
اصفهان و کره جنوبی به شاهراه جهان  رونق می دهند
استفاده از ظرفیت جاده ابریشم برای توسعه گردشگری

هشدار پزشكي قانوني در مورد افزایش گازگرفتگي

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
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وزیر نیرو با بیان اینکه پیشنهاد ما افزایش قیمت آب و برق برای سال 
۹۴ اس��ت اما هرگونه افزایش تعرفه منوط به تصویب دولت خواهد 
بود، گفت: ب��اروری ابرها از برنامه های جاری وزارت نیرو اس��ت که 
امسال با سرعت و شدت بیشتر انجام می شود.حمید چیت چیان در 
حاشیه چهاردهمین همایش ساالنه مدیران ارشد صنعت آب و برق...

 باروری ابرها سرعت 
بیشتری  می گیرد

 تمایل مجارستان برای افزایش 
همكاری های اقتصادی و فرهنگی با اصفهان 4

آب نیست تا
6 شناگرماهر شویم! 2

 رفتار اقتصادی دولت های 
نهم و دهم »بچه پولداری« بود

 فرارسیدن ماه محرم
 ایام سوگواری سرور 
 آزادگان جهان
 امام حسین )ع( را 
 تسلیت
 می گوییم

 افتتاح نخستين مرکز آموزش 
رسته اي پدافند هوايي در اصفهان

 آيين باران خواهی ايرانيان
 به قطر می رود

دستگاه سنجش بيماری رفالکس 
در اصفهان به بهره برداری رسيد

 استاندار:با حرکات سخيف به 
شدت برخورد می شود

اگر از پزشکان شکايت داريد
 با ۱۶۹۰ تماس بگيريد

3

3

3

3
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ورود سومین قطار گردشگران 
خارجی  به اصفهان

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان اصفهان گفت: س��ومین قطار 
گردش��گران خارجی ش��امل 70 گردش��گر وارد 

اصفهان شدند.
فریدون اللهیاری اظهار کرد: جمعه گذش��ته این 
گردش��گران از اروپای مرکزی، اروپای ش��رقی و 

استرالیا از طریق مرز ترکیه وارد اصفهان شدند.

5

قاتل خاموش در اصفهان
 بر پله دوم ايستاد

حذف آیین تعزیه از فهرست یونسكو صحت ندارد
معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: احتمال 
خروج آیین تعزیه از فهرس��ت جهانی یونس��کو صحت ندارد، زیرا در حوزه میراث 

ناملموس به هیچ عنوان خروج از فهرست جهانی مطرح نیست.
 محمدحسن طالبیان در حاشیه بازدید رئیس کنوانسیون عمومی یونسکو از بناهای 

تاریخی کاشان گفت: تعزیه یک آیین مردمی است که در ذات خود در زمره میراث 
ناملموس قرار می گیرد و خوش��بختانه در فهرس��ت آثار ناملموس جهانی به ثبت 
رسیده است.وی افزود: تعزیه آیینی اس��ت که به صورت مردمی همچنان در ایران 

برگزاری می شود و به عنوان یک اثر ناملموس دارای ارزش فراوان

    س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور به اس��تناد 
آمارهاي موجود ضمن هشدار نسبت به افزایش 
تلفات مس��مومیت ب��ا گاز منوکس��یدکربن در 
نیم��ه دوم س��ال ب��ر رعای��ت ن��کات ایمني در 
نص��ب و به کارگی��ری وس��ایل گرمایش��ي در 
فصل پایی��ز و زمس��تان تأکی��د کرد. ب��ا توجه 
ب��ه اس��تفاده از وس��ایل گرمایش��ي در نیم��ه 
 دوم هرس��ال آم��ار تلفات مس��مومیت ب��ا گاز

 منو کسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی 
همراه اس��ت به نحوی که در س��ال گذشته از کل 
تلفات مسمومیت با گاز که ۸۲۸ نفر بوده ۶۴۵ نفر 
در نیمه دوم سال ثبت شده و تنها ۱۸۳ نفر مربوط 

به نیمه اول سال است. 
بر اس��اس این گزارش در س��ال گذش��ته از کل 
تلفات مسمومیت با گاز ۵۸۸ نفر مرد و ۲۴0 نفر 
زن بودند که در مقایسه با س��ال قبل از آن رشد 
۱۸.۸ درصدي داش��ته اس��ت. در نیمه دوم سال 
گذشته هرماه در مقایس��ه با مدت مشابه آن در 

سال ۱۳۹۱ با رشد آمار گازگرفتگي مواجه بودیم 
در این مدت بیشترین متوفیات مسمومیت با گاز 
به ترتیب با ۱۵۴ و ۱۵۳ فوت��ي در ماه های دي و 
بهمن گزارش ش��ده است. اما در س��ال جاري در 
پنج ماهه نخست س��ال آمار تلفات مسمومیت با 
گاز منوکس��یدکربن در مقایس��ه با مدت مشابه 
سال قبل ۱۴.۵ درصد کاهش یافت. در این مدت 
۱۴۸ نفر براثر گازگرفتگي فوت کرده اند که از این 
تع��داد ۱۱۲ نفر مرد و ۳۶ نف��ر زن بودند. در این 
مدت اس��تان های تهران ب��ا ۳۶،  اصفهان با ۱۵ و 
البرز با ۱۲ فوتي بیشترین آمار تلفات گازگرفتگي 
را داش��تند درحالی که این آمار در سایر استان ها 
 کمتر از هش��ت نف��ر و در برخي اس��تان ها صفر 
بود. یادآور می شود در ده سال گذشته )۱۳۸۳-

۱۳۹۲( هش��ت ه��زار و ۴۴7 نف��ر از هم وطنان 
به عل��ت مرگ های ناش��ي از مس��مومیت با گاز 

منوکسیدکربن جان خود را ازدست داده اند.
 در همین بازه زماني )۱0 سال گذشته( سال..
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 پيشگيری از مسموميت های ناشی از 
مواد غذايی و گياهان سمی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

* آیا می دانید اسهال یکی از عالیم در بسیاری از مسمومیت های غذایی است ؟
*مسمومیت با گیاهان یکی از شایع ترین علل بروز مس��مومیت های اتفاقی در کودکان در جهان به 

شمار می آید .
* مسمومیت با گیاهانی مانند خر زهره ، دیفن باخیا، گل انگشتانه ، آزالیا، شوکران و کرچک می تواند 
کشنده باش��د در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان بیمار را در اس��رع وقت به نزدیکترین مرکز 

درمانی منتقل کنید .
*بخور اوکالیپتوس در صورتیکه به اشتباه خورده ش��ود، حتی در مقادیر کم ) یک قاشق ( می تواند 
کشنده باش��د . از القای اس��تفراغ در مس��مومیت با این فرآورده خوداری نموده مصدوم را سریعا به 

بیمارستان منتقل نمایید.

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغموقعیتعملیات ردیف

ضلع جنوبی ترمينال شرق تکميل ساختمان اداری سازمان اتوبوسرانی ۱
5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال پنج ميليارد ريال شهرضا

 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 دويست و پنجاه ميليون ريال 

3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال سه ميليارد ريال خيابان مدينهاحداث مجموعه فرهنگی اختصاصی بانوان 2
 ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

صدو پنجاه ميليون ريال 

شهرداری شهرضا

چاپ دوم

شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه های ذیل را به پیمانكاران واجد شرایط واگذار  نماید.

 لذا پیمانكاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 1393/08/08    
 هم�ه روزه بجز ای�ام تعطی�ل جهت دریافت اس�ناد و م�دارک به ش�هرداری مراجع�ه و حداکث�ر تا پای�ان وقت اداری روز ش�نبه 

مورخ 1393/08/10جهت تسلیم مدارک  به دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند .
 مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حس�اب 3100000052002  شهرداری شهرضا 

میباشد.
تاریخ گشایش اسناد : روز یک شنبه مورخ 1393/08/11 در محل شهرداری 

www.shahreza.ir : سایت اینترنتی شهرداری

آگهی مزايده

مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

2/۱۰۰/۰۰۰ ريالماهيانه 3/5۰۰/۰۰۰ ريال ۱2 ماهکيوسک اغذيه فروشی ترمينال شرق)مرحله دوم (۱

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال۶۱% ) شصت و يک درصد ( ۱2 ماه جايگاهCNG خيابان وصال ) مرحله دوم (2

4/2۰۰/۰۰۰ ريالماهيانه 7/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۱2 ماه پارکينگ بازار)مرحله دوم ( 3

۱8/۰۰۰/۰۰۰ ريالماهيانه 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۱2 ماه جمع آوری مواد بازيافت از مبدا ء ) مرحله سوم ( 4

5
مشارکت دراستفاده از فضاهای تبليغاتی تابلو های چهار 

وجهی سطح شهر ) به تعداد 4۰ دستگاه () مرحله دوم(
۱2 ماه

۱- قبول هزينه ساخت ، نصب ، نگهبانی و 

محافظت از تابلو ها 
2- واگذاری دو وجه به شهرداری شهرضا

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

مبالغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب 3100000052002  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرين مهلت دريافت اسناد : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/08/08 

آخرين مهلت تحويل اسناد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 93/08/10 
تاريخ گشايش اسناد : ساعت 16/30 روز یكشنبه مورخ 93/08/11 در محل شهرداری شهرضا 

محل تحويل اسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد. 
نحوه تحويل اسناد :  سایت www.shahreza.ir شهردار ی شهرضا 

شهرداری شهرضا

نوبت  دوم

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را از طریق مزایده به صورت اجاره  به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

با استفاده ازروشنايی 
طبيعی روز از روشن کردن 

 المپ ها جلو گيری
 نماييم.

 روابط عمومی
 شرکت توزيع نيروی برق استان اصفهان
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اخبار کوتاهيادداشت

دستور رئیس جمهور برای تسريع در 
شناسايی عامالن اسیدپاشی 

حجت االس��ام حس��ن روحان��ی پ��س از اس��تماع گزارش 
دستگاه های مس��ئول درباره موضوع اسیدپاشی در اصفهان 
خواهان تسریع در پیگیری مأموریت محوله به سه وزارتخانه 

کشور، اطاعات و دادگستری در این زمینه شد.
 حجت االسام روحانی رئیس جمهور پس از استماع گزارش 
دستگاه های مس��ئول درباره موضوع اسیدپاشی در اصفهان، 
با ابراز تأس��ف ش��دید از وقوع این اعمال غیرانس��انی و ابراز 
همدردی با مصدومان و مردم شریف، متدین و غیور اصفهان، 
خواهان تسریع در پیگیری مأموریت محوله به سه وزارتخانه 

کشور، اطاعات و دادگستری در این زمینه شد.
 حجت االسام والمس��لمین حس��ن روحان��ی پیش ازاین در 
دستورالعملی سه وزارتخانه کش��ور، اطاعات و دادگستری 
را برای پیگیری مجدان��ه موضوع اسیدپاش��ی در اصفهان و 
شناسایی عامل یا عامان و تأمین امنیت شهروندان به عنوان 
مهم ترین نی��از جامعه، مأمور ک��رده بود. رئی��س جمهوری 
همچنین هیئت وزیران را مأمور کرد که در جلسه امروزبررسی 

گزارش دستگاه های مسئول را در دستور کار خود قرار دهد.

لزوم برخورد قاطع وزارت ارشاد 
با عامالن رسانه ای مخل امنیت 

اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: بانوان 
اصفهانی با حضور پرش��ور خود در هیئت ه��ا و عزاداری های 
محرم اصفهان مش��ت محکمی ب��ر دهان معارض��ان امنیت 
کش��ور می زنند و پیگی��ری قضایی عامان رس��انه ای مخل 
امنیت اصفهان اجتناب ناپذیر است. حمیدرضا فوالدگر اظهار 
کرد: اسیدپاشی جریان جدیدی در کشور نیست و این قبیل 
جرائم در کشور وجود داشته و طبق س��الیان قبل هم موارد 
دیگری از این قبیل حوادث توس��ط افراد بزهکار و ش��رور در 
جامعه شکل گرفته که البته این حادثه عملی زشت، تأسف بار 
و ناپس��ند اس��ت که دین و اخاق آن را محکوم می کند.وی 
تصریح کرد: از قوه قضائیه نیز اش��د مجازات را برای عامان 
آن درخواست می کنیم اما نباید این موارد به این شکل توسط 
رس��انه های فرصت طلب بزرگ نمایی می ش��د و تقاضا داریم 
برای التیام جامعه و نمایش اقتدار و امنیت نظام هر چه زودتر 
نیروی انتظامی و دستگاه قضائی، عامل یا عامان این حوادث 
را به اشد مجازات برس��اند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی افزود: عامان این حادثه به شدت محکوم اند 
اما باید بدانیم افراد نامتعادل، شرور و بزهکار در طول سالیان 
متمادی مرتکب چنین اعمالی می شوند و این اجتناب ناپذیر 
اس��ت ولی آنچه اهمیت این ماجرا را دوچن��دان کرد، برنامه 
سازمان یافته رسانه های معاند و شبکه های خودفروخته آن ها 

در داخل و خارج کشور بود.
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معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یادداش��تی در نش��ریه آمریکایی فارین پالیسی با اشاره به 2
دستیابی به اولین توافق هسته ای با ایران نوشت: هنوز روند دستیابی به توافق جامع نامعلوم و 
دشوار است.ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشتی در نشریه فارین پالیسی در 
10 بند با اشاره به دیپلماسی آمریکا در جهان به تجربیات 33 ساله خود در وزارت امور خارجه 

این کشور پرداخت.
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رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: 
ایران مقابل اندیشه های امپریالیسم جهانی یک تنه ایستاده 
است.حجت االس��ام غامرضا مصباحی مقدم در جلسه ای 
تحت عنوان تبیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی با چالش های 
پیش��رو که به همت جامعه اس��امی مهندس��ین اصفهان 
در هنر سرا ی خورشید برگزارش��ده بود، سخنان خود را با 
طرح سؤاالتی چون چرا بحث از اقتصاد مقاومتی می شود، 
اقتصادی مقاومتی به چه معنا اس��ت و چ��ه تفاوت هایی با 
اقتصاد ریاضتی دارد؟ آغاز کرد.وی اظهار داش��ت: شرایط 
کشور ایران به گونه ای از زمان انقاب اسامی پیش رفته است 
که پس از پیروزی انقاب اسامی مقابل جریان سلطه جهانی 
ایستاد، انقاب اسامی دقیقاً مقابل لیبرالیسم، اندیشه های 

سکوالریسم و امپریالیسم جهانی یک تنه ایستاده است.
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ادام��ه داد: پس از 
ایستادگی نظام اسامی ایران در مقابل آرمان های استکبار، 
سلطه جهانی با هر ترفندی چون توطئه، تهدید و تحریم ها 
با تمام قوا در برابر انقاب اس��امی ای��ران مقاومت کرد که 
درنهایت مسائل اقتصادی آخرین حلقه ای است که دشمن 

علیه نظام اسامی ایران به کار بسته است.
مصباحی مقدم عنوان کرد: اگر بخواهی��م راه مقاومت را در 
برابر س��لطه جهانی ادامه بدهیم، راهی ج��ز تحقق اقتصاد 
مقاومتی نداریم، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برای مقاومت 
و ایستادگی است، اقتصادی که باید همه ظرفیت ها بسیج 
شود تا بتوانیم اقتصادی ضربه ناپذیر داشته باشیم. اقتصاد 
مقاومتی اقتصادی است که چنانچه ش��کل بگیرد، سلطه 

استکبار جهانی آن را متزلزل نخواهد کرد.
وی در ادامه با اش��اره به اوضاع بحران اقتصادی کشورهای 
اروپایی چون ایتالیا،  پرتغال، اسپانیا و یونان بیان کرد: هیچ 
کش��وری کوچک ترین گامی علیه وضعی��ت اقتصادی این 
کشورها برنداشته است و تحریمی علیه آن ها نبوده و همه 
ارگان ها چون اتحادیه اروپا، بانک جهانی آماده کمک به آن ها 

هستند، اما مشکات آن ها روزبه روز بیشتر می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: کشورهای 
اروپایی در حال حاضر برای ادام��ه حیات خود راهی جز راه 
ریاضت طلبانه ندارند، اما ایران شرایطی کامًا متفاوت با این 
کشورها دارد، چراکه نه تنها بدهی قابل توجهی نداشته، بلکه 

از ذخایر بسیار خوبی برخوردار است.
 اقتصاد بسته، اقتصاد خفه شده است

مصباح��ی مقدم بابی��ان اینکه م��ا در کش��ور فرصت های 
بی شماری داریم که چنانچه برنامه ریزی بهتر صورت گیرد 
دریچه های اقتصادی بس��یار روشنی گش��وده خواهد شد، 
عنوان کرد: داشتن منابع بزرگ گازی و قابلیت صادرات آن 
به دیگر کشورها ازجمله این فرصت ها است.وی تأکید کرد: 
ایجاد و راه اندازی ایس��تگاه های ثاب��ت گازی در خاک های 
کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به آن ها هم ازلحاظ 
سیاس��ی و هم اقتصادی برای نظام و دولت ما حائز اهمیت 
اس��ت، چراکه در لوای آن وابس��تگی کش��ورهای همسایه 
از هر نظر به سیاس��ت های نظام ما محقق می ش��ود.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اقتصاد بسته، یک 
اقتصاد خفه شده محسوب می شود، بنابراین باید یک اقتصاد 

بازداشت، به این معنا که سیاس��ت های اقتصادی بر اساس 
منافع نظام و ملت ایران تعریف شود.

وی متذکر شد: از دیگر فرصت های قابل استفاده برای نظام 
و دولت در عرصه اقتصادی تولید برق ارزان قیمت به تبعیت 
از گاز ارزان قیمت نسبت به دیگر کشورها و صادرات برق به 
کشورهای همسایه اس��ت.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام توضیح داد: شفاف س��ازی در عرصه اقتصادی موجب 
جلوگیری و ممانعت از ایجاد فس��اد اقتصادی می شود، اگر 
شفاف س��ازی اقتصادی در ای��ران وجود داش��ت، امثال مه 
آفریدها در سیس��تم اقتصادی پدید نمی آمدند.وی تشریح 
کرد: مس��ئله صرفه جویی مل��ی از دیگر مواردی اس��ت که 
باید در تحقق اقتص��اد مقاومتی مدنظر ق��رار گیرید، ورود 
سرمایه های مردمی و ذخایر مالی مردمی چون طای مازاد 
بانوان کشور به عرصه تولید تحت عنوان سرمایه در گردش 
تولید راهگشا برای نجات اقتصادی و رفع بیکاری جوانان در 

این کشور است.
 عملکرد بانک ها فقط در راس�تای تأمین منافع 

خودشان است، نه ملت
به گزارش فارس؛ در ادامه جلسه از سوی حاضران در جلسه 
پرسش و پاس��خی از حجت االسام مصباحی مقدم صورت 

گرفت که اهم سؤاالت بر مبنای اقتصادی و سیاسی بود.
عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سؤال یکی از حاضران 
اشاره ای به تعبیر اخیر رهبر معظم انقاب در وادی اقتصادی 
مبنی بر »بچه پولدار« کرد و اظهار داشت: تعبیر »بچه پولدار« 
در الگوی رفتاری اقتصادی ایران یک واقعیت است، متأسفانه 
ما شاهد رفتار بچه پولداری توس��ط دولت های نهم و دهم 
نیز بودیم، تزریق پول از طریق یارانه بیش ازحد توان مردم، 
ازجمله مصادیق آن است که تورم ازجمله مشکات ناشی از 

آن به حساب می آید.
  احتمال رياست آيت اهلل ش�اهرودی بر مجلس 

خبرگان رهبری قوی است
وی بیان کرد: سیستم بانکی در حال حاضر اصًا خوب عمل 
نمی کند و در حال حاضر بنگاه داری می کند و برای ایجاد یک 
سیستم توسعه ای اقدام نکرده است و همواره به دنبال تأمین 

منافع خودشان از هر طریق ممکن هستند.
وی در پاسخ س��ؤال یکی از حضار درباره انتخابات ریاست 
مجلس خبرگان رهبری، گفت: از گمانه زنی ها مشخص است 
که احتمال ریاست آیت اهلل ش��اهرودی بر مجلس خبرگان 

رهبری زیاد است.

در جلسه »تبیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی با چالش های پیشرو« عنوان شد

حیات کشورهای اروپايی در گروی رياضت اقتصادی

رفتار اقتصادی دولت های نهم و دهم »بچه پولداری« بود

روند مذاکرات هسته ای نامعلوم و دشوار است

امام جمعه موقت اصفهان:

وصله اسیدپاشی به بدنه 
انقالبیون تاکتیک نخ نمای 

دشمن است 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: تاکتیک دشمن در فتنه 
88 و واقعه اسیدپاش��ی اخیر در اصفهان برای اختال 
در جامعه و چس��باندن این وصله به چه��ره حزب اهلل و 
انقابیون اس��ت. ، آیت اهلل سید ابوالحس��ن مهدوی در 
خطبه های دشمن ش��کن نماز عبادی سیاس��ی جمعه 
در جمع نمازگ��زاران ضمن توصیه خ��ود و دیگران به 
تقوای الهی و رعایت دس��تورات الهی اظهار کرد: وقتی 
تقوا را حفظ کنیم، تقوا نیز ما را حفظ خواهد کرد.وی در 
ادامه با روایتی از امیرالمؤمنین بیان کرد: راه رسیدن به 
حزب اهلل و قشر مؤمنین به فرموده امیرالمؤمنین رعایت 

تقوای الهی است.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح ک��رد: به تعبیر قرآن 
کریم وقتی انس��ان باتقوا باش��د خداوند نی��ز حامی و 
پشتیبان او خواهد بود.وی در ادامه خطبه های خود به 
رحلت عالم ربانی حضرت  آیت اهلل مهدوی کنی اش��اره 
کرد و گفت: حقیقت این عالم برجسته دینی شخصیتی 
بزرگ بود و به عنوان پشتوانه برای نظام اسامی محسوب 
می شد.عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: ازجمله 
ویژگی های خاصی که در وجود مبارک این عالم وارسته 
جمع شده بود، به تعبیر و فرموده رهبر معظم انقاب این 
است که او سیاستمداری صادق بود، اعتدال این بزرگوار 
موافق و مخالف او را به اعتراف واداشته بود، زهد، بی ریا 
بودن، صادق بودن آن مرحوم زبانزد خ��اص و عام بود.

وی تأکید کرد: وقتی پس از فتنه 88 پیش��نهاد ریاست 
مجلس خبرگان رهبری به این بزرگوار پیشنهاد شد در 
ابتدا ایشان امتناع می کرد چراکه معتقد بود باید از ایجاد 
سوءظن برای برخی افراد به واسطه آنکه حس کنند آن 

مرحوم در پی رقابت است دوری شود.
امام جمعه موقت اصفهان اش��اراتی به واقعه اسیدپاشی 
در هفته های گذش��ته اصفهان کرد و توضیح داد: توجه 
به زوایای مختلف این موضوع اهمی��ت دارد؛ ابتدا آنکه 
ما معتقدیم هیچ گاه فرد مؤمن و انقابی اقدام به ارتکاب 
چنین جنایاتی نمی کند و از تریبون نماز جمعه چنین 

عواملی را محکوم می کنیم.
وی توضیح داد: محکومی��ت این چنین اعمال و رفتارها 
هم از جهت عقلی و هم شرعی است وصله اسیدپاشی به 
بدنه مؤمنین و انقابیون هرگز نمی چسبد و این تاکتیک 
نخ نمای دشمن مثل فتنه 88 در واقعه اخیر علیه نظام 

اسامی است.

 نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

محرم فرصت يادآوری دين مداری است 
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال 
و بختی��اری بابیان اینکه مح��رم یادآور 
نطق های آتش��ین زینب کبری اس��ت، 
گفت: خطاب��ه  غ��ّرای زین العابدین)ع( 
در این م��اه هرگز از اذه��ان عموم پاک 

نمی شود.
 حجت االس��ام محمدعل��ی نکونام در 
خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصای امام خمینی)ره( 
این شهر اظهار کرد: محرم یادآور دالورمردی های یاران باوفای اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( فداکاری های زینب کبری)س( و همه  اس��رای کاروان 
امام حسین )علیه السام( اس��ت.وی افزود: این ماه، یادآور خطبه ها و 
ش��عارهای آگاهی بخش ساالر شهیدان، نطق آتش��ین حضرت زینب 
)سام اهلل علیها( و خطابه  غّرای زین العابدین)ع( است.نکونام ماه محرم 
را فرصت یادآوری دین مداری دانست و گفت: متن و نوحه های منتخب 
در مراسمات و هیئات مذهبی باید تجلی دین باشد، باید از خرافات دوری 
جست.نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری با اشاره به سخنی از امام 
رضا)ع( درباره عزاداری برای سید ساالر شهیدان اذعان داشت: هر کس 
کار و کوشش را در این روز، رها کند، خداوند خواسته هایش را برآورده 
کند و هر کس این روز را با حزن و اندوه سپری کند، خداوند قیامت را روز 

خوشحالی او قرار دهد.
وی با تسلیت درگذشت آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس 
خبرگان رهبری ادامه داد: آن مرحوم درراه تحقق اهداف نظام جمهوری 

اسامی هیچ گاه دچار تردید نشد و یار دیرین امام بود.
امام جمعه فارسان:

حکم اعدام شیخ نمر عاقبت خطرناکی 
برای آل سعود رقم می زند

امام جمع��ه فارس��ان گف��ت: حکومت 
خانوادگی نامشروع آل س��عود با حکم 
اعدام شیخ نمر به جرم درخواست رفع 
تبعی��ض بی��ن اقش��ار مختل��ف مردم 
عربستان عاقبت خطرناکی را برای خود 
رقم خواهد زد. حجت االس��ام حسین 
جمالی زاده در جم��ع نمازگزاران اظهار 
کرد: آیت اهلل مه��دوی کنی در عین تخصص در علوم اس��امی به ویژه 
فقاهت در قب��ل از انقاب و مب��ارزه با رژی��م ستمش��اهی زندان ها و 
ش��کنجه های طاقت فرس��ایی را تحمل ک��رد و بعد از انق��اب نیز در 
مسئولیت های مختلف یک لحظه از امام انقاب، والیت و اسام فاصله 
نگرفت.وی افزود: ایش��ان ش��خصیتی بود که فقاهت، سیاست، تقوا، 
معنویت، تواضع، اخاق و پیوستگی به راه امام، شهیدان، والیت، رهبری 
و بی رغبتی به مناصب دنیوی در وجود ایشان دیده می شد.امام جمعه 
فارسان گفت: آیت اهلل مهدوی کنی درعین حال که با والیت، رهبری، 
انقاب و نظام همراه بود تمام تاش خود را در راستای پیوند نیروهای 
انقاب به کاربرد و نقش محوری و بی بدیل در آن داشت که خداوند هم 

او را عاقبت به خیر کرد.

همزمان با فرارسیدن ماه محرم بنا بر یک آیین سنتی فضای 
شهر و بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری برای استقبال از 
این ماه سیاه پوش ش��د تا باری دیگر طنین لبیک یا حسین 
در آسمان غم گرفته شهربپیچد. باز محرم فرارسید و مردم 
چهارمحال و بختیاری طبق یک سنت دیرینه با سیاه پوش 
کردن مس��اجد و بقاع متبرکه و با نوای مداحان پا به س��ن 
گذاشته به پیشواز این ماه محزون محرم می روند.چند روزی 
هست که وقتی در خیابان قدم می زنیم با تماشای پرچم های 
سیاه سر در مغازه ها و لباس های مشکی اندوه خاصی را در دل 
خود احساس می کنیم و از روزهای آینده نوای نی عاشورایی 
گوش ها را نوازش خواهد داد.البته هر کس به روش��ی که در 
توان دارد پیش زمینه های ورود به ماه محرم را آماده می کند 
و ش��رکت در س��یاه پوش کردن اماکن مقدس یکی از این 
نمونه های بارز ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت اس��ت.

هیئت های مذهبی در تمامی شهرستان های چهارمحال و 
بختیاری برای برگزاری باش��کوه آیین های محرم در گوشه 
و کنار این اس��تان پس از س��یاه پوش کردن مساجد، تکایا، 
حسینیه ها و امامزاده ها خود را برای برگزار کردن آئین های 

ماه محرم و صف��ر آماده می کنند. ف��ارس در این گزارش به 
بخشی از آداب ورسوم مردم این استان به منظور استقبال از 

ماه محرم پرداخته که به شرح ذیل است:
1200مسجد در چهارمحال و بختیاری سیاه پوش 

شدند
حجت االسام والمس��لمین محس��ن غامیان در خصوص 
برنامه های این س��ازمان برای اس��تقبال از ماه محرم اظهار 
کرد: در آستانه فرارس��یدن ماه محرم و ایام سوگواری امام 
حسین)ع( 97 امامزاده و بیش از 1200 مسجد به همت مردم 

به ویژه جوانان این استان سیاه پوش شدند.
وی از برگزاری سوگواره بصیرت عاش��ورایی در 24امامزاده 
و 200 مسجد در س��طح اس��تان خبر داد و گفت: در طرح 
سوگواره بصیرت عاش��ورایی با حضور هیئت های مذهبی و 
دسته های عزاداری، همایش بزرگ »لبیک یا حسین)ع(« 
در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون )س( 
برگزار می شود.غامیان افزود: این همایش، همزمان با سراسر 
کشور روز دوش��نبه 5 آبان ماه، مصادف با دوم محرم الحرام، 
سالروز ورود کاروان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به صحرای 

کربا برگزار می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری با تأکید بااینکه امام حسین )ع( برای احیای دین 
جدش به مبارزه با ستمگرانی برخاست  اذعان داشت: ساالر 
ش��هیدان در این راه از تمام هستی خود گذشت تا دین خدا 
پابرجا بماند.این مس��ئول از برپایی نمایشگاه پوستر در 20 
امامزاده و مسجد استان خبر داد و خاطرنشان کرد: به تصویر 
کشیدن قیام امام به شکل پوستر و فراهم آوردن امکانات و 
ابزارهایی جهت آشنایی دیگران باهدف و موضوع عاشورا یک 
نیاز است و برپایی چنین برنامه هایی برای پیشواز ماه محرم 
احس��اس می ش��ود.وی اضافه کرد: با توجه به میل مردم به 
دانستن زوایای کشف نشده در رابطه با عاشورا و ماه محرم، 
این اقدامات می تواند به شیوه های متعدد ازجمله تهیه آثار 

هنری مانند فیلم ، عکس و پوستر صورت گیرد.
 آستان مقدس امامزاده میرحیدر شاه نقنه میزبان 

همايش لبیک يا حسین)ع(
حجت االسام  نصراهلل سلیمانی از برگزاری همایش بزرگ 
لبیک یا حسین )ع( در آستان امامزاده حیدر شاه نقنه خبر 
داد و گفت: این همایش برای نخستین بار در استان در تاریخ 
دوم محرم همزمان با ورود سید و س��االر شهیدان به کربا 
در بروجن برگزار می ش��ود.وی ادام��ه داد: در این همایش 
حجت االسام شاهرودی س��خنرانی خواهد داشت و سپس 
هیئت های مذهبی با حضور مردم و مس��ئوالن به عزاداری 
خواهند پرداخت.سلیمانی سیاه پوش کردن مساجد را یکی 
از آئین های سنتی مردم بروجن عنوان کرد و اذعان داشت: 
درگذشته چنین مرسوم بود که اهالی شهر چند  روز قبل از 
آغاز ماه محرم پارچه هایی مش��کی خود را برای سیاه پوش 
کردن درودیوار مس��اجد و امامزاده ها هدیه می کردند و در 
یک روز مشخص با تجمع تمامی اماکن مقدس را سیاه پوش 
می کردند.مدی��رکل اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان 
بروجن یادآور شد: اهالی متدین شهرستان بروجن از کوچک 
و بزرگ گرفته تا پیر و جوان همیشه در مناسبت های مذهبی 
به ویژه ماه محرم و صفر پیش قدم بوده و خودجوش و دلسوزانه 

و با بصیرت این مجالس را اداره می کنند.

معاون مهندسی و توسعه آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: آب موردنیاز شرکت های ورق خودرو، فوالد سفیددشت و سیمان شهرکرد با استفاده از پساب فاضاب شهری تأمین می شود. فرج اهلل 
گودرزیان  اظهار کرد: بروز مشکاتی مانند کم آبی تأمین آب موردنیاز شرکت های ورق خودرو، فوالد سفید دشت و سیمان شهرکرد را با مشکل روبه رو ساخته است.وی افزود: آب موردنیاز این 
صنایع درگذشته می بایست توسط تونل سبزکوه و سد چغاخور تأمین می شد ولی این امر محقق نشده بود و شرکت آب منطقه ای استان قادر به تأمین آب برای آن ها نبوده است.معاون مهندسی 
و توسعه آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: آبفا برای رفع این مشکل پیشنهادی مبنی بر در اختیار قرار دادن آب موردنیاز این صنایع از طریق به کارگیری پساب فاضاب تصفیه خانه های شهرکرد 
و بروجن ارائه کرده است.گودرزیان خاطرنشان کرد: با پیگیری و جلسات متعدد با مدیران این صنایع توافق نامه ای امضاشده که این صنایع با خرید پساب فاضاب شهری از آبفا، آب موردنیاز خود 

را پمپاژ می کنند.وی افزود: با این اقدام در مصرف آب سبب صرفه جویی و از ورود آب به آب های سطحی جلوگیری می شود.

1200مسجد در چهارمحال و بختیاری سیاه پوش شدند

آب صنايع چهارمحال و بختیاری از پساب فاضالب شهری تأمین می شود

چهارمحال و بختیاری آماده برگزاری عزاداری حسینی

 چهارمین بازارچه خیريه
 در شهرکرد برپا شد

رئیس موسس��ه خیریه حمای��ت از بیماران س��رطانی 
صفای شهرکرد از برگزاری چهارمین بازارچه خیریه در 
شهرکرد خبر داد و گفت: مبالغ جمع آوری شده هزینه 
پیوند مغز اس��تخوان ی��ک کودک 18 ماهه س��رطانی 
خواهد ش��د. صفیه تقی پور در مراسم افتتاحیه بازارچه 
خیری��ه حمایت از کودکان س��رطانی اظه��ار کرد: این 
موسسه خیریه از سال گذشته آغاز به کارکرده و اکنون 
به 65 بیمار سرطانی از سراسر این استان خدمت رسانی 
می کند.وی افزود: در میان اعضای این موسسه از کودک 
18 ماهه تا نوجوانی 16 س��اله دیده می ش��ود و بیشتر 

اعضای این موسسه از سرطان خون رنج می برند.
تقی پور فرهنگ س��ازی در راس��تای توجه بیش��تر به 
بیماران خاص را هدف برپایی چهارمین بازارچه خیریه 
در ش��هرکرد دانس��ت و گف��ت: کمک به عم��ل پیوند 
استخوان یک کودک شش ماهه هدف دیگر برپایی این 

بازارچه است.

 ۸۶ هکتار بافت فرسوده 
در شهر کرد وجود دارد

مدیرعامل نوس��ازی و بهس��ازی ش��هرداری شهرکرد 
گفت: 86 هکتار بافت های فرس��وده در سطح شهرکرد 
وجود دارد که نیمی از آن س��امان دهی ش��ده و مابقی 
نیز در دس��ت اجراس��ت. اکبر ش��اهوردی اظهار کرد: 
بافت های فرس��وده ش��هرکرد برابر آخرین کمیسیون 
ماده پن��ج، 86 هکت��ار در 7 پانل محصورش��ده که دو 
درصد مساحت این ش��هر را تشکیل می دهد.وی افزود: 
با اشاره به اینکه س��االنه10 درصد از بافت های فرسوده 
باید احیا ش��ود گف��ت: در تمامی بافت های فرس��وده 
ش��هرکرد با ارائ��ه تحقیق��ات 75 درص��دی حقوقات 
شهرداری، ارائه تراکم های تشویقی مصوب و 25 درصد 
تحقیقات سازمان نظام مهندسی و ارائه تسهیات دولتی 
س��امان دهی بافت های فرس��وده در حال انجام است.

مدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری شهرکرد گفت: 
سامان دهی بافت های فرسوده باسیاست الگوسازی برای 
ترغیب، ایجاد ثروت و ارزش افزوده برای ساکنین انجام 
می شود.شاهوردی خاطرنشان کرد: تمامی ارگان های 
اجرایی در راستای احیای بافت های فرسوده مسئولیت 
هماهنگ��ی و همکاری داش��ته و س��ازمان نوس��ازی و 
بهسازی شهرداری شهرکرد نیز باهدف احیای بافت های 

فرسوده تأسیس شده است.
وی افزود: تهیه طرح های سامان دهی و راهبردی 13.5 
و 42 هکتار از بافت های فرسوده شهر، 12 هزار مترمربع 
بازگش��ایی و ایجاد فضاهای ش��هری و اجرای بیش از 
یک صد هزار مترمربع اعیانی و 30 هزار مترمربع سطوح 
پارکینگی عمومی و طبقاتی از اقدامات انجام شده است.
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یادداشت

 اعزام 1000مبلغ اصفهانی برای تبلیغ در 
ماه محرم به ۲۳ استان 

مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسللامی اصفهان بابیان نکاتی برای 
تبلیغ مبلغان دینی اسللتان گفت: جمللع ۱۰۰۰ نفره مبلغان اسللتان اصفهان، 
بللرای تبلیغ در ماه محرم به ۲۳ اسللتان کشللور اعزام شللدند. حجت االسللام 
علی اکبر صافللی اصفهانللی در مجمع بزرگ مبلغللان محرم الحرام با اشللاره به 
روایتی از معصوم)ع( که می فرماید روا نیسللت چشم مومنی ببیند که نافرمانی 
خدا می شللود و چشللم خود را فروبندد مگر آن که وضع را تغییللر دهد ، اظهار 
کرد: مبلللغ زمانی که بللرای تبلیغ اعللزام می شللود، باید چند نکتلله را مدنظر 
 قللرار دهد کلله ازجمللله آن توجه بلله نیازهللای فرهنگللی و تبلیغللی مبلغان

 است.وی افزود: مبلغان به شهرستان های مختلف اعزام می شوند و طبیعی است 
که مخاطبان متعدد و متنوعی در برابر آن ها قرار می گیرند و پیچیدن یک نسخه 

برای همه، قبل از اینکه شرایط آن ها را ببیند کار نادرستی است.

الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان امسال 
به مجلس می رود

وزیر آموزش وپرورش گفت: الیحه رتبه بندی معلمان تا پایان امسال به مجلس 
می رود. علی اصغللر فانی در همایش مدیللران مدارس، مجتمع های آموزشللی 
و معلمان اظهار کللرد: امللروز در آموزش وپرورش به جای مدیریللت به رهبری 
آموزشی نیاز داریم و رهبریت با مدیریت تفاوت دارد، رهبری یعنی قدرت نفوذ در 
دیگران و ما در آموزش وپرورش نیاز به مدیران و معلمانی داریم که در همکاران 

و دانش آموزان نفوذ کنند.

 افتتاح نخستین مركز آموزش عالي
 رسته اي پدافند هوایي در اصفهان

بللراي نخسللتین بللار در کشللور، مرکللز آمللوزش عالللي رسللته اي در 
قللرارگاه پدافنللد هوایللي مرکللزي شللهید نصللر اصفهانللي اصفهللان، 
 افتتللاح شللد.دیروز بللراي نخسللتین بللار در کشللور، مرکللز آمللوزش عالي

 رسته اي در قرارگاه پدافند هوایي مرکزي شللهید نصر اصفهاني، افتتاح شد. بر 
اساس این گزارش، این مراسم با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحي فر، جانشین 
فرمانده قرارگاه پدافتد هوایي خاتم االنبیاء، امیر سرتیپ ابوالفضل جوکار، فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایي مرکزي شللهید نصر اصفهاني، جمعي از فرماندهان ارشد 
ارتش و سللپاه برگزار شد.گفتني است، نخسللتین مرکز آموزش عالي رسته اي 

پدافند هوایي با ظرفیت پذیرش ۱۵۵ دانشجو از امروز، فعالیت خود را آغاز کرد.
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اختصاص ۸۰ میلیون تومان کمک بالعوض به نوعروسان روستایی 
     معاون حمایت و سامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان از تخصیص ۸۰ میلیون 
تومان سهمیه کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان روستایی خبر داد . در راستای تعامل 
دوجانبه بانک کشاورزی با این نهاد و ارائه بخشللی از خدمات، ۸۰ میلیون تومان برای 

نوعروسان روستایی از طریق این بانک به استان اصفهان اختصاص یافته است .  

۳

    سازمان پزشکي قانوني کشور به استناد آمارهاي 
موجود ضمن هشللدار نسللبت به افزایللش تلفات 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال 
بر رعایت نکات ایمني در نصب و به کارگیری وسایل 

گرمایشي در فصل پاییز و زمستان تأکید کرد.
 بللا توجه بلله اسللتفاده از وسللایل گرمایشللي در 
 نیمه دوم هرسللال آمللار تلفات مسللمومیت با گاز

 منو کسللید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی 
همراه است به نحوی که در سال گذشته از کل تلفات 
مسمومیت با گاز که ۸۲۸ نفر بوده ۶۴۵ نفر در نیمه 
دوم سال ثبت شللده و تنها ۱۸۳ نفر مربوط به نیمه 

اول سال است. 

بر اساس این گزارش در سال گذشته از کل تلفات 
مسمومیت با گاز ۵۸۸ نفر مرد و ۲۴۰ نفر زن بودند 
که در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۱۸.۸ درصدي 
داشته اسللت. در نیمه دوم سال گذشللته هرماه در 
مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۱ با رشد آمار 
گازگرفتگي مواجه بودیم در این مدت بیشللترین 
متوفیات مسمومیت با گاز به ترتیب با ۱۵۴ و ۱۵۳ 

فوتي در ماه های دي و بهمن گزارش شده است. 
مرگ 1۴۸ نفر در پنج ماهه امسال 

اما در سللال جاري در پنج ماهه نخسللت سال آمار 
تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد کاهش یافت. در 

این مدت ۱۴۸ نفر براثر گازگرفتگي فوت کرده اند که 
از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و ۳۶ نفر زن بودند. 

در این مدت اسللتان های تهران با ۳۶،  اصفهان با ۱۵ 
و البرز با ۱۲ فوتي بیشترین آمار تلفات گازگرفتگي 
را داشللتند درحالی که این آمار در سللایر اسللتان ها 
 کمتللر از هشللت نفللر و در برخللي اسللتان ها صفر 

بود. 
یادآور می شود در ده سال گذشته )۱۳۹۲-۱۳۸۳( 
هشت هزار و ۴۴۷ نفر از هم وطنان به علت مرگ های 
ناشي از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را 

ازدست داده اند.
 در همین بازه زماني )۱۰ سال گذشته( سال ۱۳۸۶ 
با یک هزار و ۲۴ نفر، بیشترین تعداد وقوع مرگ های 

ناشي از گازگرفتگي را داشته است. 
بر اسللاس آمارهاي موجللود تعداد تلفات ناشللي از 
مسللمومیت با گاز منوکسللیدکربن عمدتاً در فصل 
زمستان به دلیل استفاده از وسایل گرمایشي بیشتر 
از دیگر ایام سال اسللت؛ بنابراین سللازمان پزشکي 
قانوني با تأکید بر رعایت اصول ایمني در نصب وسایل 
گازسوز به هم میهنان توصیه می کند: در فصل پاییز و 
زمستان و با سرد شدن هوا، شهروندان اقدام به نصب 
وسللایل گرم کننده می کنند که بیشتر مصرف آن ها 

گاز شهري است.
 عدم رعایت اصللول ایمني باعث مسللمومیت با گاز 
منوکسیدکربن می شود، لذا هم میهنان در استفاده از 
این وسایل نهایت دقت را داشته باشند. به هم میهنان 
توصیه می شود ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا،  
به توصیه هللای ایمنللي در خصوص سللالم بودن و 
استفاده صحیح از وسایل گرمایشي و مسیر خروجي 
 گاز مونوکسللید کربن از دودکش این وسللایل توجه

 نمایند. 

هشدار پزشكي قانوني در مورد افزایش گازگرفتگي با منوكسید كربن

قاتل خاموش در اصفهان بر پله دوم ایستاد

یادداشت

استیضاح وزیر علوم به خاطر پرونده 
بورسیه ها  نبود

عضو فراکسللیون اصولگرایان مجلس شورای اسامی با تأکید 
بر اینکه اسللتیضاح وزیر علوم به خاطر پرونده بورسیه ها نبود 
گفللت: متأسللفانه مشللاوران رئیس جمهور بلله وی اطاعات 
اشللتباه می دهند.اسللماعیل کوثری  با انتقاد از اظهارات اخیر 
رئیس جمهور در خصوص بورسیه ها و مطرح کردن این موضوع 
به عنوان علت اصلی استیضاح فرجی دانا گفت: رئیس جمهور 
اعام می کنند که گزارشی در مورد بورسیه ها در اختیاردارند، 
چرا شعار می دهید؟ بیایید و با اعام گزارش متخلفان را معرفی 
کرده و آن ها را از این امتیاز محروم کنید.نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: اما شجاعت این را هم داشته 
باشللید که اگر تخلفی صورت نگرفته، به ملت اعام کنید که 
اشتباه کرده اید.وی با تأکید بر اینکه استیضاح وزیر علوم به خاطر 
بورسیه ها نبود، تصریح کرد: مشاورانی که اطراف رئیس جمهور 
هستند اطاعات غلط به ایشان می دهند و متأسفانه فقط از این 

کانال ها اطاعات به رئیس جمهور می رسد.

 دستگاه سنجش بیماری رفالكس 
در اصفهان به بهره برداری رسید

مجری طرح سنجش»پِپسین«در اصفهان گفت: برای نخستین 
بار در کشور دستگاه سنجش بیماری رفاکس در اصفهان به 
بهره برداری رسللید.محمدرضا عزیزی در مراسم بهره داری از 
دستگاه تست سنج رفاکس اظهار داشت: بیماری رفاکس، 
بیماری ای است که شاهد برگشللت اسید معده به داخل مری 
و حنجره هسللتیم.وی با بیان اینکه بیماری رفاکس مختص 
سللنی خاص و جنس خاصی نیست بلکه از سللنین نوزادی تا 
بزرگسللالی امکان ابتا به این بیماری برای آن ها وجود دارد، 
بیان داشللت: در حال حاضر با شللیوع این بیماری در اصفهان 
مواجهیم.مجری طرح تسللت سللنجی پپسللین در اصفهان 
خاطرنشللان کرد: در تعاملی که با آلمان داشتیم این دستگاه 
 را خریداری و در آزمایشللگاه خصوصی اریترون مستقر شده

 است.

استفاده از ظرفیت جاده ابریشم برای توسعه 
گردشگری اصفهان

 اصفهان و كره جنوبی به 
شاهراه جهان رونق می دهند 

همایش یک روزه راه ابریشللم با حضور مسللئوالن اصفهان و 
برخی از مسللئوالن کره جنوبی در کتابخانه مرکزی اصفهان 
برگزار شللد.معاون هماهنگللی و امور بین الملل شللهرداری 
اصفهان در این همایللش که به میزبانی شللهرداری اصفهان 
برگزار شد با تاکید بر اینکه شللهرداری اصفهان در نظر دارد 
برای ترغیب هر چه بیشللتر گردشللگران برای سللفر به شهر 
تاریخللی اصفهللان، فعالیت هللای متمرکزی چللون معرفی 
ظرفیت های ملموس و ناملموس برای زمینه سازی راه اندازی 
گردشللگری جاده ابریشم داشللته باشللد، اظهار داشت:  راه 
ابریشللم جدای از مباحث اقتصللادی ارزش هللای فرهنگی 
 و اعتقللادی را هم منتقللل می کنللد.وی افزود: راه ابریشللم

 زنجیللره ای اسللت کلله ۹ کشللور حلقلله هللای آن را 
تشللکیل مللی دهنللد و از میللان ایللن ۹ کشللور تنهللا در 
کشللور ایللران اسللت کلله راه هللای دریایللی و خاکللی 
 ابریشللم از طریللق خلیللج فللارس بللا هللم تاقللی پیللدا

 می کنند.معللاون هماهنگی و امللور بین الملل شللهرداری 
اصفهان بازشناسی جاده ابریشم در راستای ایجاد دنیایی بهتر 
با صلح و دوستی را ضروری دانست و گفت: احیای ارزش های 
جاده ابریشللم می تواند سللرآغازی برای خروج از چالش ها و 
بحران های جهانی باشد.وی با بیان اینکه ارتباط متقابل برای 
تحکیم روابط بین ملت ها مهم ترین ساز و کار در قرون گذشته 
بوده است، اظهار داشت: ارتباط مسللتقیم می تواند انسان ها 
را بیشتر به سللمت دوستی ها بکشللاند.وی در ادامه استفاده 
از ظرفیت های راه ابریشللم برای ایجاد دوستی بین ملت ها را 
ضروری عنوان کرد و بیان داشت: راه ابریشم همانند زنجیری 
است که کشورهای در مسیر آن حلقه های این زنجیر هستند 
و در این راستا برنامه ریزی های الزم در راستای ایجاد تعامات 
کشورهای در مسیر راه ابریشم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: اگر 
چه در حال حاضر راه ابریشم از رونق افتاده است اما پرداختن 
به آن می تواند در ایجاد تعامات بیت کشورها نقش بسزایی 
داشته باشللد.وی با بیان اینکه جاده ابریشم ذهن انسان را به 
گذشته های دور و بعد اقتصادی این جاده می کشاند، ادامه داد: 
البته با نگاه عمیق تر به این جاده درمی یابیم که جاده ابریشم 
محل تبادل فرهنگ ها، ارزش ها و گویش ها بوده است و با توجه 
به اینکه اولین شللاهراه جهان بوده است نقش بسزایی در ایجاد 
صلح و دوستی بین کشورها داشته است.جمالی نژاد بازشناسی 
جاده ابریشم در راسللتای ایجاد دنیایی بهتر با صلح و دوستی را 
ضروری دانست و گفت: احیای ارزش های جاده ابریشم می تواند 
سرآغازی برای خروج از چالش ها و بحران های جهانی باشد.وی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر مساله صلح جویی در سراسر دنیا 
به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در این راستا 
شهرداری اصفهان تمام توان خود را برای ایفای نقش در این هدف 
جهانی دنبال خواهد کرد.معاون  استاندار گئونگ سانگ بک دو 
نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه طی دو سال گذشته برای 
دومین بار به اصفهان سفر می کنم، ادامه داد: در این سفر با هیات 
دریایی جاده ابریشم به اصفهان کرده ام و احساس خوبی از سفر 
به اصفهان دارم.هونگ یونگ کئونگ در ادامه با بیان اینکه از راه 
دور برای آشنایی با مردم اصفهان به اینجا آمده ایم، افزود: البته 
کره جنوبی و ایران از سال های گذشته با ایران ارتباط داشته و 
داستان های کره ای مصداقی بر این مدعاست.وی با بیان اینکه 
در سال گذشللته تفاهم نامه کره جنوبی و شهرداری اصفهان 
برای توسللعه ارتباطات از طریق جاده ابریشم به امضا رسیده 
است، افزود:  امسال نیز لوح همکاری بین شهرداری اصفهان 
و کره جنوبی در راستای حضور هر دو کشور  در جشنواره راه 

ابریشم که در سال ۲۰۱۵ برگزار می شود امضا می شود.

اخبار كوتاه
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اسللتاندار اصفهان گفت: با هرگونه شایعه سللازی چه در 
فضای رسللانه ای و چه در فضای مجازی و شللبکه های 
اجتماعی، یا هرگونه اقدامی که به هر شکل روند رسیدگی 
به پرونده اسیدپاشللی را با مشللکل مواجه سللازد بدون 
هیچ گونه مسامحه ای برخورد خواهد شد.رسول زرگرپور 
به همراه خانواده و همچنین فرماندار اصفهان با حضور در 
بیمارستان سوانح سللوختگی حضرت امام موسی کاظم 
)ع( از خانم )م ل الف( یکی از قربانیان اسیدپاشی عیادت 
کرد.وی ضمن اظهار تأسف و تاثر شدید از وقوع این حادثه 
گفت: این وضعیت بسللیار زجرآور است و امیدوارم حال 

عمومی قربانیان هرچه سریع تر بهبود یابد.
اسللتاندار اصفهان تصریح کرد: اسللتانداری و همچنین 
نیروهای انتظامی و اطاعاتی اسللتان به صورت گسترده 
و شبانه روزی پیگیر شناسایی فرد یا افراد متخلف در این 

زمینه هستند.
وی بابیان اینکه از ۱۵ شللهریورماه تللا ۲۳ مهرماه چهار 
مللورد اسیدپاشللی گزارش شللده اسللت، اظهللار کرد: 
خوشللبختانه با انجام کلیه اقدامات امنیتللی و انتظامی 
 از ۲۳ مهرمللاه هیچ گونه حادثه جدیدی گزارش نشللده 

است.
زرگرپور به شللایعات ایجادشللده در این خصوص اشاره 
کللرد و افزود: متأسللفانه برای دشللمنان و ضدانقاب ها 
بستری فراهم شده که با ایجاد شایعه در این خصوص به 
 اهداف خود بللرای از بین بردن امنیت در جامعه دسللت 

یابند.
وی ادامه داد: مدیریت استان، شورای تأمین و نیروهای 
امنیتی و انتظامی از هرگونه اقدامی برای دستگیری فرد 
مجرم فروگذار نخواهند کرد و تا حصول نتیجه به تاش 
شللبانه روزی خود ادامه خواهند داد.اسللتاندار اصفهان 
خاطرنشللان کرد: با کمک نیروهای امنیتللی و انتظامی 
استان فضا برای افراد متخلف تنگ شللده است و امنیت 

کامل بر شهر و استان حاکم است.
وی بابیللان اینکلله احتمللال سللازمان یافته بللودن 
این اقدامللات وجللود نللدارد، افللزود: به همیللن دلیل 
بایللد تللاش بللرای بازداشللت فللرد خاطللی بیشللتر 
شللود و اطمینللان می دهیللم که تللا شناسللایی کامل 
 ایللن فللرد یللا افللراد ایللن پیگیری هللا اداملله خواهد 

داشت.
زرگرپور با اشللاره به این که خانواده این آسللیب دیده از 
ایثارگران و متدینین هستند و پدر ایشان نیز از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس باسابقه طوالنی حضور در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل اسللت، تأکید کرد: به همین دالیل 
هیچ گونه رابطه ای سازمان یافته برای مقابله با بدحجابی 
وجود ندارد و شایعات در این رابطه که ساخته وپرداخته 
رسللانه های معانللد و ضدانقاب اسللت را قویللاً تکذیب 
می کنیم.وی اذعان داشت: وجود چنین اتفاقاتی احساس 
ناامنی در جامعه را تقویت می کند اما به همه شهروندان 
اطمینان می دهیم که امنیت کامل در شهر حاکم است و 
جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.استاندار اصفهان یادآور 
شد: اخبار مطرح شده در شللبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی قابل تائید نیست و امیدواریم که با پیگیری های 
صورت گرفته احساس امنیت کامل تری در شهر داشته 
باشیم.وی در ادامه با تصریح کرد: با هرگونه شایعه سازی 
چه در فضای رسانه ای و چه در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، یا هرگونه اقدامی که به هر شکل روند رسیدگی 
به این پرونده را با مشللکل مواجه سللازد بدون هیچ گونه 
مسللامحه ای برخورد خواهد شللد.زرگرپور بابیان اینکه 
برای پیگیللری موضوع هیچ نیازی به تجمللع یا اقدامات 
جنبی وجود ندارد از عموم شللهروندان تقاضا کرد اجازه 
دهند رسللیدگی به این موضوع در مسیر طبیعی و بدون 
حواشی ادامه یابد.وی با اشللاره به چند مورد آب پاشی و 
یا تظاهر به اسیدپاشی در سللطح جامعه اعام کرد: این 

حرکات سخیف، زشت و به دوراز انسانیت است و با عامان 
آن به شدت برخورد خواهد شد.

)م.الف( یکی از قربانیللان حادثه نیز ضمللن قدردانی از 
پیگیری شبانه روزی مسللئوالن، خواستار ادامه پیگیری 
موضوع تا حصول به نتیجه کامل شد و از استاندار اصفهان 
درخواست کرد با افرادی که با حرکات سخیف و با پاشیدن 
آب زمینه ترس و نگرانی در خانواده ها را فراهم می کنند 

به شدت برخورد شود.
مظنون اصلی اسیدپاشی هنوز دستگیر نشده است

جانشللین فرمانده انتظامللی اصفهان اعام کللرد: هنوز 
مظنون اصلی پرونده اسیدپاشللی در اصفهان دسللتگیر 

نشده است.
سرهنگ حسین حسللین زاده در پاسللخ به اینکه برخی 
از رسللانه ها خبللری مبنی بر دسللتگیری متهللم اصلی 
اسیدپاشی در اصفهان منتشللر کرده اند گفت: این خبر 
صحیح نیسللت و هنوز مظنون اصلی دسللتگیر نشللده 
اسللت. البته افرادی در ایللن پرونده در حال شناسللایی 
 و بازداشللت هسللتند و تحقیقللات همچنللان اداملله 

دارد.
وی در پاسخ به اینکه تصویری ساختگی از مظنون اصلی 
در فضای مجازی منتشرشده و از شهروندان خواسته شده 
این فرد را شناسللایی کنند. آیا این تصویر از سوی پلیس 
مورد تائید اسللت گفت: هنوز تصویللری از مظنون برای 

شناسایی تائید و منتشرنشده است.
جانشللین فرمانللده انتظامللی اصفهللان بابیللان اینکه 
احتمللال تکللرار اسیدپاشللی در اصفهللان صفر اسللت 
گفت: هرگونه انتشللار اخبار کذب در مللورد این پرونده 
 قطعللاً پیگللرد قانونللی دارد و افللراد متخلف دسللتگیر 

می شوند.

 

پرونده آیین باران خواهللی ایرانیان به عنوان میراث ناملموس 
تهیه شللده و برای ثبت آن در فهرسللت جهانی یونسکو تا دو 
ماه دیگر به اجاس میللراث ناملموس در قطللر می رود.باران 
خواهللی در ایران چه در روسللتا باشللد یا جوامللع کوچک تر 
از آن، همگللی در قالللب پرونللده ای بلله سرپرسللتی محمد 
میرشکرایی جمع آوری شللده تا در اجاس میراث ناملموس 
سللازمان جهانی یونسللکو موردبررسی و سللپس در فهرست 
میراث ناملموس کشورها ثبت شللود آن هم به نام ایران. چون 

این آیین مخصوص به ایرانیللان بوده و هسللت و ایران اولین 
کشوری است که پرونده آن را تهیه کرده است. منتها مسئوالن 
سازمان میراث فرهنگی این آیین را محدود به رسم روستاییان 
تفرش کرده اند تا جامع بودن پرونده باعث نشود کارشناسان 
سللازمان یونسللکو آن را رد کنند همان طور که سللال پیش 
پرونده طب سللنتی ایرانیللان را به علت گسللتردگی زیادش 
نپذیرفتند. از سللوی دیگر پیش از برگللزاری اجاس جهانی، 
این پرونده بهمن ماه سللال گذشته در فهرسللت میراث ملی 
 ثبت شد تا برای راه یابی به فهرسللت جهانی مشکلی نداشته

 باشد. فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و 
طبیعی گفت: آیین »باران خواهی«، روستای کبوران تفرش 
از بین ۱۱ پرونده ای که ایران سال ها پیش به یونسکو پیشنهاد 
داده بود، برای ثبت جهانی در فهرست میراث ناملموس سال 
۲۰۱۴ به یونسکو ارسللال شللد تا در اجاس آن که قرار است 
آذرماه امسللال در قطر برگزار شود، موردبررسللی و  ثبت قرار 
گیرد. مراسم باران خواهی یا دعای باران درنتیجه ارتباط بین 

انسان و اعتقادات و نیایش های او با خالق است. 

قائم مقام وزیر در امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های 
مردم نهاد و خیریه های سللامت گفت: باید نظارت مردمی 
بر عملکرد خللود را بپذیریم و زمینه نظللارت مردم در حوزه 

پزشکی را فراهم کنیم.
سللید محمدهللادی ایللازی در دهمیللن اجاس روسللای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشللور ضمن بیان این مطلب از 
راه اندازی سللامانه و مرکز رسیدگی به شللکایات مردمی از 
حوزه پزشللکی خبر داد و گفت: این سللامانه با شماره تلفن 

 ۱۶۹۰ با همکاری سللازمان نظام پزشللکی راه اندازی شده
 است.

وی گفت: سللامانه ۱۶۹۰ در حال حاضر در تهران به صورت 
آزمایشي فعال است و از ۱۵ آبان ماه در سراسر کشور رسماً 

فعال خواهد شد.
 بللا ثبللت شللکایات مردمللی در سللامانه ۱۶۹۰، وزیللر 
بهداشللت و رئیللس دانشللگاه علللوم پزشللکی در جریان 
تخلفللات صللورت گرفتلله پزشللکان قللرار می گیرنللد و 
 این خللود یللک اقللدام پیشللگیرانه اسللت و البتلله کافی

 نیست.
ایازی گفت: البتلله ممکن اسللت گزارش های اعام شللده 
کذب باشللند. بعد از ثبللت گللزارش در سللامانه، تخلفات 
آن ها جهت بررسللی در اسللتان و دانشللگاه مربوطه محول 
می شللود که در صورت صحللت تخلف، از طریق دادسللتان 
نظام پزشللکی و یا از طریق تعزیرات به آن رسیدگی خواهد 
 شللد و در سللامانه نیز تخلف پزشللک مربوطه ثبت خواهد 

شد.

از سال تحصیلی آینده
   كتاب های پایه پنجم و نهم تغییر مي كند

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش گفت: 
کتاب های پایه پنجم ابتدایی و نهم متوسطه از سللال تحصیلی آینده، به طور 

کامل تغییر می کند.
محمدیان در مراسللم اختتامیه ششللمین گردهمایی معاونان پژوهشی و 
روسای گروه های آموزش استان های کشور گفت: همگون سازی محتوای 
دروس پایه های مختلف تحصیلی بر اساس معیارهای اسامی با حضور بیش 

از ۱۰۰ نفر از متخصصان آموزشی کشور بحث و تبادل نظر شد. 
وی با اشاره به اینکه تنگناهای آموزشللی و راهکارهای رفع آن ها نیز ارائه 
شد، افزود: دروس پایه پنجم ابتدایی و نهم متوسطه از سال تحصیلی آینده 
کامًا تغییر می کند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش وپرورش تصریللح کرد: به منظور ایجاد تحول در فرآیند آموزشللی 
دانش آموزان، اسللتفاده از فیلم ها و مجات آموزشللی و کمک آموزشللی 

پیش بینی شده است.

برخورد قانونی با عضو قالبی انجمن 
جراحان ایران در كاشان

سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از برخورد قانونی 
با یک عضو قابی انجمن جراحان و پیشللگیری از ادامه فعالیت بدون 

مجوز قانونی او در این شهرستان خبر داد. 
مصطفی اظهار کرد: پس از دریافللت گزارش های مردمی در خصوص 
فعالیت بدون مجوز یک پزشک عمومی درزمینه کاشت و پیوند موی 
طبیعی سر و لیزر درمانی، تحقیق و بررسی در این زمینه توسط واحد 
نظارت بر درمان دانشگاه آغاز و به دستور دادستان دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان کاشان از ادامه فعالیت های خاف قانون و مقررات 
این پزشک ممانعت شد.وی افزود: شخص متخلف عاوه بر فعالیت های 
درمانی بدون مجوز قانونی، خود را عضو انجمن جراحان ایران و عضو 
انجمن لیزر ایران معرفللی کرده که باعث اغفال مراجعینی شللده که 
نیاز به درمان در مراکز تخصصی و حتی فوق تخصصی داشللته اند.وی 
تصریح کرد: باوجود تذکرات شللفاهی و مکاتبات دانشگاه، نامبرده از 
رعایت قوانین و مقللررات امتناع کرده و بنابرایللن پس ازاین مکاتبات 
 ، مطللب این پزشللک واقع در خیابان شللهید رجایی کاشللان بسللته

 شد.

تا ۲ ماه دیگر 

آیین باران خواهی ایرانیان به قطر می رود
قائم مقام وزیر در امور مشاركت های اجتماعی

اگر از پزشكان شكایت دارید، با 1۶۹0 تماس بگیرید

استاندار اصفهان:
با حركات سخیف به شدت برخورد می شود

ارتباط اسیدپاشی با موضوع بدحجابی را قویاً تكذیب می كنم



اخبار کوتاهيادداشت

فرماندار کاشان: راه ورود 
سرمايه گذاران بايد تسهیل شود

معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: باید با همدلی و وحدت 
بین اهالی شهر کامو و چوگان، راه ورود سرمایه گذاران به این 
خطه را بازکنیم. ابوالفضل صدرائیه در نشس��ت مش��ترک با 
مدیریت شهری کامو وچوگان اظهار داش��ت: شکوفایی شهر 
کامو وچوگان با افزایش مش��ارکت های مردمی در گس��ترش 
س��رمایه گذاری ها صورت می گیرد.وی احداث رصدخانه ملی 
در شهر کامو را یک توفیق الهی دانس��ت و افزود: دانشمندان 
ایرانی پس از 12 سال جستجو در سراسر کشور و آزمایش 45 
قله بهترین محل ساخت این رصدخانه را در قله »گرگش« این 

شهر دیدند.

 صنعت 46 هزار میلیارد تومان
 وام گرفت

 در نیمه ابتدایی امسال 31 درصد از 146 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی سهم صنعت 
و معدن بوده است.بررسی روند سه سال تسهیالت دهی بانک ها 
به حوزه های مختلف اقتصادی در شش ماهه ابتدایی سال نشان 
می دهد که س��هم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیالت 
پرداختی برای امسال ازنظر سهم و دریافتی افزایش یافته است.

اما وام دهی بانک ها به این بخش از ابتدای سال جاری تاکنون در 
مقایسه با همین بازه زمانی در سال 1391 درحالی که 20 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته که ازنظر سهم مجموع تا حدودی 
کاهش دارد.در بین بخش های کشاورزی، مسکن و ساختمان، 
بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه، صنعت و معدن بعد از 
خدمات باالترین میزان تسهیالت را در شش ماهه اول امسال از 

شبکه بانکی دریافت کرده است.

 باروری ابرها سرعت بیشتری
 می گیرد

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش��نهاد ما افزای��ش قیمت آب و برق 
برای سال 94 است اما هرگونه افزایش تعرفه منوط به تصویب 
دولت خواهد بود، گفت: باروری ابرها از برنامه های جاری وزارت 
نیرو است که امسال با سرعت و ش��دت بیشتر انجام می شود.

حمید چیت چیان در حاش��یه چهاردهمین همایش س��االنه 
مدیران ارش��د صنعت آب و برق در محل پژوهش��گاه نیرو، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه تالش های زیادی صورت گرفته 
است تا بازده تاسیسات موجود به حداکثر برسد، گفت: با انعقاد 
قرارداد برای احداث 8000 مگاوات بخش بخار نیروگاه گازی، 
تالش می کنیم بدون مصرف سوخت و فقط با استفاده از حرارت 
بتوانیم ب��رق را تولید کنیم تا به کاهش هزینه ها کمک ش��ود.

وی ادامه داد: همچنین میثاق نام��ه ای در صنعت برق تدوین 
شده است تا میزان تلفات شبکه طی یک سال آینده به زیر 10 
درصد برسد که این امر موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.وزیر 
نیرو با بیان اینکه افزایش بازده و کاهش تلفات نمی تواند تمام 
هزینه های صنع��ت آب و ب��رق را تامین کند، گف��ت: با اتخاذ 
سیاس��ت های اصالح تعرفه و کاهش مصرف آب و برق تالش 
می کنیم به صنعت آب و برق کم��ک کنیم.چیت چیان درباره 
کمک های دولت برای پرداخت بدهی ه��ای صنعت آب و برق 
در بودجه 94، گفت: در قانون اجرای سیاس��ت های اصل 44 
و در قانون برنامه پنجم توس��عه، قانونگذار حکم کرده است در 
صورتی که دولت محصول های یک بنگاه اقتصادی را پایین تر 
 از قیمت تمام شده عرضه می کند، مابه التفاوت آن را پرداخت 

کند.

ثبت رکوردهای  کمی و کیفی در 
فوالد مبارکه

مدیر ناحیه آهن س��ازی از ثب��ت رکود کیف��ی و کمی تولید 
آهن اس��فنجی در واحدهای احیا مس��تقیم ش��رکت فوالد 
مبارک��ه خب��ر داد گف��ت: در مهرم��اه93 واحده��ای احیاء 
مس��تقیم فوالد مبارک��ه درمجم��وع موفق به ثب��ت رکورد 
 تولید 594 هزار و 68 تن آهن اس��فنجی با باالترین کیفیت

 ش��دند.رحیم عبدي در همی��ن رابطه اف��زود: طبق گزارش 
واحد کنترل کیفي، ازنظر کیفیت، آهن اس��فنجي ارسالي به 
فوالدسازي به طور میانگین به متالیزاسیون باالی 93.5 درصد 
رسیده اس��ت در این فرآیند مقدار 95.4 درصد داده ها باالي 
92 بوده همچنین کربن 2.5 درصد میانگین که 98.9 درصد 

داده ها باالي 1.8 درصد هست.

4
طرح افزایش قیمت آب و برق کلید خورد

حمید چیت چیان وزیر نیرو در تشریح برنامه های وزارت نیرو برای اصالح قیمت آب و برق به ویژه در 
سال 1394، گفت: با توجه به فاصله قیمت تمام شده و پولی که از محل فروش آب و برق دریافت می شود 
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طی ماه های گذشته با افزایش 78 درصدی تولید خودرو 
و افزایش عرضه با اس��تفاده از روش ه��ای فروش فوری و 
پیش فروش، بازار خودرو شرایط بهتری نسبت به گذشته 

تجربه کرده است.
بازار خ��ودرو از ح��دود دو ماه پی��ش حرکت خ��ود را به 
س��مت آرامش آغاز کرد اما طی دو هفته اخی��ر اتفاقاتی 
رخ داد که ش��رایط بازار خود را دگرگون س��اخت. شماره 
گذاری خودروه��ای تولید داخل به دلیل اجباری ش��دن 
وجود کپس��ول آتش نش��انی در خودروها متوقف شد تا 
عرضه خودرو به ب��ازار کاهش یافته باش��د. از طرف دیگر 
واردکننگان خودرو نیز برای واردات به استقاط خودروی 
فرسوده ملزم شده اند تا روند واردات و عرضه خودروهای 

خارجی نیز با چالش های مواجه شده است که در قیمت 
نهایی خودرو اثرگذار بوده است.

به طور کلی اما طی ماه های گذشته با افزایش 78 درصدی 
تولید خودرو و افزایش عرضه با استفاده از روش های فروش 
فوری و پیش فروش، بازار خودرو ش��رایط بهتری نسبت 
به گذشته تجربه کرده اس��ت. قیمت خودروهای داخلی 
در بازار در حال نزدیک ش��دن به نرخ مص��وب خودروها 
در کارخانه بود که البته اتفاق اخیر موجب ش��د بار دیگر 
فاصله این دو نرخ افزای��ش یابد. خودروس��ازان با اجرای 
مصوبه افزایش قیمت که از س��وی ش��ورای رقابت صادر 
شده اس��ت، موظف هس��تند تا حاش��یه بازار را مدیریت 
کنند و با عرضه باالی خودرو فض��ا را برای دالالن محدود 

سازند. در چنین شرایطی باید بازار خودرو به مانند دوران 
پیش از بحران ب��ه تعادل عرض��ه و تقاضا برس��د. در این 
صورت مش��تریان می توانند خودروی م��ورد نیاز خود را 
بدون واسطه از خودروس��ازی ها با نرخ مصوب خریداری 
کنند. فروش ه��ای فوری ب��ا تحویل کوتاه م��دت اصلی 
 ترین راه برای جلوگیری از افزایش قیمت در حاشیه بازار

 است.
در صورتی که خودروس��ازان با این سطح از افزایش تولید 
نتوانند تقاضا را پاسخ دهند به طور طبیعی قیمت خودروها 
در نمایشگاه ها از نرخ رسمی فاصله می گیرد. طی ماه های 
اخیر افزایش عرضه در چند نوع خودرو به اسطه تولید باال 
 موجب ش��ده بود تا قیمت بازار حتی از ن��رخ کارخانه هم

 پایین تر بیاید. کس��انی که به پیش خرید خودرو دس��ت 
زده اند و از س��ود مش��ارکت بهره برده اند، حاضرند برای 
پیدا کردن مش��تری، ن��رخ پایین ت��ری نس��بت به نرخ 
مصوب دریاف��ت کنن��د. این ش��رایط اما ط��ی دو هفته 
گذش��ته تغییر ک��رد تا توق��ف خودروه��ا در ایس��تگاه 
 ش��ماره گذاری موجب کاه��ش عرض��ه و افزایش قیمت

 شود.
 قیمت برخي خودروهاي داخلي مانند تندر90  ، پژو پارس 
و انواع پژو 206  در بازار حدود یک میلیون تومان افزایش 
یافت. مدت انتظار تحویل خ��ودرو برای متقاضیانی که به 
طور مستقیم از خودروسازی ها خرید کرده اند نیز افزایش 
یافته تا این رخداد دامن همه متقاضیان را گرفته باشد. از 
طرف دیگر ش��ماره گذاري خودروهاي وارداتي دراجراي 
تبصره 13 به اس��قاط 2 تا 6خودروی فرس��وده بر مبناي 
میزان مصرف س��وخت خودروی وارداتی موجب شده تا 
خودروهاي وارداتي ه��م در صف انتظار ق��رار بگیرند و با 

افزایش قیمت مواجه شوند.

نایب رئیس مجلس مجارستان در دیدار با استاندار اصفهان 
گفت: با توجه به ظرفیت های باالی اس��تان اصفهان مایل 
به تحکیم روابط و افزایش همکاری در زمینه مناس��بات 
اقتصادی، توسعه توریس��م، تبادل دانشجو و آموزش های 

کوتاه مدت هستیم.
یانوش التورس��ای در دیدار با اس��تاندار اصفهان به دیدار 
خود با رئیس مجلس و معاون وزیر خارجه ایران اشاره کرد و 
اظهار کرد: دو طرف برای افزایش همکاری ها در زمینه های 

مختلف ابراز امیدواری کرده اند.وی با بیان اینکه کشورش 
عضو اتحادیه اروپا است، افزود: با سیاست های جدید ایران 
در ارتباطات خارج��ی، وظایف ما در ای��ن اتحادیه مانعی 
ب��رای همکاری های مش��ترک نخواهد ش��د.نایب رئیس 
مجلس مجارس��تان به ظرفیت های باالی اصفهان اشاره 
کرد و افزود: مساحت جغرافیایی این استان به اندازه  تمام 
کشور مجارستان است و این همکاری های دوجانبه اهمیت 

زیادی برای دو طرف خواهد داشت.

التورسای به حضور گردش��گران مجارستانی در اصفهان 
اشاره کرد و افزود: مردم این کش��ور برای استان اصفهان 
ارزش زیادی قائل هستند و توسعه گردشگری زمینه بسیار 
خوبی برای همکاری های دوجانبه است.وی ضمن استقبال 
از حضور هیئت های اقتصادی این کش��ور و همکاری های 
دوجانبه با اتاق بازرگانی اس��تان، آمادگی میزبانی از این 
استان را برای برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در بوداپست 

اعالم کرد.

نايب رئیس مجلس مجارستان مطرح کرد

تمايل مجارستان برای افزايش همکاری های اقتصادی و فرهنگی با اصفهان

رئیس سازمان دامپزشکی عنوان دست اندازهایی که آرامش بازار خودرو را بر هم زد
کرد:

هشدار نسبت به خطرهای 
کشتار دام در خیابان ها

 رئی��س س��ازمان دامپزش��کی گف��ت: از مردم و 
عزاداران درخواس��ت می کنیم نذورات خود را در 
قالب ذبح به صورت بهداش��تی در کشتارگاه های 
مجاز تعیین ش��ده و مکان های بهداش��تی انجام 
دهند تا مخاطرات غیربهداش��تی مردم را تهدید 
نکند.مهدی خلج اظهار ک��رد:  در ماه هایی مانند 
محرم و صفر ذب��ح دام برای ادای ن��ذورات مردم 
افزایش می یابد اما س��ازمان دامپزش��کی از همه 
مردم و عزاداران درخواس��ت می کن��د این کار را 
به گونه ای انجام دهند که مخاطرات بهداش��تی به 
همراه نداش��ته باش��د.وی افزود: همه کسانی که 
نذر دارن��د با همان نی��ت خود می توانن��د قربانی 
خ��ود را در کش��تارگاه ها و مکان های بهداش��تی 
مجاز تعیین ش��ده ببرند و پس از ذبح بهداش��تی 
الشه گوش��ت دام کشتار ش��ده را به مس��اجد یا 
تکایایی که مدنظرش��ان اس��ت انتق��ال دهند اما 
ذب��ح دام در کوچ��ه و خیابان ها که خ��ون دام در 
معابر جاری ش��ود و بالباس و بدن م��ردم تماس 
پیدا می کن��د می تواند مخاطرات غیربهداش��تی 
ب��ه هم��راه بیاورد.رئیس س��ازمان دامپزش��کی 
تأکید کرد: در آس��تانه م��اه مح��رم نظارت های 
بهداش��تی و ش��رعی دام های قربان��ی به ویژه در 
ایام تاس��وعا و عاشورای حس��ینی در دستور کار 
س��ازمان دامپزشکی قرار دارد و تش��دید می یابد.

خلج گفت: با توجه به آیین نامه بازرس��ی و معاینه 
بهداش��تی گوش��ت در کش��تارگاه های کش��ور 
س��ازمان دامپزش��کی در قالب بخش نامه ای که 
به ادارات کل دامپزش��کی اس��تان ها ارسال کرده 
اس��ت به منظور حفظ س��المت مصرف کنندگان 
در مواردی در راستای گوش��ت  دام های قربانی و 
تأمین بهداشت عمومی تأکید دارد.وی اعالم کرد: 
بر این اساس پرسنل فنی دامپزشکی اعم از دکتران 
دامپزشک، کارشناسان، کاردان ها و تکنسین های 
دامپزشکی و بهداشت گوش��ت به همراه مسئول 
نمایندگی ولی فقیه و ناظران بهداشتی در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حس��ینی از ساعت 7 تا 21 در 
قالب اکیپ های ثابت و س��یار ، کنت��رل و نظارت 
 بهداشتی در استان و شبکه های تابعه سازماندهی

 شده اند.

ايران يکی از 6 قطب مصرف کننده طال

ايرانی ها سالی 400 تن طال می خرند
رئیس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتی و تصويری:

عمده محصوالت فرهنگی محرم چینی است

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: 
برخی از محص��والت فرهنگی ایام محرم داخلی اس��ت اما 
بخش اعظم آن از چین وارد می ش��ود چون تولید آن ها در 

داخل صرفه اقتصادی ندارد.
ابراهیم درستی اظهار کرد: به دلیل این که بیشتر محصوالت 
ایام محرم مثل طب��ل و س��نج از مب��ادی غیرقانونی وارد 
می شود، قیمت مشخصی ندارد و نمی توان تعرفه ای را برای 

آن تعیین کرد.
وی اظهار امیدواری ک��رد روزی تمام ای��ن محصوالت در 
کشور تولید ش��ود و با مبانی قانونی کشورمان نیز مطابقت 

داشته باشد.
درس��تی بابی��ان اینک��ه نمی توان گف��ت چن��د درصد از 
محصوالت فرهنگی محرم وارداتی و چ��ه میزان صادراتی 
اس��ت، گفت:مردم باید برای خرید در ش��هرهای مختلف 
 به بورس فروش محصوالت ایام مح��رم ومراکز آن مراجعه 

کنند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی و تصویری اظهار 
کرد: قیمت این گونه اقالم را مغازه داران تعیین می کنند ولی 
کیفیت،جنس و یا زیبایی آن ها از مواردی است که مبنای 

قیمت گذاری است.
وی موضوع تداخل صنفی را از چالش های مهم در این رسته 
عنوان کرد و افزود: تداخل در این رسته در ایام محرم افزایش 
می یابد که البته نظارت اتحادیه باید افزایش یابد و امیدواریم 
 با ادغ��ام اتحادیه های م��وازی ای��ن معضل را ب��ه حداقل

 برسانیم.

معاون اکتشاف س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
گفت: ایران جزو شش کش��ور مصرف کننده اصلی طال در 

جهان است.
بهروز برن��ا ا اظهار ک��رد: س��االنه بی��ش از 3000 میلیارد 
دالر طال و جواه��رات س��االنه در جهان تجارت می ش��ود 
 ک��ه ای��ران س��هم 350 ت��ا 400 تن��ی در ای��ن زمین��ه 

دارد.

18 معدن طال گواهی بهره برداری دارند
وی افزود: در بحث طال بیش از هزار محدوده امیدبخش در 
ایران وجود دارد و 18 مع��دن گواهی بهره برداری گرفته اند 
و روزب��ه روز فعالیت بخش خصوصی و بخ��ش طال افزایش 

پیدا می کند.
میزان قطع�ی ذخاي�ر ط�ال در اي�ران 320 تن

 است
 مع��اون اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات 
معدنی کشور میزان قطعی طال را در کشور 320 تن عنوان 
 و اظهار کرد: در 21 استان کش��ور نشانه های طال مشخص
  شده است که در 12 اس��تان این ذخایر به صورت شناخته
  ش��ده وج��ود دارد ک��ه مهم ترین آن ه��ا در اس��تان های

 آذربایجان غربی، کردس��تان، س��منان، خراسان رضوی، 
 خراس��ان جنوب��ی، سیس��تان و بلوچس��تان، مرک��زی،

 زنجان، آذربایجان شرقی و اصفهان است.
برنا ادامه داد: عالوه بر این ایران ازنظر معادن طال و استخراج 
این ماده معدنی مهم شرایط مطلوب تری را نسبت به گذشته 

پیداکرده است.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

شماره 93/11/ن 
نوبت   دوم

م الف 19907

 اداره کل راه و ش�هر س�ازی اس�تان اصفهان در نظر دارد موارد زير را به ش�رکتهای دارای صالحیت و با رعاي�ت ظرفیت کاری و رتب�ه بندی از طريق
 مناقصه عمومی واگذار نمايد.

  از متقاضی�ان دع�وت م�ی گ�ردد جه�ت درياف�ت اس�ناد مناقص�ه ت�ا تاري�خ 93/8/13  ب�ه پاي�گاه مل�ی اط�الع رس�انی مناقص�ات کش�ور به
 نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .

1- اجرای آسفالت محور يحیی آباد- اسفر جان - هونجان شهرستان شهرضا
2- احداث پل طاد و پل فیلور کان از توابع شهرستان فالورجان 

3- خريد دو دستگاه گريدر
4- خريد گاردريل جهت راههای حوزه استحفاظی استان اصفهان 

5- خريد نیوجرسی جهت محور اصفهان - نايین- خور
6- خريد و اجرای سیستم روشنايی حوزه استحفاظی راههای شهرستان آران و بیدگل 

                       مهلت تحويل پیشنهادها تا تاريخ 93/8/24                                                                                                            گشايش پیشنهادها ساعت 9 صبح تاريخ 93/8/25 

                                                                                                      نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد                                                    تلفن : 031-36681068

علی اکبر محمودی شهردار  درچه 

نوبت   اول

ش�هرداری درچه در نظر دارد از محل اعتب�ارات تملک دارايی های 
سرمايه ای و منابع ش�هرداری پروژه آس�فالت خیابان رزمندگان و 
قسمتی از خیابان ش�هید دکتر مطهری را طبق مشخصات و شرايط 

شرکت در مناقصه با اعتبار 1/500/000/000 ريال اجرا نمايد. 
ل�ذا از متقاضیان درخواس�ت می گ�ردد جهت دريافت م�دارک تا 
 س�اعت 14 روز 93/8/15 ب�ه ام�ور مال�ی ش�هرداری مراجع�ه

 نمايند.

آگهی تجدید  مناقصه 



یادداشت
کتاب اندیشه های ناب، اثر حضرت آیت اهلل حسین مظاهری در آستانه فرارسیدن ماه 
محرم به چاپ رس��ید. ، در آستانۀ فرارس��یدن ماه محرم الحرام، دفتر سوم از مجموعه 
»اندیشه های ناب«، تحت عنوان »فضائل و قیام امام حسین سالم اهلل علیه«، اثر مرجع 

عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری منتشر شد.
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هفتیادداشتکتاب »اندیشه های ناب« منتشر شد

ایران در ساخت تمدن جهانی نقش 
مهمی ایفا کرده است

رئیس کنوانسیون عمومی سازمان 
علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان 
ملل متحد)یونسکو( گفت: ایران در 
س��اخت تمدن جهانی نقش مهمی 
ایفا کرده است.ها او پینگ در حاشیه 
بازدید از آثار تاریخی ش��هر کاشان 
اظهار داش��ت: کش��ور ایران دارای 
تاریخی دیرینه اس��ت که طول آن به هش��ت هزار سال قبل 
بازمی گردد.وی افزود: کش��ور ایران توانس��ته خیلی خوب از 
آثار تاریخی خود حفاظت کند.وی تأکید ک��رد: تمدن ایران 
نقش مهمی را در ساخت تمدن جهانی ایفا کرده است.رئیس 
کنوانسیون عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان 
ملل متحد )یونسکو( برای حضور در مراسم بزرگداشت ثبت 

جهانی شهر سوخته به ایران سفرکرده است .

افتتاح اقامتگاه بوم گردی خانه تاریخی 
»بنی طبا« در آران و بیدگل 

اولین اقامت��گاه بوم گ��ردی در خانه 
تاریخ��ی »بن��ی طب��ا« متعل��ق به 
دوره های صفوی تا اواخر قاجاریه در 
آیینی در شهرس��تان آران و بیدگل 
افتتاح ش��د. مشاور س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کش��ور در آیین افتت��اح اقامتگاه بوم 
گردی خانه تاریخی بن��ی طبا اظهار 
داشت: کشور ایران ازنظر برخورداری از آثار تاریخی جزو 10 
کشور برتر دنیاست و درصورتی که در این ارزیابی برخورداری 
از آثار طبیعی را نیز منظور کنیم، ایران در زمره پنج کشور برتر 
دنیا ق��رار می گیرد.س��یف اهلل امینی��ان افزود: آث��ار طبیعی 
بی نظیری همچون دریاچه نمک و کویر مرنجاب آران و بیدگل 
در دنیا بی همتاست و برنامه ریزی ها بایستی به گونه ای باشد که 
موجب ترغیب گردشگران برای ورود و بازدید از این منطقه بکر 
طبیعی ش��ود.وی با تأکید ب��ر لزوم فراهم ش��دن زمینه های 
زیرساختی موردنیاز برای تقویت ورود گردشگران به شهرستان 
آران و بیدگل خاطرنشان کرد: کویر مرنجاب و دریاچه نمک، 
شهر اویی نوش آباد و اماکن مقدس این شهرستان ظرفیت های 
مناس��بی برای جذب گردشگر هس��تند.وی تصریح کرد: اگر 
سفرنامه های سیاحان اروپایی در دوران حکومت های صفوی و 
قاجاری به خوبی بررسی شود نشان می دهد که دو منطقه در 
شهرس��تان آران و بیدگل ش��امل قلعه ای در نزدیکی آستان 
حضرت محمد هالل بن عل��ی)ع( و همچنین خانه معروف به 
»امارت« در حوالی خانه تاریخی بنی طبا مرکز اقامت و پذیرش 

سیاحان مسافران بوده است.

با کتاب »من زنده ام«

 مسابقه سراسری کتابخوانی 
»کتاب وزندگی« آغاز شد

مسابقه سراسری کتابخوانی »کتاب وزندگی« با یک کتاب دفاع مقدسی 
کار خود را آغاز کرد.

مس��ابقه کتابخوانی »کتاب وزندگی« با محوریت کتاب »من زنده ام« که 
کتابی خواندنی در حوزه دفاع مقدس است، کار خود را آغاز کرد.

عالقه مندان این مسابقه که از امروز ) اول محرم  چهار آبان 4( آغازشده و 
تا اربعین حسینی )22 آذرماه( ادامه دارد، می توانند این کتاب را به همراه 
پرسش نامه از کتاب فروشی ها و فروشگاه های محصوالت فرهنگی سراسر 
کش��ور، دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفاتر انجمن 
اسالمی دانش آموزان، یا از طریق ارسال عدد 1 به سامانه 10001661 و یا 

تماس با تلفن 63487 تهیه کنند.
افرادی که این کتاب را پیش ازاین تهیه کرده اند، نیز می توانند با مراجعه به 

سایت www.ketabzendegi.ir پرسش نامه را دریافت کنند.
به برندگان این مسابقه، 50 سفر عتبات عالیات، 50 سفر به مشهد مقدس، 
100 سکه بهار آزادی و بیش از دو میلیارد ریال جوایز نقدی و غیر نقدی 

اهدا خواهد شد.
کتاب »من زنده ام« روایت هزارویک شب اس��ارت دختر 17 ساله ایرانی، 
معصومه آباد است و به همین منظور، جوایز ویژه ای برای دختران 17 ساله 

شرکت کننده در این مسابقه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد

 ورود سومین قطار گردشگران خارجی 
به اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: 
سومین قطار گردشگران خارجی شامل 70 گردشگر وارد اصفهان شدند.

فریدون اللهیاری اظهار کرد: جمعه گذش��ته این گردشگران از اروپای مرکزی، 
اروپای شرقی و استرالیا از طریق مرز ترکیه وارد اصفهان شدند.

وی افزود: این گروه سومین گروهی هستند که از طریق زمینی وارد ایران شده و 
از شهرهای اصفهان، یزد و زنجان دیدار کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان ابراز 
امیدواری کرد که ورود گردشگران خارجی از طریق حمل و نقل زمینی به ایران 

و اصفهان ادامه یابد.
وی با اش��اره به اینک��ه اصفهان با داش��تن چهار اث��ر ثبت ش��ده جهانی دارای 
جذابیت های زیادی برای همه گردش��گران اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم در 
آینده میانگین مدت اقامت گردش��گرانی که از راه زمینی وارد ایران می ش��وند، 

افزایش یابد.
الهیاری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا س��ال 2015 میالدی 9 گروه از 

گردشگران خارجی از طریق حمل و نقل ریلی وارد ایران شوند.
وی تصریح کرد: در پایان س��ال 2016، 12 گروه گردش��گران خارجی از طریق 

زمینی به ایران سفر خواهند کرد.

مع��اون فرهنگ��ی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردش��گری گفت: احتمال خروج 
آیین تعزیه از فهرست جهانی یونسکو صحت ندارد، 
زیرا در حوزه میراث ناملموس به هیچ عنوان خروج 

از فهرست جهانی مطرح نیست.
 محمدحس��ن طالبیان در حاش��یه بازدید رییس 
کنوانس��یون عمومی یونس��کو از بناهای تاریخی 
کاش��ان گفت: تعزیه یک آیین مردمی است که در 
ذات خود در زمره میراث ناملموس قرار می گیرد و 
خوشبختانه در فهرس��ت آثار ناملموس جهانی به 

ثبت رسیده است.
وی افزود: تعزیه آیینی اس��ت که به صورت مردمی 
همچنان در ایران برگزاری می شود و به عنوان یک 

اثر ناملموس دارای ارزش فراوان است.
وی تأکی��د کرد: هیچ گاه مس��ئله خ��روج تعزیه از 
فهرست یونس��کو مطرح نبوده و نخواهد بود و این 
اث��ر ناملموس از فهرس��ت جهانی یونس��کو حذف 

نخواهد شد.
طالبیان گف��ت: در حوزه می��راث ملموس به دلیل 
وج��ود رقاب��ت در ثبت آث��ار ممکن اس��ت چنین 
مسائلی مطرح شود، اما در حوزه میراث ناملموس 

به هیچ عنوان خروج از فهرست جهانی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: آیین های ناملموس حتی اگر زمانی 
برگزار نشوند باز دارای ارزش هستند، چراکه نشان 

می دهد این آیین ها پیش ازاین وجود داشته اند.
وی گفت: البته این آیین ها بایستی در مرحله اول 

توسط مردم و همچنین مسئوالن حفاظت شوند.
پیش ازاین رئیس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایرانیان 
گفت: در صورت ادامه بی توجهی به آیین نمایشی 
تعزیه در کش��ور، احتمال خروج این اثر ناملموس 

معنوی از فهرست جهانی یونسکو وجود دارد.
داوود فتحعلی بیگی افزود: بر اساس قوانین یونسکو، 
هر اثر پس از ثبت جهانی در ص��ورت عدم حفظ و 
نگهداری و قرار داشتن در معرض آسیب، از فهرست 

این سازمان خارج خواهد شد.
هنرنمایشی و مذهبی تعزیه 30 آبان سال 1389 به 

نام ایران به ثبت جهانی یونسکو رسید.
رئیس انجمن تعزیه: تعزیه و شبیه خوانی 

توسط ایرانیان به وجود آمد
رییس هیئت مدیره انجمن تعزی��ه ایرانیان گفت: 
تعزیه و شبیه خوانی از هنرهای ماندگاری است که 
به واسطه نام و قیام امام حسین )ع( توسط شیعیان 

ایران به وجود آمد.
 داود فتحعل��ی بیگیدر نخس��تین همایش خیرین 
ساخت موزه »عاشورا«کاشان اظهار داشت: هیچ یک 

از ممالک اسالمی در 
دنی��ا آیین��ی مانند 
تعزیه و شبیه خوانی 
ندارد که وابس��تگی 
مذهب��ی ب��ه قی��ام 
عاشورا داشته باشند.

نویسنده، پژوهشگر، 
م��درس و کارگردان 
تئاتر افزود: در تعزیه 
و شبیه خوانی عالوه 
بر مشاهده موضوعات 
روز عاشورا می توان 
رخدادهای قبل و بعد 
از تاری��خ واقعه کربال 
را ه��م ب��ه نمای��ش 

گذاشت.
وی بابیان اینکه در هنر تعزیه همواره به مظلومیت 
امام حس��ین )ع( اشاره می ش��ود، تصریح کرد: در 
تعزیه هایی که مربوط به دوران غیر از عاش��ورا هم 
باشد بازهم در پایانش به گوشه هایی از حادثه کربال 

می رسیم.
این پژوهشگر عرصه تئاتر آیینی سنتی کشور گفت: 
آیین ه��ای تعزیه و ش��بیه خوانی به دلی��ل ارتباط 
مستقیم با مخاطبانش به واس��طه دیدن بیشترین 

تأثیر را دارد.
فتحعلی بیگ��ی اظهار داش��ت: در آیین های تعزیه 
و ش��بیه خوانی می ت��وان ریش��ه هایی از فرهنگ 
توحیدی، مباحث عرف��ان، اس��اطیری و تاریخی 

ایران را دید.
مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان، کاشان را یکی از 
مهدهای تعزیه و شبیه خوانی کشور دانست و گفت: 
میرعزای کاش��انی در دوران قاجار آثار تعزیه اش را 
در بین مردم تهران رواج داد و سپس به تمام مناطق 

کشور گسترش یافت.
فتحعلی بیگی خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه امروز 
کسی متون نس��خه خوانی و آثار میرعزای کاشانی 

که بیشترش از بین رفته است را نمی شناسد.

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

تعزیه و شبیه خوانی توسط ایرانیان به وجود آمد

حذف آیین تعزیه از فهرست یونسکو صحت ندارد

تعزیه و 
شبیه خوانی از 

هنرهای ماندگاری 
است که به واسطه 

 نام و قیام 
امام حسین )ع( 
توسط شیعیان 

ایران به وجود آمد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی 
8/3 شماره ابالغیه: 9310100350804757 شماره پرونده: 9309980350800483 شماره 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  سلیمانی  نریمان  خواهان  شعبه: 930507  بایگانی 
اثبات مالکیت )مالی(  حسین گل شیرازی و علیرضا صالحی و مجید ترابی به خواسته 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه 
نیکبخت  خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع   315 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
9309980350800483 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/09 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 عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 
الف:19477  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

8/4 شماره ابالغیه: 9310100361705493 شماره پرونده: 9309980361700550 شماره 
بایگانی شعبه: 930558 خواهان جالل داوری دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا 
عبدالهیان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9309980361700550 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/09/10 و ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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:19478 شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

8/5 شماره ابالغیه: 9310100354404536 شماره پرونده:9209980365701439 شماره 
بایگانی شعبه:930767 نظر به اینکه آقای جواد اشرافی فرزند حیدرعلی شکایتی علیه آقای 
حمید خسروی دایر بر جعل امضا و گزارش خالف واقع تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان 
ساختمان دادگستری کل استان  خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت –  واقع در اصفهان – 
ثبت   9209980365701439 کالسه  به  و  ارجاع   118 شماره  اتاق   1 طبقه   – اصفهان 
علت  به  است.  تعیین شده  و ساعت 10:30  آن 1393/09/09  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
از مفاد آن دادگاه مراجعه و ضمن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی میشود 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در 
الف:19509  آمد.م  به عمل خواهد  غیابی  مقررات رسیدگی  مطابق   صورت عدم حضور 

حسینی مدیردفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/6 در خصوص پرونده کالسه 1220/93ش33 خواهان بتول نیلوفری با وکالت ثمین سالم 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات به طرفیت 
مازیار کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/9/10 ساعت 
12ظهر 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 
الف19526  میشود.م  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

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

ثمین  باوکالت  نیلوفری  بتول  خواهان  1218/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/7
سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ پانزده میلیون ریال به انضمام مطلق 
 خسارات به طرفیت هوشنگ مومنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 93/9/10 ساعت 12/30 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:19528 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/10 در خصوص پرونده کالسه 93-951 خواهان سید علیرضا عراقچی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت کریم دهقانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
93/9/10 ساعت 11صبح 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 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:19534 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

اصفهانی  نارانی  منصور  آقای  خواهان   1203/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/11
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای سجاد شادمنور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/9/8 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  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:19535 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/12 در خصوص پرونده کالسه 93-928 خواهان شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 4/040/000 ریال وجه چک 958830-92/2/15 بانک سپه و 
مطلق خسارات به طرفیت سیدعلی انتظاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/9/10 ساعت 8/30 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:19536 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/13 در خصوص پرونده کالسه 93-929 خواهان شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه سه میلیون ریال وجه چک 050769-93/3/5 بانک سپه و مطلق 
خسارات به طرفیت محمد شفیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/10 
ساعت 9صبح 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:19537 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/18 در خصوص پرونده کالسه 93-1033 خواهان محمد کتیرائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ولی ا... براتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
93/9/8 ساعت 10/30 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:19544 

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

8/20 در خصوص پرونده کالسه 928/93 خواهان محمد لگاء دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت امید شیشه گری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/9 ساعت 
9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلیپور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
 م الف:19703 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

                                                  ابالغ وقت رسيدگی
8/22 در خصوص پرونده کالسه 93-1227 خواهان سهیل کربالئی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه )چهل و پنج میلیون ریال( 45/000/000 ریال و مطلق خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به طرفیت حسین دانش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/8 ساعت 
9صبح 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 
الف:19707  میشود.م  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/23 در خصوص پرونده کالسه 93-1226 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به 
طرفیت حسین دانش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/8 ساعت 8/30 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:19716 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

مبنی  دادخواستی  توشقانیان  اعظم  پرونده کالسه 93-957 خواهان  8/24 در خصوص 
بر پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت 1- مجید قرقانی 2-خلیل مظاهری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/10  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 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا  نیلی پور–  مدرسه 
نماید.در صورت  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19721 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/26 در خصوص پرونده کالسه 93-636 خواهان ابراهیم محمودی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه اجاره بها )اجرت المثل( از 92/12/19 تا زمان تخلیه از قرار هر روز 200/000 هزار 
ریال طبق قرارداد و تامین خواسته و کلیه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان 
اجرای حکم به طرفیت عصمت شعبان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخه 93/9/9 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19747 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

بر  مبنی  دادخواستی  باغبان  پرونده کالسه 580/93 خواهان شهین  در خصوص   8/43
الزام به طرفیت پرویز خلیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  93/9/9ساعت 4/30 عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19935 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
8/44 در خصوص پرونده کالسه 289/93 خواهان سید محمد رضا قائم مقامی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال به طرفیت مهدی خیری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 93/9/10 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف19940 شعبه15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

یدالهی دادخواستی  8/45 در خصوص پرونده کالسه 399/93 خواهان آقای حمیدرضا 
مبنی بر مطالبه شش میلیون و دویست هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی به اضافه 
خسارت تاخیر و تادیه وجه چک تا زمان وصول به طرفیت محمدرضا جعفری اشکاوندی 
تعیین  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 93/9/10 ساعت 16 
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 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19942 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/46 در خصوص پرونده کالسه 517/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه خودروی سواری 
گراند ویتارا به طرفیت محمدرضا قوی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/10 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
یک شورای حل  مجتمع شماره  م الف:19947 شعبه 15 حقوقی  اتخاذ می شود.  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

8/47 شماره ابالغیه: 9310100350605102 شماره پرونده: 9309980350600621 شماره 
بایگانی شعبه: 930693 خواهان صندوق مهر امام رضا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
آقای علیرضا نیکبخت و خانم فریبا عمرانی و آقای ابراهیم آقا کریمی به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9309980350600621 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1393/9/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان علیرضا نیکبخت و ابراهیم آقا کریمی و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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 
گردد.م الف:19993  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده:9309980351700292  شماره   9310100351702803 ابالغنامه:  شماره   8/48
شماره بایگانی شعبه: 930330 ابالغ شونده حقیقی: فرزانه نورمهر فرزند غالمحسین نشانی 
بهایی شیخ  رسول  آقای  تجدیدنظرخواهی  در خصوص  پیوست:  مدارک   مجهول المکان 
پیوست  به  شعبه  این  از  صادره   9301057 شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  طرفیت  به 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
می گردد.م الف:20001  ارسال  تجدیدنظر  به  کیفیت  همین  با  پرونده  واال  دهید   تحویل 

شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

تکواندوی جایزه بزرگ منچستر
سجاد مردانی تکواندو کار وزن به اضافه 
80 کیلوگرم کش��ورمان روز جمعه در 
مسابقات جایزه بزرگ منچستر انگلیس 
ک��ه دارای امتیاز رنکینگ فدراس��یون 
جهانی برای کس��ب س��همیه المپیک 
2016 برزیل است، به مدال برنز دست 
یافت.سومین مرحله مس��ابقات جایزه 
بزرگ تکواندو از عصر جمعه به میزبانی 
انگلیس در شهر منچستر آغاز شد. سجاد مردانی تکواندوکار وزن به 
اضافه 80 کیلوگرم کار خود را در این رقابت ها با برتری مقابل پیوتر 
هاتوسکی از لهستان )دارنده 3 مدال برنز قهرمانی اروپا( با نتیجه 7 
بر 2 آغاز کرد. وی در ادامه، علی ساری از ترکیه را با نتیجه 11 بر 3 از 
پیش رو برداشت و سپس برابر کارلو مولفتا از ایتالیا )قهرمان المپیک 

2012 لندن و نایب قهرمان جهان( با نتیجه 11 بر 2 برنده شد. 

 نبی سرپرست تیم ملی 
در آفریقای جنوبی

دبیر کل فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی در اردوی 
آفریقای جنوبی حضور خواهد یافت. پس از اینکه هوشنگ مقدس 
به همراه مهدی خراطی، وظیفه سرپرس��تی تیم ملی فوتبال ایران 
را در اردوی 10 روزه پرتغ��ال به عهده داش��تند، انتقادات زیادی از 
فدراسیون فوتبال مطرح شد و عده ای از کارشناسان عنوان کردند 
چرا سرپرست تیم ملی فوتبال باید فردی باش��د که جزو کارکنان 
فدراسیون نیست. در این بین حتی چند مصاحبه تند علیه هوشنگ 
مقدس انجام شد.از این رو با تصمیم جدید فدراسیون فوتبال قرار 
است در اردوی آفریقای جنوبی همانند جام جهانی 2014 برزیل و 
قبل از آن مهدی محمدنبی وظیفه سرپرستی تیم ملی را عهده دار 
شود.به این ترتیب در جام ملت های آس��یا که دی ماه در استرالیا 
برگزار می ش��ود، دبیرکل فدراس��یون فوتبال با سمت سرپرستی 
در کنار تیم ملی فوتبال ایران حضور خواهد داش��ت.از سوی دیگر 
فدراس��یون فوتبال قصد دارد تا آن زمان مدیا آفیسر برای تیم ملی 
تعین کند تا رسانه ها به راحتی اخبار تیم ملی را در آفریقای جنوبی 

پوشش دهند.

 جاللی: با این وضع فوتبال 
به قهقرا می رود

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز با انتقاد از 
وضع موجود در تیم های پایه و رده های 
مختلف فوتبال گفت: با این وضع فوتبال 
به قهقرا می رود. نتایج نامطلوب تیم های، 
عملک��رد ضعی��ف تی��م المپی��ک در 
بازی های آسیایی و البته نگرانی ها برای 
حضور تیم مل��ی امی��د در المپیک ریو 
اکنون به یکی از چالش های فوتبال ایران 
تبدیل شده است.مجید جاللی با اس��ف بار توصیف کردن وضعیت 
فوتبال در رده های پایه عنوان کرد: متاسفانه شرایط بسیار بدی در 
فوتبال پایه حاکم است و فدراسیون باید راه حل اساسی برای عبور از 
این بحران بیابد.وی ادامه داد: اگر وضع به همین ترتیب ادامه پیدا 
کند فوتبال ما تنها جایی که راه  پیدا می کند قهقرا خواهد بود و این 
اتفاق دقیقا عکس خواسته هواداران ایران از فوتبال کشورشان است.

وی افزود: اعتقاد دارم ما برای ترمیم زخم ایجاد شده در پیکر تیم های 
پایه نیاز به مرهم و پادزهر اساسی داریم و البته باید در این زمینه به 
صورت ریشه ای اقدامات الزم را انجام دهیم.جاللی گفت: فدراسیون 
می تواند با بهره گیری از تجربه مربیان داخلی و البته برطرف ساختن 
مشکالت موجود به نتیجه الزم برای رسیدن به موفقیت دست یابد 

به شرط آنکه مسئوالن این بار برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

حق پخش سهمیه های فوتبا ل ایران 
در آسیا را می گیرد؟

در حالی که رویارویی فدراسیون فوتبال 
و صداوسیما بر سر حق پخش تلویزیونی 
همچنان ادام��ه دارد و حاص��ل آن هم 
محروم ش��دن بینن��دگان تلویزیونی از 
دیدن مسابقات است، خطر جدی تری 
فوتبال ایران را تهدید می کند. به زودی 
نمایندگان کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
وارد کشورمان خواهند ش��د و از سوی 
دیگر در هنگام ارائه مدارک حرفه ای از سوی سازمان لیگ فوتبال 
ایران به AFC، باید قرارداد حق پخش تلویزیونی و درآمد باشگاه ها 
از این راه مشخص شود.با این حال نه تنها قرارداد حق پخش امضا 
نشده بلکه دو طرف در مسیری قرار گرفتند که بیش از گذشته کار را 
برای امض��ای ق��رارداد حق پخش امض��ا کرده اس��ت. نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا آبان یا آذر 93 در ایران خواهند بود و اگر 
تا آن زمان قرارداد حق پخش امضا نش��ده باشد، خطر بسیار جدی 
کاهش یا حذف س��همیه های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
مطرح خواهد شد.شاید بهتر است دستگاه های مربوطه که برای حل 
این مشکل ورود کرده اند به سازمان صداوسیما تذکر دهند مسیر را 
به ش��کلی پیش نبرد که بعد از محرومیت بینن��دگان تلویزیونی، 
 نمایندگان ایران در لی��گ قهرمانان هم از حضور در آس��یا محروم 

شوند.

 داورزنی به عنوان موفق ترین
 مدیر ورزشی

رئی��س فدراس��یون والیبال ب��ه عنوان 
موفق ترین مدیر ورزش��ی ایران انتخاب 
ش��د.در ای��ن مراس��م ک��ه ب��ا حضور 
ش��خصیت های لشکری و کش��وری از 
جمله آیت اهلل بجنوردی خراسانی، سید 
حس��ین قاض��ی زاده هاش��می وزی��ر 
بهداشت،  محمدعلی نجفی سرپرست 
وزارت عل��وم، 15 نف��ر از نماین��دگان 
مجلس ش��ورای اس��المی، اعضای ش��ورای ش��هر تهران، مدیران 
شهرداری و وزیر بهداشت  برگزار شد از محمدرضا داورزنی، رئیس 
فدراس��یون والیبال ای��ران به عن��وان برتری��ن و موفق ترین مدیر 

فدراسیون های ورزشی تجلیل به عمل آمد.

6
همایش بزرگ پیاده روی در اصفهان

 همزمان با هفته تربیت بدنی و در روز ورزش همگانی، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
در اصفهان برگزار ش��د.این همایش پیاده روی به همت هیئت همگانی خوراسگان از امام 
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رئیس کمیته فنی ش��نای فدراسیون ایران گفت: برای 
توسعه شنای کشور و رسیدن به مدال بازی های آسیایی 
باید در سال حداقل یک میلیون یورو هزینه کنیم و 46 

استخر استاندارد در سطح کشور داشته باشیم.
فرش��اد کرمی در دو س��ال گذشته مس��ئولیت کمیته 
شنای فدراسیون را برعهده داش��ته است و تقریبا تمام 
برنامه های اجرایی شنا، از اردوهای تیم ملی تا برگزاری 
مسابقات لیگ و قهرمانی کشور زیر نظر کمیته او انجام 

می شود.
برای بررسی وضعیت شنای ایران، دالیل عدم موفقیت 
 ای��ن ورزش در ط��ول تاری��خ ب��ازی های آس��یایی و 
برنامه های کمیته فنی ش��نای فدراسیون برای توسعه 
این ورزش به گفت و گو با فرشاد کرمی نشستیم.بخشی 

ازاین گفت و گو را در ادامه می خوانید:
آیا ایرانی ها در شنا مشکل استعداد دارند؟

خیر..ایرانی ها در همه چیز اس��تعداد دارند. مردم همه 
کشورهای دنیا می توانند در رشته های مختلف موفق 
باشند. البته به شرطی که بستر مناسب برای موفقیت 
 فراهم باش��د. من ب��ه ش��ما اطمینان می ده��م که ما

 ایرانی ه��ا از نظ��ر فیزیولوژیکی و پیکر س��نجی هیچ 
 مش��کلی برای موفقی��ت در ش��نا نداری��م. برخی ها 
می گویند کسانی که پوس��ت تیره دارند در شنا موفق 
نمی شوند ولی این هم درست نیس��ت. در طول تاریخ 

افرادی بودند که هم پوس��ت تیره داشتند و هم در شنا 
موفق شدند. ما در ش��نای ایران اس��تعدادهای خوبی 
داریم، فقط باید این اس��تعدادها را کش��ف کنیم، روی 
آن ها سرمایه گذاری و در عمل از آن ها استفاده کنیم.

چندین س��ال اس��ت که ش��ناگران ما در مس��ابقات 
 معتبر جهانی ش��رکت می کنند اما مدال ارزش��مندی

 نمی گیرند، خیلی ها از این موضوع خس��ته ش��ده اند 
که ما در ایران ب��ه جای گرفتن م��دال فقط به کاهش 

رکوردهای ملی چشم دوخته ایم.
کاهش رکورد نش��ان دهنده رشد اس��ت اما اینکه چرا 
 مدال نمی گیریم مثل این اس��ت که بگوییم با آن همه 
 س��رمایه گ��ذاری تیم مل��ی فوتب��ال به ج��ام جهانی

 می رود، ک��ی این تیم قهرمان جام جهانی می ش��ود؟ 
رش��ته هایی که در ایران بس��تر مناس��بی برای آن ها 
فراهم بوده، پیش��رفت کرده اند و موفق شده اند. شنا و 
دوو میدانی از جمله رش��ته هایی هستند که بیشترین 
شرکت کننده را در مس��ابقات بین المللی دارند. تعداد 
کسانی که در دنیا شنا و یا دو و میدانی کار می کنند از 
کل ورزشکاران رش��ته های دیگر بیشتر است. در همه 
کشورهای پیشرفته نمی توان کسی را پیدا کرد که در 

طول زندگی خود شنا کار نکرده باشد.
یک ورزش�کار باید روزی چه قدر ش�نا و تمرین 

کند؟

بستگی به شرایط، سن و سطح ورزشی ورزشکار دارد. 
بر اس��اس برنامه ریزی برای کس��انی که در حد خوب 
هس��تند بین 9 تا 11 جلس��ه تمرین در هفته براساس 
فصل تمرینی شنا در نظر می گیریم. باید حداقل روزی 
چهار ساعت اس��تخر برای تمرین در اختیار شناگران 
باشد. در حال حاضر فقط در یک استخر این شرایط برای 
 ما فراهم است. کمبود امکانات و منابع مالی ما را اذیت

 می کند. ژاپن حداقل 45 میلیون دالر در س��ال صرف 
توسعه ش��نا کرده اس��ت. این به غیر از درآمد از طریق 
اسپانس��ر و بخش خصوصی اس��ت. ما نمی توانیم با در 
اختیار داشتن دو استخر به جنگ هزاران استخر حریفان 
برویم. اگر استعدادی در شهر اراک باشد، چگونه باید او 
را کشف کنیم. سوال من این است که اگر مایکل فلپس 
 در یکی از شهرس��تان های ایران به دنیا م��ی آمد، آیا 

می توانستیم او را کشف کنیم؟
شما مجری کار هستید، مشکل کجاست؟ موانع 

قانونی برای در اختیار داشتن استخر چیست؟
براس��اس اصل 44 قانون اساس��ی ادارات کل ورزش و 
جوانان می توانند استخرها را به بخش خصوصی اجاره 
دهند. اما پیش بینی نشده اس��ت که بخش خصوصی 
باید به قهرمان پروری و توس��عه ش��نا کمک کند. اگر 
 قوانینی باشد که تمام استخرها بخشی از زمان خود را به 
تی��م داری و قهرمان پروری اختصاص دهند، ش��رایط 
خیلی بهتر خواهد ش��د ما تنها 10 باشگاه رسمی شنا 
در ایران داریم که هیچ کدامش��ان هم اس��تخر ندارند. 
 این مش��کل را داریم ک��ه چندان به ش��نا اهمیت داده

 نمی ش��ود. یک فرهنگ عمومی باید ایجاد شود تا شنا 
توسعه پیدا کند.وی افزود : ما از وزارت ورزش حمایت 
و بودجه کافی را می خواهیم و انتظار داریم که ش��نای 
ایران را با توجه به امکانات، بودجه و پتانس��یل موجود 

قضاوت کنند.

فدراسیون شنا باید 46 استخر داشته باشد نه 2 استخر

آب نیست تا شناگرماهر شویم!

قهرمانی ازچنگ اصفهان  
گریخت!!

جمعه مفرح با مسابقات 
طناب کشي

 مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان کشورباحضور 4تیم 
تهران،هرمزگان زنج��ان واصفهان)میزبان مس��ابقات(طی 2روزاول 
ودوم آبان ماه 93زیرنظرفدراس��یون وهمکاری خوب هیئت بسکتبال 
استان اصفهان برگزارشد.دراین رقابت ها  که درخانه بسکتبال اصفهان 
بود ابتدا دوتیم زنجان وهرمزگان و س��پس تهران واصفهان درمرحله 
ضربدری به مصاف هم ش��تافتند که تیم هرمزگان موفق شد بانتیجه 
73 بر53 با گذش��تن ازس��د حریف زنجانی به فینال راپیداکند وتیم 
اصفهان نیزبابرتری73 بر70تیم تهران را ازپیش روبرداشت تا درفینال 
با هرمزگان دیدارکند، روزجمعه ابتدا بازی رده بندی برگزار شدکه تیم 
تهران بانتیجه 63بر58برتیم زنجان فائق آمدوسوم شد،اما در بازی فینال 
برخالف پیش بینی برخی ازکارشناسان وعلی رغم بازی خوب وپایا پای 
دوتیم هرمزگان واصفهان،جوانان خوش ترکیب استان هرمزگان روی 
درخشش سه یارملی پوش خود به نام های محمد رضابهرام زاد،مصطفی 

اولین دوره مس��ابقات طناب کش��ي کارکن��ان مناطق پان��زده گانه، 
معاونت ها، سازمان ها و شرکت هاي وابس��ته به شهرداري اصفهان به 
همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري و همکاري اداره رفاه کارکنان 
شهرداري اصفهان برگزار شد. این مسابقه جذاب و پرهیجان با حضور 
پانزده تیم در ورزشگاه مشتاق برگزار شد که در پایان تیم  آتش نشاني 
»الف« بر سکوي قهرماني ایستاد. آتش نشاني »ب« در جاي قرار گرفت 
و سازمان عمران شهرداري نیز عنوان س��وم را به خود اختصاص داد. 
گفتني است در جریان این مسابقه یکي از تیم ها در استفاده از بازیکن 
تخلف کرد که طبق قانون مسابقات باید از گردونه رقابت ها خارج مي شد 
اما با توجه به اینکه این مسابقات اولین دوره برگزاري را تجربه مي کرد و 
با تصمیم مدیرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري براي استفاده 
حداکثري از ظرفیت ورزشي و جلب کارکنان براي حضور در مسابقات، 

این تیم در گردونه مسابقات باقي ماند.

نیمار کاپیتان برزیل 
س��رمربی تیم ملی برزیل تایید کرد که نیمار ب��رای مدتی طوالنی 
کاپیتان سلسائو باقی خواهد ماند. در چند س��ال اخیر، از جمله در 
رقابت های جام جهانی 2014، بازوبند کاپیتانی برزیل به بازوی تیاگو 
سیلوا بسته می شد اما از زمان حضور دونگا روی نیمکت این تیم، نیمار 

کاپیتان اول سلسائو بود.

شمایل توپ ال کالسیکو
دویست و ش��صت ویکمین الکالس��یکوی تاریخ، دیشب بین 
دو تیم رئال و بارس��ا، برگزارش��د که از توپی ویژه آن استفاده 
شد.البته قرار است در دیگر بازی های این هفته اللیگا نیز از این 
توپ زمستانی زرد رنگ با باالترین تکنولوژی وتولید شرکت 

نایکی استفاده شود.

نادال کنار کشید
رافائل نادال که بعد از شکست برابر تنیسور 17 ساله کروات در مسابقات بازل 
سوئیس شرایط خوبی را سپری نکرده است عنوان کرد که در مسابقات پایان 

فصل که در لندن برگزار می شود نیز غایب خواهد بود.
 نادال مدعی ش��ده که درد آپاندیس وی علت اصلی غیب��ت در رقابت های 

پایان فصل است.

درخانه وزنه برداری اصفهان اتفاق افتاد:

      قهرمانی مقتدرانه ذوب آهن اصفهان درلیگ وزنه برداری

جام زنده یاداصغرکازرونی
به تهران رفت!

 دومین دوره مسابقات تنیس جام زنده یاد اصغر کازرونی که 
باحضور130تنیسوراز اس��تانهای مختلف کشوردراصفهان 
برگزارشد با قهرمانی انوشا ش��اهقلی ازتهران به پایان رسید، 
این مسابقات به مدت یک هفته،به صورت تک حذفی درزمین 
های تنیس مجموعه ورزش��ی 22بهمن)اختصاصی ارتش(

برگزارشد که درنهایت انوشا شاهقلی بازیکن خوش تکنیک 
وارزنده تیم ملی که ازتجربه باالیی برخوردارمی باشد،به همراه 
فرشاد طالوردیگر بازیکن نامداروشایسته تیم ملی به فینال راه 
یافت ودربازی پایانی که باحضور سیدابوالحسن مهدوی رئیس 
فدراسیون تنیس کشور،غمناک رئیس س��ازمان لیگ،تنی 
چند ازفرماندهان ارش��د بازنشس��ته ارتش، شخصیت های 
برجسته علمی و دانش��گاهی ومفاخر ورزش اصفهان ازجمله 
دکتر نمازی زاده اولین بسکتبالیست اصفهانی دعوت شده به 
تیم ملی،مجیدخوروش رئیس هیئت تنیس استان اصفهان، 
خانواده مرحومان محمدعلی کازرون��ی )پایه گذاراولین تیم 
فوتبال اصفهان درسال 1325( واصغرکازرونی ازجمله خیرین 
ورزش یار،مسجد سازو مدرسه سازوامورخیریه که زمین اداره 
کل فعلی ورزش و جوانان اصفهان رابه رایگان واگذارکرده است 
وجمع کثیری ازعالقه مندان به ورزش تنیس برگزارشد، موفق 
گردید در2ست متوالی به پیروزی برسد وعالوه بردریافت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال جایزه نفر اول،کاپ قهرمانی رابه تهران ببرد.

فرش��اد طالورعلی رغم بازی خوبی که به نمایش گذاشت،به 
خاطر فشاربی حد وحساسیت واسترس فوق العاده دور، روی 
چند اشتباه ناخواسته بازی فینال رابه انوشا شاهقلی که طی 
بیش از 15سال بارها باهم روبه رو ش��ده وبه پیروزی رسیده 
بود،واگذارنمود وبه دریافت 25میلیون ری��ال جایزه نفردوم 
بسنده کرد، ضمن اینکه حمید رضانداف ازاصفهان ومحسن 
حسین زاده نفرات سوم مشترک بودند که مبلغ 25 میلیون 

ریال جایزه بعدی بینشان تقسیم شد.
 درحاش��یه: داریوش فخارزاده مدیربرگزاری ومسیح صالح 
سرداوراین مس��ابقات که دارنده نشان س��فید داوری تنیس 
از فدراسیون جهانی را داراست، وس��ام صدری داور صندلی، 
عب��اس به��روان گزارش��گر قدیم��ی وتوانای صدا وس��یما، 
مجری مراس��م اختتامیه بود که درامراه��دای جوایز نفرات 
برتروهمچنین هدایای کسانی که برای هرچه بهتر برگزاری 
این مسابقات زحمت کشیده بودندو جوایز تماشاگران حاضر 
درورزش��گاه به قید قرعه س��نگ تمام گذاشت،سام کازرونی 
فرزند مرحوم اصغ��ر کازرونی،نقش اساس��ی وبس��یارتاثیر 
گذار در برگزاری این رقابت ها داش��ت که م��ی تواندالگوی 
خوبی باش��د برای س��ایر جوان ها،البته نقش برادران زیدی 
مدیران آکادم��ی تنیس آپادانا راه��م نباید نادی��ده انگاریم 
 که الحق تالش بس��یارخوبی درامر برگزاری ای��ن رقابت ها

 داشتند.

 دومین مرحله مس��ابقات لی��گ برتر 
وزنه برداری باشگاه های برتر کشورکه 
با حضور )6( تیم ملی حف��اری ایران، 
مناطق نفت خیزخوزستان، نیروی زمینی، نیروی هوایی )عقاب(، 
پدافند هوایی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( وذوب آهن اصفهان در 
روزهای اول ودوم آبان ماه 93 در خانه وزنه برداری شهر تاریخی 
اصفهان برگزارشده بود باقهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان به پایان 
رسید.دراین پیکارها که با شرکت قهرمانان ملی پوش مسابقات 
آسیایی،جهانی والمپیکی ازویژگی وکیفیت باالیی برخورداربود، 
باحضورحس��ین رضازاده قهرمان س��نگین وزن وزن��ه برداری 
جهان والمپیک رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور،عباسعلی  
منصوری عضوفراکسیون ورئیس کمیته ورزش همگانی مجلس 
ونماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی، سعید آذری 
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن ورئیس هیئت وزنه برداری استان 
وجمع کثی��ری ازقهرمانان و ورزش��کاران رش��ته های مختلف 
ورزشی ازس��ه پیشکس��وت وزنه برداری اصفهان )نصراله دلوی 
 با 40س��ال س��ابقه رئیس هیئت وزنه برداری اس��تان( مرتضی

 سیف زاده قهرمان مسابقات بین المللی شوروی سابق ورئیس 
پیش��ین هیئت وزنه برداری اس��تان و علی طالک��وب به پاس 
خدمات ارزشمند وتالش خوبشان درراستای اشاعه وگسترش 
ورزش وزنه برداری بااهداء لوح تقدی��ر وهدایای نفیس  تجلیل 
به عمل آمد، ضم��ن اینکه از اکب��ر جاللی راد ک��ه از قهرمانان 
 وپیشکس��وتان نامداروش��اخص وزنه برداری اصفهان به شمار

می آیددعوت ش��ده بود درمراسم تجلیل از پیشکسوتان حضور 
پیداکند که متاس��فانه عدم حضور این قهرمان بااخالق درپرده 

ابهام باقی ماند!
واما درپای��ان دوروزرقابت ه��ای میلی متری وبسیارحس��اس 
تی��م ذوب آه��ن ب��ه لط��ف  میزبان��ی ودرخش��ش مجی��د 
عسگری،مسعود چترائی،بهدادس��لیمی )قوی ترین وزنه بردار 
آس��یا،جهان والمپیک دردس��ته 105+کیلو( ورس��ول نادری 
بامجم��وع )53/87( امتیاز به مقام قهرمانی دس��ت یافت وتیم 
 های ملی حفاری با مجموع) 53/61( امتی��ازو نیروی زمینی با

 

 )65 /50 ( امتی��از مق��ام دوم وس��وم راکس��ب کردن��د .
درانفرادی:دس��ته 56کیلوگرم،مجی��د عس��گری ازذوب 
آهن،دردس��ته 61کیلومیثم فیروزی ازملی حفاری،دردس��ته 
69کیلوسجاد بهروزی از ملی حفاری، دردسته 77کیلو مسعود 
چترایی از ذوب آهن،دردسته 85کیلو کیانوش رستمی از ملی 
حفاری، دردس��ته 94 کیلومیثم محبی ازملی حفاری، دردسته 
105کیلوسعید محمد پور ازنیروی زمینی ودر دسته 105+ کیلو 
 بهداد سلیمی از ذوب آهن اصفهان عنوان های قهرمانی رابه دست

 آوردند.

انتظار، 2 طالو دوسهمیه المپیک ازمسابقات جهانی 
است !

حس��ین رضازاده رئی��س فدراس��یون وزنه ب��رداری جمهوری 
اسالمی ایران ازاعزام 8 وزنه برداربه مسابقات جهانی قزاقستان 
خبردادوافزود:ما درمس��ابقات جهانی قزاقس��تان با8وزنه بردار 
شرکت می کنیم اما 6 نفررابرای گرفتن سهمیه المپیک معرفی 
خواهیم کرد که دربین 75 کشورو650 وزنه بردارزن ومرد، رقابت 
سخت و سنگینی را پیش بینی می کنیم که انتظارکسب دوطال 
ودوسهمیه المپیک داریم.رضازاده درگفت وگو باخبرنگار زاینده 
رود با بیان این مطالب تصریح کرد:دردس��ته 85 کیلو،کیانوش 
رس��تمی حداقل با یکصد وزنه بردارباید رقابت داشته باشد که 
امیدواریم که برای کسب سهمیه المپیک این بار وزنه های خوبی 
رابزند،وی اضافه کرد:مدال طالی دسته فوق سنگین)105+کیلو( 
همواره دراختیاروزنه برداران ایران بوده والحمداله بهدادسلیمی 
جوان شایس��ته وقوی ترین وزنه بردارفوق س��نگین کشورمان 
نه تنها مدال طالی آس��یا راگرفته که رکورد آسیایی که متعلق 
به خود ایش��ان بود راهم ترقی داده که یقی��ن دارم مدال خوش 
رنگ المپیک 2016رابا اقتدار وشایستگی تصاحب کند.رئیس 
فدراس��یون وزنه بردارکشوربا اش��اره به پارگی مینیسک زانوی 
بهادر موالیی گف��ت: هفتم آبان ماه این وزنه بردارخوب دس��ته 
105کیلوکش��ورمان تح��ت عمل جراح��ی قرارم��ی گیرد که 
امیدواریم بهبودی کامل رابه دست بیاورد و درمسابقات جهانی 

قزاقستان تیم ملی اعزامی راهمراهی کند.

 اصغر 
قلندری
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   7/582

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان 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 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 139360302015005070 مورخ 93/06/30 طیبه کریمی ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/24 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015005089 مورخ 93/06/31  لطف اله هدایتی چرمهینی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 739/04 مترمربع مفروزی از پالک 
373/164 واقع در محمود آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی .
3 - رای شماره 139360302015005090 مورخ 93/06/31  خدیجه جعفریان چرمهینی 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 925/59 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
چرمهینی  لطفی  حیاتقلی   93/06/31 مورخ   139360302015005091 شماره  رای   -  4
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 568/43 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت  بخش 10  آباد چرمهین  نصیر  در  واقع  اصلی   - پالک 379 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015005092 مورخ 93/06/31  زهرا کوهکن ریزی فرزند 
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 841/70  یکبابخانه  به ششدانگ  منصور نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015005093 مورخ 93/06/31  زهرا کوهکن ریزی فرزند 
از پالک  مفروزی  مترمربع  به مساحت 169/45  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  منصور 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015005095 مورخ 93/06/31  طوطی اسماعیلی دورباطی 
از  فرزند علیجان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/89 مترمربع مفروزی 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علیجان نقدی دورباطی.
8 - رای شماره 139360302015005096 مورخ 93/06/31 فضل اله خوشبخت دورباطی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 499/98 مترمربع مفروزی از پالک 
194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ماه رخ سلطان سماعی.
9 - رای شماره 139360302015005097 مورخ 93/06/31  امیر سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139360302015005098 مورخ 93/06/31  الهه سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015005099 مورخ 93/06/31 مجید سلیمیان ریزی فرزند 
مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/76 
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 139360302015005100 مورخ 93/06/31 احمد رضا لطفی چرمهینی 
فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 561/04 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت  بخش 10  آباد چرمهین  نصیر  در  واقع  اصلی   - پالک 379 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
13 - رای شماره 139360302015005101 مورخ 93/06/31 قربانعلی حیدری چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1073/78 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/26 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
14 - رای شماره 139360302015005102 مورخ 93/06/31 ماه بیگم شیر دم چرمهینی 
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46/09 مترمربع مفروزی 
از پالک 379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علیار تقی زاده.
15 - رای شماره 139360302015005103 مورخ 93/06/31  گوهر محمدی بداغ آبادی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/32 مترمربع مفروزی از پالک 
106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمود میرصفایی ریزی .
16 - رای شماره 139360302015005104 مورخ 93/06/31 فاطمه رستم پور فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 262/41 مترمربع مفروزی از پالک 103/1 واقع 
در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی 

جعفری چمگردانی.
ریزی  سلیمیان  سعید    93/06/31 مورخ   139360302015005106 شماره  رای   -  17
فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015005107 مورخ 93/06/31  الهه سلیمیان ریزی فرزند 
 149/78 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  مرتضی 
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  مجید    93/06/31 مورخ   139360302015005108 شماره  رای   -  19
فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عبداللهی  گودرز  سید    93/06/31 مورخ   139360302015005109 شماره  رای   -  20
فرزند سید علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/97 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015005112 مورخ 93/06/31  علی بابا نقدی دورباطی 
فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابراهیم نقدی.
فرزند  نوری  جالل    93/06/31 مورخ   139360302015005113 شماره  رای   -  22
عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/83 مترمربع مفروزی از 
پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فرهاد کریمی.
23 - رای شماره 139360302015005118 مورخ 93/06/31  احمد حاجی علی اکبری 
ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/30 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  اکبری  اسماعیل  مورخ 93/06/31   رای شماره 139360302015005120   -  24
رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/75 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015005121 مورخ 93/06/31  زهره عزیزاللهی فرزند 
خدارحم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/75 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

26 - رای شماره 139360302015005122 مورخ 93/06/31 مصطفی بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  حاتمی  ابراهیم   93/06/31 مورخ   139360302015005125 شماره  رای   -  27
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
28 - رای شماره 139360302015005126 مورخ 93/06/31 صدیقه حاتمی ریزی فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 106 - اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
29 - رای شماره 139360302015005131 مورخ 93/06/31 فاطمه قربانی ریزی فرزند 
مترمربع   252/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  جواد 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015005132 مورخ 93/06/31  زهرا قربانی ریزی فرزند 
مترمربع   252/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  جواد 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015005134 مورخ 93/06/31  محمد باقریان ریزی فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/13 مترمربع مفروزی از پالک 106/5 
- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی احمد باقریان ریزی.
32 - رای شماره 139360302015005135 مورخ 93/06/31 محمد صادقی کله مسلمانی 
فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248 مترمربع مفروزی از پالک 
348 - اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی لطفعلی سلطانی .
ملک  زاده  زبیده حسن  رای شماره 139360302015005136 مورخ 93/06/31    -  33
آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/71 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی رضا اسکندری دورباطی .
34 - رای شماره 139360302015005138 مورخ 93/06/31  کبری ملکی ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  عباس  تقی  محمد   93/06/31 مورخ   139360302015005139 شماره  رای   -  35
فرزند حسن نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع 
الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015005140 مورخ 93/06/31  خدیجه نعمت الهی فرزند 
از پالک  به مساحت 125/26 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  منوچهر نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015005142 مورخ 93/06/31  حسن رنجبر فرزند محمد 
جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/95 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
از مالک  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015005143 مورخ 93/06/31  محمود جعفریان ریزی 
فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 651/10 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015005146 مورخ 93/06/31  سید محمد موسوی ریزی 
فرزند سید علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/26 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015005147 مورخ 93/06/31 سید محمد موسوی ریزی 
فرزند سید علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/27 مترمربع مفروزی از 

پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 
از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

فرزند  کرباسیان  علی    93/06/31 مورخ   139360302015005149 شماره  رای   -  41
عبدالعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298/87 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 139360302015005150 مورخ 93/06/31  اکبر لکهای ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   170/23 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  ابراهیم 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139360302015005152 مورخ 93/06/31 باقر سبکتکین ریزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89/05 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
از مالک  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یک شنبه مورخ 93/08/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشـنـبه مورخ 93/08/19
اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان

مفاد آرا
7/461 شماره: 103/93/1413/58-1393/7/15 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 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 دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
شماره  سیدمحمدبه  فرزند  بیدگلی  سیدیان  اله  ولی  4176هیات:آقای  شماره  رای  1ـ 
شناسنامه 161 وخانم زهرا فردنژاد آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 585 )بالمناصفه( 
در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 276/35مترمربع پالک 2230فرعی  از 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1033هیات:آقای مصطفی غفاریان بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
21 و خانم زهرا در بندی مفرد فرزند حسن شماره شناسنامه 231)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 289/75مترمربع پالک 297 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  4204هیات:آقای علی اکبررحمانی نوش آبادی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  نزادی  زهرا  خانم  و   7785 شناسنامه 
5245)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  94 مترمربع  پالک 767فرعي 
مجزی شده از 59 فرعی  از 41 اصلی  واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 4210هیات:آقای محسن بابائی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 281 
وخانم  اقدس نصیری آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه11697 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 160/50مترمربع پالک 4812 فرعی مجزی شده از8فرعی 
از  2840 اصلی  واقع در ریگستان دیمکار و 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
سید  فرزند  آبادی  نوش  سکوت  محسن  سید  4194هیات:آقای  شماره  رای   -5
ابوالقاسم شماره شناسنامه 140وخانم نرگس سلیمی نوش آبادی فرزند دخیل شماره 
شناسنامه266 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت138مترمربع پالک 
3658 فرعی مجزی شده از 1392و1393 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  4203هیات: خانم صدیقه آبیاری فینی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه89 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/10مترمربع پالک 4813فرعی مجزی شده  

از 37 فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 4166 هیات : آقای عزیزاله خانی آرانی   فرزند حسین بشماره شناسنامه 
8172 وخانم فاطمه خانی آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 291 )بالمناصفه(در 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 252 مترمربع پالک1409فرعی مجزی شده از 235 
فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  مرتضی  سید  فرزند  شمسی  محمد  سید  :آقای  3686هیات  شماره  رای  8ـ 
  630 شناسنامه  شماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  اسماءقنبری   خانم  و   467 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/60 مترمربع پالک 125فرعی 

مجزی شده از3 فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
الحسینی نوش آبادی فرزند سید  :آقای سید مسلم سادات  9ـ رای شماره 4172هیات 
هاشم شماره شناسنامه  80  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 73/50مترمربع 
پالک766فرعی مجزی شده از  23 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آبادنوش آبادبخش 

4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  4190هیات:آقای  آقا احمد درخشی فرزند رضا به شماره شناسنامه  
7697 وخانم طاهره سعدآبادی آرانی  فرزند حبیب  شماره شناسنامه 377 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 484مترمربع پالک 2288 اصلی واقع در اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 3924هیات:آقای مرتضی اسماعیل زاده نوش آبادی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 48433 و خانم معصومه سادات قریشی کهنگی فزرند سید ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 2106)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 86مترمربع پالک 
3653فرعی مجزی شده از 1903 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  ابراهیم  فرزند  آبادی  نوش  عابد  محمد  آقای  4208هیات:  شماره  12-رای 
شناسنامه  4999 )نسبت به 4دانگ( و خانم اعظم چاوشیان نوش آبادی فرزند حسین 
مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2دانگ(  به  )نسبت   93 شناسنامه  شماره 
268مترمربع پالک 768فرعی مجزی شده از 106 فرعی  از 41اصلی واقع درحسن آباد 

نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 3852 هیات:آقای امیر حاجی علی اکبری بیدگلی فرزند شمس اله بشماره 
شناسنامه 74  وخانم زهره خالقی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 605)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84 مترمربع پالک2129فرعی مجزی شده از 3 اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  3656هیات:خانم صدیقه قدیری آرانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  
366 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 67/99مترمربع  پالک شماره7680 فرعی 
مجزی شده از 1189 فرعی از2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی  آران 

وبیدگل 
15- رای شماره3265هیات خانم اقدس پریشان بیدگلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
67  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/40مترمربع پالک شماره 536فرعی 
مجزی شده از491 فرعی از 2703اصلی واقع در دوالب بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
16-رای شماره 3262هیات:آقای محمد جواد عنایتی نژاد بیدگلی  فرزندعباس بشماره 
شناسنامه9997  وخانم زهره سرمدی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 412 
)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه به مساحت120/15مترمربع پالک 124فرعی مجزی 

سده از 3 فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 3606هیات:آقای نعمت اله رجبیان آرانی   فرزند مسلم بشماره شناسنامه 
86 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/65 مترمربع پالک 1390فرعی مجزی 

شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره 3458 هیات: آقای ابوالفضل مشتاق فرزند حسین بشماره شناسنامه 
375وخانم سمیه سادات عباس زاده آرانی فرزند مسلم شماره شناسنامه 416)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 200/80 مترمربع پالک1388 فرعی مجزی شده 

از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  مائلیان  ماشااله  3579هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه88 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118/75مترمربع پالک 3650فرعی  
مجزی شده از 1677 وقسمتی از مشاعات 2515 فرعی از 40اصلی واقع درنوش آباد 

بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره3953هیات: آقای حمید رضا صالحی پوربیدگلی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه  8838  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 201/70مترمربع پالک شماره 
بخش  اماکن  در  واقع  اصلی    859 مشاعات  از  از1و2و3وقسمتی  مجزی شده  7فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 3521هیات:آقای محمد ملکیان آرانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
203در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/80 مترمربع پالک شماره 1002فرعی 

مجزی شده از340 فرعی از2645اصلی واقع در وشاد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
شماره  فرزندرمضانعلی  آرانی  آسیابی  ابوالقاسم  آقای  4168هیات:  شماره   رای  22ـ 
شناسنامه 313)نسبت به 1/5 دانگ( وخانم فاطمه وحیدی آرانی فرزندسیف اهلل شماره 
ابوالقاسم  فرزند  آرانی  مطیعی  اشرف  وخانم  1/5دانگ(  به  112)نسبت  شناسنامه 
شماره شناسنامه  77 )1/5 دانگ ( آقای رمضانعلی آسیابی آرانی فرزند هالل شماره 
مساحت251/95مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  دانگ(در شش   1/5(  7081 شناسنامه 
پالک 1408فرعی مجزی شده از142 فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23ـ رای شماره 3881هیات:آقای عباس اسمعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله به شماره 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   یان  امینی  معصومه  وخانم    345 شناسنامه 
88مترمربع  مساحت  به  مسکونی   باب ساختمان  یک  دانگ  8402)بالمناصفه(در شش 
پالک 1400فرعی مجزی شده از 235 فرعی از  2640 اصلی واقع آران دشت بخش3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علی  امید  محمد  فرزند  جهانمردی  علی  هیات:آقای  شماره3902  رای  24ـ 
شناسنامه 643  و خانم ناهید سعدآبادی آرانی فرزند رضا)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 192مترمربع پالک 2223فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  نعیمی  مصطفی  4189هیات:آقای  شماره   رای   -25
پالک  مترمربع   به مساحت  3625  کارگاه  باب  یک  دانگ  در شش  شناسنامه   117  

375فرعي از 1اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندعلی  آرانی  پور  قاسم  محمد  میرزا  هیات:آقای   3261 شماره  رای  26ـ 
شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  آرانی   چاقیان  محترم  وخانم    4085 شناسنامه 
 11 پالک  291/72مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  6604)بالمناصفه(در 

فرعی  2337 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
فرزند جواد شماره  آبادی  نوش  اله سالکیان  روح  رای شماره  4202هیات:آقای   -27
شناسنامه 145 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت170/90مترمربع پالک 422فرعی 

43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  رحیمی  محمد  آقای  4200هیات:  شماره   رای  28ـ 
شناسنامه90  وخانم فاطمه آکسته فرزند محمد  شماره شناسنامه 216)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 250مترمربع پالک 3655فرعی مجزی شده از3003 

فرعی  از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
   آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم طاهره بیگم چاوشي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه شماره 
2/1911 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا شده که سندمذکورذیل ثبت8142 
درصفحه 583 دفتر64 بنام ذبیح اله سپهر ثبت و صادرشده سپس نامبرده بموجب سند 
بیگم  به طاهره  را  تمامت ششدانگ  دفتر3 شهرضا   59/2/31  – رسمي شماره 59358 
چاوشي انتقال داده است اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است 
که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
یا  .واگر سند مالکیت  نمود  به متقاضي تسلیم خواهد  المثني را طبق مقررات صادر و 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  بر وجود  مبني  جلسه  گردد صورت  ارائه  معامله  سند 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي مزایده مال غير منقول

بر اساس پرونده  اجرائی  به شماره بایگانی 9000004 تمامت ششدانگ یکبابخانه شماره 
هفت هزاروهشتصدوهفتادوهفت مفروزی از دویست وشصت فرعی واقع در فضل آباد 
دو اصلی بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت دویست وشصت ونه متر ونوددو صدم متر 
مربع  مورد ثبت صفحه 417و420  دفتر233 با حدود اربعه ذیل:شماال به طول 5 / 25 متر 
دیوار به دیوار خانه شماره 7879 / 2 شرقا به طول 80 / 10 متر در ودیواریست به کوچه 

 عمومی وقنات دست قمشه جنوبا به طول 05 / 25 دیواریست به دیوار پالک 7876 / 2 
غربا به طول 75 / 10 متر دیوار به دیوار خانه 7202 / 2 حقوق ارتفاقی ندارد به نام 
اعظم السادات قرشی ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 25815 
مورخ 14/ 09/ 1388 دفتر اسناد رسمی شماره 106 اصفهان از طرف نامبرده در  بانک 
ملت قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکارتقاضای صدور اجرائیه نموده و 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان باستناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد 
ارزیابی  اجرا وبرگ  تنظیمی توسط مامور  قرار گرفته وبرابر صورت مجلس  ارزیابی 
فعلی  در وضعیت  گردید.  وارزیابی  توصیف  بدین شرح  دادگستری  کارشناس رسمی 
ملک فوق الذکر به صورت یک باب منزل مسکونی با مساحت عرصه 269/92 مترمربع 
واعیانی در دو طبقه مشتمل بر طبقه زیرزمین با تراز 30 / 1 - متر از کف محوطه با 
سطح زیربنای حدود 75 متر مربع وطبقه هم کف مشتمل بریک واحد پارکینگ مسقف 
که دروضعیت فعلی با درب آلومینیوم مسدود شده است وسرویسهای بهداشتی درطول 
راهرو ومنتهی به راه پله دسترسی به قسمت زیرزمین وطبقه مستقر روی سقف زیرزمین 
وروی سقف پارکینگ با سطح زیربنای حدود 50/ 224 مترمربع میباشد.مشخصات بنا 
مشتمل بردیوارهای آجری سقف تیر آهن وتیرچه بلوک - قسمت زیرزمین بدنه کاشی-

کف موزائیک با یک ستون میانی ودرب وپنجره آلومینیوم به قسمت شرقی مشرف به 
تراس مسقف با بدنه وکف سنگ پالک چینی- طبقه روی زمین شامل سالن نشیمن با 
کف سرامیک وبدنه گچ وکاغذ دیواری ویک ستون فلزی درداخل سالن ودرضلع غربی 
سالن یک اطاق خواب وآشپزخانه با بدنه کاشی وکابینت فلزی وآب گرمکن دیواری با 
کف سرامیک وپاسیو با پنجره آلومینیوم وکف وبدنه سرامیک - درقسمت روی سقف 
پارکینگ یک اطاق خواب با کف سازی موزائیک -چهارچوب دربها فلزی -دربهای داخل 
چوبی با روکش گردو ورنگ نیم پلی استر - نمای خارجی بنا وبدنه دیوار محوطه سنگ 
پالک 7 سانتی چینی - کف پارکینگ وبدنه سرامیک بانضمام یک واحد سرویس بهداشتی 
درگوشه حیاط با امکان دسترسی از طریق دستگاه پله با سنگ چینی دست ونرده سنگ 
چینی وسنگ های گلدونی خراطی شده به محوطه تراس سنگ فرش وسالن نشیمن روی 
زیرزمین مرتبط میباشد.سطح کل زیربنا با مشخصات فوق الذکر حدود 300 مترمربع با 
قدمت ساخت باالی 20 سال بازسازی شده دارای مشترکات آب وبرق وگاز میباشد.با 
عنایت به موقعیت محل ومساحت عرصه واعیان ومشخصات بنا ومشترکات ودرشرایط 
کنونی رکود معامالت کل ششدانگ عرصه واعیان ومشترکات وملحقات یک بابت منزل 
مسکونی به شماره پالک ثبتی 7877 / 2 جمعا به مبلغ یک میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون 
ریال ارزیابی گردیده است. وطبق اعالم مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان فاقدبیمه 
میباشددر جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ 05 / 09 / 1393 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد.

از آن جلسه  بعد  ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  چنانچه روز مزایده 
مزایده تشکیل میگردد مزایده از مبلغ کارشناسی یک میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون ریال  
شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا خ حافظ شرقی کوچه 
برهان منزل شخصی کد پستی 8613655941 از موردمزایده بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه  انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی 
ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت 
میگردد. ومنتشر  درج  درتاریخ 04/ 08/ 1393  اصفهان  رود چاب  زاینده  روزنامه   در 

یوسفیان مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا
مزایده 

7/455 شماره آگهی: 139303902004000153 شماره پرونده: 9204002004000384 
آگهی مزایده پرونده اجرایی پرونده شماره: 9201032 1- ششدانگ یک باب خانه قطعه 
دوم تفکیکی به شماره 1231 فرعی مجزی شده از 1142 فرعی به مساحت 75 مترمربع 
واقع در قریه آفاران 24 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اتوبان خیام – کوچه 
آرین – شماره29- بن بست عدل – پالک شماره 20 که سند مالکیت آن در صفحه 376 
دفتر 354 امالک ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل دیواریست به شارع به طول 
 3/75 متر شرقًا درب و دیواریست در دو قسمت اول به طول 1/80 متر پخ است دوم 
به طول 13/75 متر به شارع جنوبًا دیواریست به دیوار قطعه سوم تفکیکی به طول 5/10 
متر غربًا دیواریست اشتراکی به قطعه اول تفکیکی به طول 15/10 متر حقوق ارتفاقی 
زیرزمین  و  طبقه  یک  در  ایست  خانه  فوق  پالک  کارشناس رسمی  نظر  طبق  که   ندارد 
دارای اسکلت فلزی – دیوارهای آجری – سقف تیرآهن و آجر – دارای درب و پنجره 
فلزی که آشپزخانه و حمام و توالت آن در سمت جنوب ساخته شده دارای دیوارهای 
کاشی و کف سرامیک - دارای آبگرمکن- نمای جنوب ساختمان و دیوار حیاط سنگ 
دارای پالک  می باشد.  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  دارای   – موزاییک  کف حیاط   –  سفید 
سال   25 حدود  آن  اعیانی  عمر  از  است  اعیانی  مترمربع   70 و  عرصه  مترمربع   75 
دستگاه  یک  اعیانی  دانگ  شش   -2 اصفهانی  عطائی  مصطفی  آقای  ملکی  گذرد  می 
آپارتمان جنوب غربی واقع در طبقه دوم پالک 5749 فرعی مجزی شده از 2431 فرعی 
از 15182 به مساحت 150/50 مترمربع که 10/01 مترمربع آن مساحت تراس است با 
قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
"– خیابان کاوه – خیابان اشراق – کوچه آبان – کوچه اخوان – مجتمع مسکونی میثاق – 
واحد شماره5 که سند مالکیت آن در صفحه 493و496 دفتر 205 امالک   – طبقه دوم 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول به طول 4/80 متر دیوار اشتراکی است با 
آپارتمان 5747 فرعی دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی و سوم غربی است به 
طولهای 1/5 و 0/47و1/5 متر پنجره و دیوار اشتراکی است با فضای نورگیر مشاعی 
سوم در دو قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای 2/23و0/63 متر دیوار اشتراکی 
است با آپارتمان مرقوم شرقًا اول در سه قیمت که دوم پخ شکل و سوم شمالی است به 
طولهای 2/81و0/31و1/83 متر دیواریست با راه پله و آسانسور مشاعی دوم به طول 
2/30 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 5750 فرعی جنوبًا در چهار قسمت که اول 
به  دیواریست  و  پنجره  متر  1/06و4/83و0/96و2/58  طولهای  به  است  مورب  و سوم 
فضای خیابان غربًا در 9 قسمت که قسمتهای دوم و چهارم جنوبی و ششم و هشتم 
شمالی است به طولهای 2/09و0/62و1/39و2/70و4/30و3/33و0/28و2/46 متر پنجره 
و دیواریست به فضای خیابان که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یک 
دستگاه آپارتمان در یک مجموعه آپارتمان 24 واحدی که در شش طبقه ساخته شده 
قرار دارد اسکلت مجموعه بتن آرمه و نمای آن آجری – دارای آسانسور و یک دستگاه 
پارکینگ برای هر واحد – آپارتمان جنوبی دارای دربهای چوبی و پنجره آلومینیوم – 
دیوارهای داخلی نقاشی و سقفها ابزار خورده – کف آن سرامیک – دارای آشپزخانه 
اوپن با کابینت فلزی –دارای هال و سالن و سه اطاق خواب – دارای آب و برق و گاز 
بیش از 12 سال از ساخت آن می گذرد.  گرمایی آن بخاری و سرمائی آن کولر –   –
ملکی است  تراس مسقف  آن  مترمربع  که 10/5  مترمربع  به مساحت 150/5   آپارتمان 

آقای مصطفی عطائی اصفهانی و خانم مسعوده آقا ابراهیمیان )بالسویه هر یک نسبت به 
سه دانگ مشاع( که طبق سند رهنی شماره 135136 -83/12/15 دفترخانه 72 اصفهان 
رهنی  سند  نامه  بیمه  مدت  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  پارسیان  بانک  رهن   در 
فوق تا تاریخ 94/4/30 می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 93/08/26 در 
اول  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/500/000/000 ریال برای 
پالک شماره 24/1231 و از مبلغ پایه 2/710/000/000 برای پالک شماره 15182/5749 
فروخته می شود. نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  به هر کس خریدار  و   شروع 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در  مصرف  و  اشتراک  حق  یا  و 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
اصفهان  زاینده رود چاپ  در روزنامه  نوبت  یک  در  آگهی  این  مسترد می گردد ضمنًا 
مورخ 93/08/04 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
نماید.م الف:18940  سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در  مخصوص  فیش   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

8/42 آقای اصغر قنبری راشنانی دارای شناسنامه شماره 45965 به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسۀ 3524/93ح10 
توضیح داده که شادروان رسول قنبری راشنانی بشناسنامه 1274935113 در تاریخ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر   92/6/30
است به افراد ذیل:1- مریم قنبری راشنانی ش.ش 837 )مادر( 2- اصغر قنبری راشنانی 
ش.ش 5965 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18361 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام حسین علیه السالم فرمودند:
هر ی��ک از دو نف���رى که می��ان آن ها نزاع��ی واقعی 
ص��ورت گب��رد و یک���ی از آن دو رضای��ت دیگرى را 
بج�وی�د ، سبقت گی�رن�ده اهل بهشت خ�واه�د ب��ود. 423
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شلغم بخورید  
 ش��لغم دارای مواد معدنی است که برای پیشگیری 
از انواع سرطان مفید می باشد و همچنین در تصیفه 
خون و تقویت سیس��تم ایمنی در برابر بس��یاری از 

بیماری های عفونی نقش دارد.
 یک کارشناس تغذیه گفت: ش��لغم را بدون پوست 
گرفت��ن و قطعه قطعه ک��ردن و به ص��ورت پخار پز 

پخت کنید.
شلغم سبزی است که از نظر طب قدیم ایران گرم و 
تر به شمار می رفته و به عالوه برای درمان اکثر دردها 

استفاده می شده است.
 وی معتقد است شلغم مواد معدنی فراوانی دارد که 
کلس��یم و منیزیم از مهمترین این مواد است و برای 
رشد و نمو استخوان خصوصاً در نوجوانان، زنان باردار 

و زنان شیرده توصیه می شود.
به گفته این کارشناس تغذیه مقداری پتاسیم نیز در 
شلغم وجود دارد که در تنظیم فشارخون نقش دارد 
و همچنین فسفر و آرسنیک موجود در این گیاه برای 
تقویت گلبول های سفید و سیستم ایمنی مفید است 
و از همین رو شلغم برای پیشگیری از سرماخوردگی 

در فصل های سرد سال کاربرد بیشتری دارد.
 شلغم سرشار از ویتامین های گروهB است که برای 
درمان و پیش��گیری از شوره س��ر مفید می باشد و 
همچنین اس��ید فولیک موجود در آن در درمان کم 

خونی کارآیی دارد.
وی افزود: ش��لغم دارای مواد معدنی است که برای 
پیشگیری از انواع سرطان مفید می باشد و همچنین 
در تصیفه خون و تقویت سیس��تم ایمن��ی در برابر 

بسیاری از بیماری های عفونی نقش دارد.
 گوگرد، ویتامین C و فیبر از دیگ��ر مواد موجود در 
شلغم است که این کارشناس تغذیه از آن ها نام برد و 
یادآوری کرد: فیبر موجود در این گیاه در کاهش اسید 
اوریک، تری گلیسرید و کلس��ترول مفید است و از 

سرطان روده پیشگیری می کند.
 ترکیباتی در شلغم وجود دارد که برای کاهش قند 
خون در افراد دیابتی مفید است و همچنین مدر بودن 

شلغم می تواند در دفع سنگ مثانه تاثیر گذار باشد.
 A وی با بیان اینکه ش��لغم منبع خوبی از ویتامین
اس��ت، تصریح کرد: این ویتامین برای درمان شب 

کوری و تقویت حافظه مفید است.
 این کارشناس تغذیه معتقد است موادی که در شلغم 
وجود دارد برای تسکین سرفه های سرماخورگی و 

تقویت سیستم تنفسی مفید می باشد.
 به گفته شیرمستی شلغم س��بزی کم کالری است 
و در رژیم های الغری جز س��بزیجات آزاد محسوب 

می شود.
وی گفت: همچنین در گذشته ش��لغم را به صورت 
پخته و له شده به صورت پمادی برای رفع ترک پا به 

کار می برده اند.
 این کارشناس تغذیه در خصوص نحوه صحیح پخت 
شلغم هم اظهارداشت: شلغم را با پوست و بدون اینکه 
قطعه قطعه شود باید پخت، زیرا قطعه قطعه کردن 
موجب می شود بخش زیادی از مواد مغذی آن وارد 

آب شود و هدر برود.
 شیرمستی خاطرنش��ان کرد: همچنین بهتر است 
موق��ع پخت ش��لغم از تم��اس مس��تقیم آن با آب 
جلوگیری کرد و ش��لغم را بر روی توری قرار داد تا با 

بخار آب قابلمه بخارپز شود. 

 شوره سر دارید؟
 سرما خورده اید؟

سالمت

 M4lبی ام و قبل از نمایشگاه نیویورک از مدل روباز خودروی
خود با تغییراتی زیاد نسبت به مدل M3 رونمایی کرد.
طراحی و س��اخت خودروهای روباز بسیار حساس و 

مشکل اس��ت. جگوار با مدل F – type خود 
به خوبی از پس آن برآمد. مزدا نیز س��ال 

ها اس��ت که طراحی خوب��ی برای 
خودروهای روباز خود دارد.
اما ب ام و در س��ال های 

اخی��ر فاکتور چش��م 
گیری برای س��اخت 
خودروه��ای روب��از 
نداشت تا اینکه مدل 
M4 روب��از خ��ود را 

عرض��ه ک��رد. ب��دون 
شک M4 با سقف جمع 

ش��ونده را می ت��وان یکی از 
زیباتری��ن خودروه��ای روباز 

تاکنون دیده شده نامید.
 M4 با آمدن فصل بهار ب ام و فرصت را غنیمت ش��مرد و
را قبل از نمایش��گاه خودروی نیویورک معرفی کرد و تمام 
توجهات را به خود جلب کرد. جمع و باز ش��دن سقف این 
خودرو تنها 20 ثانیه طول خواهد کشید.M4 ماهیت اصلی 
خود را از مدل زیبای کوپه الهام گرفته . سقف خودرو پس از 
جمع شدن کامال در قسمت عقب ادغام می شود . M4 را می 
توان پیشرفت بسیاری زیادی نسبت به مدل M3 فراموش 
شده در نظر گرفت.M4 روباز از لحاظ قدرت مدل استاندارد 
4 در خود را با سرعت پشت سر می گذارد. M4 قدرت باالی 
خود را مدی��ون موتور 
ب��و  ر تو

شارژ 3 لیتری خطی با 425 اسب بخار نیرو است. با سیستم 
انتقال قدرت 7 س��رعته و کالج دوبل سرعت این خودرو در 
2. 4 ثانیه به 100 کیلومتر در س��اعت می رس��د.  حداکثر 
سرعت آن نیز 255 کیلومتر بر س��اعت خواهد بود. از دیگر 
ویژگی های این خودرو می توان به سیس��تم دیفرانس��یل 
M فعال ترمزهای ترکیبی M و سیس��تم تعلیق یکپارچه 

M اشاره کرد.
سیس��تم تعلیق دارای 3 حالت راحت ، اسپرت و اسپرت + 
است. در طراحی داخلی این خودرو از تریم چرم قرمزرنگ 
اس��تفاده ش��ده با تمام این تعاریف وزن M6 تنها 90 پوند 
س��نگین تر از مدل پیش��ین یعنی M3 بوده و قیمت پایه 
 این خ��ودرو نی��ز 65000 دالر در نظر گرفته ش��ده

 است.

م��اه مح��رم ک��ه از راه می رس��د خیابان ها 
و کوچه های ش��هرهای مختلف کش��ورمان 
سیاه پوش می شود و پیر و جوان در کنار هم 

به برپایی خیمه های عزاداری برای امام سوم شیعیان می پردازند.
به گزارش خبرنگار زاینده رود عزاداری در برخی ش��هرهای استان 
اصفهان از چند روز پیش از محرم با مراسم هایی ویژه شروع می شود و 
این عرض ارادت به امام مظلوم شیعیان به شیوه های مختلف تا پایان 

ماه صفر ادامه دارد.
تعزیه به عنوان یکی از  روش های عزاداری که در برهه هایی از زمان که 
جور و ستم حاکمان اجازه روشنگری های صریح را از عاشقان و پیروان 
امام حسین )ع( سلب کرده بود، این حماسه عظیم را زنده نگه داشت، 
در کنار مراسم های معمول عزاداری در اغلب شهرستان های اصفهان 
جایگاهی ویژه دارد و در اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان به 
ثبت ملی نیز رسیده است؛ جالب توجه اینکه در اصفهان غالباً لوازم 
و تجهیزات مورد نی��از تعزیه خوانی از نذورات مردم تهیه می ش��ود 
.اصفهانی ها عقیده خاصی به زنده نگه داشتن یاد امام حسین )ع( در 
ایام سال دارند و بر این اساس از گذشته های دور تاکنون در تمامی 
ماه های دیگر سال به جز محرم و صفر نیز مراسم روضه خوانی برای 

اهل بیت در نقاط مختلف شهر اصفهان برپا می شود.
مراسم های معمول ماه محرم در اصفهان همانند دیگر نقاط کشور 
قبل از ش��روع  این ماه با س��یاه پوش کردن تکایا و حسینیه ها  آغاز 
می ش��ود و در دهه نخس��ت ماه محرم نیز به طور معمول صبح ها و 
شب ها مراس��م س��خنرانی و مداحی در نقاط مختلف شهر حاکم 
است.شب های مختلف دهه اول محرم به نام یکی از یاران یا فرزندان 
امام حسین )ع( نامگذاری شده است که در این روز و شب مردم به 
عزاداری برای این یاران می پردارند و اش��عار و مداحی متناس��ب با 

نامگذاری این روزها نیز خوانده می شود.
در روز عاشورا دسته های عزاداری که گل و الی بر سر خود مالیده اند 
با راه اندازی قافله های عزاداری در طول شهر حرکت می کنند و خود را 
به میدان امام )ره( می رسانند تا به طور مشترک به عزاداری بپردازند 

که البته دو سالی اس��ت که این تجمع در 
میدان امام علی )ع( برگزار می شود.
در روزهای تاسوعا و عاشورا به طور 

معمول از صبح مراسم عزاداری 
در ش��هر برپاس��ت و ب��ه طور 

معمول بیشتر مردم شهر در 
این مراسم ها شرکت 

کرده و در ظهر این 
دو روز نیز به طور 

معم��ول در نقاط مختلف ش��هر نذری پخش می ش��ود.همزمان با 
شهادت امام حسین)ع( و یاران باوفای ایش��ان مردم استان ضمن 
 حضور در مراس��م های عزاداری بر مصائب فرزندان و اسرای کربال 
می گریند و به یاد شام غریبان بازماندگان کاروان امام حسین )ع( 

شمع روشن می کنند.
برخی روضه های اصفهان که از بیش از صد سال پیش تاکنون برپا 
شده است و در میان مردم مش��هوریت خاصی دارد که از این جمله 
روضه خانه حاج زرگرباشی در خیابان طالقانی و بانک دار در خیابان 
چهارباغ پایین است.شهرس��تان های اس��تان اصفهان نیز مراسم 
خاص خود را برای عزاداری دارند، به ط��ور مثال مردم لنجان ظهر 
روز عاشورا و تاس��وعا بهترین غذای خود را در سینی گذاشته و به 
پشت در حسینیه ای می روند که سینه زن ها و زنجیرزن ها در آنجا 
مشغول برگزاری مراسم هستند ؛س��اعت 12 ظهر در حسینیه باز 
می ش��ود و مردم در صف های طوالنی، با سینی هایی بر سر که پر از 
نذوراتشان است وارد حسینیه می شوند .در خمینی شهر اصفهان در 
روز عاشورا  قافله ای به طول چند کیلومتر در  خیابان های خاصی از  
شهر به حرکت در می آید که به طور معمول مردم اصفهان از نقاط 
مختلف شهر برای  مشاهده این قافله که در صف نخست آن انبیای 
الهی همچون آدم، نوح، سلیمان و قرار دارند و در ادامه نیز سپاه امام 
حسین) ع(  و عمر بنی سعد هرکدام با پوشش ویژه خود حرکت می 
کنند.غذای نذری اصلی در خمینی شهر این  روز برخالف اصفهان 
که به طور معمول قیمه است آبگوشت است و آش نذری نیز در میان 
مردم پخش می شود.مردم استان اصفهان همگام با سراسر شیعیان 
جهان نماز ظهر عاشورا را با شکوه برگزار کرده و با اقامه نماز ظهر و 
عصر، بر فرهنگ سازی اقامه نماز جماعت و ترویج و اشاعه فرهنگ 

امر به معروف و نهی از منکر تاکید می کنند.
در شب دهم محرم مطابق با شام غریبان مردم اصفهان به طور معمول 
با در دست داشتن شمع در مراسم حاضر می شوند و نذری این شب 

نیز به طور معمول شله زرد است.
در روز چهارم محرم مراسم ش��یرخوارگان حسینی در چند محله 
از جمله در محله در آتش��گاه اصفهان برگزار می شود و 
مادران با در بغل داشتن کودکان ش��یرخوار خود در 
این مراس��م حاضر ش��ده و به عزاداری برای حضرت 

علی اصغر می پردازند.
آیین ه�ای ع�زاداری  

کاشان
همه س��اله آیین ه��ای 
عزاداری م��اه محرم 
در مناط��ق مختلف 
کاشان و اطراف آن نیز 
با ش��ور و عشق خاص 
مردم به اباعبداهلل الحسین 

علیه السالم برگزار می شود.
در ای��ن شهرس��تان ع��الوه بر اس��تفاده از 
عالئم و ادوات ع��زاداری همچون نخل، 
عل��م و کت��ل هرس��اله کاروان های 
شترس��وار از عزاداران سیاهپوش 
همراه با خیمه گاه حس��ینی به 
راه می افتن��د و در س��وگ آن 
حضرت به عزاداری می پردازند 
.مجالس عزاداری در کاشان از 
شب نخست محرم ش��روع و تا 
اواخر ماه صف��ر ادامه دارد که اوج 
برپایی این مجالس از ش��ب نخست 
تا شب شانزدهم محرم است که به شب 

ششم امام حسین )ع( معروف است.یکی از رسوم دیرینه در این شهر 
این است که هر شب از ماه محرم به نام هیئت خاصی است و در واقع 
آن هیئت سعی دارد اوج توان خود را در عزاداری در آن شب به نمایش 
بگذارد و اکثر مردم در آن هیئت حضور می یابند.یکی دیگر از رسوم 
عزاداری در کاشان حرکت هیئت های مختلف از مرکز هیئت تا بازار و 
برپایی مراسم عزاداری در این مکان است که ورود دسته ها به بازار از 
سمت دروازه دولت و بازار مسگرها و سمت پا نخل و بازار گذرنو است 
که پس از طی کردن بازار و بازارچه ها در تیمچه امین الدوله مراسم 
ختم می شود.نخستین دسته عزاداری که به بازار می رود، دسته ای 
است به نام چاووش عزا است که در آخرین روز ذی الحجه یعنی یک 
روز قبل از شروع ماه محرم به بازار شهر می آید و مردم را از فرا رسیدن 
ماه محرم مطلع می کند. سقاها گروه دیگری از عزاداران هستند که در 
قالب چهار دسته در طول دهه نخست ماه محرم با بستن لنگی به کمر 
و انداختن مشک سقایی به دوش و جام های فلزی به دست در بازار 

شهر بین عزاداران ظاهر می شوند و به سقایی می پردازند
از دیگر آداب و سنن ماه محرم در کاش��ان، برداشتن علم و علمات، 
کتل و بیرق، شامل عزاداری در بازار، نخل برداری، شمع زنی و چهل 
منبر، جریده اس��ت؛ نخل برداری که نماد و نش��انه تش��ییع جنازه 
حضرت سیدالشهدا )ع( در روز عاش��ورا است.همچنین ساعاتی به 
غروب روز تاسوعا، مراسم شمع زنی با روشن کردن 72 شمع به تعداد 
یاران امام)ع( در چهل مس��جد و زیارتگاه به یاد چهل منزل اسرای 
کربال توسط بسیاری از نذرداران و عالقه مندان به ویژه بانوان برگزار 
می شود.از غذاهای نذری کاش��ان، گوشت لوبیای آن بسیار شهرت 

دارد که بسیار خوشمزه طبخ شده و خواهان بسیاری دارد.
رسومات عزاداری محرم در شهرستان نطنز

یکی از رس��وماتی که از دیرباز در شهرستان نطنز مرسوم است و در 
روز جمعه قبل از ماه محرم انجام می شود، آیین زیبا و خاطره انگیز 

برافراشتن خیمه های حسینی در حسینیه ها و تکایاست.
این آئین قدیمی در دو ش��هر بادرود و نطنز به صورت جداگانه و با 

برگزاری مراسم ویژه و خاصی برگزار می شود.
در ش��هر نطنز  چهار حسینیه مرکز ش��هر هم زمان در روز جمعه با 
جوانان عاشق در محل حسینیه جمع شده و چادر خیمه را آماده بر 
افراشتن می کنند، بعد از آن زن و مرد و پیر و جوان در حسینیه جمع 
شده و با مراسم نقاره زنی و مداحی و حسین حسین گویان خیمه بر 
افراشته و طناب های آن در چهار طرف بسته و تزئینات داخل خیمه 

توسط جوانان بسته می شود.
این تزئینات شامل پوشش که سقف موقت برای اجتماعی از مردم 

است که از نظر سمبلیک اشاره به خیمه های حضرت سیدالشهدا )ع( 
دارد و جداره ها و پایین پوش نیز با کتیبه هایی از پارچه های س��اده 

مزین به اشعار محتشم کاشانی، سیاه پوش می شود.
در ش��هر بادرود نیز این آئین با نطنز کمی متفاوت است و به جای 
نقاره زنی در هنگام برافراشته ش��دن خیمه، چاوشان اهل بیت )ع( 
با چاوش��ی خوانی در رثای حضرت اباعبداهلل فضای معنوی خاصی 
به مراسم می بخش��ند و مردم آماده عزاداری در ماه در محرم و صفر 

می شوند.
دیگر سنت های رایج عزاداری در استان اصفهان

آیین فرات خوانی از جمله دیگر س��نت هایی است که  که هنوز در 
کاشان و به ویژه مناطق خشک کویری مرسوم است، خواننده اشعاری 
را بر آب فرات می خواند، به طوری که واقعه غم انگیز کربال را در ذهن 
تجسم می کند این آیین نوعی آیین سوگ و مویه است که بیشتر در 

آواز دشتی اجرا می شود .
پیش خوانی نیز یکی از آیین های مناطق روس��تاهای کوهستانی 
کاشان و برخی مناطق است که شکل خواندن آن شبیه سقاخوانی 
اس��ت، ولی محتوای ش��عری آن تفاوت دارد. در برخی از اشعار این 
آیین، ش��خص پیش خوان به طبیعت از سوگ حسین علیه السالم 

گالیه می کند .
آیین سنج زنی یا سنگ زنی: نمایش سنگ زدن گروهی در مخالفت 
با سپاه ملعون شمر به قصد تازاندن اسبان خود بر پیکر بی جان یاران 

حسین علیه السالم است.
آیین وداع خوانی یکی از س��وزناک ترین قس��مت های یک تعزیه 
اس��ت که به صورت گروه خوانی در برخی نقاط کاشان و اطراف آن 
در عزاداری حسین علیه السالم و برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل 
علیه السالم اجرا می شود .آیین خیل عرب یکی دیگر از این مراسم 
است، این آیین نمادی از حرکت طایفه بنی اسد است، حرکتی که 
بعد از جنایت سپاهیان یزید بن معاویه و زمانی که سپاهیان دشمن از 
صحرای کربال رفتند، پیکرهای شهدا بر زمین مانده بود و کسی جرأت 
به خاک سپاری آنها را نداشت.،زنان طایفه بنی اسد که در نزدیکی 
زمین کربال زندگی می کردند با بیل، چوب و هر وسیله دیگر به طرف 

دشت کربال رفتند تا پیکرهای شهدا را به خاک سپارند .
این آیین به صورت نمادین در نوش آباد آران و بیدگل اجرا می شود 
و در آن گروهی عزادار در حالی که لباس سفید عربی بر تن دارند، با 
ضربات ریتم دار نی های چوبی، اشعاری موزون می خوانند و با اجرای 
ریتم و آهنگ سوگ و مویه خود را در غم جانگداز شهادت امام حسین 

علیه السالم و اصحاب باوفایش به نمایش می گذارند .

 M4 معرفی مدل روباز ب ام و 

سنت های ماه محرم در استان اصفهان

شهر گنبدهای فیروزه ای  رخت سیاه بر تن کرد 

رئیس شوراي اسالمي شهر مبارکه از مساعدت 
400 میلیون توماني ش��هرداري وشوراي شهر 
مبارکه به مس��اجد و هیاتهاي مذهبي این شهر 

خبر داد.
خلیل طاهري در همایش هی��ات هاي مذهبي 
شهرس��تان مبارکه که با حضور اعضاي هیئت 
هاي مذهبي و مسئوالن شهرس��تاني و شهري 
در سالن اجتماعات کمیسیون امور بانوان برگزار 
شد، اظهار کرد: این کمک هزینه جهت ترغیب و 
تشویق هیئت هاي مذهبي به جهت تالش هاي 
آن ها و خرید وسایل ، امکانات و تجهیزات مورد 

نیاز هیئت ها و مساجد است.
طاهري ، شهرستان مبارکه را از جمله شهرستان 
هاي مذهبي و پیشگام در برگزاري برنامه هاي 

پرشور محرم و صفر عنوان کرد.
وي نقش هیئت هاي مذهبي و برگزاري هرچه 

باشکوه تر برنامه هاي عزاداري را در ایام محرم و صفر با هدف تقویت 
ارزش هاي انقالب و اسالم موثر دانس��ت وافزود: امام خمیني )ره( 
فرمودند اسالم با محرم و صفر زنده مانده است که با توجه به اهمیت 
برگزاري برنامه هاي عزاداري امام حس��ین )ع( در مبارکه، به این 

مهم توجه بیشتري داشته باشیم.
وي مبارکه را از جمله ش��هرهاي مذهبي و پیش��گام در برگزاري 
برنامه هاي پرشور محرم و صفر عنوان کرد و گفت: در بین کشورها 
ایران و در بین شهرها، مبارکه از جمله مناطقي است که به مراسم 
عزاداري امام حسین )ع( بس��یار اهمیت مي دهد و این خود جاي 

شکرگذاري دارد. 
رئیس شوراي اسالمي شهر مبارکه همچنین از هیئت هاي مذهبي 
مساجد و حس��ینیه ها خواس��ت تا به نظافت، جمع آوري به موقع 
 زباله ها، جلوگیري از اسراف در اطعام شب هاي محرم و …. توجه 

ویژه ایي داشته باشند.
الزم به ذکر است، در این هم اندیش��ي مدیر کل تبلیغات اسالمي 
استان اصفهان ،امام جمعه مبارکه ،نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شوراي اسالمي ، فرمانده انتظامي شهرستان مبارکه مطالب خود را 

در راستاي هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ایام محرم بیان کردند .

مساعدت مالي 4۰۰ میلیون توماني 
شهرداري و شوراي شهر به مساجد و هیئت های  مذهبي مبارکه

فاطمه 
کازرونی
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