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مگذار مرا در این هیاهو آقا            تنها و غریب و سر به زانو آقا
شهادت هشتمین امام و پیشوای شیعیان امام رضا  علیه السالم را به تمام عاشقان جهان تسلیت می گوییم.

هشدار ؛ رواج بازی کشت ماری جوانا در بین جوانان
رییس پلیس فتای اصفهان با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان به طور معمول بازی های  پرهیجان را طالب هستند، تاکید 
کرد: هم اکنون بازی مخربی در میان نوجوانان رواج یافته که شامل مراحل کاشتن، پرورش و برداشت ماری جوانا است.به 
گزارش خبرنگار زاینده رود، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در نشست خبری با خبرنگاران  در راستای معرفی اقدامات 
پلیس فتای اصفهان اظهار داشت: در سال های اخیر توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات جامعه ما را دگرگون و نحوه 
ارایه خدمات در حوزه های عمومی و خصوصِی نیروی انتظامی را متحول کرده اس��ت.وی افزود: ورود اینترنت و سیستم 
عامل اندروید در یکی دو سال اخیر حوزه موبایل را تحت تاثیر قرار داده است  که عالوه بر مزایا، آسیب پذیری اجتماع را نیز 
به دنبال دارد.رییس پلیس فتای اصفهان با اش��اره به اینکه تاکنون بیش از 150 میلیون سیم کارت در جامعه عرضه شده 

است، تاکید کرد: از سال گذشت تاکنون حدود 30 شبکه اجتماعی موبایل بنیانگذاری شده است که همگی ...
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مرتضی احمدی با آروزهایش رفت
مرتضی احمدی با آرزوهایش چشم از جهان فرو بست. آرزوی تمام 
شدن »چای تلخ« آخرین ساخته ناصر تقوایی و آرزوی انتقال همه 
دانسته ها و هنرش به نسل های بعدی که در راهند. مرتضی احمدی 
هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو  دیروز )یکشنبه 

(دارفانی را وداع گفت.
این هنرمند پیشکس��وت از سه س��ال پیش دلیل مشکالت ریوی 
تحت درمان قرار داش��ت تا اینکه در روز پایانی پایی��ز 93 از دنیا 
رفت.مرتضی احمدی متولد 1303 از بازیگران سینما و تلویزیون و 

گوینده رادیو و خواننده ایرانی است.

نقش اصلی تک سرنشینان خودرو در تشدید آلودگی هوا
رییس پلیس فتای اصفهان عنوان کرد رییس مرکز اوزن هواشناسی

در روز های  سرد پاییزی بر اثر اینورژن نفس هوا بیشتر 
ازروزهای دیگر م��ی گیرد. البته  فق��ط اینورژن نقش 
اصلی را در این میان ندارد بلکه عوامل دیگر هم  دست 
 به دس��ت می دهند تا عرص��ه را برای ی��ک دم و بازدم

 تنگ تر کنند هوای بد برای همه بد است ولی برای قشر 
آسیب پذیر بدتر.رییس مرکز اوزن هواشناسی اصفهان 
پیرامون دالی��ل آلودگی ه��وای کالن ش��هر اصفهان 
می گوید: باید توجه داش��ته باشیم که شهر اصفهان در 

دره زاینده رود قرار داش��ته که به دلیل کمبود رطوبت 
و ترکیب گوگرد در هوا با تراکم آلودگی مواجه هستیم 
و همه این آالیندگی ه��ا در برابر تابش نور خورش��ید، 
آالیندگی اوزن س��طح زمی��ن را ایج��اد می کند که بر 
روی تنفس و بیماری های قلبی و عرقی و پوس��تی اثر 
می گذارد.ویکتوریا عزتیان با بیان اینکه اصفهان ساعت 
آفتابی زیادی دارد و ظرفیت آالیندگی در اصفهان باال 

بوده، خاطرنشان کرد: بزرگترین معضل آلودگی...
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     كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

  دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان  ) ارقام برآوردوتضمین به ریال ( 

*- محل دریافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایي استان اصفهان واقع درمیدان جهاد
 * - محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : دبیرخانه شرکت آبفار تلفن  32363066 دورنگار 32369023 

    * - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ   03/ 93/10  لغایت 11 /93/10      *- مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال * -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  13:00 روزسه شنبه مورخ  
23 /93/10 – جلسه تشریح اسناد مورخ 93/10/16 ساعت 10 صبح

       * -  تاریخ جلسه مناقصه :   چهار شنبه  مورخ   24 /93/10 ساعت 9 صبح درمحل سالن جلسات شرکت
 ضمناً آگهي درسایت شرکت به نشاني www. Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت مهندسي آب وفاضالب کشور به  نشاني

 http://tender. nww.co. ir وپایگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS. MPORG.IRدرج گردیده است.

مبلغ تضمینبرآورد دستگاهرشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهردیف

1
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ و نگهداری 

از شبکه ها در روستاهای تابعه شهرستان اصفهان )93-742(
 رشته آب - حداقل 

10/006/431/63837/000/000رتبه 5 حقوقي 

2
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ و 

نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه شهرستانهای 
آران و بید گل و كاشان ) 93-743(

 رشته آب - حداقل 
6/886/902/57027/500/000رتبه 5 حقوقي

3
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای اردستان – نطنز   )93-744(

 رشته آب - حداقل 
7/088/787/80028/000/000رتبه 5 حقوقي

4
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ و نگهداری 

از شبکه ها و خدمات امور مشتركین  روستاهای تابعه شهرستاهای خور و 
بیابانک و نائین ) 93-745(

 رشته آب - حداقل
5/472/189/57523/500/000 رتبه 5 حقوقي

5
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ و 

نگهداری ازشبکه ها در روستاهای تابعه شهرستانهای لنجان فالورجان   
)93-746(

 رشته آب - حداقل
8/978/250/96233/500/000 رتبه 5 حقوقي

6
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای  سمیرم و دهاقان ) 93-747(

 رشته آب - حداقل
6/722/506/56527/000/000 رتبه 5 حقوقي

7
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای شهرضا و مباركه) 93-748(

 رشته آب - حداقل
5/177/562/18122/500/000 رتبه 5 حقوقي

8
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای شاهین شهر و میمه و نجف آباد ) 93-749(

رشته آب - حداقل رتبه 
55/887/344/17224/500/000 حقوقي

9
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای فریدن و فریدونشهر و بوئین و میاندشت ) 93-751(

 رشته آب - حداقل
7/324/849/00529/000/000 رتبه 5 حقوقي

10
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ 
و نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه 

شهرستانهای تیران و كرون و چادگان ) 93-752(

رشته آب - حداقل رتبه 
56/753/318/84027/000/000 حقوقي

11
اصالح و تعمیرات و رفع شکستگی شبکه و خطوط انتقال  و حفظ و 

نگهداری از شبکه ها و خدمات امور مشتركین روستاهای تابعه شهرستاهای  
خوانسار – گلپایگان) 93-753(

 رشته آب - حداقل
3/900/486/33218/500/000 رتبه 5 حقوقي



يادداشت

 آژانس پايبندی ايران به تعهداتش
 را تايید کرد

 آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در گ��زارش ماهانه خود بر 
پایبندی ایران به برنامه اقدام مش��ترک پس از تمدید هفت 

ماهه تایید کرد.
 در گ��زارش ماهان��ه آژانس بین الملل��ی ان��رژی اتمی آمده 
اس��ت: ایران اورانیوم را به می��زان بیش از پن��ج درصد غنی 
نکرده اس��ت.  ایران همچنین »هیچ پیش��رفت بیشتری« را 
در فعالیت ه��ای خود در تاسیس��ات غنی س��ازی اورانیوم و 
 راکتور آب س��نگین در دست س��اخت در اراک صورت نداده 

است.

ضرغامی: حتی بخش کوچکی از 
اقدامات بسیج را منعکس نکرديم

رییس سابق صداوسیما گفت: هیچ برنامه ای برای فعالیت های 
انتخابات��ی ندارم.ع��زت اهلل ضرغام��ی افزود: فع��ا مایلم به 
 اس��تراحت بپردازم و برنام��ه مطالعه و پژوه��ش را پیگیری

 کنم.
وی در پاسخ به س��والی ادامه داد: ما در رس��انه ملی در واقع 
هیچ کار خاصی برای بس��یج انجام ندادیم؛ این بس��یج است 
که اقدامات فراوان��ی را انجام می دهد و رس��انه صرفاً وظیفه 
منعکس کردن آن ها را بر عهده دارد اما اعتقاد من این اس��ت 
که ما حتی بخش کوچکی از اقدامات بس��یج را نیز منعکس 
نکردیم. توفیق امروز رسانه ملی به برکت وجود همین روحیه 
بسیجی اس��ت و بنده اصًا راضی به برگزاری مراسم تقدیر از 

خود نبودم.

فرصت خريد سربازی موجب اجحاف 
حق عمومی نشود

نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسامی 
گف��ت: تصویب قان��ون خرید س��ربازی به گونه ای باش��د که 
 در حق قش��ر آس��یب پذیر که توان خری��د را ندارند، اجحاف

 نشود.
محسن علیمردانی  اظهارکرد: در تصویب قوانین باید به طور 
علم��ی وارد ش��د و مصوبات به گونه ای باش��د که ب��ه اعتماد 
عمومی و عدالت اجتماعی لطمه وارد نش��ود؛ زیرا تش��ویش 
اعتماد عمومی موجب لطمه زدن به کشورش��ده و قطعاً ضرر 
آن بیش��تر از نفع آن خواهد بود.وی افزود: در بحث سربازی 
تاکنون برنام��ه خوبی در کش��ور وجود نداش��ته درحالی که 
می توان از این نیروهای جوان نهایت اس��تفاده را در توس��عه 
 و عمران کش��ور داش��ت ولی هنوز این نیروه��ا به نوعی هدر

 می روند.
وی معتقد اس��ت: پیش��نهاد خرید س��ربازی ممکن اس��ت 
در طوالنی م��دت مش��کاتی را ب��ه وج��ود بی��اورد؛ ل��ذا 
 بای��د ب��ا بررس��ی کارشناس��انه وارد تصوی��ب ای��ن قانون

 شد.

قانون جديد بازرسی کشور از دی ماه 
امسال اجرا می شود

رییس س��ازمان بازرس��ی کش��ور از اجرای قانون جدید این 
سازمان از ششم دی ماه امسال خبرداد.

  ناصر س��راج در آیین معارفه مدیر کل بازرس��ی چهارمحال 
و بختیاری در شهرکرد اظهارداش��ت: قانون سازمان بازرسی 
کش��ور در س��ال 60 به اس��تناد اصل 174 قانون اساسی به 
تصویب رسید و پس از آن در س��ال 75 تعدادی از مواد قانون 
قبلی اصاح و در سال 87،نیز 9 ماده آن به صورت آزمایشی 

تصویب شد.
وی افزود: دوره آزمایش��ی این قانون جدید در سال جاری به 
اتمام رس��یده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام 

شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد . 
سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود 
بیان داش��ت: در اصاحیه قانون تصویب شده در مواردی که 
پیشنهادهای س��ازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار 
تخلف و یا س��وء جریان امور باش��د و عدم اجرای آنها موجب 
انجام عمل غیرقانونی ش��ود و از انجام آن استنکاف کنند، با 
رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مش��مول مجازات مقرر در 

تبصره 1 ماده 8 است.
تبصره 1 ماده 8 مش��مول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و 

انفصال از خدمات دولتی است. 
وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهادش��ده یک قاضی عالی 
رتبه درهیات بدوی و هیأت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در 

گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد .
سراج همچنین افزود: بر اس��اس این قانون سازمان بازرسی 
موظف به نظارت بر عملکرد ش��وراها و کمیسیون های مالی، 
معاماتی و اعتباری دستگاه های مش��مول بازرسی و انجام 

مناقصات و مزایده ها نیز شده است . 
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه ح��دود 200 بازنشس��ته در کل 
 کشور با س��ازمان بازرسی درس��ال های گذش��ته همکاری

 داش��ته اند یادآورش��د: از آن جا که اخیرا این س��ازمان از به 
کارگیری نیروهای بازنشس��ته منع ش��ده با رایزنی هایی که 
با مسووالن ارشد نظام انجام شده مجوزهایی برای همکاری 

دوباره این افراد صادر می شود . 
در این مراس��م محمد مهدی طباطبایی مهری��زی به عنوان 
مدیرکل جدید سازمان بازرسی اس��تان معرفی و از خدمات 

ناجی سبحانی مدیرکل سابق تجلیل شد .

س��مفونی برنامه های انقابی به مناس��بت گرامیداش��ت 
دهه فجر در میدان ام��ام )ره( نواخته می ش��ود و متولیان 
برنامه های فرهنگی باید دستاورد های انقاب و نظام را به 
جوانان ارایه دهند.جعفر عسگری رییس شورای هماهنگی 
استان اصفهان در شصت و شش��مین جلسه علنی شورای 
اسامی شهر اصفهان حضور داشت تا برنامه های فرهنگی 
به مناس��بت های مختلف را ارایه بدهد که در این جلس��ه 
تعدادی از اعضای شورای اسامی ش��هر نظرات خود را در 

زمینه مباحث فرهنگی ارایه دادند.
  22 بهمن بايد به يک جشن ملی تبديل شود

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسامی 
شهر اصفهان گفت: 22 بهمن باید به یک جشن ملی تبدیل 
ش��ود و اصفهان به عنوان پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران 

اسامی می تواند در این حوزه پیشگام باشد.
سید کریم داوودی، عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزش شورای اسامی شهر اصفهان در این جلسه 22 بهمن 
باید به یک جشن ملی تبدیل شود، اظهار کرد: یک جشن 
ملی باید در این زمینه برگزار شود و برگزاری این جشن در 

مناطق محروم نیز باید صورت بگیرد.
 برنامه ري�زی جدی ب�رای اج�رای برنامه های 

فرهنگی در اصفهان صورت بگیرد
وی ادامه داد: باید از ظرفیت های جوانان و مراکز فرهنگی 

موجود در سطح شهر در راستای اجرای برنامه های فرهنگی 
در اصفه��ان اس��تفاده ش��ود.عضو کمیس��یون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش شورای اسامی ش��هر اصفهان تصریح 
کرد: برنامه ریزی های وسیع و جدی باید در راستای اجرای 

برنامه های مختلف فرهنگی در سطح شهر صورت بگیرد.
 اس�تفاده از ظرفیت ه�ای مردمی در راس�تای 

ارتقای کیفیت برنامه های فرهنگی
اصغر آذربایجانی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزش شورای اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر سمت و سوی ش��ورای هماهنگی استان در راستای 
اجرای برنامه های فرهنگی به س��وی ادارات اس��ت، افزود: 
ظرفیت های مردمی و مراکز فرهنگی در راس��تای ارتقای 

کیفیت این برنامه ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای برنامه های انقابی باید 
فراخوانی داده شود تا از ظرفیت های مردمی در این حوزه 
استفاده شود، تاکید کرد: فضا س��ازی نا مناسب در میدان 
امام )ره( برای اجرای برنامه های فرهنگی یکی از مشکات 
موجود در این حوزه اس��ت.رییس کمیس��یون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان اضافه 
کرد: یک هارمونی مناسب باید به منظور اجرای برنامه های 

فرهنگی و انقابی در میدان امام )ره( باید ایجاد شود.
محمدرضا فاح، عضو کمیس��یون فرهنگ��ی، اجتماعی و 

ورزش ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان نیز در ادامه با بیان 
اینکه مردمی کردن اجرای برنامه ها و مراسم های فرهنگی 
باید در دس��تور کار مس��ووالن قرار بگیرد، گفت: شورای 
هماهنگی تبلیغات اس��امی باید کمیته ای را در راستای 
استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای اجرای برنامه های 
فرهنگی تش��کیل بدهد.وی با تأکید بر اینک��ه اصفهان از 
ظرفیت های باالیی در راستای اجرای برنامه های فرهنگی 
برخوردار است، اظهار کرد: اطاع رس��انی های مراسم ها و 
برنامه های فرهنگی باید در س��طح شهر به صورت یکسان 
باشد و باید نمایشگاه وسیعی در راستای ارایه دستاورد های 

انقاب در اصفهان راه اندازی شود.
 مراسم اربعین حسینی امس�ال در میدان امام 

علی )ع( برگزار شد
عبد الرسول جان نثاری رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهر سازی شورای اسامی شهر اصفهان نیز در ادامه این 
جلسه با اش��اره به اینکه به نظر می رس��د که ما در اجرای 
برنامه های مذهبی در اصفهان موفق نبوده ایم، اضافه کرد: 
مراسم اربعین حسینی امسال در میدان امام علی )ع( برگزار 

شد اما فضای میدان از جمعیت پر نشده بود.
 برنامه حماسه 9 دی در مرکز شهر برگزار شود

وی با بیان اینکه باید زمینه های مشارکت و حضور بیشتر 
ش��هروندان در این برنامه ها فراهم ش��ود، تصریح کرد: در 
صورتی که برنامه حماسه 9 دی در مرکز شهر برگزار شود، 

نمود بیشتری دارد.
 بحث و دس�تاورد های نظام و انقالب بايد برای 

مردم تبیین شود
س��ردار کریم نصر اصفهانی عضو ش��ورای اس��امی شهر 
اصفه��ان ادامه داد: مراس��م دهه فجر و 9 دی ماه امس��ال 
 بای��د ب��ا ق��وت و جدی��ت بیش��تری در اصفه��ان برگزار

 شود.
وی با اشاره به اینکه بحث و دس��تاورد های نظام و انقاب 
باید برای م��ردم تبیین ش��ود، تاکی��د ک��رد: زمینه  های 
اس��تفاده از ظرفیت های جوان��ان در برنامه های دهه فجر 
 باید فراهم ش��ود و بای��د امی��دواری را در جوان��ان ایجاد

 کنیم.
به گزارش فارس میدان امام )ره( اصفهان امسال نیز همانند 
س��ال های گذش��ته میزبان مردم اصفهان برای حضور در 
برنامه ه��ای انقابی دهه فجر و 22 بهمن اس��ت تا مردم با 
حضور پر ش��ور خود در این برنامه ها به دفاع از ارزش های 

اسام و انقاب بپردازند.

به منظور گرامیداشت سی و ششمین  سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

سمفونیبرنامههایانقالبیدرمیدانامام)ره(نواختهمیشود
اتباع افغانستانی برای ايران 

فرصت هستند
 مش��اور و مدی��رکل دفتر مع��اون کل نهاد ریاس��ت 
جمهوری با اعام ای��ن خبر که »در دول��ت یازدهم 
قرار شده اس��ت تفاهم نامه هدیه آموزش��ی به اتباع 
افغانستانی اعمال شود« گفت: حضوراتباع افغانستانی 

در ایران را برای کشورمان یک فرصت دانست.
علیرضا رجایی د درب��اره در نظر گرفتن امکانات برای 
افغان ها، با اش��اره به این که »چه ما امکانات را در نظر 
بگیریم و چه در نظر نگیریم این ها در جای جای کشور 
حضور دارند« ادامه داد: نکته این اس��ت که به لحاظ 
رفتاری و فرهنگی نباید این جمعیت را نادیده بگیریم؛ 
چراکه هر فردی باید رشد کند و اگر تحت آموزش قرار 
نگیرد به سمت جریان های خاف می پیوندد و چنانچه 
درست حمایت شود به سمت س��ازندگی و تولید کار 
پیش می رود و موجبات تغییرات رفتارهای خشن به 

رفتارهای مثبت ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد:  ما باید به تحصیل دانش آموزان 
اتباع خارجی و ب��ه خصوص افغان ها ب��ه عنوان یک 
اصل نگاه کنیم؛ چراکه بر اس��اس کنوانسیون حقوق 
کودکان، همان سرویس و خدماتی که به شهروندان 
کشور داده می شود باید به این افراد هم داده شود. بر 
همین اساس تاکید داریم که نباید تفاوت و تفکیکی 
بین م��دارس دانش آم��وزان ایرانی و دیگ��ر اتباع به 
خصوص اتباع افغان وجود داش��ته باش��د. در همین 
راس��تا با برخوردهای س��لیقه ای که بعض��ا به دلیل 
بی فرهنگ��ی برخی اف��راد صورت می گی��رد برخورد 
کرده و برخورد خواهیم کرد.سرکنس��ول سابق ایران 
در بامیان افغانس��تان درباره تعام��ات دیگر ایران و 
افغانستان به مس��ئله حقآبه و حق الصرف اشاره کرد 
و افزود: اخیرا در سفر آقای محقق به ایران در این باره 
صحبت ش��د و او گفته است که افغانس��تان در صدد 
اس��ت تعامات را در این باره متواتر سازد. ما در مورد 
افغانس��تان نگاهی توام با هم زیس��تی مسالمت آمیز 

داریم.
 مرز طوالنی با این کشور داریم که نباید آن را مسدود 
کنیم؛ بلکه این امر باید مدیریت شود که البته بهترین 

مدیریت توسط مردم صورت می گیرد. 
بهترین راه نیز، ارتباط با ریش س��فیدان و مردم اقوام 
مختلف در افغانستان است.وی درباره ازدواج مردان 
افغانس��تانی با زنان ایرانی نیز گفت: کودکان حاصل 
از این ازدواج در بدو تولد تا وقتی که به س��ن ازدواج و 
انتخاب برسند هویت افغانی دارند. در سن 18 سالگی 
به بعد انتخاب با خودش��ان اس��ت که ایرانی باشند یا 

افغانی.

اخبار کوتاه

2
جنساکی:مذاکراتژنومفیدبود

 س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: تمامی مذاکرات در ژنو از جمله مذاکرات دوجانبه و 
مذاکرات با گروه پنج به عاوه یک مفید بود. جنیفر ساکی افزود :من نمی توانم اطاعات بیشتری 
درباره این موضوع در اختیار شما قرار دهم. بدیهی است که مذاکرات زیادی پیش بینی شده بود. 

دیدارهای بیشتری در نیمه ماه ژانویه صورت خواهد گرفت. 
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معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری از راه اندازی 
تش��کل صادرات��ی صنایع دس��تی در اس��تان خبر داد 
 و گف��ت: تش��کل صادراتی نم��د در حال ش��کل گیری

 است.
صنایع دستی عاوه بر جنبه فرهنگی به لحاظ اقتصادی 
اهمیت وی��ژه ای در جهان پیدا کرده اس��ت تا جایی که 
از آن به عن��وان اقتصاد جایگزی��ن درآمدهای نفتی یاد 

می شود.
متأسفانه بسیاری از صنایع دستی بومی مورد بی مهری 
قرار گرفته و گذر زمان س��بب ش��ده تا  ای��ن هنرها که 
ریشه در فرهنگ هر قوم و ملتی داشته، اکنون به دست 
فراموشی سپرده شود و جایگاه گذشته خود را از دست 

بدهد.
معاون صنایع دس��تی چهارمحال و بختیاری مهم ترین 
دلیل فراموش��ی و مورد بی مهری ق��رار گرفتن صنایع 
دستی بومی را فقدان شناخت نس��ل حاضر از هنرهای 
بوم��ی و تمایل به خری��د محصوالت با ظاهر ش��کیل و 

بسته بندی مدرن دانست.
ام��روزه صنعتگرانی که کااله��ای خ��ود را ارزان تر و با 
کیفیت بهتر از رقبای خود تولید نکنن��د از بازار رقابت 
حذف می شوند.مهرداد رئیس��ی، معاون صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری  در پاس��خ به این که چرا با وجود 
مطرح بودن صنایع دستی ایران در جهان، بازار داخلی 
مملو از صنایع دس��تی چین��ی، مالزی و هندی اس��ت 
افزود :مردم به س��مت خرید کاالهای لوکس کش��یده 
می شوند و محصوالتی که در بس��ته بندی شکیل و زیبا 
قرار دارند، بازارپسندی بیش��تری نسبت به محصوالت 
داخلی دارند که حتی ممکن اس��ت از کیفیت باالتری 
برخوردار باشند.خریدار تمایل بیشتری به خرید محصول 

غیربومی با قیمت پایین تر نسبت به محصول بومی دارد.
این تهدی��د به این دلیل اس��ت که ما از لح��اظ کیفی و 
قیمت نتوانس��تیم با محصوالت غیربومی رقابت کنیم، 
پس صنعتگران ما باید محصوالتی ب��ا کیفیت و قیمت 
 مناسب تولید کنند تا قابل رقابت با محصوالت خارجی

 باشد.
با وجود پر شدن صنایع دس��تی بیگانه در داخل کشور، 
از آنجایی که صنایع دستی ایران به لحاظ کمی و کیفی 
جز برترین های جهان اس��ت در چین شهرک فرشی به 
نام شهرک کاشان ایجاد ش��ده و با کپی برداری از فرش 
ایران و استفاده از نام و نشان تجاری صنایع دستی ایران 
محصوالت خود را در دنیا عرضه می کنند. وی با اش��اره 
به راه اندازی تش��کل صادراتی صنایع دستی در استان 

گفت : ایجاد این تش��کل در دس��ت پیگیری است و در 
 حال حاضر تش��کل صادراتی نمد در حال ش��کل گیری

 است.
یکی از مش��کات کمب��ود تولی��دات ص��ادرات محور 
اس��ت، البته معافی��ت مالیاتی ب��رای صادرکنندگان و 
دارندگان کارگاه های تولید صنایع دستی برای داشتن 
تولیدات صادرات مح��ور و تخفی��ف 50 درصد هزینه 
ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی از مش��وق های 
حمایتی اس��ت ولی این حمایت ها باید بیش��تر ش��ود.

یکی دیگر از مش��کات ح��وزه صنایع دس��تی کمبود 
اعتبارات اس��ت و در صورت��ی که زمین��ه بهره مندی از 
 اعتب��ارات مل��ی فراهم ش��ود، ای��ن مش��کل برطرف 

می شود.

معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار ش��هرکرد از راه اندازی 
کمپین مقابله با مصرف شیشه در شهرکرد خبر داد.

 نوذر حیدری در ش��ورای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: 
وی از اجرای این طرح از پنجم تا سیزدهم دی ماه در سطح 
شهرستان خبر داد و افزود: این طرح با همکاری بهزیستی و 

مراجع قانونی و انتظامی شهرستان اجرایی می شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرکرد از ایجاد کمپین 
مقابله با مصرف شیشه در 8 استان کشور خبر داد که این طرح 

در سطح استانی به زودی به مرحله اجرا می رسد.
حیدری با ابراز تأسف و نگرانی از گرایش جوانان به مواد مخدر 
به ویژه شیش��ه به دلیل تبلیغات نادرستی که برخی افراد به 
قشر جوان می کنند، راه اندازی این کمپین را برای مبارزه با 

معضل اجتماعی اعتیاد مهم دانست.
وی با اش��اره به اینکه امروز مصرف مواد مخدر از س��نتی به 
سمت صنعتی تغییر پیدا کرده از تمامی سازمان ها و ادارات 
و تش��کل های مردم نهاد خواس��تار همکاری در اجرای این 

طرح شد.
مع��اون سیاس��ی و اجتماع��ی فرمان��دار ش��هرکرد  افزود 
: خان��واده به عن��وان مهم تری��ن نه��اد اجتماع��ی اولین و 
مهم ترین نقش کلی��دی در جلوگی��ری از گرای��ش فرزند 
خود به س��مت مصرف مواد مخ��در مانند شیش��ه را دارد و 
خانواده باید آگاهی های الزم در این زمینه را داش��ته باشد و 
 مسووالن نیز برای فرهنگ سازی این موضوع با جدیت ورود

 یابند.

معاون صنايع دستی چهارمحال و بختیاری:

کمپین مقابله با مصرف شیشه در شهرکرد راه اندازی می شود

تشکل صادراتی صنايع دستی در بام ايران بر پا می شود 

وجود 3/1 درصد دام سبک 
کشور در استان

مع��اون بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 3.1 درصد 
 جمعیت دام س��بک کش��ور در این اس��تان وجود

 دارند.
 ش��هرام فرجی اظهار ک��رد: اکن��ون 2 میلیون و 
807 هزار واحد دام سبک در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری وجود داش��ته که این میزان برابر 3.1 

درصد جمعیت دام سبک کشور است.
وی گف��ت: از مجم��وع دام ه��ای س��بک موجود 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، ی��ک میلیون 
و 599 ه��زار واح��د دامی گوس��فند و ب��ره و یک 
 میلی��ون و 208 ه��زار واح��د دام��ی ب��ز و بزغاله 

هستند.

آغاز به کار انجمن عکاسان 
چهارمحال و بختیاری

انجمن عکاس��ان چهارمحال و بختیاری با نشست 
اعضا هیات مووسس فعالیت رس��می خود را آغاز 
کرد. در حالی که جای خالی انجمن عکاس��ان در 
چهارمحال و بختیاری س��ال ها احس��اس می شد 
پس از س��ه دهه ، این انجمن با حمایت اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی به س��ر انجام رس��ید.در نخستین نشست 
اعضا هیات مووس��س انجمن عکاسان چهارمحال 
و بختیاری ،تهیه و تدوین پیش نویس اساسنامه و 
برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره پس 

از تصویب نهایی اساسنامه مورد بحث قرار گرفت.
در این نشس��ت رضا زیرک پور  ب��ه عنوان رییس 
هیات مووس��س پیگیر امور اجرای��ی این انجمن 
تا زمان برگ��زاری مجمع عموم��ی و انتخاب هیات 

مدیره شد.

نصب دوربین در 300 کیلومتر از 
راه های   استان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: بر اس��اس توافق انجام ش��ده با 
مسووالن کشوری، در 300 کیلومتر از راه های این 

استان دوربین نصب می شود.
 گودرز امیری اظه��ار کرد: کنترل س��رعت، ثبت 
تخلف��ات و کاه��ش تصادف��ات ج��اده ای با هدف 
افزایش ایمنی حمل و نقل و ترافیک در محورهای 
ارتباطی چهارمح��ال و بختیاری ه��دف اصلی به 
 منظور نصب این دوربین های در آینده ای نزدیک

 است.

مردم به سمت 
خريد کاالهای 
لوکس کشیده 

می شوند و 
محصوالتی که 
در بسته بندی 

شکیل و زيبا قرار 
دارند، بازارپسندی 
بیشتری نسبت به 
محصوالت داخلی 

دارند
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مرگ ۸۰۵ نفر در حوادث رانندگي استان
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رئیس سازمان بهزيستی کشور خبر داد

اجرای طرح »بشیر« ويژه کاهش طالق در کشور از دی  ماه
ريیس مرکز اوزن هواشناسی اصفهان

نقش اصلی تک سرنشینان خودرو در تشديد آلودگی هوا 

طی هشت ماه آينده صورت می گیرد

افتتاح  فاز نخست موزه دفاع مقدس در اصفهان
رييس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طی هفت يا هشت ماه آينده فاز نخست 

و دوم موزه دفاع مقدس در اين شهر راه اندازی می شود.
 رضا امينی اظهار كرد: برداشتی كه مردم و مسووالن از شورای شهر اصفهان دارند، 
اين بوده كه بودجه ای كه از مردم در شهر دريافت می شود، در حوزه شهری هزينه 

شود.
وی اضاف��ه ك��رد: البت��ه ش��هرداری و ش��ورا در م��وارد خ��اص می توانن��د از 
هزينه هايی ك��ه از مردم درياف��ت می ش��وند، بودجه هايی را اختص��اص بدهند، 
 مانند هش��ت س��ال پيش كه از بودجه های ش��هر ب��رای نظافت كربال اس��تفاده

 شد.
رييس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به ضرورت حمايت از مناطق 
مح��روم تصري��ح ك��رد: رس��يدگی ب��ه مناط��ق مح��روم و ايج��اد تس��هيالت 
 و امكان��ات الزم يك��ی از مهم تري��ن رويكرد ه��ای ش��ورای اس��المی ش��هر

 است.
وی با تاكيد ب��ر اينكه حمايت از م��ردم محروم از مهم ترين اولويت های ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان اس��ت، ادامه داد: رويكرد ش��ورا و ش��هرداری اين است 
 ك��ه در راس��تای ايج��اد ش��ادی و نش��اط در جامعه به س��وی مناط��ق محروم

رويم.
امينی با اش��اره به راه اندازی موزه دفاع مقدس در اصفه��ان تاكيد كرد: طی هفت 
يا هشت ماه آينده فاز نخست و دوم موزه دفاع مقدس در شهر اصفهان راه اندازی 

می شود و به بهره برداری می رسد.
وی اف��زود: راه ان��دازی م��وزه دف��اع مق��دس در اصفه��ان ط��ی 1۰ س��ال 
 گذش��ته توس��ط ش��ورای اس��المی ش��هر م��ورد تصوي��ب ق��رار گرفت��ه

 است.

در روز های  سرد پاييزی بر اثر اينورژن نفس هوا بيشتر 
ازروزهای ديگر می گي��رد. البته  فق��ط اينورژن نقش 
اصلی را در اين ميان ندارد بلكه عوامل ديگر هم  دست 
 به دس��ت می دهند تا عرص��ه را برای ي��ک دم و بازدم 
تنگ تر كنند هوای بد برای همه بد است ولی برای قشر 
آسيب پذير بدتر.رييس مركز اوزن هواشناسی اصفهان 
پيرامون دالي��ل آلودگی ه��وای كالن ش��هر اصفهان 
می گويد: بايد توجه داش��ته باشيم كه شهر اصفهان در 
دره زاينده رود قرار داش��ته كه به دليل كمبود رطوبت 
و تركيب گوگرد در هوا با تراكم آلودگی مواجه هستيم 
و همه اي��ن آاليندگی ها در برابر تابش نور خورش��يد، 

آاليندگی اوزن س��طح زمي��ن را ايج��اد می كند كه بر 
روی تنفس و بيماری های قلبی و عرقی و پوس��تی اثر 
می گذارد.ويكتوريا عزتيان با بيان اينكه اصفهان ساعت 
آفتابی زي��ادی دارد و ظرفيت آاليندگ��ی در اصفهان 
باال بوده، خاطرنش��ان كرد: بزرگترين معضل آلودگی 
در اصفهان ناش��ی از الگوی نادرس��ت مص��رف بوده و 
۷۰ درصد آلودگ��ی در اصفهان ناش��ی از حمل و نقل 
وبخاری ها و كولر ها است. با نگاهی واقع بينانه می توان 
دريافت كه بيشترين عامل موثر در تشكيل آلودگی هوا، 
تردد بيش از حد خودروهايی تک سرنش��ين در سطح 
ش��هر بوده و هم چنين عوامل از قبيل آلودگی ناشی از 
كارخانجات، مهاجرت ريزگردها از كشورهای همسايه، 
قطع درخت��ان و بی توجهی به محيط زيس��ت، كاهش 
بارش باران و برف نيز دس��ت به دس��ت ه��م داده و در 
شكل گيری اين معضل در به شكل بحران موثر بوده اند.

ش��كی نيس��ت ك��ه ش��رايط جغرافيائ��ی و اقليم��ی 
اصفهان در تش��ديد آلودگی ها و به وي��ژه آلودگی هوا 
تاثيرگذار بوده اما فضای ش��هری و الگوی اس��تفاده از 
 انرژی ه��ا نقش مهم ت��ری را در ايجاد بح��ران آلودگی

 دارد.

رييس س��ازمان بهزيستی كش��ور از اجرای طرح »بشير« 
ويژه كاهش طالق در كش��ور خبر داد و گفت: اين طرح در 
راس��تای برنامه های ملی دولت يازدهم از اواخر دی ماه به 
صورت كش��وری اجرا خواهد شد. همايون هاشمی رييس 
سازمان بهزيستی كشور در ديدار با آيت اهلل مكارم شيرازی 
اظهار داشت: در دو سال گذشته رويكرد سازمان بهزيستی 
تغيير پيدا كرده اس��ت و با حمايت های وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی برنامه های خوبی در سطح كشور اجرا شده 
اس��ت.وی تصريح كرد: علی رغم اينكه سازمان بهزيستی 
يک سازمان مسكن ساز نيس��ت اما به صورت ميانگين هر 
ماه 3 هزار واحد مس��كونی آماده و به مددجويان و جامعه 

هدف خود واگذار می كند.رييس سازمان بهزيستی كشور 
به اجرای برنامه های حوزه اش��تغال در سازمان اشاره كرد 
و گفت: اين برنامه ها به صورت مدون ظرف دو س��ال اجرا 
می شود و با مش��اركت خيرين طرح های بزرگی اجرا شده 
است.رييس سازمان بهزيستی كش��ور خاطرنشان كرد: با 
ورود مددكاران افتخاری در سازمان بهزيستی اقدامات قابل 
توجهی در حوزه های مختلف درمانی و حمايتی انجام شده 
است و سازمان بهزيستی اعتقاد دارد كه برای پيشرفت در 
اين س��ازمان بايد از نظرات و رهنمودهای بزرگان استفاده 
كند.هاشمی به اجرای طرح تحول حوزه كودكان در سازمان 
اش��اره كرد و گفت: اين اقدام نيز در راس��تای برنامه های 
بهزيستی صورت گرفته است و در اين زمينه نيز برنامه های 
مدون و قابل قبولی در مهدهای كودک انجام ش��ده است 
كه از آن جمله می توان به توزيع كتاب های آموزشی ويژه 

مربيان و كودكان اشاره كرد.
وی  در ادامه با اش��اره به حمايت های س��ازمان بهزيستی 
كشور از خانواده هايی كه دارای فرزندان 3 قلو هستند گفت: 
با تأكيد رييس جمهور و وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 
سازمان بهزيستی كش��ور حمايت های متعددی را از اين 

خانواده ها انجام خواهد داد.

به گ��زارش خبرن��گار زاين��ده رود، س��رهنگ 
س��يد مصطفی مرتضوی در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران  در راس��تای معرفی اقدامات پليس 
فتای اصفهان اظهار داش��ت: در سال های اخير 
توسعه زيرساخت های فناوری اطالعات جامعه 
ما را دگرگون و نحوه ارايه خدمات در حوزه های 
عمومی و خصوصِی ني��روی انتظامی را متحول 

كرده است.
وی افزود: ورود اينترنت و سيستم عامل اندرويد 
در يكی دو سال اخير حوزه موبايل را تحت تاثير 
قرار داده است  كه عالوه بر مزايا، آسيب پذيری 

اجتماع را نيز به دنبال دارد.
رييس پليس فت��ای اصفهان با اش��اره به اينكه 
تاكنون بي��ش از 1۵۰ ميليون س��يم كارت در 
جامعه عرضه ش��ده اس��ت، تاكيد كرد: از سال 
گذش��ت تاكنون ح��دود 3۰ ش��بكه اجتماعی 
موبايل بنيانگذاری شده است كه همگی غيربومی 

وساخته فرهنگ های ناملموس است.
وی ادامه داد: گرچه فوايد شبكه های اجتماعی 
برای توس��عه ارتباطات امور تجاری، اقتصادی و 
غيره قابل كتمان نيس��ت اما برخی از جرايم در 
حوزه های اخالقی و اجتماعی نيز توس��ط اين 
ش��بكه ها افزايش يافته است كه به شكل عينی 

قابل مالحظه است.
مرتضوی با اشاره به اينكه ايران به سمت و سوی 
ايجاد جامعه ش��بكه ای پيش می رود، تصريح 
كرد: در آينده نزديک اكث��ر قريب به اتفاق افراد 
اجتماع در شبكه های اجتماعی حضور خواهد 
يافت بنابراين بايد عالوه بر بهره مندی از خدمات 
اين شبكه ها اقدامات احتياطی الزم نيز اعمال 

شود.
وی ضع��ف آموزش ه��ای فرهنگ��ی در زمينه 
اس��تفاده از ش��بكه های اجتماع��ی را ملموس 
 دانس��ت و بي��ان داش��ت: ه��م اكن��ون خالء 

آموزش های سايبری در جامعه محسوس است 
و بر اين اس��اس پليس فتای اصفه��ان عالوه بر 
پيش��گيری در اين زمينه با همكاری آموزش و 
پرورش و ساير سازمان ها و نهادهای اجتماعی در 

حوزه آموزشی نيز وارد عمل شده است.
رييس پليس فتای اصفه��ان تاكيد كرد: زمانی 
كه جامعه جرايم سايبری اس��تان بررسی شود 
افزايش جرايم به ش��كل خاص مشهود است اما 
روند كشف وقوع جرم با 11۸ درصد، مثبت بوده 
است و از آمار وقوع جلوتر هستيم.وی تاكيد كرد: 
در س��ال جاری جرايم سايبری س��ه درصد در 
حوزه اجتماعی و 3۰۰ درصد در حوزه اقتصادی 
افزايش داشته است.سرهنگ مرتضوی با اشاره 
به اينكه 6۹ درصد كل جرايم اس��تانی سايبری 
مربوط به حوزه اقتصادی و 21 درصد مربوط به 
جرايم اخالقی است، تاكيد كرد: ۸۰ درصد انگيزه 
جرايم سايبری اقتصادی، 1۰ درصد غيراخالقی، 
۵ درصد كنج��كاوی و ۵ درصد انتق��ام جويانه 
و تسويه حساب شخص اس��ت.وی اضافه كرد: 
همچنين 66 درصد جرايم اخالقی در شبكه های 
اجتماعی، 21 درصد در وب سايت ها، ۹ درصد 

وبالگ و ۴ درصد از طريق ايميل بوده است.
رييس پليس فتای اصفهان درباره جرايم اخالقی 
نيز اظهار داشت: ۴۹ درصد از اين جرايم مربوط 
به هتک حيثيت و نشر اكاذيب، 33 درصد اتشار 
اطالعات، فيلم ها و عكس های خصوصی كاربران 
در محيط سايبری، ۸ درصد مزاحمت، دو درصد 
تحريک به اعمال منافی عفت و ۸ درصد جرايم 

خرد بوده است.
وی با بيان اينكه ۷1 درصد كل جرايم اقتصادی 
كالهبرداری رايان��ه ای و 2۹ درصد برداش��ت 
غيرمج��از از حس��اب كاربران بوده اس��ت، ابراز 
داش��ت: تمام پيامک هايی كه با موضوع برنده 
شدن در قرعه كشی ارسال می شود كالهبرداری 

هستند.وی در ارتباط با سوالی در زمينه برخورد 
با مبادی انتشار پيامک های كالهبرداری بيان 
داش��ت:  پيامک های انبوه تبليغات��ی نيازمند 
پن��ل پيامكی اس��ت كه اف��راد تحت پوش��ش 
يک ش��ركت يا مح��ل خصوصی م��ی توانند از 
 شركت های اپراتور اين پنل را دريافت كنند اما

 پيامک های كالهبرداری با اين پنل ها ارس��ال 
نمی ش��ود بلكه از خط تلفن ش��خصی در اين 
ارتباط اس��تفاده می ش��ود.رييس پليس فتای 
اصفهان با اش��اره به اينكه به طور معمول افراد 
به دليل عدم احتياط های الزم در اين زمينه يا 
ساده انگاری وخوش باوری فريب اين پيامک ها 
را می خورند، گفت: برای برخورد با اين پيامک ها 
اقدامات مختلفی با هماهنگی مخابرات و مقامات 

قضايی استان انجام شده است.
وی با اعالم شماره هفت رقمی 21۸۴3۵۵ برای 
اعالم شكايات به شكل اورژانسی به پليس فتای 
اصفهان در زمين��ه پيامک ه��ای كالهبرداری 
تصريح كرد: با اطالع رسانی به موقع شهروندان 
حداكثر ظرف مدت يک س��اعت خط موردنظر 
غيرفعال می ش��ود ضمن اينكه سايت اينترنتی 
www.cyberpolice.ir ني��ز در اي��ن زمينه 
فعال است.س��رهنگ مرتضوی در زمينه بازی 
های رايانه ای نيز تاكيد كرد: متاس��فانه والدين 
ما هنوز فرهنگ استفاده صحيح از اين بازی ها را 
بلد نيستند و در حالی كه خود بايد به بررسی و 
مطالعه بازی های مناسب برای كودكان بپردازند 

اين امر را به خود فرزندان واگذار كرده اند.
وی با اشاره به اينكه كودكان و نوجوانان به طور 
معمول بازی های پرهيجان را طالب هس��تند، 
تاكيد كرد: ه��م اكنون بازی مخرب��ی در ميان 
نوجوانان رواج يافته كه ش��امل مراحل كاشتن، 

پرورش و برداشت ماری جوانا است.
رييس پليس فت��ای اصفهان با اش��اره به اينكه 

در زمينه بازه��ای رايانه ای پليس فتا تنها نقش 
پيگشيرانه در زمينه جمع آوری بازهای مخرب را 
دارد، تصريح كرد: در راستای آموزش های الزم 
در زمينه آس��يب های بازهای رايانه ای پليس 
فتای اصفهان تنها نقش هم��كاری با واحدهای 

فرهنگی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اينكه تمامی فعاليت سايت های 
همسريابی و حتی اماكن با اين نقش غيرقانونی 
اس��ت، اضافه كرد: در س��ال جاری ح��دود 3۵ 
وب سايت همس��ريابی مسدود ش��د و اقدامات 

پيشگيرانه ای در اين زمينه داشتيم.
مرتضوی درباره جرايم شبكه های اجتماعی نيز 
اظهار داشت: اكثر جرايم اين حوزه در شبكه های 
الين، وايبر، تانگو بوده است و علت وقوع جرم نيز 
اعتماد بيش از حد، خوش بينی و مثبت انديشی 

است و اكثر آسيب ديده ها نيز بانوان هستند.
در ادامه اين جلسه سرهنگ اكبر عاصمی رييس 
پليس امنيت عمومی اس��تان اصفه��ان اظهار 
داشت: نظارت بر اماكن عمومی يكی از اين موارد 
است وبر اين اساس يكی از پايه های اعالم نظر در 
زمينه صدور پروانه های كسب را برعهده داريم و 
با اتحاديه های صنفی در راستای خدمت رسانی 
بهتر به واحدهای صنفی و متقاضيان كسب نيز 

تعامالت الزم را انجام می دهيم.
وی افزود: ص��دور گذرنامه و ارتب��اط و تعامل با 
دفاتر پليس 1۰+ و مسايل و مشكالت در زمينه 

مهاجرت اتباع خارجه يكی از زمينه های فعاليت 
اين ارگان است.

رييس پلي��س امنيت عمومی اس��تان اصفهان 
تاكيد كرد: هم اكن��ون بي��ش از 1۸۰ هزار نفر 
اتباع خارجه مجاز در سطح استان داريم و تعداد 
مهاجران غيرمجاز نيز به ش��كل دقيق مشخص 
نيس��ت.رييس پلي��س امنيت عمومی اس��تان 
اصفهان همچنين در زمينه برخورد با واحدهای 
صنفی بدون پروانه همچون آرايشگاه های زنانه 
تاكيد كرد: در اين زمينه قانون تكليف را مشخص 
كرده اس��ت و برخورد با واحدهای صنفی بدون 
پروانه از طريق اتحاديه اس��ت ك��ه اين واحدها 

توسط اداره اماكن تعطيل می شوند.
وی اضافه كرد: تاكنون همكاری خوبی با اتحاديه 
صنفی  داشتيم و هرجا اعالم شده واحد صنفی 
فاقد پروانه است بالفاصله در زمينه تعطيلی آنها 
اقدام شده است.وی اضافه كرد: همچنين فروش 
قمه و قداره به شكل آشكار در هيچ جای استان 
نداريم و حتی در زمينه چاقوهای ضامن دار نيز 

در سطح استان برخورد جدی داشته ايم.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در پی آن هس��تيم 
 ك��ه در زمين��ه قوانين برخورد با س��الح س��رد

 مجازت های ش��ديدتری اعمال ش��ود، گفت: 
همچنين با س��الح های ش��كاری غيرمجاز كه 
خريد و فروش و نگهداری آنها جرم است برخورد 

جدی می شود.

افزايش 300 درصد جرايم افتصادی در حوزه سايبری

هشدار ؛ رواج بازی کشت ماری جوانا در بین جوانان 
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آگهی مزایده عمومی 

شرکت آب منطقه ای اصفهان ، امور بازرگانی 

 ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تع�دادی از خودروهای م�ازاد خود را بش�رح ذيل از طريق

 مزايده عمومی به فروش برساند از متقاضيان شركت در مزايده دعوت می گردد حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از 

انتشار آگهی دوم نسبت به دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند .

محل فروش اسناد: دفتر امور بازرگانی

  نوبت  دوم 

تعدادنوعرديف

6 دستگاهانواع سواری سمند- پژو- پراید- موسو1

5دستگاهسواری استیشن- نیسان سافاری2

1 دستگاهدستگاه مینی بوس هیوندای3

3 دستگاهوانت مزدا تک کابین و وانت پیکان4

4دستگاهوانت نیسان دو کابین )پیکاپ(5

م الف 26089

 شرايط فرزندخواندگی آسان تر
 شده است

رييس كميسيون اجتماعی مجلس گفت: شرايط فرزندخواندگی 
بر اس��اس قانون جديد آسان تر و بوروكراس��ی های اداری كمتر 

شده است.
 عبدالرض��ا عزي��زی در خصوص ش��رط س��ازمان بهزيس��تی 
برای فرزندخواندگ��ی مبنی بر انتقال يک س��وم ام��وال به نام 
 كودک، گفت: ب��ر اس��اس قانون جدي��د حماي��ت از كودكان

 بی سرپرست، شرط فرزندخواندگی آسان تر و بوروكراسی های 
اداری نيز كمتر شده اس��ت.وی افزود: بر همين اساس سازمان 
بهزيس��تی موظف اس��ت تا در بح��ث فرزندخواندگ��ی راحت 
تر از قب��ل مراحل دادن فرزند ب��ه خانواده ه��ا را تأييد كند.وی  
خاطرنشان كرد: در صورتی كه شرط واگذاری يک سوم اموال به 
 كودک مطرح شود، اين شرط غيرقانونی بوده و برخورد خواهد

 شد.

 جزيیات ارايه خدمات پس از ازدواج 
به زوجین

 معاون فنی دفتر س��المت جمعيت، خان��واده و مدارس وزارت 
بهداش��ت، گف��ت: ب��ا هم��كاری وزارت بهداش��ت قرار اس��ت 
جهاددانش��گاهی بسته خدمت مش��اوره پس از ازدواج را نهايی 
 كند تا اين طرح در س��ه ي��ا چهار ش��هر از جمله ته��ران اجرا

شود.
دكتر محمد اس��المی اعالم اين خبر اظهار كرد: اين دوره های 
آموزشی در سه محور روابط جنس��ی، حقوق زن در دين اسالم 
و روابط اجتماعی برگزار می شود.وی افزود: در كشورهای غربی 
موضوعی به نام خش��ونت عليه زنان مطرح اس��ت ك��ه تاثيرات 
زيادی بر س��المت زنان دارند، ول��ی ما از اين مفهوم اس��تفاده 
 نمی كني��م و به جای آن ب��ه تبيين حقوق زنان در دين اس��الم

 می پردازيم.
اسالمی اضافه كرد: روابط اجتماعی بر سالمت روان زن و شوهر 
تاثير زيادی می گذارد. بنابراين در اين زمينه نيز قرار اس��ت به 

زوجين آموزش بدهيم.

 170 هزار واحد پارکینگ عمومی 
 کم داريم 

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: ش��هر اصفهان با 
 كمبود 1۷۰ هزار واحد پاركينگ عمومی مواجه اس��ت. عليرضا 
نصر اصفهانی در جلس��ه علنی شورای اسالمی ش��هر با اشاره به 
اينكه ما در شهر اصفهان با كمبود پاركينگ های عمومی مواجه 
هستيم، اظهار كرد: براساس آخرين برآورد های صورت گرفته ما 
در شهر اصفهان با كمبود حدود 1۷۰ هزار واحد پاركنيگ عمومی 
مواجه هستيم.وی اضافه كرد: 1۴ هزار و ۸۸۴ پاركينگ عمومی 
در شهر اصفهان فعال است و 2هزار پاركينگ در حال احداث نيز 
در شهر اصفهان وجود دارد.عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
با اش��اره به وجود 6۷ هزار فرصت پارک حاش��يه ای در اصفهان 
تصريح كرد: اما در حال حاضر نظارتی روی پارک های حاشيه ای 
 در اصفهان وجود ندارد و بايد مديريت الزم در اين زمينه صورت

 بگيرد.

 چاپ بیش از 37 عنوان کتاب 
در حوزه قرآن کريم 

مدير حوزه هنری استان اصفهان گفت: با توجه به وسعت كاری 
و زمينه فعاليت سازمان حوزه هنری س��عی شده تا در راستای 
مهجوريت زدايی ق��رآن كري��م فعاليت های مناس��بی صورت 
 گيرد و در اين زمينه بيش از 3۷ عنوان كتاب به چاپ رس��يده

 است.
 سيدمهدی س��يدين نيا اظهار كرد: حيطه فعاليت اين سازمان 
در حوزه  هنرهای تجسمی، نمايشی، خوشنويسی، توليد كتاب 
و فيلم سازی است.وی به گستردگی اين نهاد اشاره كرد و ادامه 
داد: اجرای برنامه های فوق الذكر بار سنگينی است كه بر دوش 
اين دستگاه اجرايی قرار داده شده و اميد است بتوانيم همان گونه 
 كه شايس��ته اس��ت اقدام��ات الزم را به درس��تی به س��رانجام

 برسانيم.

برپايی  اتاق آثار » استاد پرورش«
مس��وول اتاق آثار اس��تاد پرورش گفت: به مناس��بت سالگرد 
ارتحال استاد سيد اكبر پرورش، اتاق آثار اين ياور صديق انقالب 
راه اندازی می شود. اعظم بانكی با اشاره به مراحل راه اندازی اتاق 
آثار استاد پرورش و جزييات اين راه اندازی اظهار داشت: مراحل 
ابتدايی راه اندازی اتاق آثار اس��تاد پرورش از بهمن ماه سال ۹2 
آغاز شده و آغاز اين كار از خانه انقالب اسالمی واليت بوده و در 
طول اين چند ماه به جمع آوری آثار استاد پرورش و آماده سازی  

آن برای راه اندازی اتاق پرداخته ايم.
وی جمع آوری نوارهای صوتی صحبت های اس��تاد پرورش را از 
جمله اقدامات انجام شده دانست و افزود: در اين مدت تمام آثاری 
كه از استاد به دست ما رسيده، از جمله نوار صحبت های اين ياور 
صديق انقالب، دست نوشته های ايشان و تمام مواردی كه به وی 
مربوط می شود، جمع آوری شده با بعد از آماده سازی در اتاق آثار 

استاد به نمايش گذاشته می شود.
مس��وول اتاق آث��ار اس��تاد پ��رورش با اش��اره ب��ه تفحص در 
كتابخانه ه��ای اس��تان ب��رای جم��ع آوری كتاب های اس��تاد 
پرورش بي��ان كرد: ب��ه منظور جم��ع آوری كتاب های اس��تاد 
در كتاب خانه ه��ای ش��هر اصفه��ان تفحصی ص��ورت گرفته و 
متوجه ش��ديم ك��ه كتاب ه��ای ايش��ان در هيچ ك��دام از اين 
كتابخانه وجود ندارد و قرار اس��ت كتاب های موج��ود با اجازه 
 خانواده ايش��ان م��ورد بازبين��ی قرار گي��رد و مستندس��ازی

 شود.
وی با بيان اينكه آثار استاد پرورش در سالگرد ايشان آماده عرضه 
به دوستداران وی بوده، افزود: آثار جمع آوری شده بعد از اقدامات 
الزم در سالگرد اين استاد بزرگ آماده عرضه بوده و دوستداران 
می توانند با مراجعه به خانه انقالب واليت واقع در خانه اصفهان 

از اين آثار ديدن كنند.

فعالیت تمامی سايت ها و اماکن همسريابی غیرقانونی است
ريیس پلیس فتای اصفهان با اش�اره به اينکه کودکان و نوجوانان به طور معمول بازی های  پرهیجان را طالب هس�تند،  گروه 

تاکید کرد: هم اکنون بازی مخربی در میان نوجوانان رواج يافته که شامل مراحل کاشتن، پرورش و برداشت ماری جوانا جامعه
است



يادداشت

پرواز  ايرالين مسافربری اختصاصی  
از آسمان اصفهان 

استاندار اصفهان از افتتاح یک ایرالین مسافربری اختصاصی 
در اس��تان اصفهان خبر داد و گفت: طی چند هفته آینده به 

صورت رسمی این ایرالین معرفی خواهد شد.
رس��ول زرگرپور در دی��دار مدیران ش��ورای حم��ل و نقل و 
مسکن اس��تان با وی، به مشکالت مطرح ش��ده در خصوص 
پروژه های آزادراه کنارگذر ش��رق، آزادراه اصفهان- ش��یراز، 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران، کارخانه ریسباف و متروی 
شهرهای جدید اشاره کرد و افزود: به زودی جلسه ای با وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص رفع مش��کالت موجود بر سر راه 

پروژه های مهم استان برنامه ریزی خواهد شد. 
وی نقش راه آه��ن را در کاه��ش هزینه های س��فر و تلفات 
جاده ای مهم خواند و اظهار داشت: در حوزه راه آهن باید توجه 
بیشتری شود و تحرک قابل توجهی را در این بخش ایجاد کرد. 
اس��تاندار اصفهان همچنین در خصوص س��اخت و سازهای 
درون ش��هری با بیان اینکه یکی از مش��کالت عمده ش��هر 
اصفهان عدم نظارت بر مصالح و استانداردهای ساخت و ساز 
است از مجریان ذیصالح س��ازمان نظام مهندسی خواست تا 
برای باال بردن کیفیت ساخت و س��از مصالح، آیین نامه ای را 

تهیه و تدوین کنند. 
وی از ورود روز افزون و دو برابری جمعیت گردشگران خارجی 
به اصفهان خبر داد و افزود: این امر به ما گوش��زد می کند که 
باید در امر تجهیز امکان��ات الزم فرودگاهی و خطوط هوایی 
مناسب و باکیفیت به فکر ایجاد بسترهای الزم در این عرصه 

برای ورود بیشتر گردشگران خارجی باشیم.

 فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری تأسیس شد

ش��رکت فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری )سهامی 
خاص( در تاریخ 24 آذرماه س��ال جاری با مشارکت شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران تأسیس شد.
اعضای اصلی هیات مدیره این شرکت عبارتند از آقایان حمید 
مردانی بلداجی، حسین مردانی، عبدالرضا قاسمی، حبیب اهلل 
دروش و علیرضا بنکدار که به اتف��اق آرا حبیب اهلل دروش به 

سمت مدیرعامل این شرکت منصوب شد.
این شرکت با مش��ارکت 65 درصدی ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان و 35 درصدی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ای��ران و با ظرفیت تولیدی س��االنه 800 هزار 
تُن تختال شامل نواحی انباشت و برداشت، احیای مستقیم، 
ذوب و ریخته گری اس��ت و ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور 
افزایش تولید تا 2 میلیون تُن و طرح مطلوب تکمیل زنجیره 
ارزش حوزه فوالد اس��تان چهارمحال و بختیاری در دس��ت 

بررسی است.
ش��رکت ف��والد س��فید دش��ت چهارمح��ال و بختی��اری 
 در 35 کیلومت��ری ج��اده ش��هرکرد ب��ه بروج��ن ق��رار 

دارد.

 پرداخت وام  50 میلیونی 
نوسازي مسکن

مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: بانک 
مرکزی بخش��نامه پرداخت وام های نوسازی و ودیعه مسکن 

بافت های فرسوده را ابالغ کرد.
محمد سعید ایزدی گفت: بر اس��اس این بخشنامه، 22 بانک 

موظف شدند این تسهیالت را پرداخت کنند.
وی گفت: براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی، وام بازس��ازی 
بافت های فرسوده در کالنش��هرها 50 میلیون تومان و ودیعه 

مسکن نیز 20 میلیون تومان است.
ایزدی اظهارداشت: مبلغ وام نوسازی در شهرهای باالی 200 
هزار نفر جمعیت نیز  40میلیون توم��ان و وام ودیعه در این 

شهرها 15 میلیون تومان است.
مدیر عامل ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: وام 
نوسازی در دیگر شهرها 30 میلیون تومان و وام ودیعه هم 10 

میلیون تومان تعیین شده است.
وی گفت: نرخ به��ره این وام ها ب��ا 9 درص��د تضمین دولت 
حدود 12 تا 13 درصد اس��ت ک��ه مدت زم��ان بازپرداخت 
آن نیز 12 س��اله اس��ت.به گفته مدیر عامل شرکت عمران و 
بهسازی شهری ایران، برای سال های 93 و 94 بیش از 300 
 هزار مورد وام احیا و نوس��ازی بافت های فرس��وده پرداخت

 می شود.

 پرداخت خسارت به تاخیر 
در  ارسال مرسوالت پستی 

مدیرعامل شرکت پس��ت با اش��اره به نقش و جایگاه پست، 
گفت: برای س��رویس ه��ای پس��تی پیش��نهاداتی از جمله 
خسارت تاخیر در توزیع مرس��والت در نظر گرفته شده و به 
 مراجع ذیربط ارایه ش��ده که در صورت تصویب، اجرا خواهد 

شد.
 حسین مهری در خصوص ارایه خسارت به مرسوالت پستی، 
افزود: در حال حاضر به مرس��والتی که در زمان توزیع دچار 
 آس��یب ش��وند نیز به روش های مختلف خس��ارت پرداخت

 می شود.
 مدیرعامل ش��رکت پس��ت با بیان اینکه در گذش��ته حدود

 2 سال طول می کشید تا خسارت مرسوله ای به صاحب کاال 
پرداخت شود، اظهار داشت: این میزان در حال حاضر به 12 
روز کاهش یافته و بنا داریم در سال آینده این میزان را به پنج 

روز کاهش دهیم.
مهری در خصوص علت انجام نشدن ارسال مرسوالت حجاج 
نیز توضیح داد: این شرکت آمادگی داشت تا در تهران و استان 
های مجاور از جمله البرز، قزوین، زنجان، همدان و مرکزی که 

حجاج آنها از فرودگاه امام ترخیص می شوند را جابجا نماید.
وی گفت: ولی قبل از اولین پرواز مطلع شدیم که این توافقات 
فیمابین س��ازمان حج وزیارت، فرودگاه های کشور و شرکت 
پست منتفی شده و پست نیز از طریق پیامک از این موضوع 

مطلع شد.

واردات هواپیماهای ۱5 ساله 
ممنوع شد

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه براساس ضوابط 
جدی��د واردات هواپیم��ا با عمر بیش از 15 س��ال 
ممنوع ش��د، گفت: از این پس به ایرالین هایی که 
هواپیماهای اجاره ای داش��ته باش��ند، مجوز پرواز 
نمی دهیم.عب��اس آخون��دی در مراس��م رونمایی 
از دس��تورالعمل جدید تاس��یس ایرالین ها، اظهار 
داش��ت: می دانیم این صنعت با توج��ه به ماهیت 
فناوری جهانی به بازارهای بین المللی وابسته است 

و بیشترین تاسیس را از تغییرات می پذیرد. 
وی با بیان اینکه از زمان پی��روزی انقالب تاکنون 
صنع��ت هوان��وردی ما تحریم اس��ت، بی��ان کرد: 
اما وجود تحریم ها دلیلی نمی ش��ود ت��ا در جهت 
افزایش بهره وری گام برنداریم و باید توجه کنیم که 

مسوولیت ما در این صنعت چیست. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، نخس��تین موض��وع را 
راهبری صنعت دانس��ت و افزود: این صنعت دچار 
گسست های جدی شده است، زیرا زمانی سازمان 
هواپیمای��ی و ش��رکت فرودگاه های کش��ور یکی 
 بودند و ایران ایر هم در ادامه این سازمان ها حرکت 
می کرد اما ناگهان هر سه این سازمان ها از هم جدا 
شدند. آخوندی با اشاره به اینکه با خصوصی سازی 
موافق هس��تم، ادامه داد: اما نحوه خصوصی سازی 
باید به درستی اجرا ش��ود تا دچار مشکالت فعلی 
نباش��یم. وی با تاکید بر اینکه نخس��تین خواسته 
ایرالین ها تقویت سازمان هواپیمایی کشوری است، 
گفت: تفرق در س��ازمان هواپیمایی موجب تفرق 
در صنعت هوایی کشور ش��ده و مشکل ما موضوع 
اصالح س��اختار صنعت هوایی اس��ت. آخوندی با 
اش��اره به اینکه باید برای مردم ه��م توضیح داده 
ش��ود که اگر خدمات صنعت هوان��وردی تراز اول 
را می خواهند باید هزینه آن را نیز بپردازند، گفت: 
متاسفانه شرکت های خصوصی ما در بدو تولد پیر 
متولد شده اند و 18 ایرالین کش��ور میانگین عمر 
هواپیماهایشان 22.5 س��ال است. آخوندی افزود: 
اول اینکه ایرالین ها با چه سرویس��ی می خواهند 
خدمات دهی کنند و حداقل سرمایه آنها مشخص 
باش��د، به همین جهت از این پس به ایرالین هایی 
که هواپیماهای اجاره ای داشته باشند، مجوز پرواز 
نمی دهیم. وی تصریح کرد: دس��تورالعمل صدور 
مجوز را ب��ه طور کلی بازنگ��ری کرده ایم و ایرالین 
 های موجود هم باید خ��ود را به حداقل س��رمایه

 برسانند.

4
اصفهان شهرنمونه فرش 

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان یکی از شهر ها و استان های مهم 
در تولید فرش دستباف بوده و در حال حاضر هنوز یک نمایشگاه تخصصی فرش دستباف 
در اصفهان راه اندازی نشده است.احمد شریعتی تاکید کرد دستاورد های صنایع دستی 
به ویژه فرش دستباف باید در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود تا مخاطبان و مشتریان 

بهتر بیابد.
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آن قدر بانک ها توافق بین خودشان را هم زیر پا گذاشتند 
تا در هیاهوی��ی که هم��گان در حال گمان��ه زنی برای 
کاهش نرخ س��ود س��پرده بودند بانک مرکزی بار دیگر 
مدیران ش��بکه بانکی را گرد هم آورده و ضمن تاکید بر 
چارچوب سودهای سپرده، در برخی مقاطع نیز نرخ ها 

را افزایش داد.
در حالی که به نظر می رسید اردیبهشت ماه امسال پایانی 
برای سودهای سر به فلک کشیده و مخربی که بین کلیه 
بانک ها شایع شده بود باشد، ادامه عملکرد شبکه بانکی 

نشان داد که این گونه نشده است.
اگر چه مدیران عامل بانک ه��ا که خود را از تغییر روزانه 
نرخ سود و جابجایی س��پرده ها هر روز از بانکی به بانک 
دیگر خسته نشان می دادند و خواستند که با نظارت بانک 
مرکزی به توافقی برای تعیین نرخ مش��ترک برسند، اما 
برخی و حتی به اذعان بانک مرکزی کلیه آنها در اجرای 
سودهای تفاهمی تخلف کردند.این در حالی است که در 
روزهای اخیر همتی رییس شورای هماهنگی بانک های 
دولتی از ارس��ال نامه ای به نمایندگی از ش��بکه بانکی 
به بانک مرکزی خبر داد که درخواس��ت کرده بودند تا 
برای نظم دهی به آشفتگی حاکم بر سودهای سپرده و 
تخلفات انجام شده در این حوزه ورود کرده و بانک ها را 

به عمل به توافق انجام شده فراخواند.
اذعان مدیرعامل بانک ملی به پرداخت سودهای 22 تا 
30 درصدی از س��وی بانک ها و موسسات اعتباری آن 
هم در حالی که نرخ ابالغی بانک مرکزی روزش��مار 10 
 درصد و یک ساله 22 درصد بود چندان هم دور از ذهن و 
تعجب برانگیز نبود چراکه مراجعه به شعب بانک ها حتی 
آنهایی که خود مدعی رعایت نرخ های مصوب بودند به 

وضوح بیانگر انحراف از مسیر تعیین شده است.
تغییرات نرخ س�ود در چارجوب کلی چگونه 

بود؟
در نتیجه توافقات انجام شده سه نرخ همان ارقام مصوب 
اردیبهش��ت ماه اس��ت؛ براین اساس نرخ س��ود سپرده 
در س��رمایه گذاری کوت��اه مدت عادی )روزش��مار( در 
 10 درصد قبلی ثابت ماند. همچنین نرخ س��پرده های 
س��رمایه گذاری مدت دار سه ماه تا ش��ش ماهه نیز به 
مانند قبل 14 درصد و نرخ س��ود مدت دار یک ساله نیز 
در 22 درصد ثابت مانده و تغییری نکرد .اما دو دوره نرخ 
نسبت به مصوب اردیبهشت تغییر کرد به طوری که نرخ 
سود سپرده س��رمایه گذاری مدت دار شش تا 9 ماهه از 
16 به 18 درصد و سود 9 ماه تا یک س��اله هم از 18 به 
20 درصد افزایش یافت.همچنین تاکید شده که حداقل 

مدت برای تعلق سود به سپرده های باال یک  ماه است و 
پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی بر مبنای حداق��ل مانده طی م��اه و در پایان ماه 

انجام می شود.
 شش توافق ديگر بانک ها و بانک مرکزی

بنابراین گزارش بانک مرکزی و مدیران بانک ها در چند 
مورد دیگر نیز با یکدیگر به توافق رس��ید ند که مجموع 
ضوابط تعیین شده از اول دی ماه الزم االجرا خواهد بود.

این در حالی است که در صورت کاهش یا برداشت پیش 
از موعد سپرده ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط 
کم می ش��ود.همچنین در اجرای اثر بخش این مقررات،  
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی باید نرخ موثر 
هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط 
فوق تنظیم ک��رده و هر گونه ابت��کار و ارایه محصوالت 

جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
در عین حال س��پرده های س��رمایه گذاری مدت داری 
که قبل از اول دی ماه س��ال جاری گشایش شده )به جز 
سپرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی( تا تاریخ 
انقضای مدت س��پرده با همان ش��رایط توافق ش��ده با 
س��پرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقض��اء بی فاصله با 
ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می شود. بدیهی 
است در این موارد الزم است مس��تندات و مدارک الزم 
در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان 
در اختیار آنان قرار گیرد.از دیگر موارد مورد تاکید این 
بود که سپرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی و 
کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار 
مش��مول دریافت س��ود می ش��وند باید بدون  فاصله با 
نرخ های جدید تطبیق داده ش��وند.همچنین مقرر شد 
با آن گروه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که 
نرخ های تعیین شده را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت 
برخورد شود.اما در حالی که در چند ماه گذشته با وجود 
نظارت های بانک مرکزی تخلفات و سرپیچی ها از نرخ 
های مصوب ادامه داش��ته این بانک این بار مصمم است 
تا با ابزارهای دیگر ب��ه طور جدی تری ب��ا متخلفان بر 
 خورد کند که براین اساس هفت مرحله را برای مقابله با

 بی نظمی و عدول از قانون بانک ها و موسس��ات پیش 
بینی کرده اس��ت.بانک مرکزی برخ��ورد اول را با تذکر 
کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف شروع می کند که 
اگر جواب ندهد متخلفین ب��ه پرداخت جریمه محکوم 
خواهند شد.مراحل بعدی بانک مرکزی این بار تصمیم 
دارد تا اس��امی بانک ها و موسس��ات اعتب��اری متخلف 
که با عدم رعایت ضوابط تعیین ش��ده زمینه اخالل در 
نظام پولی و بانکی کش��ور را فراه��م می کنند، از طریق 
رس��انه های عمومی اعالم کرده و حسب مورد به هیأت 

انتظامی بانک ها معرفی کند.

سودهای سپرده بانکی تکان خورد

بانک مرکزی جدی تر می شود 

 افزايش ضريب 
پوشش بیمه بیکاری

بازار سکه از اوج زيان 
به سود رسید

معاون روابط کار وزارت کار با اعالم اینکه بازرسان کار به دنبال جریمه 
کارفرمایان نیستند گفت: پوش��ش بیمه بیکاری برای کاهش دغدغه 
فرد بیکار، افزایش یافته است.سیدحسن هفده تن با تاکید بر استقرار 
نظام جامع تامین اجتماعی گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین 
ستون نظام جامع تامین اجتماعی که سیستم درمان و سالمت است 
را ایجاد کرده و یکی از مولفه های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم 
بیمه بیکاری اس��ت.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان 
اینکه پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش ها و کرامت نیروی 
کار است اظهارداشت: ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را باال بردیم که 
فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بالفاصله فرایند اشتغال مجدد 

او را پیگیری می کنیم.

بررسی ها نشان می دهد تا مهر ماه س��ال جاری روند بازدهی بازار سکه با 
شرایط مطلق منفی همراه بوده است.بازار س��که تا مهر ماه سال جاري در 
قیاس با مدت مشابه سال گذشته با زیان 17.6 درصدي مواجه بوده است 
ولي پس از انجام مذاکرات هسته اي، تعیین قیمت دالر در بودجه و کاهش 
قیمت جهاني نفت، وضعیت این بازار دگرگون ش��د. در حال حاضر میزان 
بازدهي بازار سکه به طور متوسط بین 2.8 درصد تا 3 درصد در نوسان قرار 
دارد. درحالي که بازارهاي رسمي دیگر مانند بورس به زیان بین 2.2 درصد 
تا 3 درصد نزدیک شده اند.بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر همچنان 
بانک ها با پرداخت سود 22 درصدي تضمین شده، در صدر بازارهاي مالي 
قرار دارند. حتي رشد قیمت دالر و سکه که طي روزهاي گذشته رخ داده نیز 

فاصله این بازارهاي مالي را کم نکرده است.

دبیر انجمن نساجی اس��تان اصفهان گفت: مسووالن 
بارها قول هایی دادند که مش��کالت نس��اجان استان 
اصفهان را برطرف کنند اما اقدام عملی از آنها مشاهده 

نکردیم.
مظفر چلمقانی با اش��اره به وضعیت نس��اجان استان 

اظهار کرد: نساجی در استان سابقه ای طوالنی دارد.
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان در ارتباط با علل 
تعطیلی واحدهای نساجی اس��تان بیان کرد: به دلیل 
مشکالتی همچون واردات بی رویه، مالیات  و عدم ارایه  
تسهیالت توسط بانک های استان به واحدهای نساجی 

استان شاهد تعطیلی واحدها هستیم.
وی افزود: مسووالن بارها قول هایی دادند که مشکالت 
نساجان استان را برطرف کنند اما اقدام عملی از آنها 
مشاهده نکردیم.چلمقانی اضافه کرد: صنعت نساجی 
صنعتی اس��ت که توانایی اش��تغال آفرینی و ارزآوری 
بس��یار زیادی به خصوص برای اس��تان دارد اما مورد 
بی مهری مسووالن قرار گرفته و این حق این صنعت 

بزرگ و قدیمی اصفهان نیست.
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان تاکید کرد: در هر 
صورت امیدواریم هر چه زودتر مش��کالت نساجی به 

پایان رسد.

مخاطبان ای��ن مصوبه، نهادهایی هس��تند که در 
طول س��الیان دراز خود را از کمند مالیات ستانی و 
شفافیت اقتصادی رها کرده اند و تالش دولت های 
مختلف پس از انق��الب برای اخذ حق��وق قانونی 
از آنها نیز به جایی نرسیده اس��ت. البته در برخی 
دوره ها - از جمله در سال های ابتدایی دهه 80 - و 
به دنبال تالش دولتمردان وقت، مصوباتی با تایید 
رهبر معظم انقالب برای اخذ مالیات از این نهادها 
و بنیادها به دس��ت آمد، اما اجرای همان مصوبات 
نیز چندان با توفیق همراه نشد. برخی از این نهادها 
با لطایف الحی��ل مجدداً خود را مش��مول معافیت 
مالیاتی جا زدند و برخی دیگ��ر نیز با پنهان کردن 
فعالیت های اقتص��ادی خ��ود، از پرداخت مالیات 
متناسب با گردش مالی شان سر باز زدند؛ آن هم در 
شریطی که تخمین هایی نجومی از گردش مالی و 
میزان دارایی های برخی از این نهادها زده می شود. 
)خبرگزاری رویترز، مجم��وع دارایی های یکی از 
این نهادها را نزدیک ب��ه 95 میلیارد دالر تخمین 
زده اس��ت.( ضمن اینکه نفس حضور این بنیادها 
و نهادها در فعالیت های اقتص��ادی نیز بارها مورد 

انتقاد مسووالن ارشد کشور قرار گرفته است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت، گفت: طبق هماهنگی س��ازمان حفاظت از 
محیط زیست و وزارت نفت، از سال آینده 100 درصد 
نیروگاهها از س��وخت گاز اس��تفاده خواهند کرد که 
فاکتور اصلی برای رسیدن به این هدف صرفه جویی 

در مصرف گاز بخش خانگی است.
 از روابط عمومی وزارت نفت، سعید متصدی، افزود: 
با تدابیری که امسال اتخاذ شده میزان مصرف مازوت 
در نیروگاه ها کاهش یافته و بیش��تر این مراکز از گاز 
اس��تفاده می کنند، به طوری که می��زان مصرف گاز 
در نیروگاه ها، امسال در مدت مشابه سال گذشته از 
80 میلیون مترمکعب به حدود 100 تا 110 میلیون 

مترمکعب افزایش یافته است.
وی اظه��ار داش��ت: از 160 میلی��ون مترمکعب نیاز 
روزانه سوخت در نیروگاه ها، 40 میلیون متر مکعب 
مازوت و10 تا 15 میلیون مترمکعب با گازوییل تامین 
می ش��ود.متصدی تصریح کرد: اس��تفاده از مازوت 
 نه تنها برای محیط زیس��ت، بلکه ب��رای صنایع نیز

 قابل قبول نیس��ت، زیرا مص��رف آن موجب افزایش 
گوگرد و آلودگی هوا، همچنین باال رفتن استهالک در 

نیروگاه ها می شود که مقرون به صرفه نیست.

فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، به احتمال بس��یار 
زیاد در سال آینده میالدی نرخ بهره را افزایش خواهد 
داد که چنین اقدامی باعث تقویت بیشتر ارزش دالر در 

بازارهای جهانی خواهد شد.
 البته همین حاال هم وضعیت دالر در مقایسه با ارزهای 
مطرح جهان رو به بهبود است به خصوص که اقتصاد 
آمریکا طی سال 2014 در مقایسه با دیگر اقتصادهای 
بزرگ جهان یعنی چین، منطقه یورو و ژاپن بهترین 

عملکرد را داشته است. 
اما افزایش بهای دالر در س��ال آینده ب��رای برخی از 

کشورها مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.
 اقتصادهای نوظهور و در حال توس��عه شاهد افزایش 
نرخ سود اوراق قرضه و کاهش ارزش پول خواهند بود 
چرا که سرمایه ها از این اقتصادها راهی اقتصاد آمریکا 

خواهند شد.
 دولت ها و ش��رکت هایی که به دالر وام گرفته اند نیز 
با گرانتر شدن دالر کار مشکل تری برای بازپرداخت 
وام ها خواهند داش��ت. ت��ورم در اقتصادهای در حال 
توس��عه افزایش خواهد یاف��ت آن هم در ش��رایطی 
 ک��ه رش��د اقتص��ادی همچ��ون گذش��ته ج��ذاب

 نخواهد بود.

نظام مالیاتی انرژیصنعت ارز

بی مهری تار و پود 
نساجی را زده است 

 مالیات ستانی
 از بزرگان

تامین سوخت تمام 
نیروگاه ها  از گاز

دالر سال آينده در جهان 
گرانتر خواهد شد
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   9/309

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  به شرح  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
از اخذ رسید  اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس  اعتراض خود رابه  ماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایند وگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  و.صول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  در صورت 

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

1.رای شماره 4941 – 93/6/10 - اصغر عشقی فرزند قربانعلی به ش ش 499 حوزه 
از  قسمتی  از ششدانگ   مشاع  ونیم  یکدانگ  ملی 1199346128  6 شهرضا وشماره 
از پالک 1290/1 به مساحت ششدانگ 2/25مترمربع که  یک باب ساختمان مفروزی 

بانضمام ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.
2.رای شماره 4942 – 93/6/10 -محمد رضا کریمی  فرزند حیدر علی   به ش ش 140 
حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199337900 یکدانگ ونیم  مشاع از ششدانگ قسمتی 
از  یک باب ساختمان  مفروزی از پالک 1290/1 به مساحت ششدانگ 2/25 مترمربع.
که بانضمام ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.

3.رای شماره 4943  –مهر السادات مدرس مطلق  فرزند محمد باقر  به ش ش 325 
حوزه 4 اصفهان  وشماره ملی 1287577873  سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی  
یک باب ساختمان  مفروزی از پالک 1290/1 به مساحت ششدانگ 2/25  مترمربع که 

بانضمام ششدانگ پالک 5848 جمعا تشکیل محل ساختمان پزشکان را داده است.
ش  ش  به  عوض  فرزند  کشکولی  نجفی  –اردشیر   93/7/14-  6099 شماره  4.رای 
496 حوزه 2 مرکزی گچساران وشماره ملی 4269334347 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1616 به مساحت 107/75 مترمربع.
 589 به ش ش  پرویز  فرزند  رزمجو  -محمد حسین   93/6/8  –  4862 5.رای شماره 
شهرضا وشماره ملی1199120741 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3572 به مساحت ششدانگ 126/5 مترمربع.
93/6/8 -ژ یال  موسیلی فرزند کیامرث به ش ش 4 شهرضا  6.رای شماره 4861–  
وشماره ملی 1199225770سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

3572 به مساحت ششدانگ 126/50 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد 

7.رای شماره 6187 – 93/7/16 –فتانه محسن پور فرزند حیدر به ش ش  وشماره ملی 
1190011115ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 21 و22 به مساحت 

167 مترمربع.
8.رای شماره 5187 – 93/03/18 –غالمرضا احمدی عمله فرزند حبیب اله به ش ش 
2126 حوزه یک قشقائی شیراز وشماره ملی 2293791009 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 280 به مساحت 129/39 مترمربع.
9.رای شماره 6192 – 93/7/16 –احمد قادری فرزند علی اکبر به ش ش 274 شهرضا 
وشماره ملی 1199089141 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 479 به 

مساحت 168/59 مترمربع.
10.رای شماره 4107 – 93/5/14 – فردوس بیاتی فرزند یداله به ش ش 1 حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199591602 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

483 باقیمانده به مساحت 115/85 مترمربع.
11.رای شماره 5579 – 93/6/29 -سید حسام الدین  طبائیان فرزند سید مسلم به ش 
ش 682 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199171565 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 517به مساحت ششدانگ123/50مترمربع.
به  مسلم  سید  فرزند  طبائیان  محسن  سید   -  93/6/29  –  5580 شماره   12.رای 
ش ش1021 حوزه یک قمشه  و شماره ملی 1199235946 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 517 به مساحت 123/50 مترمربع.
93/6/20 –اکبر شاهپیری فرزند جواد به ش ش 3 شهرضا  13.رای شماره 5314 – 
وشماره ملی 1199633593ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 520 باقیمانده که 

به پالک 13887 تبدیل شده است به مساحت 136/90 مترمربع.
14.رای شماره 5530 – 93/6/27 - فرزانه یزدانیان فرزند فتح اله  به ش ش 994 حوزه 
یک  شهرضا  وشماره ملی 1199162930 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 571 به مساحت ششدانگ 261/40 مترمربع.
15.رای شماره 5531 – 93/6/27 - سید محسن کسائی شهرضا  فرزندسید عبدالحسین  به 
ش ش 1037 حوزه یک شهرضا وشماره ملی1199163368  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
 یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 571 به مساحت ششدانگ 261/40 مترمربع.

ش  ش  به  عبدالرسول  فرزند  ناظم  حسن  -محمد   93/4/17  –  3146 شماره  16.رای 
599  شهرضا وشماره ملی 1198988207 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 230/56 مترمربع.
به ش ش 425  فرزند منوچهر   ناظم   منیر  ماه   - 93/4/17  – 17.رای شماره 3147 
شهرضا و شماره ملی  1199031585 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 230/56 مترمربع.
18.رای شماره 5523- 93/6/27 -سید حسن قریشی  فرزند سید محمد  به ش ش 
از پالک  باب خانه مفروزی  1196 شهرضا  شماره ملی1199176702 ششدانگ یک 

754 به مساحت ششدانگ 171/90 مترمربع.
19.رای شماره 6166 – 93/7/15 – ناصر طاهر فرزند محمد به ش ش 731 حوزه یک 

شهرضا وشماره ملی 1198894164:
الف – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 844 به 
مساحت 87/37 متر مربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 845 جمعا تشکیل یک 

باب خانه راداده است .
 ب – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 845  به 
مساحت 215/69 مترمربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 844 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
20.رای شماره 6167  - 93/7/15 –پری طاهر فرزند فضل اله به ش ش 57  حوزه یک 

شهرضا وشماره ملی 1198944188:
الف –  سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 844 به 
مساحت 87/37 متر مربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 845 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
 ب – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 845  به 
مساحت 251/69 مترمربع که بانضمام ششدانگ قسمتی از پالک 844 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ش  به  اله   سیف  فرزند  فرد   کریمی  غالمرضا   –93/6/29-  5564 شماره   21.رای 

مشاع  دانگ  چهار     1199031194 ملی  شماره  و  شهرضا  یک  حوزه   386 از ش 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 895/1 به مساحت ششدانگ 119/45 مترمربع.

22.رای شماره 5565 93/6/29–شهناز بگی  فرزند رحمت اله  به ش ش 895 حوزه 
یک  شهرضا وشماره ملی 1199052698 دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 895/1 به مساحت ششدانگ 119/45 مترمربع.
23.رای شماره 6447 – 93/7/24- حمید رضا ترکی شهرضا فرزند پرویز به ش ش 
از پالک  باب خانه مفروزی  804 شهرضا وشماره ملی 1199161039 ششدانگ یک 

967/1 به مساحت 114/55 مترمربع.
24.رای شماره 6170 – 93/7/15- مهناز خوش نظر فرزند خسرو به ش ش 333 ح یک 
شهرضا وشماره ملی 1199074421ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1138 به 

مساحت 205/20 مترمربع.
25.رای شماره 4859 – 93/6/8سیدهمت اله موسوی فرزند جهانگیر به ش ش 2825 
از پالک 1193  سمیرم وشماره ملی 1209239124 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

و1193/1 که به پالک 14061 تبدیل شده است  به مساحت 146/93 مترمربع.
به ش ش 132  یار  اهلل  فرزند  اشگرف  داریوش   –  93/7/26  – 26.رای شماره 6521 
مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   4621531468 ملی  وشماره  شهرکرد  یک  حوزه 
به مساحت 208/10  تبدیل شده است  به پالک 14061  از پالک 1193 و1193/1  که 

مترمربع.
27.رای شماره 5509-  93/6/27 -ولی اله بگی شهرضا فرزند علی اکبر به ش ش 184 
از  مفروزی  باب خانه  یک  ملی 1199180548 ششدانگ  حوزه یک شهرضا وشماره 

پالک 1413 به مساحت 123/63 مترمربع.
28.رای شماره 5519 – 93/6/27 -اشرف علیزاده فرزند ناصر به ش ش 2012 حوزه 
از ششدانگ یک باب خانه  یک شهرضا وشماره ملی 1199286095 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 1482 و1713 به مساحت ششدانگ 256/40 مترمربع.
93/6/27 -مجتبی امیری فرزند حسین به ش 1466  حوزه   – 29.رای شماره 5518 
یک شهرضا وشماره ملی 1199208302  سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1482 و1713 به مساحت ششدانگ 256/40 مترمربع.
30.رای شماره 6168 – 93/7/15 –رحمت اله عمادی  فرزند علیرضا  به ش ش 276 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198998873چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانمه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 192/55 مترمربع.
31.رای شماره 6169 – 93/7/15 –مهناز خوش نظر فرزند خسرو به ش ش 333 حوزه 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  ملی 1199074421  یک شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 192/55 مترمربع.
 1130 ش  ش  به  مصطفی  فرزند  غریبی  –حسین   93/6/17-  5122 شماره  32.رای 
از  مفروزی  باب خانه  یک  ملی 1199067601 ششدانگ  حوزه یک شهرضا وشماره 
پالک1568باقیمانده   که به شماره 13707تبدیل گردیده است به مساحت132مترمربع.

33.رای شماره 6026 – 93/7/12 – مهدی کاظمی فرزند عوض به ش ش 981 حوزه 
یک شهری قمشه وشماره ملی 1199844764 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از پالک 

1641 به مساحت 109/50 مترمربع.
34.رای شماره 3519 – 93/4/26 – مسعود صفائی فرزند سیروس به ش ش 2256 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199857513 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از 

پالک 1655 به مساحت ششدانگ 57/45 مترمربع.
به ش ش  اله  فرزند هدایت  سید مهدی طبیبیان   –  93/7/24  – 35.رای شماره 6465 
1041 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199066710  چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1694 و8853 الی 8863 به مساحت ششدانگ 295/90 

مترمربع.
36.رای شماره 6468 – 93/7/24 – مرضیه جام بخش فرزند حیدر به ش ش 71319  
حوزه 3 اصفهان وشماره ملی 1281811696 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1694 و8853 الی 8863 به مساحت ششدانگ 295/90 مترمربع.
فرهاد رضائی فرزند حسنعلی به ش ش 2922   –  93/7/12  – 37.رای شماره 6022 
حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209550717 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 220 مترمربع.
38.رای شماره 6042 – 93/7/12 –دلبر منصوریان فرزند رضا به ش ش 9 حوزه2 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه    6329906874 ملی  شماره  و  لردگان 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 201/85 مترمربع.
 3173 ش  ش  به  محمد  فرزند  قاسمی  علمدار   –  93/7/12  –  6043 شماره  رای   .39
حوزه2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209553228 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 201/85 مترمربع.
 391 به ش ش  علیرضا  فرزند  موسوی  –محمد   93/7/15  –   6114 شماره  40.رای 
از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1209924161 سه  مرکزی سمیرم وشماره  یک  حوزه 
 یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ

146/28 مترمربع.
41.رای شماره 6117  – 93/7/15 –سید حسن  موسوی فرزند علیرضا به ش ش 34 
از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1209790939 سه  مرکزی سمیرم وشماره  یک  حوزه 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 

146/28 مترمربع.
 190 ش  ش  به  ناصر    فرزند  عابدی  ابراهیم   –  93/7/15  –  6180 شماره  42.رای 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  1199338400سه  ملی  وشماره  شهرضا   6 حوزه 
خانه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 200/98 مترمربع.

43.رای شماره 6181 – 93/7/15 – سهیال سالک فرزند محمود به ش ش 181 حوزه 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1291063536 سه  28 اصفهان وشماره 

مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت ششدانگ 200/98 مترمربع.
44.رای شماره 5568-93/6/29 -محمد رضا آقائی فرزند عبدالرسول به ش ش 23 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1209668521 ملی  وشماره  سمیرم  یک شهری  حوزه 

یک باب خانه چهار طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 102 مترمربع.
اله به ش ش 1329  45.رای شماره   5569 -93/6/29 -تهمینه قادری فرزند رحمت 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199848247 ملی  وشماره  قمشه  شهری  یک  حوزه 
یک باب خانه چهارطبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 102 مترمربع.

46.رای شماره 3166 –93/4/18 - محمد حسن محسن پور فرزند نوراله به ش ش 332 
حوزه3شهرضا وشماره ملی1199378410 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 3211 به مساحت ششدانگ 54/10 مترمربع.
دهاقان  یک  ش  ش  به  منوچهر  فرزند  ثالثی  93/4/18مینا    –  3167 شماره  47.رای 
وشماره ملی 5129871766 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 3211 به مساحت ششدانگ  54/10 مترمربع.
48.رای شماره 4204 – 93/5/15–اسداله سری فرزند حسن به ش ش 621 شهرضا 
وشماره ملی 1198893060 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3517 باقیمانده 

و10131الی10134به مساحت 33/41 مترمربع.
49. رای شماره 6070 – 93/7/14 -ایرج حمزوی فرزند مهراب به ش ش 747 حوزه 
قشقائی شیراز وشماره ملی 2293663558 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

3761 به مساحت 174/85 مترمربع.
50.رای  شماره 3906 -93/5/5–مرتضی صادقی وصفی فرزند کرمعلی به ش ش 16 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199599018 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 8163 و13364 به مساحت ششدانگ 217 مترمربع.
51.رای شماره  3907 -93/5/5  بتول صفائی فرزند رمضان به ش ش 19حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی1199624489 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 8163 و13364 به مساحت ششدانگ 217 مترمربع.
سوم - شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

52.رای شماره 6213 -93/7/16 –حمید رضا آقا ئی فرزند آیت اله به ش ش  وشماره 
ملی 1200091558 سمیرم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 343 به 

مساحت97/83 مترمربع.
53.رای شماره 6111 -93/7/14 – جنت فخار فرزند منصور به ش ش 149 حوزه یک 
شهرضا وشماره ملی 1199366048 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 370 به 

مساحت 232/60 مترمربع.
54.رای شماره 6184 -93/7/15 رحمت اله سلمانی زاده اسفه ساالری فرزند حسینعلی 
ششدانگ   1199673722 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی  یک  حوزه   85 ش  ش  به 
که  مترمربع   153/53 مساحت  به   400 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی 

بانضمام قسمتی از پالک 399 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
55.رای شماره  5158 – 93/6/18 -فاطمه مختاری شهرضا فرزند محمد تقی به ش ش 82 
شهرضا وشماره ملی 1198763167تمامت52حبه وهشت-سیزدهم حبه مشاع از72حبه 

 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 112/85 مترمربع.
 1415 ش  ش  به  حسین  فرزند  هادی  –رضوان   93/6/18  –  5160 شماره  56.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199100552تمامت8حبه وچهار-سیزدهم حبه مشاع از72حبه 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 112/85 مترمربع.

57.رای شماره 5166 – 93/6/18فاطمه شاهچراغی فرزند رستم به ش ش 35 شهرضا 
وشماره ملی 1199124435تمامت11حبه ویک –سیزدهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ  112/85 مترمربع.
به ش ش 413  علیرضا  فرزند  باقرپورر  -مهدیه   93/6/19   – 58.رای شماره 5269 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی  1199336033 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه  مفروزی از پالک 799 به مساحت ششدانگ 197/60 مترمربع. 
59.رای شماره 5270 – 93/6/19 -محمد رضا دهقانزاد فرزند اسداله  به ش ش 1555 

قمشه وشماره ملی 1199241271 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 799 به مساحت ششدانگ 197/60 مترمربع.

60.رای شماره 6071 -93/7/14 محمد حسن ر حمتی فرزند حسین به ش ش 368 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199104655 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دوطبقه مفروزی از پالک 810 به مساحت ششدانگ 145/79 مترمربع.
 1146 ش  ش  به  اله  نعمت  فرزند  رحمتی  -زهرا    93/7/14-  6073 شماره  61.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199400653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 810 به مساحت ششدانگ 145/79 مترمربع.
62.رای شماره 5510 –  93/6/27 سیدمحمد رضا میربد فرزند ابوالقاسم به ش ش 58 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198908440 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

گاراژ مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.

63.رای شماره 5511 – 93/6/27 - ا قدس میربد فرزند ابوالقاسم به ش ش 393 حوزه 
گاراژ  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ   1198846811 ملی  وشماره  شهرضا  یک 

مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
به ش ش 19315  ابوالقاسم  فرزند  میربد  زهرا   -  93/6/27  – 64.رای شماره 5512 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198473053 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

گاراز مفروزی از پالک 912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
ابوالقاسم  به ش ش 110  65.رای شماره 5513- 93/6/27 -  فردوس میربد فرزند 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198879262 یک  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

گاراژ مفروزی ازپالک912 و913 و914 به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
66.رای شماره 5514 – 93/6/27 -اشرف آغا میربد  فرزند ابوالقاسم  به ش ش 661 
حوزه یک  شهرضا وشماره ملی  1198975946  یک  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

گاراژ  مفروزی از پالک 912 و913 و914  به مساحت ششدانگ 458 مترمربع.
67.رای شماره 5185 -93/6/18 –  عباس فخار فرزند مصطفی به ش ش 302 شهرضا 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199196681 ملی  وشماره 

مفروزی از پالک 999 به مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
68.رای شماره 5186 -93/6/18 –نجمه اسدی مهر آبادی فرزند جواد به ش ش 1657 
شهرضا وشماره ملی 1199261645 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

مفروزی از پالک 999 به مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
69.رای شماره 4885 – 93/6/10 جنت سامی  فرزند محمد  به ش ش 948 شهرضا 
به   1005 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ    1199095885 ملی  شماره   و 

مساحت 134 مترمربع.
70.رای شماره 5522 – 93/276 -محسن صداقت شهرضا  فرزند حبیب اله به ش ش 
74 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199124826 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1124  به مساحت 215/30 مترمربع.
71.رای شماره6066-93/07/14عبدالعلی طاهری فرزند عباس به ش ش 574 شهرضا 

وشماره ملی1198840031: 
به مساحت 9/84  از پالک 1125   مفروزی  باب خانه  یک  از  –ششدانگ قسمتی  الف 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 3028 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
از پالک 3028  به مساحت  65/45  از یک باب خانه مفروزی  ب- ششدانگ قسمتی 

متر مربع که بانضمام قسمتی از پالک 1125 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
ملی  و شماره  به ش ش  بهرام  فرزند  فریبا سالک  72.رای شماره 93/07/26-6481 
1190082500حوزه یک شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه 
مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از راه 

متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
یک  فرزنداصغربه ش ش4705حوزه  ربیعی  مقداد   93/07/26 شماره6483-  73.رای 
شهری قمشه و شماره ملی 1199882003 دودانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از 

راه متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
74.رای شماره6485-93/07/26زینب انصاریپورفرزندحسن به ش ش1128حوزه یک 
شهرضا و شماره ملی1199097683 یکدانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یکباب خانه 
مفروزی از پالک1168به مساحت ششدانگ167مترمربع که به انضمام قسمتی از راه 

متروکه جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است.
93/6/18معصومه درویش پوریان  فرزند حسن  به ش ش  75.رای شماره 5191 – 
1124 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199189952 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 211/42 مترمربع.
76.رای شماره 5190 – 93/6/18 -محمود عسگری  فرزند غالمرضا  به ش ش  169 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199135577 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ 211/42 مترمربع.
77.رای شماره 5573 – 93/6/29 -شیرین شویخ اهوازی فرزند کاظم به ش ش 4311 
حوزه 2 اهواز وشماره ملی 1756979901 دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 127/65 مترمربع.
78.رای شماره 5574 – 93/6/29 - نعمت اله کاویانی  فرزند علی به ش ش 54 حوزه 
یک  شهرضا و شماره ملی 1198798051  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 127/65  مترمربع.
79.رای شماره6084-93/07/14 محمد حسین اباذری فرزند حسین به ش ش 39 حوزه 
از پالک  باب مغازه مفروزی  یک شهرضا وشماره ملی 1198908254 ششدانگ یک 

2027 به مساحت 32/07 مترمربع.
 چهارم -شماره فرعی از 4 اصلی مزرعه برزوک آباد 

آقا حسین به ش ش  نره ئی فرزند  93/7/14- خلیفه عربلو   – 80.رای شماره 6110 
3634 حوزه  قشقائی شیراز وشماره ملی 2293889017 ششدانگ یک باب خانه به 

استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 833 به مساحت 197/85 مترمربع.
پنجم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه 

81.رای شماره 5188 -93/6/18 –اعظم جاوری فرزند بهمن به  ش ش 2144 حوزه 
از ششدانگ یک باب خانه  یک شهرضا وشماره ملی 1199307645 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 66 به مساحت ششدانگ 88/35 مترمربع.
–مهرداد یزدی فرزند حسین به ش ش 260 حوزه  82.رای شماره 5189 -93/6/18 
از ششدانگ یک باب خانه  یک شهرضا وشماره ملی 1199211303 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 66 به مساحت ششدانگ 88/35 مترمربع.
 1447 ش  ش  به  اله  قدرت  فرزند  علیشاهی  -93/7/16زهره    6212 شماره  83.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199208116 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

195 به مساحت 122 مترمربع.
84.رای شماره 4936 -93/6/10 –فخر السادات میر نیام  فرزند سید حسن به ش ش 
912 شهرضا وشماره ملی 1199110094 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 202/22 مترمربع.
85.رای شماره 4935 -93/6/10 – حجت اله خان احمدی  فرزند علی محمد به ش ش 
1010 شهرضا وشماره ملی 1199081191 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 495 به مساحت ششدانگ 202/22 مترمربع.
17//93/6 - مجتبی حیدریان فرزند سهراب به ش ش 366  86.رای شماره 5121 –  
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199212369 ملی  وشماره  شهرضا 

مفروزی از پالک 525 به مساحت 192/12 مترمربع.
93/6/17فرزانه شاهچراغی فرزند فضل اله به ش ش 4240  87.رای شماره 5124 – 
حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199877352 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت 192/12 مترمربع.
ششم  –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

88.رای شماره 6162 – 93/7/15  -محبوبه اسمعیلی فرزند حسینعلی به ش ش 1621 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199224911 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت ششدانگ244/20 مترمربع.
89.رای شماره 6161 -93/7/15 –کامران شماعی فرزند غالمرضا به ش ش 83 حوزه 
3 شهرضا وشماره ملی 1199403032 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت ششدانگ 244/20 مترمربع.
90.رای شماره 4858 -93/6/8 – اعظم فیاض بخش فرزند محمد حسن به ش ش 1443 
شهرضا وشماره ملی 1199849383 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

301 به مساحت 331/70 مترمربع.
91.رای شماره 6448 -93/7/4 –الهام کاظمینی فرزند عباسعلی به ش ش 34 حوزه 
یک قمشه وشماره ملی 1199308587 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 301 

به مساحت 325/80 مترمربع.
92.رای شماره 6101 -93/7/14 –جالل شبانپور فرزند ابراهیم به ش ش 583 حوزه 
یک شهرضا وشماره ملی 1198913691 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 375 به مساحت 263/57 مترمربع.
 هفتم  -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

93.رای شماره 2668 -93/4/5 –مهدی آرامی  فرزند محمد حسین  به ش ش  وشماره 
ملی 1190090147 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

110 به مساحت ششدانگ 120/50 مترمربع.
94.رای شماره 2669 -93/4/5 –سمیراعقیلی فر فرزند علیرضا به ش ش  وشماره ملی 
1190127008 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

110 به مساحت ششدانگ 120/50 مترمربع.
 77 ش  ش  به  غ.المعلی  فرزند  آقاسی  شماره3665-93/04/30زهرا  95.رای 
حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199370371 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 195 و1280 و1281 به مساحت ششدا نگ 169/18 متر مربع.
 34 به ش ش  مهدی  سید  فرزند  سیدی  96.رای شماره3664-93/04/30سید حسین 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199115193 ملی  وشماره  شهرضا 

مفروزی از پالک 195 و1280 و1281 به مساحت ششدانگ 169/18 متر مربع. 
 494 ش  ش  به  حسین  فرزند  پور  حیدر  عزت   –  93/6/27  –  5535 شماره  97.رای 
شهرضا وشماره ملی 1198948558 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 

317 به مساحت 89/76 مترمربع.
به ش ش 295  قلی  93/7/15  -شهناز شفقت فرزند صفدر   – 98.رای شماره 6120 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  ونیم  یکدانگ  ملی 1199136832  شهرضا وشماره 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
 558 ش  ش  به  قلی  صفدر  فرزند  شفقت  -زهرا    93/7/15  –  6123 شماره  99.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199032913 یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
100.رای شماره 6124 -93/7/15  - جنت شفقت فرزند صفدر قلی به ش ش ش 928 
شهرضا وشماره ملی 1199020079 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
 189 ش  ش  به  قلی  صفدر  فرزند  شفقت  اعظم   93/7/15  –  6125 شماره  101.رای 
شهرضا وشماره ملی 1199058203 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 317 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
نهم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد  

102.رای شماره2712-93/04/07مرتضی صادقی وصفی فرزند کرمعلی به ش ش 16 
ح یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199599018 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 22 به مساحت ششدانگ140/25 مترمربع.
103.رای شماره2713-93/04/07بتول صفائی فرزند رمضان به ش ش 19 حوزه یک 
مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199624489 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 22 به مساحت ششدانگ 140/25 مترمربع. 
104.رای شماره 5503 – 93/6/27 - افسر آغا طبیبیان فرزند حسین  به ش ش 1422 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199070521 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
 مفروزی از پالک 36 و1466 و1467 و1469 به مساحت ششدانگ 374/50 مترمربع .
105.رای شماره 5504  - 93/6/27  –عباسعلی طهرانی فرزندشهریار  به ش ش 50 حوزه 
یک  شهرضا  وشماره ملی 1198957158 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه 
 مفروزی از پالک 36 و1466 و1467 و 1469 به مساحت ششدانگ 374/50  مترمربع.

106.رای شماره 5175 -93/6/18 –محمد جواد طبیبیان  فرزند علی  به ش ش 6160 
شهرضا وشماره ملی 1199896551سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 187 به مساحت ششدانگ 108/95 مترمربع.
107.رای شماره 5183  - 93/6/18 – محمد حسین رحیمی  فرزند غالمرضا  به ش ش 
8407 شهرضا و شماره ملی  1199919020 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 187 به مساحت ششدانگ 108/95 مترمربع.
108.رای شماره 6446 – 93/7/24 – حجت اله مندکیان شهرضا فرزند ولی اله به ش 
خانه  باب  یک  م 1199896128 ششدانگ  یک شهری شهرضا وش  ش 6117 حوزه 

مفروزی از پالک 1235 به مساحت 199/20 مترمربع.
به ش ش  1462   قلی  فرزند جعفر  یونسی  93/7/15مظفر   – 109.رای شماره 6164 
حوزه یک  شهرضا وشماره ملی1199010731 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1254 به مساحت ششدانگ 266/05 متر مربع.
110.رای شماره 6165 -93/7/15  –زهرا گالبی  فرزندمحمد علی  به ش ش 1087 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199081965 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1254 به مساحت ششدانگ 266/05 مترمربع.
تبدیل  اصلی  شماره225-  به  که  آباد  میر  مزرعه  –اصلی   68/1 از  مفروزی  شماره 

گردیده است
111.رای شماره 5616 – 93/6/29 – سید جمال فاطمی شهرضا فرزند سید مصطفی 
به ش ش 434 شهرضا وشماره ملی 1198901081 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  

به مساحت 212/36 مترمربع.
 دهم -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

112.رای شماره 6461 -93/7/24 –خدا رحیم انصاری فرزند عسگر به ش ش 8 حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209821370 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1 به مساحت 144 مترمربع.
113.رای شماره 6466 -93/7/24 –اصغر انصاری فرزند عسکر به ش ش 117 حوزه 
از  مفروزی  باب خانه  یک  ملی 1209844397 ششدانگ  دو مرکزی سمیرم وشماره 

پالک 1 به مساحت 144 مترمربع.
114.رای شماره 6156 – 93/7/15 – محمد حسن ترابی فرزند ولی اله به ش ش 665 
شهرضا وشماره ملی 1199107621 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 

به مساحت 99/75 مترمربع.
115.رای شماره6160 – 93/7/15  -بهروز نجفی کشکولی فرزند عوض  به ش ش 127 
حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209566982 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
انتقال  496 به مساحت 172 متر مربع.درازاء172سهم مشاع از14520سهم ششدانگ 

عادی از طرف محمود فرهمند.
116.رای  شماره 6093 -93/7/14 –ایرج محسنی شاد فرزند حسینقلی به ش ش 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 2391429037 ششدانگ  ممسنی وشماره   4 159 حوزه 

مفروزی از پالک 516 به مساحت 168/55 مترمربع.
117.رای شماره 6605 -92/12/11 – جعفر علی اسمعیل پور فرزند حسین به ش ش 
14 حوزه  یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129750489 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 537 به مساحت 142/35 مترمربع.
 یاز دهم - شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد 

118.رای شماره 5575 -93/6/29 – حبیب اله یعقوبی فرزند اکبر به ش ش 879 حوزه 
یک شهرضا وشماره ملی 1199019585 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
119.رای شماره 5578 – 93/6/29 -نسرین احمدیان شهرضائی فرزندرمضان به ش 
ش 520 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199032530 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
 دوازدهم  - شماره مفروزی از 157 - اصلی  مزرعه محمودیه 

120.رای شماره 6041 – 93/7/12 – صنوبر بمانی فرزند علی حسن به ش ش 1158 
 سمیرم وشماره ملی 6299577371 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/30مترمربع.

                      سیز دهم -شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 
121.رای شماره 6080 -93/7/14  –نوروز ماهری زاده  فرزند محمد علی به  ش ش 
1862 حوزه  4 ممسنی و شماره ملی 2391387180 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی 
از پالک 14 به مساحت229مترمربع. درازاء یک حبه ویک- چهارم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامی.
نیا فرزند عبدی به ش ش 524  –حسینعلی صیاد  122.رای شماره 6191 -93/7/16 
حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2294724208 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 14 به مساحت 228 متر مربع. درازاء یک حبه ویک- پنجم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف غالمرضابهرامی.
123.رای شماره 6102 – 93/7/14 –نیاز علی اژدری فرزند محمد به ش ش 169  حوزه 
2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209567431 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

15 به مساحت 178/20 مترمربع.
124.رای شماره 7103 -92/12/22 –محمود کیامرثی نسب  فرزند کوچکعلی به ش ش 
77 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293736598 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 52 به مساحت 169/20 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/09/16                                                                                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم:93/10/01  
م الف:398 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا                                                                                                                                   

ابالغ نسخه ثانی دادخواست
کازرونی  مرحوم  ورثه  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  ابالغ  آگهی   9/568
مصطفی – مرتضی – مجتبی – کاظم و ورثه زهراء ورثه محسن ورثه صدیقه مبنی 
بر خروج موضوعی باغ ابتیاعی در پالک 374 فرعی از 391 اصلی واقع در گلدشت 
پنج شنبه  روز  برای  و  ثبت  68/93داصل49  کالسه  به  که  نموده  دادگاه  این  تقدیم 
لحاظ  به  خواهان  دادخواست  به  بنا  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت   93/11/9 مورخ 
مجهول المکان  بودن خواندگان و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر و از خوانده دعوت 
دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  می شود 
طبقه سوم دادگاه تجدیدنظر دادگاه  و ضمائم آن به این دادگاه به نشانی اصفهان – 
اصل49 مراجعه نمایید.م الف:25298 دادگاه ویژه اصل 49  انقالب اسالمی اصفهان – 

در اصفهان
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سپاهانیهادرکیشاردومیزنند

بازیکنان س��پاهان که پس از برگزاری آخرین دیدار خ��ود در چارچوب هفته 
هفدهم لیگ برتر همچنان در تعطیالت بسر می برند دور جدید تمرینات خود را 
از روز چهارشنبه هفته جاری سوم دی ماه در اصفهان آغاز می کنند. تیم فوتبال 
سپاهان تمرینات خود را از سوم دی استارت می زند و هفته آینده نیز برای برپایی 

اردویی تدارکاتی راهی کیش می شود.
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 رضایت از اردوی مینی 
 بسکتبال در اصفهان 

 ۲ بازیکن خارجی
 در تمرینات ذوب آهن

مس��وول کمیته مینی بسکتبال فدراس��یون بس��کتبال گفت: در بحث 
اس��تعدادیابی روی منطقه خاصی از کشور تمرکز نداش��ته ایم و فقط به 
استعداد و توانایی بازیکنان توجه کرده ایم.اردوی آماده سازی تیم ملی مینی 
بسکتبال کشور )جوانان ۲۰۲۰( از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به میزبانی خانه 
بسکتبال اصفهان برگزار شد و به پایان رسید.حمید خلیلی مسوول کمیته 
مینی  بسکتبال فدراسیون بسکتبال در خصوص کم و کیف برگزاری این اردو 

گفت: شرایط برگزاری این اردو از سطح خوبی برخوردار بود.
 به دلیل آسان شدن رفت و آمد و شرایط سنی بازیکنان، ما بازیکنان را به دو 
گروه شمال و جنوب کشور تقسیم بندی کرده ایم که این اردو، سومین اردوی 
آماده سازی منطقه جنوب بود که به میزبانی اصفهان برگزار شد.وی در پایان 
گفت:جا دارد اینجا از میزبانی خوب استان اصفهان و همکاری و هماهنگی 

آنها برای برگزاری این اردو هم تشکر کنم.

به نقل از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن اصفهان، تیم فوتبال ذوب آهن تمرینات 
 خود را برای ادامه رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، از روز دوم دی پیگیری

 می کند.
عالوه بر بازیکنان این تیم که از روز دوم دی ماه در اردو حضور دارند، قرار است یک 
 بازیکن، از آمری��کای جنوبی و یک بازیکن از آفریق��ا در تمرینات ذوب آهن حضور

 یابند.
این بازیکنان از کشورهای آرژانتین، و آفریقای جنوبی بوده و در صورتی که یحیی 
گل محمدی از کیفیت فنی و آمادگی آن ها رضایت داشته باشد،  می توانند به مجموع 

نفرات این تیم اضافه شوند.
ذوب آهن جای ۶ بازیکن را در لیس��ت نف��رات خود خالی می بین��د و قصد دارد با 
حفظ نفرات فعلی خود و اضافه کردن بازیکنان مورد  نیاز در پست هایی که در آنها 
 جای خالی بازیکنان را احساس می کند،  در نیم فصل دوم روند خوب خود را حفظ

 کند.

شاگردان لوئیز فن خال مقابل میزبان 
خود، اس��تون ویال به نتیجه تس��اوی 
رضایت دادند تا نوار پیروزی های متوالی 

این تیم در عدد شش قطع شود.
 هفت��ه هفدهم لی��گ برت��ر انگلیس 
عصرروز )ش��نبه( با انجام شش دیدار 
دنبال شد. در مهمترین بازی استون ویال 

در ورزشگاه ویالپارک پذیرای منچستریونایتد بود که دو تیم در 
پایان 9۰ دقیقه این دیدار به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

استون ویال ابتدا با گل دقیقه 18 کریستین بنتکه از میهمان خود 
پیش افتاد اما در ادامه رادامل فالکائو در دقیقه 53 گل تساوی 
تیمش را که گل دوم خودش در فصل جاری لیگ برتر بود، به 
ثمر رساند. همچنین از دقیقه ۶5 استون ویال در پی اخراج گابریل 
آگبونالهور 1۰ نفره به بازی ادامه می داد که ش��یاطین س��رخ 
نتوانستند از برتری نفری خود استفاده الزم را ببرند.شاگردان 
لوئیز فن خال با این تس��اوی 3۲ امتیازی شدند و همچنان در 
مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر ایستادند. استون ویال هم 

۲۰ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول لیگ برتر صعود کرد.
وقت�ی مهاجمان م�ان گلزن�ی می کنن�د، خیلی 

خوشحال می شوم
 س��رمربی هلندی تیم فوتبال منچس��تریونایتد معتقد است 
اگر ش��اگردانش به فکر قهرمانی در لیگ برتر هستند نباید در 
بازی هایی مثل دیدار با استون ویال امتیاز از دست بدهند. لوئیز 
فن خال در پی تساوی یک بر یک شاگردانش در خانه استون ویال 

در هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس گفت: 
وقتی تیم بهتر میدان هستید باید برنده 
بازی بشوید. ما در نیمه نخست فاقد قدرت 
تهاجمی الزم بودیم هرچند فکر می کنم 
با این حال تیم برتر میدان بودیم. در 45 
دقیق��ه اول مالکیت توپ و می��دان را به 
خوبی در اختیار داشتیم ولی نتوانستیم 
موقعیت های زیادی روی دروازه استون ویال خلق کنیم.سرمربی 
هلندی شیاطین سرخ در خصوص تغییر پست مایکل کریک از 
دفاع به خط میانی در نیمه دوم اظهار داش��ت: با حضور کریک 
در خط هافبک توپ های بیشتری به بازیکنان ما در خط حمله 
می رسد و این چیزی بود که ما به آن نیاز داشتیم برای همین 
تیلور بلکت را به جای درن فلِچر به زمین فرستادم و مایکل را از 
خط دفاعی به خط میانی اضافه کردم. البته می توانستم تغییرات 
دیگری هم داشته باش��م چون تیم نیاز داش��ت تا هجومی تر 
بازی کند. برای فالکائو خوشحالم چون وقتی مهاجمان گلزنی 
می کنند، خیلی خوشحال می شوم.فن خال در پایان خاطرنشان 
کرد: اگر منچستریونایتد می خواهد در کورس قهرمانی بماند 
باید بازی های از این دس��ت را با پیروزی پشت  سر بگذارد. من 
نیمه اول بازی منچسترسیتی و کریس��تال پاالس را دیدم که 
بدون گل تمام شد ولی در نهایت بازی با نتیجه 3 بر صفر به سود 
سیتی تمام شد و این چیزهاست که تفاوت تیم ها را رقم می زند. 
ما باید این بازی را می بردیم ولی هنوز تا انتهای فصل راه زیادی 

باقی مانده است.

محمدعلی کلی بوکسور مشهور آمریکایی 
به دلیل بیماری ذات الریه در بیمارس��تان 

بستری شد.
 به گزارش اسوشیتدپرس، قهرمان سه دوره 
بوکس س��نگین وزن جهان که با بیماری 
پاریکنسون هم دسته و پنجه نرم می کند، 
 هم اکنون تحت معالجه قرار دارد اما گفته

 می شود جای نگرانی نیست و به زودی مرخص خواهد شد. 
به درخواست خانواده کلی، جزییات بیشتری از حال این بوکسور 
7۲ ساله که پس از گرویدن به اسالم در فعالیت های سیاسی نیز 
نقش داشت و به همین دلیل بیش از سایر قهرمانان ورزشی در 

جهان مطرح شد، منتشر نشده است. 
وی آخرین بار شهریورماه برای شرکت در مراسم اهدای جوایز 
بشردوستانه محمدعلی کلی، در شهر محل زندگی خود در یک 

مکان عمومی ظاهر شد اما در این مراسم صبحت نکرد. 
چه طورکلی به محمد علی مبدل شد؟

در فاصله میان این دو مس��ابقه، کاسیوس به دالیل دیگری نیز 
مطرح و معروف ش��د. او دین اس��الم را پذیرفت و نام خود را به 
محمد علی تغییر داد. سال های 19۶۶ و 19۶7 برای وی سا ل 
 های پر مشغله ای بودند. چرا که او مجبور شد هفت بار از عنوان

 قهرمانی اش دفاع کند. هیچ یک از قهرمانان سابق دنیا در طول 
یک سال این کار را در چنین دفعاتی انجام نداده اند.

در سال 19۶۶ بود که وی به از حضور در ارتش آمریکا برای جنگ 
ویتنام سر باز زد و اعالم کرد که هرگز به روی هم نوعان ویتنامی 

خود آتش نمی گشاید، که همین مساله 
مدت ها س��ر زبان ها بود و پس از آن 
حتی از حضور در رقابت های بوکس 
به مدت 5 سال محروم شد و گواهینامه 
بوکسش نیز به حالت تعلیق در آمد، 
 البته مدت��ی بعد ای��ن محکومیت به

 3 سال کاهش پیدا کرد.
در س��ال 197۰ پس از س��پری کردن دوران محرومیت خود 
بار دیگر جواز بوکس خود را دریافت ک��رد، اما به علت وقفه ای 
چند س��اله در ورزش حرف��ه ای عنوان قهرمانی س��ال 1971 
 رادر مب��ارزه ای با جو فری��زردر مادیس��ون اس��کوار گاردن از 

دست داد. 
سال 1971 بود که کلی بار دیگر به رینگ بازگشت و نخستین 
شکس��ت حرفه ای خود را پس از س��ال ها، در برابر جو فریزیر 
پذیرفت. به نوشته پایگاه اینترنتی »دویچه وله«، بسیاری در پی 
این حادثه، نام او را از سیاهه »اسطوره ها« بیرون کشیدند، اما کلی 
باز هم به اوج بازگشت و دو بار دیگر قهرمان جهان شد. موفقیتی 

که هنوز هیچ مشت زنی آن را به دست نیاورده است.
در سال 198۲ محمد علی دچار سندروم پارکینسون شد، اما از 
محبوبیتش نزد مردم و هوادارنش چیزی نکاست و همچنان مورد 
توجه میلیون ها نفر در سراسر جهان بود. در سال 199۶ افتخار 

روشن کردن مشعل المپیک را در جورجیای آتالنتا پیدا کرد.
محمد علی در حال حاضر همراه خانواده اش در میشیگان زندگی 

می کند.

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس

منچستریونایتد مقابل استون ویالی ۱۰ نفره متوقف شد
اسطوره مشت زنی جهان 

محمدعلی کلی در بیمارستان بستری شد

 
  

تدوین برنامه اس��تراتژیک در ورزش کشور 
از جمله اقداماتی اس��ت که سال ها مدیران 
ورزش کیفیت عملکرد خود را با آن سنجیده 
و در پی تغییر نگاه ها به دس��تگاه تحت امر 
خود بوده  اند، اما اینکه از حرف تا عمل چقدر 

فاصله است را کسی نمی داند!
اگر تعریفی س��اده از برنامه راهب��ردی و یا 
استراتژیک بخواهیم با یک جستجوی سریع 
و کوت��اه در وب ب��ه این عبارات می رس��یم: 
»برنام��ه ریزی راهب��ردی- اس��تراتژیک- 
فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد 
س��ازمان و تصمیم گی��ری ب��رای چگونگی 
یافتن مناب��ع مورد نی��از برای رس��یدن به 
مقص��ود اس��تراتژی، ص��ورت می گی��رد. 
 این فراین��د اف��راد و مناب��ع را نیز ش��امل

 می شود. 
برای آنک��ه س��ازمان بداند به کج��ا خواهد 
رف��ت باید بدان��د اکن��ون دقیقاً کج��ا قرار 
گرفته است. پس از آن باید آنچه می خواهد 
باشد را به درس��تی تعریف کرده و چگونگی 

 رس��یدن ب��ه آن جای��گاه را مش��خص
 کند.

 مس��تندات حاصل از این فرایند را برنامه 
راهبردی سازمان می نامند. در بسیاری 
از س��ازمان ها برنامه راهب��ردی درباره 
این است که س��ال آینده س��ازمان به 

کجا خواهد رسید که به طور معمول تر در 
خصوص سه تا پنج سال آینده )دراز مدت( 

 نیز صادق است، اگرچه بعضی از سازمان ها 
 چشم انداز خود را تا ۲۰ سال آینده گسترش

 داده اند.« 
تعری��ف برنامه راهبردی مش��خص اس��ت، 
دس��تگاه ورزش کش��ور نیز همچون سایر 
وزارتخانه ه��ا و نهاده��ا از برنام��ه مص��وب 
اس��تراتژیک به��ره من��د اس��ت ک��ه زی��ر 
 مجموع��ه قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه

 )1394 � 139۰( به شمار می رود. این بسته 
اجرایی مص��وب، دس��تورالعمل برنامه های 
عملیاتی دس��تگاهی )موضوع م��اده ۲17 
قانون برنامه پنجم توس��عه( وزارت ورزش و 
جوانان را در 5 بس��ته اجرایی فرعی ش��امل 
توس��عه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و 
ارتقاء ورزش قهرمانی و ساماندهی به ورزش 
حرفه ای، ساماندهی امور جوانان، فرهنگی 
و تربیتی، توس��عه زیرس��اخت ها، نگهداری 

و بازس��ازی اماک��ن ورزش��ی و جوان��ان را 
برمی شمارد که راهبردها در دوازده عنوان و 
 سیاست های اجرایی در 97 عنوان شرح داده 

شده اند. 
این بسته اجرایی مصوب که افق پیش روی 
ورزش کشور را برای تحقق اهداف مرتبط با 
توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه ای، 
جوانان، فرهنگی، زیرساخت ها و نگهداری 
اماکن ترسیم کرده اس��ت برای تحول نظام 
اداره ورزش کش��ور و دگرگون ش��دن حال 
ورزش کافی اس��ت اما چرا دستگاه ورزش 
کش��ور به جای صحب��ت از تدوی��ن برنامه 

استراتژیک، روش اجرایی شدن 
برنامه های��ی که پیش از 

این به مرحل��ه تدوین 

رس��یده و آم��اده عملیاتی 
شدن است را در پیش نمی گیرد؟ 

صحبت از وجود برنامه و آرزوی به ثمر 
نشس��تن آن به خودی خ��ود اتفاقی خوب 
 اس��ت اما از ح��رف تا عم��ل چه ق��در راه

 است؟ 
ضعف دس��تگاه ورزش کش��ور که هیچ گاه 

موفق به دس��ت یابی تمام و کمال به اهداف 
مدون نش��ده اس��ت و هر روز و هر س��اعت 
یک اش��کال و اش��تباه دیگر چ��رخ ورزش 
 کش��ور را کندت��ر می کند ناش��ی از همین

 است. 
مدیران عالی ورزش کش��ور، چه آنهایی که 
دهه های قبل به دنبال تدوین اولین س��ند 
جامع ورزش کش��ور بودند، چه آنهایی که 
سند طراحی شده را نپس��ندیده و با هدف 
به کرس��ی نش��اندن اهداف ذهنی خود راه 

دیگری در پیش گرفتن��د و چه مدیرانی که 
قرعه تغییر و تحول مدیریت ورزش کشور از 

معاونت رییس جمهوری و ریاست سازمان 
تربیت بدن��ی ب��ه وزارت ورزش و جوانان به 
نام آنها خورد همواره اولی��ن وظیفه خود را 
ترس��یم یک برنامه طوالنی مدت راهبردی 
ب��رای تغییر اوضاع ورزش کش��ور و س��ند 
خوردن موفقیت های احتمالی متعاقب آن 
به نام خود دانس��ته اند در حالی که یک بار 
تدوین س��ند راهبردی کافی است و هزینه 
و ان��رژی باقی مان��ده بای��د در راه عملیاتی 
ش��دن آن و ب��ر اس��اس ش��رایط در جهت 
 کیفی س��ازی و به روز کردن سند هزینه 

کرد. 
اما جال��ب اینک��ه مدیران س��طح اول 
ورزش کش��ور نیز به فاصله ای 
که اش��اره کردیم کاماًل 
واقف هستند. همان 
طور ک��ه در هر 
و  س��مینار 

همایش��ی که فرصت دس��ت می دهد آنچه 
که بر آن تأکید می شود موانع اجرایی شدن 

اهداف و برنامه هاست. 
همان طور که غالمرضا شعبانی بهار معاون 
توس��عه ورزش همگان��ی وزارت ورزش و 
جوانان که در همایش آموزش مدیران ورزش 
و جوانان کشور به عنوان یکی از سه مدرس 
این دوره آموزش��ی عالی صحبت می کرد به 
همین موضوع اش��اره کرده است: »چیزی 
که در برنامه ریزی استراتژیک به آن تاکید 
می شود فرآیندی اس��ت که یک برنامه ریز 

باید آن را تدوین کند.
 در بس��یاری از برنامه های��ی ک��ه منته��ی 
ب��ه شکس��ت می ش��وند فراین��د آموزش 
و برنامه ری��زی ب��ه ص��ورت بایس��ته و 
 شایس��ته م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت��ه 

است.«
معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان موانعی نیز برای این راه برش��مرد 
و گفت: »عدم آگاهی و خ��ود فریبی برخی 
مدیران ارش��د به وضعیت واقعی س��ازمان، 
تاکید بر حفظ ش��رایط موجود س��ازمان و 
خود، عدم آشنایی به مزیت ها و تکنیک های 
برنامه ریزی مدیران، ب��اال بودن هزینه های 
پیاده سازی برنامه استراتژیک، زمان بر بودن 
پیاده سازی برنامه، کمبود نیروی متخصص 
برای تدوین و اجرا و ارزیابی در س��ازمان و 
دسترسی نداشتن سازمان ها به اطالعات و 
 آمار درون و برون سازمان از جمله این موانع

 است.«
همان طور که شعبانی بهار می گوید شالوده 
و ش��اکله تدوین برنامه، داش��تن نیروی 
متخصص و پرهیز از ش��تابزدگی است. 
مه��م این اس��ت که بین��ش و نگرش 
باید در س��ازمان وجود داشته باشد. 
توس��عه اتفاق نمی افتد مگر این 
 که از ای��ن برنامه ه��ا پیروی 

کنیم.
 این تفکر استراتژیک فارغ 
از صحب��ت در مورد آن 
در مجموع��ه ورزش 
باید حاکم شود که 
قطعاً دراین صورت 
در اج��را موف��ق 
هی��م  ا  خو

شد. 

از حرف تا عمل راهی طوالنی است

تحولورزشنیازمندتفکراستراتژیکاست
توسعه اتفاق نمی افتد مگر اینکه از برنامه ها پیروی کنیم

 کسب سومی اصفهان 
درمسابقات باستانی کشور

یازدهمی��ن دوره مس��ابقات 
قهرمان��ی کش��ور باس��تانی 
جانبازان و معلوالن با قهرمانی 
خراس��ان جنوبی به کار خود 

پایان داد.
تیم خراسان جنوبی با مجموع 
71 امتیاز ب��ه عنوان قهرمانی 
دست یافت، تهران با 59 امتیاز 
نایب قهرمان شد و عنوان سوم 
به تی��م اصفهان ب��ا 49 امتیاز رس��ید.در مجم��وع 11۰ نفر در 
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کش��ور از استان های البرز، 
ایالم، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، 
کرمانشاه، لرستان، مازندران، همدان و قزوین شرکت داشتند.

یازدهمین دوره رقابت های ورزش باستانی قهرمانی کشور از ۲5 
تا ۲8 آذرماه در زورخانه سالمت شهر تهران برپا بود.

درهفته پایانی مرحله مقدماتی بسکتبال باویلچر

 مخابرات اصفهان باغلبه برپگاه فارس 
به مرحله نهایی راه یافت!

  اصغ�ر قلن�دری- درهفته 
پایان��ی مرحل��ه مقدمات��ی 
مسابقات لیگ برتربسکتبال با 
ویلچرکش��ور،تیم مخاب��رات 
اصفهان دربازی برگشت تیم 
بانتیج��ه  را ف��ارس  پ��گاه 
دادوب��ه  77بر۶۲شکس��ت 

مرحله نهایی راه یافت.
تی��م بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر 
مخابرات اصفهان،مدعی کس��ب قهرمانی این دوره رقابت های 
لیگ برتر ایران، دردیدار رفت که درشیرازبرگزارش��د، با نتیجه 
71بر۶1میزبان رامغلوب کرده بود با این پیروزی جزو چهار تیم 

برتر،به مرحله نهایی راه یافت.
دیدارهای مرحله نهایی طی دو روز ۲4و۲5دی ماه 93درش��هر 
داوطلب میزبانی ب��ه صورت تمرکزی وبه ط��ور دوره ای برگزار 

خواهد شد.
در این دوره بازی های لیگ برتربسکتبال باویلچرکشور هفت تیم 
آلومینیوم اراک، هیات خوزستان، ایثارقم،شهرداری آمل،پگاه 
فارس،هیات زنجان ومخابرات اصفهان در دوگروه 4و3تیمی به 

رقابت پرداختند.

قهرمانی انقالب در مسابقات واترپلو
تیم استخر انقالب در مسابقات 
واترپلوی زیر 14 س��ال استان 
اصفهان به مقام قهرمانی دست 

یافت.
پ��س از پای��ان رقاب��ت ه��ای 
واترپلوی زیر 1۲ س��ال استان 
اصفه��ان، از دو هفت��ه پی��ش 
مسابقات واترپلوی زیر 14 سال 
اس��تان یادواره ش��هید زین العابدین با حضور ۶ تیم در استخر 
انقالب آغاز که روز جمعه با برگزاری دیدار رده بندی و مس��ابقه 
فینال به پایان رسید .تیم های فوالدمبارکه، مقاومت، شهرداری، 
استخر انقالب، آکادمی ایرانیان و شهرضا در این رقابت ها حضور 
داشتند.در مراس��م اهداء کاپ و مدال مهرزاد خلیلیان، مسعود 
جابرزاده و بابک بس��یطی رئیس، دبیر و مسوول کمیته واترپلو 

هیات شنای استان اصفهان حضور داشتند.

لیگ دسته یک والیبال بانوان
باریج اسانس حذف شد

تیم والیبال بانوان باریج اسانس 
کاش��ان از صعود ب��ه مرحله 
پلی آف لیگ دسته یک بازماند.

دور برگش��ت لیگ دسته یک 
بانوان ای��ران )ج��ام زنده یاد 
حسین معدنی( که به صورت 
متمرک��ز برگ��زار می ش��ود از 
چهارش��نبه ۲۶ آذرم��اه ب��ه 

میزبانی تهران آغاز شد.
در نهایت بعد از س��ه روز رقابت 8 تیم ش��رکت کننده و با توجه 
به نتای��ج دور رفت این رقابت ه��ا، تیم های منطق��ه یک تهران 
و س��فیر قم از گ��روه اول و تیم ه��ای میزان خراس��ان و معدن 
اس��تقالل آباده از گروه دوم ب��ه مرحله نهایی لیگ دس��ته یک 
صعود کردن��د.در گروه ی��ک ای��ن رقابت ها تیم ه��ای منطقه 
یک تهران، باریج اس��انس کاش��ان، س��فیر قم و نماینده کرج 
 حضور داش��تند و مس��ابقات آن��ان در خانه والیب��ال پیگیری

 شد.

 برگزاری مرحله دوم لیگ شنای
 استان

مرحله دوم لیگ شنای استان 
اصفهان روز جمعه در اس��تخر 

هاتف برگزار شد.
مرحله دوم لیگ شنای استان  

اصفه��ان روز جمع��ه با حضور 
۲۲۰ شناگر در قالب 1۲ تیم در 
اس��تخر هاتف برگزار شد.گامر 
دیالنچیان رییس سازمان لیگ 
شنای اس��تان اصفهان سطح 
این مرحله را باال دانس��ت و اظهار داشت: خوشبختانه خطاهای 
شناگران در این مرحله نسبت به مرحله نخست کمتر شده بود و 
حضور ۲۲۰ شناگر نوید این را می دهد که در آینده شنای استان 
پیشرفت چشمگیری کند.وی در پایان گفت: برخی از شهرستان 
ها و استخرهای استان بحث استعدادیابی را جدی گرفته اند که 
این به سود هیات شنای استان اس��ت و این استعدادها تنها در 

مسابقات لیگ استان دیده می شوند.
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مفاد آرا
9/377آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  قانون مذکور توسط هیات حل  ماده یک  اجرای  در  که 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1( رای شماره 139360302032000600 مورخ 1393/08/11 خانم معصومه السیبی 
پالک  طالقان  مزرعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  شیرازانی 
خانم  رسمی  مالک  متر   259/59 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا  32اصلی 

معصومه السیبی شیرازانی می باشد.
2( رای شماره 139360302032000553 مورخ 1393/07/26 خانم معصومه اله یاری 
اردستانی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از گل انجیله پالک 

9 اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 909/27 متر.
صادقی  مجید  آقای   1393/07/12 مورخ   139360302032000541 شماره  رای   )3
از پالک  باغ احداثی بر روی قسمتی  اردستانی فرزند غالمحسین ششدانگ یک درب 
23 فرعی واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به 
رسمی  مالک  اردستانی  فدوی  علیرضا  طرف  از  عادی  انتقال  مترمربع   550 مساحت 

می باشد.
قاسمیان  حسن  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000662 شماره  رای   )4
پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  باغ  درب  یک  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  اردستانی 
4226 فرعی واقع در اردستان از یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 

به مساحت 710/27 مترمربع انتقال رسمی از طرف سید علی میرحیدری می باشد.
زارعی  عباس  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000663 شماره  رای   )5
اردستانی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه ملک احداثی بر روی قسمتی از پالک 5975 
به مساحت  اصفهان  ثبت  هفده  اصلی گرمسیر بخش  یک  از  اردستان  در  واقع  فرعی 

369/65 مترمربع انتقال رسمی از طرف محمدعلی زارعی می باشد.
محمدرضا  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000658 شماره  رای   )6
اردستانی فرزند کرم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 34 فرعی از 15 اصلی گرمسیر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

201/24 مترمربع انتقال رسمی از طرف مراد فالح نژاد چهار میلی و غیرو می باشد.
آقای خسرو  7( رای اصالحی شماره 139360302032000604 مورخ 1393/08/11 
مهری اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 1430/1 فرعی از یک اصلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 213/02 
مترمربع انتقال رسمی از طرف حسن مهری اردستانی که پالک مورد تقاضا در رای و 

آگهی قبلی 1430 قید گردیده است.
عزیزی  سارا  خانم   1393/09/02 مورخ   139360302032000659 شماره  رای   )8
قرقری فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 34 فرعی از 15 اصلی گرمسیر واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

201/24 مترمربع انتقال رسمی از طرف محمدرضا اردستانی می باشد.
مهدی  سید  آقای   1393/09/02 مورخ   139360302032000660 شماره  رای   )9
طباطبائی کچومثقالی فرزند سید علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 129 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان 
طباطبایی کچومثقالی  علی  از طرف سید  انتقال رسمی  مترمربع   110/37 به مساحت 

می باشد.
منتهائی  اعظم  خانم   1393/09/02 مورخ   139360302032000661 شماره  رای   )10
از ششدانگ یک باب خانه احداثی بر  کچومثقالی فرزند غالم حسین سه دانگ مشاع 
روی قسمتی از از پالک 129 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان

مثقالی  کچو  طباطبائی  از طرف سیدعلی  انتقال رسمی  مترمربع   110/37 به مساحت 
می باشد.

تاریخ انتشار اول:1393/09/16
تاریخ انتشار دوم:1393/10/01 

م الف:417 عصاری رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اردستان
ابالغ رای 

10/1 کالسه پرونده:93-903 شماره دادنامه:1319-93/8/4 تاریخ رسیدگی:93/7/27 
 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: قدرت ا... سلیمانی فرد
خ  نشانی  جهانگیری  حمید  وکیل:  صادقیان  شهید  خ   – ملک شهر   – اصفهان  نشانی 
بزرگمهر – ابتدای هشت بهشت غربی – مجتمع فردوسی – ط اول – واحد یک خوانده: 
اصغر موزرمنی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
به صدور رای  مبادرت  به شرح زیر  و  اعالم  را  اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حمید جهانگیری به وکالت 
آقای قدرت ا... سلیمانی فرد فرزند قربانعلی به طرفیت آقای اصغر موزرمنی به خواسته 
مطالبه وجه 7 فقره سفته به شماره 0128430 الی 0128436 جمعًا مقوم به سی و پنج 
ریال و خسارت  به 15/000/000  مقوم  پرداخت  عدم  التزام  نیز وجه  و  ریال  میلیون 
وکیل خواهان  تامین خواسته  و  دادرسی  مطلق خسارات  و   93/4/30 از  تادیه  تاخیر 
با استناد به تصاویر مصدق 7 فقره سفته مشروحه فوق و یکبرگ صورتجلسه عادی 
مورخه 93/2/8 که توسط خود ایشان تنظیم گردیده و در بند ب صورتجلسه مذکور به 
صراحت قید گردیده چنانچه مبلغ سفته های متنازع عنه به عنوان بخشی از بدهی خوانده 
در تاریخ 93/6/30 بدهی علت در سررسید تادیه نگردیده عالوه بر اصل مبلغ و خسارت 
تاخیر تادیه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان خسارت به خواهان بپردازد 
خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه اصفهان زیبا مورخه 
ابراز و  93/6/20 در جلسه رسیدگی حضور نداشته هیچگونه الحیه یا دفاعیه ای نیز 
ارائه ننموده است لذا با توجه به اظهارات و مستندات ابرازی وکیل خواهان و مصون 
ماندن آن از هرگونه تعرض شورا دعوی مطروحه راوارد و ثابت تشخیص مستنداً به 
تجارت و 198و515و519و522  قانون  قانون مدنی و 307و309  مواد 219-190-10 
میلیون  پنج  پرداخت سی و  به  بر محکومیت خوانده  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون 
ریال بابت وجه 7 فقره سفته به شماره های 0128430 الی 0128436 و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/4/30 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
به عنوان خسارت که طبق توافق خواهان و خوانده طی صورتجلسه مورخه 93/2/8 
و در حضور شهود به امضاء رسیده است و پرداخت مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
الزم به ذکر است قرار تامین خواسته با توجه به عدم تودیع هزینه خسارت احتمالی 
صادر نگردیده است.م الف:25272 شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  تاریخ   93/8/28-1508 دادنامه:  شماره   649-93 پرونده:  کالسه   10/2
93/8/21 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی رحیمی 
کوچه شهید محمدعلی جعفری   – خ مطهری   – کلیشاد   – کلیشادی نشانی فالورجان 
خوانده: الهه خدابنده سامانی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه ضرر و زیان ناشی 
از تصادف به انضمام کلیه خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
الهه خدابنده  شورا: در خصوص دعوی آقای علی رحیمی کلیشادی به طرفیت خانم 
سامانی به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصادف به انضمام کلیه خسارت 
مالحظه کروکی تصادف و نظریه کارشناس رسمی   – با عنایت به محتویات پرونده 
مواد  استناد  به  لذا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  دعوی مطروحه  دادگستری شورا 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 27/000/000 ریال معادل دو میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/755/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مدت 
بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:25287 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/9/12-1481 دادنامه:  شماره   1075-93 پرونده:  کالسه   10/3
 – اصفهان  نشانی:  میرقدر  ایمان  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  پنجم شورای  شعبه 

دوم  ط  پ165-   – شقایق  کوچه   – پردیس  شهرک   – امینی  عالمه  خ   – 22بهمن  خ 
عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  محمود  فرزند  کهوند  کریم  خوانده: 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی ایمان میرقدر به 
طرفیت کریم کهوند به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال وجه چک به شماره 
1312/454292/56 عهده بانک ملت به  انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
دارد  مطالبه وجه خواسته  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  در  که ظهور 
نگردیده و الیحه  قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  ابالغ  به  با توجه  اینکه خوانده  و 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/6/29 تا تاریخ وصول 
احکام  اجرای  بر عهده  بانک مرکزی  از سوی  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  که محاسبه 
می باشد و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

م الف:25296 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/4 کالسه پرونده: 93-356 شماره دادنامه: 547-93/8/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا عابدی فشارکی نشانی: اصفهان- بازار 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  شایسته  محمد  خوانده:  ستوده  سرای   – قلندرها  باغ 
مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست رضا عابدی فشارکی 
به طرفیت محمد شایسته به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چهار فقره 
 -3  ،93/3/28-05934649  -2  ،93/2/28-901/05934648  -1 شماره های  به  چک 
05934650-93/5/28، 4- 05934651-93/4/28 هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال عهده 
بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را 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 چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
سیصد و سه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  چکها  سررسید  تاریخ  از 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
الف:25299 شعبه 26 حقوقی شورای  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/5 شماره: 2075/92ش13 به موجب رای شماره 1971 تاریخ 93/12/14 شعبه 13 
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه صفدر کارگر
فرزند صدرعلی شغل کشاورز به نشانی اصفهان – خیابان ابهرکوه – فراغه – کوی 
اصل  بابت   30/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  کارگر  کوی   – عابدی  شهید 
خواسته و 100/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
عرب  محمد  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/3/1 دادخواست  تقویم  چک 
نصرآباد جرقویه  صالحی نصرآبادی فرزند علی شغل دامداری به نشانی اصفهان – 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولتی.  عشر  نیم  و  ستاره  کوچه  شهداء-  خ   –
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:25303 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ رای 

10/6 کالسه پرونده: 746/93 شماره دادنامه: 1450-93/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کریمی نشانی اصفهان – خ کاوه – میدان 
واحد3   – الزمان  صاحب  اداری  مجتمع   – ذاکری  دکتر  داروخانه  جنب   – آبان   25

خواندگان: 1- عبدا... محمدی 2- علی رضاپور هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه چک شماره 193389 عهده بانک صادرات با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت 1- عبدا... محمدی 2- 
علی رضاپور به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه چک شماره 151/193389 
اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا به 
هزینه  بابت  ریال   180/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  پرداخت 
دادرسی و هزینه های نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 

تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
و 20 روز پس  بود  این مرجع خواهد  به  واخواهی  قابل  ابالغ  از  ظرف 20 روز پس 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. از آن 

م الف:25310 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 12 شعبه   93/2/20 تاریخ   230 شماره  رای  موجب  به  شماره:1461/92ش12   10/7
یافته است محکوم علیه مصطفی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
و  میلیون  یک  و  مبلغ سی  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  صفائیه 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   122/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  پانصد 
شماره های  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  و 
اجرای حکم در حق  تاریخ  تا  بانک ملی  171258-92/6/30و171259-92/5/30 عهده 
خواهان امید یاوری دارانی به نشانی خیابان پروین – خ معراج – ابتدای خیابان سپیده 
کاشانی – ج مادی – سمت چپ – انبار موادغذایی صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:25312 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/8 شماره: 93-710 به موجب رای شماره 1057 تاریخ 93/6/29 شعبه 32 شورای 
یافته است محکوم علیه راشین جمالی به  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
خواسته )سفته شماره 90156( و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی )200/000 ریال( و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/11/24 با 
احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: حمید ایرجی به نشانی اصفهان 
واحد13. ماده 34 قانون اجرای  ساختمان سپهر –  کوچه سپهر –  – خ مشتاق اول – 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 

خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:25314 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

10/9 شماره: 93-709 به موجب رای شماره 1050 تاریخ 93/6/29 شعبه 32 شورای 
یافته است محکوم علیه رضاقلی سعیدی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
بابت  ریال   20/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  راد 
اصل خواسته )سفته به شماره خزانه داری 077929 ده میلیون ریال و 077930 ده 
میلیون ریال( و 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهی )200/000 ریال( با احتساب نیم عشر 
مشتاق  خ   – اصفهان  نشانی  به  ایرجی  حمید  له:  محکوم  مشخصات  احکام.  اجرای 

اول – کوچه سپهر – ساختمان سپهر – واحد13. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:25315 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/10 شماره: 92-1665ش9 به موجب رای شماره 164 تاریخ 93/2/3 شعبه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی محمد سعادتمند 
و  )بیست  ریال   23/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
سه میلیون ریال( بابت وجه چک به شماره های 244472-91/9/13و91/8/28-244467 
و مبلغ 216/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
حکم  اجرای  زمان  لغایت  موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له مسعود منصوری حبیب آبادی با وکالت 
زمین  ایران  بانک  مقابل   – شمالی  شیخ صدوق   – اصفهان  نشانی  به  فناءاله  ابراهیم 
–نبش کوچه احمدی – ساختمان 49 و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:25318 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

10/11 شماره: 93-186ش9 به موجب رای غیابی شماره 697 تاریخ 93/4/30 شعبه 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پیمان 
بزرگ منش به نشانی مجهول المکان  محکوم است به مسترد نمودن خودرو پراید به 
شماره انتظامی 454هـ79-ایران13 و پرداخت مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
وکالت  با  تاجمیری  له موسی  محکوم  در حق  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله 
نبش  خ چهارباغ عباسی –  مصطفی جواد محب و داود نیک نام به نشانی اصفهان – 
بابت  عشر  نیم  مبلغ  پرداخت  همچنین  و  دوم  طبقه   – میهن  بازار   – خان  سیدعلی 
ابالغ شد،  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34  حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:25319 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

10/12 شماره دادنامه: 9309970354201441 شماره پرونده: 9209980364900706 
شماره بایگانی شعبه: 921122 شاکی: خانم مهری احمدی شاهدانی فرزند عبدا... به 
نشانی ملک شهر – خ نگارستان – م.نگارستان – بلوکb 1 متهمین: 1- آقای علیرضا 
عسگری 2- آقای حسام عسگری فرزند علیرضا هر دو به نشانی مجهول المکان اتهام: 
استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 532و533و534 گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
دو  هر  عسگری  علیرضا   -2 عسگری  حسام   -1 اتهامات  خصوص  در  دادگاه:  رای 
موضوع  عادی(  )اسناد  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  بر  دائر  علیرضا  فرزندان 
شاکی  امضاء  جعل  با  متهمین  که  شرح  این  )به  عبدا...  فرزند  احمدی  مهری  شکایت 
سپهساالر  خیابان  شعبه  سپه  بانکهای  از  وام  اخذ  به  اقدام  مربوطه  اوراق  روی  در 
بانک پارسیان شعبه خیابان حکیم نظامی نموده( دادگاه نظر به محتویات پرونده،  و 
نظریه  خصوصی،  شاکی  شکایت  اصفهان،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کیفرخواست 
کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده و با اوضاع و احوال موجود 
ابالغ  علیرغم  دادرسی  متهمین در جلسه  ندارد، عدم حضور  مغایرتی  نیز  پرونده  در 
پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  دفاع  جهت  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی 
اتهامات به شرح فوق را محرز تشخیص و لذا مستنداً به ماده 536 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 )از باب تعدد 
جرم( هر یک از متهمین را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید 
همچنین در راستای ماده 215 قانون مرقوم حکم به ابطال اسناد موضوع جعل صادر 
می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
میباشد الزم به تذکر است فقط یک مجازات اشد در مورد متهمین قابل اجرا می باشد.

م الف:25364 نجفی رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/13 شماره دادنامه: 9309970354201460 شماره پرونده: 9209980358700120 
شماره بایگانی شعبه: 920352 شکات: 1- آقای رضا بدیعی فرزند محمود به نشانی 
اصفهان – گورت – خ.ش.یزدان بدیعی – پ23، 2- آقای جعفر عباس زاده فرزند رضا 
به نشانی اصفهان – خ ارغوانیه – ک.ش عموعلی پ122 متهمین: 1- آقای مجید بدیعی 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ جی – پل اول – خ رباط، 2- آقای محمد بدیعی 
گردشکار:  تعزیر  مستوجب  سرقت  اتهام:  مجهول المکان  نشانی  به  عبدالعظیم  فرزند 
دادگاه با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- مجید بدیعی فرزند مرتضی 2- محمد بدیعی 
)نظر به متواری بودن اطالعات بیشتر در دسترس نیست( دائر بر مشارکت در سرقت 
موضوع  گازی  موتورسیکلت  و  شیرآالت  موتورجوش،  دستگاه  یک  شامل  منزل  از 
شکایت رضا بدیعی فرزند محمود نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، 
گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، اقرار صریح 
و مقرون به واقع متهم ردیف اول و عدم حضور متهم ردیف دوم جهت دفاع علیرغم 
احضار از طریق نشر آگهی و قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه اتهام به 
شرح فوق محرز تشخیص و لذا مستنداً به مواد 656و667و42 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 هر یک از متهمین را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و سی ضربه شالق 
محکوم مینماید. نظر به عدم استرداد صرفًا یکی از اقالم موضوع سرقت )یک دستگاه 
موتورجوش( در حق شاکی حکم به استرداد آن صادر می گردد و در خصوص دیگر 
 اتهام نامبردگان دائر بر مشارکت از سرقت از منزل موضوع شکایت جعفر عباس زاده
به  نظر  نامبردگان  رضایت  از  صرفنظر  رضا  فرزند  بدیعی  عباس  و  رضا  فرزند 
محتویات پرونده، دفاعیات متهم ردیف اول و عدم حصول دالیل کافی بر انتساب بزه 
به نامبردگان دادگاه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 
37 قانون اساسی رای بر برائت نامبردگان صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت 
به ردیف اول حضوری محسوب و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

م الف:25365 نجفی رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/14 شماره دادنامه: 9309970353300980 شماره پرونده: 9209980365601409 
خ  نشانی  به  اصل  اوحدی  عبدالصالح  آقای  شاکی:   930275 شعبه:  بایگانی  شماره 
کاوه – خ غرضی – مجتمع ارمان – بلوک2- واحد1- ط1 متهم: قاسم خادم برکه به 
نشانی مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای قاسم خادم برکه فرزند احمد که به دلیل عدم شناسایی محل 
اقامت وی مشخصات بیشتری از او در دست نیست مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی از 
طریق ارسال پیامهای کوتاه متعدد موضوع شکایت آقای عبدالصالح اوحدی اصل این 
دادگاه براساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت 
شاکی خصوصی و صورتجلسه متن پیامهای کوتاه ارسال شده توسط متهم و پاسخ 
استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات که مالک خط مزاحم را متهم معرفی نموده 
پرینت اخذ شده از شرکت مخابرات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
قانون مجازات اسالمی بخش  ماده 641  استناد  به  و  دانسته  را محرز و مسلم  متهم 
تعزیرات نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادر شده 
 20 و سپس ظرف  مرجع  دراین  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف  غیابی 
است.م الف:25367  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   روز 

زارع رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/15 شماره دادنامه: 9309970353301064 شماره پرونده: 9209980358901400 
شماره بایگانی شعبه: 930535 شاکی: آقای عبدالعلی گالبی فرزند رمضانعلی به نشانی 
شهرضا – خ.ش یزدانی – خ هشت بهشت – پ40 متهم: آقای حسین قلی زاده فرزند 
جان محمد به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
به علت متواری  قلی  زاده فرزند جان محمد 32 ساله که  آقای حسین  اتهام  خصوص 

بودن مشخصات کاملتری از او در دست نیست مبنی بر سرقت یک دستگاه اتومبیل 
انتظامی 861د53ایران23 که  به مدل 1386 به شماره  سواری پژو پارس سفید رنگ 
داخل آن نه قطعه اسکناس 100 دالری آمریکا و یک جلد گذرنامه و یک جلد شناسنامه 
و یک کت چرم و مقادیری کلید و چهار فقره کارت سوخت اتومبیلهای سواری وجود 
داشته و به سرقت رفته است موضوع شکایت آقای عبدالعلی گالبی این دادگاه براساس 
مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکی خصوصی و 
تحقیقات انجام شده توسط نیروی انتظامی و احضار متهم و عدم حضور وی با وصف 
ابالغ از طریق نشر آگهی و متواری بودن مشارالیه و کشف و ضبط یکی از کارتهای 
سوخت مسروقه از یکی از جایگاههای سوخت و اظهارات متصدی آن جایگاه در مورد 
متهم و مالحظه فیلم مضبوط در جایگاه سوخت و سایر قرائن و امارات موجود در 
قانون  مواد 661و667  استناد  به  و  دانسته  و مسلم  را محرز  متهم  بزهکاری  پرونده 
مجازات اسالمی بخش تعزیرات ضمن صدور حکم به محکومیت متهم به استرداد عین 
اموال و اسناد و مدارک داخل اتومبیل در حق شاکی نامبرده را به تحمل دو سال حبس 
با  نیز  اتومبیل مسروقه  تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم می نماید و در خصوص 
توجه به تسلیم آن به شاکی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رای صادر شده غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:25369 زارع رئیس شعبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/16 شماره دادنامه: 9309970352601513 شماره پرونده: 9309980352600562 
شماره بایگانی شعبه: 930669 خواهان: خانم فاطمه میرزایی فرزند علی قلی به نشانی 
 اصفهان – خانه اصفهان – خ نوبهار – کوچه12متری بنفشه – کوچه صبا – کوچه بهار – 
نشانی  به  مرتضی  فرزند  مختاری  منصور  آقای  خوانده:  پالک35   – بهار  بست   بن 
خ رباط اول – خ بشارت – بن بست بشارت – منزل جهانی فعاًل مجهول المکان خواسته: 
طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را 
به خواسته طالق  آقای منصور مختاری  به طرفیت  میرزائی  فاطمه  دادخواست خانم 
نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی مستلزم حضور خواهان و ادای توضیحات 
مورخ  دادرسی  جلسه  در  موجه  عذر  اعالم  بدون  خواهان  و  بوده  دادگاه  نظر  مورد 
در  گیری  تصمیم  امکان  عدم  لحاظ  به  دادگاه  لذا  است  نگردیده  حاضر   1393/8/25
ماهیت دعوی به استناد ذیل ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست 
خواهان را صادر و اعالم می دارد قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. حسین زاده رئیس شعبه 26 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
دادخواست تجدیدنظر 

تجدیدنظرخواه فاطمه میرزایی فرزند علی به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ نوبهار 
پ35 تجدیدنظرخوانده: منصور  ک.صبا- ک.بهار- بن.بهار –  ک12 متری بنفشه –   –
مختاری فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ رباط اول – خ بشارت – بن.بشارت – 
منزل جهانی فعاًل مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: اعتراض به قرار ابطال دادخواست 
اصفهان  خانواده  دادگاه   26 شعبه   93/8/25 مورخ   9309970352601513 شماره 
 9309970352601513 شماره  صادره  دادنامه  به  نسبت  تجدیدنظرخوانده  اینجانب 
مورخ 93/8/25 از دادگاه شعبه 26 دادگاه خانواده اصفهان که در تاریخ 93/9/15 ابالغ 
شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. ضمنًا رونوشت دادنامه بدوی الیحه 
اعتراضیه و سایر مدارک پیوست دادخواست تقدیم می گردد. م الف:25512 شعبه 26 

دادگاه عومی حقوقی)خانواده( اصفهان
ابالغ رای 

10/17 شماره دادنامه: 9309970353301068 شماره پرونده: 9209980359601488 
شماره بایگانی شعبه: 930534 شاکی: آقای احسان قائد امینی فرزند فریبرز به نشانی 
ملک شهر – خ آزادگان – 8 متری افشار –پ64 متهم: آقای سید محمود پورموسوی 
به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید محمود پورموسوی که به علت عدم شناسایی 
از او در دست نیست مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی همراه  مشخصات بیشتری 
احسان  آقای  شکایت  موضوع   355964043557980 سریال  شماره  به  نوکیا  نوع  از 
قائدامینی این دادگاه صرفنظر از عدم شناسایی متهم به لحاظ اینکه شاکی هیچ دلیل 
یا قرینه یا شاهدی در خصوص اثبات وقوع سرقت ارائه نداده و صرفًا اقدام به طرح 
شکایت با عنوان سرقت نموده است لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی در احراز وقوع 
و انتساب این بزه به متهم و با استظهار از اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهم 
صادر و اعالم می نماید رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
استان اصفهان است.م الف:25370 زارع رئیس شعبه  تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/18 شماره دادنامه: 9309970353300974 شماره پرونده: 9209980362700590 
خ   – اصفهان  نشانی  به  آبی  چرخ  لیال  خانم  شاکی:   921021 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای حمید  متهم:  بلوک 27-واحد6  بهار-  خ   – شهرک روشن دشت   – مشتاق سوم 
انفاق  ترک   -2 تهدید   -1 اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  سورشجانی  حیدری 
به  به شرح زیر مبادرت  از بررسی محتویات پرونده  دادگاه پس  فرزندان گردشکار: 
صدور رای مینماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید حیدری فرزند علیجان 
مبنی بر ایراد تهدید و ترک نفقه دختر بچه 15 ساله خویش موضوع شکایت خانم لیال 
چرخابی به عنوان اصیل و قیم موقت دخترش این دادگاه براساس مفاد کیفرخواستهای 
صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکی و اظهارات شهود و مطلعین و 
متن پیامهای ارسال شده برای شاکی به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 91/12/19 
به شرح صورتجلسه مورخ 92/1/18  انجام شده  تحقیقات محلی  کالنتری مربوطه و 
ابالغ جهت دفاع  با وصف  او  کالنتری مربوطه و متواری بودن متهم و عدم حضور 
از اتهامات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری او را محرز و مسلم 
دانسته و در خصوص تهدید با توجه به زمان ارتکاب جرم و خروج از شمول قواعد 
تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 به استناد ماده 10 قانون 
مجازات اسالمی و ماده 669 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات نامبرده را به تحمل 
بیست ضربه شالق تعزیری و در خصوص ترک نفقه فرزند دختر 15 ساله خویش به 
لحاظ وصف استمراری این جرم و ارتکاب آن پس از تصویب قانون حمایت خانواده 
به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسالمی به تحمل 
شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص قسمت دیگر شکایت 
شاکی مبنی بر ترک نفقه پسر 20 ساله خود نیز به لحاظ فقدان سمت و اینکه در صورت 
استحقاق ذینفع می بایست شکایت و پیگری نماید این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رای 
صادر شده غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:25371 
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ابالغ رای 

10/19 شماره دادنامه: 9309970353300981 شماره پرونده: 9209980358101661 
شماره بایگانی شعبه: 930368 شاکی: آقای مجتبی هراتیان به نشانی خ بوستان سعدی 
– ک خداوردی – کوی ناز – پ86- واحد3 متهم: آقای احمد حایری نجفی به نشانی 
پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  کالهبرداری  اتهام:  مجهول المکان 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای سید احمد حائری نجفی فرزند سید ضیاءالدین 34 ساله اهل 
و ساکن تهران مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای مجتبی 
اینکه از طرف وزارت  تلفنی و اعالم  این توضیح که شاکی متعاقب تماس  با  هراتیان 
تماس  راهنمایی  با  است  شده  ریالی   25/000/000 جایزه  برنده  فناوری  و  اطالعات 
دریافت جایزه  گیرنده جهت  تماس  هدایت  با  و  مراجعه  عابربانکها  از  یکی  به  گیرنده 
نقدی اقدام به یک سری عملیات بانکی نموده و نهایتًا متوجه می شود از حساب بانکی 
خود مبلغ 1/819/249 ریال به شماره کارت متعلق به متهم انتقال داده است. علیهذا این 
دادگاه با توجه به اظهارات شاکی و محتویات پرونده و اینکه متهم در اقدامات خود به 
هیچ وسیله تقلبی که از جمله شرایط مادی تحقق رکن مادی جرم کالهبرداری است 
متوسل نشده است ضمن اصالح عنوان کالهبرداری مندرج در کیفرخواست صادر شده 
از دادسرا به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و با توجه به دالئل و قرائن موجود 
در پرونده از جمله اعالم شکایت شاکی خصوصی و پرینت حساب بانکی متهم منضم 
به پرونده و پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک در خصوص صاحب حساب منتقل الیه 
که به نام و مشخصات متهم اعالم شده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده 
بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری  نامبرده را  به رد اصل مال به شاکی  صدور حکم 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
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سالمت  

 داروهای طبیعی برای 
دندان درد

در س��ال 2013 در مورد هواپیمای خورشیدی به 
نام »سوالر ایمپالس« صحبت شده بود؛ این یکی از 
پروژه های آمریکا بود که قادر به پرواز در آسمان با 

انرژی خورشیدی است.
اما هواپیمای خورشیدی »سوالر ایمپالس 2« در 
دوم ماه ژوئن 2014 از فرودگاه سوئیس نخستین 

پرواز خود را داشت.
 این مدل جدید که توس��ط سوئیس طراحی و ساخته ش��ده است به نام »سوالر 
ایمپالس 2« نسبت به هواپیمای قبلی تفاوت هایی دارد؛ دارای بال هایی به طول 
72 متر است که ابعاد آن بزرگتر و با وزن 2.3 تن سبک تر از هواپیمای قبلی است؛ 
بال های آن مجهز به پنل های خورشیدی مخصوص هستند که در ارتفاعات باال در 

شرایط بد قادر به پرواز باشد.
وزن این هواپیما 2300 کیلوگرم اس��ت، دارای باتری های لیتیوم ذخیره سازی 
است که هرکدام 633 کیلوگرم وزن دارند؛ ضمن اینکه دارای چهار موتور مجهز 
به 17200 سلول خورشیدی است که 150 کیلوگرم سبک تر از هواپیمای ایرباس 

است.

این گیاه مصنوعی قادر است دی اکسیدکربن را از 
بین ببرد و می تواند اکسیژن باقی مانده در هوا را 

جذب و دوباره پخش کند.
برای مقابله با آلودگی هوا »مریدوال داساری« یک 
گل مصنوعی طراحی کرده است که قادر به تمیز 
کردن هوای داخل خانه اس��ت و برای اطمینان از 

عملکرد صحیح نیاز به آبیاری دارد.
این طراح با الهام از طبیعت، یک گیاه س��بز مصنوعی به نام »اُسِژن« برای تمیز 
کردن هوا و محیطی سالم برای خانه ارایه داده است؛ این دستگاه قادر به بازتولید 
رفتار طبیعی خود است در واقع این دس��تگاه دی اکسید کربن را از بین می برد و 
مکانیسم فتوسنتز مصنوعی اُس��ِژن می تواند محتوای Co2 باقی مانده در هوا را 

جذب کند و دوباره اکسیژن منتشر کند.
اُسِژن هوا را تمیز می کند و محیطی متعادل به وجود می آورد و کاربر از یک هوای 
 LED مفید و متعادل بهره مند می شود؛ اجزای این گیاه سنتز دارای چراغ های
در گلبرگ اس��ت که نور تولید می کند؛ گلبرگ از سلول های سلیکون حاوی یک 

کاتالیزور ساخته شده است.

  ساخت یک گیاه مصنوعی
 تمیز کننده هوا

 نخستین پرواز هواپیمای
 خورشیدی

هیچ دردی را نمی توانید ب��ا آن قیاس کنید؛ وقتی 
 می گی��رد، تمرکز، آرام��ش و حواس ت��ان را فلج 
می کند و رمق انجام هی��چ کاری را برای تان باقی 
نمی گذارد. دندان درد؛ همان دردی که بعید است 
بارها و بارها گریبان ش��ما را نگرفته باشد و یک روز 

آرام را برای تان سیاه نکرده باشد.
 اگر برای آرام کردن درده��ای گاه و بی گاه دندان، 
همیشه انواع مس��کن ها و اس��پری های بی حس 
کننده را در کابینت آش��پزخانه نگه می دارید، این 

مطلب را بخوانید.
 ما برای آرام کردن درد ش��ما، نسخه های طبیعی، 
ارزان و بی ضررتری را در اختیار داریم. پس به این 
نسخه ها اعتماد کنید و همه داروهای پرضرری که 
به خاطر ترس از دندان درد در خانه نگه داشته اید 

را دور بریزید.
  روغن میخک

میخک، یک داروی گیاهی برای تسکین دندان درد 
اس��ت. در این گیاه، یک مسکن طبیعی وجود دارد 
که البته در صورت استفاده درس��ت، به آرام شدن 

درد شما کمک می کند.
اگر بافت لثه یا زبان تان حساس باشد، ریختن روغن 
روی منطق��ه درد می تواند حال ت��ان را بدتر کند، 
پس برای گرفت��ن نتیجه دلخواه ت��ان از این روش 

کمک بگیرید:
دو قطره از روغن میخک را روی یک پنبه بریزید و 
آن را تا زمان فروکش کردن درد، پشت دندان تان 
قرار دهید. اما می توانید سراغ راه طبیعی تری هم 
بروید. کافی است یک دانه میخک را آن قدر بجوید 

که روغنش بیرون بیاید.
میخک را می توانید به مدت نیم ساعت یا تا زمانی 

که دردتان آرام بگیرد، در دهان خود نگه دارید.
سس زنجبیل و فلفل

زنجبیل و فلفل هر دو داروهای ضد درد هس��تند. 
ش��ما می توانید هر کدام از این دو ادویه را به طور 
جداگان��ه مورد اس��تفاده ق��رار دهی��د، چراکه هر 
 دوی این مس��کن ها، پیام تس��کین درد را به مغز

 می فرستند. اما برای گرفتن نتیجه بهتر، می توانید 
مخلوطی از این دو ادویه را تهیه کنید. از روش زیر 

کمک بگیرید:
میزان مس��اوی از ای��ن دو ادویه را ب��ا آب مخلوط 
کنید و یک س��س بس��ازید. توپ کوچکی از پنبه 
 درس��ت کنید و به میزان کافی به س��س مورد نظر

 آغشته اش کنید.
بعد هم آن را درست روی دندان تان )جایی که لثه 
و زبان ش��ما به آن برخورد نکند( بگذارید و تا زمان 
فروکش کردن درد یا حداقل تازمانی که طاقتش را 

دارید، پنبه را از دهان تان خارج نکنید.
محلول آب نمک    

نمک ی��ک ضدعفونی کننده قوی اس��ت؛ پس اگر 
درد دندان ش��ما به خاطر عفونت ایجاد شده باشد، 
اس��تفاده از نمک می تواند زودتر از هر راه دیگری 
شما را آرام کند. آب نمک دور دندان را ضدعفونی 
می کند و مایع هایی که باعث التهاب می ش��وند را 

خارج می کند.
از این روش درمانی می توانید هر زمان که به آن نیاز 

پیدا کردید، به روش زیر استفاده کنید:
یک قاش��ق چای خوری نمک را در یک فنجان آب 
جوش حل کنید تا داروی فوق العاده ای بس��ازید. 
این محلول التهاب را ک��م کرده و بقایای آلودگی را 
از دهان شما پاک می کند. 30 ثانیه آن را در دهان 

تان بچرخانید و بعد بیرون بریزید.
اگر ه��م حوصل��ه درس��ت ک��ردن آب نم��ک را 
ندارید، یک س��رم نمک��ی از داروخان��ه بخرید و تا 
 چند روز از محلولی که در س��رم وجود دارد غرغره

 کنید.
 یخ

فرقی نمی کند درد دندان ش��ما را کالفه کند یا پا 
درد عذاب تان دهد؛ یخ همیش��ه مس��کن موقتی 
خوبی برای انواع درد ها بوده است. اگر می خواهید 
تا رسیدن به مطب دندانپزشکی سرپا بمانید، از این 

روش کمک بگیرید:
چند قالب یخ را در یک کیس��ه پالستیکی بریزید، 
پارچه نازکی را روی کیسه بپیچید و برای بی حس 
ش��دن دندان تان، 15 دقیقه آن را روی قسمتی از 
صورت خود که دندان دردناک در محدوده آن قرار 

دارد، بگذارید.
    سیر

خوردن س��یر تنها سیس��تم ایمنی ب��دن تان را 
 تقویت نمی کند. این داروی طبیعی عالوه بر اینکه

 نمی گذارد هر نوع بیماری سراغ تان بیاید و بیهوده 
درد بکشید، مس��کن خوبی برای درد دندان هم به 
حساب می آید. برای گرفتن بهترین نتیجه از سیر 

درمانی، به این توصیه عمل کنید:
ی��ک حب��ه س��یر را روی دن��دان ت��ان بگذاری��د 
و آن را بجوی��د. درد ش��ما چن��د دقیق��ه بع��د از 
جوی��دن س��یر آرام می ش��ود. پ��س اگ��ر نتیجه 
 را فورا مش��اهده نکردی��د، به جویدن س��یر ادامه 

ندهید.
این گی��اه نه تنها درد ش��ما را آرام م��ی کند، بلکه 
 مص��رف مداومش دن��دان ت��ان را محک��م تر هم

 می کند.

»توی خواب عمیقی بودم تا اینکه احساس کردم یک 
چیزی روی سینه ام سنگینی می کنه. به همین دلیل 
خواستم که بیدار شم اما نمی تونستم؛ ضربان قلبم تند 
شده بود و نفس��م هم تنگ. تقالی زیادی می کردم اما 
اصال نمی تونس��تم هیچ تکانی بخورم.  شاید برای شما 
هم تجربه هایی از این دست پیش آمده باشد؛ مشکلی 
که اصطالح علمی اش»فلج خواب« است و ایرانی ها آن 
را »بخت��ک« می نامند. تقریبا به تع��داد فرهنگ هایی 
که در جهان وجود دارد، اس��امی مختلف��ی برای این 
مشکل ایجاد شده و طی قرن ها، انواع اجنه، اهریمن ها 

و نفرین ها مقصر دانسته شده اند.
چه طوربختک به جانتـان می افـتد؟

پزش��کان می گویند اغلب آنچه به عن��وان بختک در 
میان عموم مردم رایج است،  پدیده ای موسوم به »فلج 

خواب« است
عالیم بختک چیست؟

بختک یا فلج خ��واب چند عالمت مش��خص دارد که 
مهم ترین آن ناتوانی در حرک��ت دادن بدن و صحبت 
کردن اس��ت به طوری که فرد به دلی��ل ترس و دلهره 
می خواهد فریاد بزند اما انگار بی فایده اس��ت. از دیگر 
عالیم این مشکل احساس خفگی است به گونه ای که 
فرد تصور می کند به زمان مرگ نزدیک ش��ده و انگار 
موجودی روی قفسه سینه او قرار گرفته است. در این 
وضعیت ممکن است توهمات ش��نیداری،  دیداری یا 
حتی لمس��ی اما رؤیا مانند نیز اتفاق بیفتد؛ چیزهایی 
مثل احساس حضور فردی در اتاق، احساس فشردگی 
در قفسه سینه، دیدن منبع نور، شنیدن صدای افراد، 
دیدن ش��بح،  تجربه خروج از بدن و... طبیعی است که 
بارزتری��ن عالمت در این حالت احس��اس وحش��ت و 

اضطراب است.
آیا پای شیاطین در میان است؟

در مورد پدیده فلج خواب باورها و تفسیرهای مختلفی 
در فرهنگ ها و جوامع مختلف وجود دارد. همان طور 
که گفته ش��د ایرانی ها این پدیده را ب��ه نام »بختک« 
می شناس��ند. بعضی ها هم از آن تعبی��ر به جن زدگی 
می کنند و تمام اتفاقاتی که برای فرد می افتد به گردن 
دیوهای بدسرشت و اجنه می اندازند.  ایرلندی ها هم بر 
این باورند که فلج خواب بر اثر دروغی که روز قبل گفته 

شده بروز می کند.
چه طور می شود پیشگیری کرد؟

فلج خواب یک اختالل خواب بی خطر اس��ت بنابراین 
می توان با رعای��ت برخی م��وارد آن را از بی��ن برد یا 
تکرارش را به حداقل رساند. نخوابیدن به پشت، کاهش 
اس��ترس، به اندازه کافی خوابیدن،  انجام ورزش های 
منظم، زیاد غذا نخوردن و ننوشیدن کافئین همگی از 
عواملی است که می تواند از چنین وضعیتی پیشگیری 
کند. برای به دست آوردن سریع هوشیاری بهتر است 
فرد سعی کند انگشتان دست و پا همچنین  چشمانش 

را به ش��دت تکان دهد و به دنبال آن سرش را حرکت 
دهد. در مواردی که فلج خواب به مدت 6 ماه، دست کم 
هفته ای یک بار در ف��رد رخ  دهد بای��د از دارودرمانی 

استفاده کرد.
چرا ایجاد می شود؟

تحقیقات انجام ش��ده نش��ان می دهد، فلج خواب یک 
اختالل ژنتیک اس��ت و تمام افرادی ک��ه این موضوع 
را تجرب��ه می کنند در سلول هایش��ان م��اده ای به نام 
»HLA-DR2« دارند. از دیگ��ر عواملی که می توان 
برای فلج خ��واب در نظر گرفت اضطراب و اس��ترس،  
اختالل ترس و همچنین اختالل در نظم خواب است. 
به گونه ای که در برخ��ی موارد افراد اظه��ار می کنند 
زمانی که روز خسته  کننده یا پراسترسی را گذرانده اند، 
بیشتر از همیشه این حالت سراغ ش��ان آمده است. از 
دیگر موارد ایجاد کننده این حالت می توان به تغییرات 
در س��بک زندگی یا مص��رف قرص های خ��واب آور و 
آنتی هیستامین ها اش��اره کرد. گفته می شود افرادی 
که به صورت طاق باز یا به اصطالح به پشت می خوابند، 

بیشتر به فلج خواب دچار می شوند.
آیا خطرناک است؟

تحقیقاتی که به تازگی انجام ش��ده حاکی از آن است 
که بین 25 تا 30درص��د از جمعیت کل��ی جهان، در 
طول عمر خود دس��ت کم یک بار فلج خواب را تجربه 
کرده اند که در این میان 95درصد از آنها تجربه حوادث 
وحشتناک را در خواب داش��ته اند. مجموع این عوامل 

نشان می دهد این پدیده شیوع باالیی دارد.
 نکته مهم دیگر آن است که با توجه به نقش ژنتیک در 
بروز این مش��کل اگر یکی از اعضای خانواده دچار این 

مشکل باش��د، احتمال اینکه دیگر اعضای خانواده هم 
به آن مبتال شوند، وجود دارد. از نگاه جنسیتی به طور 
معمول احتمال بروز فلج خواب در زنان دو تا چهار برابر 
بیشتر از مردان است. اگرچه بس��یاری از افرادی که با 
این مشکل مواجهند، از اتفاقاتی که می افتد آگاه نبوده 
و دچار وحشت می شوند، ولی این فرایند اصال خطرناک 
نیست و در عرض چند لحظه پایان می یابد و هیچ گونه 

عارضه  جسمی را در پی نخواهد داشت.
دماغ بختک را چنگ بزنید!

عوام روایت دیگری از بختک داش��تند. آنها بر این باور 
بودند که بختک کنیز اسکندر بود! هنگامی که کالغ به 
مشک محتوی آب حیات که اسکندر با خود از ظلمات 
آورده ب��ود منقار زد و آب حیات ب��ر زمین ریخت، این 
کنیز بی درنگ مش��تی از آن آب را برداش��ته و نوشید 
و اسکندر که خش��مگین ش��ده بود به ضرب شمشیر 
بینی او را کن��د و بخت��ک از گل بینی دیگ��ری برای 
خود س��اخت! بختک  اگر کس��ی را ببیند ک��ه طاقباز 
خوابیده به س��ینه او می جه��د. اگ��ر در آن حال فرد 
بیدار ش��ود، به بینی او چنگ بین��دازد، بختک از بیم 
آنکه بینی اش کنده ش��ود گنجی از گنجه  اس��کندر را 
 که می شناس��د رشوه خواهد داد تا دس��ت از بینی اش

 بردارد!
بختک چیست؟  

 »SleepParalysis« ای���ن پدی����ده ب����ا ن����ام
ش��ناخته می ش��ود. هنگام به خواب رفتن ی��ا هنگام 
 »REM« بی��دار ش��دن صبحگاه��ی و در مرحل��ه
خواب)یعن��ی مرحله ای ک��ه در آن روی��ا می بینیم(، 
بدن به ط��ور طبیعی برای چند ثانیه ی��ا گاهی تا چند 
دقیقه دچار فلج موقت می ش��ود. در این حالت فرد به 
هیچ عنوان قادر به حرکت نیس��ت ول��ی در عین حال 
 حس می کند نس��بت به تمام وقایع اط��راف خود آگاه

 است.
 »REM« بختک زمانی رخ می دهد که مغز از وضعیت 
بی��رون می آید ام��ا فلج موق��ت بدن همچن��ان باقی 
می مان��د. در واقع طی خواب و زمانی ک��ه فرد در حال 
رؤیا دیدن اس��ت، مغ��ز انتقال س��یگنال های عصبی 
به س��وی عضالت اس��کلتی بدن را متوقف می کند و 
علت آن هم این اس��ت که فرد رؤیاهایش را به مرحله 
عمل نرس��اند مثال اگ��ر خ��واب دوی��دن می بیند،  از 
تختخواب بلند نش��ود و ش��روع به دویدن نکند. وقتی 
فرد می خواهد از خواب بیدار ش��ود مغز دوباره کنترل 
 عضالت را به دست می گیرد و آنها را از حالت فلج خارج

 می کند.
در فلج خواب ناهنجاری های مغزی ایجاد می شود که 
در نتیجه آنها مکانیسم های عصبی در زمانی نامناسب 
فعال ش��ده اند. در اصل این افراد به ج��ای آنکه خواب 
خود را با امواج آهسته مغزی شروع کنند، مستقیم وارد 

مرحله عمیق می شوند.

بختک یا  فلج خواب چیست؟
چشمان پدر عاشق فوتبال

ای��ن داس��تان درباره پس��ر بچه 
الغ��ر اندامی  اس��ت که عاش��ق 
فوتبال ب��ود. در تم��ام تمرین ها 
 سنگ تمام می گذاشت اما چون 
جث��ه اش نصف س��ایر بچه های 
تیم ب��ود تالش هایش ب��ه جایی 
نمی رس��ید. در تم��ام بازی ه��ا، 
ورزش��کار امیدوار ما روی نیمکت کنار زمین می نشس��ت اما 

اصال پیش نمی آمد که در مسابقه ای بازی کند.
 این پس��ر بچه ب��ا پ��درش تنه��ا زندگ��ی می ک��رد و رابطه 
ویژه ای بین آن دو وجود داشت. گرچه پسر بچه همیشه هنگام 
بازی روی نیمکت کنار زمین می نشس��ت اما پدرش همیشه 
در بین تماشاچیان بود و به تش��ویق او می پرداخت. این پسر 
در هنگام ورود به دبیرستان هم الغرترین دانش آموز کالس 
بود. اما پدرش باز هم او را تشویق می کرد که به تمرین هایش 
ادامه دهد. گر چه به او می گفت که اگر دوس��ت ندارد مجبور 
نیس��ت این کار را انجام دهد. اما پسر که عاش��ق فوتبال بود 
تصمیم داشت آن را ادامه بدهد. او در تمام تمرین ها تالشش 
را تا حداکثر می کرد به امید اینکه وقتی بزرگتر شد بتواند در 
مسابقات شرکت کند. در مدت چهار سال دبیرستان او در تمام 
تمرین ها شرکت می کرد اما همچنان یک نیمکت نشین باقی 
ماند. پدر وفادارش همیش��ه در بین تماشاچیان بود و همواره 

او را تشویق می کرد.
پس از ورود به دانشگاه پسر جوان تصمیم داشت باز هم فوتبال 
را ادامه دهد و مربی هم با تصمیم او موافقت کرد زیرا او همیشه 
با تمام وجود در تمرین ها ش��رکت می کرد و ع��الوه بر آن به 
س��ایر بازیکنان روحیه می داد. این پس��ر در مدت چهار سال 
 دانشگاه هم در تمامی  تمرین ها شرکت کرد اما هرگز در هیچ

 مسابقه ای بازی نکرد.
در یکی از روزهای آخر مسابقه های فصلی فوتبال؛ زمانی که 
پسر برای آخرین مسابقه به محل تمرین می رفت؛ مربی با یک 
تلگرام پیش او آمد. پس��ر جوان آرام تلگرام را خواند و سکوت 
کرد. او در حالی که سعی می کرد آرام باشد زیر لب گفت: پدرم 
امروز صبح فوت کرده اس��ت. اش��کالی ندارد امروز در تمرین 
شرکت نکنم؟ مربی دستش را با مهربانی روی شانه های پسر 
گذاش��ت و گفت: پسرم این هفته اس��تراحت کن. حتی برای 

آخرین بازی در روز شنبه هم الزم نیست بیایی.
روز شنبه فرا رسید. پس��ر جوان به آرامی  وارد رختکن شد و 
وسایلش را کناری گذاشت. مربی و بازیکنان از دیدن دوست 
وفادارشان حیرت زده شدند. پس��ر جوان به مربی گفت: لطفا 

اجازه بدهید من امروز بازی کنم. فقط همین یک روز را.
مربی وانمود کرد که حرف های او را نش��نیده اس��ت. امکان 
نداش��ت او بگذارد ضعیف ترین بازیکن تیمش در مهم ترین 
مسابقه بازی کند. اما پس��ر جوان شدیدا اصرار می کرد. مربی 
در نهایت دلش به حال او سوخت و گفت: باشد می توانی بازی 
کنی.مربی و بازیکنان و تماش��اچیان نمی توانس��تند آنچه را 
که می دیدن��د باور کنند. این پس��ر که هرگز پی��ش از آن در 
مسابقه ای بازی نکرده بود تمام حرکاتش به جا و مناسب بود. 
تیم مقابل به هیچ ترتیبی نمی توانس��ت او را متوقف سازد. او 
می دوید پاس می داد و به خوبی دفاع می کرد. در دقایق پایانی 
بازی او پاسی داد که منجر به برد تیم شد. بازیکنان او را روی 
دستهایشان باال بردند و تماش��اچیان به تشویق او پرداختند. 
آخر کار وقتی تماشاچیان ورزشگاه را ترک کردند مربی دید 
که پس��ر جوان تنها در گوشه ای نشسته اس��ت. مربی گفت: 
پسرم! من نمی توانم باور کنم. تو فوق العاده بودی. بگو ببینم 
چه طور توانس��تی به این خوبی بازی کنی؟پسر در حالی که 
اشک چشمانش را پر کرده بود پاس��خ داد: می دانید که پدرم 
فوت کرده است. آیا می دانستید او نابینا بود؟ سپس لبخند کم 
رنگی برلبانش نشس��ت و گفت: پدرم به عنوان تماشاچی در 
تمام مسابقه ها شرکت می کرد. اما امروز اولین روزی بود که او 
می توانست به راستی مسابقه را ببیند و من می خواستم به او 

نشان دهم که می توانم خوب بازی کنم.

چرا مجالت مطب پزشکان
تاریخ گذشته است؟

مس��ئله این نیس��ت که همه 
ب��ه  عالقه من��د  پزش��کان 
جم��ع آوری مج��الت تاریخ 
گذشته باش��ند، واقعیت این 
اس��ت که نمی توانن��د مانع از 
غیب شدن مجالت نو در اتاق 

انتظار خود شوند.
به گزارش تلگراف پژوهشگران 
دانش��گاه اوکلن��د در نیوزلن��د دریافته اند ک��ه هرچقدر هم 
که کارکنان مطب پزش��کان س��عی کنند مجالت ب��ه روز را 
خریداری کنن��د و در اختیار بیم��اران قرار دهن��د، بازهم در 
 اتاق انتظ��ار پزش��کان معموالً مج��الت تاریخ گذش��ته پیدا 

می شوند. 
بروس آرول، رهبر ای��ن پژوهش می گوید: »می��ز اتاق انتظار 
مطب های پزش��کان عمدتاً دربردارنده مجالت کهنه اس��ت. 
این که دلیل این پدیده چه چیزی می تواند باشد، یک موضوع 
داغ برای پژوهش ب��ود، مخصوصاً که تعداد دفعات ش��کایت 
بیماران از این پدیده بس��یار زیاد است. ما دریافتیم که مسئله 
اصلی نه قدیمی ب��ودن مجالت که گم ش��دن مجالت جدید 
 اس��ت. بیش��ترین خطر غیب ش��دن هم مربوط ب��ه مجالت

 زرد است«.
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