران باردار با 
سن زیر 18 س��ال و باالی 35 سال عنوان کرد 
و گفت: کاهش م��رگ و میر م��ادران، کاهش 
بیماری  های زمینه ای در دوران بارداری و پس 
از زایم��ان، مراقبت از مادران ب��اردار تا 43 روز 
بعد از زایمان و کاهش میزان سزارین و افزایش 
میزان زایمان طبیعی و ایمن در کشور از دیگر 

اهداف این نشست است.
مدیر کل دفتر س��المت خان��واده، جمعیت و 
مدارس وزارت بهداش��ت، ارتقای س��المت و 
کاهش مرگ و میر مادران را یکی از مهم ترین 
تعهدات کشورها دانست و گفت: طبق آخرین 
گزارش سازمان جهانی بهداش��ت، ایران یکی 
از کشورهای موفق در دس��تیابی به پنجمین 
 هدف توس��عه هزاره و کاهش ش��اخص مرگ 

مادر است.
وی با اش��اره به این ک��ه تا پای��ان برنامه پنجم 
توس��عه باید میزان مرگ مادران به 15 در صد 
هزار تول��د زنده کاه��ش یابد، اف��زود: مطالعه 
تاریخچه مادران فوت ش��ده نش��ان می دهد 
که بس��یاری از این مرگها با ارتقای عملکرد و 
 مهارت پزشکان و متخصصین قابل پیشگیری

 است.
به گفته دکتر مطلق، ترویج رویکرد پزش��کی 
مبتنی بر ش��واهد در بیمارس��تان های کشور 
در کاهش میزان خونری��زی و در نهایت مرگ 

مادران موثر است.

 اصفهان در آلودگی هوا گوی سبقت 
را از پايتخت ربود 

مدير کل دفتر سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت:

300هزار باروری به فرزند آوری ختم نمی شود

 وقتی بیماری  تنگي نفس 
رجز مرگ می خواند

گروه 
جامعه 

تقويت 
زيرساخت های 
فرهنگی جامعه 

 برای انتخاب
 نام نیک بايد به 

خوبی دنبال شود



يادداشت

معافيت بيمه سالمت از ماليات 
برارزش افزوده

براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان 
بیمه سللامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه 
و حق بیملله دریافتي که صرف خرید خدمللات درماني بیمه 

شدگان مي گردد، معاف شد.
سللازمان امور مالیاتی کشللور، تصویب نامه هیأت وزیران به 
شماره ۲۶۹۳۲/ت۵۰۶۰۴ ه مورخ ۸ / ۴ / ۹۲ مبني بر معافیت 
سازمان بیمه سامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال 
وجوه و حق بیمه دریافتي که صرف خریللد خدمات درماني 

بیمه شدگان مي گردد را به ادارات مالیاتی اباغ کرد. 
در تصویب نامه هیأت وزیران آمده اسللت: "با توجه به اینکه 
وجوه منظور شللده در بودجه کل کشللور براي سازمان بیمه 
سللامت ایران و نیزحق بیمه دریافتي سازمان بیمه سامت 
ایران، صرف خرید خدمات درماني بیمه شللدگان مي گردد، 
وجوه مذکور و حق بیمه هاي دریافتي سللازمان یاد شللده از 
مصادیق بند )۹( مللاده )۱۲( قانون  مالیات بللر ارزش افزوده 

محسوب مي۰ گردد."

 افتتاح ۲۱ باجه پستی جديد
 در استان 

با حضور مدیرعامل شرکت پست ایران ۹ باجه سرویس پست 
مالی و ۱۲ باجه سرویس پسللت نت )الکترونیک( در استان 

اصفهان به طور رسمی افتتاح شد.
از این تعداد ۹ باجه سللرویس پسللت مالی در نواحی پستی 
نشاط، ملک شهر، فیض و خوراسگان از شهرستان اصفهان و 
ادارات پست شهرستان های برخوار، خور و بیابانک، چادگان، 

دهاقان و لنجان در این آئین مورد بهره برداری قرار گرفت. 
همچنین ۱۲ باجه سرویس پست  نیز در نواحی پستی نشاط، 
ملک شهر، مسجدسید و خوراسگان از شهر اصفهان و ادارات 
پست شهرسللتان های خمینی شللهر، خوانسللار، فاورجان، 

مبارکه و نجف آباد قرار دارد. 
همراه پست نیز رهگیری مرسوالت ثبتی، رهگیری مرسوالت 
نظام وظیفه، رهگیری مرسوالت گواهینامه، رهگیری کارت 
موتورسللیکلت و کارت و شناسللنامه خودرو و محاسبه نرخ 

مرسوالت پستی را انجام می دهد.

خواست توليد کنندگان اصفهانی
داير شدن شعبه ديوان عدالت اداری 
رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه ۶۴ درصد جمعیت استان را جامعه کارگری تشکیل 
می دهد دایر کردن شللعبه ای از دیوان عدالت اداری در این 

استان نیاز جامعه تولید، کار و اشتغال است.
 سید عبدالوهاب سللهل آبادی در کارگاه آموزشی آشنایی با 
قوانین دیوان عدالللت اداری افزود: جابه جایللی پرونده های 
مربوط به کار از این اسللتان به اسللتانی دیگر در برخی مواقع 
منجر به طوالنی شدن زمان رسیدگی حتی تا یکسال می شود.

وی اظهار کرد: اگر قانون اجازه بدهد که شعبه ای از کمیسیون 
مربوط به کار در این اسللتان دایر شود بسللیاری از مشکات 
مرتبط با کار و تولید و اشتغال نیز کاهش و یا رفع خواهد شد.

وی دیوان عدالت اداری را فصل الخطاب عنوان کرد و گفت: اگر 
هیات های سازش احیا شوند می توانند با کم کردن مشکات 
حقوقی بار پرونده های مربوط به دیللوان عدالت اداری را نیز 

کم کنند.

۱۲ هزار هکتار از بافت فرسوده 
اصفهان نياز به نوسازی دارد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: استان اصفهان دارای 
۷ هزار و ۴۷۳ هکتار بافت فرسللوده مصوب در ۳۶ شللهر و ۴ 
هزار هکتار سللکونت گاه های غیر رسمی در اسللتان بوده که 
در مجموع محدوده های نیاز بلله بازآفرینی به حدود ۱۲ هزار 

هکتار می رسد.
محمود محمللودزاده اظهار داشللت: با توجه بلله اولویت ها و 
سیاسللت های دولت در زمینه بازآفرینی و با عنایت به سللند 
ملللی راهبردی احیا، بهسللازی، نوسللازی و توانمندسللازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بستر الزم برای بازآفرینی 
پایدار شهری فراهم آمده است. وی با اشللاره به اینکه حدود 
۱۰ درصد مساحت بافت فرسوده کشللور در استان اصفهان 
وجللود دارد، افزود: این اسللتان دارای ۷ هللزار و ۴۷۳ هکتار 
بافت فرسوده مصوب در ۳۶ شللهر بوده که بیش از ۵۰ درصد 
مساحت بافت فرسللوده استان به ۴ شللهر، اصفهان با ۲ هزار 
و ۱۵۷، کاشللان۷۷۲، خمینی شللهر۶۰۶ و نجف آبللاد ۴۵۷ 
هکتار تعلق دارد. مدیرکل راه و شهرسللازی اسللتان اصفهان 
بیان داشللت: در حال حاضر ۱۰ طرح سللاماندهی، نوسازی، 
بهسللازی )بافت فرسللوده و تاریخی( و ۳ طرح تنظیم مجدد 
زمین )تجمیع و تفکیک مجدد( در استان مصوب یا در حال 
تهیه بوده، همچنین ۴ طرح برای شناسللایی و توانمندسازی 
سکونت گاه های غیررسمی استان به مساحت ۴ هزار هکتار در 
حال انجام یا به اتمام رسیده که در مجموع محدوده های نیاز 

به بازآفرینی به حدود ۱۲ هزار هکتار می رسد. 

انتظاربرخورد بدون اغماض
باخودروهای آالينده 

دبیر دوم کمیسللیون صنایع و معادن مجلس شللورای اسامی 
با تاکید بر لزوم توقف شللماره گذاری خودروهای آالینده گفت: 
سازمان محیط زیست و اسللتاندارد بدون هیچ اغماضی قانون را 
اجرا کنند.محمللد بیاتیان افزود: اگر در عملکرد خودروسللازها 
قصوری وجود دارد، آن ها باید خود را ملللزم بدانند که در زمان 
معین نسللبت به اصاح عملکرد خود اقدام کنند زیرا مشکل از 
آنجایی است که ما قانون های الزم را داریم اما برای اجرای آن با 
مشکل مواجه هسللتیم.بیاتیان در ادامه تصریح کرد: از نظر من 
با توجه به زمانی که به خودروسللازها داده شده است در صورت 
مشاهده کوتاهی در این خصوص باید از سوی سازمان هایی مثل 
راهنمایی رانندگی، استاندارد و محیط زیست برخوردهای الزم 

صورت گیرد.

۲7 هزار ميليارد تومان بدهی به حساب ذخيره ارزی

 بانک   مرکزی  8 هزار ميليارد
  به  بدهکاران تخفيف  داد

با مصوبه شللورای پول و اعتبار، 
با توجه به حجللم معوقات ۹.۸ 
میلیارد دالری حسللاب ذخیره 
ارزی، اگر بدهکاران در مهلت ۶ 
ماهه تسویه کنند ۸ هزار میلیارد 
تومان و اگر در مهلت یک ساله 
بازپرداخت کنند ۴ هزار میلیارد 
تومان کمتر از مصوبه قبلی شورا، 
تسللویه بدهی خواهد داشللت.

شللورای پول و اعتبار بار دیگر 
بللرای تعیین تکلیللف و وصول 
بدهی های تسهیات گیرندگان 
حسللاب ذخیره ارزی، روشی را 

تصویب کرد.
طبللق گزارش های رسللمی، از 
مجمللوع ۲۱.۲ میلیللارد دالر 
از اصللل و سللود تسللهیات 
 ۴ شللده،  پرداخللت  ارزی 
 میلیللارد دالر وصللول شللده، 
۴ میلیارد دالر بابت بدهی دولت 
به ۴ بانک واگذار شللده تسویه 
شللده اما بدهکار آن را پرداخت 
نکرده اسللت. همچنین حدود 
۱.۸ تا ۲ میلیللارد دالر هم بابت 
مربوط به جریملله تأخیر )بهره 
متعلقه( به مطالبات غیرجاری 
منظور شده، حدود ۱.۶ میلیارد 
دالر نیللز عملکللرد شللفافی 
گللزارش نشللده اسللت و بانک 
مرکزی هنوز اطاعات شللفافی 
 در ایللن زمینه کسللب نکرده و

 ۶ میلیارد دالر هنوز سررسللید 
نشده است.

در مجمللوع ۹.۸ میلیللارد دالر 
از منابللع معوق شللده اسللت. 
بنابراین ۲۰ درصد از این منابع 
بازپرداخت شده، ۴۶ درصد غیر 
جاری بوده و حللدود ۲۵ درصد 
نیز در سررسللید آتی پرداخت 

می شود.

همچنیللن ۵۱.۵ درصللد از 
تسللهیات از محللل حسللاب 
ذخیللره ارزی نیللز توسللط 
بانک هللای دولتللی واگللذار 
شللده پرداخت شللده اسللت. 
۱۷.۶ درصللد از منابللع مذکور 
بازپرداخت شده و ۴۵ درصد نیز 
غیرجاری شده است. همچنین 
حدود ۱۹ درصد نیز )براسللاس 
مطالللب داخل گللزارش( بابت 
بدهی های دولللت به بانک های 
مذکور تهاتر شللده، حدود ۳۲ 
درصد نیللز در سررسللید آتی 

پرداخت می شود.
 اینکه چه میزان از این مطالبات 
معوق تسهیات پرداختی بخش 
دولتللی، غیردولتی و خصوصی 
است، مشخص نشده اما با توجه 
به ماهیت حساب ذخیره ارزی 
و اولویت پرداخت تسللهیات 
به بخللش خصوصللی، می توان 
اینگونه نتیجه گیللری کرد که 
بدهللی بخللش غیردولتللی و 
خصوصی از این مطالبات معوق 

ارز قابل توجه است.
براساس مصوبه شللورای پول و 
اعتبللار، تسللهیات گیرندگان 
حساب ذخیره ارزی در صورتی 
که اقسللاط معوق خود را ظرف 
مدت ۶ ماه تسویه کنند، مشمول 
بخشودگی جرایم دیرکرد شده 
و نرخ تبدیل ارز جهت تسللویه 
اقسللاط معادل ۷۰ درصد نرخ 
ارز روز، تسللویه  و در صورتللی 
که اقسللاط معوق خود را ظرف 
یک سال تسللویه کنند، ضمن 
بهره مندی از بخشودگی جرایم، 
نرخ تبدیل ارز آنهللا معادل ۸۵ 
 درصد نرخ روز محاسبه و اعمال 

خواهد شد.

اخبار کوتاه 

4
امام جمعه ای که قارچ پرورش می دهد

در یک اقدام جالب امام جمعه دره شهر، زیرزمین منزل خود را به کارگاه تولید و پرورش 
قارچ اختصاص داد.مجتبی قنبربیگی ، در این رابطه گفت: نامگذاری سللال ۱۳۹۳ با 
عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی«، قطعاً تدبیر حکیمانه ای از 

سوی رهبر معظم انقاب است.

دبیر اندیشللکده تدبیر آب گفت: حدود ۳۰ سللال اسللت 
که در انتظار تغییر قوانین، سیاسللت ها و تشللکیات آب 
کشور هسللتیم، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده  است. 
انوش اسفندیاری با اشللاره به اینکه در زمینه آب، قوانین 
متعددی در کشللور وجود دارد و قانون جامع آب از برنامه 
سوم به مجموعه قوانین کشللور افزوده شد،ادامه داد: قرار 
بود که سیاسللت های آب در یک چارچللوب کلی تنظیم 
شود. تشللکیات آب به صورت حوضه آبریز تعریف شده و 
حکمرانی آن با حضور سازمان های مردم نهاد شکل گیرد 
تا در تصمیم سازی ها شاهد انسجام بیشللتری باشیم، اما 

تاکنون هیچ کدام از این اهداف محقق نشده است.
خ�روج موض�وع آب از مالکي�ت خصوص�ی 

محصول تحوالت دهه 4۰ است
اسللفندیاری خروج موضوع آب از مالکیللت خصوصی را 
محصول تحوالت دهه ۴۰ اعام کرد و افزود: با قرار گرفتن 
آب در چارچللوب قوانین حوزه عمومللی، مالکیت آب در 
کشور دچار مشکات اساسی شد. قرار بود صدور پروانه های 
بهره برداری جای حقوق و قوانین مدنی را بگیرد اما هنوز 
موضوع صدور پروانه در کشللور علی رغم مغایرت با برنامه 
سوم و چهارم، تحقق نیافته اسللت.دبیر اندیشکده تدبیر 
آب با اشاره به اینکه تدوین طرح های جامع و سیاست های 
کان بخش آب از سال ۷۹ در کشور آغاز و در سال ۸۲ به 
تصویب هیات وزیران رسید، افزود: در زمینه آب برنامه های 
پنج سللاله و برنامه های منطقه ای هم داریم که باید روی 
اصول بودجه  ریللزی برای رسللیدن به اهللداف آنها تاثیر 

بگذارد، اما برنامه های جامع هیچ تاثیری روی نظام بودجه 
و برنامه های استراتژیک کشور نداشته است.وی ادامه داد: 
متاسللفانه وزارت نیرو برای تدوین برنامه های استراتژیک 

خود از یک طرح جامع استفاده نکرده  است.
سياس�ت های کالن بخش آب ب�ا تغيير دولت 

تعطيل شد
اسللفندیاری گفت: سیاسللت های کان بخش آب که در 
سللال ۸۲ به تصویب رسللید، با تغییر دولت تعطیل شد. 
بررسللی مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که 
اسناد باالدسللتی بخش آب ارتباطی با اسناد میان دستی 

و ساالنه ندارد.
وی افزود: سیاسللت های اصلی بخش آب همیشه در تمام 
برنامه ها تکرار می شود اما در مورد تحقق یا عدم تحقق آن 

هیچ توضیحی ارایه نمی شود.
دبیر اندیشللکده تدبیر آب بیان کرد: متاسفانه برنامه های 
ساالنه بخش آب تحت تاثیر چانه زنی و ضوابط غیر رسمی 
مشخص می شود. بزرگ بودن بخش غیررسمی نهاد آب از 
ویژگی های این بخش است، اما به رغم آنکه سیاست های 
بخش های مختلف کشللور با تغییر دولت هللا دچار تحول 
می شود، در کمال تعجب در بخش آب شاهد این تغییرات 
نیسللتیم.وی ادامه داد: ایران در کنار آمریکای شللمالی، 
اسللترالیا و آسللیای مرکزی بیش از هزار متللر مکعب آب 
از منابع آب زیرزمینی برداشللت می کند. ایللن رقم برای 
آفریقایی هللا حللدود ۱۰۰ متر مکعب است.اسللفندیاری 
بیان کرد: سیاسللت  ورزی برای آب در کشللور به گونه ای 

بوده که منابللع را تخلیه کرده ایم. ایللن روند فاصله عرضه 
و تقاضای آب در کشور را گسللترش داده است.وی تاکید 
کرد: تقاضای افسار گسللیخته برای آب سبب شده که تا 
قله کوه آب را منتقل کنیم، حتی انتقال آب از دریای خزر 
و کشور تاجیکستان هم در سیاسللتگذاری ها مورد توجه 
قرار می گیرد.دبیر اندیشکده تدبیر آب در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: سیاست گذاری در بخش آب به گونه ای 
بوده که وزارت نیرو، آب متمرکللز را توزیع کند در نتیجه 
برای طراحی سیستم های آبیاری و زهکشی، الگوی کشت 
فرضی تصور کردیم و بر اسللاس این فرضیات شبکه های 
آبیاری طراحی کردیم.وی افزود: سیسللتم های اجرا شده 
در پای سدها با واقعیت های موجود در منطقه تفاوت های 
فاحشی دارد.به گفته وی، در واقع طراحی های انجام شده 
در پای سدها منطبق بر واقعیت ها نیست.اسفندیاری اضافه 
کرد: ساز و کارها و راهکارهای اجتماعی در تصمیم سازی ها 
الغر و ضعیف هستند اما این راهکارها برای بازسازی نظام 
حکمرانی آب مورد تاکید است.دبیر اندیشکده تدبیر آب 
تاکید کرد: در زمینه تصمیم سللازی برای آب باید جامعه 
مدنی، مصرف کننده و بخش خصوصی مشللارکت فعال 
داشته باشللد.وی با اشللاره به تغییرات رخ داده در جوامع 
محلی، گفت: جوامع محلی در گذشللته به حقوق محلی و 
عرفی خود پایبند بودند،اما متاسفانه در حال حاضر شرایط 
این جوامع تغییر کرده است در نتیجه برای حل بحران باید 
به راهکارهای مناسللب امروزی توجه شود.اسفندیاری در 
پاسخ به این پرسش که چرا برداشللت آب در ایران حدود 
۱۰۰۰ متر مکعب اسللت، عنوان کرد: سهم آب کشاورزی 
در ایران بسللیار زیاد بوده و تلفات آب در این بخش خیلی 
زیاد است.وی ادامه داد: به ازای هر متر مکعب آب در بخش 
کشاورزی ۷۰۰ گرم محصول تولید می شود که نسبت به 
متوسط جهانی بسیار کمتر است، اما در گذشته به خصوص 
در فات مرکزی ایران، کشللاورزان بر اساس آب موجود، 
برای کشت تصمیم گیری می شد.دبیر اندیشکده تدبیر آب 
عنوان کرد: در گذشته آب به صورت زمانی بین کشاورزان 
توزیع می شللد که نوعی سیسللتم حجمی بود اما در حال 
حاضر محاسبه تحویل حجمی آب به کشاورزان، به دلیل 
تعدد منابع تامین آب برای کشاورز و خرد شدن اراضی کار 
دشواری است.وی تاکید کرد: مشکل آب در ایران قطعا به 
خشکسالی ارتباطی ندارد. برداشت مازاد آب از سفره های 

آب زیرزمینی داریم و معلوم نیست مصرف چقدر است.

دبير انديشکده تدبير آب عنوان کرد

سایه چانه زنی و ضوابط غیر رسمی بر برنامه های آبی 
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توليد گوجه فرنگی ارگانيک در شهرضا 
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: از مهر سال زراعی جاری تا کنون حدود 
۳۰۰ تن محصول گوجه فرنگی سللالم از یک واحد گلخانه ای در سطح ۳.۵ هکتار 
شهرضا برداشللت شللده اسللت.عبدالرضا تاکی ، با بیان اینکه یکی از برنامه های 
اولویت دار جهاد  کشاورزی شهرستان برای ترویج و توسعه کشت و تولید محصول 
سالم کشاورزی بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی است، اظهار داشت: در کشت 
ارگانیک از هیچ گونه کود و سموم شیمیایی اسللتفاده نمی شود و تغذیه گیاهی و 

مبارزه با آفات و بیماری ها به وسیله مواد آلی انجام می شود.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شللهرضا گفت: قابل توجه است که در تولید این مقدار 
محصول هیچ گونه سم آفت کش یا ضد بیماری استفاده نشده است و مبارزه با آفات 
و بیماری ها به طور بیولوژیک انجام شده است واین محصوالت وارد بازار اصفهان و 

تهران و مقداری از آن به کشورهای آسیای میانه و دبی صادر شده است.

صادرکنندگان توان رقابت ندارند
 مدیرعامللل صنللدوق ضمانت صللادرات ایللران گفللت: صادرکننللدگان ایرانی

 نمی توانند بدون حمایت مالی در بازارهای بین المللی رقابت کنند.
طاهر شه حامددر همایش »راهکارهای توسعه صادرات شهرستان کاشان« افزود: 
در خارج از ایران، صادرکنندگان با نرخ های ترجیحی تامین مالی می شوند، اما در 
ایران اگر صادرکننده ای با ۳۰ درصد این نرخ ها تامین شود، باید خیلی خوشحال 
بود.رییس هیات مدیره صنللدوق ضمانت صادرات ایران گفللت: در دنیای خارج، 
صادرکننده بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی می شود، درحالی که در ایران این رقم 
زیر۱۰ درصد است.وی گفت: آنچه که نتوانست از صادرات کشور حمایت کند و آن 
را زمین گیر کرد، صرفا تحریم های خارجی نبود بلکه تحریم های داخلی بیش از 

تحریم های خارجی موثر بود.

عضو اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور گفت:  شرکت 
پشللتیبانی امور دام به مرغداران وعده داده بود مرغ آن ها 
را خریداری کند اما اکنون مرغ ها خریدار ندارند و  تعدادی 
از مرغللداران از ناچللاری و برای تامیللن هزینه های خود 
اقدام به عرضلله مرغ زنده در حاشللیه خیابان ها کرده اند.

محمدحسللین زمانی راد اظهار کرد:  مرغللداران به امید 
خرید مرغ از سللوی شللرکت پشللتیبانی امللور دام برای 
ذخیره سللازی، اقدام به جوجه ریزی زیاد کردند اما حاال 
 که تولید آن ها آماده اسللت این شللرکت، مللرغ آن ها را

 نمی خرد یا این  که قیمت خیلی پایینی به آن ها پیشنهاد 
داده است. در حالی که هزینه های تولید مرغ بیش از قیمت 
پیشنهادی اسللت.وی افزود: قیمت پیشللنهادی شرکت 
پشللتیبانی امور دام و کشللتارگاه ها به ازای هر کیلوگرم 
۳۵۰۰ تومان بوده و مرغداران راضی به این قیمت نیستند 
زیرا هزینه هر کیلوگرم مللرغ ۵۰۰۰ تومان در مرغداری 
تمام شده است.شرکت پشتیبانی امور دام و کشتارگاه ها با 
برخی رفتارهای نادرست، قیمت مرغ را کاهش داده اند و 
از ۱۰ روز گذشته اعام کرده بودند که مرغ را خریداری و 
ذخیره سازی می کنند اما مرغ استان خوزستان را نخریدند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه دو هزار چاه به صورت 
غیرمجاز در بستر زاینده رود حفر شده اند، گفت: این 
چاه ها مسدود و عملیات برداشللت آب از آنها متوقف 
خواهد شد.روابط عمومی استانداری اصفهان به نقل 
از » رسللول زرگرپور « اضافه کرد: چاه های غیرمجاز 
حفر شللده در بسللتر زاینده در آبدهی ایللن رودخانه 
بسیار تاثیرگذار است.وی با بیان اینکه مدیریت استان 
اصفهان به کمک همه دستگاه ها ملزم به اجرای مصوبه 
شورای عالی آب توسط آب منطقه ای و جهادکشاروزی 
است، افزود: در مرحله نخست و در راستای ساماندهی 
و کنترل برداشت غیر مجاز آب در بستر زاینده رود، تا 
هفته آینده میزان برداشت آب های زیر زمینی مجاز 
و غیر مجاز بررسی خواهد شد.استاندار اصفهان اظهار 
کرد: در مرحله دوم، دو هزار چاهی که در حریم و بستر 
رودخانه به صورت غیرمجاز حفر شده اند را به کمک 
فرمانداران و دستگاه های اجرایی مسدود خواهیم کرد.

وی از کشللاورزانی که با حفر چاه های غیر مجاز، آب 
برداشت می کنند، خواست تا قبل از تعیین تکلیف این 

چاه ها، اقدام به کشت نکنند.

مدیرعامل توانیر از طراحی و سللاخت رله دیفرانسیل 
برای صنعت برق با همکاری دانشگاه صنعتی شریف 
خبر داد و گفت: تا پایان سللال ظرفیت نیروگاه های 
انرژی خورشیدی و بادی در کشور دو برابر خواهد شد.
  همایللون حائللری صنعللت بللرق رسللانی را یکی از

 حیاتی ترین زیرساخت های کشور اعام کرد و اظهار 
کرد: انتظار ما از صنعت بللرق حفظ پایداری و کفایت 
و امنیت در تامین برق اسللت که در ایللن زمینه باید 
دستاوردهای محققان کشور از جمله نرم افزاری تولید 
شده به وسیله محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 

این صنعت کاربردی شود.
وی ظرفیت نصب شده برق کشللور را ۷۲ هزار و ۸۰۰ 
مگاوات ذکر کرد و گفت: از نظر ظرفیت نصب شده برق 
در رتبه چهارم را داریم، امللا در میزان مصرف بدترین 

مصرف کننده در منطقه هستیم.
حائری با اشاره به تنوع در ایجاد نیروگاه های آبی، بادی، 
خورشیدی، بخاری، سیکل ترکیبی و گازی در کشور 
اظهارکرد: تا پایان امسال ظرفیت نیروگاه های انرژی 

خورشیدی و بادی دو برابر می شود.

فروش پژو با تبدیل شدن چین به بزرگترین بازار این 
خودروساز فرانسوی، در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار 

در چهار سال گذشته افزایش یافت.
این خودروسللاز مسللتقر در پاریس اعام کرد میزان 
فروش خودروهای سللواری و کامیون های سبک این 
شرکت ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ رشد کرد و به ۲.۹۴ 
میلیون دستگاه در مقایسلله با ۲.۸۲ میلیون در سال 
۲۰۱۳ رسللید. تقاضا برای کللراس اوورهای ۲۰۰۸ و 
۳۰۰۸ و همچنین هاچ بک ۳۰۸ بلله افزایش فروش 
این شللرکت کمک کرد با این همه میزان فروش این 
خودروسللاز حدود ۱۸ درصد پایین تر از رکورد سللال 
۲۰۱۰ اسللت که طی آن ۳.۶ میلیون خودرو فروخته 
بود.پژو که احتماال برای نخسللتین بار از سال ۲۰۱۱ 
سود ساالنه را تجربه خواهد کرد با خودروساز چینی 
دونگ فنگ موتور برای گسترش فعالیتش به خارج از 

اروپا متحد شده است.
 به گللزارش زاینده رود ایللن درحالی اسللت که خود

چینی ها برای خریللد خودروهای وطنی خود رغبتی 
ندارند.

 فروش پژو
 افزايش يافت

 رشد  نيروگاه های
 بادی و خورشيدی

مرغ ها روی دست 
مرغداران ماندند

 انسداد چاه حفر شده 
در بستر زاينده رود 
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

شماره 93/13/ن 

نوبت   اول

م الف 29477

اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های  زير را به شركتهای دارای صالحيت و با رعايت ظرفيت كاری و رتبه بندی 
از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد.

  از متقاضيان دعوت می گردد جهت دريافت اس�ناد مناقصه تا تاريخ 93/11/8  به پايگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات كش�ور به نشانی
 http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .
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باند دوم سه راهی س�د- چادگان  4-  آسفالت باند دوم بادرود - كاش�ان 5- روكش آس�فالت باند دوم محمد آباد - نصر آباد 6- احداث 
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مفاد آرا
10/429 شماره:103/93/2163/58-93/10/14 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 9865 هیأت: آقای علی اصغر شبانیان بیدگلی فرزند عباسعلی بشماره 
 805 پالک  شماره  مترمربع   72/68 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1499 شناسنامه 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  خموشی  سعید  آقای  هیأت:   8068 شماره  2-رأی 
شناسنامه 8455 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/33 مترمربع شماره پالک 2183 
ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعی   349 ازپالک  فرعی 

آران و بیدگل.
3-رأی شماره 9854 هیأت: آقای علی لبافیان بیدگلی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
1250050987  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/10 مترمربع شماره پالک 2205 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی از حبیب اله لبافیان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  ماشااله  فرزند  فرد  سالمی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   9870 شماره  4-رأی 
شناسنامه 1250158362  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/50 مترمربع شماره پالک 
2206 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از حسین شاطریان)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  اسکندرپور  مسعود  آقای  هیأت:   9820 شماره  5-رأی 
شناسنامه 7557 و خانم مریم قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 
89 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100/11 مترمربع شماره پالک 2208 
فرعی ازپالک 3  اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
6-رأی شماره 9953 هیأت : آقای حسین جعفری بیدگلی فرزند داود بشماره شناسنامه 
 22 شناسنامه  شماره  سیدجعفر  فرزند  بیدگلی  هجری  سادات  فاطمه  خانم  و   5011
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/90 مترمربع شماره پالک 2213 فرعی 
ازپالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی.
7-رأی شماره 9179 هیأت: آقای سید مرتضی طباطبائی فرزند علی بشماره شناسنامه 
110  )4/5 دانگ مشاع( از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/45 مترمربع شماره پالک 

249 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 9845 هیأت: آقای احمد توحیدی زاده فرزند تقی بشماره شناسنامه 798  
ازپالک  به مساحت 29 مترمربع شماره پالک 3 فرعی  یکبابخانه  از  ششدانگ قسمتی 

1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  بشماره  ناصر  فرزند  عهدی  حسن  آقای  هیأت:   8757 شماره  9-رأی 
ازپالک  فرعی   22 پالک  شماره  مترمربع   74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   557
1649و1650و1653  از  فرعی   17 مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی  5و6و14و15و18و19 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اکبر بشماره شناسنامه  10-رأی شماره 9857 هیأت: آقای ماشااله رحیم فرزند علی 
از  فرعی   11 پالک  شماره  مترمربع   117/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   507

مشاعات از 2219 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  سرکار  احمد  آقای  هیأت:   9952 شماره  11-رأی 
شماره  مترمربع   120/25 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   146 شناسنامه 
پالک 7832 فرعی ازپالک 552 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمدحسین  فرزند  رستار  محمدرضا  آقای  هیأت:   9942 شماره  12-رأی 
 402 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  سالمی  مریم  خانم  و   105 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137 مترمربع شماره پالک 7833 فرعی از 
پالک 818 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  طالبی  مسعود  آقای  هیأت:   7821 شماره  13-رأی 
شماره  ابراهیم  فرزند  قاسم  حمزه  قدیمی  طیبه  خانم  و   1250005061 شناسنامه 
شناسنامه 1250130069 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/72 مترمربع 
شماره پالک 2463 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
14-رأی شماره 8391 هیأت: آقای حسین علی صیادی آرانی فرزند  علی اکبر  بشماره 
 753 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  باغبانی  وجیهه  خانم  و   518 شناسنامه 
یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع شماره پالک 2474 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پور  خندان  احسان  آقای  هیأت:   9803 شماره  15-رأی 
 109 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  میزانی  زینب  خانم  و   125 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع شماره پالک 2489 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پز  شیره  علیرضا  آقای  هیأت:   9941 شماره  16-رأی 
شناسنامه 625 و آقای علیرضا تقی زاده آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 265 
و آقای علی اصغر شیره پز آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11674 )بالسویه(، 
فرعی   2493 پالک  شماره  مترمربع   112/40 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  مقدم  بهشتی  مرتضی  آقای  هیأت:   9816 شماره  17-رأی 
 شناسنامه 194 و خانم فاطمه نصیری محمودآبادی فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 4

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232/80 مترمربع شماره پالک 1487 فرعی 
ازپالک 136 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 9864 هیأت : آقای احمد قبائی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
12134  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97/94 مترمربع شماره پالک 1488 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  سیف اله  فرزند  آرانی  مرشدی  البنین  ام  خانم  هیأت:   8518 شماره  19-رأی 
 1474 پالک  شماره  مترمربع   118/86 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   89 شناسنامه 
فرعی ازپالک 393 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
20-رأی شماره 9958 هیأت: آقای ابوالفضل خدمتکار آرانی فرزند احمدعلی بشماره 
شناسنامه 366  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 1500 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
بشماره  یداله  فرزند  آرانی  قدیری  ابوالفضل  آقای  هیأت:   8451 شماره  21-رأی 

شناسنامه 412 و خانم زینب حاجی پور مفرد آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   106/30 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   10886
4961 فرعی ازپالک 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 7896 هیأت: آقای رضا عصارزاده نوش آبادی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 10  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/50 مترمربع شماره پالک 790 فرعی 
از پالک 37 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی عصارزاده)مالک رسمی(.
بشماره  احمد  فرزند  آبادی  نوش  ساجدی  مهدی  آقای  هیأت:   8465 شماره  23-رأی 
 16 شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  ابراهیمی  معصومه  خانم  و   2 شناسنامه 
فرعی   791 پالک  شماره  مترمربع   190 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
ازپالک 37 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از مهدی عصارزاده)مالک رسمی(.                        
24-رأی شماره 9834 هیأت: آقای تقی دارچینی آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
9591  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع شماره پالک 1499 فرعی ازپالک 

235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/13

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/431

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  و  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
به  نسبت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
ردیف)الف( به مدت دو ماه ونسبت به ردیف)ب( به مدت یکماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره 
ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف(

اول  _ شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
شماره  شناسنامه  به  خسرو  فرزند  سامع  حسین   -93/07/14-6082 شماره  1.رای 
1138شهرضا وشماره ملی1199190098سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

49 باقیمانده به مساحت ششدانگ185/69مترمربع.
2.رای شماره 6083-93/07/14- فریبا اسکندری فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 
538 شهرضا و شماره ملی 1199387029سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

49 باقیمانده به مساحت ششدانگ185/69مترمربع.
3.رای شماره 7395 – 93/8/22 – سید محمد میر نیام فرزند سید حسین به شناسنامه 
شماره 362 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199145416 شش سهم مشاع از 19/5 
به   241 پالک  از   مفروزی  فوقانی   طبقه  با  دهنه  دو  مغازه  باب  یک  ششدانگ  سهم 

مساحت ششدانگ 43/91 مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  مهدی  فرزند  ابازری   فرخ   –  93/8/22  –  7396 شماره  4.رای 
18159 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198461497 هفت ونیم سهم مشاع از 19/5 
سهم ششدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی مفروزی از  پالک 241 به مساحت 

ششدانگ 43/91 مترمربع.
5.رای شماره 7397 – 93/8/22 – سید جواد میر نیام   فرزند سید حسین   به شناسنامه 
شماره 283 حوزه 5 آبادان وشماره ملی 1819158055 شش سهم مشاع از 19/5 سهم 
ششدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی مفروزی از  پالک 241  به مساحت 

ششدانگ 43/91 مترمربع.
6.رای شماره 8463-93/09/12- محمدرضا سعیدی فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
1 حوزه مرکزی شهرضاوشماره ملی1199672084ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1047به مساحت51/53مترمربع.
7.رای شماره8650-93/09/16- زهرا سقیمی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
338 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199378471ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از 

پالک1421/1که به شماره5846تبدیل گردیده است به مساحت24مترمربع.
شناسنامه  به  اله  قدرت  فرزند  تبار  رمضان  –عذرا   93/8/19  –  7225 شماره  8.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   0055371175 ملی  وشماره  تهران  چهار  ناحیه   551 شماره 

مفروزی از پالک 1658 به مساحت 66/70 مترمربع.
9.رای شماره 3669 – 93/4/30 –رضا قلی صبوری فرزند حسین به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1198893303 ششدانگ  645 شهرضا وشماره 

2329 به مساحت 117/15 مترمربع.
10.رای شماره 9432 – 93/10/7 – علی اکبر سامع فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
836 شهرضا وشماره ملی 1199109339 سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 325/60 مترمربع.
مهین جریده دار  فرزند حبیب  اله به شناسنامه   – 93/10/7 11.رای شماره 9433 – 
شماره 50 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 1199375594 سه دانگ مشاع از ششدانگ  

یک باب خانه مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 325/60 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند صفرعلی  تاکی شهرضا  فاطمه  12.رای شماره 93/07/24-6467 
شماره 959 شهرضا وشماره ملی1199133671دوازده سهم مشاع از30سهم ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک3392به مساحت ششدانگ200/95مترمربع.
13.رای شماره6469-93/07/24 نعمت اله پوینده شهرضا فرزند محمدعلی به شناسنامه 

از30سهم  مشاع  سهم  هیجده  ملی1198473851  شماره  و  شهرضا   19395 شماره 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک3392به مساحت ششدانگ200/95مترمربع.

دوم _ شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد
14.رای شماره 8337–93/9/10 – اصغر خدادادی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
1500 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199260071 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 40 به مساحت 136/50 مترمربع.
15.رای شماره 8507–93/9/12 – محمد حسین خدادادی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 1146 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199220167 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 40 به مساحت 163/35 مترمربع.
 265 شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  باقری  ملک  شماره93/08/26-7586-  16.رای 
شهرضا وشماره ملی1199089052سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک52به مساحت ششدانگ173/25مترمربع.
17.رای شماره7587-93/08/26- احمد سبزواری فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 
591 شهرضا و شماره ملی 1199353485 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک52به مساحت ششدانگ173/25مترمربع.
18.رای شماره 8505 – 93/9/12– فضل اله مومنیان فرزند حیدر به شناسنامه شماره 
872 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198868821 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 73  که قبال 53 بوده به مساحت شش دانگ 237/10 مترمربع.

19.رای شماره 8506 – 93/9/12– عزت دهقان شهرضائی فرزند نصراله به شناسنامه 
شماره 839 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198940131 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 73  که قبال 53 بوده به مساحت شش دانگ 237/10 

مترمربع.
به شناسنامه  فرزند رمضانعلی  احمد رضا محسنی  20.رای شماره8336–93/9/10– 
باب خانه  ملی 1199371645 ششدانگ یک  شماره 204 حوزه سه شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 92 به مساحت 83/20 مترمربع.
21.رای شماره 7226–93/8/19– سید مجتبی طبائیان فرزند سید مصطفی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199307572 ملی  وشماره  شهرضا  یک  حوزه   2137 شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 486 به مساحت ششدانگ 112/60 مترمربع.
22.رای شماره 7414–93/8/22– کمال دهقان فرزند نصراله به شناسنامه شماره 223 
حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391425 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 751 به مساحت ششدانگ 208/29 مترمربع.
به  علی   حیدر  فرزند  شهرضایی  زارع  محبوبه   –93/8/22–7415 شماره  23.رای 
دانگ  سه   1199150398 ملی  وشماره  شهرضا  یک   حوزه   194 شماره  شناسنامه 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 751 به مساحت ششدانگ 208/29 

مترمربع.
سید اکبر طبائیان  فرزند سید مومن  به شناسنامه  24.رای شماره 7220–93/8/19– 
شماره 165 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1198498404 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه  مفروزی از پالک 849/1 که به پالک 14175 تبدیل شده است  به مساحت 

ششدانگ 161/47 مترمربع.
25.رای شماره 7221–93/8/19– فروغ رفیعی فرزندعلیرضا به شناسنامه شماره 52 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199194182 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  مفروزی از پالک 849/1 که به پالک 14175 تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 

161/47 مترمربع.
شناسنامه  به  سهراب  فرزند  فرد  سلیمانی  محسن  شماره93/09/17-8775-  26.رای 
شماره 53 حوزه2شهرضا و شماره ملی1199788473ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک1008به مساحت156/91مترمربع.
شناسنامه  به  بخش  خدا  فرزند  زاد  زمان  مسعود   –93/8/22–7408 شماره  27.رای 
از  دانگ مشاع  ونیم  دو  ملی 1198910437  یک شهرضا وشماره  شماره 257 حوزه 
شش دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543به مساحت ششدانگ 193/55 مترمربع.

شناسنامه  به  جواد   فرزند  میرپوریان  بیگم  زهرا   –93/8/22–7409 شماره  28.رای 
شماره 362 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198960272  سه و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 193/55 مترمربع.
29.رای شمار ه 7167–93/8/7– مریم ملکی پور فرزند محمد به شناسنامه شماره 199 
از ششدانگ یک باب  حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391182 دو دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 217/80 مترمربع.

30.رای شمار ه 7168–93/8/7– ابراهیم محمد زمانی  فرزند رضا  به شناسنامه شماره 
39 حوزه دو شهرضا وشماره ملی 1199801496 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت شدانگ 217/80 مترمربع.
31.رای شماره 7103–93/8/15– زهرا آقاسی فرزند اصغر به شناسنامه  7058  حوزه 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  1199905534ششدانگ  ملی  وشماره  شهرضا  شهری  یک 

پالک 1715 به مساحت 207/86 مترمربع.
32.رای شماره 7164-93/8/17– سید کریم تقوی فرزند سید شمس الدین به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209833697 ملی  وشماره  سمیرم  دو  حوزه   35 شماره 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 98 مترمربع.
به  حسین  محمد  فرزند  توانگرراد  حسن  محمد   –93/9/12-8530 شماره  33.رای 
شناسنامه شماره 832 حوزه یک شهرضا و شماره ملی 1198868422 سه دانگ مشاع 
 از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2682 به مساحت ششدانگ 411/70 مترمربع.

34.رای شماره 8531 - 93/9/12– ناهید  توانگر فرزند محمد علی  به شناسنامه شماره 
1021 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198906952 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2682 به مساحت ششدانگ 411/70 مترمربع. 
35.رای شماره 7171-93/08/17- آیت اله طالبی فرزند حسین به شناسنامه شماره 14 
شهرضا وشماره ملی1199756008سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ200/33مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  خسرویان  افروز  جان   -93/08/17-7172 شماره  36.رای 
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199758957  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   23 شماره 
مساحت  و10131الی10134به  پالک3517باقیمانده  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ 

ششدانگ200/33مترمربع. 
37.رای شماره 7487-93/08/25- وجیهه غفاری فرزند احمد به شناسنامه شماره 1618 
از  یکباب خانه مفروزی  شهرضاوشماره ملی1199302384دودانگ مشاع ازششدانگ 

پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ208/90مترمربع.
 266 شناسنامه  به  علی  فرزند  آقاپور  مرتضی   -93/08/25-7489 شماره  38.رای 
شهرضا و شماره ملی1199155659چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ208/90مترمربع.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  تیموریان  اله  ولی  شماره93/08/22-7375-  39.رای 
شماره 161شهرضا و شماره ملی1198828919سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالک4778که قبال733باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ154مترمربع.

40.رای شماره 7376-93/08/22- ناهید صدری فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198876212سه  شماره  و  شهرضا   691
مفروزی از پالک4778 که قبال733باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ154مترمربع.

سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان 
41.رای شماره 8439–93/9/11– محسن موالئی فرزند عبدالکریم به شناسنامه شماره 
37 شهرضا ئشماره ملی 1199115223 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 346 به مساحت 248/50 مترمربع.
42.رای شماره 7118–93/8/15– عبد الرضا دهقان ضاد فرزند فیض اله به شناسنامه 
 72 از  مشاع  حبه  وهفت  چهل   1199174807 ملی  وشماره  شهرضا   1006 شماره 
ششدانگ مساحت  به   374 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   حبه 

198/90 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  ضاد  دهقان  مریم    –93/8/15–7119 شماره  43.رای 
شماره 2234حوزه 1شهری قمشه وشماره ملی 1199857297بیست وپنج حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 374 به مساحت ششدانگ 

198/90 مترمربع.
44.رای شماره 7459-93/08/24- حمیدرضا دهقان ضاد فرزند علی اکبر به شناسنامه 
از ششدانگ یکباب  شماره 1065 شهرضا وشماره ملی1199276626سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک374به مساحت ششدانگ259/56مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسین  فرزند  سبزواری  ندا   -93/08/24-7461 شماره  45.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199330868سه  وشماره  حوزه1قمشه   2261 شماره 

یکباب خانه مفروزی از پالک374به مساحت ششدانگ259/56مترمربع. 
46.رای شماره 7757–93/9/1– احمد قبادی فرزند یعقوب به شناسنامه شماره 1217 
شهرضا وشماره ملی1199068470 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 462 به مساحت ششدانگ 158/50 مترمربع.
شناسنامه  به  رمضان  فرزند  شهرضا  قبادی  پری   –93/9/1–7758 شماره  47.رای 
شماره 529 شهرضا وشماره ملی1199032621 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 158/50 مترمربع.
شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  جهانبانی  سهراب   –93/7/30–6634 شماره  48.رای 
مشاع  دانگ  پنج   1199436895 ملی  وشماره  روستائی شهرضا  یک  حوزه   8 شماره 
ششدانگ مساحت  به   766 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

137/14 مترمربع.
محمد  فرزند  آبادی   امین  علی  محمد  آغا  عصمت   –93/7/30–6636 شماره  49.رای 
علی  به شناسنامه شماره 26 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199523550 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 766 به مساحت 

ششدانگ 137/14 مترمربع.
به  عباس  سید  فرزند  پوریان  میر  اله  رحمت  سید   –93/9/1–7761 شماره  50.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199039705 ملی  وشماره  شهرضا   322 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 766 به مساحت ششدانگ 377/74 مترمربع.
51.رای شماره 7762–93/9/1– زهرا مساوات  فرزند سید محمد  به شناسنامه شماره 
1332 شهرضا و شماره ملی 1199084409 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 766 به مساحت ششدانگ 377/74 مترمربع
شماره  به  فرهاد  فرزند  شاهچراغی  حسن  محمد   –93/9/10–8361 شماره  52.رای 
شناسنامه 1107 شهرضا وشماره ملی 1199297267 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفوزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
53.رای شماره 832–93/9/10– حمیده باقر پور فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 
6469 شهرضا وشماره ملی 1199899641 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفوزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 244/30 متر مربع.
54.رای شماره 7106–93/8/15–مسعود همائی فرزند عبد الرسول به شناسنامه شماره 
1295 شهرضا و شماره ملی 1199099351 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1020 و1021 باقیمانده به مساحت ششدانگ180/50 مترمربع.
55.رای شماره 7107–93/8/15– رضوان فخار شهرضا فرزند عبد الخلیل به شناسنامه 
شماره 271 شهرضا وشماره ملی 1199089117 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1020 و1021 باقیمانده به مساحت ششدانگ 180/50 مترمربع.

56.رای شماره 8517–93/9/12– بهمن جاوری  فرزند عباس  به شناسنامه شماره 755 
انباری باساختمان  حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198797371 ششدانگ یک باب 

احداثی درآن مفروزی از پالک 1152 به مساحت 325/28 مترمربع.
57.رای شماره 7421 – 93/8/22 –سیف اله فاتحی فرزند رضا به شناسنامه شماره458 
حوزه یک اصفهان و شماره ملی 1284989992سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پال ک 2254 به مساحت ششدانگ 81/50 مترمربع.
58.رای شماره 7422–93/8/22– الهام امیری  فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 6 
حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199308307 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پال ک 2254 به مساحت ششدانگ 81/50 مترمربع.
 چهارم - شماره فرعی از چهار اصلی مزرعه برزوک آباد

59.رای شماره 8523–93/9/12– هدایت قرخلو فرزند عنایت به شناسنامه شماره 78 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209443864 ششدانگ یک باب خانه باستثناء بها 

ء ثمنیه اعیانی  مفروزی از پالک 833 به مساحت 233 مترمربع.
پنجم- شماره فرعی از21اصلی مزرعه رشکنه

60.رای شماره 7388-93/08/22- محمدرضا امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199048755سه  وشماره  شهرضا   501

مفروزی از پالک80 به مساحت ششدانگ126مترمربع.
شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  جوانمردی  زهرا   -93/08/22-7389 شماره  61.رای 
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199584762  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   17 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک80 به مساحت ششدانگ126مترمربع.
62.رای شماره7390-93/08/22- حسینعلی امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی1198962445ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک80 به 

مساحت126/40مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  شاهچراغی  مسعود  شماره93/09/12-8514-  63.رای 
شماره 242 شهرضا و شماره ملی 1199247499سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک473 به مساحت ششدانگ 

126مترمربع.

شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  شاهچراغی  8515-93/09/12مجتبی  شماره  64.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199840947سه  وشماره  حوزه1قمشه   600 شماره 
مساحت  به  پالک473  از  مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  طبقه  دو  خانه  یکباب 

ششدانگ126مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندحسین  اسماعیلی  عبدالکریم   -93/10/06-9419 شماره  65.رای 
شماره871شهرضاوشماره ملی1199187429چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزی ازپالک587به مساحت ششدانگ149/97مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  66.رای شماره9420-93/10/06- رقیه رضائی فرزند حبیب 
2013شهرضا و شماره ملی1199328383دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک587به مساحت ششدانگ149/97مترمربع.
ششم-شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

محمد باقر صحفی فرزند مصطفی به شناسنامه   – 93/8./17 67.رای شماره 7169 – 
شماره یک حوزه یک روستایی شهرضا و شماره ملی 1199561932 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب  خانه مفروزی از پالک 46 باقیمانده و1144 به مساحت ششدانگ 

236/05 مترمربع.
68.رای شماره 7170 – 93/8/17 – مهناز استوار  فرزند علیرضا  به شناسنامه شماره 
1424 حوزه 4 اصفهان  و شماره ملی 1287902189 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 46 باقیمانده و1144 به مساحت ششدانگ 236/05 مترمربع.

هفتم - شماره های فرعی از 50 اصلی  مزرعه اله آباد 
سید مومن قریشی فرزند نصیب اله به شناسنامه  69.رای شماره 7254 -93/8/20 – 
شماره 2 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209827549 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 10 به مساحت 109/88 مترمربع.
70.رای شماره 7425-93/08/24- زهرا چوقادی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
477حوزه6قمشه وشماره ملی1199345903ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک11به 

مساحت181مترمربع.
71.رای شماره 6515–93/7/26– جعفر علی پور سعید فرزند رضا به شناسنامه شماره 
1171 شهرضا و شماره ملی 1199098116 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 39 به مساحت ششدانگ 175/01 مترمربع.
ءاله  عطا  فرزند  شهرضا  اسحاقی  مهراندخت   –93/7/26–6516 شماره  72.رای 
از  مشاع  دانگ   پنج   1199137928 ملی  وشماره  404 شهرضا  شماره  شناسنامه  به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت ششدانگ 175/01 مترمربع.
73.رای شماره 7265 – 93/8/20 –مهدی چوقادی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
1075شهرضا وشماره ملی 1199255823چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 59 باقیمانده و2240  به مساحت ششدانگ 112/14 مترمربع.

مریم هدائی  فرزند حسین  به شناسنامه و شماره  74.رای شماره 7477–93/8/25– 
ملی 1190065665دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی ازر پالک 

59 باقیمانده و2240  به مساحت ششدانگ 112/14 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدحسن  قاسم کبیری  75.رای شماره 6176-93/07/15 حمید 
شماره 323 شهرضاوشماره ملی1199384879سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالکهای 99باقیمانده و1379به مساحت ششدانگ247مترمربع.
76.رای شماره 6177-93/07/15 مهناز آقاسی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199189510سه  شماره  و  1080 شهرضا 

مفروزی از پالکهای 99 باقیمانده و1379به مساحت ششدانگ247مترمربع.
77.رای شماره 7125–93/8/15– محمد حسن نقوی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ملی 1199887803 ششدانگ  و شماره  قمشه  یک شهری  5285 حوزه 

مفروزی از پالک 239 به مساحت 129/90 مترمربع.
 1346 شناسنامه  به  اسداله  فرزند  فرجام  پروانه   -93/09/23 شماره9045-  78.رای 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  ملی1199239194  و شماره  قمشه   1 حوزه 

مفروزی از پالک239به مساحت ششدانگ138مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فیض  فرزند  به  میرزا  احمدرضا  شماره93/09/23-9046-  79.رای 
از  مشاع  دانگ  چهار  ملی1199644323  شماره  و  قمشه  حوزه1مرکزی   44 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک239به مساحت ششدانگ138مترمربع. 
80.رای شماره 7797_93/9/2_بهمن جوانمردی  فرزند  جعفر قلی به شناسنامه شماره 
708 حوزه یک ماه شهر و شماره ملی 1950503607 شش دانگ یک باب مغازه مفروزی 
از پالک 1104 به مساحت31/70 متر مربع.بموجب سندشماره 44153-90/10/30دفتر1

45شهرضابمدت5سال دراجاره آقای عباسعلی کاظمی می باشد.
شناسنامه  به  محمدقاسم  فرزند  اسالمی  مهری   -93/09/03-7822 شماره  81.رای 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198963301سه  وشماره  شهرضا   665 شماره 

خانه مفروزی از پالک1456به مساحت ششدانگ105/48مترمربع.
82.رای شماره7823-93/09/03- حبیب اله مطهری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198915544سه  شماره  و  شهرضا   768

مفروزی از پالک1456به مساحت ششدانگ105/48مترمربع. 
هشتم - شمار ه فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد 

83.رای شماره 7482 – 93/8/25 –زهرا محمودی فرزند نجف به شناسنامه شماره 7 
حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209827591 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1 به مساحت 155/40 مترمربع.
84.رای شماره 7796-93/09/02 یحیی ویسی فرزند غریب به شناسنامه شماره 375 
حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی2293902374ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک265به مساحت170/14مترمربع.
85.رای شماره8543-93/09/12- محمد محمدیان فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
49089 حوزه 1آبادان وشماره ملی1815390573 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک273به مساحت ششدانگ 240مترمربع.
به  اله  نعمت  فرزند  آبادی  موسی  محمدیان  شماره8544-93/09/12-زهرا  86.رای 
از  شناسنامه شماره306حوزه2شهرضا و شماره ملی 5129977475 دو دانگ مشاع 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 273به مساحت ششدانگ 240مترمربع.
خیبر نیرومند پرست فرزند سردار به شناسنامه   – 93/5/11 87.رای شماره 3950 – 
361 حوزه دو گچساران وشماره ملی 4269253215 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 384 به مساحت 120/75 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  افشانی  8538-93/09/12عبدالرضا  شماره  88.رای 
شماره 3283 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی1209554321ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک495به مساحت150/34مترمربع.
89.رای شماره 7585 – 93/8/26 – معصومه امیری  فرزند علی رحیم  به شناسنامه 
باب خانه  یک  ملی 1209981327 ششدانگ  مرکزی سمیرم  وشماره  دو  271 حوزه 
مفروزی از پالک 497 به مساحت 70/05 مترمربع.درازاء70سهم مشاع از16438/5سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
شناسنامه  به  شیرخان  فرزند  حیدری  احمدعلی  شماره93/07/24-6449-  90.رای 
شماره 8 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی1209812770ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک516 به مساحت200مترمربع.
نهم- شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

91.رای شماره6748-93/08/03- یعقوب غالمی کربکش فرزند علی یار به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1209568535 ملی  شماره  و  حوزه2مرکزی سمیرم   280 شماره 
204/39مترمربع. ششدانگ  مساحت  15به  پالک  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ 

مسکن  بانک  رهن  در  دفتر11منظریه شهرضا   91/12/1572312 شماره  سند  بموجب 
شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.

92.رای شماره 6749-93/08/03 هاجر مهدی پورعثمانلو فرزند ذوالفقار به شناسنامه 
شماره 2203حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 5129425812سه دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک 15به مساحت ششدانگ 204/39مترمربع. بموجب سند  یکباب خانه مفروزی 
شماره 15723-91/12/12دفتر11منظریه شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 

شهرضا قرار دارد.
93.رای شماره 7436-93/8/22- بیگراس نادری دره شوری فرزند ناصر به شناسنامه 
شماره 555 حوزه قشقایی شیراز و شماره ملی2293852369 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک40 به مساحت 263/97مترمربع.
ردیف ب(

شماره فرعی ازسه اصلی مزرعه موغان
محمود   93/10/10-9564 شماره  اصالحی  رای  و  شماره93/06/18-5190  رای 
ملی1199135577  شماره169شهرضاوشماره  شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  عسگری 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1246به مساحت ششدانگ 
غالمرضا  اشتباها  پدرمتقاضی  نام  وآگهی  اولیه  صادره  دررای  که  211/42مترمربع 

آگهی گردیده اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/27
تاریخ انتشارنوبت دوم:93/11/12

م الف:445 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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درخشش بولینگ بازان اصفهان

مسابقات بولینگ قهرمانی کشور با موفقیت بولینگ بازان اصفهانی همراه بود. 
در این مسابقات که در مجموعه خلیج فارس ش��یراز برگزار شد ۴۴ بولینگ باز 
حرفه ای از ۷ اس��تان کش��ور حضور داش��تند که از این تعداد ۲۲ نفر از شرکت 

کنندگان را اصفهانی ها تشکیل می دادند.
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دروازه  بانی که به مهاجم 
تبدیل شد!

ضرورت  انتقال فرهنگ 
پهلوانی  به نسل ها

دروازه بان لیگ برتر به یکباره به مهاجم تبدیل شد.
ه��ری کی��ن بازیک��ن باش��گاه تاتنهام ک��ه ای��ن روزه��ا در این باش��گاه 
خ��وش درخش��یده و برابرچلس��ی تی��م ص��در نش��ین لی��گ جزی��ره 
موف��ق ب��ه گل زن��ی ش��ده اس��ت ق��رار ب��ود ب��ه دروازه ب��ان آرس��نال 
 تبدیل ش��ود که ب��ه یک ب��اره تغیی��ر مس��یر داد و ب��ه مهاج��م تاتنهام

تبدیل شد.
ه��ری کی��ن ۲1 س��اله از تی��م ه��ای پای��ه تاتنه��ام ش��روع ک��رده 
و س��ابقه ب��ازی در نوری��چ و لس��تر س��یتی را ب��ه ص��ورت قرض��ی 
 داش��ته در تی��م زی��ر ۲1 س��اله ه��ای تیم مل��ی انگلی��ش نی��ز حضو ر

داشته .
 League و Championship و Premier League او در 99 بازی که

One داشته توانسته ۲8 گل به ثمر برساند.

رییس فدراس��یون ورزش پهلوانی و زورخانه ای با اش��اره به ظرفیت ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای ایران، گفت: فرهنگ پهلوانی ایران باید به نس��ل های 
جدید ورزشکار منتقل ش��ود. فرهاد طلوع کیان در مراسم تجلیل از پهلوان 
مرتضی اشتری و سومین سالگرد تأسیس موسس��ه فرهنگ، قرآن و ورزش 
علی ابن ابیطالب )ع( گفت: گرامیداشت پیشکسوتان ورزش و پهلوانان یکی 
از مهمترین ارزش های پهلوانی است.وی با اشاره به همزمانی برگزاری مراسم 
ورزشی زورخانه ای در سه استان دیگر ادامه داد: ترجیح دادم در اصفهان و در 
این مراسم حضور یابم زیرا در گرامیداشت بزرگان ورزش چنین فرصت هایی 
فراهم نمی شود.رییس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای افزود: باید از 
همه بزرگانی که برای تجلیل از پهلوان اشتری که صاحب باالترین مرتبه زنگ 

در ورزش پهلوانی است؛ قدم برداشتند تشکر کنم. 

 گروه ورزش - رییس پیشین کمیته داوران هندبال ایران، در 
آستانه سفر تیم ملی هندبال بزرگساالن ایران به کشورقطربرای 
ش��رکت درمس��ابقات ج��ام جهان��ی ۲015 درنشس��تی با 
خبرنگارزاینده رود با اشاره به اعزام بیش از 30خبرنگار،عکاس 
وفیلمبردارتلویزیونی و۲0تن از رؤسای هیات، مدرس، مربی، 
داور و پیشکسوت هندبال کشورمان به عنوان میهمانان دعوت 
شده از سوی فدراسیون هندبال قطرگفت:مایه مباهات جامعه 
ورزش اصفهان به ویژه هندبال است که جدا ازحضوربازیکنان 
ش��اخص وصاحب نام اصفهانی درتی��م ملی،ازجمله  اله کرم 
وسجاد استکی،جالل کیانی، میالد مسائلی،محسن باباصفری، 
سعید برخورداری، علیرضا موسوی وهمچنین فرامرزمی آبادی 
رییس هیات هندبال استان اصفهان، علیرضا حبیبی اصفهانی 
االصل، به عنوان مربی، محسن کرباسچی و مجید کالهدوزان 
دو داوربین المللی ازاصفهان که سابقه قضاوت های بسیار خوبی 
در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک را دارند، مسعود توکلی 
دیگر داور اصفهانی به همراه امیر زارع از مشهد،علیرضاموسویان 
وحمیدتقوی ازتبریز،مرادکرمی ومصطفی باباملکی از کرمانشاه، 
جزودعوت شدگان هستند که افتخار بزرگی است برای جامعه 
داوران هند بال ایران.علیرضا س��لیمانی رییس کمیته داوران 
هندبال اس��تان اصفهان اظهار داش��ت:در دهه 80 تیم های 
ملی کشورمان شرایط خوبی را درآس��یا دارا بوده وبا تیم های 
فوالدمبارکه س��پاهان وذوب آهن اصفه��ان نیزعناوین قابل 
قبولی را به دست آورده است،س��لیمانی خاطر نشان کرد:تیم 
 های جوان��ان ونوجوانان ایران پس از کس��ب نای��ب قهرمانی
  بازی های آس��یایی، به مس��ابقات جهان��ی راه پیداکردند و

تیم بزرگساالن بعد از ناکامی هایی که با حداقل اختالف نتایج 
وگاها با اختالف یک گل، همچنین نداشتن دیدارهای تدارکاتی 
از راهیابی به مس��ابقات جام جهانی باز مانده بود دربازی های 
گوانچوکره جنوبی با کسب مقام سوم آسیا برای اولین بارمجوز 
حضور دربازی های جهانی را به دست آورد ودر روزچهارشنبه 
۲۴دی ماه جاری راهی قطرش��د تا درمس��ابقات جام جهانی 
۲015قطربا حریفان خود به رقابت بپردازد.علیرضا سلیمانی 
که به واقع می ت��وان به عنوان یکی از پیشکس��وتان ومدیران 
باتجربه درهندب��ال از وی یادکرد،به مجمع عمومی انتخابات 

فدراسیون هندبال برای انتخاب فرد اصلح وکاردانی برای پست 
رییس فدراس��یون هندبال ایران اش��اره کرد وافزود:برای این 
مجمع که در15بهمن ماه تشکیل خواهد شد، چند نفرکاندید 
شده اند مثل س��ید ابوالحسن مهدوی، خس��رونصیری، سید 
امیر حسینی، حجت اله خطیب، والیتی که شاخص ترین آنها 
 سید ابوالحسن مهدوی است ، امیدواریم هرفردی که انتخاب

 می شود،بتواند  ناجی هندبال کشورمان باشد تا جایگاه بهتری 
دربین تیم های آسیایی رابه دست آوریم.

س��لیمانی رییس کمیت��ه داوران هندبال اصفه��ان درپایان 
 ب��ه عملک��رد هی��ات هندب��ال اس��تان اصفه��ان پرداخت و

خاط��ر نش��ان ک��رد: آکادم��ی هندب��ال اصفه��ان درحال 
راه ان��دازی اس��ت وب��ا برنام��ه ری��زی مدونی که هی��ات در 
تقویم ورزش��ی خود پیش بین��ی کرده وبه م��ورد اجرا درمی 
آورد،مس��ابقات اس��تانی در رده ه��ای س��نی مختل��ف 
ودرروزهای پنج ش��نبه وجمعه هرهفت��ه دردوبخش بانوان 
 وآقایان درح��ال برگزاری اس��ت، ضم��ن اینک��ه کار درپایه

 زیر نظر هیات ومربیان برجسته وکاردان ادامه دارد که باافتتاح 
آکادمی، بعد گس��ترده تری را پیدا خواهدک��رد.در این دوره 
 از مس��ابقات جام جهانی هندب��ال  که در دوحه قط��ر برگزار
  می ش��ود ۲۴ تیم ش��رکت دارند ک��ه در ۴ گ��روه به صورت
  دوره ای ب��ه رقابت می پردازند . این مس��ابقات  ت��ا دوازدهم

 بهمن ماه ادامه  دارد.

نداش��تن اس��تخر اختصاصی برای فعالیت هیأت های 
شهرس��تانی مهمتری��ن بح��ث مط��رح ش��ده در 
گردهمای��ی روس��ای هیأت ه��ای شهرس��تان ها و 
باش��گاه های ش��نای اس��تان اصفهان بود.گردهمایی 
روسای هیأت های شهرس��تان ها و باشگاه های شنای 
 اس��تان اصفهان در س��رای ورزشکاران اس��تان برگزا

 شد.
در این جلسه، مهرزاد خلیلیان رییس هیأت شنا، شیرجه 
و واترپلو استان و روسای کمیته های مختلف این هیأت، 
علیرضا امینازاده معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان، حسین محمودیه رییس اداره 
فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، 
روس��ای هیأت های ش��نای شهرس��تان های استان، 
نمایندگان باشگاه ها، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران 
این رشته و همچنین صاحبان استخرهای شهر اصفهان 

حضور داشتند.
البت��ه روس��ای یک��ی، دو هی��أت شهرس��تانی مانند 
 هی��أت ش��نای اردس��تان در ای��ن نشس��ت غای��ب

 بودند.
مرتضی الچیانی نایب رییس هیأت ش��نای استان در 
ابتدای این جلسه اظهار داشت: از ابتدای روی کار آمدن 
رییس جدید هیأت سعی کردیم برای پیشرفت شنای 

استان، کش��ور و سپس موفقیت در س��طح بین المللی 
برنامه ریزی داشته باشیم.

وی اف��زود: س��عی کردی��م بهتری��ن مربیان اس��تان 
را در کن��ار ش��ناگران رده ه��ای س��نی نوجوان��ان و 
 جوان��ان و حت��ی بزرگس��االن ق��رار دهی��م ت��ا خون

  ت��ازه ای را در رگ های ش��نای رده ه��ای پایه تزریق 
کنیم. بخش��ی از این جلس��ه به مطرح ک��ردن موانع و 
مشکالت هیأت های شهرستان ها و باشگاه ها اختصاص 

داشت.
س��رهنگ علی قاس��می مس��وول تربیت بدنی س��پاه 
 صاحب الزمان و مدیرعامل باش��گاه مقاومت با اشاره به 
فعالیت های سپاه و بسیج در ورزش استان و کشور گفت: 
شنای اصفهان در سالیان اخیر از تغییر چندباره رییس 
هیأت استان آس��یب جدی دید که باید برای رفع این 

مشکل تالش شود.
وی ادام��ه داد: متأس��فانه در بخش اس��تعدادیابی کار 
پژوهش��ی صورت نگرفته اس��ت و در بخ��ش آموزش 
 نیز ش��اهد یک حرکت خزن��ده منفی هس��تیم که از 
سال های گذشته شروع شده است که در صورت عدم 
جلوگیری از ای��ن موضوع، در آینده ش��اهد وارد آمدن 
 صدمات زی��ادی به ورزش ش��نا در اصفه��ان خواهیم

 بود. 
این مس��أله نظارت جدی هیأت را می طلبد تا اتفاقات 
تلخی که در حوزه آموزش در رشته فوتبال شاهد بودیم 

در شنا تکرار نشود.
خلیلیان در پاسخ به طرح این موضوع گفت: ما در هیأت 
استان اقدام به تشکیل کمیته راهبردی کرده ایم که تا 
15 اسفندماه امسال برنامه ۴ س��اله این کمیته تدوین 
خواهد شد که بخش پژوهش نیز در این برنامه گنجانده 

شده است.
بررس��ی عملک��رد ۶ ماه��ه هیأت ش��نای اس��تان و 
بح��ث و تب��ادل نظ��ر در م��ورد تقوی��م اجرای��ی این 
 هی��أت در س��ال 9۴ از دیگ��ر بخش های این جلس��ه 

بود.

رییس کمیته داوران هندبال استان اصفهان:

هندبال ایران نیازبه بازنگری ویژه ای دارد!
گردهمایی روسای هیأت های استان

نداشتن استخر، مهمترین چالش شنای اصفهان

ذوب آه��ن ک��ه ازجمل��ه 
ب��ا قدم��ت تری��ن باش��گاه 
های ورزش��ی ایران اس��ت 
وباتوجه به توان نیروها، امکانات واس��تطاعت 
مالی،که درطول بی��ش از پنج دهه به نتایجی 
 متناس��ب بان��ام و جای��گاه پ��رآوازه اش،در

 وزن��ه برداری،فوتب��ال، هندبال، بس��کتبال، 
والیبال وسایر رشته های ورزشی دردو بخش 
بانوان وآقایان دست پیدا کرده واندوخته ای از 

افتخارات وحیثیت ورزشی را در کارنامه دارد، 
در5�۶سال گذشته با مشکالت مالی دست به 
گریبان ب��ود، ناچاردراقدامی ناباورانه!مبادرت 
به انحالل تیم های عنوان دار و مطرح درسطح 
لیگ برتر کش��ورازجمله هندبال، بس��کتبال 
و والیبال کرد که باعث نگران��ی اهالی ورزش 
کشور به ویژه هواداران پروپا قرص این باشگاه و

هی��ات ه��ای ذیرب��ط گردی��د واز طرفی هم 
اعتراض و نارضایتی هایی را به دنبال داش��ت 

 که همچنان ادام��ه دارد! اما حاصل��ی را دربر 
ندارد!؟

باشگاه ذوب آهن به رغم مواجه با شرایط مالی 
که روز به روز بدترشده و بعید به نظر می رسد 
که تامدت زمان نا معلومی بدترهم نشود!درعین 
ناباوری ودرحالی که هوادارانش در حس��رت 
تماش��ای رقابت های بسکتبال وهندبال لیگ 
برتربه س��رمی برند، مبادرت به تش��کیل تیم 
والیبال دردس��ته یک کرد که درسال گذشته 

علیرغم شایس��تگی هایی که داش��ت دررده 
سوم جدول قرارگرفت ونتوانست جواز حضور 
درلیگ برتر را به دس��ت آورد! ام��ا این تیم با 
ترکیبی متفاوت با سال قبل برای باردوم پای 
به میدان رقابت های دسته یک کشور گذاشت 
که با کسب نتایج خوبی از جایگاه قابل قبولی 
برخوردارشده و تا پایان هفته دهم دوربرگشت 
با کس��ب ۲5 امتیاز در صدر ج��دول گروه دو 

قرارگرفته اس��ت.این تیم که باجوانان بی ادعا 
وکم توقعی که با تمام قدرت سعی درحفظ آبرو  
وحیثیت ورزش��ی ذوب آهن دارند وبه ورزش 
شهرواستانش��ان وفادارمان��ده اند،با عملکرد 
بس��یارخوب خود باالتر از همطرازش )شفق 
اردکان( درنیم فصل قهرمان گروه خود ش��د 
 واینک بدون باخت درصدر جدول باقی مانده

 است .ذوبی ها با اس��تخدام هادسون ونتورای 
برزیلی که با ۲مترقد و۲9 س��ال سن وسابقه 
بازی در تیم گاگاسو ژواسادرلیگ اسپانیا وچند 
بازیکن غیربومی دیگرازجمله پیام شعبان پور 
و رضا خداپرست،نش��ان دادند که می توانند 
فراترازاین هم پیش بروند وباکس��ب کارنامه 
قبولی بهتر از نیم فصل اول، ب��ه مرحله نیمه 
نهایی ونهایی برسند، درحقیقت با این باور که  
اگرکمی بیش از گذشته به این تیم توجه شود 
واز سوی مسووالن حمایت مالی شود، باهمین 
نیروه��ا و داش��ته هایش می تواند برس��کوی 

قهرمانی هم جلوس کند.
واما صرف نظراز این که درآین��ده چه خواهد 
شدو مسووالن ذوب آهن ومدیرعامل باشگاه 
در ادامه و در راستای تامین بودجه الزم برای 

جذب چن��د بازیکن ش��اخص و س��وپر لیگی 
برای حض��وری مقتدرانه در لی��گ برتر، چه 
تصمیمی خواهند گرفت وچه اقداماتی صورت 
خواهند دادکه درحال حاضر س��والی اس��ت 
که پاس��خش درپرده ابهام قراردارد! کادرفنی 
با دلش��وره  نگران بازی برگش��ت با تیم شفق 
اردکان هس��تند که به واقع رقیب سرس��خت 
ذوب آهن به شمار می آید، گرچه در بازی رفت 
این دوتیم که درسالن مرحوم حسن رهنمای 
مجموعه ورزش��ی ملت انجام ش��د، تیم ذوب 
آهن به س��ختی با نتیجه 3بر۲ برحریف غلبه 
 کرد، لیکن اردکان��ی ها برای بازی برگش��ت 
 برنام��ه ری��زی ک��رده وتدارکات��ی را درنظ��ر

گرفت��ه ان��د ت��ا جب��ران ماف��ات کنن��د وبه 
صدرجدول دس��ت یابن��د، به همی��ن دلیل 
ذوبی ها باید با اندیش��ه ه��ای فکورانه عباس 
ش��فیعی س��رمربی متعصب و ب��ا دانش خود 
ک��ه ب��ا برخ��ورداری ازتجرب��ه ه��ای خوب 
جوان اندیش��مندی ب��ه نام مهردادس��لطانی 
که س��ابقه دیرین��ه بازیگ��ری درتی��م های 
مختل��ف ذوب آه��ن را درکارنام��ه دارد، 
 وازطرفی آنالیزورتیم هم بازی های گذش��ته 
اردکانی ه��ا را آنالیزکرده، با ارای��ه یک بازی 
منطقی وبدون اس��ترس وتنش برتری خودرا 
دراردکان هم به حریف دیکته کنند وهراسی 
به دل راه ندهند.امابه نظر نگارنده با شناختی 
که از تیم ه��ای حاضر دراین دوره مس��ابقات 
دارد،ذوب آهنی ها تیم مناط��ق نفت خیز را 
نباید دس��ت کم بگیرند که با توج��ه به بازی 
کالسیک ش��ان خطرسازتر از ش��فق اردکان 
هستند! این بازی قبل ازبازی با اردکان درروز 
چهارشنبه هشتم بهمن ماه یعنی پس از 10روز 
استراحت بعد از دیداربا تیم پتروشیمی مارون 
که فردا)یکشنبه ۲8 دی ماه( درورزشگاه ملت 

اصفهان انجام خواهد شد،برگزار می شود.
ذوب آه��ن ب��رای دیداربا تیم ش��فق اردکان 
فرص��ت دارد تا ب��ا تمرین��ات الزم وتدابیری 
که از س��وی کادر فنی اندیش��یده می شود به 
آمادگی دلخواه برس��د، بازی ای��ن دوتیم روز 
 چهار ش��نبه 1۲بهمن م��اه در اردکان خواهد

 بود.

هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران

هم آورد ذوب آهن اصفهان با شفق اردکان در پیش رو

مایلي کهن :یک مسي پیدا کردم
محم��د مایل��ي که��ن در 
مراسم تجلیل از ستارگان 
جام 9۶ حرف هاي جالبي 
درب��اره روزه��اي خ��وب 

فوتبال ایران زد. 
او گف��ت:آن ق��دری وقت 
نداری��م ک��ه بخواهیم تیم 
امید را از پایه بس��ازیم در 
چنین شرایطی بهترین کار 
این است که بازیکنان بزرگی انتخاب کنیم که ما وقتمان را آن 
طور که می دانید گذاش��ته ایم روی انتخاب بازیکنان الیقی که 
نمونه آنها افرادی مثل همین جوانی است که گفتم؛ یکی که مثل 
مسی بازی می کند، اما اس��م او را فعال نمی گویم بعد ها نه فقط 
او بلکه چند نفر مثل او را انتخاب می کنیم. ضمن آن که مس��ی 
هم یک انسان است و مثل بقیه ۲ چشم و ۲دست دارد چرا تصور 
می شود که اگر کسی ستاره شود، یکی است که ابر انسان است؟

اما لطفا اش��تباه نش��ود من نگفتم این بازیکن را کش��ف کردم 
بلکه گفتم از کش��وری که پر از استعداد است س��تاره ای دیده 
و او را انتخاب کردم، م��ا در این تیم نقش مش��اوره ای داریم و 
 سرمربی تیم آقای خاکپور است و نقش من تنها نقش مشورتی

 است.

استعفای رییس هیات تکواندو اصفهان
مصطفی رئیسی با صدور 
بیانی��ه ای ک��ه ب��ر روی 
خروجی س��ایت رسمی 
هی��ات تکواندو اس��تان 
اصفه��ان ق��رار دارد، 
اس��تعفای خ��ود را از 
ریاس��ت این هیات اعالم 

کرد.
در این بیانیه که خطاب 
به مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و رییس فدراس��یون 
تکواندو نوشته شده است، رئیسی با بر شمردن برخی از فعالیت های 
انجام گرفته هیات در این م��دت، اعالم کرده که پ��س از دو دهه 
فعالیت در این هیات، برای اینکه خدماتش زیر سؤال نرود، تصمیم 

به استعفا گرفته است.
در س��ه دوره مجمع اخیر هیات تکواندو استان اصفهان، مصطفی 
رئیسی با کسب حداکثر آرا ریاس��ت هیات را در اختیار گرفت اما 
سومین دوره ریاست وی در هیات با حاشیه های زیادی مواجه بود.

 روی خط ورزش شهرستان ها 
برگزاری مسابقات والیبال 
رده س��نی  دخت��ران 
نونهاالن با شرکت ۴ تیم 
در سالن ورزشی کوثربه 
مناس��بت گرامیداشت 
هفت��ه وح��دت ،در این 
مس��ابقات تی��م ه��ا به 
صورت دوره ای با هم به 
رقاب��ت پرداختند که در 
پایان  تیم های  تبسم - ترنج و ترمه  مقام های اول تا سوم را به خود 
 اختص��اص دادند ب��ه تیم ه��ای برت��ر نیز حک��م و م��دال اهدا 

گردید .
این مسابقات  با شرکت 9 تیم که در دو گروه 5 تیمی و چهارتیمی 
به صورت دوره ای  به رقابت پرداختند  تیم های سمیرم و سرباز 
و»آرتمن ال��ف  و ب «به مرحله بعدی صع��ود کردند که در پایان 
تیم های س��میرم - آرتمن ب و آرتمن الف مقام های اول تا سوم 
را به خود اختصاص دادند. • مسابقات والیبال بزرگساالن شهرضا 
گرامیداشت دهه فجر  با شرکت 8 تیم از مورخه ۲5 دیماه لغایت 
۲۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد .• برگزاری کالس مربیگری درجه 
سه والیبال با شرکت ۲8 نفر در س��الن امام علی )ع( دانشگاه آزاد 
زیر نظر فدراس��یون والیبال از یک بهمن ماه لغایت ۷ بهمن ماه 
برگزار خواهد شد .• جاده سالمت شهرضا  با اجرای برنامه جالب 
مرشد زورخانه پوریای ولی - الصاق -  در مورد حضرت محمد )ص( 
افتتاح شد. این جاده که در پارک ملت با همکاری شورای شهر - 
شهرداری و شبکه بهداشت اجرا شد در روز میالد نبی اکرم با حضور 
مسووالن شهر افتتاح گردید در این جاده که به مسافت ۲ کیلومتر 
دایر گردیده در طول مسیر چادرهای مشاوره ورزشی - پزشکی و 

فرهنگی و فروشگاه کتاب دایر بود .
شهرستان  برخوار

• یک دوره کالس آموزشي حرکات اصالحي ویژه بانوان ورزشکار 
در شهر دس��تگرد با حضور 35 نفر ش��رکت کننده ،۲۴ دی ماه  

برگزارشد.

ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی 
بانوان شهرضا 

عملی��ات س��اخت مجموعه 
فرهنگی ورزشی اختصاصی 
بان��وان ب��ا حض��ور مع��اون 
اس��تانداری اصفه��ان در 
خیابان مدینه ش��هرضا آغاز 
ش��د. معاون عمران شهری 
شهرداری ش��هرضا در آیین 
آغاز س��اخت ای��ن مجموعه 
گف��ت: ای��ن مجموع��ه در 
زمینی به مساحت 1۷ هزار متر مربع احداث خواهد شد.مهدی 
طبیبیان افزود: در این مجموعه فرهنگی ورزشی، ۶80 متر مربع 
ساختمان سازی، ۷500 متر مربع فضای سبز و 8500 متر مربع 
محوطه سازی خواهد شد.وی گفت: زمین های ورزشی والیبال، 
بسکتبال، تیر و کمان، اسکیت بازی کودکان، سکوی اجتماعات، 
آب نما، رینگ دوچرخه سواری، سالن اجتماعات و نمایشگاه در 
این طرح پیش بینی شده است.معاون عمران شهری شهرداری 
ش��هرضا تصریح کرد: این طرح با هدف ایج��اد فضای فرهنگی 
اختصاصی ویژه بانوان و دسترسی سریع و آسان بانوان شهرضایی 

به محیط فرهنگی ورزشی اجرا می شود.
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اصغر 
قلندری

ذوب آهنی ها تیم مناطق نفت 
خیز را نباید دست کم بگیرند 
که با توجه به بازی کالس�یک 
ش�ان خطرس�ازتر از ش�فق 

اردکان هستند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
10/433 شماره: 103/93/1552/57-93/10/15 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1 -  برابر راي شماره 139360302013001067 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نظر علي فوالدي فرزند 
نور علي بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 378 
مترمربع پالک 12 فرعي  از 236 مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 236 اصلي 
واقع در فریدونشهر روستای چقادر بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقایان امیرقلی و امیرحسین فوالدی چقادری محرز گردیده است.
2 -  برابر راي شماره 139360302013001162 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا هارون 
الرشیدي فرزند بختیار بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 1463.20 مترمربع پالک 27 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي هیبت اله رشیدی 

راد محرز گردیده است.
3 -  برابر راي شماره 139360302013001187 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي میرزا مرادي فرزند 
حسینقلي بشماره شناسنامه 305 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
125.30 مترمربع پالک 2319 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 241 
فرعي از 237 اصلي واقع در فریدونشهر خیابان مطهری شمالی کوچه بهداشت بخش 
آزه  نیک  اله  فضل  آقاي  رسمي  مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13

آخوره علیائی محرز گردیده است.
4 -  برابر راي شماره 139360302013001188 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسکندر حصومي فرزند 
 131 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  قلي 
مترمربع پالک 2318 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 241 فرعي از 
237 اصلي واقع در فریدونشهر خیابان مطهری شمالی کوچه بهداشت بخش 13 ثبت 
آخوره  آزه  اونیک  اله  آقاي فضل  مالک رسمي  از  الواسطه  مع  فریدونشهر خریداري 

علیائی محرز گردیده است.
5 -  برابر راي شماره 139360302013001191 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزیز مهدور فرزند 
هاجي بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 184.60 
مترمربع پالک 4 فرعي از 100 اصلي واقع در فریدونشهر روستای باباخسرو بخش 
13 ثبت فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي هاجی مهدور طرزه موگوئی محرز 

گردیده است.
6 -  برابر راي شماره 139360302013001233 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  فوالدي  عبداله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فضل اله بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1175 
مترمربع پالک 13 فرعي از 236 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 236 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای چقادر بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي فضل اله فوالدی چقادری محرز گردیده است.
7 - برابر راي شماره 139360302013001234 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي موالئي سرلک 
از فریدونشهر در یک باب خانه  تیمور بشماره شناسنامه 110 صادره  چوائي فرزند 
به مساحت 109.50 مترمربع پالک 7 فرعي از 69 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
کاهگان بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي تیمور 

موالئی سرلک چیوائی محرز گردیده است.
8 -  برابر راي شماره 139360302013001237 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اسالمي ایران 
به نمایندگي وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
یک باب ساختمان به مساحت 4646.20 مترمربع پالک 17 فرعي از 268 اصلي واقع 
در فریدونشهر روستای اسالم آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقاي حسن یبلوئی محرز گردیده است.
9 -   برابر راي شماره 139360302013001253 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اسالمي ایران 
استان اصفهان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  پرورش  و  آموزش  نمایندگي وزارت  به 
از 27 اصلي واقع در  به مساحت 400 مترمربع پالک 5 فرعي  باب ساختمان  در یک 
فرامرز  آقاي  مالک رسمي  از  )کسد سابق( خریداري  فریدونشهر روستای کشتزاران 

بابرشمس محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001254 شماره  راي  برابر    -  10
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
اله  عزت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
از فریدونشهر در یک باب  کلبعلي فرزند حاجي محمد بشماره شناسنامه 35 صادره 
خانه به مساحت 170 مترمربع پالک 519 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي شده 
ثبت   13 بخش  سیبک  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   242 از  فرعي   1 پالک  از 
کلبعلی سیبکی  آقاي حاجی محمد  مالک رسمي  از  الواسطه  مع  فریدونشهر خریداري 

محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001255 شماره  راي  برابر    -  11
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
عشرت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
روحاني فرزند احمد بشماره شناسنامه 5 صادره از داران در یک باب مغازه به مساحت 
41.10 مترمربع پالک 29 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 
227 اصلي واقع در فریدونشهر روستای دهسور بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري 

مع الواسطه از مالک رسمي آقاي مصطفی قلی فوالدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001256 شماره  راي  برابر    -  12
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي افشین هارون 
در  فریدونشهر  از  صادره   1120068886 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  رشیدي 

واقع در  از 270 اصلي  فرعي  به مساحت 444.06 مترمربع پالک 28  باب خانه  یک 
از  الواسطه  فریدونشهر روستای میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهرخریداري مع 

مالک رسمي آقاي علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001258 شماره  راي  برابر    -  13
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ابراهیم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
خودسیاني فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 4446 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 128.80 مترمربع پالک 2438 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خیابان طالقانی کوچه اعتماد بخش 
عظیمانی  ابوالفضل  آقاي  رسمي  مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13

محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001270 شماره  راي  برابر    -  14
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي هارون 
الرشیدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1540 صادره از خمیني شهر در یک باب خانه 
به مساحت 254.67 مترمربع پالک 29 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی 

بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001271 شماره  راي  برابر    -  15
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
 ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي هارون الرشیدي

به  مغازه  باب  یک  در  خمیني شهر  از  1540 صادره  بشماره شناسنامه  محمد  فرزند 
مساحت 48.60 مترمربع پالک 30 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی 

بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001272 شماره  راي  برابر    -  16
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي علي اصغر  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  حوزه 
باب  از فریدونشهر در یک  قپاني بشماره شناسنامه 7 صادره  هارون رشیدي فرزند 
خانه به مساحت 627.50 مترمربع پالک 31 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر 
روستای میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001273 شماره  راي  برابر    -  17
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
بهرام  آقاي سید  متقاضي  مالکانه بالمعارض  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
موسوي آخوره علیائي فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 517 صادره از فریدونشهر 
به مساحت 200 مترمربع پالک 2463   باب خانه  از ششدانگ یک  در سه دانگ مشاع 
در  واقع  اصلي   238 از  فرعي   1 پالک  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي 
آقاي  رسمي  مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  رسالت  کوچه  جهاد  فلکه  فریدونشهر 

جعفرقلی ملیانیان محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001274 شماره  راي  برابر    -  18
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید حسین 
موسوي آخوره علیائي فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 181 صادره از فریدونشهر 
در در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک 2463 
در  واقع  اصلي   238 از  فرعي   1 پالک  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي 
فریدونشهر فلکه جهاد کوچه رسالت خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي جعفر 

قلی ملیانیان محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001275 شماره  راي  برابر    -  19
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
عشرت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
روحاني فرزند احمد بشماره شناسنامه 5 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 
1489.10 مترمربع پالک 30 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
مالک  از  الواسطه  مع  دهسور خریداري  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   227 از 

رسمي آقاي مصطفی قلی فوالدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001068 شماره  راي  برابر    -  20
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد موالئي 
سرلک چیوائي فرزند میرزاآقا بشماره شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 325.70 مترمربع پالک 6 فرعي از 69 اصلي واقع در فریدونشهر 
مالکین رسمي  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  کاهگان  روستای 

فریدون،نادر،باقر،طاهر و اسفندیار موالئی فرزندان میرزاحسین محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001316 شماره  راي  برابر    -  21
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
سعید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
روستائي فرزند محمد کاظم بشماره شناسنامه 152 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 154.30 مترمربع پالک 432 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در فریدونشهر وحدت آباد خیابان کارگر بخش 13 
ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي مرتضی قلی حسینی آخوره 

سفالئی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001319 شماره  راي  برابر    -  22
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
جمهوري  دولت  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگي  به  ایران  اسالمي 
از 33  استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 900 مترمربع پالک 4 فرعي 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای خسرو آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي احمد مشایخی زلقی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001320 شماره  راي  برابر    -  23
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
جمهوري  دولت  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 

اداره کل آموزش و پرورش  نمایندگي وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  اسالمي 
از 33  استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 750 مترمربع پالک 5 فرعي 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای خسرو آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي بهرام مشایخی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001321 شماره  راي  برابر    -  24
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
علي  سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
طهماسبي فرزند سید باراني بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 586.90 مترمربع پالک 37 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 2 فرعي از 32 اصلي واقع در فریدونشهر روستای بزمه بخش 13 ثبت فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي سید مرتضی طهماسبی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره 139360302013001322  برابر     -  25
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
علي  آقاي سید  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 

طهماسبي فرزند سید باراني بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب 
مغازه به مساحت 54.20 مترمربع پالک 36 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 2 فرعي از 32 اصلي واقع در فریدونشهر روستای بزمه بخش 13 ثبت فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي سید مرتضی طهماسبی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001189 شماره  راي  برابر    -  26
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
جالل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
شاهرخي فرزند عبد المحمد بشماره شناسنامه 448 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 101.50 مترمربع پالک 2320 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 867 فرعي از 237 اصلي واقع در فریدونشهر فلکه جهاد کوچه رسالت بخش 13 
ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي رضاقلی موحدی آخوره و 

خانم عشرت موحدی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/12

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
 مزایده 

 10/234 شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 1523/91 ش ح/اول
له خانم رقیه تحویلیان علیه محمدعلی حسینی به آدرس خیابان 24 متری – اول شیخ 
کوچه  نبش  در  و  حاجیان  محمدحسین  و  محمد  شماره2  شهیدان  کوچه   – طوسی 
 2/719/840/000 مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  پالک33   – اوحدی 

امالک اصفهان  اسناد و  ثبت  اداره  رایانه  به شماره  به شرح ملک  توقیفی  اموال  ریال 
139205802026000375 پالک ثبتی شماره 3330 فرعی از 14915 اصلی بخش5 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان – خیابان 24متری – اول شیخ طوسی – کوچه شهیدان محمد 
 و محمدحسین حاجیان و نبش کوچه اوحدی –پالک33 در نقشه شهرداری منطقه 10

نشان محله 11- کوچه شهید حسین معمار امامی – شکوه و با پالک 44 آمده است ملک 
مزبور به مساحت عرصه 165 مترمربع از شمال به طول 15 متر به کوچه 8 متر اوحدی 
از جنوب به پالک 45 و از شرق به طول 11 متری به کوچه 8 متری حاجیان و از غرب 
به پالک43 محدود بوده دارای دیوارهای پیرامونی و خارجی با آجر نمای 3 سانتی و 
محوطه حیاط به مساحت 43/5 مترمربع با موزاییک فرش و قسمتی فضای سبز بوده 
و دیوار حیاط با سنک نما شده است مابقی اعیانی بوده و شامل: اتاقها دارای سقف 

طاق ضربی و دیوارها و سقف با پالستر گچ و خاک و رنگ روغنی و دیوارها قسمتی 
با سنگ بوده و درب و پنجره و نرده فلزی بوده و در حمام و آشپزخانه دیوار دارای 
کاشیکاری تا سقف و با کابینت فلزی است و ملک مزبور دارای انشعابات آب و برق و 
گاز و تلفن در زمان بازدید بوده است با عنایت به موارد فوق و نامه اداره ثبت اسناد و 
امالک اصفهان به شماره رایانه 139205802026000 و موقعیت محل و مساحت زمین 
و ابنیه نوع و کاربری و دسترسی های محلی و سایر عوامل موثر ارزش ملک و اعیانی 
و عرصه و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ دو میلیارد و 
نهصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال معادل دویست و نود و پنج 
میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان ارزیابی گردیده است که به طرفین ابالغ و 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است و بنا به گواهی حصر وراثت 4025 
مورخ 92/8/21 شعبه دهم شورای حل اختالف سهم االرث آقای محمدعلی مالحسینی 

مبلغ پانصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و هشتصد و سی و 
چهار ریال 574/495/834 ریال که معادل 59/410 عدد سکه تمام بهارآزادی می باشد 
محل  در  12تا11صبح  ساعت  در   93/11/12 مورخ  در  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در 
اجرای احکام واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت در مزایده می توانند 
با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه 
فیش آن به این اجرا 5 روز قبل از مزایده از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:27490 مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/519 آقای سید حسن محمودی دارای شناسنامه شماره 1333 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5044/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه نوابی بشناسنامه 1 در تاریخ 93/9/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سید 
حسین محمودی ش.ش 1330 )فرزند( 2- سید حسن محمودی ش.ش 1333 )فرزند( 
3- زهرا بیگم محمودی ش.ش 1334 )فرزند( 4- خدیجه بیگم محمودی ش.ش 1332 
 1800 محمودی ش.ش  رویا   -6 )فرزند(   4 محمودی ش.ش  بیگم  نرگس   -5 )فرزند( 
انجام تشریفات  با  اینک  )فرزند(.  السادات محمودی ش.ش 49813  )فرزند( 7- فرزانه 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27468 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/520 آقای رسول رفیعی شفیق دارای شناسنامه شماره 6315 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5058/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/7/8 تاریخ  در   875 بشناسنامه  شفیق  رفیعی  نصرا...  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
شفیق رفیعی  مهدی   -2 )فرزند(   1774 ش.ش  شفیق  رفیعی  رضا  ذیل:1-  افراد   به 

ش.ش 1220 )فرزند( 3- محمد رفیعی شفیق ش.ش 4435 )فرزند( 4- رسول رفیعی 
مریم   -6 )فرزند(   1198 ش.ش  شفیق  رفیعی  فاطمه   -5 )فرزند(   6315 ش.ش  شفیق 
رفیعی شفیق ش.ش 410 )فرزند( 7- عفت موسوی ش.ش 118 )همسر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27469 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   6675 شماره  شناسنامه  دارای  بیات  محمدرضا  آقای   10/521
به کالسۀ 5074/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه   93/3/2 تاریخ  در   1832 بشناسنامه  دالل  زهرا  شادروان  که  داده  توضیح 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(   46671 بیات ش.ش  میترا   -2 )فرزند(   6675 بیات ش.ش  محمدرضا  ذیل:1- 
3- غالمرضا بیات ش.ش 567 )همسر( 4- مینا بیات ش.ش 917 )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27470 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  10/522 خانم راضیه زائری دارای شناسنامه شماره 13314 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  4887/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان مصطفی زائری بشناسنامه 54 در تاریخ 92/10/27 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(  زائری ش.ش 13314  )همسر( 2- راضیه  فاطمه جعفری ش.ش 485  ذیل:1- 
)فرزند( 5- مرضیه  فهیمه زائری ش.ش 401  )فرزند( 4-  الهه زائری ش.ش 578   -3
زائری ش.ش 58070 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:27471 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   2024 شماره  شناسنامه  دارای  امنیه  پور  دهقان  علیرضا  آقای   10/523
دادخواست به کالسۀ 5080/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی دهقان پور امنیه بشناسنامه 1110 در تاریخ 
93/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- مهین روستازاده ش.ش 32855 )همسر( 2- لیال دهقان پور امنیه 
ش.ش 15195 )فرزند( 3- ندا دهقان پور امنیه ش.ش 1270612131 )فرزند( 4- علیرضا 
دهقان پور امنیه ش.ش 2024 )فرزند( 5- مهدی دهقان پور امنیه ش.ش 7303 )فرزند( 
6- ریحانه دهقانپور ش.ش 477 )فرزند( 7- حسین دهقان پور ش.ش 2183 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27472 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/524 خانم الهام پورشجاع با وکالت فرزاد معمار و محمد رضوانی دارای شناسنامه 
شماره 79 به شرح دادخواست به کالسۀ 5077/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نمازی بشناسنامه 96 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/9/19 
منحصر است به افراد ذیل:1- آزاده پورشجاع ش.ش 2290 )فرزند( 2- الهام پورشجاع 
بیگم راضع  )فرزند( 4- صدیقه  الناز پورشجاع ش.ش 20487  )فرزند( 3-  ش.ش 79 
ش.ش 4 )مادر( 5- محمدحسین پورشجاع ش.ش 126 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:27473 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                حصر وراثت
شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  مورنانی  نصیری  محمدحسن  آقای   10/525
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5081/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
در   16 بشناسنامه  مورنانی  حیدری  جمیله  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/8/12 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- قاسمعلی نصیری مورنانی ش.ش 1 )فرزند( 2- مرتضی 
نصیری مورنانی ش.ش 3 )فرزند( 3- محمدحسن نصیری مورنانی ش.ش 3 )فرزند( 
ش.ش  مورنانی  نصیری  احمد   -5 )فرزند(   10 ش.ش  مورنانی  نصیری  علیرضا   -4
693 )فرزند( 6- ملک خانم نصیری مورنانی ش.ش 4 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27474 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/526 خانم زهرا امین منصور دارای شناسنامه شماره 52983 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5086/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عفت نیلفروشان بشناسنامه 477 در تاریخ 93/3/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- رضا 
امین منصور ش.ش 1458 )فرزند( 2- محمد امین منصور ش.ش 548 )فرزند( 3- زهرا 
امین منصور ش.ش 52983 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:27475 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/527 زهرا جوادی زاده دارای شناسنامه شماره 2316 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  5084/93ح10 
داده که شادروان محمدعلی جوادی زاده بشناسنامه 308 در تاریخ 93/6/12 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- محمدجواد جوادی زاده ش.ش 12353 )فرزند( 2- فاطمه جوادی زاده ش.ش 
9562 )فرزند( 3- فروغ جوادی زاده ش.ش 3611 )فرزند( 4- فهیمه جوادی زاده ش.ش 
1623 )فرزند( 5- زهرا جوادی زاده ش.ش 2316 )فرزند( 6- زهره جوادی زاده ش.ش 
)همسر( 8- نصرت خانم محمودیان   2 لیلی رهائی ش.ش  )فرزند( 7-   1270835769
اصفهان ش.ش 30273 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:27476 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
شرح  به   2259 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  وحید  حسین  آقای   10/528
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5085/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
در   40 بشناسنامه  که شادروان حسن وحید دستجردی  داده  توضیح  و چنین  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/8/15 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- حسین وحید دستجردی ش.ش 2259 )فرزند( 2- مهدی 
ش.ش  دستجردی  وحید  اعظم   -3 )فرزند(   1274076412 ش.ش  دستجردی  وحید 
وحید  مریم   -5 )فرزند(   6863 ش.ش  دستجردی  وحید  افسانه   -4 )فرزند(   25098
ش.ش  دستجردی  رحیمیان  اغا  عزت   -6 )فرزند(   1270505947 ش.ش  دستجردی 
19 )همسر( 7- پوراندخت وحید دستجردی ش.ش 68 )مادر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27477 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/529 آقای احسان امین منصور دارای شناسنامه شماره 548 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5087/93  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد امین منصور بشناسنامه 548 در تاریخ 93/5/4 اقامتگاه دائمی 
ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
احسان امین منصور ش.ش 576 )فرزند( 2- الهام امین منصور ش.ش 10230 )فرزند( 
3- زهرا پورمعراج ش.ش 1842 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:27478 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/530 آقای امیرحسین حسین پور دارای شناسنامه شماره 2803 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5091/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا حسین پور بشناسنامه 443 در تاریخ 92/3/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
امیرحسین حسین پور ش.ش 2803 )فرزند( 2- مجید حسین پور ش.ش 91293 )فرزند( 
3- حسین حسین پور ش.ش 1270915665 )فرزند( 4- مریم حسین پور ش.ش 76395 
)فرزند( 5- احمد حسین پور ش.ش 673 )فرزند( 6- زهرا فیروزیان اصفهانی ش.ش 
نوبت  در یک  را  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک  )همسر(.   59035
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27479 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/531 شماره دادنامه: 9309970361701151 شماره پرونده: 9309980361700394 
شهریار  آقای  وکالت  با  بزرگزاد  اکبر  آقای  خواهان:   930400 شعبه:  بایگانی  شماره 
میرمیران به نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی دادگستری – مجتمع وکالی 
ماکان5- طبقه دوم-واحد26 خواندگان: 1- شرکت دامین پخش جنوب شرق 2- خانم 
ملیحه مقامی همگی به نشانی سیرجان – خ شهید نصیری – کوچه شماره10، 3- آقای 
افشین آزیدهاک به نشانی اصفهان – روبروی ترمینال صفه – کوی سپاهان – خ چهارم 
– پالک25 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آقای شهریار  دادگاه: در خصوص دعوی  به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  زیر 
میرمیران به وکالت از شرکت دامنیه مهر گستر سپاهان به مدیریت آقای اکبر بزرگزاد 
فرزند جالل به طرفیت 1- شرکت دامن پخش جنوب شرق 2- خانم ملیحه مقامی فرزند 
حسین 3- آقای افشین آزیدهاک فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ )152/897/000( 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 8458187-92/4/9 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه دادگاه بدواً نظر به اینکه وکیل خواهان با توجه به حدود اختیارات مندرج در 
وکالتنامه در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/20 این دادگاه دعوی موکل را نسبت به خوانده 
دادرسی  آیین  قانون   107 ماده  ب  بند  به  مستنداً  لذا  است  نموده  مسترد  اول  ردیف 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده 
ردیف اول صادر و با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه با وصف امضا متن چک مستند دعوی از سوی خوانده ردیف 
دوم و امضاء خوانده ردیف سوم در ظهر آن به عنوان ضامن و نظر به عدم حضور 
در  دفاعی  و  ایراد  و عدم  قانونی  ابالغ  علی رغم  در جلسه رسیدگی  مذکور  خواندگان 
مواد  به  و مستنداً  وارد تشخیص  و  ثابت  را  ذمه خویش دعوی خواهان  برائت  جهت 
522و515و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
19 قانون صدور چک و مواد 249-313-314 قانون تجارت خواندگان ردیف دوم و 
سوم را متضامنًا به پرداخت مبلغ )152/897/000( ریال بابت اصل خواسته و همچنین 
هزینه های دادرسی – نشر آگهی – حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
 28 شعبه  رئیس  حاجیلو  می باشد.م الف:27989  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

10/532 کالسه پرونده: 479/93 شماره دادنامه: 704-93/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  اصفهان-  نشانی:  سوفسطایی  عزیزا...  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22
توحیدشمالی – مجتمع الماس – واحد یک خوانده: حمیدرضا کاشانیان فرزند علی نقی 
کوچه شماره7 خواسته:  خ ابوالحسن اصفهانی –  خ مشتاق اول –  نشانی: اصفهان – 
تقاضای مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 92/9/4-141214 
اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  سپه  بانک 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
عزیزا..  دادخواست  در خصوص  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت 
سوفسطایی به طرفیت حمیدرضا کاشانیان به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه یک فقره سفته چک به شماره 141214-92/9/4 عهده بانک سپه جلفای اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  و مستندات  قبال دعوی  در  و  نشده  شورا حاضر 
را  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد 
و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:28239  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/533 کالسه پرونده: 93-533 شماره دادنامه: 731-93/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمود فلک نشانی: آبشار دوم – ساختمان 
ایران خودرو  روبروی   – عطاءالملک  خ  نشانی:  کربالیی  باقر  خوانده:  –واحد5  آریان 
اصفهان – تکتاز سپاهان خواسته: مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال بابت خسارات وارده 
محتویات  به  عنایت  با   88/2/11 مورخ  مبلغ 7/832/000  به  برگشتی  انضمام چک  به 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود 
فلک به طرفیت آقای باقر کربالیی به خواسته مطالبه مبلغ 7/832/000 ریال وجه چک به 
شماره 173531 مورخ 88/8/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/832/000 ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و هفتاد و پنج هزار بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/8/30( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و در خصوص 
مبلغ مازاد بر 7/832/000 ریال با عنایت بر عدم ارائه مستندات از سوی خواهان مستند 
به ماده 197 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری 
بوده و 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:28242 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



سالمت 

قاتل بی صدا!؟

این چادر کمپینگ از دو بخش به ش��کل ح��رف I با قابلیت 
خم شدن تشکیل شده است. هر بخش دارای دو اتاق و یک 
اتاق نش��یمن ،فضای تفریحی است که گنجایش حضور 2 تا 

4 نفر را دارد.
 چادرهای معمولی که در زمان س��فر و کمپینگ اس��تفاده

 می کنید را فراموش کنید زیرا »کمپینگ دونات«، چادری 
که با الهام از دونات طراحی ش��ده اس��ت، انعط��اف پذیری 
بیشتری را برای استفاده هرچه بهتر از فضا در اختیارتان قرار 
می دهد.   کمپینگ دونات ط��رح مفهومی نوآورانه و جذابی 
اس��ت که توسط»س��ونگا لیم«، »هیون موک لیم« و »هان 

کیم« طراحی شده است.
ب��ا اس��تفاده از ه��ر دو بخ��ش م��ی ت��وان چادرهای��ی به 
 ش��کل حروف S یا O ب��ر اس��اس نیازهای کاربران ش��کل

 داد.

یک ش��رکت امریکایی تختخواب هوش��مندی ارایه داده  که همراه با 
کودک رشد کرده و با استفاده از یک برنامه نرم افزاری تلفن هوشمند 
همراه، والدی��ن را از احتم��ال س��قوط فرزندانش��ان از تختخواب یا 

کابوس دیدن آ ن ها آگاه می کند.
تختخواب SleepIQ توسط ش��رکت Sleep Number ارایه شده 
و در صورت غلت خوردن کودک هنگام خ��واب، می توان آن را طوری 
سازگار کرد که وی آس��ایش بیشتری داشته باش��د. این سیستم در 
نمایش��گاه ابزار الکترونیکی مصرفی الس وگاس به نمایش گذاش��ته 
شده و شرکت سازنده مدعی اس��ت تنها تختخواب دنیاست که همراه 

با کودک رشد می کند.
در اینجا نیازی نیست کودک دستبند هوشمند یا هر نوع گجت پوشیدنی دیگر را به تن کند بلکه کیفیت 
خواب وی با استفاده از حسگرهایی ارزیابی می ش��ود که در تختخواب کار گذاشته شده اند. این حسگرها 
بر میزان تنفس کودک، ضربان قلب و همچنین ح��رکات او نظارت کرده و از الگوریتمی ویژه برای ارزیابی 

کیفیت خوابش استفاده می کنند.
تختخواب هر ش��ب به کیفیت خواب کودک نمره ای می دهد و والدین می توانند این نمره را بر روی برنامه 

نرم افزاری گوشی هوشمندشان مشاهده کنند.
این تختخواب همچنین به والدین امکان نظارت بر عاداتی مانند ورزش، مصرف کافئین و میزان تماشای 
تلویزیون تاثیرگذار بر خواب کودک را می دهد. چنین موضوعی به آن ها کمک می کند بر انجام عاداتی که 

کیفیت خواب شبانه فرزندشان را ارتقا می بخشد، تمرکز بیشتری داشته باشند.
زمانی که کودک در آستانه سقوط از تختخواب یا در حال کابوس دیدن است، تختخواب، پیغامی را به برنامه 

گوشی والدین می فرستد.
 این س��امانه اکن��ون ب��ه ص��ورت آنالی��ن ب��ه ف��روش می رس��د و به��ای آن 1000 دالر اعالم ش��ده

 است.

تجربه کمپینگ با چادر دوناتی!تختخوابی که همراه  با کودک رشد می کند

منوکس��یدکربن را به عنوان قاتل بی صدا می شناسند چون 
ش��ما نه می توانید متوجه حضور آن شوید و نه می توانید آن 
را استشمام کنید چون گاز منوکسیدکربن، یک گاز بی رنگ 
و بدون بو اس��ت.اما ش��ما با دانس��تن عالیم آن می توانید از 
مسمومیت با این گاز پیشگیری کرده و جان خود و خانواده 

خود را نجات دهید.
 این گاز از س��وختن ناقص مواد حاوی کربن و ترکیب شدن 
آنها با اکس��یژن ایجاد می شود. منوکس��یدکربن در منازل 
بیشتر از سوختن مواد نفتی ایجاد می شود مانند گاز شهری، 

نفت، بنزین.
در بدن انسان هموگلوبین که یک ترکیب شیمیایی موجود 
در گلبول های قرمز اس��ت، وظیفه انتقال دادن اکس��یژن را 
از ریه به بافت های ب��دن بر عهده دارد. مش��کل از آنجا آغاز 
 می ش��ود که مولکول اکس��یژن باید برای نق��ل و انتقال به 
بافت ها با مولکول هموگلوبین ترکیب شود اما منوکسیدکربن 
توانایی بسیار باالتری از اکس��یژن برای پیوند با هموگلوبین 
دارد. یک مولکول منوکس��یدکربن 250 برابر میل بیشتری 
نسبت به مولکول اکسیژن برای ترکیب شدن با هموگلوبین 
دارد.گاز منوکس��یدکربن با هموگلوبین ترکیب شده و این 
مولکول را از بین می برد، بنابراین، هموگلوبین دیگر نمی تواند 
با اکسیژن ترکیب شود و بافت ها و اعضای بدن دچار کمبود 
اکسیژن می شوند. دستگاه هایی که در منزل می توانند گاز 
منوکسید کربن را تولید کنند ش��امل دستگاه های حرارت 
مرکزی، بخاری، آب گرمکن، اجاق ها، گاز آشپزخانه و خودروها 

هستند.
نداشتن تهویه مناسب یا بسته شدن دودکش ها در این وسایل 
باعث سوختن ناقص مواد نفتی شده و انسان را در معرض خطر 
مسمومیت با منوکسیدکربن قرار می دهد. به طور مثال اگر 
شما خودرو خود را در یک پارکینگ با فضای بسته و در بسته 
روشن می کنید، باید منتظر مس��مومیت با منوکسیدکربن 
باشید. در مثال فوق در حدود ده دقیقه طول می کشد تا گاز 

منوکسیدکربن در جریان خون شما ظاهر شود.
عالیم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

 عالی��م مس��مومیت مختص��ر ب��ا گاز منوکس��یدکربن 
غیر اختصاصی هستند و مانند عالیم سرماخوردگی یا آنفوالنزا 
و یا سایر مسمومیت ها است مانند: سردرد، تهوع، شکم درد، 
احساس ناخوشی، احساس زخم در گلو و سرفه خشک است.  
اما در مسمومیت با منوکسیدکربن برخالف سرماخوردگی 

ما تب نداریم.
در خردساالن، عالیم مسمومیت بیش��تر مربوط به دستگاه 
گوارش می ش��ود مانند ته��وع و استفراغ.مس��مومیت های 
ش��دیدتر با این گاز می تواند ضربان نامنظ��م قلب، افزایش 
تنفس، حالت گیجی و منگی، خواب آلودگی و تنفس مشکل 
را ایجاد کند. در برخی موارد تشنج و افت سطح هوشیاری نیز 

ایجاد می شود.
این عالیم می تواند چند روز یا حتی چند ماه پس از تماس با 
منوکسیدکربن ادامه داشته باشد. بیماران در تمام این مدت 
می توانند دچار سرگیجه، کاهش توانایی حافظه و اختالالت 

شناختی شوند.
چگونه از مس�مومیت ب�ا گاز منوکس�یدکربن 

پیشگیری کنیم؟
مسمومیت با گاز منوکس��یدکربن قابل پیش��گیری است. 
مهم این اس��ت ک��ه مراقب آن باش��ید و بدانید ک��ه چگونه 
خطر مس��مومیت را به کمتری��ن حد کاهش دهی��د. برای 
 کاهش خطر مس��مومیت بهتر اس��ت نکات زی��ر را رعایت

 کنید.
- دودکش ها و هواکش ها را به صورت مرتب بررسی کنید.

- دستگاه های حرارتی منزل باید هر سال سرویس و کنترل 
شوند.

- می توانید دستگاه های اخطار دهنده منوکسید کربن را در 
منزل نصب کنید.

- هیچ وقت خودرو، موتور سیکلت و وسیله نقلیه خود را در 
گاراژ با در بسته روشن نکنید.

در موارد زیر به فکر مسمومیت با گاز منوکسید کربن باشید.
- اگر تمام افراد خانواده یا تمام همکاران شما عالیم مشابهی 

داشتند.
- وقتی ش��ما به جای دیگری بروید آن عالی��م از بین بروند 
)به طور مثال هنگامی که به مس��افرت می روید سردرد شما 

از بین می رود(.
- عالیم در یک فصل خاص از سال بروز پیدا می کنند )به طور 

مثال شما فقط در فصل زمستان دچار سردرد می شوید(.
درمان مسمومیت با منوکسیدکربن

- درم��ان مس��مومیت ب��ا ای��ن گاز بس��تگی ب��ه ش��دت 
مسمومیت داش��ته و در موارد ش��دید به اقدامات پیشرفته 
 بیمارستانی نیازمند هستیم. در صورتی که با مسمومیت با 
منوکسید کربن مواجه ش��دید ابتدا باید به جایی که تهویه 
مناسب داشته باشد بروید و یا مصدوم را به محلی که تهویه 

مناسب داشته باشد ببرید.
- باید ضربان قلب و تنفس مصدوم را بررسی کرده و در صورت 
نیاز مصدوم را احیای قلبی و ریوی کنید )الزم به ذکر است که 
احیای قلبی و ریوی یک کار تخصصی بوده و برای این کار شما 

باید دوره مربوطه را در هالل احمر گذرانده باشید(.
- با اورژانس تم��اس بگیری��د )در صورتی ک��ه اورژانس به 
موقع نیامد به آژانس خبر بدهید و مصدوم را به نزدیکترین 

بیمارستان انتقال دهید(. 

هنگامی که تلفن به یک برج سلولی متصل می شود، محل 
کاربر در پایگاه داده های اپراتور به روز رس��انی می شود. 
این اطالعات پ��س از آن می تواند با ش��رکت های دیگر، 
مانند دیگر اپراتورها به اش��تراک گذاش��ته شود.شرکت 
 ،)Surveillance companies( های ردیابی و نظارت
سیستم های بازاریابی دولتی در سطح جهان اند که قادر 
می باشند داده ها را از شبکه های سلولی و موبایلی جهان 
بیرون بکشند، حتی اگر شما در یک کشور دیگر سفر می 
کنید. این سیستم ها طوری طراحی شده اند که نه کاربران 
تلفن همراه و نه اپراتورها، ردیابی انجام شده را تشخیص 

نمی دهند.
انواع اطالعاتی که می تواند جمع آوری شود

نقش��ه های کامپیوتری می توانند نش��ان دهند که شما 
کجا هس��تید و در کدام جهت و با چه س��رعتی در حال 
س��فر هس��تید. این عمل با رس��م برج های س��لولی که 
تلفن ش��ما از آن ها اس��تفاده می کند، حتی در زمانی که 
 شما در حال برقراری تماس نیس��تید، قابل انجام است.

 سیس��تم های ردیابی همچنین می توانن��د در صورتی 

که یک فرد از مرز های بین الملل��ی عبور کند و یا به یک 
منطقه تعیین ش��ده  مانند کاخ ریاس��ت جمهوری یا به 
شخص دیگری که تحت نظارت است، نزدیک شود، یک 
زنگ هشدار را به صدا در آورده و اعالم خطر کنند.هر بار 
که گوشی، یک تماس، متن و یا داده اینترنتی را دریافت 
می کند، باید به نزدیک ترین برج س��لولی متصل ش��ود. 
اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می کنند که مش��تریان 
شان از کدام برج استفاده می کنند )حتی زمانی که آنها به 
منظور دستیابی به خدمات، در حالت رومینگ هستند(. 

این اطالعات در پایگاه داده های اپراتورها ذخیره ش��ده و 
در ش��رایط خاص، با س��ایر اپراتورها به اشتراک گذاشته 

می شود.
چگونه یک نفر می تواند شما را پیدا کند

 سیس��تم های های کامپیوتری پیش��رفته، م��ی توانند
 داده های برج های سلولی را جمع آوری کرده و مشخص 
کنند که مش��تریان در حال حاضر از کدام برج س��لولی 
استفاده می کنند. با این کار اطالعات دقیق محل هر فرد 
فراهم شده و مشخص می شود که استفاده کننده در فالن 
قسمت از منطقه شهری یا در چند کیلومتری یک منطقه 

روستایی است.
چگونه یک نفرمی تواند شما را ردیابی و تعقیب 

کند
سیستم های نظارتی دیگر که گیرنده هایIMSI نامیده 
می شوند، می توانند برای پیدا کردن محل دقیق یک فرد، 
سیگنال هایی که همه تلفن های همراه منتشر می کنند 
را جمع آوری و تحلیل کرده و از روی آن ها به مکان دقیق 

یک فرد دست یافته و حرکت او را تعقیب کند.

مرس��دس S600 گارد در واقع اولین خودروی استاندارد و 
کارخانه ای در جهان است که از باالترین استاندارد حفاظتی 

و زرهی با رده VR9 پشتیبانی می کند. 
بنابراین س��طح حفاظتی این خودرو در برابر س��الح های 
بالستیکی و انفجاری و گلوله های با کالیبر باال و نارنجک و 

گازهای شیمیایی و از این قبیل، تضمین شده است. 
برای تأمین پوش��ش باال در برابر خطرات تروریستی، نوع 
خاصی از فوالد با مقاومت بس��یار باال در فضای بین بدنه و 

پوشش درونی مورد استفاده قرار گرفته است. 
با کمک تراشه ها و الیاف مصنوعی مقاوم در برابر حرارت و 
قطعات پلی اتیلن، انرژی حاصل از گلوله های پر س��رعت، 

خنثی می گردد. 
 همه قسمت های شیشه ای با پوشش��ی از پلی کربنات از 
قسمت درونی و با ساختاری چندالیه و بسیار قطور تقویت 

شده اند. 
بنابراین گلوله ای ک��ه می تواند بدنه یک خ��ودروی دیگر 
را مانن��د کره ب��رش دهد، در اینج��ا با الیه ه��ای فیزیکی 
متعدد، کاماًل انرژی خود را از دست داده و خنثی می شود. 
خوشبختانه همه این تغییرات به زیر پوسته مرسدس بنز 
منتقل شده اند و بنابراین از نظر ظاهری، تفاوت چندانی بین 

یک کالس اس معمولی و مدل گارد به چشم نمی خورد. 
عالوه ب��ر تجهی��زات فیزیک��ی تقویت��ی بدن��ه و کابین، 
تجهیزات تکمیل��ی خاصی نظیر سیس��تم آژی��ر خطر و 
هش��دار، سیس��تم تأمین هوای تازه اضط��راری از طریق 

مخزن اکسیژن، پنجره های جانبی هیدرولیکی، 
 گ��رم کنن��ده و خن��ک کننده شیش��ه 

جلو و پنجره ها، پرده کرکره ای 
م��ات، محفظه های 

وی��ژه هم��راه ب��ا یخچ��ال، نورپ��ردازی و 
چراغ ه��ای مخف��ی و م��واردی از ای��ن 

قبی��ل را نی��ز در مرس��دس 
خواهی��د  گارد   S600 
یاف��ت. دیس��ک های ترمز 

بسیار بزرگ با شش پیستون 
به خوبی ق��ادر به متوقف 
ک��ردن ای��ن خ��ودروی 
سنگین هس��تند. نهایت 
س��رعت به 210 کیلومتر 
بر س��اعت محدود ش��ده 
اس��ت. تایرهای ضد گلوله 
میشلن نیز می توانند حتی 
در صورت پنچری، با یک 

سیس��تم کنترل فشار 
باد تایر، تا 30 کیلومتر 

مسافت را برای فرار طی کنند. 
در زیر کاپوت S600 گارد همان موتور آشنای V12 شش 
لیتری را می یابید که با وجود توربوشارژر دوقلو، قادر است 
نیروی 523 اسب بخار و گش��تاور 830 نیوتن متر را تولید 

نماید.
 ای��ن ق��درت و گش��تاور ب��اال، حداق��ل چی��زی اس��ت 
 که ب��رای ای��ن زره پ��وش لوک��س مرس��دس بن��ز نیاز

 

دارید. 
سیس��تم تعلیق ایرماتیک بنز همراه با رانندگی هوشمند 
 خودکار و ایمنی فعال، آسایشی بی نظیر را با خود به ارمغان 

می آورند. 

چگونه موبایل شما را  ردیابی می کند؟
رهی معیری

خالق » شد خزان«
محمدحسن معیري ) بیوک ( 
متخلص به » رهي« فرزند موید 
خلوت نوه معیرالممالک ) نظام 
الدوله ( از ش��اعران غزلسراي 
بس��یار نامي معاصر است . وي 
در سال 1288 خورشیدي در 
تهران متولد ش��د. پس از طي 
تحصیالت ابتدایي و متوسطه 
وارد خدم��ات دولت��ي ش��د و 
مش��اغل متعدد یافت در س��ال 1322 خورش��یدي به ریاست کل 

انتشارات و تبلیغات » وزارت پیشه و هنر « منصوب گردید.
رهی معیری از دوران کودکي به شعر و موسیقي و نقاشي عالقه فراوان 
داشت و در اثر ممارست در این سه فن بهره اي به سزا یافت .در آغاز 
ش��اعري در انجمن ادبي حکیم نظامي که به مدیریت استاد وحید 
دستگردي مدیر مجله ارمغان تش��کیل مي شد ، شرکت مي جست 
و یکي از اعضاء فعال و موثر آن انجمن بود .در انجمن موسیقي ملي 
و انجمن فرهنگس��تان ایران نیز عضویت یافت و رفته رفته با چاپ و 
نشر غزل هاي دلنشین رهی معیری در روزنامه ها و مجله هاي کشور 
شهرت بسیار یافت. آثار و اشعار فکاهي و انتقادي وي نیز به امضاهاي 
 مس��تعار » زاغچه « و » ش��اپریون « در روزنامه هاي » بابا شمل « و

 » تهران مصور " و غیره چاپ و انتشار یافت.
رهی معیری در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ رادیو، 
در انتخاب شعر با داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا پایان 
زندگی آن برنامه را سرپرستی می کرد. رهی در همان سال ها سفرهایی 
به خارج از ایران داشت از جمله: سفر به ترکیه در سال 1336، سفر به 
اتحاد جماهیر شوروی در سال 133۷ برای شرکت در جشن انقالب 
کبیر، سفر به ایتالیا و فرانسه در سال 1338 و دو بار سفر به افغانستان، 
یک بار در سال 1341 برای شرکت در مراسم یادبود نهصدمین سال 

در گذشت خواجه عبداهلل انصاری و دیگر در سال 1345. 
عزیمت به انگلستان در سال 1346 برای عمل جراحی، آخرین سفر 

معیری بود.
خود اس��تاد رهی معیری در برنامه رادیویی قصه ش��مع چنین می 
گویند:من در همه انواع شعر از قبیل غزل،قصیده،مثنوی،رباعی و... 

آثاری دارم.
نخستین ترانه را در سال 1313 بر روی آهنگ آقای بدیع زاده ساختم 

که به شد خزان معروف شد.
 گذشته از غزل های بسیار زیبای رهی معیری که از احساسات پاک او 
سرچشمه گرفته،ترانه های رهی زبانزد خاص و عام است.آهنگسازانی 
که با رهی کار کرده اند همه از بهترین ها بوده اند. چون آنچه در کار او 
مهم است قدرت تلفیق و تطبیق شعر با آهنگ است که ترانه های رهی 

را جاودانه و ماندگار کرده است.
استاد رهی معیری ترانه های بسیار زیبایی سروده اند که از آنها می 
توان به کاروان،نوای نی،من از روز ازل،اشک و آه،دیدی که رسوا شد 
دلم،ش��ب جدایی،الله خونین،دیدی ای مه،راز دل،داغ جدایی و ... 

اشاره کرد.استاد رهی با آهنگسازان بزرگی همکاری کرده اند.
آهنگس��ازانی چ��ون مرتض��ی محجوب��ی،روح ال��ه خالقی،مهدی 
خالدی،علی تجویدی،بدیعی و... اما رهی دوس��تی عمیقی با استاد 
محجوبی داشت.چنانکه آهنگ زیبای کاروان در مایه دشتی با صدای 
استاد بنان حاصل این همکاری و دوستی است که نشان دهنده ارتباط 

عاطفی تنگاتنگ این دو استاد است.
رهی معیری در تصنیف سازي نیز مهارت خود را به خوبي نشان داد و 
ترانه هاي بسیار زیبا و خاطره انگیزي از او توسط خوانندگان مشهور 
ایران در رادیو ایران پخش ش��د که بیش از پیش موجبات شهرت و 

محبوبیت او را فراهم ساخت .
 مشهورترین ترانه هاي رهی معیری 

-» خزان عشق« ،
-» به کنارم بنشین« ،

-» دیدي که رسوا شد دلم «
- »نواي ني « ،

-» دارم شب و روز «
- » شب جدایي «

و چند ترانه دیگر است که در بین مردم شهرت به سزایي دارد در سال 
هاي آخر عمر چند سال براي انتخاب شعر در برنامه

» گل هاي رنگارنگ « رادیو با شادروان داوود پیرنیا همکاري داشت و 
در شوراي شعر رادیو ایران نیز شرکت مي کرد.

رهی معیری در حالي که تا آخر عمر مجرد زیسته بود در سال 134۷ 
خورشیدي پس از تحمل چند سال رنج بیماري  در 59 سالگي زندگي 

را بدرود گفت.
  از ره��ي دو مجموع��ه ي ش��عر ب��ه ن��ام ه��اي» س��ایه ي عمر«و

 » آزاده «به جاي مانده و هر دو کتاب به چاپ رسیده است .»سایه ي 
عمر « مجموعه غزل هاي اوست که تا کنون چندین بار تجدید چاپ 
شده است .» آزاده « نیز مجموعه ترانه هاي وي مي باشد .عالوه بر آن 
مجموعه اي از مقاله هاي ادبي او به نام" گلهاي جاویدان " در س��ال 
1363 خورشیدي در تهران چاپ و منتشر گردیده است.همچنین 
کتاب رهاورد رهي ) مجموعه شعر رهي (نیز در سال 13۷5 به کوشش 

داریوش صبور در تهران توسط نشر زّوار به زیور چاپ آراسته شد .
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رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
هر کس یتیمی را سرپرس��تی کند ت��ا آن که بی نی��از گردد، 
خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد، همچنان 

که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته است.
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