
نگرانی پزشکان از ماراتن سرطان 
مغز انسان 
چهره  جذاب را 
ترجیح می دهد

وقتی قلیان بالی جان ایرانی ها می شود
تولید پژو 301 و 2008 

در ایران 4
شروط جدید برخورداری از 
مزایای خوداظهاری مالیاتی 48

هنر اسلحه سرباز فرهنگی در
 دفاع از مظلوم

عروسی بختیاری از قند اشکنون 
تا عروس برون

پرداخت فطریه و کفاره با
 نرم افزار اندروید

جای خالی نظارت
 بر موسسات پولی و مالی

»شهر رویاها «یکی از نمادهای 
اصفهان می شود

س
فار

س: 
عک

نماز عید فطر در رودخانه
 زاینده رود خوانده شود

عض��و هیئت نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان گفت: به 
 اس��تاندار اصفهان پیشنهاد ش��د که نماز عید فطر در رودخانه

 زاینده رود برپا ش��ود.به گزارش مهر، خشک شدن تاالب بین 
المللی گاوخونی با پیامدهای انتشار ریزگردهای اسیدی و نمکی 

در آینده ای نه چندان دور، این...

اصفهان میزبان چهار رویداد مهم دوچرخه سواری کشور
6
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چرا عید فطر دوشنبه نیست ؟
دالیل 30 روزه بودن ماه مبارک رمضان امسال از دیدگاه نجومی

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خبر داد 

مدرس و عضو هیئت امن��ای مرکز نجوم ادیب اصفهان 
با اشاره به اعزام گروه های مختلف نجومی از این استان 
برای رصد هالل ماه ش��وال گفت: روی��ت هالل ماه در 
روز 29 ماه رمضان با چشم غیرمسلح و حتی تلسکوپ 
سخت و غیرممکن است و ماه رمضان امسال به احتمال 
زیاد 30 روزه خواهد بود.شرایط خاص هالل ماه مانند 
ارتفاع مناس��ب ماه از افق، فاز ی��ا ضخامت ماه، جدایی 
زاویه ای یا فاصل��ه ماه از خورش��ید از جمل��ه عواملی 
است که برای مش��اهده آس��ان ماه یا بحرانی دانستن 

هالل ماه الزم اس��ت و با توجه به اینکه هالل ماه شوال 
امس��ال نیز بحرانی خواه��د بود بر اس��اس پیش بینی 
کارشناس��ان نجوم و همچنین س��تاد اس��تهالل دفتر 
رهبر معظم انقالب ماه رمضان امسال 30 روزه خواهد 
بود.خبرگزاری مهربا عمران مرادی کارش��ناس نجوم، 
مدرس و عضو هیئت امنای مرک��ز نجوم ادیب اصفهان 

در این ارتباط به گفت وگو پرداخته است. 
طبق پیش بینی ها و محاسبات نرم افزارهای نجومی ماه 

رمضان امسال 30 روزه خواهد بود و  در روز...
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  تدوین سند ایمنی راه ها 
در شهرستان های استان

مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان گفت: با 
توجه به وجود نقاط حادثه خیز  ض��رورت تأمین ایمنی 
راه ها، سند ایمنی برای شهرس��تان های استان اصفهان 
تدوین می ش��ود و تالش می کنیم که با این کار، زمینه 
کاهش نقاط حادثه خیز اس��تان را فراهم کنیم.محمود 
محمودزاده اشاره به اهمیت توجه به رفع نقاط حادثه خیز 

در استان اصفهان اظهار کرد: در کل استان اصفهان...
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آگهی مناقصه عمومی داخلی
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی 10/14708

    روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان در نظر دارد :پیمانکاران واجد صالحیت در حوزه تأمین کاال و نصب 
راه  اندازی سامانه های فتوولتالیک را به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت 

شناسایی و رتبه بندی نماید.
به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی از کلیه شرکت های ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این 

زمینه دارند دعوت می شود اطالعات و مستندات درخواست شده را در چهار بخش به تفکیک زیر ارائه نمایند.
الف- مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه، آگهی ثبت روزنامه، صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی و ...

ب- مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و ...
ج- مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه 

کاری و ...
د- رزومه کاری شرکت در حوزه نصب و راه  اندازی سامانه های فتوولتالیک 

کسب حداقل 65 امتیاز جهت قرار گرفتن شرکت در فهرست پیمانکاران ذیصالح ضروری است.
شرکت ها براساس امتیاز کسب شده در 3 سطح رتبه بندی خواهند ش��د و در هر سطح حداکثر ظرفیت مجاز 
تعهدات ایشان بر مبنای درصدی از ظرفیت کل تخصیص یافته به شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

تعریف خواهد شد.
مهلت ارسال مدارک از تاریخ 93/05/06 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 93/05/15 

خواهد بود. این زمان قابل تمدید نبوده و مستنداتی که بعد از این زمان ارائه شوند بازگردانده خواهند شد.
الزم اس��ت مس��تندات به ص��ورت حضوری ب��ه دفت��ر ت��دارکات ش��رکت ب��ه آدرس: اصفه��ان- چهارباغ 
 عباس��ی – خیابان عباس آباد – س��اختمان ش��ماره 3 توزیع برق شهرس��تان اصفهان طبق��ه اول تحویل یا 

ارسال شود.
اس��ناد ارزیابی از طریق مراجعه حضوری به واحد مناقصات این شرکت یا از طریق سایت های زیر قابل دریافت 
می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216103-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.

 http://tendor.tavanir.org.ir 1  - سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس 
 http://iets.mporg.ir 2 - سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://ecpdc.ir 3 - سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان  
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/14مزایده عمومی 1- 
فروش حدود 550 تنه درخت در مجموعه شهرک 

واحد و نقاط مختلف شرکت ذوب آهن اصفهان 
93/05/1893/05/29

9206571مناقصه عمومی 1
اجرای فعالیتهای تعمیراتی  روزانه و فصلی 
ساختمانهای صنعتی و اداری کارخانه 93 

از روز یکشنبه 
مورخ 93/05/5 

لغایت روز 
چهارشنبه 

93/05/15

تا روز شنبه مورخ 
93/05/25 

 ساعت 15

9302231R2تجدید مناقصه عمومی  1
خرید مواد غذایی گروه میوه ها، انواع سبزی ، محصوالت 
قندی و آشامیدنهای مورد نیاز رستورانهای شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان 

روز پنج شنبه 
93/05/09

روز دو شنبه مورخ 
93/05/20 تا 

ساعت 15

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت اول 

کاله ضد طاسی مردان
 ساخته شد



يادداشت
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به گزارش زاینده رود کارگاه آموزش داستان کوتاه  در شعبه مرکزی شهر کتاب اصفهان واقع در  2
چهارباغ عباسی،کوچه سینما سپاهان برگزار می شود. این کارگاه با هدف پرورش خالقیت  ویژه 
عالقه مندان آشنا به عناصر داستانی در 10 جلسه در روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود.  
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کارگاه آموزشی داستان کوتاه در شهر کتاب

مسلمانان نبايد نسبت به جنايت های 
اسرائیل بی تفاوت باشند

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد گفت: مسلمانان نباید نسبت به جنایت های اسرائیل 
علیه مردم مظلوم فلس��طین بی تفاوت باشند.حجت االسالم 
محمدعلی نکون��ام در خطبه های آخری��ن جمعه ماه مبارک 
رمضان سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( شهرکرد 
اظهار داشت: انسان ها باید در راه رسیدن به تقوا تالش کنند 
و داشتن تقوا برکات بس��یاری را برای انس��ان در بردارد.وی 
بیان داش��ت: آخرین روزهای ماه مبارک رمضان را در پیش 
داریم و باید تالش کنی��م از روزهای ان��دک باقی مانده بهره 
کافی را ببریم.حجت االسالم محمدعلی نکونام ادامه داد: ماه 
رمضان ماه قران ماه برکت است، درهای رحمت الهی باز است 
و خداوند در این ماه برکات فراوان��ی را برای بنده خود در نظر 
گرفته است که باید با انجام اعمال شایسته و عبادت از برکات 

خداوند در این ماه بهره مند شویم.

 ۱۹ مسجد تاريخی در  استان 
 مرمت شد

کارش��ناس حف��ظ و احی��اء بناه��ا، بافت ه��ا و محوطه های 
تاریخ��ی می��راث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: عملی��ات مرم��ت و احی��اء 1۹ مس��جد تاریخ��ی 
چهارمح��ال و بختی��اری تکمیل ش��د.مصطفی ه��ادی پور 
 اظهار کرد: عملیات مرم��ت و احیاء 22 مس��جد تاریخی در 
چهارمحال و بختیاری از س��ال ۹1 توس��ط اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آغاز شد.وی افزود: 
بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی ثبت شده استان اعم از بازسازی 
قالع و خانه های تاریخی و حمام به صورت موازی از سال های 
گذشته توسط این اداره کل در حال اجراست.کارشناس حفظ 
 و احیاء بناهای، بافت ها و محوطه های تاریخی میراث فرهنگی

 چهارمحال و بختی��اری گفت: این پروژه ها قبل از س��ال 85 
به صورت امانی و از سال 85 به بعد به صورت پیمانی بوده است.

حضور مردم در راهپیمايی تبلور 
روحیه جوانمردی و عدالت طلبی بود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری طی پیامی از حضور پرشور 
مردم این استان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر 
کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تبلور روحیه 
جوانمردی و عدالت طلبی بود. استاندار چهارمحال و بختیاری 
در پیامی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس 
تشکر کرد.در ابتدای پیام قاسم سلیمانی دشتکی آمده است: 
درود خدا بر شما مردم مؤمن، والیتمدار و همیشه درصحنه، 
حمد و س��پاس خداوند یکتا را که بار دیگر، توفیق شرکت در 
راهپیمایی روز جهانی قدس را ش��امل حال امت شریف ایران 
اسالمی و به ویژه ش��ما مردم والیتمدار، متدین و شهیدپرور 

استان چهارمحال و بختیاری گردانید.
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در استان چهارمحال و بختیاری آداب و رسوم 
ازدواج متفاوتی وجود دارد که قند اش��کنون، 
بله برون، س��وار بازی و عروس برون ازجمله 
این رس��وم س��نتی اس��ت.به گزارش فارس، 
یکی از س��نت های پس��ندیده در همه جای 
دنیا امر ازدواج اس��ت که هر قوم و ملت برای 
این امر رسم و سنن خاص خود را دارد و نحوه 
خواس��تگاری و مراس��م ازدواج و هدایایی که 
عرضه می ش��ود در هر مکانی به روش خاصی 
اعمال می شود.بختیاری ها معموالً در بین خود 
ازدواج می کنن��د و کمتر پیش آم��ده که مرد 
بختیاری با زن غیر بختیاری یا زن بختیاری با 
مرد غیر بختیاری ازدواج کند.ازدواج فامیلی 
یکی از ریشه دارترین و پرجمعیت ترین ازدواج 
در ایل بختیاری به شمار می رود، گستردگی 
این نوع ازدواج زبانزد خاص و عام است، شدت 
این ازدواج فامیلی به حدی بوده که هرگاه در 
خانواده ای پس��ر جوانی که هن��گام ازدواج او 
فرامی رسید و یکی از دختران عمو، عمه، خاله، 
دایی و یا دیگر افراد فامیل نزدیک مجرد بود، 
حق نداشت به خواس��تگاری دختر بیگانه ای 
برود، زی��را عم��ل او توهین ب��ه خانواده های 
دختردار آن فامیل محس��وب می شد و چنین 
عملی را سنت شکنی می دانستند و آن را مورد 
نکوهش ق��رار می دادند.درگذش��ته انتخاب 

همسر برای پسر و دختر در میان بختیاری ها 
به عه��ده والدین آن ها ب��ود، به این ترتیب که 
پدر و مادر پس��ر، دختر را می بینن��د و اگر او 
را مناس��ب دیدند با نزدیکان خود مش��ورت 
می کنن��د و چند ت��ن از خویش��ان و بزرگان 
ده را ب��ه کدخدای��ی می فرس��تند.در صورت 
گرفتن پاس��خ مثبت از طرف خانواده دختر، 
در نوبت بعدی همین افراد با یکدس��ت لباس 
و یک انگشتر و یک کیسه حنا به عنوان تحفه 
به خانه عروس می روند، این رس��م هنوز هم 
پابرجاست، هرچند رنگ و بوی زندگی سنتی 
خود را ازدست داده و در برخی مناطق قدری 

رنگ باخته یا تغییر کرده است.
در این گزارش س��عی ش��ده ت��ا مختصری از 
قدیمی ترین و ش��ادترین مراسم های عروسی 
در اقوام بختیاری ساکن در استان چهارمحال 

و بختیاری را مرور کنیم.
قند اشکنون، شیرينی خورون، بله 

برون
پس از آن که خان��واده داماد اج��ازه صحبت 
کردن از س��وی خان��واده دخت��ر را یافتند، با 
هماهنگی قبلی روز و ساعت نیکی را انتخاب 
می کنند تا با آمادگی کام��ل و به همراه افراد 
فامیل وعده ای از مردان بزرگ طایفه س��وار و 
پیاده با نواختن س��از و دهل به همراه داشتن 

چندین رأس گوسفند و سایر وسایل پذیرایی 
به سوی خانه پدر دختر رهسپار می شوند.

درگذش��ته چنین مرس��وم بود ک��ه در طول 
نام��زدی ه��رگاه دام��اد جه��ت سرکش��ی 
و احوال پرس��ی ب��ه خانه نام��زدش می رفت، 
هدایایی از قبیل س��که های نقره و گاهی طال 
و پارچ��ه و یا روس��ری به هم��راه می برد، اگر 
پیش از عروسی مصادف با عید نوروز می شد، 
مادر و خواهر داماد غذایی از برنج و گوش��ت 
 و غیره تحت عن��وان عیدی ب��ه خانه عروس

 می بردند.هم اکن��ون غالب این س��نت ها در 
غالب ش��هرها و اق��وام بختیاری این اس��تان 
منسوخ ش��ده و در برخی اق��وام نیز کم وبیش 
رای��ج هس��تند، ام��ا به تدری��ج ب��ه کهنگی 
گراییده ان��د و این فرهنگ پربار م��ی رود تا با 
بی مهری و کم التفات��ی از صفحه ذهن ها محو 
شود.یکی از رسوم قدیمی بختیاری ها هنگام 
ازدواج این است که دختران نامزد شده شروع 
به بافت��ن قالیچه می کنند تا هنگام عروس��ی 
همراه خود به خانه دام��اد ببرند، نوع قالیچه، 
کیفیت و زیبای��ی آن حکای��ت از هنرمندی 
عروس خان��م دارد، برای همی��ن دخترکان 
بختیاری س��عی می کنند این قالیچ��ه را در 

نهایت زیبایی ببافند.
عقدکنان، زير زبونی )زيرلفظی(

عقدکنان بعد از قبول نامزدی انجام می شود. 
اقوام عروس و داماد در این مراس��م ش��رکت 
دارن��د و نوازندگان محلی که س��ازهای آن ها 
دهل و کرنا اس��ت و به زبان بختیاری تشمال 
گفته می شوند، در طول مراسم که گاهی چند 

روز طول می کشد، مشغول نواختن هستند.
زن ه��ا دس��تمال بازی و مردها چ��وب بازی 
می کنن��د. س��فره عقد س��اده ای گس��ترده 
ش��ده و در آن ی��ک جل��د کالم اهلل مجی��د، 
یک ظ��رف آب، نان، پنی��ر و س��بزی، آینه و 
ش��معدان، ی��ک ظ��رف عس��ل و تخم م��رغ 
 محلی ب��ه هم��راه برخی اق��الم دیگ��ر قرار 
می دهند.یک��ی از رس��وم جالبی ک��ه به طور 
معمول باعث شادی و خنده اطرافیان می شود، 
رسم زیر زبونی یا زیرزبانی است، به گونه ای که 

در هنگام قرائت خطبه عقد، عروس تا هدیه ای 
از داماد نگیرد بله نمی گوید.

عروس برون، سوار بازی
عروس��ی بختیاری ه��ا دو یا س��ه روزبه طول 
می انجامد. عشایر برای س��هولت کار، مراسم 
عقدکنان و عروس��ی را باهم انجام می دهند. 
مراسم سوار بازی در عروسی بسیار تماشایی 
اس��ت. س��وارهایی که با داماد به محل جشن 
عروسی می آیند، به دودسته تقسیم می شوند؛ 
یک دسته نزد عروس و دسته دیگر نزد داماد 
می مانند. عروس که س��وار بر مادیان است و 
پارچه نازکی بر روی او انداخته اند، با همراهان 

خود به سوی خانه داماد می آید.
داماد بعد از قدری تاخت وتاز و حرکت نمایشی 
و میدان آرایی، خود را به عروس می رس��اند و 
با حرکتی س��ریع دس��تمال او را از صورت او 
می رباید و فرار اختیار می کند و سواران عروس 

به تعقیب او و سوارانش می پردازند. 
س��واران دام��اد راه را ب��ر س��واران ع��روس 
می بندند تا داماد را ف��راری دهند که گرفتار 
س��واران عروس نش��ود، زی��را در آن صورت 
دس��تمال را از او پس می گیرن��د و او را پیش 
ایل و طایفه خ��ود بی اعتب��ار می کنند.برای 
پیروزی داماد، بهترین اس��ب را برای او آماده 
می کنن��د. وقت��ی ع��روس را به خان��ه داماد 
می برند، س��واران پیش��اپیش او ب��ه عملیات 
تحس��ین آمیز روی اسب، مش��غول می شوند 
و تیران��دازی می کنند درحالی که تش��مال ها 

 در ط��ول راه ب��ه خوان��دن و نواخت��ن ادامه 
می دهند.سایر مراس��م عروسی از قبیل داماد 
س��الم، پاگش��ا و غیره نیز ازجمله مراسم بعد 
از عروسی اس��ت که به فراخور وضعیت مالی 
خانواده ها طبق آداب و رسوم مربوط به خودش 
به ترتیب پس از مراسم عروسی اجرا می شود.

نوای شاد س��از جش��ن، لباس های رنگارنگ 
بانوان و رقص چوب��ی آقایان صفای خاصی به 
این مراسم مبارک می دهد، ولی متأسفانه این 
آیین سراس��ر مهر، در حال فراموشی است و 
به ج��ای آن ازدواج های پرزرق وبرق ش��هری 
در حال رخنه ک��ردن و جایگزینی این آداب و 

رسوم دیرینه است.

آداب ورسوم ازدواج در چهارمحال و بختیاری

عروسی بختیاری از قند اشکنون تا عروس برون

 هنگام ازدواج  دختران نامزد 
شده ش�روع به بافتن قالیچه 
می کنند ت�ا هنگام عروس�ی 
همراه خود به خانه داماد ببرند، 
نوع قالیچه، کیفیت و زيبايی 
هنرمن�دی  از  آن حکاي�ت 
عروس خانم دارد، برای همین 
دخت�رکان بختی�اری س�عی 
می کنن�د اي�ن قالیچ�ه را در 

نهايت زيبايی ببافند

سال ها است که از گوشه و کنار، شاهد 
و ناظر فجایع  اس��رائیل در فلسطین و 
س��ایر مناطق مظلوم مورد هجوم آن ها 

هستیم. 
فجایعی که اگرچه گاهی برخی از آن ها از چش��م رس��انه ها 
مخفی می ماند اما موجب برانگیخته شدن غیرت مسلمانان 
جهان و درنتیجه دفاع از این مردم بی پناه و مظلوم به اشکال 
گوناگون شامل اعتراض ها، راهپیمایی ها، کمک های مردمی 

و... می شود.
 اما خش��م و انزجار مردم جهان از رژیم غاص��ب زمانی اوج 
می گیرد که ش��اهد ادامه روند و تش��دید فجایع ظالمان در 

ماه های مقدس ازجمله ماه مبارک رمضان می شوند.
ازآنجایی که رژیم غاصب اسرائیل عالوه بر هجوم به سرزمین 
مسلمانان فلسطینی گاهی با نشر اکاذیب و رخنه در هویت 
فرهنگی آن ها به روش های گوناگون و با استفاده از رسانه ها 
سعی بر ایجاد تغییر در باورهای مسلمانان و تضعیف روحیه 
آن ه��ا دارد، هنرمن��دان س��رزمین های مس��لمان، مبارزه 

رس��انه ای را یکی از ضرورت های خود ق��رار داده و اقدام به 
ساخت فیلم، انیمیش��ن و... در جهت مقابله بانفوذ باورهای 
غلط و ضد اس��المی کرده اند.به گزارش زاینده رود حس��ن 
علیرضایی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان اصفهانی است 
که در این سال ها اقدام به ساخت فیلم ها و انیمیشن هایی در 
مبارزه و مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن کرده است.

 او با س��اخت فیلم های »قطعه گمش��ده« در سال 1381، 
»تاآخرین نفس« در سال 1385، »دوستی« در سال 13۹2 و 
انیمیشن های »سنگ و نیرنگ« در سال 1385، »تردید« در 
سال 1386، »نسل آفتاب« در سال 1387، »خلیج فارس« 
در سال 13۹1 و »قهرمان پوشالی« در سال 13۹2 در جهت 

مبارزه فرهنگی با نسل کشی و جنایات اسرائیل کرد.
حس��ن علیرضای��ی، کارگ��ردان اصفهان��ی در گفت وگو با 
زاینده رود در رابطه باانگیزه خود از پرداختن به کشتارهای 
بی رحمان��ه در غ��زه و به طورکلی دفاع از هوی��ت مظلومان 
جهان گفت: هر هنرمندی در امر بازیگری و فیلم سازی باید 

اولویت هایی جهت انتخاب سوژه ها برای خود قرار بدهد.

وی اظهار کرد: طی تحقیقات بس��یار به این نتیجه رسیدم 
 ک��ه فیلم هایی توان برق��راری ارتباط بیش��تر ب��ا بیننده را 
خواهند داشت که به دردهای انس��انی پرداخته و حرف دل 

مردم را بازگو کند.
قطعه گمشده؛ تخیل يک کودک در رابطه با حق 

فلسطین
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه فیلم هایی که ب��ا موض��وع دفاع 
از حق��وق انس��ان ها س��اخته می ش��ود ب��رای مخاط��ب 
بی��ت بیش��تری دارد، اف��زود: فیل��م داس��تانی  جذا

 قطعه گمشده، نخس��تین فیلمی بود که در رابطه با دفاع از 
حقوق انسانی س��اختم. موضوع این فیلم در رابطه با تخیل 
پسربچه ای اس��ت که در ذهن خود، جنگ فلسطین را مرور 
می کند و در نهایت به تصور خاصی دست می یابد.علیرضایی 
ادامه می دهد: پس��ربچه ای که در فیلم قطعه گمشده بازی 
می کند ب��ه این تصور می رس��د ک��ه حقی از فلس��طینیان 
گرفته ش��ده که مردم این کش��ور تنها به دنبال بازگرداندن 

این حق هستند.
این نویس��نده و کارگردان اصفهانی که معتقد اس��ت فیلم 
قطعه گمش��ده نقطه آغ��ازی ب��رای تمام��ی فعالیت های 
هنری او در زمینه فیلم س��ازی برای دفاع  از حق مظلومان 
بوده اس��ت، اضافه کرد: فیلم قطعه گمش��ده با ورود به هر 
جش��نواره در جذب مخاطبان دولت��ی و عمومی موفق بود.

وی خاطرنشان کرد: قطعه گمشده تاکنون به 40 جشنواره 
ورود پیداکرده و در 12 سالی که از تولید این فیلم می گذرد، 
تمامی جشنواره ها خواهان آن بوده اند. در واقع استقبالی که 
از جانب مسووالن شد، اجازه خلق چنین آثاری را داد اما در 
این حوزه خود را موظف دانس��تم که هی��چ گاه درگیر تکرار 

مسائل گفته شده نشوم.
علیرضایی انیمیشن طنز س��نگ و نیرنگ را دومین اثر خود 
در حوزه دفاع از مردم فلس��طین عنوان ک��رد و  افزود: این 
انیمیشن که به نوعی محتوای طنز را به خود اختصاص داده 
اس��ت در جش��نواره های متعدد مورد توجه قرار گرفت.وی 
ادامه داد: با ساخت انیمیشن س��نگ و نیرنگ به این نتیجه 
رسیدم که توانایی خلق چنین سوژه هایی را داشته و می توانم 

در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشم.
ای��ن نویس��نده و کارگ��ردان اصفهانی با اش��اره ب��ه اینکه 
تاآخرین نفس، فیلم داستانی اس��ت که با محوریت موضوع 
انفجارها و عملیات تروریس��تی که در شهرهای عراق اتفاق 
افتاد، ساخته ش��ده اس��ت، گفت: این فیلم در سال 1385 
یعنی همان سالی که گنبد را به وسیله گلوله تخریب کردند 
ساخته ش��ده اس��ت. وی افزود: بحث اصلی این اس��ت که 
 آمریکا قصد دارد عالوه بر حم��الت نظامی، تهاجم فرهنگی 
انجام دهد که مسلمانان در برابر تهاجم فرهنگی کشورهایی 
مانند آمریکا باید ب��ه اهل بیت و آموزه های دینی متوس��ل 

شوند.
ترديد؛ نقطه عطفی برای سرباز اسرائیلی

علیرضایی همچنین در خصوص س��اختار انیمیشن تردید 
گفت: موض��وع این انیمیش��ن هجوم تانک های اس��رائیلی 
 به یک روس��تا و در نهایت کش��تن مردم آن اس��ت. در این

 گی��ر و دار دختربچه ای فرار می کند و ای��ن صحنه در ذهن 
سرباز اسرائیلی، تکرار می شود.

وی افزود: س��رباز اس��رائیلی م��دام این صحن��ه را در ذهن 
خود م��رور می کن��د و تصمیم می گیرد ت��رک خدمت کند 
به دلیل اینکه او به این نتیجه می رس��د که اگر یک س��رباز 
 اسرائیلی باقی بماند مجبور می شود، بی گناهان بسیاری را از

 دم تیغ بگذراند. این نویسنده و کارگردان اصفهانی ادامه داد: 
به این ترتیب سرباز اسرائیلی فکر می کند که اگر بخواهد در 
ارتش بماند باید مردم را بکشد به دلیل همین موضوع شبانه 

از پادگان فرار می کند.
وی با اشاره به ساخت انیمیشن نسل آفتاب در سال 1387 
اظهار کرد: ساختار انیمیشن نسل آفتاب در رابطه با هجوم 
اسرائیل با توصیف های نمادین است. باغ سرسبزی که بلبلی 
در آن با آرامش زندگی می کند و تانک های اسرائیلی درصدد 

ویرانی این باغ و بر هم زدن آرامش بلبل برمی آیند.
 علیرضای��ی در خصوص محتوای انیمیش��ن نس��ل آفتاب 
ادامه داد: تانک های اس��رائیلی قصد دارند این باغ را نابود و 
بلبل را از بین ببرند اما پس از کش��ته ش��دن بلبل و چکیده 
ش��دن خون او بر س��نگی در ب��اغ، بلبل های دیگ��ری آگاه 

می شوند.
وی اضافه کرد: در واقع این بلبل ه��ا نمادهایی برای زندگی 
هستند و سنگ نیز به عنوان مهم ترین سالح مردم فلسطین  

است.
خلیج فارس؛ يک جنگ رسانه ای بود

این نویس��نده و کارگ��ردان اصفهان��ی به تولید انیمیش��ن 
 خلیج ف��ارس اش��اره ک��رد و  اف��زود: در س��ال 13۹1 
سر و صداهایی در خصوص خلیج عربی به اوج رسید. با این 
تفاوت که این بار زمانی که نام خلیج عربی را عنوان کردند، 

تبلیغ های رسانه ای را نیز در این راستا به کار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه محرک اصلی کشورهای عربی به تغییر 
 اس��م خلیج فارس به خلیج عرب��ی، آمریکایی ها هس��تند،

 اظهار کرد: مدافعان خلیج عربی برای رسیدن به اهداف خود 
در سال 13۹1 اقدام به تهیه فیلم های تبلیغاتی کردند، اگر 
بحث، جنگ رسانه ای بود باید حرفی می زدیم، پس انیمیشن 
خلیج فارس را تولی��د کردیم. علیرضایی خاطرنش��ان کرد: 
این موضوع که کش��ورهای عربی گاهی ن��ام خلیج عربی را 
به پیش می کشند در اثر تحریک آمریکایی ها است که شاید 
بخواهند در کنار تهدیدهای نظامی و عملیات تروریستی، از 
مسئله نفوذ در رسانه ها نیز غافل نشوند. وی با تأکید بر اینکه 

این انیمیش��ن یکی از معدود فیلم هایی است که دفتر مقام 
معظم رهبری خواستار آن شده اس��ت، گفت: پس از مدتی 
 که از ساخت این فیلم گذش��ت از دفتر مقام معظم رهبری 
تم��اس گرفتن��د و تقاض��ا کردن��د ک��ه دو نس��خه 
 از انیمیش��ن خلیج ف��ارس را ب��رای آن ه��ا ارس��ال 

کنیم.
این نویسنده و کارگردان 
اصفهان��ی بابی��ان اینکه 
قهرم��ان پوش��الی، ن��ام 
انیمیش��ن دیگری اس��ت 
که در س��ال 13۹2 تولید 
ک��ردم، ادامه داد: منش��أ 
س��اخت این انیمیش��ن، 
تبلیغاتی است که اسرائیل 
در همان سال علیه پیامبر 
گرام��ی اس��الم )ص( و 

مسلمانان انجام داد.
وی در این خصوص افزود: 
انیمیشن قهرمان پوشالی 
مربوط به فیلمی است که 
علیه پیامبر )ص( ساخته 
شد که سعی داش��تیم با 
س��اخت این انیمیشن در 

برابر آن ها بایستیم.
این نویس��نده و کارگردان اصفهانی ادام��ه داد: در قهرمان 
پوشالی، اسرائیل پدیده شومی است که از فشارهای نظامی 
دیگر کشورها شکل می گیرد. در این فیلم با برخاسته شدن 
صدای اذان ستاره اسرائیل شروع به ترک برداشتن کرده و با 
جمله »اشهد ان محمد رسول اهلل«، آن ستاره نابود می شود.

علیرضایی با اشاره به فیلم دوس��تی و پرداختن این فیلم به 
موضوع شهادت هانیه سبیلی، شهید 5 س��اله اصفهانی در 
عتبات عالیات، گفت: این فیلم در سال 13۹2 و 5 ماه پس از 

شهادت این کودک تولید شد.
وی با تاکید بر در اولویت قرار دادن مظلومیت هانیه سبیلی 
در فیلم دوستی، عنوان کرد:  فیلم دوستی، مستند داستانی 
اس��ت که به روایت مظلومیت هانیه و در کنار آن به معرفی 

شخصیت او پرداخته است.
ورود حس��ن علیرضایی به عرصه فعالیت های هنری از سال 
1378 ش��روع ش��د. این هنرمند نقطه ش��روع و اوج گیری 
فعالیت های خ��ود به عنوان یک س��رباز فرهنگی و رس��انه 
ای ب��رای دفاع از مظل��وم در اثر قطعه گمش��ده م��ی داند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت بازیگ��ری علیرضایی در فیلم یوس��ف 
 پیامبر را می ت��وان از افتخ��ارات دیگر او در عرصه س��ینما 

دانست.

ظلم رژيم صهیونیستی در قاب يک کار گردان 

هنر اسلحه سرباز فرهنگی دفاع از مظلوم 
ساخت  فیلم دوستی روايتی از شهید 5 ساله اصفهان 

ناهید مرادی 
قهدريجانی 

 
 در قهرمان پوشالی، 

اسرائیل پديده شومی 
است که از فشارهای 
نظامی ديگر کشورها 

شکل می گیرد. در اين 
فیلم با برخاسته شدن 

صدای اذان ستاره 
اسرائیل شروع به 

ترک برداشتن کرده 
و با جمله »اشهد ان 

محمد رسول اهلل«، آن 
ستاره نابود می شود



یادداشت

 افتتاح بزرگ ترین مرکز تفریحی کشور 
در آینده نزدیک

» شهر رویاها «یکی از نمادهای 
اصفهان می شود

ش��هربازی بزرگ اصفهان به عنوان عظیم ترین مرکز تفریحی 
و اقامتی کشور با مشارکت س��رمایه گذار چینی در اصفهان در 
فضایی به مساحت ۲۰ هکتار در شرق اصفهان در حال احداث 
می باش��د و به زودی در اختی��ار اصفهانی ها ق��رار می گیرد تا 

شهروندان رویای سفر به سرزمین عجایب را تجربه کنند.
ش��هر رویاها یکی از مدرن تری��ن مراکز فرهنگ��ی، تفریحی و 
گردش��گری در خاورمیانه محس��وب می ش��ود که ب��ا رعایت 
اس��تانداردهای جهانی در حال ساخت اس��ت و بر اساس نظر 
کارشناسان و مدیران ش��هر اصفهان، از جهات مختلف به ویژه 
در بخش توس��عه فضاهای فرهنگی، تفریح��ی و جذب درصد 
قابل توجهی از گردش��گران، از پتاس��یل و قابلیت های فراوانی 
برخوردار است.شهر رویاها نسبت به شهر بازی های موجود در 
کشور کاماًل متفاوت بوده و از امکانات گسترده و بدیعی بهره مند 
است و به دلیل وجود کمربند ترافیکی شرق اصفهان و سهولت 
و دسترسی آسان به این محل، پذیرای بسیاری از مردم خواهد 
بود.اگر پارکینگ و جای پارک را یکی از مهم ترین دغدغه های 
شهروندان این کالنشهر بدانیم، به طور قطع چنین دغدغه ای در 
مجموعه شهر رویاها وجود نخواهد داشت زیرا در این مجموعه 
پارکینگ هایی تدارک دیده ش��ده اس��ت که بر اساس آخرین 
استانداردها س��اخته می ش��وند و مهم ترین فاکتوری که دارند 
همان موضوع نظم و شرایط خاصی است که خودروها می توانند 
در آن توقف کنند.معاون عمرانی شهرداری اصفهان درباره این 
مجموعه می گوید: در شهر رویاها، آموزش در کنار تفریح برای 
بازدید کنندگان پیش بینی شده و شهروندان در سنین مختلف 
می توانند با حضور در این مجموعه یک روز خوب با جاذبه های 
تفریحی و تجربیات علمی را پشت سر گذارند.علیرضا قاری قرآن 
می افزاید: نظیر این شهربازی در کل کشور وجود ندارد زیرا اکثر 
شهربازی های موجود با امکانات مکانیکی تجهیز شده اند اما این 

مجموعه از شبیه سازی و امکانات تکنولوژیک بهره برده است.
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فعالیتهایبشرطبیعتراازحالتپایدارخارجمیکند
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گفت: یک میلی��ون و ۸۰۰ هزار هکتار از 
اراضی استان تحت تأثیر فرسایش بادی است.محمد حسین شاملی افزود: بسیاری از 
اقدامات بشر سبب خارج شدن طبیعت از حالت پایداری و تخریب منابع طبیعی می شود.
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مصرف قلیان در کشور از خط قرمز عبور کرده و دیگر 
نمی توان با توصیه های پزشکی، امیدوار بود که آمار 

مصرف کنندگان مواد دخانی کاهش یابد. 
ش��اید، بارزترین ش��اهد این ادعا، نگرانی بیش از 4 
هزار پزشکی باش��د که با ارس��ال نامه ای به رئیس 
 جمهور، نس��بت به خطرات مصرف قلیان هش��دار 

داده اند.
به گزارش مهر، موضوع قلیان کش��ی در جامعه روز 
به روز بر نگرانی دس��ت اندرکاران حوزه س��المت 
می افزاید ب��ه طوریک��ه در آخرین اق��دام، بیش از 
4۰۰۰ پزشک که در بین آن ها چهره های شناخته 
شده و رجل سیاسی نیز دیده می ش��ود، با نوشتن 
نامه ای ب��ه رئیس جمه��ور از وی خواس��تند تا به 
هر نحو ممکن ش��ده از عرضه قلیان در سطح قهوه 
خانه ها، س��فره خانه ه��ای س��نتی و... جلوگیری 
کند. زیرا، بررس��ی ها نش��ان می ده��د که خطرات 
 مصرف قلیان به مراتب بیش��تر از کش��یدن سیگار

 است. 
هرچند مصرف هر نوع مواد دخانی، با بیماری های 
خطرناکی همراه است که از جمله آن ها، می تواند به 

بروز انواع سرطان ها اشاره کرد.

ماج�رای نامه 4 هزار پزش�ک ب�ه رئیس 
جمهور

حدود یک م��اه قبل بی��ش از چه��ار ه��زار نفر از 
چهره های سرش��ناس حوزه س��المت کشور طی 
 نامه ای به رئیس جمهوری با ابراز نگرانی از مصرف 
بی روی��ه قلیان و س��ونامی س��رطان ناش��ی از آن 
درخواست کردند تا بر اساس قوانین جلوی گسترش 

روز افزون این پدیده خانمان سوز گرفته شود.
آن ها این نامه را نوشتند که نگرانی خود را بروز دهند 
و از باالترین مقام اجرایی کشور بخواهند که در این 
زمینه تدبیری بیاندیشد تا شاید بتوان از روند رو به 
افزایش گرایش به س��مت مصرف قلیان در جامعه 

جلوگیری کرد.
بر اس��اس آنچه در نامه این پزش��کان آمده اس��ت: 
“سرعت رش��د ابتال به سرطان در کش��ور به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته است و کشور ما باالترین 
روند رش��د ابتال به س��رطان را در دنیا داراست، 3۰ 
ت��ا 35 درصد علت س��رطان ها ب��ه عوامل خطری 
باز می گردد که عل��ت اصلی آن دخانیات اس��ت و 
3۰ درصد مرگ های ناشی از س��رطان مستقیماً با 
دخانیات در ارتباط است. هر چند مبارزه با دخانیات 

به یک خواست جهانی بدل گشته و حتی قانون جامع 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کش��ور تصویب و 
ابالغ شده است، اما متاسفانه گام های عملی و متقنی 
که توانس��ته باشد مانعی بر توس��عه مصرف سیگار و 
قلیان در کشور بویژه در بین جوانان باشد، هنوز مورد 

انتظار خیر خواهان عرصه سالمت کشور است.
 قلیان تفریحی اس��ت که هر روز فاصل��ه جوانان را با 
مرگ و نیستی کمتر می کند و آنان را به ورطه فالکت 

می کشاند.”
15 درصد جوانان ایرانی قلیانی هستند

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساالنه پنج 
میلیون نفر به دلیل مصرف قلیان می میرند و آخرین 
آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نیز گویای 
آن است که 15 درصد جوانان 13 تا 15 سال در کشور 
مصرف کننده قلیان هستند و ساالنه در مجموع 35 

هزار تن تنباکو در کشور دود می شود.
در بخش دیگری از نامه پزش��کان به رئیس جمهور 
آمده اس��ت: »هر چند این تحفه استعماری در طول 
تاریخ در زندگ��ی اجتماعی ایرانیان ریش��ه دوانیده 
است و لیکن امروزه توسعه این ناهنجاری با توجه به 
مضرات فوق العاده ای که برای سالمت آحاد جامعه 
ایجاد نموده اس��ت. به عنوان ی��ک معضل اجتماعی 
شناخته می ش��ود و می توان گفت قلیان دروازه ورود 
نوجوانان به مصرف س��ایر مواد دخانی است و شیوع 
مصرف قلیان در بین ح��دود 37 درصد از نوجوانان و 
 جوانان کشور، خطری جدی برای سالمت این نسل

 است. «
هر چند مصرف س��یگار ساده تر و ش��یوع آن بیشتر 
از قلیان است اما میزان منواکس��ید کربن وارد شده 
به بدن انس��ان در اثر اس��تعمال قلیان 6 برابر سیگار 
 و میزان عامل س��رطانی قلی��ان 46 برابر بیش��تر از 

سیگار است.
دیگر عوامل سرطانی مانند آرسنیک در قلیان چهار 
برابر سیگار و س��رب در قلیان ۲۰۲ برابر سیگار است 
و تجارت ان��واع تنباکوه��ا با رنگ و ب��وی مختلف از 
اسانس های گوناگون از یک طرف و فروش و نمایش 
انواع قلیان های داخلی و خارجی از کیفی تا جیبی از 
طرف دیگر سبب گردیده اس��ت که آثار زیانبار  این 

عامل دخانی دوصد چندان گردد. 
بیماری ه��ای عفون��ی واگی��ردار در اث��ر اس��تفاده 
مشترک از شیلنگ قلیان و افزودن الکل یا داروهای 
روانگردان به تنباکوی قلیان، افزایش شدید نیکوتین 
پالس��ما و ضربان قلب و خطر ابتال به سرطان دهان، 
مثان��ه و ابتال به آس��م، حساس��یت آلرژیک و س��ل 
 ری��وی از دیگر ره آورده��ای این تحفه اس��تعماری

 است.

وقتی قلیان بالی جان ایرانی ها می شود

عفونت های قارچی در شیلنگ مشترک منتظرند

نگرانیپزشکانازماراتنسرطان

یادداشت

جنایات اخیر صهیونیست در غزه، 
خون جهانیان را به جوش آورد

 استاندار اصفهان با اشاره به شکوه راهپیمایی مردم اصفهان 
به مناس��بت روز قدس، تاکی��د کرد: کش��تار و جنایات اخیر 
صهیونیست ها در غزه، خون جهانیان را به جوش آورد و شکوه 

روز قدس امسال را رقم زد.
دکتر رسول زرگرپور در حاشیه مراس��م روز قدس در میدان 
امام )ره( اصفهان گفت: اس��رائیل با به خاک و خون کشیدن 
 بی��ش از 6۰۰ نف��ر از زنان و ک��ودکان غزه و مج��روح کردن 
بیش از 6 هزار نفر از این مردم مظلوم، خون مردم مس��لمان 
ایران و ۸۰ کش��ور جهان را به ج��وش آورد و همین موضوع، 
باعث شد که مراسم روز قدس در سال جاری باشکوه تر از هر 

سال برگزار شود و این امر کاماًل قابل پیش بینی بود.
وی تاکید کرد:  ب��ه طور قط��ع، حضور ححمای��ت گر مردم 
مسلمان جهان از مردم مظلوم فلسطین، تأثیر شگرف و بزرگی 
در روحیه آنان دارد و به این باور رسیده اند که تنها نیستند و 
مردم جهان از آن ها حمایت می کنند لذا مبارزات آن ها از فردا، 

با قوت بیشتر و غنی تر از همیشه خواهد شد.

32 پروژه عمرانی در منطقه 11 
اصفهان به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه 11 اصفهان گفت: 3۲ پروژه عمرانی، ترافیکی 
و خدمات��ی در منطق��ه 11 این ش��هر اواس��ط مردادماه به 

بهره برداری می رسد.
محمدرضا برکت اظهار کرد: در حال حاضر 3۲ پروژه عمرانی، 
ترافیکی و خدماتی در منطقه 11 آماده بهره برداری است که 

در اواسط مردادماه به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.
وی با اش��اره به پروژه های عمرانی این منطقه افزود: عملیات 
احداث خیابان نیکان حد فاصل میادی��ن حمزه و اخالص با 

هزینه ۸5۰ میلیون ریال تکمیل شده است.
ش��هردار منطقه 11 اصفهان با بیان اینکه پیاده روس��ازی و 
جدول گذاری خیابان شهیدان غربی به طول 65۰ متر با هزینه 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام شده است، تصریح کرد: 
احداث زورخانه شهید تقی یار در مقابل حمام تاریخی رهنان 
در خیابان امام س��جاد )ع( با هزینه 5 میلیارد و 5۰۰ میلیون 

ریال انجام شده است.

کمیته امداد اصفهان میزبان برگزاری 
جشن ره پویان

مدیر امور فرهنگ��ی و آموزش کمیته امداد اس��تان اصفهان 
گفت: کمیته امداد این اس��تان در مردادماه ج��اری میزبان 
یک هزار و 6۰۰ دانش آموز تحت پوش��ش کمیته امداد سایر 

استان ها جهت برگزاری جشن ره پویان می شود.
محمد میرزایی با اش��اره به برگزاری دو جشنواره با مضمون 
قرآنی ویژه دانش آموزان پس��ر مقطع راهنمایی و دبیرستان 
در ش��هریور ماه جاری توس��ط کمیته امداد اظهار کرد: این 
جش��نواره ها در غالب برنامه های اوقات فراغ��ت و به میزبانی 
کمیته امداد استان اصفهان برای دانش آموزان تحت پوشش 

سایر استان ها برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امسال سی و دومین دوره ره پویان والیت با 
رویکرد »انوار معرفت« در اصفهان برگزار می شود، افزود: این 
طرح به صورت کش��وری اما به میزبانی اصفهان است که در 

اردوگاه شیخ بهایی در هشت دوره برگزار می شود.
مدیر امور فرهنگ��ی و آموزش کمیته امداد اس��تان اصفهان 
تصریح ک��رد: دانش آموزان اس��تان های خراس��ان، مرکزی، 
فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، یزد و سمنان در این جشنواره شرکت می کنند.

وی ادامه داد: این جشنواره از تاریخ 11 مرداد ماه جاری آغاز 
تا شهریورماه ادامه دارد که حدود یک هزار و 6۰۰ دانش آموز 

پسر از سایر استان ها به اصفهان سفر می کنند.
 میرزایی گفت: تالش ش��ده اس��ت در این دوره از س��فرهای

 پنج روزه بحث اصفه��ان گردی یک روزه و نی��ز کارگاه های 
 آموزش��ی در کن��ار مس��ابقات قرآن��ی برنامه ری��زی 

و اجرا شود.

هالل احمر اصفهان در روز قدس به 
256 نفر امداد رسانی کرد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
این جمعی��ت در روز جهانی قدس به ۲56 نفر امداد رس��انی 
کرد.داریوش کریمی افزود: از این تعداد 13 نفر از مصدومان 
به مراکز درمانی و بیمارس��تان ها منتقل شدند و به ۲43 نفر 

بصورت سرپایی رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: این پوش��ش امدادی در ۲6 ش��عبه جمعیت 
هالل احمر استان توسط امدادگران و نجاتگران و با استفاده 
 از تجهی��زات ام��دادی صورت گرف��ت.وی اف��زود: جمعیت 
هالل احمر اس��تان با به کارگیری 565 نفر پرسنل و امدادگر 
به همراه 17 دستگاه آمبوالنس، ۲6 دستگاه وانت کمک دار، 
یک دستگاه اتوبوس بیمارستانی، هشت دستگاه مینی بوس، 
 RDC 1۲ دس��تگاه موتور س��یکلت امدادی، یک خودروی
)ارتباطات رادیویی( و تجهیزات ام��داد و نجات و کمک های 
اولیه و همچنین نصب 41 تخته چادر امدادی، در این مراسم 

حضور فعال داشت.

پرداخت فطریه و کفاره با نرم افزار 
اندروید امکان پذیر شد

سازمان بهزیس��تی در آستانه فرارس��یدن عید سعید فطر با 
همکاری بانک پاسارگاد در راستای جمع آوری فطریه و کفاره 
روزه داران اقدام به طراحی و ارائه نرم افزاری برای سیس��تم 

عامل اندروید، جهت تسهیل در پرداخت کرده است.
در اطالعیه س��ازمان بهزیس��تی در این خصوص آمده است: 
این نرم افزار توس��ط ش��رکت نوپاد )خدمات فن��اوری نوآور 
پاس��ارگاد(، از ش��رکت های گروه مالی پاس��ارگاد، بر بستر 
#7۲۰* به س��ازمان بهزیس��تی ارائه شده اس��ت که از این 
 طریق تمامی وجوه دریافتی به حس��اب این س��ازمان واریز 

خواهد شد.

اخبار کوتاه

SMS

دالیل 30 روزه بودن ماه مبارک رمضان امسال از دیدگاه نجومی

چرا دوشنبه عید فطر نیست؟

مدیرکل راه و شهرسازی  اصفهان:

سند ایمنی راه ها در شهرستان های استان 
تدوین می شود

به استاندار اصفهان پیشنهاد شد

نماز عید فطر در رودخانه زاینده رود خوانده شود

مدرس و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان با اش��اره به اعزام گروه های 
مختلف نجومی از این استان برای رصد هالل ماه ش��وال گفت: رویت هالل ماه در 
روز ۲9 ماه رمضان با چشم غیرمسلح و حتی تلسکوپ سخت و غیرممکن است و 
ماه رمضان امسالبه احتمال زیاد 3۰ روزه خواهد بود.شرایط خاص هالل ماه مانند 

ارتفاع مناسب ماه از افق، فاز یا ضخامت ماه، جدایی زاویه ای یا فاصله ماه از خورشید از 
جمله عواملی است که برای مشاهده آسان ماه یا بحرانی دانستن هالل ماه الزم است 
و با توجه به اینکه هالل ماه شوال امسال نیز بحرانی خواهد بود بر اساس پیش بینی 
کارشناسان نجوم و همچنین ستاد اس��تهالل دفتر رهبر معظم انقالب ماه رمضان 
امسال 3۰ روزه خواهد بود. خبر گزاری مهر ، با عمران مرادی کارشناس نجوم، مدرس 
و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان در این ارتباط به گفت وگو پرداخته است . 
پیش بینی کارشناسان نجوم از زمان حلول ماه شوال در سال جاری قمری 

چگونه است؟
طبق پیش بینی ها و محاسبات نرم افزارهای نجومی ماه رمضان امسال 3۰ روزه خواهد 
بود و  در روز 5 مردادماه ماه نو تشکیل می شود.ماه نو به ماه پیش از تشکیل هالل و پس 
از مقارنه ماه و خورشید گویند که در این زمان تنها قمر زمین در نزدیک ترین فاصله 
خود با خورشید قرار می گیرد و قابل مشاهده نیست.به عبارت دیگر در زمان غروب 
5 مردادماه مطابق با ۲9 رمضان، ماه و خورشید در یک راستا قرار دارند و هم زمان با 

 هم غروب می کنند به گون��ه ای که ماه به ان��دازه یک نیم هالل از خورش��ید باالتر 
قرار دارد.در این حالت در زمان غروب خورشید ۲9 رمضان تنها به اندازه سه دقیقه 
برای رویت هالل ماه فرصت هست که کاری بسیار سخت و تقریباً غیرممکن است 

 چراکه ارتفاع ماه از اف��ق در این زمان تقریباً نزدیک صفر اس��ت.البته این احتمال 
وجود دارد که رصدگران در طول روز بتوانند با ابزارهای اپتیکی قوی ماه را رویت کنند  
اما  این مسئله از نظر نجومی و فقهی جای بحث دارد بدین معنا که از نظر نجومی 
احتمال رصد بسیار ضعیف است. البته پس از ۲4 ساعت ارتفاع ماه از افق به اندازه 
کافی افزایش می یابد و در روز دوشنبه 6 مردادماه ماه ارتفاع خوبی از افق پیدا می کند 

و شرایط نرمالی برای رویت هالل با چشم مسلح و غیر مسلح وجود دارد.
بنابراین ماه رمضان امسال 30 روزه خواهد بود؟

بله دقیقاً همین گونه است؛ در روز دوشنبه در ابتدای غروب خورشید فرصت کافی 
برای رصد ماه وجود دارد و پارامترهای رصدی نیز مناسب خواهد بود.

بدین ترتیب مردم کشورمان می توانند در روز دوشنبه 6 مردادماه چشم غیرمسلح 
نیز به راحتی هالل ماه شوال را مشاهده کنند و س��ه شنبه 7 مردادماه نیز عید فطر 

خواهد بود.
درصد احتمال 30 روزه ش�دن ماه رمضان امسال نس�بت به سال گذشته 

چقدر است؟
 وضعیت رصدی ماه شوال امسال نسبت به پارسال مشخص تر است و با یقین بیشتری 
می توان گفت که هالل ماه در غروب ۲9 رمضان دیده نمی شود و ماه رمضان 3۰ روزه 

خواهد بود.

عضو هیئت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: به اس��تاندار اصفهان 
پیشنهاد شد که نماز عید فطر در رودخانه زاینده رود برپا شود.

به گزارش مهر، خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی با پیامدهای انتشار 
 ریزگردهای اس��یدی و نمکی در آین��ده ای نه چندان دور، این مش��کالت را 

دو چندان خواهد کرد.
 اخیراً سید محمود موسوی از پیش��گامان انقالب و چهره های ماندگار استان 
اصفهان و گروه��ی از مردم در حرکتی خودجوش تصمی��م به تهیه طوماری 

گرفته اند تا پس از تکمیل به دفتر رهبری ارسال شود.
در ادامه این اقدام، جلسه ای با موضوع زاینده رود و با حضور جمعی از اصحاب 
رسانه در منزل شهید سردار سید محسن موس��وی برگزار شد. سید محمود 
موسوی در این جلسه با بیان اینکه تاکنون این طومار در 3۰ قطعه ۲۰ متری 
تهیه شده است، گفت: همان طور که امام از تجارب گذشتگان استفاده و نهضت 
خود را از مردم آغاز کرد، ما هم باید همان رون��د را دنبال کنیم و مردم باید به 

صحنه بیایند و حق آبه و سهم آبه خود را از مسئوالن مطالبه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با توجه به وجود نقاط حادثه خیز  
ضرورت تأمین ایمنی راه ها، س��ند ایمنی برای شهرستان های استان اصفهان 
تدوین می شود و تالش می کنیم که با این کار، زمینه کاهش نقاط حادثه خیز 
استان را فراهم کنیم.محمود محمودزاده اش��اره به اهمیت توجه به رفع نقاط 
حادثه خیز در اس��تان اصفهان اظهار کرد: در کل اس��تان اصفهان ۲۰۰ نقطه 
حادثه خیز شناسایی شده که برنامه ریزی برای رفع این نقاط و تأمین ایمنی در 
دستورکار  اداره کل راه و شهرسازی است.وی با بیان اینکه رفع این نقاط نیازمند 
برنامه ریزی و فرصت بوده، افزود: با توجه ب��ه وجود نقاط حادثه خیز و ضرورت 
تأمین ایمنی راه ها، س��ند ایمنی برای شهرستان های اس��تان اصفهان تدوین 
می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: تاکنون سند ایمنی ۸ 
شهرستان استان اصفهان تدوین شده و بقیه نیز در دستور کار بوده که با تدوین 
این سندهای ایمنی برنامه ریزی برای رفع مشکالت راه ها و کاهش تصادفات و 

حوادث جاده را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه بعضی از جاده ها در مقاطع زمانی نقطه حادثه خیز هس��تند، 
تصریح ک��رد: 3۰۰ کیلومتر نقطه حادث��ه خیز مقطعی داریم ک��ه اصالح این 
نقاط و مس��یرها برای رف��ع نقطه حادثه خی��زی در یک مقط��ع زمانی انجام 
می ش��ود.محمودزاده افزود: بعضی از این مس��یرهای جاده ای بای��د دو بانده 
ش��ود تا ایمنی آن افزایش یاب که تع��دادی پروژه تاکنون اجرا و یا در دس��ت 
اجرا اس��ت که تع��دادی از پروژه ها ب��ا حضور مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
افتتاح و م��ورد بهره برداری ق��رار گرفت.وی ب��ر رعایت قوانی��ن راهنمایی و 
رانندگی توس��ط رانندگان در جاده ها تاکی��د کرد و گفت: بخش��ی مهمی از 
حوادث جاده ای به س��بب خواب آلودگی رانندگان رخ می دهد که الزم است 
 رانندگان عالوه بر رعایت قوانین استراحت برای رانندگی داشته و با هوشیاری

 کامل رانندگی کنند.
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اخبار کوتاهيادداشت

حمل ريلی محصوالت فوالد مبارکه 
اصفهان 11 درصد رشد يافت

رییس واحد راه آهن شرکت فوالد مبارکه از رشد 11 درصدی 
حمل ریلی محصوالت و انتقال و واگذاری واگن های مواد اولیه 
به قسمت واگن برگردان این مجتمع صنعتی در طی 9 سال 

گذشته خبرداد.
»محمدعلی زارعی« افزود: حمل ریلی محصوالت این شرکت 
از 74 هزار و 168 تن در سال 84 به 82 هزار و 177 تن در تیر 

امسال افزایش یافت که رشد 11 درصدی را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: از مجموع محصوالت حمل ش��ده، 58 هزار و 
237 تن صادر شد که نس��بت به آخرین رکورد صادراتی که 
در فروردین امسال ثبت شد، پنج درصد رشد داشت. شرکت 
فوالد مبارکه از شرکت های پیش��رو ایرانی است که در زمینه 
تولید ورق های فوالدی فعالیت می کند. این ش��رکت بیش از 
50 درصد از ورق فوالدی مورد نیاز کش��ور را برای اس��تفاده 
در صنایع خودروس��ازی و قطعه سازی، صنایع فلزی سبک و 
سنگین، لوله های انتقال س��یاالت، صنایع بسته بندی، لوازم 

خانگی و الکتریکی، لوله و پروفایل تأمین می کند.

شروط جديد برخورداری از مزايای 
خوداظهاری مالیاتی

معاون مالیات های مس��تقیم س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
گفت: تکمیل اطالع��ات درآمد و هزینه در اظهارنامه ش��رط 

برخورداری مودیان از مزایای خوداظهاری است.
حسین وکیلی با اش��اره به مفاد دس��تورالعمل خوداظهاری 
مالیات عملکرد س��ال 92 صاحبان مش��اغل، اظهار داشت: 
براساس توافقنامه س��ازمان امور مالیاتی و ش��ورای اصناف، 
مودیانی که مالیات آن ها زیر یک میلیون تومان است میزان 
پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال 1391، 4 درصد 
افزایش می یابد و مودیانی ک��ه مالیات آن ها بین یک میلیون 
تا 3 میلی��ون تومان اس��ت 9 درصد افزایش خواهد داش��ت. 
همچنین مالیات بیش از 3 میلیون تومان نیز 14 درصد نسبت 

به عملکرد سال 91 افزایش می یابد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکمی��ل اطالعات درآمد و 
هزینه در اظهارنامه مالیاتی، افزود: برخی از مودیان در ارسال 
اظهارنامه مالیات��ی به پرکردن اطالعات هویت��ی اکتفا کرده 
و از تکمیل قس��مت های مربوط به اطالع��ات درآمد و هزینه 
خودداری می کنند که این گروه از مودیان از ش��رایط توافق 

بهره مند نمی شوند.
معاون مالیات های مس��تقیم س��ازمان امور مالیاتی کشور با 
اشاره به اینکه 31 تیر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه این فرصت تمدید 
نمی شود الزم است مودیان گرامی در اس��رع وقت نسبت به 
تکمیل، ارس��ال و پرداخت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از 

طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان اقدام کنند.

 قیمت هر کیلو هندوانه صادراتی 
600 تومان

صادرات هندوانه به س��ایر کش��ورها در بهار امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته بیش از 97 درصد افزایش داشته 

است.
در سه ماهه نخست س��ال جاری 97.4 هزار تن هندوانه تازه 
صادر شده اس��ت که بر این اس��اس صادرات هندوانه به طور 
قطعی 0.77 درص��د از ارزش کل صادرات ایران در این مدت 

را شامل می شود.
همچنین ارزش کل صادرات هندوان��ه در این مدت به 22.2 
میلیون دالر می رسد که به این ترتیب قیمت هر کیلو هندوانه 

صادراتی 0.2 دالر و به عبارت دیگر حدود 600 تومان است.
در سه ماهه نخست سال گذش��ته نیز 50 هزار تن هندوانه به 
ارزش 11.2 میلیون دالر به کشورهای دیگر صادر شده است 
که مقایس��ه آمار افزایش بیش از 97 درصدی ارزش صادرات 

هندوانه در این مدت را نشان می دهد.
همچنین در این مدت عراق با خرید 56 میلیون دالر، امارات 
13 میلیون دالر و ترکیه با هش��ت میلی��ون دالر بزرگ ترین 

مشتریان هندوانه ایران بوده اند.
در حال حاضر هر کیلو هندوانه در میوه فروشی ها بین 800 تا 

1000 تومان است.

صدور روزانه 3 مجوز تغییر کاربری 
زمین های کشاورزی شرق اصفهان

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: روزانه 
س��ه مجوز قانونی تغییر کاربری زمین های کشاورزی شرق 
اصفهان توس��ط اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان اصفهان 

صادر می شود.
مهرداد مرادمند به آخرین اعتبار خشکسالی اختصاص یافته 
به شهرستان اصفهان بر اساس مصوبه هیات دولت اشاره کرد 
و اظهار داشت: در آخرین مرحله 20 میلیارد و 700 میلیون 

تومان برای کشاورزان شرق اصفهان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه 28 هزار و 500 کش��اورز مش��مول دریافت 
 خسارت کشاورزی در ش��رق اصفهان می ش��وند، ادامه داد:

 بر این اساس به هر کشاورز متناسب با سطح زیر کشت کمک 
هزینه امرار معیشت به طور میانگین از 500 هزار تومان تا یک 

و نیم میلیون تومان پرداخت می شود.
رئی��س اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان اصفه��ان با بیان 
اینک��ه ای��ن می��زان اعتب��ار پاس��خگوی نیازه��ای حداقل 
خانواده های کشاورزان شرق نیس��ت، افزود: درصدد افزایش 
 اعتبارات در نظر گرفته شده برای کش��اورزان شرق اصفهان

 هستیم.
وی با بی��ان اینکه این اعتب��ار طی 2 ماه اخیر به کش��اورزان 
پرداخت شده است، اظهار داشت: اعتبار قبلی پرداخت شده 

برای کشاورزان شرق اصفهان 15 میلیارد تومان بوده است.
مرادمن��د در ادامه با بی��ان اینکه برنامه ریزی برای اش��تغال 
کشاورزان در دستور کار قرار گرفته شده است، افزود: در این 
راس��تا برخی از طرح های اش��تغال زایی همچون دامپروری، 
مش��اغل خانگی و پرورش ماهی در این منطقه در حال اجرا 

است.

4
مسئوالن با برداشت غیرمجاز آب در شهرضا برخورد جدی کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: حفر چاه های غیرمجاز در شهرضا تهدیدی برای منابع آب زیرزمینی 
بوده و مسئوالن باید به صورت جدی بر این مسئله نظارت کرده و با شناسایی چاه ها، از برداشت آب به 

صورت غیرمجاز، جلوگیری شود.
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ��ودرو از تولید 4 محصول 
جدید پژو و رنو در این شرکت خبرداد و گفت: ایران خودرو 
به ترتیب با تولید پژو 301 و 2008 با پژو و کلیو 4 و کپچربا 

رنو همکاری مشترک خواهد داشت.
 هاش��م یکه زارع با اش��اره به اینکه پژو قرار اس��ت با ایران 
خودرو، شرکت مشترکی به صورت 50-50 تشکیل دهد، 
گفت: بر اساس این توافق شرکت پژو ملزم به ارائه پالتفرم 
برای تولید محصول مشترک ش��ده و عالوه برآن نسبت به 
صادرات محص��والت در منطقه نیز از طری��ق ایران خودرو 

اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ب��ا بیان اینکه ایجاد 

مرکز تحقیق و توسعه مشترک با شرکت پژو سیتروئن در این 
قرارداد پیش بینی شده، از تولید دو محصول جدید پژو 301 
و 2008 در فاز اول همکاری مشترک خبر داد و افزود: قرارداد 
با پژو بر اساس تولید محصوالت پژو و محصول مشترک با 

استفاده از توان قطعه سازان ایرانی خواهد بود.
وی از توافق برای تولید محصول با شرکت رنو نیز خبر داد 
و گفت: در مرحله اول همکاری با ش��رکت رنو، دو محصول 
»کلیو 4« و »کپچر« در نیمه دوم امس��ال ب��ه بازار عرضه 
می شود. یکی از این دو محصول در کالس خودروی کوچک 
بوده و در هر 100 کیلومتر 5 لیتر سوخت مصرف می کنند.

یکه زارع همچنین با اشاره به راهبرد ایران خودرو در تولید 
مبنی بر عرضه 10 تا 15 محصول جدید تا س��ه سال آینده 
گفت: از این تعداد سه محصول با برند ایران خودرو طراحی 

و تولید خواهد شد.
وی از مذاکره با خودروسازان برتر چینی خبر داد و افزود: قباًل 
مذاکراتی با دو شرکت چینی انجام شده که هم اکنون نیز با 
درنظر گرفتن مسائل کیفی مقرر شده محصوالت جدید از 

این دو شرکت به بازار ایران عرضه شوند.

 

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
گفت: در صورتی که گران فروش��ی و قیمت باالی کاال در 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه در مقایسه با سطح بازار محرز 

شود، پیگیر آن می شویم.
اس��رافیل احمدیه با تکذیب ش��دید گ��ران قیمت بودن 
کاالهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه سطح 
ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: در حال حاضر دو فروشگاه 
زنجیره ای رفاه در س��طح ش��هر وجود دارد.وی به دالیل 
عدم توسعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه در اصفهان اشاره 
کرد و افزود: در اصفهان نزدیک به 120 هزار صنف داریم 

که اگر بخواهیم از هر صنفی برای دو نفر هم اشتغال زایی 
کنیم الزم به صرف اعتبار بسیاری است که در زمان حاضر 
از عهده این مجموعه خارج است.رئیس سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: در صورتی که 
گران فروش��ی و قیم��ت ب��االی کاال در فروش��گاه های 
زنجیره ای رفاه در مقایسه با سطح بازار محرز شود، پیگیر 
آن می ش��ویم.وی اضافه کرد: فروش��گاه های زنجیره ای 
رفاه به منظور دسترسی آسان عامه مردم به تمام اجناس 
موردنیاز خانوارها و ق��رار دادن کاالهای ضروری در کنار 
یکدیگر با قیمت مناس��ب احداث و همچنان به رس��الت 
خود ادام��ه می دهد.احمدیه در پاس��خ به اینک��ه آیا فکر 
نمی کنید که مراجعه عامه مردم به این فروشگاه ها به خاطر 
قیمت های باال کم شده و با رجوع به این مراکز شاهدیم که 
اجناس آن در قالب ب��ن کارت کارمندان به اجبار به آن ها 
فروخته می ش��ود، گفت: اگر چنین موضوعی صحیح بود 
پایداری این نوع فروش��گاه ها در طول بیش از 10 س��ال، 
احداث آن ها به منظور پشتیبانی و حمایت از دولت را بی 

معنا می ساخت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

تکذيب گران فروشی در 2 فروشگاه های زنجبره ای رفاه
مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو

تولید پژو 301 و 2008 در ايران

ترخیص يک هزار و 60 
تن بذر سیب زمینی

جهان در انتظار670 
میلیون شغل جديد

سازمان جهانی کار با اعالم نیاز جهان به حدود 670 میلیون شغل جدید 
تا 15 سال آینده، خواستار تدوین یک استراتژی مشترک بین کشورها 

برای حل معضل اشتغال جوانان تا سال 2020 شد.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با تأکید بر طراحی سند 
رشد فراگیر و کار مناس��ب به عنوان اهداف جدید توسعه در کشورها 
اعالم کرد: از این طریق، سازمان ملل یک گام برای دستیابی به اهداف 
بلندپروازانه رسیدن به اشتغال کامل و کار مناسب برای 7 میلیارد نفر 
نزدیک تر شده است.سازمان جهانی کار تخمین می زند تا 15 سال آینده 

جهان به حدود 670 میلیون شغل نیازمند باشد. 
هم��کاری کش��ورها و پیم��ان جمع��ی ب��رای مقابله با گس��ترش 
 بی��کاری؛ ازجمله اهدافی اس��ت ک��ه ILO در این س��ند پیش بینی 

کرده است.

یک هزار و 60 تن بذر س��یب زمینی برای کشت در مزارع 8 استان 
کشور از گمرک استان اصفهان ترخیص و خارج شد.

یک هزار و 60 تن بذر سیب زمینی توسط شرکت رویان بذر گستر 
برای کشت در مزارع اس��تان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
فارس، زنجان، کردستان، مرکزی، همدان و مشهد از گمرک استان 
اصفهان ترخیص و خارج ش��د.این محموله ها توس��ط 53 کامیون 
یخچال دار از نیمه دوم اردیبهش��ت به تدریج وارد گمرک اصفهان 
شد.الزم به ذکر اس��ت ارقام بذری وارد شده ش��امل سانته، آریندا، 
فونتان، بورن، بانبا، جلی، میلوا، راموس و ساتینا است.این بذرها از 
کشورهای هلند، آلمان و اسکاتلند به کشور وارد شده و در چندین 
مرحله توس��ط بازرس��ان قرنطینه و حفظ نباتات جهاد کشاورزی 

اصفهان مورد نمونه برداری قرار گرفته است.

وزارت کار مأموریت داشت تا ظرف یک ماه از آغاز توزیع 
بس��ته های امنیت غذایی 7.5 میلیون مش��مول تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیس��تی که سپری شده است، 
لیس��ت جدید مش��موالن با توجه به اطالعات درآمدی 
خانوارها در بازه های کمتر از 6 میلی��ون ریال و بین 6 تا 
10 میلیون ریال را تهیه و به سازمان هدفمندی یارانه ها 
ارائه کند. کارشناسان بازار کار می گویند در لیست جدید 
کارگ��ران به ویژه گروه ه��ای با حقوق زی��ر یک میلیون 
تومان، زنان سرپرست خانوار، ساکنان مناطق محروم و 

مرزی و روستائیان قرار خواهند گرفت.
کارشناس��ان بازار کار می گویند کارگران و مش��موالن 
قانون کار در ای��ران یک��ی از کمترین می��زان حقوق و 

دس��تمزدها را در س��طح جهان دریاف��ت می کنند و از 
این رو، ایران در ردیف کش��ورهای با دس��تمزد بس��یار 
پایین در بخش کارگری ق��رار دارد.نمایندگان کارگران 
هم��واره بر این مس��ئله و چال��ش در زندگ��ی کارگران 
تاکید دارن��د ک��ه دریافتی قریب ب��ه اتف��اق کارگران، 
کفاف هزینه های ت��ا 10 روز اول ماه آن ه��ا را نمی کند 
و این موضوع باعث شده تا بیش از 70 درصد مشموالن 
قانون کار یا با مس��ائل تأمین معیش��ت در زندگی خود 
مواجه باش��ند و یا به مش��اغل دوم و س��وم رو بیاورند.از 
سویی، برخی کارشناسان اقتصادی کشور نیز بر افزایش 

مش��اغل داللی و واس��طه گری، مش��اغل غیررسمی و 
 پنه��ان در بازار کار کش��ور تاکید دارند ک��ه می توان در

 آسیب شناسی، تأمین نبودن افراد از طریق شغل اصلی 
و اول را دلیل انجام فعالیت های جانبی از انواع یادش��ده 

دانست.
البته در یکی دو دهه اخیر با اینکه عده ای به دلیل تأمین 
نبودن و مش��کالت معیشتی به مش��اغل غیررسمی رو 
می آورند، اما هستند گروه هایی هم که به دلیل تمایل به 
زندگی لوکس، افزایش هزینه های غیرضروری زندگی و 
هزینه هایی از این دست؛ فعالیت هایی غیر از شغل اصلی 

خود را انجام می دهند ک��ه این گونه کاره��ا تا دهه 60 
تقریباً در بین بیش��تر خانواده ها، دیده نمی شد.حداقل 
دستمزد در ایران طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار در 
اسفندماه سال گذشته به مبلغ 608 هزار و 900 تومان 
تعیین شده اس��ت که تأمین کننده هزینه های زندگی 
خانوار کارگری نخواهد بود و آن ها را برای تأمین معیشت 

خود با چالش های فراوانی روبه رو می کند.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی 
ماهیانه خانوار کارگری تأمین هزینه مس��کن و خوراک 
اس��ت.الزم به ذکر اس مس��کن به تنهای��ی بخش قابل 
توجهی و یا تمام حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال 

کارگران را می بلعد.

2 گروه حقوقی هم بسته کااليی می گیرند

اگرچه مقام��ات بانک مرکزی معتقدند ک��ه گزارش های 
نظارتی آن ها بیانگر اجرای سود سپرده تفاهمی در 90 تا 
98 درصد موارد است اما یک سرکشی ساده نشان می دهد 
که می توان با سپرده گذاری در مؤسسات مالی بسیار بیش 
از آنچه که تکلیف شده سود برد؛ حتی مؤسسات مالی که با 

مجوز بانک مرکزی اداره می شوند.
بعد از شدت گرفتن رقابتی که کارشناس��ان، بانکداران و 
حتی مسئوالن بانک مرکزی از آن به مسابقه و رقابت ناسالم 
و مخرب جذب س��ود س��پرده یاد می کردند با ورود بانک 
مرکزی و تفاهم بانکداران وضعیت ایجاد شده ساماندهی 
شد.بر این اس��اس سودهای س��پرده گذاری که در برخی 
موارد برای روز ش��مار و یا یکس��اله از 27 تا 28 درصد نیز 
گذشته بود کاهش یافته و قرار بر این شد که سود سپرده 
روز شمار به 10 درصد و یکساله تا 22 درصد کاهش یابد که 
به دنبال آن نرخ های جدید تفاهمی بین بانکداران و مورد 
تأیید بانک مرکزی از 13 اردیبهشت ماه سال جاری ابالغ 
و اجرایی شد.در عین حال اظهارات مقامات مسئول بانک 
مرکزی حاکی از اجرایی ش��دن سود سپرده های تفاهمی 
در بانک ها ب��ود به طوری که تهرانفر، مع��اون نظارتی این 
بانک- اعالم کرد که سودهای سپرده جدید در 98 درصد 
بانک ها به خصوص بانک های خصوصی اجرا می شود و یا 

 اینکه س��یف رییس کل بانک مرکزی نی��ز معتقد بود که 
90 درصد بانک ها به سودهای جدید پایبند مانده اند.

این در حالی است که بانک مرکزی مدتی بعد طی نامه ای 
به بانک های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری توسعه، 
عس��کریه و کوثر مرکزی ضمن تاکید بر پرهی��ز از رقابت 
ناسالم و مخرب برای جذب س��پرده خواستار پایبندی به 
توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل شبکه بانکی 
کش��ور در خصوص نرخ سود سپرده ها ش��د و مجدد این 

موضوع را مورد تاکید قرار داد.
بانک ها انگار پايبند هستند

اما مراجعه ب��ه بانک ها اعم از خصوصی و یا دولتی نش��ان 
می دهد که حداقل در ظاهر سودهای سپرده تفاهمی را اجرا 
کرده و عنوان می کنند که نرخ سود روزشمار 10 درصد و 
یک ساله 22 درصد است. هر چند که برخی موارد در بین 
بانک های خصوصی نیز هس��تند که با عناوین مختلف در 

نهایت سودی بیشتر از نرخ تعیین شده می پردازند.
بنابراین گزارش، بانک های مورد مراجعه اعم از خصوصی و 
دولتی در مورد چگونگی سپرده گذاری و نرخ های مربوط 
به آن اعالم می کردند که برای سپرده های کوتاه مدت کمتر 
از سه ماه 10 درصد، بین سه تا شش ماه 14 درصد، بین 9 
تا 12 ماه 18 درصد و در نهایت یک تا پنج ساله 22 درصد 

سود پرداخت می کنند.
بانک مرکزی زياد به ما ايراد نمی گیرد

همچنین به نظر می رسد که مؤسس��ات پولی و اعتباری 
چندان در مورد سودهای سپرده مورد تاکید بانک مرکزی 

نگرفته و در این زمینه ساماندهی نشده اند.
مسئول یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری که مجوزی 
هم از بانک مرک��زی برای فعالیت ندارد در مورد ش��رایط 
سپرده گذاری در این موسسه در توضیح اولیه عنوان کرد 
که طبق قانون سود روز شمار 10 درصد و یکساله 22 درصد 
می پردازیم.اما بعد از اینکه متوجه شد طرف مقابل بازرس 
بانک مرکزی نیست و می تواند مش��تری باشد اعالم کرد 
که سود روز شمار 25 درصد به منابع سپرده گذاری شده 
خواهد پرداخت. همچنین در این موسسه مالی و اعتباری به 
سپرده های یک ساله 29 درصد سود تعلق می گیرد و مهم تر 
آن که به سود واریزی نیز ماهانه 20 درصد سود می دهند به 
عبارتی دیگر در مجموع سود حدود 49 درصدی به سپرده و 
سود آن اختصاص می یابد.این موسسه حتی عنوان کرد که 
اگر در این شعبه حساب ندارید اشکالی ندارد بدود مراجعه 
مجدد فقط با ما تماس بگیرد و مدارک را ارس��ال کنید تا 
برای شما افتتاح حساب شده و پول را کارت به کارت کنید 
تا سپرده شود.همچنین رییس این شعبه در مورد اینکه به 
بانک ها تا این حد سود نمی پردازند، آیا سود دهی مؤسسات 
تداوم داشته و مطمئن خواهد بود گفت: بانک مرکزی خیلی 
با ما کاری ندارد و ایراد نمی گیرد این مسئله بیشتر مربوط 

به بانک ها است!
مؤسسات مجاز هم سودهای کالن می دهند

سود سپرده خارج از عرف تنها مختص مؤسسات غیر مجاز 
نیست بلکه تنها کافی است که مشتری به یکی از مؤسسات 
مجازی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند هم 
 مراجعه کند تا مشخص شود می تواند با پول خود فراتر از

 10 درصد یا حداکثر 22 درصد تعیین شده بانک مرکزی 
سود بگیرد و آن گاه بدون قبول ریسک سپرده گذاری در 
مؤسس��ات غیر مجاز، پول خود را از بانک ها خارج کرده و 
برای دریافت سود بیشتر به مؤسسات تحت نظارت بانک 
مرکزی که اغلب تبلیغات گسترده ای هم دارند ببرد.در این 
موسسه عنوان می ش��ود که در برای مبلغ سپرده شده به 
صورت روزشمار 20 درصد و برای یکساله 25 درصد سود 
پرداخت خواهد شد. همچنین برای سود واریزی یکساله 
نیز 20 درصد سود پرداخت می شود که در مجموع سودی 
حدود 45 درصد در دو بخش سپرده و سود به مشتری تعلق 
می گیرد.البته این را هم باید یادآور شد که در برخی موارد 
محدود سود روزش��مار و یکس��اله طبق توافق بانک ها در 
مؤسسات مالی نیز پرداخت می شد اما تعدادی دیگر از این 
مؤسسات هم دسته کمی از نمونه های ذکر شده نداشتند.

خودسری مؤسسات مالی در تعیین سود سپرده/ روزشمار 25 درصد!

وقتی بانک مرکزی زياد به سود سپرده ها ايراد نمی گیرد 

جای خالی نظارت بر موسسات پولی و مالی 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

انجام مقدمات تشکیل 
شرکت بندر خشک

رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع و مع��ادن و 
کشاورزی استان اصفهان گفت: مقدمات تشکیل 
ش��رکت بندر خش��ک اصفهان با حض��ور بخش 
 خصوص��ی و عموم��ی اس��تان اصفه��ان فراهم 

شده است.
خسرو کس��ائیان در چهل و یکمین جلسه هیئت 
نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کشاورزی اصفهان اظهار کرد: حسابرسی عملکرد 
اتاق هر س��اله توس��ط یک موسس��ه حسابرسی 
رس��می انج��ام می ش��ود. گ��زارش حس��ابرس 
رس��می ب��رای س��ال 1392 حاکی از آن اس��ت 
که کلیه اس��ناد ارائه شده در قس��مت مالی اتاق 
مطابق با ضوابط و اس��تانداردهای ج��اری بوده و 
 م��ورد تأیید موسس��ه حسابرس��ی ق��رار گرفته

 است.
وی افزود: این حسابرسی در کنار حسابرسی اتاق 
ایران برای شفاف س��ازی فعالیت های مالی اتاق 
صورت می گیرد و گزارش حس��ابرس و بازرس و 
عملکرد هر ساله در هیئت نمایندگان اتاق اصفهان 
ارائه و نسخه ای از آن به اتاق ایران ارسال می شود تا 
با تعامل متقابل با اتاق ایران تا حد الزم شفاف سازی 

انجام پذیرد.
وی تاکید کرد: هر سال بودجه عملیاتی و بودجه 
پیشنهادی به تصویب هیئت نمایندگان می رسد 
و عملیات اتاق بر اساس بودجه های مصوب تنظیم 

می گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مراحل ثبت 
شرکت بندر خشک اصفهان اشاره کرد و گفت: با 
حضور بخش خصوصی و عمومی استان اصفهان 

مقدمات تشکیل این شرکت فراهم شده است.
وی افزود: جانمایی و عملیات اجرایی این بندر پس 
از طی مراحل مقدماتی و انتخاب مشاور و پیمانکار 

آغاز می شود.
کسائیان در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه 
مشترک کمیته آب اتاق اصفهان با استاندار اشاره 
کرد و گفت: کمیت��ه آب اتاق با حضور اس��تادان 
دانش��گاه مش��خص در رش��ته آب و کارشناسان 
این بخش تالش کرده راهکاره��ای اجرایی برای 
 احیای زاین��ده رود را ب��ه اط��الع تصمیم گیران 

برساند.



یادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1361 |  یکشنبه   5  مرداد 1393 | 29 رمضان   1435

یادداشت

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
23932 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015002322 مورخ 93/03/25  محمد مهدیان فرزند مراد 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/04 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حبیب اله مدحی ریزی.
2 - رای شماره 139360302015002323 مورخ 93/03/25  اسماعیل طاهری ریزی 
به مساحت 234/80  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  فرزند مصطفی نسبت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی توانگر ریزی.
3 - رای شماره 139360302015002324 مورخ 93/03/25  اصغر صادقی دهقی فرزند 
قدرت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/80 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی توانگر ریزی.
4 - رای شماره 139360302015002325 مورخ 93/03/25  سجاد قاسمی چرمهینی 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 512/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015002327 مورخ 93/03/25  شهرام جعفری چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   302/66 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی.
6 - رای شماره 139360302015002328 مورخ 93/03/25  پرویز سعیدی فرزند محمد 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   174/07 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015002334 مورخ 93/03/25  قربانعلی رضائی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 662/62 مترمربع مفروزی از پالک 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
8 - رای شماره 139360302015002336 مورخ 93/03/25  کریم رمضانی فرزند احمد 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   159/54 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015002337 مورخ 93/03/25 براتعلی جهاندار ملک آبادی 
فرزند علی آقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/36 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -  320 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی بی بی عزیزی ملک آبادی.
10 - رای شماره 139360302015002338 مورخ 93/03/25  صدیقه یوسفی دیزیچه 
به مساحت 241/24  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  به  فرزند عباسعلی نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  محمد    93/03/25 مورخ   139360302015002339 شماره  رای   -  11
فرزند اسماعیل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 241/24 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015002393 مورخ 93/03/27  محمد جاللی فرزند علی 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   147/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  غفاریان  93/03/27  حسن  مورخ  رای شماره 139360302015002394   -  13
فرزند براتعلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به 
مساحت 21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015002395 مورخ 93/03/27  میثم طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015002396 مورخ 93/03/27  مهدی طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139360302015002397 مورخ 93/03/27  مریم طالبی ریزی فرزند 
اصغر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
21/23 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015002399 مورخ 93/03/27  ابراهیم ابن علی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   407/20 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی چرمهینی.
18 - رای شماره 139360302015002400 مورخ 93/03/27  جمشید محمدی باغشاهی 
فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/19 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139360302015002401 مورخ 93/03/27 ستار مرادی فرزند هاشم 
 - پالک 379  از  مفروزی  مترمربع   407/35 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی اکبر امینی.
20 - رای شماره 139360302015002404 مورخ 93/03/27 حبیب اله سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 258/80 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
الواسطه خریداری  پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای شماره 139360302015002405 مورخ 93/03/27  ابراهیم سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 139/22 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود سلیمیان ریزی.
22 - رای شماره 139360302015002406 مورخ 93/03/27  بی بی راینه چرمهینی 
از  فرزند علمدار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/02 مترمربع مفروزی 
پالک 370/20 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی.
اله عبدی فرزند  23 - رای شماره 139360302015002407 مورخ 93/03/27  حبیب 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 244/35 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015002410 مورخ 93/03/27  مریم عابدی چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/08 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی باقر ابن علی چرمهینی.
25 - رای شماره 139360302015002411 مورخ 93/03/27  علی سلیمی باباشیخعلی 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/93 مترمربع مفروزی از 

پالک 603 - اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

زاده  مهدی  عباسعلی    93/03/27 مورخ   139360302015002412 شماره  رای   -  26
ریزی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73/65 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
معظم  رضا  احمد   93/03/27 مورخ   139360302015002413 شماره  رای   -  27
مترمربع   174/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 104/1 - اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم باقری.
بابائی چرمهینی  28 - رای شماره 139360302015002415 مورخ 93/03/27 عباس 
از  مفروزی  مترمربع   255/17 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 366/29 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی باقر امینی چرمهینی.
29 - رای شماره 139360302015002416 مورخ 93/03/27  اکرم نجفی مدیسه فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/28 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
اسکندری  سروگل    93/03/27 مورخ   139360302015002419 شماره  رای   -  30
جهمانی فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/56 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شبانی  توران    93/03/28 مورخ   139360302015002420 شماره  رای   -  31
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/89 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015002421 مورخ 93/03/28  خدارحم باتوانی فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/90 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
- رای شماره 139360302015002422 مورخ 93/03/28  جواهر جعفری ریزی   33
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمی  مجتبی    93/03/28 مورخ   139360302015002425 شماره  رای   -  34
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/39 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زرد  کاظمی  تیمور    93/03/28 مورخ   139360302015002426 شماره  رای   -  35
مترمربع   125/51 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  خشوئی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سبکتکین  حسینعلی    93/03/28 مورخ   139360302015002428 شماره  رای   -  36
ریزی فرزند  چراغعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/55 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015002429 مورخ 93/03/28  مرتضی بزرگمهر فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   329/46 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  رحیمی  خیراله    93/03/28 مورخ  رای شماره 139360302015002431   -  38
مترمربع   178/24 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  کریم 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  حسینی  مهین    93/03/28 مورخ   139360302015002432 شماره  رای   -  39
مترمربع   103/05 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جالل  سید  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  محتشم  محمد    93/03/28 مورخ   139360302015002434 شماره  رای   -  40
مهدی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015002435 مورخ 93/03/28  اکبر محتشم فرزند مهدی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/03 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015002436 مورخ 93/03/28  مجید توانگر ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/77 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  توکلی  ملیحه    93/03/28 مورخ   139360302015002437 شماره  رای   -  43
مترمربع   190/77 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  محمد 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015002500 مورخ 93/03/31  حجت اله سلیمیان ریزی 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 4/16 سهم مشاع  فرزند محمد نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  احمد    93/03/31 مورخ   139360302015002501 شماره  رای   -  45
فرزند شعبانعلی نسبت به 16/60 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
46 - رای شماره 139360302015002505 مورخ 93/03/31  غالمرضا مرادی ریزی 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 19/05 سهم مشاع  فرزند علی نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شریفی  محمد   93/03/31 مورخ   139360302015002507 شماره  رای   -  47
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  2/66 سهم مشاع  به  نسبت  کریم  فرزند 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  شریفی  علی    93/03/31 مورخ   139360302015002512 شماره  رای   -  48
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   1910 از  مشاع  سهم   18/20 به  نسبت  مهدیقلی 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز شـنبـه  مورخ 93/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یکشنبه مورخ 93/05/05

اکبر پور مقدم - رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

23974 آگهي  اصالحی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی   برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره 139360302013000425 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
توازیاني  رضا  احمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند مصطفي قلي بشماره شناسنامه 75 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 99.20 مترمربع پالک 2408 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 

1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي 
فضل اله خودسیانی محرز گردیده است.

2- برابر راي شماره 139360302013000438 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسحق گوگوناني فرزند 
سلیمان بشماره شناسنامه 64 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان  به مساحت 
138.70 مترمربع پالک 2277 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 589 
فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

حیاتقلی میر معنائی آخوره علیایی محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139360302013000456 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
احمدي  مصطفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
از فریدونشهر در ششدانگ   بنکمري فرزند محمد قاسم بشماره شناسنامه 4 صادره 
یک درب باغ به حق الشرب طبق عرف محل  به مساحت 60/ 50290مترمربع پالک 13 
فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 3 اصلي واقع در روستای 
مازه ابول  فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي شهریار کیماسی بنکمری محرز 

گردیده است.
4- برابر راي شماره 139360302013000457 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا جدید االسالمي 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 271 صادره از فریدونشهردر  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 117 مترمربع پالک 2402 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي علیمیرزا خودسیانی  محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره 139360302013000458 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم جدیدي نژاد فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 28 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 117 مترمربع پالک 2402 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک 

رسمي آقاي علیمیرزا خودسیانی  محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139360302013000459 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین علي ملیانیان فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 67 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
225 مترمربع پالک 2403 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان درویش رحیمی و 

محمد میکالنی محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139360302013000460 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  عشوري  زهرا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محسن بشماره شناسنامه 1120212588 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و 
فوقانی مسکونی به مساحت 72 مترمربع پالک 414 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
آباد فریدونشهر خریداري مع  از 231 اصلي واقع در وحدت  از پالک 12 فرعي  شده 

الواسطه از مالک رسمي آقاي  اسماعیل خلیقی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139360302013000461 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  ملیانیان  سعید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به  باب ساختمان  در یک  فریدونشهر  از  محمد علي بشماره شناسنامه 4593 صادره 
از  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  فرعي  مساحت 298.60 مترمربع پالک 2405 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي غالمرضا رحیمی محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139360302013000462 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا زماني نجف 
آبادي فرزند مهدي قلي بشماره شناسنامه 1670 صادره از فریدن در یک باب خانه به 
مساحت 160 مترمربع پالک 2404 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي آقایان 

درویش رحیمی و رضا میکالنی محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139360302013000463 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي عشوري فرزند محمد 
علي بشماره شناسنامه 28 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 527.80 
مترمربع پالک 407 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 
اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي محمد 

علی عشوری محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139360302013000484 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا علي نقدي فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 49.50 
مترمربع پالک 198 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
الواسطه از  انبار) محله خمسلو( خریداري مع  اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف 

مالک رسمي آقاي تیمور یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139360302013000485 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه میکائیلیان فرزند 
عیدي محمد بشماره شناسنامه 118 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
215.90 مترمربع پالک 2406 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی اکبر 

اصالنی محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره 139360302013000486 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سمیه یبلوئي فرزند 
به مساحت  باب خانه  فریدونشهر در یک  از  جهانگیر بشماره شناسنامه 89 صادره 
133/30 مترمربع پالک 76 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 223 اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف انبار) محله سنگباران( خریداري از مالک 

رسمي آقاي علیرضا یبلوئی محرز گردیده است.
14-برابر راي شماره 139360302013000487 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا بهرامي فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  50 صادره  شناسنامه  بشماره  ذولفعلي 
92/80 مترمربع پالک 75 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 
223 اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف انبار )محله سنگباران( خریداري از مالک 

رسمي آقاي ذولفعلی بهرامی محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139360302013000529 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي یبلوئي فرزند ولي اله 
بشماره شناسنامه 1499 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 403/90  
مترمربع پالک 202 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
الواسطه از  انبار )محله خمسلو (خریداري مع  اصلي واقع در فریدونشهر شهر  برف 

مالک رسمي آقایان تیمور و ولی اله یبلوئی محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره 139360302013000530 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل دهقاني فرزند 
مالک بشماره شناسنامه 33 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 170/90 
مترمربع پالک 77 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 
اصلي واقع در فریدونشهر شهر برف انبار )محله سنگباران( خریداري از مالک رسمي 

آقاي مالک دهقانی محرز گردیده است.
17- برابر راي شماره 139360302013000531 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
شاهوردیان  ملیکست  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
دانگ  سه  در  فریدونشهر  از  صادره   34 شناسنامه  بشماره  اوانوس  فرزند  خویگاني 

از  فرعي   449 پالک  مترمربع   191.60 مساحت  به  خانه  باب  یک  از ششدانگ   مشاع 
218 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 73 فرعي از 218 اصلي واقع در فریدونشهر 
اوانوس شاهوردیان محرز گردیده  آقاي  از مالک رسمي  روستای خویگان خریداري 

است.
18-برابر راي شماره 139360302013000532 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یروس شاهوردیان فرزند 
اوانس بشماره شناسنامه 59 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 191.60 مترمربع پالک 449 فرعي از 218 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 73 فرعي از 218 اصلي واقع در فریدونشهر روستای خویگان خریداري 

از مالک رسمي آقاي آوانس شاهوردیان محرز گردیده است.
19-برابر راي شماره 139360302013000533 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي محمد رحیمي فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 6877 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
84.90 مترمربع پالک 2280 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 382 
از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   237 از  فرعي   1431 و   384 و 
مالک رسمي آقایان حبیب اله باتوانی و عبدالکریم باتوانی و خانم کلثوم باتوانی محرز 

گردیده است.
20-برابر راي شماره 139360302013000535 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
الدین  بهاء  چراغ  خانم شب  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند سعید بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهرنگ در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 197.90 مترمربع پالک 2398 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه 

از مالک رسمي آقاي محمد قلی موحدی محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره 139360302013000536 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مراد جعفري فرزند امیر 
بشماره شناسنامه 565 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 197.90 مترمربع پالک 2398 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر یوسف آباد خریداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقاي محمد قلی موحدی محرز گردیده است.
22- برابر راي شماره 139360302013000528 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم اکبري فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 72 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 300.80 
مترمربع پالک 415 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 
آقاي  رسمي  مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلي 

نصرت اله نصیری محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :93/04/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/5  
محسن مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

آگهي ابالغ اجرائیه ) شماره بايگاني 9200041 (
بدینوسیله به آقای حسنعلي خراجي فرزند مصطفي به شناسنامه شماره 2 صادره از 
شهرضا  وشماره ملي 1199527823 متولد 1335 که طبق ادرس متن سند ساکن شهرضا 
: اصفهان  تقاضانامه صدوراجرائیه ساکن  منوچهرآبادمنزل شخصي وطبق  روستاي 
اسنادرسمي  اجراي  اداره  اعالم  برابر  که   53 پالک  آزادگان  کوي  هزارجریب  خیابان 
اصفهان امکان ابالغ واقعي درآدرس تقاضانامه به شماوجودنداشته است ابالغ مي شود 
طبق سند رهنی شماره 116187مورخ1373/09/19 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی 
کشاورزی  بانک  ازتسهیالت  ریال  میلیون  وشش  دویست  شهرضاشمامبلغ   3 شماره 
شعبه شهرضا استفاده نموده که درقبال تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ یک قطعه 
زمین به شماره دویست ونودوهفت فرعي ازهفتادوشش اصلي واقع درمهیاربخش یک 
ثبتی شهرضا ملکی شمادررهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
هزارویکصدوهفتادوچهار  وپانصدوپانزده  میلیون  ونه  دویست  مبلغ  به  اجرائیه  بدهی 
به  تاریخ  این  از  که   1392  /  03  /  06 دیرکردوسودتاتاریخ  طلب،  اصل  بابت  ریال 
بعدروزانه مبلغ یکصدوچهارده هزاروچهارصدوچهل وچهارریال خسارت تاخیربه آن 
اضافه می گردد ،صادرو وتحت شماره بایگاني 9200041درواحداجرای اسناد رسمي 
اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  وبرابر  است  رسیدگی  درجریان  و  تشکیل  شهرضا 
18-آئین  ماده  استناد  به  شد،لذا  خواهد  اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  وآئین  ثبت  قانون 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به نامبردگان یک نوبت 
درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس 
ازانتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا   
تحديد حدود اختصاصی 

2182 شماره 103/93/2/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ در صحرای قریه 
سه رجل و ربع رجل و به شماره پالک 242 فرعی از شماره 37-اصلی واقع در کشه 
جزء بخش 11 که به نام خانم زیبا ریاضتی کشه در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/6/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:1393/05/05 م الف: 1 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزايده اموال غیر منقول

240245 شماره درخواست: 9310460372100008 شماره پرونده: 9109983759201078 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   920568 شعبه:  بایگانی  شماره 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 920568ج11 بابت وصول مبلغ 752/168/000 ریال 
بابت حق  ریال  مبلغ 32/700/000  الوقره  مرادی  گودرز  آقای  به  اصل خواسته  بابت 
مبلغ  نیز  و  کارشناسی  دستمزد  بابت  ریال   1/000/000 مبلغ  نیز  و  دولتی  االجرای 
120/000 ریال بابت نشر آگهی از محکوم علیه آقای سجاد تاجمیر ریاحی فرزند عباس 
ساکن شاهین شهر-خ ردانی پور-خ نبوت-بر خیابان-پالک 116 در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در روز دوشنبه 93/5/20 ساعت 8 صبح به منظور فروش یک قطعه زمین 
در  واقع  نبش  سه  صورت  به  مترمربع   135 حدود  مساحت  به  مسکونی  کاربری  با 
و کدپستی 395،  با شماره  فرعی دهم جنب پالک  یاس 14  قلعه چوم کوچه  اشکاوند 
73483-81691 که از شمال به گذر، شرق به پالک، جنوب و غرب نیز به گذر منتهی 
می گردد واقع در بخش شش حوزه ثبتی اصفهان که کارشناس رسمی دادگستری در 
نظریه خود آن را به قیمت 635/000/000 ریال ارزیابی نموده است در اطاق 320 ط 
سوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت برگزار نماید لذا طالبین 
خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از زمین فوق در آدرس اعالمی بازدید کنند 
و کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده رانقداً 
به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را 
پیشنهاد نماید.م الف:8939 خزایی مدیر اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
240411 شماره ابالغیه: 9310100351801668 شماره پرونده: 9309980351800467 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خودسیانی  اقدس  خواهان   930545 بایگانی:  شماره 
اصغر حاج بابایی به خواسته اثبات زوجیت موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351800467 کالسه  به  و  ارجاع   220 اتاق   2 طبقه 
المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:45 ساعت  و   1393/06/15 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9096 نوری منشی شعبه هجدهم 

دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

اصفهان میزبان چهار رویداد مهم 
دوچرخه سواری کشور

کی��وان لیموئی رئی��س هیئت 
دوچرخه سواری استان در این 
باره گفت: در س��ال ج��اری 4 
رویداد دوچرخه سواری کشور در 
اصفه��ان ملق��ب ب��ه ش��هر 
دوچرخه ها در سطوح قهرمانی 
کشور و باشگاهی برگزار خواهد 
شد.وی گفت: نخستین رویداد 
برگ��زاری مس��ابقات قهرمانی 
کشور دوچرخه سواری دانشگاه های آزاد پسران است که طی 3 
روز از تاریخ 25 لغایت 27 مرداد ماه سال جاری در محل دانشگاه 

نجف آباد برگزار می گردد.
 وی افزود: دومین رویداد مهمی که به میزبانی استان اصفهان 
برگزار خواهد ش��د، مس��ابقات دوچرخه س��واری استقامت و  
سرعت قهرمانی کشور نوجوانان پس��رمی باشد که به میزبانی 
شهرستان شاهین شهر از 13 تا 15 شهریور سال جاری طبق 
تقویم فدراسیون برگزار می شود.لیموئی همچنین از برگزاری 
آخرین مرحله مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاه های 
 کش��ور در رش��ته تریال آقایان به میزبانی ش��هر اصفهان و در

مه��ر م��اه س��ال ج��اری خواه��د ب��ود و چهارمی��ن رویداد 
برگ��زاری آخری��ن مرحله لی��گ برتر باش��گاه های کش��ور 
دوچرخ��ه س��واری آقای��ان رش��ته کورس��ی اس��ت ک��ه دو 
 شهرس��تان مبارک��ه و گلپای��گان میزبان احتمال��ی خواهند

 بود.

ذوب آهن بازیکنان خوبی جذب 
نکرده است

محسن یزدخواستی  اظهار کرد: 
به اعتقاد من ذوب آهن یارگیری 
خوبی را انجام نداده اس��ت، این 
تیم مربی جوانی دارد که کارنامه 
ب��دی ن��دارد ام��ا به نظ��ر من 
نتوانسته عملکرد خوبی در فصل 

نقل و انتقاالت داشته است.
آق��ای  ک��رد:  تصری��ح  وی 
آذری ب��ه واق��ع ی��ک مدی��ر 
توانمند اس��ت که می داند چه می کند و یارگیری این تیم نیز 
 بس��تگی به بودجه ای دارد که در  اختیارش گذاش��ته ش��ده 

است.
پیشکس��وت فوتبال اصفهان ادامه داد: امیدوارم ذوب آهن نیز 
بتواند در نتیجه گیری موفق عمل کند چراکه این تیم نیز تیم 
بزرگ شهرمان است و  هر چه سپاهان و ذوب آهن ضعیف باشند 

فوتبال اصفهان تضعیف می شود.
وی اضافه کرد: ذوب آهن یکسری بازیکن جوان گرفته که نیاز 

به زمان دارند.

 سپاهان با 7 بازیکن میلیاردی 
با توجه به پایان یافتن فصل 

نقل و انتقاالت لیگ 
چهاردهم فوتبال ایران، 

لیست قرارداد بازیکنان تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
برای فصل ۹4-۹3 اعالم شد 

که برای 1۹ بازیکن 13 
میلیارد و 641 میلیون تومان 
است که 7 بازیکن سپاهان 
قرارداد میلیاردی دارند. البته در این لیست مبلغ قرارداد 

علی حمودی و محرم نویدکیا ذکر نشده است.
1- رحمان احمدی: 10.000.000.000 ریال

2-محمدعلی احمدی: ۹.000.000.000 ریال
3-حسین پاپی: 8.160.000.000 ریال

4-لوسیانو پریرا: 10.000.000.000 ریال
5-علی حمودی: -

6-احسان حاج صفی: 11.000.000.000 ریال
7-شجاع خلیل زاده:11.000.000.000 ریال

8-محمدرضا خلعتبری: 12.000.000.000 ریال
۹-جواهیرسوکای: ۹.000.000.000 ریال

10-میالدسرلک: 750.000.000 ریال
11-مهدی شریفی: 4.000.000.000 ریال
12- هادی عقیلی: 11.000.000.000 ریال

13-وریا غفوری: 8.500.000.000 ریال
14-حسین فاضلی: 700.000.000 ریال

15-سعید قائدی: 800.000.000 ریال
16-عبداهلل کرمی: 10.000.000.000 ریال

17-علی کریمی: 3.500.000.000 ریال
18-شهاب گردان: 8.000.000.000 ریال

1۹- محمدحسین مرادمند: 1.500.000.000 ریال
20-رسول نویدکیا: 7.500.000.000 ریال

21- محرم نویدکیا: -

تجهیزات بیس بال در اختیار اصفهان 
قرار گرفت

کیوان صفائیان اظهار کرد: با مربی 
ژاپنی که قرار است به ایران بیاید 
تفاه��م کرده بودیم یک س��ری 
تجهیزات رشته بیس بال را در دو 
تا س��ه پ��ارت از این کش��ور به 
صورت رایگان برای ما ارس��ال 

کنند.
وی با بیان اینک��ه این لوازم بین 
استان ها پخش شد، تصریح کرد: 
در کشورهای پیشرفته که این رش��ته در آن ها انجام می شود 
نیازی به برخی لوازم که اندکی فرسوده می شود ندارند در حالی 
که این تجهیزات ب��ا توجه به گران بودن آن ها برای کش��ور ما 

بسیار ارزشمند است.

6
ادینهو به پرشورها پیوست

لوسیانو ادینهو مهاجم خوش تکنیک برزیلی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
ادینهو دیروز با حضور در تبریز و توافق با مدیر عامل باشگاه قرارداد خود را  به  صورت رسمی 

امضا کرد.

علی کریمی بعد از خداحافظی اش نوشت که او هم مثل 
بزرگان دیگر فوتبال به قبرس��تان فراموش��ی می رود؛ 
پس از انتش��ار نامه چند خطی فدراسیون فوتبال برای 
این خداحافظی به نظر می رسد که چندان هم پُر بیراه 
نگفته است.مارادونای آس��یا غریبانه رفت. مثل بیشتر 
بزرگان فوتب��ال ایران، مثل مه��دی مهدوی کیا، کریم 
باقری، فرهاد مجیدی و... تا این رس��م ناپسند فوتبال 
ایران حفظ شود! اس��طوره کش��ی در فوتبال را خوب 
بلدیم! روح علی کریمی را هم کش��تیم! نگذاش��تیم به 
آخرین آرزوی فوتبالی اش برسد. نگذاشتیم با پیراهن 
تیم محبوبش خداحافظی - انگار دوست داشتیم زودتر 
به قبرستان فراموشی رهس��پار شود تا همه در وصفش 
س��خنرانی و قلم فرس��ایی کنیم.می گویند در فوتبال 
ایران علی کریمی ها داریم اما کسی کشفشان نمی کند 
ولی انگار همین علی کریمی اصل را هم خودمان آزرده 

خاطر می کنیم.
کریمی به خوبی رس��م و رس��وم این طایفه زنده کش 
مرده پرست را می دانس��ت، او می دانست که برخی در 
بازی ه��ای خداحافظی، فقط به دنب��ال اجرای نمایش 
هس��تند تا با اس��تفاده از نام او از پله های شهرت باالتر 
بروند و به همین خاطر در نامه خداحافظی اش نوش��ت 
که »هرگز تن به ب��ازی خداحافظی که متأس��فانه در 
فوتبال ما نوعی حرکت تش��ریفاتی، تبلیغاتی و گاهی 
ریاکارانه است نخواهم داد. بس��یاری از بزرگان فوتبال 
ما بی سر و صدا خاموش ش��دند و گورستان فراموشی 
رهسپارشان گردیدند.«کریمی در نامه خداحافظی اش 
هم همان بود که در زمان بازیگری اش می ش��ناختیم، 
جس��ور، بی پروا و دوس��ت داش��تنی، او در فوتبال کم 
حرف می زد اما وقتی حرف م��ی زد چیزی جز حقیقت 
نمی گفت.یکی از دالیل محبوبیت افس��انه ای کریمی 
همین صداقت در رفتار و گفت��ار بود. کریمی در دوران 
بازی اش اشتباه هم داشت. از کوبیدن مشت به صورت 
 داور در بازی ه��ای بی��ن الملل��ی در دوران جوان��ی تا 
لگد زدن به ساک پزشک تیم ملی در جام جهانی 2006 
پ��س از تعویضش، این ها ش��اخص ترین اش��تباه های 
این جادوگر فوتبال بود. علی کریمی الگوی بس��یاری 
از فوتبالیس��ت های نوجوان، جوان و حتی بزرگس��ال 
ایران ب��ود. اما فدراس��یون فوتبال و س��ازمان لیگ در 

قب��ال خداحافظ��ی آقای فوتبال آس��یا چ��ه کردند؟! 
علی کفاش��یان نامه تقدیری را روی سایت فدراسیون 
قرار دارد و یک تش��کر خش��ک و خالی و تمام اسطوره 
کفش هایش را آویخت اما کنفدراسیون فوتبال آسیا او 

را وارد تاالر مشاهیر فوتبال قاره کهن کرد.
 به راس��تی وقتی با علی کریمی بعد از خداحافظی اش 
چنین رفتاری می ش��ود چگونه می توان انتظار داشت 
که فوتبالیست های ایرانی به تعصب به پیراهن باشگاه 
فکر کنند؟! شاید آن ها با خود بگویند که ما که از علی 
کریمی بزرگ تر نمی شویم؟ پس باید فقط و فقط به فکر 
پول بود تا این چند س��ال کوتاه بازیگری تا می توانیم 
س��رمایه ای برای دوران بازنشستگی مان داشته باشیم 
تا به سرنوشت افرادی همچون مجتبی محرمی گرفتار 

نشویم و محتاج به گلریزان نباشیم.
اگر قدرعلی کریمی را بدانی��م و برای او ارزش و احترام 
قائل ش��ویم، نه فقط با حرف و نوش��تن نامه قدردانی، 
بلکه او را بیش��تر از گذش��ته در فوتبال دخیل کنیم و 
نگذاریم او از فوتبال دور ش��ود، از ه��م اکنون برایش 
برنامه ری��زی کنیم ت��ا بتوانیم از کریمی فوتبالیس��ت 
یک مربی ش��ش دانگ بسازیم آن موقع ش��اید بتوان 
گفت که قدر س��رمایه های انس��انی خود را دانسته ایم 
و علی کریمی را به جای گورس��تان فراموشی به تاالر 
افتخارات و مش��اهیر فوتبال ایران هدای��ت کرده ایم و 
آن زمان شاید فوتبالیس��ت های جوان هم با دلگرمی 
بیش��تری به فوتبال رو بیاورند و بدانند اگر مثل علی 

کریمی مردم��دار، متواضع باش��ند و از نظ��ر فنی هم 
پیشرفت کنند پایان بازیگری شان پایان عمر ورزشی 

آن ها نیست بلکه آغاز دورانی تازه است دورانی 
برای سازندگی و کش��ف استعداد و انتقال 

تجربه ها به نوجوانان و جوانان.
اگر چ��ه ی��ک هفت��ه ای از خداحافظی 
جادوگر فوتبال آسیا گذشته و شاید این 
س��وژه چندان به روز نباشد، اما اتفاقات 
پ��س از ای��ن خداحافظی م��ا را مجاب 
کرد که از زاویه دیگری به این موضوع 

پرداخته شود.
نامه چند خطی فدراس��یون فوتبال 
ای��ران ب��رای بازیک��ن مل��ی ایران 

که س��ال ها با پیراهن تی��م ملی هنرنمای��ی کرد و دل 
میلیون ها ایرانی را شاد کرد، شایسته نبود.

آقایان فوتبالی و غیر فوتبالی آیا واقعاً دو خط نوش��تن 
برای خداحافظی مرد سال نه چندان دور فوتبال آسیا 

کافی بود؟
آیا م��ی دانید همی��ن دو خطی که ب��رای خداحافظی 
 ،AFC کریمی نوشتید، بهتر از شما کیکر آلمان، سایت

فیفا و ... نوشتند؟
اصاًل ش��اید کریمی به همین خاطر بود که از متولیان 
فوتبال کشور و از بزرگان عاجزانه خواست که هیچ بازی 

خداحافظی برایش ترتیب ندهند.
کریمی بازی خداحافظ��ی را ریاکارانه خواند چون دید 
که از کنار رفتن مهدوی کیا، مجی��دی، باقری و حتی 
عابدزاده چه کسانی به راحتی آب خوردن سوء استفاده 

کردند.
حال که یک هفته ای از خداحافظی کریمی می گذرد و 
با بررسی رفتارها و واکنش های دوستان، پی می بردیم 
که جادوگر برای عدم تکرار پلشتی ها، جمالت طالیی و 

به جایی را به کار برد.
 

مارادونای آسیا غریبانه رفت

اسطوره کشی ادامه دارد
یک نامه چند خطی برای خداحافظی جادوگر و بس!
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 کشورهای خارجی
 در رالی زاینده رود

تکرار عمل خیر دیگر 
از علی دایی

رئیس هیئت موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان اصفهان گفت: 
پیشنهاد برگزاری رالی زاینده رود را که در ارتباط با محیط زیست 
اس��ت به فدراس��یون داده ایم.غالم رض��ا مصدقیان اظه��ار کرد: 
قراراست رالی بزرگ خانوادگی با دعوت از کل ادارات استان پس 
از ماه مبارک رمضان در صورت اس��تقبال مناس��ب برگزار شود.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان ادامه داد: 
ایران میزبان رالی شیراز که در برنامه کنفدراسیون جهانی است 
 هست و چنانچه کشورمان بتواند این رالی را به شکل بسیار خوب

 برگزار کند پس  از آن امتیاز میزبانی رالی با حضور کشورهای دیگر 
را به ایران می دهند.وی اضافه کرد: ما نیز پیشنهاد برگزاری رالی 
زاینده رود را به فدراس��یون که در ارتباط با محیط زیست است را 
داده ایم و حضور کشورهای خارجی در رالی زاینده رود نیز منوط به 

موفقیت کشورمان در رالی شیراز است.

علی دایی اخالق تندی دارد و انتقاد را  قبول نمی کند. او غرور زیادی 
هم دارد. البته در کنار این خصوصیات منفی علی دایی اخالق بسیار 

خوبی دارد و آن هم حضور مداوم او در کارهای خیر است.
 از درج این خبر که علی دایی در تمرینات پرسپولیس جهیزیه یک 
دختر را تأمین کرده است مدت زمان زیادی نمی گذرد اما گویا باید 
همان خبر را تکرار کنیم زیرا عل��ی دایی باز هم جهیزیه یک دختر 

نیازمند را خریداری کرده است. 
در روزهای اخیر زنی میان سال بارها به باشگاه پرسپولیس مراجعه 
کرده و سراغ علی دایی را می گیرد و آن طور که خبرنگار می گوید به 
علی دایی گفته که مشکالت مالی زیادی دارد و  در تأمین جهیزیه 
دختر یتیمش با مشکل مواجه شده است.سرمربی پرسپولیس نیز 
تحقیقات الزم را انجام داده و پس از اطمینان از صحت ادعای وی 

جهیزیه دخترش را تأمین کرده است.

جریمه تیم ملی آرژانتین از  سوی فیفا
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تیم ملی آرژانتین را به 
دلیل استفاده از یک پارچه نوشته سیاسی در مورد 
جزایر فالکلند که در جریان یک بازی دوس��تانه که 

مقابل اسلوونی انجام شد جریمه نقدی کرد.

اشکان دژاگه وارد قطر شد
بازیکن ایرانی فوالم برای توافق با باشگاه العربی وارد قطر شد 
و به زودی در تست پزشکی این باشگاه قطری شرکت خواهد 
کرد.هر چند فیلکس ماگات، س��رمربی آلمانی فوالم تاکید 

کرد که اجازه نخواهد داد اشکان دژاگه از این تیم جدا شود.

زوج زهردار بارسا در یک قاب
حضور ساموئل اتوئو و لیونل مسی در کنار هم خاطرات گذشته خط آتشین 

و زهردار بارسا را برای عالقه مندان به این تیم زنده کرد.
ساموئل اتوئو و لیونل مس��ی در رختکن عکس��ی یادگاری گرفته اند که 

مهاجم کامرونی آن را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد.

دوپینگ، اسرائیل و کشتی زنان؛ موانع خادم برای حضور در هیئت رئیسه فیال

روس ها برای جایگاه جدی تر ایران سنگ اندازی می کنند
معاون پارلمان��ی وزارت ورزش برای حض��ور در هیئت 
رئیس��ه فیال موانع مختلفی پی��ش رو دارد که می توان 
ب��ه دوپینگ، مخالفت با اس��رائیل و نداش��تن کش��تی 
در بخش بان��وان در ای��ران اش��اره کرد.امیررضا خادم، 
درباره معرفی اش به فیال برای انتخابات هیئت رئیس��ه 
فدراسیون جهانی کشتی گفت: معرفی من قطعی شده، 
اما انتخابم خیل��ی امیدوارکننده نیس��ت. چند موضوع 
 وجود دارد ک��ه مانع جدی برای انتخ��اب نماینده ایران

 به ش��مار می رود.وی درباره این موانع، اظهار داش��ت: 
نخس��تین م��ورد دوپینگ اس��ت ک��ه گفته می ش��ود 
ای��ران ازاین جهت ش��رایط مناس��بی در این س��ال ها 
نداش��ته اس��ت، اگرچ��ه می گویند بهت��ر ش��ده اما به 
هر حال وج��ود دارد و به نوع��ی می گویند این ش��ائبه 
وج��ود دارد ک��ه ای��ران از ای��ن موض��وع حمای��ت 
 می کند، ام��ا م��ا توضیحات��ی را دادی��م که ای��ن طور

 نیست.
کش��تی گیر س��ابق تیم ملی ایران در ادامه با بیان اینکه 
 نداش��تن تیم در کش��تی زن��ان یک��ی از موانع اس��ت، 
تصری��ح ک��رد: مس��ئوالن اعتق��اد دارن��د ب��ا توجه به 
اینکه ایران کش��تی زن��ان را ن��دارد طبیعی اس��ت که 
نماینده اش نمی تواند از کش��تی زنان دفاع کند. اکنون 
 هم در المپی��ک اوزان کش��تی در بخش بانوان بیش��تر 

شده است.

روس ها نمی خواهند ایران جایگاه جدی تری 
داشته باشد

معاون وزیر ورزش به مخالفت ایران با اس��رائیل اش��اره 
کرد و گفت: گفتند ایران مخالف اسرائیل است و نسبت 
به حض��ورش معت��رض اس��ت. در طرف دیگ��ر قدرت 
روس هاس��ت که تمایل ندارند ایران جایگاه جدی تری 
پیدا کند. ما در حال رایزنی هستیم قدرت کشتی ایران 
را به دنیا نشان دهیم؛ بس��یاری افراد می گویند حمایت 
ایران یک��ی از علل مان��دگاری کش��تی در المپیک بود. 
ارتباطات من و سابقه ام و همچنین ارتباطات فدراسیون 
کشتی با فیال  این موضوع را جا انداخته که ایران از کشتی 
حمایت می کند.خادم در پاس��خ به این سؤال که امیدی 
برای انتخاب شدن دارید، اظهار داشت: نباید ناامید بود. 
فیال اعتقاد دارد فردی که معرفی می شود حضورش باید 
استمرار داشته باش��د، اگر هر دفعه یک شخص معرفی 
شود اشکال دارد. من قباًل در انتخابات شرکت کرده ام و 
سابقه مدیریتی دارم، بنابراین اگر این دوره نشد دو سال 
دیگر باز هم انتخابات داریم. در حال حاضر فضا گرگ و 

میش است.
وی در پاسخ به این سؤال که علیرضا رضایی گفته خادم 
نمی تواند در این انتخابات موفق ش��ود، گفت: منظورش 
نماینده ایران بوده، با دالیلی که برای شما گفتم رضایی 

گفته خادم موفق نمی شود.

 مدیری�ت پرس�پولیس بای�د مش�کالت 
کشتی گیران را حل می کرد

مع��اون پارلمان��ی وزارت ورزش درب��اره اتفاقات��ی که 
برای تی��م کش��تی پرس��پولیس رخ داده، تصریح کرد: 
 متاس��فم. امیدوارم مدیریت پرس��پولیس این مشکل را 
حل کند. برخی از افراد به دنبال مطالبی هستند که دیده 
شوند و در حاش��یه این موضوع قرار دارند. باید تعامل با 

باشگاه بیشتر شود. استقالل و پرسپولیس 
بدهی های سنگینی دارند که اگر 

همه طلب��کاران ای��ن چنین 
رفتار کنند این دو باش��گاه 

توان ادامه حیات نخواهند 
داشت.

ن  ن�ا ا جو
کشتی گیر تحت تأثیر 

حواشی قرار نگیرند
نماین��ده ت��ام االختی��ار 

ام��ور  در  ورزش  وزی��ر 
واگ��ذاری س��رخابی ها ب��ه 

بخ��ش خصوصی با بی��ان اینکه الزم 
اس��ت جوان ها تحت تأثیر این حواشی 
ق��رار نگیرن��د، یادآور ش��د: باش��گاه 
موظ��ف اس��ت ای��ن مش��کالت را 

 حل کند، متاس��فم ک��ه تاکن��ون چنی��ن کاری نکرده 
است.

خادم درباره اینکه دادگاه حق را به کش��تی گیران داده، 
گفت: طبیعی است چون چنین قراردادی وجود داشته 
 اس��ت. پرس��پولیس اعداد و ارقام س��نگینی را بدهکار

 است.

کی روش راضی به نصف قرارداد 
ایران در آفریقای جنوبی

رس��انه های آفریقای جنوبی به نق��ل از روزنامه کیپ 
تایم��ز نوش��تند: کارلوس ک��ی روش به مس��ئوالن 
فدراس��یون فوتبال آفریقای جنوبی گفته اس��ت، اگر 
نصف مبلغ پیش��نهادی ایران را بدهند، درخواس��ت 
آن ها را برای مربیگری در تیم ملی این کشور خواهد 
پذیرفت.اگر فدراس��یون فوتبال آفریق��ای جنوبی با 
دس��تمزد درخواس��تی کارلوس ک��ی روش موافقت 
کند، وی روز شنبه به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
این کش��ور معرفی خواهد ش��د.یکی از مقامات ارشد 
فدراس��یون فوتبال آفریق��ای جنوبی در ای��ن باره به 
روزنامه کیپ تایمز گفته اس��ت که این فدراسیون به 
طور رسمی پیش��نهاد خود را به کی روش داده اما به 
نظر می رسد دو طرف هنوز بر سر شرایط مالی قرارداد 
به توافق نرسیده اند.بر اساس این گزارش، فدراسیون 
ایران بعد از کن��اره گیری کی روش ب��ه دنبال حذف 
ایران از جام جهانی 2014، پیش��نهاد جدیدی ارائه 
داده است اما سران فدراس��یون آفریقای جنوبی و به 
خصوص دنی جردن، رییس آن، تمایل زیادی به جذب 
این مربی پرتغالی دارند تا برای دومین بار هدایت تیم 
بافانا را بر عهده بگیرد. در ظاهرپیش��نهاد ایران 150 
درصد بیشتر از پیش��نهاد آفریقای جنوبی است و به 
همین دلیل گفته می ش��ود، کی روش ب��ا بیان اینکه 
تمایل دارد به آفریقای جنوبی برگردد، به فدراسیون 
این کشور گفته است اگر نصف مبلغ پیشنهادی ایران 
را هم بدهند، درخواس��ت آن ها را خواه��د پذیرفت.

این گ��زارش افزوده اس��ت ک��ه مبلغ ق��رارداد قبلی 
ایران با ک��ی روش مبلغ 22 میلی��ون راند )واحد پول 
آفریقای جنوبی( در س��ال ب��ود در حالی که گوردون 
ایگس��وند س��رمربی قبلی آفریقای جنوبی حدود 5 
میلیون راند در سال می گرفت و قبل از او هم پیستسو 
 موس��یمانه حدود 6 میلی��ون راند در س��ال دریافت
می ک��رد.   

کی روش از س��ال 2000 ت��ا 2002 س��رمربی تیم 
آفریقای جنوبی بود و توانس��ت این تیم را به جام 
جهانی 2002 برساند اما قبل از آغاز این رقابت ها 
به دلیل اختالف با مس��ئوالن فدراسیون آفریقای 
جنوبی، از س��مت خود کناره گیری کرد.وی یکی از 
14 گزینه مورد نظر فدراسیون آفریقای جنوبی برای 
مربیگری در تیم ملی این کشور است.در این فهرست 
استفن کشی سرمربی نیجریه نیز از گزینه های نخست 

به شمار می رود.
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مزايده
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   24091
2589/92ش ج/اول له خانم فاطمه باقری و علیه 1- محمود نبی صادقی جونی 2- خانم 
صدیقه صادقی جونی به آدرس خ کهندژ-جاوان پایین-کوچه شهید سلیمانی-پالک20/1 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ ــ/2/353/344 ریال اموال توقیفی به شرح 
60 حبه از 72 حبه ششدانگ توقیفی پالک 25/9 بخش 14 ثبت اصفهان که از طریق اداره 
ثبت اسناد و امالک کشور به شماره نامه 4/19875 مورخ 91/7/19 توقیف گردیده است 
و طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری یک باب منزل مسکونی با پوشش سقف 
با طاق ضربی )آهن و آجر( و دارای اعیانی در حد یک طبقه و با یک اتاق مسکونی در 
زیرزمین می باشد سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولرآبی و دارای انشعابات آب 
و برق و گاز می باشد و نمای بیرونی ساختمان سنگ و قسمتی سیمان نمای حیاط در 
دیوارهای پیرامونی از سنگ و کف حیاط موزاییک می باشد و در و پنجره های بیرونی 
بدنه گچ و رنگ-کف  دارای  اتاقها  داخلی  دیوارهای  بوده  داخلی چوبی  دربهای  فلزی 
اتاقها سیمانی و راهرو با موزاییک و حمام و سرویس های بهداشتی و آشپزخانه کفها 
از سرامیک و بدنه ها کاشیکاری و آشپزخانه دارای کابینت فلزی و آبگرمکن بوده و در 
زیر زمین بدنه و کف از سرامیک بوده و در وضعیت بازدید باتوجه به جمیع جهات نوع 
کاربری و قدمت و موقعیت محل و ابعاد و مساحت عرصه و اعیانی قیمت کارشناسی 
ششدانگ 72 حبه 1/944/000/000 ریال و 60 درصد حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
مبلغ ریالی 1/620/000/000 ریال ارزیابی گردیده است در نظر دارد در مورخ 93/5/21 
در ساعت 11-10 صبح جلسه مزایده ای برگزار که با توجه به اینکه نظریه کارشناسی 
به طرفین ابالغ گردیده است مورد تعرض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است طالبین 
به  به حساب  آن  واریز  پایه  قیمت  مبلغ  واریز 10 درصد  با  مزایده  در جلسه  شرکت 
شماره 2171350205001 و ارائه آن به شعبه اول اجرای احکام می توانند از ملک مورد 
مزایده بازدید نمایند که باید 5 روز قبل از جلسه مزایده باشد پیشنهاد دهنده باالترین 
شورای احکام  اجرای  حقوقی  اول  شعبه  بود.م الف:8824  خواهد  مزایده  برنده   مبلغ 

حل اختالف اصفهان 
مفاد آرا 

240337 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و 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 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
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.
رای شماره  139360302032000208 مورخه 1393/03/11 خانم بتول وثوق فرزند 
عبدالحسین ششدانگ یک درب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 18 فرعی از یک 
انتقالی  مترمربع   473/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا  دهستان   اصلی 

مع الواسطه بطور عادی از طرف شوکت مسکین.
یزدانی  ا...  امین  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000228 شماره  رای 
اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 3763 فرعی از 
یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 594/22 مترمربع انتقالی رسمی 

از طرف حسین نژاد کریم و غیره 
صالح  پور  حسین  آقای   1393/03/11 مورخه   139360302032000207 شماره  رای 
کچومثقالی فرزند محمدآقا ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 486 
فرعی از 75 اصلی اردستان واقع در کچو مثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 

به مساحت 81/66 مترمربع انتقال رسمی از طرف سکینه پورصالح.
یزدانی  ا...  امین  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000228 شماره  رای 
اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 3763 فرعی از 
یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 594/22 مترمربع انتقالی رسمی 

از طرف حسین نژاد کریم و غیره 
رای شماره 139360302032000300 مورخه 1393/03/24 خانم آفاق رحمتیان کچو 
مثقالی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 702/1و702/2 
فرعی از 75 اصلی اردستان واقع در کچو مثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 100/16 مترمربع انتقالی به موجب قولنامه عادی از طرف زهرا رحمتیان 

کچومثقالی
قاسمیان  حسن  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000227 شماره  رای 
اردستانی فرزند غالمرضا ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 4226 فرعی 
انتقالی  از یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 702/73 مترمربع 

رسمی از طرف سید علی میر حیدری و غیره
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/05/21 
م الف:189 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

ابالغ
240412 نظر به اینکه 1- فاطمه وحید اسطخری فرزند احمد 2- سکینه طاهری فرزند 
خدابخش به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت محمدمهدی 
ریاحی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930528 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
بازپرسی  انتشار آگهی در شعبه 15  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:9079 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
240413 نظر به اینکه آقای غالمحسین جورکش فرزند رجبعلی به اتهام انتقال مال غیر 
و کالهبرداری حسب شکایت شرکت پایانهال اصفهان از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 900826 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:9080 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

240414 شماره در خواست: 9310460359500040  شماره پرونده: 9309980359500522 
فرزند  کالهدوزان  محمود  میگردد  اعالم  بدینوسیله   930526 شعبه:  بایگانی  شماره 
حسین علیه محمد قلعه امام قیس و نیما وزیری و محمدعلی تحسینی و محمد معمرد 
این  به  المکان  مجهول  نامشروع  مال  تحصیل  و  پیامکی  کالهبرداری  بر  دایر  مرچی 
بازپرسی تسلیم و به شماره 930526ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 
115 قانون آئین دادرسی  کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
میگردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمنا  نمود.  خواهد   تصمیم 

م الف:9081 مولوی بازپرس شعبه 16دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

240415 شماره در خواست: 9310460359500039  شماره پرونده: 9309980359500507 
شماره بایگانی شعبه: 930511 بدینوسیله اعالم میگردد بیژن خانجانی فرزند عباسقلی علیه 
 ایمان صادقی فرزند علیرضا دایر بر کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجهول المکان

 به این بازپرسی تسلیم و به شماره 930511ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرسی  کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
میگردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمنا  نمود.  خواهد   تصمیم 

م الف:9082 مولوی بازپرس شعبه 16دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

240416 شماره در خواست: 9310460359500036  شماره پرونده: 9309980359500482 
شماره بایگانی شعبه: 930486 بدینوسیله اعالم میگردد احمدرضا شیرزاده فرزند هرمز 
علیه شاهین باقری دایر بر کالهبرداری اینترنتی مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم 
و به شماره 930486ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 

خواهد  تصمیم  اتخاذ  بازپرسی  این  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  یک  برای 
الف:9083  میگردد.م  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمنا   نمود. 

مولوی بازپرس شعبه 16دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

240417 شماره در خواست: 9310460359500037 شماره پرونده: 9309980359500087 
شماره بایگانی شعبه: 930087 بدینوسیله اعالم میگردد حمیدرضا رادپی فرزند اصغر 
علیه حمیدرضا ماضی فرزند عباس دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو و 
فحاشی مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 930087ب16 ثبت گردیده 
دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از  که  است 
به  آگهی  این  کیفری  دادرسی   آئین  قانون   115 ماده  تجویز  با  و  میشود  به حضور 
در  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  ابالغ  منزله 
صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی 
الف:9084 مولوی بازپرس شعبه 16دادسرای   از طرف دادگستری پرداخت میگردد.م 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

240418 شماره در خواست: 9310460359500038  شماره پرونده: 9209980359501728 
شماره بایگانی شعبه: 921768 بدینوسیله اعالم میگردد مهری شیوعی فرزند محمود 
علیه ناهید احمدی فرزند علی محمد دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم و به شماره 921760ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون 
کثیراالنتشار  از روزنامه های  یکی  ابالغ در  منزله  به  آگهی  این  کیفری  دادرسی  آئین 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت میگردد.م الف:9085 مولوی 

بازپرس شعبه 16دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

240419 شماره در خواست: 9310460359500029  شماره پرونده: 9309980359500249 
شماره بایگانی شعبه: 930250 بدینوسیله اعالم میگردد نعمت ا... حاج هاشمی با وکالت 
حسین حاج حیدری علیه ناهید مردانی کچوئی فرزند علی محمد دایر بر کالهبرداری 
و جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
930250ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
دادرسی   آئین  قانون  ماده 115  تجویز  با  و  میشود  به حضور  دعوت  جهت رسیدگی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا 
بازپرس  مولوی  الف:9086  میگردد.م  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه 

شعبه 16دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ تجديد نظرخواهی 

و  علینقیان  حسین  و  علینقیان  محمد  به  تجدیدنظرخواهی  ابالغ  آگهی   240420
شماره  دادنامه  به  نسبت  آریانیا  مسعود  آقای  اینکه  به  نظر  تحویلیان  فرهاد 
نموده است که طی شماره  9209970350900048 مورخ 92/1/28 تجدید نظرخواهی 
144/92ت ثبت شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدیدنظرخوانده درخواست 
ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
ابالغ میشود به علت  نامبرده  به  کثیراالنتشار محلی درج و منتشر میگردد بدینوسیله 
اعتراض به رای صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر شعبه و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی چنانچه پاسخی دارد به این دادگاه 

اعالم نماید. م الف:9065 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

به  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  خواهان   363/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240421
اندیشان  نیک  شرکت  طرفیت  به   ----- بر  مبنی  دادخواستی  شیرانی  جواد  مدیریت 
11 93/6/8 ساعت  مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم   گلبرگ 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نیلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی 
عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
الف:9022  م  اتخاذ میشود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

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

با  شعاعی  داریوش  آقای  خواهان   651/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240422
زهره   -1 طرفیت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  مهدوری  خانم  وکالت 
آب شاهی 2- شرکت تعاونی مسکن کارگران اتوبوسرانی اصفهان 3- رضا انصاری 
 4- مصطفی انصاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/6/9 

ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 

م الف:9014 شعبه 14حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240423 در خصوص پرونده کالسه 644/93 خواهان روح ا... سوادکوهی دادخواستی 
انتظامی  شماره  به   88 مدل  پراید  خودرو  سند  قطعی  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
657س62ایران53 به طرفیت محمد نظری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخه 93/6/8 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
اتخاذ میشود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
م الف:9012 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
ولی زاده  حسین  و  علی  خواهان   239-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240424
بخت  نیک  حسین   -1 طرفیت  به  ریال   7/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
2- محمد سعید جنتیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/6/11 ساعت 
11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نیلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8934 شعبه 32 

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

240425 در خصوص پرونده کالسه 583/93 خواهان اسدا... جوانی دادخواستی مبنی 
بر تخلیه به طرفیت محمود دانیال و مریم همتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 93/6/2 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
الف:8912 شعبه 8حقوقی مجتمع شماره 2 شورای م  میشود.  اتخاذ  مقتضی   تصمیم 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240426 در خصوص پرونده کالسه 276/93 خواهان اکبر نیکخواه دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی  ملک  احمد  طرفیت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/6/12 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8913 شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

موسوی–  نرگس  خواهان   1996/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   240427
خدیجه،فاطمه،بتول همگی برکت با وکالت خلیل خسروی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت رضا فرامرزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
93/6/12 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
م الف:8914 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی
240428 در خصوص پرونده کالسه 361/93 خواهان مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران 
دادخواستی مبنی بر ------ به طرفیت امید مخاطبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخه 93/6/8 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-

شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
م الف:9000 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  پور  تقی  محمد  خواهان   1348/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   240429
مبنی بر واخواهی از دادنامه 314-92/3/12 به طرفیت محمود رحیمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/4 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:9001 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نیلوفری  اصغر  خواهان   609-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240430
55479-84/11/12و85/2/20-340450  چکها  وجه  تومان   1336000 مطالبه  بر  مبنی 
بانک سپه و مطلق خسارت به طرفیت علی مرعشی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان  به مجهول  توجه  با  است  گردیده  تعیین  مورخ 93/6/10 ساعت 11صبح  برای 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:9002 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  تباشیری  مهدی  خواهان   607-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240431
مبنی بر مطالبه یک میلیون تومان وجه چک 265165-89/4/15 بانک صادرات و مطلق 
خسارات به طرفیت مهرداد حبیبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/10 
بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت 10 صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 

م الف:9003 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240432 در خصوص پرونده کالسه 93-608 خواهان اصغر نیلوفری دادخواستی مبنی 
بانک  879578-83/8/15و83/9/25-879579  چکهای  وجه  تومان  مطالبه2297000  بر 
ملی و مطلق خسارات به طرفیت محمدرضا احمدیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/6/10 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:9004 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  نیلوفری  اصغر  خواهان  648/93ش7  کالسه  پرونده  در خصوص   240433
ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید صادقی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 93/6/10 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:9005 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240435 در خصوص پرونده کالسه 1728/92 خواهان احمدرضا رضازاده دادخواستی 
مبنی بر الزام به انجام تعهد به طرفیت مجید کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10 صبح  93/6/2 ساعت  مورخ  برای 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ میشود. م الف:9006 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

ام  با وکالت  240436 در خصوص پرونده کالسه 1753/92 خواهان عصمت شعاعی 
انصاری  به طرفیت مصطفی و رضا  انتقال سند  بر  البنین مهدوری دادخواستی مبنی 
است  نموده  تقدیم  اتوبوسرانی  کارگران  مسکن  تعاونی  شرکت  و  درواهی  محمود   –
وقت رسیدگی برای روز 93/6/2 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
الف:9007  م  اتخاذ میشود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

دادخواستی  فرهنگی  پرونده کالسه 362/93 خواهان مجموعه  در خصوص   240437
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  مبنی بر مطالبه به طرفیت عادل شجاعی 
شنبه مورخه 93/6/8 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9023 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
240438 شماره ابالغیه: 9310100350802143 شماره پرونده: 9209980350800764 
شماره بایگانی: 920790 خواهان عبدالکریم شریفی جبلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه طلب  به خواسته  آقایی  زاده  محمد حسن 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت گردیده که  به کالسه 9209980350800764  ارجاع و  اتاق 315   3 اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/06/30 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9045 داوری منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240439 شماره ابالغیه: 9310100350802116 شماره پرونده: 9209980350801275 
شماره بایگانی: 921319 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده 
عباس ممبینی کاظمی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت گردیده که  به کالسه 9209980350801275  ارجاع و  اتاق 315   3 اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/06/17 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9046 داوری منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

240440 شماره ابالغیه: 9310100350802209 شماره پرونده: 9209980350801506 
شماره بایگانی: 921558 خواهان مهدی یوسفی دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی 
قهرمان تبریزی و مهدی خواجویی فرد به خواسته استرداد ثمن معامله و تایید فسخ 
قرارداد )مالی( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 
کالسه 9209980350801506 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/03 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   10:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:9048 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
240441 در خصوص پرونده کالسه 636/93 خواهان افسر علی یار دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حمید اصالنی یکتا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/6/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 6 شورای حل   –
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:8922  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

240442 آقای احمدرضا روزبهانی با وکالت آقای باقر روزبهانی دادخواستی بطرفیت 
1- منوچهر شیخ فرزند عبدا... مجهول المکان 2- محمد علی پناه 3- زیبا مددی ورزقانی 
4- سوسن 5- فرزانه 6- فیروزه 7- کریم 8- رحیم 9- ابراهیم 10- بهمن 11- فاطمه 
شهرت همگی حیدری ورزقانی 12- مسکن و شهرسازی اصفهان به خواسته اعتراض 
از دادنامه شماره 8809970369901527-88/12/18 صادره ازشعبه 20 دادگاه  ثالث 
تجدید نظر استان اصفهان تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 921203ت20 ثبت 
و برای روز یکشنبه 93/6/23 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده ردیف 1 و به تجویز ماده 73 قانون آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود و از خوانده ردیف 1 
دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به دفتر دادگاه واقع در چهار راه نظر مجتمع تجدید 
نظر و اعالم نشانی دقیق خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم در وقت مقرر 
دادگاه   20 دفتر شعبه  مدیر  رحیم زاده  رسیدگی حاضر شوید.م الف:8911  فوق جهت 

تجدید نظر استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240443 شماره ابالغیه: 9310100351502105 شماره پرونده: 9309980351500193 
شماره بایگانی: 930196 خواهان عادل دروگر دادخواستی به طرفیت خوانده منصور 
تجدد به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351500193 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/04 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9088 رحیمی مدیر 

دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

240444 شماره ابالغیه: 9310100351001889 شماره پرونده: 9309980351000314 
شماره بایگانی: 930357 خواهان حسن شاه علی دادخواستی به طرفیت خوانده علی 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  و  اصفهانی  جورابچیان  رضا 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980351000314  و  ارجاع   223 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/15 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9072 بروجنی منشی 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
مزايده 

خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  چهارم  شعبه  در   240246
پرونده کالسه 4013/92ش ج/4 له آقای بهروز رضایی و علیه آقای سعید چراغی به 
هزینه های  و  به  محکوم  بابت  سپاهان  نیرو-تودوزی  جی-خیابان  اصفهان-خ  آدرس 
اجرایی جمعًا به مبلغ ---/10/469/797 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم 
علیه به شرح اموال ارائه شده یازده دست روکش صندلی اتومبیل پارچه ای و چرمی 
)چرم مصنوعی یعنی پالستیک( که دو بسته آنها دارای کسری از نظر تعداد داخل بسته 
ها بود لذا با عنایت به مراتب فوق و مطلوبیت رنگها و طرحها وضعیت روکش خودرو 
و در این تاریخ جهت کل یازده دست مورد نظر جمعًا مبلغ 9/350/000 ریال نه میلیون 
با  که  است  برآورد شده  مزایده  پایه  قیمت  عنوان  به  ریال  هزار  پنجاه  و  و سیصد 
توجه به اعالم حافظ اموال اموال توقیف شده به آدرس خیابان فیض-روبروی مسجد 
رکن الملک-مؤسسه امداد امام جعفرصادق)ع( پس از ورود به حیاط مؤسسه در طبقه 
همکف در اطاق سمت راست در مورخ 93/5/21 و در ساعت 12تا11 در محل اجرای 
احکام واقع در خیابان نیکبخت-ساختمان شماره 2 دادگستری جلسه مزایده ای برگزار 
می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز مبلغ 10 درصد قیمت پایه به شماره 
مزایده  از  قبل  روز   5 فیش  ارائه  و  دادگستری  ملی  بانک   2171350205001 حساب 
یا اشخاصی  نمایند. شخص  بازدید  اموال مورد مزایده  از  این شعبه اجرای احکام  به 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود.م الف:8940 شعبه چهارم 

اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240486 در خصوص پرونده کالسه 191/93 خواهان ذبیح ا... دست برز دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی توکلی دستجردی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9 ساعت   93/6/19 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.ضمنًا چنانچه شهود معارفی دارند با کارت 
شناسایی معتبر در جلسه رسیدگی حاضر نمایند. م الف:9169 شعبه 12حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی تحديدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 225/908 واقع در اسفرجان بخش 
دو ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم اقدس شمس و غیره فرزند اکبر در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 3 / 6 / 1393 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذابه موجب این 
محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  گردد  اخطارمی  مجاورین  و  مالکین  بکلیه  آگهی 
از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند0  حضور 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع 
با  مواجه  تحدید  روز  چنانچه  ضمنًا  نماید  ارائه  اداره  این  به  و  اخذ  قضایی  ذیصالح 
خواهدشد0  انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  حدود  تحدید  گردد  نشده  پیش بینی   تعطیلی 

تاریخ انتشار: 93/5/5 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

هر بار که با ماوس یا موش��واره )لغت فرهنگس��تان زبان( 
خود روی آیکون یک برنامه کلیک می کنید، یا به وس��یله 
آن وب گردی خود را سهولت می بخش��ید، یا به سادگی از 
آن برای پخش موسیقی و بس��یاری کارهای دیگر استفاده 
می کنید، شاید به این موضوع هرگز توجه نکنید که این ابزار 
پرکاربرد و دوست داشتنی، زمانی نبوده است؛ چه کسی با 
اختراع ماوس، دنیای رایانه ها را شیرین کرد؟اختراع این ابزار 
کوچک و پرکاربرد، منجر به آن شد که رایانه ها از ماشین های 
بسیار تخصصی که تنها متخصصان و دانشمندان، قابلیت 
برقراری ارتب��اط و کار کردن با آن ها را داش��تند، تبدیل به 
ابزارهایی ساده ش��وند که تقریباً همه می توانند از آن بهره 
بگیرند. در حقیقت »داگالس انگلبارت« در س��ال ۱۹۶۴ 
با اختراع م��اوس روش کار رایانه ها را برای همیش��ه تغییر 
داد. نخس��تین ماوس تاریخ از یک بدنه چوبی، یک صفحه 
مدور و دو چرخ فلزی تشکیل ش��ده بود که با صفحه ای که 
ماوس روی آن قرار می گرفت، ارتباط برقرار می کردند. این 
اختراع در نوامبر ۱۹۷۰ به ثبت رسید تا دنیای رایانه تحولی 

بزرگ به خود ببیند. هنگامی ک��ه انگلبارت روی طراحی و 
ساخت نخستین ماوس کار می کرد، در مؤسسه تحقیقاتی و 
پژوهشی استنفورد، وابسته به دانشگاه استنفورد، مشغول به 
کار بود. وی برای نخستین بار ماوس را این گونه تعریف کرد: 

نماگر موقعیت مکانی X-Y روی صفحه نمایش.
هش��ت س��ال بعد در ۱۹۷۲ »بی��ل انگلی��ش«، آنچه در 

ماوس های نس��ل بعد دیدی��م، یعنی غلتک م��اوس را به 
این طراحی اف��زود که با چرخ های فلزی م��اوس انگلبارت 
جایگزین شد و می توانست حرکت را در همه جهات ممکن 
رصد و ثبت کند.پس از آن به مرور زمان، ماوس ها تغییرات 
زیادی به خود دیدند. در س��ال ۱۹۸۰ برای نخس��تین بار 
ماوس های اپتیکی رونمایی و اس��تفاده ش��دند که غلتک 
را برای همیش��ه از این ابزار حذف کردن��د. این تحوالت تا 
به امروز هم با ب��ه بازار آمدن ماوس های لی��زری که تقریباً 
روی هر س��طحی قابل استفاده هس��تند، ادامه یافته است.

 انگلب��ارت در ده��ه ۶۰ تحول��ی ب��زرگ در دنی��ای رایانه 
پدید آورد؛ این تنها تحولی نبود که وی رقم زد. وی یا خود 
به تنهایی و یا با همکاری دیگران در اختراع ابزارهای بسیار 
تأثیرگ��ذاری دخیل بود؛ ویندوز، تل��ه کنفرانس ویدئویی، 
هایپر مدیا، ایمی��ل و اینترنت.وی در س��ال ۱۹۹۷ جایزه 
 ۵۰۰ ه��زار دالری Lemelson-MIT که بزرگ ترین و 
پر افتخارترین جایزه برای اختراعات است، از آن خود کرد. 
وی اکنون مدیریت شرکت خود یعنی Bootstrap است.

چه کسی »ماوس« را اختراع کرد؟

یک کاله ش��گفت انگیز با خاصیت درمانی مش��کل 
طاسی در مردان را برطرف خواهد کرد.

پژوهشگران به تازگی یک کاله منحصر به فرد تولید 
کرده اند ک��ه می تواند از نازک ش��دن موها و ریزش 
آن ها جلوگیری کند. گفتنی است، پژوهشگران این 
کاله را به ویژه برای درمان ریزش مو با الگوی طاسی 
مردانه طراحی کرده اند که ناش��ی از ترشح هورمون 
تستوس��ترون در بدن مردان است.بررسی ها نشان 
می دهند، پزش��کان برای درمان طاس��ی در مردان 
انواع روش های دارویی مانند تنظیم رژیم غذایی، انجام ماس��اژ درمانی برای تحریک 
عروق خونی کف پوست سر و همین طور داروهای گیاهی و شیمیایی ضد ریزش مو را 
پیشنهاد می کنند.جدیدترین شیوه درمان مقابله با طاسی سر در مردان استفاده از یک 
کاله با قیمت 3۰۰ پوند به نام igrow است که با تابش امواج لیزر به کف سر و تحریک 
پوست س��ر باعث تقویت فولیکول های مو و رویش مجدد موی سر می شود. این کاله 
حتی دارای امکانات پخش موسیقی نیز می باشد و رشد مو را تا حدود ۴۰ درصد در یک 
ماه افزایش می دهد.کارشناس��ان هنوز در حال بررسی اثرات این کاله در دراز مدت بر 

روی سالمت افراد هستند.

مطالعه پژوهش��گران آمریکایی نشان می دهد، مغز 
انسان از سن سه سالگی قادر به تمایز قائل شدن بین 
چهره های جذاب و معمولی است و در حقیقت مغز 
برای انتخاب چهره های جذاب سیم کشی شده است. 
تشخیص جذابیت و زیبایی تنها مختص بزرگساالن 
نبوده و حتی کودکان کم س��ن و سال نیز می توانند 
این مفه��وم را درک کنند.به گفت��ه »مارتا بورگی« 
سرپرست تیم تحقیقاتی، بزرگساالن اغلب نوزادانی 
با بیشترین ویژگی های کودکانه را ترجیح می دهند و 
کودکان نیز زمان بیشتری را به مشاهده تصاویر چهره هایی با همین ویژگی ها اختصاص 
می دهند.در دو مطالعه صورت گرفته با حضور کودکان سه تا شش ساله، حرکات چشم 
کودکان در زمان مشاهده چهره انسان، سگ و توله سگ، گربه و بچه گربه با ویژگی های 
کودکانه رهگیری شد؛ سپس محققان با دستکاری در تصاویر از جمله باریک تر کردن 
صورت، پیش��انی کوتاه تر، چش��م های کوچک تر، بار دیگر نحوه واکن��ش کودکان را 
ارزیابی کردند.نتایج به دست آمده نشان می دهد، کودکان زمان بیشتری را به مشاهده 
چهره هایی با ویژگی ه��ای کودکانه اختصاص می دهند و در ای��ن بین از نظر کودکان، 

سگ ها چهره دوست داشتنی تری نسبت به انسان و گربه دارند.

مغز انسان چهره  جذاب را ترجیح می دهدکاله ضد طاسی مردان ساخته شد

کارال یکی از س��بزیجات معروف آسیای جنوبی 
است و در آمازون، آفریقای شرقی، جزایر واقع در 
دریای کارائیب و جنوب امریکا به منظور تأمین 
غذا و دارو کشت می ش��ود و از خانواده کدوئیان 
است. گیاهی یکس��اله و تک پایه و به ظاهر مثل 
خیار است با تعدادی زگیل که روی سطح میوه 
آن قرار دارد با وجود اینکه طعم آن تلخ است. از 
کدوهای مغزی محسوب می شود. گیاهی است 
که از ریشه، ساقه، برگ، میوه و تخم آن استفاده 
غذایی و دارویی می شود. میوه کارال از نظر تغذیه 
مشابه س��ایر کدوهاس��ت. اما ویژگی استثنایی 
کارال سرشاری آن از ویتامین ث می باشد و نوع 
دیگری از آن سرش��ار از ویتامین آ است. ارزش 
دارویی کارال برای تنظیم و کنترل دیابت و مبارزه 
با بیماری ها، موجب ش��ده تا توجه دانشمندان 
سراس��ر جهان را به خود جلب نماید. اخیراً بذر 
یکی از ارقام کارال از هندوستان وارد ایران شده و 
برای مصارف دارویی کشت شده است و می توان 
گفت تولی��د کارال در مناطق گرمس��یری ایران 
 مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر

امکان پذیر اس��ت. دیابت در ایران در حال رشد 
اس��ت و نوع دوم آن از رشد بیش��تری برخوردار 
بوده ک��ه از مهم تری��ن علل این افزای��ش تغییر 
الگوهای زندگی و محیطی است. با توجه به تأیید 
منابع غنی و فراوان علمی، اعجازانگیز گیاه کارال 
اثبات شده است و مهم ترین خاصیت آن درمان 
کننده دیابت است و کشور ما تاکنون از این گیاه 

دارویی ارزشمند محروم بوده است.
خواص دارویی کارال

درم��ان کنن��ده دیاب��ت، کش��نده باکتری ها، 
ویروس ها، کشنده سلول های سرطانی، کشنده 
سلول های سرطان خون، پیشگیری از تومورها، 
کاهش دهنده قند خون، کاهش دهنده فش��ار 
خون، کاه��ش دهن��ده دم��ای ب��دن، کاهش 
دهنده کلس��ترول. در واقع این گیاه مخلوطی از 
فالونوئیدها و آلکالوئیدها می باشد که سبب تولید 
انسولین بیش��تر در لوزالمعده و در نتیجه سبب 

کنترل قند خون در بیماران دیابتی می گردد.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

ْحَم�ِة، َواْرُزْقنی فی�ِه التَّْوفیَق  �نی فیِه بِالرَّ اَلّل�ُهمَّ َغشِّ
َوالِْعْصَمَة، َوَطهِّْر َقْلبی ِمْن َغیاِهِب

خدایا فراگیر م�را در این ماه به مهر خ�ود و روزیم کن 
در آن به توفی�ق و خودنگهداری و پاک ک�ن دلم را از 

تیرگی های
َهَمِة، یا َرحیمًا بِِعباِدِه الُْمْؤِمنیَن  التُّ

تهمت ای مهربان نسبت به بندگان مؤمن خود

اشتباهی که باعث تفاهم می شود!
 مرد از راه می رسه ناراحت و عبوس/زن: چی شده؟

مرد: هیچی )و در دل از خدا می خواد که زنش بی خیال ش��ه 
و بره پ��ی کارش(زن حرف مرد رو باور نم��ی کنه: یه چیزیت 
 هس��ت. بگو! مرد برای اینکه اثبات کنه راست می گه لبخند 
می زنه زن ام��ا می فهمه م��رد دروغ میگه: راستش��و بگو یه 
چیزیت هس��ت تلفن زنگ می زنه/دوس��ت زن پشت خطه/

ازش می خواد حاضر ش��ه تا با هم برن بیرون/از صبح قرارشو 
گذاشتن.مرد در دلش خدا خدا می کنه که زن زودتر بره

زن خطاب به دوستش: متاسفم عزیزم. جدا متاسفم که بدقولی 
می کنم شوهرم ناراحته و نمی تونم تنهاش بذارم! مرد داغون 
می شه، می خواست تنها باشه. مرد از راه می رسه/زن ناراحت 
و عبوسه/مرد: چی شده؟ زن: هیچی )و در دل از خدا می خواد 

که شوهرش برای فهمیدن مساله اصرار کنه و نازشو بکشه(
مرد حرف زن رو باور م��ی کنه و می ره پ��ی کارش/زن برای 
اینکه اثبات کن��ه دروغ می گه دو قطره اش��ک می ریزه. مرد 
اما باز هم نم��ی فهم��ه زن دروغ میگه/تلفن زن��گ می زنه/

دوست مرد پشت خطه/ازش می خواد حاضر شه تا با هم برن 
 استخر )از صبح قرارش��و گذاش��تن(-)زن در دلش خدا خدا 
می کنه که مرد نره(مرد خطاب به دوستش: االن راه می افتم!

زن داغون می شه، نمی خواست تنها باشه.
و این داستان سال  ها ادامه داشت

و زن و مرد در کمال خوش��بختی و تفاهم در کنار هم روزگار 
گذراندند.
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  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

 ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به ش�رح زيررا از طريق مناقص�ه عمومی به پيمانكاران واجد ش�رايط
 واگذار نمايد . 
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2/058/975/400103/000/000جاریعملیات بهره برداری شبکه آب  منطقه فالورجان 93-2-195

عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات عمومی و آزمایشگاه 93-2-196
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فتاوای مهم مراجع عظام تقلید
پیرامون پرداخت زکات فطره به کمیته امداد امام خمینی)ره(

در پی استفتاء كميته امداد امام خمينی )ره( از آيات عظام و مراجع تقليد پيرامون پرداخت زكات فطره مردم مسلمان كشورمان به 
اين نهاد جهت رسيدگی به وضعيت ايتام و نيازمندان ، مراجع عظام تقليد فطرات خويش را اعالم كردند:

 بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )قدس سره(:با احراز اينكه در مصرف مقرر شرعی صرف می شود ، اشكال 
ندارد .

 حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای) مدظله العالی( – مقام معظم رهبری:با رعايت موازين شرعی اشكال ندارد .
 حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی )مدظل�ه العالی(:همكاری و تعاون مادی و معنوی برای دس�تگيری از محرومان و 
مستضعفان از افضل حسنات و موجب خشنودی خاطر انور حضرت بقية اهلل ارواح العالمين له الفداء می باشد ، خدمات كميته امداد 
در اجراء اين وظيفه اسالمی مورد تقدير است ، اميد است مؤمنين با اهداء تبرعات و زكوات برای توزيع بين ارباب استحقاق با رعايت 

دقيق موازين شرعی اين كميته را در گسترش بيشتر خدمت ياری دهند .توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
 حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی )مدظله العالی(:در صورتی كه اطمينان هست كه زكات فطره ای كه پرداخت می شود 

در راه تأمين مخارج افراد مستحقی كه تحت پوشش كميته امداد قرار دارند مصرف می شود ، اشخاص می توانند بدهند .
 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله العالی(:با شرايطی كه در باال مرقوم داشته ايد ، مجاز هستيد كه زكات فطره 

را دريافت داشته و با رعايت احتياط به مصارف آن برسانيد، خداوند همه دست اندركاران را توفيق و جزای خير مرحمت فرمايد. 
 حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی)مدظله العالی(:در صورت اطمينان كه وجوهات اخذ شده به مصرف فقرا می رسد،مانعی ندارد.
 حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی )رحمت اهلل علیه(:در صورتيكه فطريه هر خانواده را در يک پاكت بگذارند و از طرف دهنده 

به فقير بدهند مانع ندارد و مبرء ذمه است.
 حضرت آیت اهلل العظمی اراکی )رحمت اهلل علیه( : در صورتی كه احراز كنند كه با رعايت شرايط به مصرف فقرا می رسد ، مانعی 

ندارد.
 حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی )مدظله العالی(:صرف زكات فطره در فقرای مستحق و همچنين ساير خيرات و مبرات 
برای رفع نياز مستحقين مورد رضايت پروردگار متعال می باش�د . از خداوند متعال توفيق كامل و اخالص همه خدمتگزاران به ملت 

مسلمان را مسئلت می نمايد .
 حضرت آیت اهلل العظمی جواد تبریزی )مدظله العالی(:چنانچه دهنده زكات فطره وثوق داشته باشد كه زكات فطره او د رمصارف 

شرعی آن صرف می شود با طريق صحيح می تواند آن را به كميته امداد امام )طاب ثراه( واگذار كند .
 حضرت آیت اهلل العظمی صالحی مازندرانی )رحمه اهلل علیه(: خدمات ارزنده و گس�ترده كميته امداد امام خمينی قدس اهلل 
نفسه الزكيه بر كسی پوشيده نيست ، الزم است مردم عزيز و مؤمن استان سرافراز قم از مساعدت و دادن زكات فطره به اين كميته 

خير و بركت دريغ نكنند .
كليه پايگاه ها و دفاتر كميته امداد امام خمينی)ره(در محل های برگزاری نماز عيد س�عيد فطر آماده دريافت زكات فطره و كفارات 

مردم مومن و روزه دار است.

کمیته امداد امام خمینی)ره(استان اصفهان

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطاب�ق جدول زير از 
فروشنده ذيصالح انجام دهد. 
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