
اصفهانی ها ۵ ماه  دیگر مترو سوار می شوند 
سالروز وفات 
 حضرت
 ام البنین )س(
را به مسلمانان 
جهان تسلیت 
می گوییم

واگن های متروی اصفهان ۱۵ اردیبهشت می رسد
تسریع در عملیاتی شدن قطار 

تندروی اصفهان - تهران 3
  » اتاق تزریق  امن« در دست

3 بررسی است 2
دفن  یک متهم به جاسوسی 

در زاینده رود صالح نیست 

3

کرانچار:هنوز حسرت بازی با 
ملوان را می خورم

س��رمربی تیم فوتب��ال س��پاهان اصفهان گف��ت: هنوز 
هم حس��رت بازی با مل��وان را می خورم زی��را این بازی 

می توانست ما را به کورس قهرمانی بازگرداند. 
زالتکو کرانچار بعد از دیدار تیمش مقابل نفت تهران در 
جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار کرد:از تیم در 

کل راضی هستم زیرا شانس قهرمانی...

پمپ بنزین چهار باغ 
بازسازی می شود

امکان ثبت نام تلفنی 
یارانه برای معلوالن

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گف��ت: جایگاه ش��ماره یک این ش��رکت در 
خیابان چهار باغ باال بر اساس موازین و اصول معماری 

این شهر تا شش ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
حس��ین کرد افزود: جایگاه شماره یک شرکت پخش 
فرآورده های نفتی اصفهان واق��ع در خیابان چهارباغ 
باال هم اکنون به دلیل بازس��ازی قادر به ارایه خدمات 
به مردم نیست.برای این بازسازی 16 میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است .

ریی��س اداره آم��ار و اطالع��ات بهزیس��تی اس��تان 
اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه آماده ب��اش 80 پای��گاه 
بهزیس��تی برای ثبت نام یارانه گف��ت: معلوالنی که 
نمی توانند به ص��ورت حضوری به مراکز بهزیس��تی 
 مراجعه کنند در ص��ورت تماس تلفن��ی می توانند،

 ثبت نام کنند.

4
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آب و برق گران نمی شود
وزیر نی��رو با تاکی��د بر این که ت��ا پایان اس��فند ماه قیم��ت آب و برق 
دیگ��ر گران نمی ش��ود جزیی��ات طرح کاه��ش مص��رف گازوئیل در 
صنایع برق کشور را تش��ریح کرد.حمید چیت چیان در حاشیه افتتاح 
طرح ه��ای جدید صنع��ت برق کش��ور، با اش��اره به افزای��ش ظرفیت 
 تولید برق با س��اخت و توس��عه تاسیس��ات ان��رژی تجدی��د پذیر در 

2سال جاری...

2
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افزایش قیمت ها 
در بازار خودرو

به دنبال رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده 
قیمت خودروها در بازار آزاد نیز دو درصد افزایش 

یافته است.
به طور معمول دو ماهه ابتدایی هر س��ال دوران 
رکود شدید و تعطیلی نس��بی بازار خودرو است 
به گون��ه ای که ب��ه دلی��ل کاهش ش��دید تعداد 
مش��تریان قیمت خودروها در این دوران نسبت 
به قیمت های اسفند ماه سال قبل کاهش می یابد.

با این که انتظار می رفت با آغاز سال 93 و تشدید 
رکود بازار خودرو قیم��ت این محصوالت کاهش 
یابد اما رش��د دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده 
از 6 به 8 درصد در س��ال جدید رشد دو درصدی 
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد را به دنبال 
داشته است.این در حالی است که از ابتدای امسال 
ش��رکت های خودروس��از نیز قیمت محصوالت 
خود را با توجه به رشد دو درصدی مالیات بر ارزش 

افزوده معادل دو درصد افزایش داده اند.

 و البته در آینده نیز اع��الم نرخ های جدید بیمه 
شخص ثالث خودروها و هزینه های شماره گذاری 

باعث رشد مجدد قیمت ها خواهد شد.
در این میان در همین بازار راکد فروردین ماه که 
به قول فعاالن بازار خودرو تعداد مشتریان در این 
بازار بسیار کم است قیمت مدل 93 خودروها رشد 
حدود دو درصدی را تجربه کرده است به گونه ای 
که به عنوان مثال قیمت تیبا از حدود 22 میلیون 
و 300 هزار تومان در اس��فند ماه سال گذشته به 

22 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
قیمت 206 تیپ 5 نیز از 38 میلیون و 900 هزار 
تومان به 39 میلی��ون و 300 هزار تومان افزایش 
یافته است. قیمت خودروی تندر E2 90 )فول( 
نیز از حدود 36 میلیون و 800 هزار تومان اسفند 
ماه به 37 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

 البته پ��الک این خودرو 92 ب��وده و مدل 93 آن 
هنوز وارد بازار نشده است.

به دنبال رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده

اعالم نرخ های جدید بیمه شخص ثالث خودروها باعث رشد مجدد قیمت ها خواهد شد

س ایمنا
]عک

تغییر الگوی 
غذایی ایرانیان با 
مصرف غذاهای 
آماده

وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی خبر داد: امسال 
ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان 

در صنعت استان 2
چرا باید استفاده از دوربین دید عقب

4 در خودروها  اجباری شود؟ 2
4

 افزایش ارتباطات اقتصادی 
با کشور اندونزی

3

قیمت بنزین اواخر فروردین 
افزایش می یابد

پمپ بنزین چهار باغ 
بازسازی می شود

 خودروهای جدید 
وارد بازار می شود

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گف��ت: جایگاه ش��ماره یک این ش��رکت در 
خیابان چهار باغ باال بر اساس موازین و اصول معماری 

این شهر تا شش ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
حس��ین کرد افزود: جایگاه شماره یک شرکت پخش 
فرآورده های نفتی اصفهان واق��ع در خیابان چهارباغ 
باال هم اکنون به دلیل بازس��ازی قادر به ارائه خدمات 
به مردم نیست.برای این بازسازی 16 میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است .

2
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 غرب از تکثیر مدل انقالب اسالمی 
در جهان هراس دارد 
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مهلت معرفي مشموالن 
خدمت وظيفه عمومي

سازمان وظیفه عمومي ناجا در اطالعیه اي اعالم کرد:

س  مهر[
]عک

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

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

آگهی فراخوان  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/2/593/2/17خرید 9 تن ورق استيل8104-920مناقصه1

93/2/593/2/17خرید 3 ردیف ناودانی فوالدی5449-920مناقصه 2

93/2/493/2/17خرید چهار ست مواد نسوز ميکسر3675-920مناقصه 3

9300253فراخوان بين المللی4
 R2, خرید و ترميم نسوز ریختنی سطح خنک کننده های ردیف های

R1 کوره بلند شماره 3 
93/1/3093/2/31

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت  اول

HP موضوع فراخوان : خرید تجهیزات شبکه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 530/000/000ریال)پانصدوسی میلیون ریال(

توجه:ضمانت نامه فوق بایستی در زمان ارایه پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی نمی باشد 

نحوه دریافت مدارک:

www.mobarakeh-steel.ir1-از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه-لینک مناقصه ومزایده

  www.ariatender.com2-مرکز اطالعات مناقصات ومزایدات ایران به نشانی اینترنتی

مدارک الزم:تکميل فرم های ارزیابی کيفی ومهروامضای آن، ارایه مس�تندات الزم در خصوص توضيح وتکمي�ل پارامترهای ارزیابی کيفی، نامه اعالم 

آمادگی ورزومه شرکت.

مهلت ارسال مدارک:ساعت16عصر دوشنبه:1393/2/8

نحوه ارسال مدارک : از طریق پست به آدرس اصفهان ، کیلو متر 75 جنوب غربی ، شرکت فوالد مبارکه ، ساختمان مرکزی ، خرید ماشین آالت و قطعات یدکی ، 

صندوق پستی 84815-161 

*هزینه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

*ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03355433175 تماس حاصل فرمائید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کيفی 
) مناقصه شماره 48367194(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
) کد آگهی:ر- 93006(

بدین وس�یله ب�ه اطالع م�ی رس�اند در آگهی منتش�ر ش�ده مربوط ب�ه مناقص�ه صدر االش�اره ب�ا موضوعیت توس�عه و 
 تکمیل فضای س�بز ایس�تگاه اصفهان ، داش�تن گواهی صالحیت از معاون�ت برنامه ریزی ب�ا رتبه پنج در رش�ته آب برای 

م الف 723پیمانکاران الزامی است .

اصالحيه ارزیابی کيفی فراخوان نخست شماره 43/93/1/ط

اداره کل راه آهن اصفهان

R1

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت  اول( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

مودیان محترم مالیاتی
 آیا می دانید

 حداکثر تا پایان اسفند ماه 
 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.
جهت دریافت مبانی و دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون 

 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان

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

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

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

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/1/593/1/18خرید 1370 دست لباس آتشکاری7505-920مناقصه1

93/1/1693/1/27فروش یکدستگاه سنگ محور روسی19-92مزایده  2

نیاز ماشین آالت پایگاه9208785مناقصه 3  خرید قطعات و لوازم مورد
93/1/1693/1/26 خودرو های سنگین )400 دستگاه ( 

9208791مناقصه 4
ارایه خدمات فنی و پشتیبانی جهت انجام فعالیتهای تعمیراتی و 

راهبری در پایگاههای ماشین آالت ) 400و600 دستگاه ( 
93/1/1693/1/26

93/1/493/1/20خرید 25000 جفت دستکش تمام چرمی پنج انگشتی 7982-920مناقصه 5

 خرید قطعات و لوازم مورد نیاز پایگاه ماشین آالت9208788مناقصه 6
93/1/1693/1/26 )600 دستگاه ( 

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت دوم 

چاپ دوم 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شهرداری گلشن در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین کارگاهی 
به مساحت هر کدام 630 متر مربع واقع در منطقه صنعتی شهر گلشن 
از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید . جهت کس��ب اطالعات 
بیشتربه شهرداری گلشن مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل فرمایید. 
تلفن :6 - 03222753525                              فاکس: 03222752300

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 92/12/25 

آگهی مزایده عمومی

جابه جایی ۷۵۰ هزار مسافر از پایانه های مسافربری شهر اصفهان روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلشن



امیر پوردستان :

برگزاری ۴ رزمایش توسط 
ارتش در سال جاری

امیر احمدرضا پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش 
صبح دیروز شنبه در نشس��ت خبری که به مناسبت فرا 
رسیدن 29 فروردین س��الروز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در ستاد نزاجا برگزار ش��د، ضمن تبریک این روز، 
گف��ت: در روزهایی که خیلی از نخبگان آن روز کش��ور 
به فکر انحالل ارت��ش بودند امام توطئ��ه انحالل ارتش 
را خط بطالن کش��یدند و ب��ا این اقدام ش��جاعانه خود 
روحیه ای دوب��اره به فرزندان خ��ود در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران بخشیدند.وی افزود: آمریکایی ها تصمیم 
جدی برای ساقط کردن انقالب داشته اند. ابتدا محاصره 
اقتصادی را در نظر گرفتند سپس موج وسیع ترورهای 
کور و هوشمند را به راه انداختند و نهایتا به گزینه نظامی 
رس��یدند اما ارتش باقدرت در برابر آنها ایستادگی کرد 
و از تصمیم امام در ابقا ارتش بس��یار ناراحت و عصبانی 
بودند.فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه ضمن تشریح 
مأموریت های این نیرو در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: 
مراقبت از مرزها، پش��تیبانی عملیات��ی از قرارگاه های 
ارتش و سپاه، پاکسازی مناطق آلوده به مین و منفجره، 
استقرار سامانه های پدافندهوایی ارتفاع پست با مدیریت 
قرارداگاه خاتم االنبیاء از مأموریت های��ی بود که بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی نیروی ارتش انجام داده است.
پوردستان با بیان اینکه 5 رزمایش بزرگ الگوی توپخانه، 
الگوی پی��اده، بیت المقدس، قمربنی هاش��م و رزمایش 
سایبری را انجام داده ایم، اظهار داشت: رزمایش سایبری 
برای نخستین بار در نیروهای مس��لح انجام می شد که 
البته این رزمای��ش بدون حضور خبرن��گاران به اهداف 
از پیش تعیین شده خود دس��ت یافت.وی همچنین به 
برنامه های نیروی زمینی ارتش در سال 93 اشاره کرد و 
افزود: 4 رزمایش در س��ال آتی پیش بینی کرده ایم. یک 
رزمایش در جنوبشرق و یک رزمایش در جنوبغرب انجام 
می دهیم که با ش��رکت کلیه یگان ه��ای نیروی زرهی، 

توپخانه ای، پهپادی و هوانیروز صورت می گیرد.
پوردستان همچنین از رونمایی جدیدترین سالح نیروی 
زمینی به نام سالح شیش لول محرم با نواخت باال و کالیبر 
50 خب��ر داد و گفت: معدود کش��ورهایی در دنیا از این 
سالح استفاده می کنند که کارشناسان توانمند نیروی 

زمینی مؤفق به ساخت این نوع سالح شدند.
وی تصریح کرد: رونمایی رس��می از سالح محرم در 31 
فروردین صورت می گیرد اما در رژه 29 فروردین از مقابل 

جایگاه عبور خواهد کرد.

اخبار کوتاهیادداشت

 ایران و گروه 1+5 به توافق
 خوب و نهایی می رسند

فردریک هوف در گفت وگ��وی اینترنتی با روزنامه لبنانی الس��فیر 
که روز شنبه منتشر ش��د، افزود: به عنوان یک دیپلمات آمریکایی 
و بخش��ی از مجموعه گروه 1+5 می توانم تاکید کنم که تالش های 
زیادی برای رسیدن به تواق نهایی از س��وی دو طرف صورت گرفته 

است .
وی با بی��ان اینکه برخی موان��ع و اختالف نظرها هن��وز وجود دارد 
خاطرنش��ان کرد: اگر چ��ه حدود یک س��ال و نی��م از فعالیت های 
دولت��ی دور هس��تم ، اما هم��کاران زی��ادی دارم ک��ه در مذاکرات 
هس��ته ای با ایران مش��ارکت دارن��د ، پس م��ی توان��م بگویم که 
 تالش های خس��تگی ناپذیر ، ب��زودی به یک توافق خ��وب و متین 

می رسد.

موتور هواپیماها برای تعمیر به اروپا 
فرستاده می شود

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: قسط پنجم از دارایی 
های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد می ش��ود و با فراهم شدن 
مجوزه��ای الزم برای امکان تعمی��ر موتور هواپیماه��ا، بزودی این 

موتورها به مراکز اصلی تعمیراتی در اروپا ارسال خواهد شد.
حمید بعیدی نژاد رییس دبیرخانه توافق ژنو همچنین افزود: تا امروز 
چهار قسط از هشت قس��ط دارایی های مسدود شده کشورمان آزاد 
شده که با آزادشدن قسط پنجم در هفته آینده، مجموع دارایی های 

آزادشده به دو میلیارد و ٦50 میلیون دالر می رسد.
مدیرکل سیاس��ی و بین المل��ل وزارت امور خارجه ای��ران تصریح 
ک��رد: ای��ن منابع براس��اس سیاس��ت ه��ای بان��ک مرک��زی می 
تواند به خری��د ارزهای خارج��ی، طال و ی��ا خرید همه ن��وع اقالم 
 غیرتحریمی اختصاص یاب��د که در این خص��وص اقدامات الزم در

 جریان است.

 پرتاب کفش به سوی 
هیالری کلینتو ن

یک زن آمریکایی در کنفرانسی مطبوعاتی، به سوی وزیر امور خارجه 
سابق آمریکا کفش پرتاب کرد.

ای��ن ماج��را هن��گام س��خنرانی "هی��الری کلینت��ون" در 
 کنفرانس��ی مطبوعاتی درب��اره بازیاف��ت زبال��ه در "الس وگاس" 

روی داد. 
البته این کفش به کلینتون )٦٦ ساله( برخورد نکرد و با فاصله چند 

سانتیمتری از کنار او رد شد.
پیشتر در سال 2008 میالدی منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی،  جورج  
بوش را به هنگام حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی با نوری المالکی 
نخست وزیر عراق، با دو لنگه کفش هدف قرار داد که یکی از لنگه های 

کفشش به پرچم آمریکا اصابت کرد.
پرتاب کفش به سوی سردمداران سیاسی یکی از بارزترین شکل های 

ابراز مخالفت با عملکرد سیاسی آنها است .

جابه جایی ۷5۰ هزار مسافر از 
پایانه های مسافربری شهر اصفهان

مدیر عامل سازمان پایانه های مس��افربری شهرداری اصفهان گفت: از 
ابتدای فعالیت ستاد تسهیالت نوروزی شهرداری اصفهان تا پانزدهم 
فروردین ماه جاری بی��ش از ۷50 هزار مس��افر از طری��ق پایانه های 

مسافربری جا  به جا شدند.
سیدجالل هاش��می نژاد اظهار کرد: به منظور تأمین امنیت مسافران 
نوروزی اقدامات رفاهی و خدماتی متنوعی در پایانه های پنج گانه شهر 
برنامه ریزی شد تا مسافران با خاطره ای خوش اصفهان را ترک نمایند.

وی اذعان داشت: از 25 اسفندماه سال 92 الی 15 فروردین ماه جاری 
338 هزار و ۷9۷ مس��افر وارد ش��هر و 413 هزار و 98 نفر از اصفهان 

خارج شدند.

آب و برق گران نمی شود
   وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تا پایان اس��فند ماه قیمت آب و برق دیگر 
گران نمی ش��ود جزئیات طرح کاهش مصرف گازوئیل در صنایع برق 

کشور را تشریح کرد.
حمید چیت چیان در حاشیه افتتاح طرح های جدید صنعت برق کشور، 
با اش��اره به افزایش ظرفیت تولید برق با س��اخت و توسعه تاسیسات 
انرژی تجدید پذیر در س��ال جاری، گفت: با تولی��د یک کیلووات برق 
توسط نیروگاه های بادی و خورشیدی حدود یک چهارم لیتر گازوییل 
معادل 20 سنت در مصرف فرآورده های نفتی نیروگاه ها صرفه جویی 

خواهد شد. 
وزیر نی��رو ب��ا اع��الم اینکه در س��ال ج��اری تلف��ات ان��رژی به 25 
درص��د و کاهش آلودگ��ی محیط زیس��ت به دلی��ل ایج��اد نیروگاه 
ه��ای خورش��یدی کاهش م��ی یاب��د، تصریح کرد: س��ال گذش��ته 
 برای تولی��د 920 م��گاوات برق با بخ��ش خصوصی ق��رار داد منعقد

 شده است. 

 فراوانی چغاله  بادام 
و نصف شدن قیمت

رییس اتحادیه باغداران از فراوانی عرضه چغاله  بادام در سال جاری خبر 
داد و گفت: فراوانی عرضه چغاله  بادام در س��ال جاری به دلیل مساعد 
بودن شرایط اقلیمی باعث ش��د تا قیمت آن به کیلویی 10 تا 12 هزار 

تومان برسد.
مجتبی ش��ادلو اظهار کرد: با توجه به ش��رایط اقلیمی مناسب و بهار 
زودرس چغاله بادام در مناطق گرمس��یری و نیمه گرمس��یری زودتر 

برداشت شد.
 با توجه به افزایش تولید و فراوانی عرضه، قیمت این محصول در بازار 
مصرف به حدود 50 درصد قیمت س��ال گذش��ته و کیلویی 10 تا 12 

هزار تومان رسید.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه قیم��ت عم��ده  فروش��ی چغاله ب��ادام درج��ه 
ی��ک ح��دود 9000 توم��ان اس��ت، اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
چغاله ب��ادام از مناط��ق گرمس��یری و نیمه گرمس��یری ن��وار 
مرک��زی و جنوب��ی کش��ور از جمل��ه اس��تان های اراک، ش��یراز، 
 هرم��زگان، بوش��هر، ایالم، ی��زد و غی��ره برداش��ت و به ب��ازار عرضه 

می شود.
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قبول نمی کنیم که دانایی فر به شهادت رسیده باشد

وزیر کشور با اش��اره به آزادی چهار مرزبان ایرانی و اخبار ضد و نقیض در خصوص شهادت گروهبان جمشید 
دانایی فر گفت: افرادی که صاحب نظر نیستند نباید در مس��ائل امنیتی دخالت کنند- آنچنان که ما درحال 

افزایش پیگیری های دیپلماسی  دراین خصوص هستیم.
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امام جمعه موق��ت اصفهان تأکید کرد که م��ردم مذهبی دفن 
فردی متهم به جاسوس��ی و فعالیت علیه امنیت کشور در کنار 

زاینده رود نگران هستند.
آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی در خطبه های نمازجمعه  اصفهان 
پس از سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی و ترک معاصی 
با توجه جدی داد نمازگزاران به نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری، اظهار داشت: »اقتصاد و فرهنگ دو رکن اساسی 

پیشرفت جامعه از نظر اقتصادی و معنوی به شمار می روند.«
امام جمعه موقت اصفهان هم چنین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه 
را نشانی از بغض  ها و کینه های دشمنان خواند و افزود: »خدای 
متعال به دست خود آنان کینه  هایش��ان را آشکار کرد و آنان در 

لحن گفتارشان به خوبی شناخته می  شوند.«
آیت اهلل مهدوی با اشاره به این که یکی از بندهای این قطعنامه 
رعایت توافق نامه ژنو بود، بیان ک��رد: »ما همواره به پیمان های 
خود پای بند هس��تیم و این دس��تور اس��الم اس��ت و هیچ گاه 

نقض کننده پیمان نبوده ایم. «
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، افزود: »یکی 
از توصیه های اتحادیه اروپا، آزاد ش��دن سران فتنه و رفع حصر 
خانگی آن هاس��ت باید گفت ملت ایران هیچ گاه خیانت ورزی 

سران فتنه را از یاد نبرده و نخواهد برد.«
آیت اهلل مهدوی با یادآوری توصیه دیگر اتحادیه اروپا مبنی بر آزاد 

شدن همجنس بازی، این عمل را بی شرمانه  تر از عمل قوم لوط 
دانست و گفت: »کار به جایی رس��یده است که این عمل زشت 
وغیراخالقی را به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر اعالم می  کنند.«

خطیب جمعه اصفهان، تصریح کرد: »توصیه دیگر اتحادیه اروپا، 
تأس��یس یک دفتر نمایندگی در داخل کشور است، باید گفت 
ملت ایران هنوز وجود النه جاسوسی در کشور را فراموش نکرده 
است و از یاد نبرده که برای برانداختن آن النه چه هزینه هایی را 
متحمل شد و ملت اجازه نخواهد داد این تجربه تاریخی دوباره 

تکرار شود.«
آیت اهلل مهدوی، خاطرنشان س��اخت: »توصیه اتحادیه اروپا به 
جلوگیری از نقض حقوق بشر خنده دار و مضحک است، کار به 
جایی رسیده است که خود ناقضان حقوق بشر توصیه می  کنند 

که حقوق بشر را رعایت کنید!«
امام جمعه موقت اصفهان با بی��ان این که طی دو جنگ جهانی 
اول و دوم بیش از 50 میلیون کش��ته برجای گذاش��ته شد، به 
دیگر نمونه های نقض حقوق بش��ر از س��وی غرب اشاره کرد و 
گفت: »سقوط هواپیمای مس��افربری ایران، کشتار در میانمار، 
افغانستان، فلسطین و مانند آن از س��وی آمریکای جهان خوار 

انجام شد.«
آیت اهلل مهدوی با اشاره به توصیه ای مبنی بر رفت وآمد و تماس 
پیدا کردن با غرب به عنوان یکی دیگر از بندهای قطعنامه اتحادیه 

اروپا، ادامه داد: »هنوز اروپا و غرب حال و هوای پیش از انقالب 
اسالمی را در سر خود دارد.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، خاطرنشان 
کرد: »وزارت خارج��ه نباید چیزی را از م��ردم پنهان کند، اگر 
دیداری پنهانی صورت گرفته اس��ت باید بیاین��د برای این کار 
عذرخواهی کنند، حداقل عذرخواهی این بود که س��خن گوی 
وزارت خارجه تغییر می  یافت، این گونه مخفی کاری  ها س��بب 

دوری مردم می شود و به مصلحت نظام نیست.«
آیت اهلل مهدوی هم چنین با اشاره به انتشار اخباری درخصوص 
دفن ریچارد فرای در کنار زاینده رود، اظهار کرد: »قانون باید برای 
همه بالسویه رعایت شود، اگر ممنوعیت دفن در کنار رودخانه 

هست باید برای همه این قانون رعایت شود.«
خطیب جمعه اصفهان متذکر ش��د: »این چه اصراری است که 
فردی متهم به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور را در کنار 

زاینده رود دفن کنیم، مردم مذهبی از این امر نگران هستند.«
آیت اهلل مهدوی با اش��اره به این نکته که آمریکا نماینده رسمی 
ایران در سازمان ملل را نپذیرفت، گفت: »این کار به طور قانونی 
انجام شد، حاال این پافشاری برای چیست که ُمرده آمریکایی  ها 
را که متهم به جاسوسی هم هس��ت به طور غیرقانونی در کنار 

رودخانه دفن شود؟«
دفن ریچارد فرای در اصفهان به صالح نیست

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: دفن ریچارد فرای 
در اصفهان به صالح نیست و نباید وی در اصفهان دفن شود.

محمدرضا فالح با اشاره به اینکه با دفن ریچارد فرای در اصفهان 
مخالف هستند، اظهار کرد: ما در شورای شهر نمایندگان مردم و 
مدافع حقوق مردم هستیم و مردم نیز مخالف دفن ریچارد فرای 
در خاک اصفهان هستند.وی با بیان اینکه البته به نظر می رسد 
که این مورد یک موضوعی است که مسئوالن استانی و کشور باید 
با توجه به خواسته های مردم و رعایت حقوق مردم در این زمینه 
تصمیم گیری کنند، اضافه کرد: تمام ابعاد سیاس��ی، فرهنگی، 

اجتماعی و سایر موارد باید در این زمینه در نظر گرفته شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مردم مخالف 
دفن ریچارد فرای در اصفهان هس��تند، تصری��ح کرد: نباید در 
مقابل مردم ایستاد و باید به خواس��ته آنها در زمینه عدم دفن 

ریچارد فرای در خاک شهر شهید پرور اصفهان رسیدگی شود.
وی ادام��ه داد: وزارت امور خارج��ه باید با تدبیر و ب��ا توجه به 

خواسته های مردم به این موضوع رسیدگی کند.

امام جمعه موقت اصفهان:

وزارت امور خارجه به خواست مردمی توجه کند

دفن  یک متهم به جاسوسی در زاینده رود صالح نیست 

تولید پنج میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن فوالد خام در فوالد 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
از برنامه های سال جاری این شرکت، تولید پنج میلیون 

و 400 هزار تن فوالد خام است.
 محمود ارباب زاده با اش��اره به عملکرد این شرکت در 
سال 92 و تشریح اهداف سال 93، افزود: پنج میلیون 
و 391 هزار تن فوالد خام در فوالد مبارکه اصفهان در 
سال 92 تولید شد.وی اضافه کرد: در سال 92 با وجود 
همه محدودیت ها، هفت میلیون و 141 هزار تن گندله 
تولید شد و برای سال 93 هم برنامه تولید هفت میلیون 

و 200 هزار تن را پیش رو داریم.

شریح وضعیت ثبت نام 
هدفمندی یارانه ها در اصفهان

فرماندار اصفهان وضعیت ثبت نام هدفمندی یارانه ها در 
اصفهان را تشریح کرد.

فضل اهلل کفی��ل اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر دفاتر 
 ICT پیش��خوان دولت، پلیس +10، دهیاری ه��ا، دفاتر
روس��تایی در ش��هر اصفه��ان و بخش های ش��ش گانه 
تابعه در حال ثب��ت نام از متقاضیان می باش��ند و در روز 
جاری مشکل خاصی گزارش نش��ده است.وی گفت: 2٦ 
دفتر پلیس +10 فعال در س��طح شهرس��تان اصفهان و 
بخش��داری ها مراجعین را در س��امانه رفاه��ی ثبت نام 
می نمایند.کفیل در رابطه با ثبت نام توس��ط کافی نت ها 
اعالم کرد: بالغ بر 100 دفتر نسبت به ثبت نام مراجعین به 

این مراکز در سطح شهرستان فعالیت می کنند.
فرماندار اصفهان با اش��اره به ثبت نام متقاضیان توس��ط 
ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی تصریح کرد: 
تعداد 45 مرکز تحت پوش��ش اداره بهزیستی شهرستان 
و نیز تعداد ۷ اداره و سه واحد کمیته امداد شهرستان در 
شهرهای ورزنه، هرند و جرقویه همه روزه از ابتدای ساعت 
اداری تا س��اعت ش��ش بعد از ظهر پاس��خگوی مراجعه 

کنندگان خواهند بود.
این مس��ئول در رابطه با فعالی��ت و ارائه خدم��ات اداره 
پست افزود: تعداد 28 دفتر دولتی پست در سطح شهر و 
شهرهای تابعه شهرستان از ساعت ۷:00 صبح تا 20:00 
خدمات الزم به مراجعین ارائه می کنند. همچنین شش 
 ICT اکیپ س��یار برای تحویل فرم های ثبت نام به دفاتر
روستایی و دهیاری ها برای ارائه به مردم و نیز 10 اکیپ 
سیار برای جمع آوری فرم های مذکور و ارسال به استان 
در بخش های شش گانه در حال فعالیت هستند.فرماندار 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: تعداد 1۷٦ دفتر پیش��خوان 
دولت در سطح شهرستان و تعداد ٦5 دفتر ICT روستایی 
در بخش های تابعه بدون هیچ گونه مشکل خاصی در حال 

ثبت نام متقاضیان است.

واگن های متروی اصفهان 15 اردیبهش��ت م��اه به اصفهان 
می رسد و پس از س��ه ماه تس��ت این واگن ها، شرایط برای 
راه اندازی فاز اول خط یک مترو اصفهان فراهم می ش��ود و 

اصفهانی ها 5 ماه دیگر می توانند بلیت مترو بخرند.
جواد شعرباف با اعالم این مطلب اظهار داشت: در شرایطی که 

کاهش آلودگی هوای 
اصفهان با کاهش اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل شخصی 
ارتباط مستقیم دارد و دولت و شهرداری نیز شهروندان را به 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توصیه می کنند، هنوز 
امکانات الزم فراهم نشده است و وسایل حمل و نقل عمومی 

پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست.
وی به دو برنامه سازمان مترو در سال 93 اشاره و تصریح کرد: 
امسال به همت ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان و شهرداری 
اصفهان با منابع در اختیار، فاز اول خط یک مترو اصفهان به 
بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی خط دوم قطار شهری 

اصفهان نیز آغاز می شود.
مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان با بی��ان اینکه از 
مترو می توان به عنوان یکی از سیس��تم ه��ای حمل و نقل 
عمومی که در کاهش آلودگی هوا موثر است یادکرد و گفت: 
12 س��ال از آغاز عملیات اجرایی قطار ش��هری اصفهان می 
گذرد به طوریکه مطالعات پروژه قطار ش��هری اصفهان سال 
۷1 و عملیات اجرایی آن س��ال 80 آغاز ش��د و امس��ال وارد 

سیزدهمین سال اجرای پروژه مترو شده ایم.

شعرباف به سه بخش اعتبارات، تجهیزات و مهندسی به عنوان 
مهمترین مشکالت پروژه قطار ش��هری اصفهان اشاره کرد و 
افزود: بخشی از تاخیر در راه اندازی مترو به دلیل تحریم ایران 

و دشوار شدن انتقال اعتبارات به خارج از کشور رخ داد.
وی با بیان اینک��ه اعتبارات دولت��ی مترو رس��یده ولی این 
اعتبارات تناسبی با پروژه عظیم قطار شهری اصفهان ندارد از 
1000 میلیارد تومانی گفت که در 12 سال گذشته برای این 
پروژه هزینه شده است و عنوان کرد: از سال جاری یک هزار 
میلیارد تومان دیگر باید هزینه شود تا این پروژه تکمیل شود.

مدیرعامل س��ازمان قط��ار ش��هری اصفهان تصری��ح کرد: 
شهرداری بار دولت را بر دوش می کشد و به میدان وارد شده 

است تا سهم عمده اعتبارات را تامین کند.
ش��عرباف با تاکید بر اینکه هیچ پروژه دیگری از نظر بزرگی 
ابعاد و وس��ایل فنی به پروژه قطار ش��هری نمی رسد اذعان 
داشت: بخش بس��یاری از عملیات اجرایی مترو در زیر زمین 
انجام می شود که شهروندان قادر به دیدن آن نیستند و آنچه 
برای آن ها مشهود است این است که اجرای پروژه مترو طول 
کشیده و طوالنی شدن روند اجرای پروژه، مزاحمت شهری 
ایجاد کرده که البته حق با آن ها می باشد ولی در واقع آنچه 
اتفاق افتاده احداث تونل  و ایس��تگاه ها و نصب تجهیزات با 

تکنولوژی روز است.
وی افزود: 12 کیلومتر از مس��یر مترو ریل گذاری شده است 
اما به دلیل آماده نبودن ایستگاه های شهدا و تختی اکنون فاز 

یک به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل سازمان قطار ش��هری اصفهان اظهار داشت: ادامه 
خط ی��ک تا ترمین��ال صفه آماده ش��ده و احداث نش��دن دو 
ایس��تگاه کار را با تاخیر مواجه کرده و از 20 ایستگاه خط یک 
قطار شهری اصفهان 10 ایستگاه کامل شده و سازه 8 ایستگاه 
نیز شکل گرفته و این ایستگاه ها وارد مرحله نازک کاری شده 
اند همچنین دو ایستگاه امام حس��ین)ع( و میدان انقالب نیز 

احداث نشده که عملیات اجرایی آن ها امسال آغاز می شود.
شعرباف گفت: سعی ش��ده داخل ایستگاه های قطار شهری با 
معماری اصفهان منطبق باشد و همخوانی ایستگاه های مرکزی 
ش��هر با معماری اصفهان نیز به صورت ویژه م��ورد توجه قرار 
گرفته است.وی از رس��یدن واگن های مترو تا 15 اردیبهشت 
ماه به اصفهان خبر داد و عنوان کرد: 1۷ ست خریداری شده 
که تنها یک ست آن به اصفهان می رس��د و سه ماه به صورت 
آزمایشی تس��ت می ش��ود و پس از س��ه ماه مترو در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان قطار ش��هری اصفهان تاکید کرد: مترو از 
زیر سی و سه پل نمی گذرد و اطالعاتی که در این زمینه ارائه 
شده است صحیح نیس��ت و پس از استفاده از مترو شهروندان 
متوجه می شوند که مترو از فاصله 50 متری سی و سه پل عبور 
کرده و سمت شمس آبادی متمایل است به طوریکه تحقیقات 
الزم از سوی سازمان میراث فرهنگی در زمینه آسیب نرساندن 
به میراث فرهنگی اصفهان انجام ش��ده و گزارش مکتوب این 
نحقیقات موجود می باشد.شعرباف اعالم کرد: مطالعات خط 
دوم مترو توسط سه مشاور در حال انجام است به طوریکه فاز 
یک مطالعات خط دوم در نیمه اول امس��ال به پایان می رسد 
و با پایان یافتن این فاز، پروژه به مناقصه گذاش��ته می شود و 
عملیات اجرایی آن آغاز می ش��ود همچنین خط دوم مترو از 
شمال شرقی اصفهان آغاز شده و در غرب به خمینی شهر ختم 
می شود.وی با بیان اینکه سال 93، سال بهره برداری از مترو 
است گفت: خادمین شهروندان در سازمان قطار شهری اصفهان 
با تمام توان بر روی پرونده پروژه قطار شهری فعالیت می کنند 
و تمام تالش ما ای اس��ت که مترو راه اندازی شود و به صورت 

مطلوب در اختیارش هروندان قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اذعان داشت: مدیریت 
شهر اصفهان نیز عزم خود را جزم کرده و امسال اعتبار مناسبی 
را به مترو اختصاص داده و در واقع پروژه مترو در س��ال جاری 
پروژه اول شهر اس��ت و تا 5 ماه آینده فاز اول خط یک مترو به 

بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

واگن های متروی اصفهان 15 اردیبهشت می رسد

اصفهانی ها ۵ ماه  دیگر مترو سوار می شوند 



یادداشت

ثبت نام حوزه های علمیه 
خواهران استان تمدید شد

     مدیر حوزه ه��ای علميه خواهران اس��تان اصفهان با 
 اش��اره به اینکه ثبت نام حوزه های علمي��ه خواهران تا

 ۲۶ فروردی��ن م��اه جاری تمدید ش��ده اس��ت، گفت: 
 داوطلب��ان مي توانند ب��ا مراجعه ب��ه پای��گاه اینترنتی

 www.whc.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
حجت االس��ام و المسلمين س��يدمهدی ابطحی ابراز 
داشت: استان اصفهان دارای ۵۵ حوزه  علميه خواهران 

است که ۱۲ حوزه در شهر اصفهان فعاليت می کنند. 
وی افزود: پذیرش اس��تانی حوزه های علميه خواهران 
استان اصفهان، همزمان با سراسر کشور از روز ۲۶ بهمن 

ماه سال ۹۲ آغاز شد و تا ۱۰اسفندماه ادامه داشت.
مدیر حوزه های علميه خواهران اس��تان اصفهان گفت: 
باتوجه به اس��تقبال صورت گرفته، ثبت نام حوزه های 
علميه خواهران استان اصفهان تا ۲۶ فروردین ماه جاری 
تمدید شده اس��ت. وی یادآور ش��د: دارندگان مدرک 
سيکل با حداکثر ۱۷ سال سن و دارندگان مدرک دیپلم 
و باالتر با حداکثر ۳۰ سال سن می توانند به تحصيل در 

حوزه های علميه خواهران بپردازند. 

تسریع در عملیاتی شدن 
قطار تندروی اصفهان - تهران

نماینده مردم اصفهان در مجلس از گش��ایش در تحقق 
طرح قطار پرسرعت اصفهان، قم، تهران در جلسه اخير 

مجمع نمایندگان استان با ریيس مجلس خبر داد.
عباس مقتدایی گفت: با پيگيری نمایندگان استان برای 
مطالبه مردم در تحقق این طرح عظيم ملی و در راستای 
هم افزایی س��ه قوه برای ایجاد طرح های ملی و کارآمد، 
جلسات و پيگيری های مختلفی انجام شد که در نهایت 
منجر به گره گشایی از طرح قطار تندرو و عملياتی شدن 

نهایی طرح شده است.
وی تصریح کرد: ریيس مجل��س از تمهيدات ویژه برای 
عملياتی شدن نهایی طرح و شروع فاز اجرایی جدید با 
برطرف شدن مشکات و تنگناهای قبلی خبر داد و در 
روزهای آتی ش��اهد خبرهای خوبی برای پيشرفت این 

طرح هستيم.
مقتدایی افزود: الریجانی در س��فر اخير به چين اجرای 
ط��رح فاینانس برای تحق��ق نهایی این ط��رح و تأمين 
بودجه نهایی را با عالی تری��ن مقامات اجرایی اقتصادی 
این کشور در ميان گذاشته و پاسخ چينی ها هم مثبت و 

اميدوارکننده بوده است.
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برخورد شدید با متخلفان صنفی در اصفهان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: گشت های تعزیرات با همکاری ارگان های مختلف به طور مستمر 
به واحدهای صنفی سر می زنند و با متخلفان با شدت برخورد می شود. صالحی گفت: در راستای جلوگيری 

از افزایش قيمت های احتمالی تمامی برنامه ها برای برخورد با متخلفان پيش بينی شده است.

 

مدیرکل درمان اعتياد س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
تجربه کش��ورهای اروپایی در ایجاد »اتاق ه��ای تزریق  امن«، 
راه اندازی این مراکز و مراکز اتوبوس��ی سيار DIC را نيازمند 

بررسی های بيش تر دانست.
دکتر فرید براتی سده با اش��اره به ظرفيت های عظيم قانون و 
سياست های اباغی رهبری در موضوع مبارزه با اعتياد و مواد 
مخدر اظهار داشت: متأسفانه در قانون و سياست های اباغی 
رهبری بندهای وجود دارد که در عين »آوانگارد« بودنش��ان 
هنوز کس��ی برای عملياتی کردن آن ها پيشقدم نشده است؛ 
به عنوان مثال در بخش��ی از سياس��ت های اباغ��ی رهبری، 
جلوگي��ری از تبدیل الگوهای کم خطر ب��ه الگوهای پر خطر، 
 به عنوان یکی از وظایف دس��تگاه های متولی در امر مبارزه با 
مواد مخدر تاکيد شده است.جلوگيری از تبدیل الگوهای کم 
خطر به الگوهای پ��ر خطر، از تاکيدات سياس��ت های اباغی 

رهبری است
وی ادام��ه داد: به عبارت دیگ��ر ما برای عمليات��ی کردن این 
موضوع، نيازمند اتخاذ سياست هایی هستيم که اجازه ندهد تا 
الگوهای کم خطر اعتياد به سمت الگوهای پرخطر پيش برود 
و به عنوان مثال، این سياست ها بستری را مهيا کند که اجازه 
داده نش��ود تا مصرف کننده تریاک به سمت مصرف هروئين، 
مصرف تدخينی هروئين به سمت تزریق و مصرف هروئين به 

مصرف همزمان با روانگردان پيش رود.
مدیرکل درمان اعتياد و حمایت های اجتماعی س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر ریاس��ت جمهوری با بيان اینکه این مساله باعث 
تکميل پروسه درمان و سياست های درمانی موجود می شود، 
افزود: من به یاد دارم زمانی در جلس��ه ای که معاون دادستان 
کل کش��ور نيز در آن حضور داش��ت، عنوان ش��د که نيروی 
انتظامی در جمع آوری معتادان متجاه��ر نمی تواند معتادان 
عضو در مراکز DIC و مراکز درمان گذری را از دیگران تفکيک 
کند و من در مخالفت با این مساله تاکيد کردم که این موضوع 
با ماده ۱۶ تناقض دارد و سياست های درمانی مراکز DIC را 
ناکارآمد می کند! لذا از معاون دادستان کل کشور خواستم که 
این اجازه را بدهند تا اماکنی برای مصرف مواد توسط معتادان 
خيابانی و پرخطر تهيه شود تا این افراد تنها در این مراکز اقدام 
به مصرف مواد کنند و از مص��رف آن ها در ماء عام جلوگيری 

شود، که ایشان نيز با این موضوع موافقت کردند.
براتی س��ده با بيان اینکه معتادان متجاهر بخشی از جمعيت 
معت��ادان کش��ور را تش��کيل می دهند ک��ه باید ب��رای آن ها 
برنامه ریزی ویژه ای کرد، گف��ت: این بخش از معتادان بيش تر 
در معرض دید عموم قرار دارند و حل معضل معتادان خيابانی 
و متجاهر، مساله ای است که مردم نسبت به آن مطالبه ویژه  ای 
دارند و ذهن بسياری از مردم و مسئوالن را درگير کرده است 

و در رسانه ها بازتاب نامطلوبی دارد. لذا بررسی روش های جدید 
برای حل معضل معتادان متجاهر از جمله مواردی است که باید 

به آن ها پرداخت.
موافقت معاون دادستان کل کشور اولین گام برای بررسی 

ایجاد »اتاق های تزریق امن«
وی موافقت معاون دادس��تان کل کشور را نخس��تين گام برای 
بررسی »اتاق های تزریق امن« دانست و با اشاره به تجربه برخی 
کش��ورهای اروپایی در احداث این اماکن گفت: در بس��ياری از 
کش��ورهای دنيا مصرف علنی م��واد مخدر غيرقانونی اس��ت و با 

مصرف کنن��دگان این مواد در 
ماء عام برخورد می ش��ود ولی 
قانونگذاران و سياستگذاران این 
کش��ورها برای تکميل پروسه 
درمان معتادان و جلوگيری از 
مرگ و مير ناشی از سوءمصرف، 
اقدام ب��ه ایجاد اماکن��ی برای 
مصرف معتادان کردند و تنها با 
مصرف کنندگانی که در خارج 
از این اماکن اق��دام به مصرف 
می کنن��د برخورد می ش��ود. 
حتی سياس��تگذاران در برخی 
از کشورهای پيشرفته دنيا برای 
کاهش آم��ار تلفات ناش��ی از 
سوءمصرف مواد مخدر اقدام به 
تهيه و توزیع قرص های هروئين 
و هروئين مایع کرده اند که این 

راهکار نيز تاثير به سزایی در قطع رابطه ميان معتاد و مواد فروشان 
و قاچاقچيان مواد مخدر دارد.مدیرکل درمان اعتياد و حمایت های 
اجتماعی س��تاد مبارزه با مواد مخدر با تاکيد بر این که راه اندازی 
»اتاق های تزریق امن« در کشورمان نيازمند بررسی های دقيق و 
توجه به ظرافت های فرهنگی است، افزود: در تاسيس و راه اندازی 
»اتاق های تزریق امن« نباید این احساس در جامعه به وجود آید 

که ما به دنبال آزادسازی و ترویج اعتياد در کشور هستيم.
وی در ادامه با اشاره به اعام آمادگی یکی از NGOهای کشور 
برای راه اندازی»اتاق های تزریق امن« گفت: ولی ما برای تاسيس 
و راه اندازی»اتاق ه��ای امن تزریق« هنوز به جم��ع بندی نهایی 

نرسيده ایم و این موضوع نيازمند بررسی های بيشتر است.
براتی سده در پایان با اشاره به طرح های در دست بررسی معاونت 
درمان ستاد ریاست جمهوری همچون توسعه مراکز توزیع شربت 
تریاک گفت: حتی یکی از NGOها نيز برای کمک به حل موضوع 
معتادان خيابانی اعام کرده است که این توانایی را دارد تا خدمات 
درمان گذری DIC  و توزیع متادون را به صورت س��يار و توسط 
اتوبوس هایی خاص در مناطق پرخطر ارایه دهد که این طرح نيز 
در معاونت درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در 

حال بررسی است.

مدیرکل درمان اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر 

حل معضل معتادان خیابانی  مسأله ای است که مردم نسبت به آن مطالبه ویژه  ای دارند 

 » اتاق تزریق  امن« در دست بررسی است

 در تاسیس
 و راه اندازی 

»اتاق های تزریق 
امن« نباید این 

احساس در جامعه 
به وجود آید که ما 

به دنبال آزادسازی 
و ترویج اعتیاد در 

کشور هستیم

یادداشت

 برگزاری آیین تجلیل از 
همسران و مادران شهید در اصفهان 
معاون فرهنگی بنياد ش��هيد منطقه یک اصفهان از برگزاری آیين 
تجليل از همسران و مادران شهيد به مناسبت سالروز وفات حضرت 

ام البنين )س( در اصفهان خبر داد.
 مصطفی حبي��ب اللهيافزود: با توج��ه به نامگذاری س��الروز وفات 
حضرت ام البنين )ع( به نام روز تکریم مادران و همس��ران ش��هدا، 
این مراس��م امروز با دعوت از ۵۰۰ نفر از مادران و همسران شهدای 

اصفهان برگزار می شود. 
وی گفت: در این مراسم از ۱۹ نفر از بانوانی که هم همسر و هم مادر 

شهيد هستند تکریم ویژه صورت می گيرد. 
معاون فرهنگی بنياد ش��هيد اصفهان افزود: قدردانی از همس��ران 
ش��هيدی که نام آنها ام البنين اس��ت نيز از دیگر برنام��ه های این 

مراسم است. 

بودجه امسال شهرداری ایمانشهر 
35 میلیارد ریال است

شهردار ایمانشهر گفت: بودجه امسال عمرانی، جاری و فرهنگی این 
شهرداری در سال جاری ۳۵ ميليارد ریال است.

 ابوالفضل توکلی افزود: این بودجه نسبت به سال گذشته پنج ميليارد 
ریال افزایش نشان می دهد.

وی اظهار داشت: ۶۰ درصد این مبلغ در امور عمرانی و فرهنگی شهر 
ایمانش��هر و 4۰ درصد نيز صرف هزینه های جاری این ش��هرداری 
خواهد شد.وی از مهمترین برنامه های این شهرداری در سال جدید 
را احداث فاز دوم پارک الله، اجرای فاز دو سالن ورزشی شهرداری، 
تکميل بلوار امام خمينی و جایگاه CNG، ساخت و تکميل مجموعه 
خدمات بهداشتی مصای نماز جمعه، احداث یادمان شهدای گمنام 

و ساماندهی گلستان شهدا حضرت معصومه این شهر عنوان کرد.

راه اندازی 5 ایستگاه ثابت بازیافت 
در مناطق 15گانه اصفهان

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
راه اندازی پنج ایس��تگاه ثابت بازیافت در مناط��ق ۱۵گانه و افزایش 
دستگاه خوددریافت پسماند خشک از مهمترین فعاليت های مدیریت 

پسماند شهرداری اصفهان در سال جاری است.
تيمور باجول اظهار کرد: فعاليت های ش��اخص مدیریت پس��ماند بر 

اساس برنامه های راهبردی و برنامه اصفهان ۹۵ تدوین شده است.
وی با اشاره به مهم ترین فعاليت های سازمان مدیریت پسماند در سال 
جدید افزود: افزایش دس��تگاه خود دریافت پسماند خشک و توسعه 
طرح جمع آوری پس��ماند الکترونيکی و جزء ویژه در شهر اصفهان از 
طرح های شاخص سازمان مدیریت پسماند است.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به ساخت و راه اندازی پنج ایستگاه 
ثابت بازیافت در مناطق ۱۵گانه شهر اش��اره و تصریح کرد: افزایش 
ماشين آالت جمع آوری زباله ۵.۲ تنی، ساخت و راه اندازی دو دستگاه 
سرند موبایل جهت افزایش توليد کود کمپوست استاندارد به ميزان 

۱۰۰ هزار تن از دیگر برنامه های این سازمان در سال ۹۳ است.

اخبار کوتاه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ 
پرونده  9310100351300201شماره  ابالغیه  2231شماره 
یکتا  شرکت  بایگانی921064خواهان  9209980351300928شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  فهیم  مجید  بمدیریت  سازه  اندیش 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  کاویانی  معصومه 
دادگاه  به شعبه سیزدهم  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی(شهرستان 
طبقه3اتاق  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  شهیدنیکبخت  خ 
که  گردیده  9209980351300928ثبت  کالسه  وبه  شماره355ارجاع 
مجهول  علت  به  است  شده  آن93/3/25ساعت11تعیین  رسیدگی  وقت 
73قانون  ماده  تجویز  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه 
تا خوانده  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  واطالع  آگهی  ازنشر  پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف 354منشی دادگاه حقوقی 

شعبه13اصفهان

ابالغ
پرونده  9210100350310801شماره  ابالغیه  2229شماره 
حمید  بایگانی910950تجدیدنظرخواه  9109980350300950شماره 
کاشانیان  علی  نظرخوانده  تجدید  طرفیت  به  طرفیت  به  خرازی  اخوان 
نسبت به دادنامه شماره 92099703503001307این دادگاه تجدید نظر 
خواهی نموده که به شماره 92104800350300281ثبت گردیده به علت 
مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز 
ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی 
آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  ودستور 
میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت 
دادگاه   191 الف  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  ودر 

حقوقی شعبه3اصفهان

ابالغ
روزانه  مطالبه  بر  مبنی  کالسه609/92دادخواستی  2230شماره 

حکم  اجرای  صدور  92/2/2لغایت  مورخ  مبلغ20/000ریاالز 
وعوارض  مالیات  1/400/000ریال  ومبلغ  خالفی  ومبلغ2/500/000ریال 
به  آقای غالمرضا مهیاری  به خواسته  دادرسی  انضمام هزینه های  به 
طرفیت مجتبی لوح موسوی ولیال محمدی وقت رسیدگی 93/3/20ساعت 
3/30عصر جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار تقدیم شورا 
مسجد  جنب  دشتی   365 آبشار شعبه  آدرس شورا:جاده  است  گردیده 

بزرگ

ابالغ
پرونده  9210100350310805شماره  ابالغیه  2228شماره 
موسایی  جمشید  بایگانی921270خواهان  9209980350301270شماره 
طلب  مطالبه  خواسته  به  زینلی  قدمعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
واعساراز پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(
شهیدنیکبخت  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
شماره305ارجاع  طبقه3اتاق  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9209980350301270ثبت  کالسه  وبه 
آن93/3/10ساعت 10/30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آیین  73قانون  ماده  تجویز  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده 

یک  مراتب  دادگاه  ودستور  مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر 
آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف 190منشی دادگاه حقوقی شعبه3شهرستان 

اصفهان

ابالغ
پرونده  9210100351306382شماره  ابالغیه  2227شماره 
اله  رحمت  بایگانی921210خواهان  9209980351301059شماره 
وبانک  بهنام  شهباز  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  بدرالسمایی 
واعساراز  رهن  فک  به  الزام  خواسته  به  تهران  مرکزی  ومعدن  صنعت 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی   هزینه  پرداخت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان 

ساختمان  شهیدنیکبخت  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه  وبه  شماره355ارجاع  طبقه3اتاق  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
آن93/5/6ساعت  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9209980351301059ثبت 
9/30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده شهباز بهنام 
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازنشر آگهی واطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
دوم دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
شعبه13شهرستان  حقوقی  دادگاه  189منشی  الف  گردد.م   حاضر 

اصفهان

ابالغ
پرونده  9310100351300010شماره  ابالغیه  2226شماره 
مالی  موسسه  بایگانی921057خواهان  9209980351300921شماره 
واعتباری عسکریه به مدیریت سید امین جوادی  دادخواستی به طرفیت 
خسروانی  وداریوش  وخشایارخسروانی  شهریارخسروانی  خواندگان 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به 
به شعبه 13دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان  که جهت رسیدگی  نموده 
ساختمان  شهیدنیکبخت  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 

کالسه  وبه  شماره355ارجاع  طبقه3اتاق  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
9209980351300921ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن93/3/24ساعت 
10/30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خشایار خسروانی  
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازنشر آگهی واطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
دوم دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
شعبه13شهرستان  حقوقی  دادگاه  188منشی  الف  گردد.م  حاضر 

اصفهان

ابالغ
پرونده  9310100351300041شماره  ابالغیه  2225شماره 
امیری   جواد  بایگانی930010خواهان  9309980351300010شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان احمدسلیمیان وخدیجه سلیمیان ریزی 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
به شعبه 13دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان  که جهت رسیدگی  نموده 
ساختمان  شهیدنیکبخت  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه  وبه  شماره355ارجاع  طبقه3اتاق  اصفهان  استان  کل  دادگستری 

آن93/3/5ساعت  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980351300010ثبت 
المکان بودن خواندگان ودرخواست  به علت مجهول  9تعیین شده است 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  73قانون  ماده  تجویز  وبه  خواهان 
وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
مفاد  از  واطالع  آگهی  ازنشر  پس  تا خوانده  میشود  آگهی  کثیراالنتشار 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  ودر  دریافت  را  وضمایم  دادخواست 
شعبه13شهرستان حقوقی  دادگاه  منشی187  الف  گردد.م   حاضر 

 اصفهان

ابالغ رای
288مورخ92/11/12تاریخ  دادنامه  229/92شماره  پرونده  2211کالسه 
رسیدگی 92/10/22مرجع رسیدگی شعبه 37شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان نسرین آگهی به نشانی:حصه غربی روبروی چهارشنبه بازار 
جنب مغازه فتح اله خوانده:مسلم حیدری مجهول المکان خواسته:مطالبه 
به  پرونده  ارجاع  از  گردشکار:پس  دستی  وجه  ریال  میلیون  سی  مبلغ 
واخذنظریه  قانونی  تشریفات  وطی  فوق  کالسه  به  آن  وثبت  شعبه  این 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا:در خصوص دعوی خواهان 
فرزند  حیدری  مسلم  آقای  طرفیت  به  عباس  فرزند  آگهی  نسرین  خانم 
جعفر قلی به خواسته مطالبه مبلغ سی ریال بابت وجه دستی به انضمام 
خسارات هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان طی دادخواست تقدیمی 
اعالم داشته مبلغ سی میلیون ریال وجه دستی در قبال انجام کاری به 
جهت  در  اقدامی  تنها  نه  خوانده  ولیکن  نموده  پرداخت  پرونده  خوانده 
مورد خواسته شده بعمل نیاورده بلکه در آدرس اعالمی نیز شناسایی 
مدارک  به  توجهًا  باشد  می  المکان  مجهول  حاضر  حال  در  و  نگردیده 
وی  شده  تعرفه  ومشهود  خواهان  اظهارات  استماع  پرونده  ومحتویات 
که مًوید پرداخت وجوه دستی به مبلغ خواسته شده از سوی خواهان 
نشر  طریق  از  ابالغ  علیرغم  خوانده  میباشدواینکه  وی  ادعای  وصحت 
قبال دعوی مطروحه  در  دفاعی  نگردیده  در جلسه شورا حاضر  آگهی 
به عمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین وبرایت ذمه خویش اقامه وارایه 
ننموده است فلذا شورا دعوی مطروحه را وارد وثابت تشخیص ومستندًآ 
به مواد 198و519و522 ق آ د م حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت 
دادرسی  هزینه  از  اعم  قانونی  کلیه خسارات  انضمام  به  خواسته  اصل 
حق  در  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تنظیم  تاریخ  از  تادیه  وتاخیر 
از  20روز  ظرف  غیابی  رای صادره  نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی وظرف 20روز دیگرقابل تجدیدنظر در محاکم 

حقوقی اصفهان می باشد
.م الف 307قاضی شورای حل اختالف شعبه 37شهرستان اصفهان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
 23  /  2516 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  درسود  23  واقع   /  375 از  شده  مجزي 
وغیره  رضا  فرزند  محمودطالبي  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 
نیامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجریان 
تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک 
 8 ساعت   1393  /  2  /  21 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده 
بکلیه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح 
مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین 
 20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0 
روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون 
پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می  ثبت،معترض  معترضی 

اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش   باتعطیلی 

خواهدشد0 
 رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

آگهي فقدان سند مالكيت
که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  محمدرضاسامع  آقاي  اینکه  به  نظر 
مالکیت  هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
باقیمانده  وهفت  نهصدوچهل  محصورشماره  زمین  قطعه  ششدانگ 
سندمذکورذیل  که  شهرضاشده  یک  بخش  آباددواصلي  درفضل  واقع 
وسند  ثبت  سامع  اله  ولي  بنام   323 دفتر   208 50939  درصفحه  ثبت 
 12  –  78488 سند  خودرابموجب  مالکیت  نامبرده  که  صادرگردیده 
نامبرده  که  داده  انتقال  سامع  محمدرضا  دفتردوشهرضابه   85  /  2  /
بموجب سندشماره 50420 23 / 12 / 91 دفتر145 شهرضادررهن بانک 
صادرات قرارداده که این رهن  فک نشده است اینک نامبرده درخواست 
120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت 
هر کس  که  مي شود  آگهي  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه 
نشده  اي  اشاره  آن  در  که  اي کرده  معامله  آگهي  ملک مورد  به  نسبت 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ظرف  واگر  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس  صورت 
مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ویک 

مي گردد. 
  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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فرهنگ

خواندنی 

یک ناشر اصفهانی گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز و طلب بازار، 
افراد بدون تخصص در زمینه کتاب های تربیتی کار می کنند که 
مخرب اس��ت، ولی کارهای خوبی هم در این حوزه می شود که 
مردم از آن استقبال می کنند.کتابخوان کردن کودک نقش مهمی 
در پرورش استعدادهای او دارد، اما کودکان امروز بیش از آن که به 
کتاب خواندن عالقه داشته باشند، تمایل به بازی کردن های بی 

پایان با موبایل های خود دارند.
 مدیر نش��ر نوش��ته که در زمینه کت��اب های ادبی��ات کودک و 
کتاب های تربیتی کودکان فعالیت پررنگی دارد، در این باره گفت: 
باید کتاب های تربیتی که وارد بازار می ش��ود، در یک سیستم 
منطقی و از طریق توسعه و گسترش مجالت نقد کتاب بررسی 
شود.مهدی آل صاحب فصول اظهار داشت: در کتاب های درسی 
 یک مطلب را برای تدریس در یک دوره خاص درس��ی آموزش

 می دهند و در کتاب های کمک درس��ی و کمک آموزش��ی به 
آموزش بهتر کتاب های درسی با ارائه تمرین و توضیح های بیشتر 
پرداخته می شود.این ناشر اصفهانی عنوان داشت: در حال حاضر 
به دلیل نیاز و طلب بازار، افراد بدون تخصص در زمینه کتاب های 
تربیتی کار می کنند که مخرب اس��ت، ولی کارهای خوبی هم 
در این حوزه می شود که مردم از آن استقبال می کنند.صاحب 
فصول گفت: نویسندگان کتاب های خود را را به ما ارائه می دهند 
و مشاورهای ما به بررسی آن ها می پردازند و اگر آن را تایید کنند، 

ما چاپش می کنیم. ما کارش��ناس های صاحب نظری داریم که 
کتاب ها را از نظرات فنی در هر حوزه بررسی می کنند تا کاالی 
خوبی به بازار کتاب ارایه ش��ود.دبیر انجمن دوستداران ادبیات 
کودک و نوجوان اصفهان نیز در ای��ن زمینه گفت: گرچه کتاب 
 های کودک ارائه شده در بازار کتاب درهم است، اما خوشبختانه
 کتاب های مناس��ب ب��ه ویژه در ترجمه ها بس��یار زیاد اس��ت.

نهضت قریشی نژاد نیزاظهار داش��ت: کتاب های خوب موجود 
در بازار توسط کارشناس��ان باتجربه انجمن ما معرفی می شود 
تا خانواده های عضو آن را تهیه کنند.وی افزود: ما در چند س��ال 
گذشته با استفاده از این روش توانسته ایم هزینه خرید کتاب را 
وارد سبد خرید خانواده ها کنیم. بسیار پیش آمده طی بازدید از 

نمایشگاهی، کتابی اصال خریده نش��ده، اما پس از پیشنهاد آن 
توسط قریشی نژاد بیان داشت: انجمن دوستداران ادبیات کودک 
و نوجوان یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است 
که با محوریت ترویج کتاب، عالقمند کردن کودکان به مطالعه 
و جلب توجه خانواده ه��ا و مربیان به اهمیت مطالعه در رش��د 
شناختی، زبانی، شخصیتی و اجتماعی کودکان فعالیت می کند.

وی ادامه داد: کارگروه "ترویج کتابخوانی" انجمن با نشست های 
خود در زمینه انتقال تجربیات به این مهم می پردازد و هر ساله 
بیش از بیس��ت نمایش��گاه کوچک و بزرگ کتاب های برگزیده 

کودک و نوجوان در سطح شهر و دفتر انجمن برگزار می کند.
کالس های کتابخوانی برگزار می کنیم

دبیر انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان عنوان 
داشت: ما به برگزاری کالس های کتابخوانی و پرورش خالقیت 
ادبی، نمایشگاه های شیوه های ترویج کتاب و اردوهای کتابخوانی 

برای کودکان می پردازیم.
وی ابراز داش��ت: تالش می کنیم با روش آموزش خالق کودک 
محور و همراه کردن بازی و هنر با کتابخوانی، کودکان را عالقمند 
به مطالعه کنیم. کارگروه نوجوانان و همیاران جوان انجمن هم 
کالس های "رفتار با کودک" برای خانواده، دوره های آش��نایی 
با ادبیات کودکان، چگونگی عالقمند کردن کودکان به مطالعه و 

روش های ترویج کتاب برگزار می کند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: هنوز هم حسرت 
بازی با ملوان را می خورم زیرا این بازی می توانس��ت ما را به 

کورس قهرمانی بازگرداند. 
زالتکو کرانچار بعد از دیدار تیمش مقابل نفت تهران در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار کرد:از تیم در کل راضی 
هستم زیرا شانس قهرمانی و کسب سهمیه را داشتیم و بهتر 
از حریف بازی کردم اما بدشانس بودیم که به تفاضل دو گل و 
کسب سهمیه نرسیدیم؛ به طور کلی از تیم راضی هستم؛ نفت 
چند موقعیت گل داش��ت و موقعیت حساس این تیم توسط 

نوروزی به ثمر نرسید.
وی افزود: امسال دو بازی خیلی مهم در آسیا داریم و شرایط 
رقابتی ما در گروه خیلی سنگین اس��ت؛ ما در ابتدای فصل 
نوسانات زیادی داشتیم و روی چند بازیکن حساب زیادی باز 
کرده بودیم که محقق نشد و دلیل آن عدم تطبیق با سپاهان 
بود که تیم ما نیاز به بازیکن دونده و کس��ی دارد که خودش 

را با تیم تطبیق دهد.
س��رمربی س��پاهان تصریح کرد: در نیم فصل دوم که 

نتایج بهتری گرفتیم، نیم فصل نخست را جبران 
کرد و موفق شدیم کمترین شکست را در 

بین تیم های لیگ داشته باشیم و اگر 
به عقب بازگردیم، در بازی سایپا 

و مل��وان بود که می توانس��تیم 
برنده باشیم اما باختیم.

وی بی��ان ک��رد: در کل راضی 
هستم که نس��ل جوان و بومی 
اصفهان امسال خودی در بین 

تیم ها نش��ان ده��د و در نهایت 
خوشحال و راضی باشیم.

کرانچار درب��اره تمدید ق��رارداد با 
اگ��ر س��پاهان گفت: بعد از مس��ابقات آسیا 

مذاکره صورت گی��رد، صحبت می کنم م��ن آدم واقع بین و 
تطابق پذیری هستم و همه چیز به این بستگی دارد که بعد 
از این دو مسابقه، اگر مذاکراتی صورت گیرد، چه اتفاقی رخ 

می دهد.
وی بیان کرد: میل به خواس��تن برای پی��روزی  در کل تیم 
ما بود اما اش��تباهات فردی باعث ش��د که نیم فصل نخست 
اتفاق��ات بس��یاری بیفتد و همه اینها بس��تگی ب��ه تصمیم 

لحظه حساس چه بازیکن دارد که در آن 
گی��رد اما در تصمیمی صورت 

نظ��ر  از  تکنیک��ی کل 
هستیم و از خیل��ی خوب 
آمدیم پس مشکالت  باال 
ب��ا س��همیه اما حی��ف که 

همراه نبود.

سرمربی سپاهان افزود: تیمی در اختیار داریم که سال آینده 
با گرفتن دو بازیکن خارجی و یک یا دو ملی پوش می تواند در 

لیگ و آسیا درخشش داشته باشد.
وی اظهار کرد: حسرت بازی با ملوان را خیلی می خورم چون 
ملوان تنها دو بار به دروازه ما نزدیک شد که این بازی کلیدی 
با باخت همراه شد که اگر اس��تفاده کرده بودیم، این نتیجه 

دگرگون می شد.
کرانچار درباره دلیل تعویض نویدکیا گفت: عضله پای چپ 
نویدکیا هنوز هم مشکل دارد و بعد از تمرین دیروز احساس 
درد کرد و خودش نگران بود که برس��د اما با اراده بلندی که 
داشت، گفت بازی را انجام می دهم و نگرانی ما برای حفاظت 
از او در بازی سه شنبه اس��ت که او بازیکن کلیدی ما است و 

نمی خواستیم که او مصدوم شود.
وی خاطرنش��ان کرد: علی کریمی جایگزین مناسبی برای 
نویدکیا بود و در کل لیگ امسال قابل توجه بود و کیفیت باال 
رفت و آن به دلیل رقابت فوق العاده 5 تیم ابتدای جدول بود و 
امسال سرنوشت قهرمانی به آخرین بازی کشیده شد و این به 
خاطر رقابت باال بود؛ این مسئله تنها در 5 تیم نخست جدول 
نبود و در آخر جدول نیز این مس��ئله اتف��اق افتاد چون 16 
تیمی شد، رقابت باال رفت و فجری که سپاهان را شکست داد، 
سقوط کرد و پیش بینی قهرمان سخت بود و رقابت بیشتر بود 
.سرمربی سپاهان درباره یعقوب کریمی و غالمی و وضعیت 
آنها گفت: یعقوب پس از مصدومیتی که داش��ت، احساس 
کمردرد کرد و به همین دلیل نتوانستیم از او استفاده کنیم 
اما یعقوب اگر مصدوم نباشد، فوق العاده است و از غالمی نیز 

در کل راضی هستم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره حضور ملی پوشان در اردوی 
تیم ملی گفت: ما هن��وز نامه ای به صورت رس��می دریافت 
نکرده ایم و مدیرعامل ما نامه ای از ش��رایط و نکات حقوقی 
برای فدراسیون ارسال کرد و با مسئولین فدراسیون در این 

زمینه مالقات کرد و تا حاال جزئیات اردو اعالم نشده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا 4 تیم نمی توانند در این برهه دست 
از آسیا بکشند وهمچنین  نمی توانند از بازیکنان برای تیم 

ملی چشم پوشی کنند .
تغییر تیم داوري ديدار سپاهان و السد قطر

ل بر اساس اعالم کنفدراسیون  تب��ا فو
ن��گ آسیا "کیم  و د

جی��ن" به 
ن  ا عنو
ر  و ا د

 ، س��ط "ی��ون و
و  "ل��ي جون��گ می��ن" به کاوانگی��ول" 

عن��وان کمک ه��اي اول و دوم از کش��ور کره جنوب��ي بازي 
تیم ه��اي فوالدمبارکه س��پاهان و الس��د قط��ر را قضاوت 
 خواهند ک��رد. داور چهارم ای��ن بازي "تونگ کو س��یوم" از 

هنگ کنگ است.

نگاهی به وضعیت کتاب کودک در اصفهان

مدير مجتمع فرهنگی هنری 
فرشچیان:

اولويت ما شناسايی نیازهای 
فرهنگی است

مدیر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان با اشاره به 
نام گذاری سال 93 توسط مقام معظم رهبری، شناسایی 
نیازها و پرورش اس��تعدادهای فرهنگی هنری اس��تان 
اصفهان را از جمله اولویت و رسالت های فرهنگی دانست. 
حمید کشاورزراد با اشاره به اینکه سیستم های فرهنگی 
کشور باید در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری 
گام بردارند، عنوان کرد: باید با ابزار هنر، فرهنگ اصیل 
ایرانی اسالمی را  نه تنها به نسل های آینده که به تمامی 
مردم دنیا معرفی کنیم، چرا که فرهنگ اصفهان با توجه 
به پیشینه غنی که دارد می تواند برای جهان حرف های 

زیادی برای گفتن داشته باشد.

 دوره آموزشی
 » استدالل يا سفسطه؟«

برنامه ای باعنوان» اس��تدالل یا سفس��طه « از س��وی 
موسسه مطالعاتی رویش دیگر برگزار خواهد شد.

محمد رضا واعظ افزود: هدف از برگ��زاری این برنامه ، 
اهمیت پرداختن به جایگاه تفکر و اندیش��ه در زندگی 
و پیش گیری از در افتادن به ورطه سفس��طه و خطا در 
اندیشیدن است.وی که س��خنرانی این سلسله نشست 
ها را خود بر عهده دارد، دانش آموخته رش��ته فلس��فه 
علم در مقطع کارشناس��ی ارش��د از دانش��گاه صنعتی 
امیرکبیر اس��ت و تحقیق و پژوهش��های مختلفی را در 
رابطه با این موضوع در کارنامه علمی خود دراراس��ت.
 گفتنی اس��ت که برنامه » اس��تدالل یا سفس��طه « از

 دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و در روزهای دوشنبه هر 
هفته از ساعت 16 تا 1۷:3۰ در موسسه مطالعاتی رویش 
دیگر واقع در خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارستان آیت 
اهلل صدوقی، ساختمان تجاری اداری جام جم، طبقه اول 

برگزار خواهد شد.

  از آثار نقاشی يک هنرمند 
جوان ديدن کنید!

راضیه اسماعیلی در این باره گفت: در این نمایشگاه در 
حدود ۲۰ تابلوی نقاش��ی در ابعاد متفاوت وجود دارد.

وی اف��زود: موضوع این آث��ار به ص��ورت آزاد و مختلف 
 انتخاب ش��ده اند و همه آنها در س��بک رئ��ال طراحی
  ش��ده اند.عالقمندان جه��ت بازدید از این نمایش��گاه

 م��ی توانن��د ت��ا ۲۸ فروردی��ن م��اه، از س��اعات 9 
 صبح ت��ا 14 ب��ه نگارخان��ه کوث��ر اصفه��ان  مراجعه

 نمایند.
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عکس نوشت

انعکاس
 شکار لحظه ها

 از قاب دوربین 
درمسابقات آفرود 
خودروهای شاسی 

بلند

ماه، 100 میلیون سال جوانتر شد!
تحقیقات جدید نش��ان 
م��ی ده��د، م��اه 1۰۰ 
میلیون س��ال جوانتر از 

تصورات قبلی است.
نظریه غالب در خصوص 
ش��کل گیری م��اه بیان 
می کند که سیاره ای در 
اندازه مریخ یا بزرگتر در 
حدود 4.56 میلیارد س��ال قبل و اندکی پس از شکل گیری منظومه 
شمسی به شدت با زمین برخورد کرد؛ بقایایی این برخورد از زمین به 
فضا پرتاب ش��ده و با درهم آمیختن به یکدیگر باعث شکل گیری ماه 
شده است.اما آنالیزهای جدید از س��نگ های ماه نشان می دهد، ماه 
در حدود 4.4 تا 4.45 میلیارد س��ال قبل شکل گرفته است.»ریچارد 
کارلسون« از محققان موسس��ه کارنیگ در واشنگتن تأکید می کند: 
منظومه شمسی 4.56۸ میلیارد س��ال عمر دارد؛ امکان تخمین عمر 
اجرام کوچکتر مانند سیارک ها نیز به وس��یله تجزیه و تحلیل زمانی 
که این اجرام وارد دوره های ذوب گسترده ش��ده اند، وجود دارد.ماه 
احتماال کمی پس از شکل گیری خشن، دارای اقیانوسی از سنگ های 
مذاب بوده است؛ در حال حاضر دقیق ترین تخمین از سن سنگ های 
ماه که به وسیله این اقیانوس ش��کل گرفته اند، حدود 4.36۰ میلیارد 

سال را نشان می دهد.

دلتان اين ماشین را می خواهد؟ 
کمپانی بیوک موتور در تاریخ 
19 مه 19۰3 توس��ط دیوید 
دانبار بیوک در کشور ایاالت 
متح��ده آمری��کا راه اندازی 
ش��د. این ب��ار یک��ی از مدل 
های مفهومیش که توس��ط 
ش��انگهای جن��رال موت��ورز 
طراحی شده است را در اتوشو 
۲۰13 شانگهای رونمایی کرد.بیوک ریویرا )Buick Riviera( دارای 
امکاناتی چون )بی سیم پالگین در وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی( 
سیستم نیروی محرکه، که اجازه می دهد تا اپراتور به رانندگی در هر دو 
حالت کامال الکتریکی یا گاز / برق هیبرید مجهز ش��ود ، شارژ از طریق 

معمول می آید کابل پورت شارژ هوشمند انجام می پذیرد.

زمان پخش زنده  ال کالسیکو
رقابت های فوتبال در هفته جاری به صورت مستقیم از شبکه های سوم و 

ورزش پخش خواهد شد. 
مهم ترین دیدار هفت��ه جاری بین تیم های بارس��لونا - رئ��ال مادرید در 
فینال جام حذفی اس��پانیا برگزار می ش��ود ک��ه این دیدار چهارش��نبه 
 ش��ب ب��ه ص��ورت مس��تقیم از طری��ق ش��بکه س��وم س��یما پخ��ش 

خواهد شد.

سپاهان در لیگ دوچرخه سواری سال 
۹۳ تیم داری می کند

با توافق هیات دوچرخه سواری استان اصفهان و باشگاه سپاهان، این باشگاه 
در لیگ دوچرخه سواری مردان تیم داری خواهد کرد.

طبق توافق��ات به عم��ل آم��ده بین هی��ات دوچرخه س��واری اس��تان 
اصفه��ان و باش��گاه ف��والد مبارک��ه س��پاهان، ای��ن باش��گاه ب��رای 
 س��ال 93 در لی��گ دوچرخه س��واری )بخ��ش آقای��ان( تی��م داری 

خواهد کرد.
به گفته کیوان لیمویی رییس هیات دوچرخه س��واری استان اصفهان، با 
توجه به اینکه استان اصفهان از رکابزنان خوبی برخوردار می باشد امسال 
رکابزنان اصفهانی در مسابقات مختلف دوچرخه سواری با نام سپاهان پای 

به رقابت ها خواهند گذاشت.

دلیل نیمکت نشینی ام را از کرانچار 
بپرسید

دروازه بان تیم سپاهان درباره نیمکت نشینی های اخیرش در تیم اصفهانی 
گفت: دلیل نیمکت نش��ینی ام را از کرانچار بپرس��ید و من در این زمینه 
نظری ندارم.رحمان احمدی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل 
نفت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ش��رایط قهرمانی ما سخت 
بود و باید 3 تیم باالی جدول می باختند تا ما به قهرمانی می رس��یدیم که 

این کار سختی بود.
دروازه بان سپاهان در مورد آینده کاری اش با این تیم اصفهانی بیان داشت: 
من تا هفته آینده با س��پاهان قرارداد دارم و باید ببینم تا فصل آینده چه 

می شود.

 سرمربیگری تیم ملی را 
قبول می کنم

حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت : ارزیابی من  این 
است که فوالد ش��رایط متفاوت تری نسبت به گذش��ته درلیگ داشت اما 
زمانی که دو سوم از لیگ گذشته بود و هفته بیس��تم را به پایان رساندیم 
به این جمع بندی رسیدیم که می توانیم قهرمان ش��ویم و این باور را بین 
بچه ها ایج��اد کردیم و خودم��ان را  مدعی قهرمانی دیدی��م و بچه ها هم 
قسم ش��دند که برای قهرمانی بجنگند و توانس��تیم با هدف گذاری خوب 
و عملکرد صحیح نس��بت به رقبایمان ب��ه قهرمانی برس��یم و در آخرین 
روز جام قهرمانی را باالی س��ر ببریم .درپاس��خ به این س��وال که اگربعد 
از رفتن کی روش پیش��نهاد س��رمربی گری تیم ملی را قب��ول می کنم؟ 
 باید بگویم چرا قب��ول نکنم؟! س��رمربی گری تیم ملی ب��رای من افتخار 

بزرگی است.

 پس از پنجاهمین برد سرخپوشان
 با دايی:

شیشه اتوبوس پرسپولیس را 
شکستند

تماش��اگران اهوازی شیش��ه اتوبوس حامل اعضای تیم 
فوتبال پرس��پولیس را در مس��یر حرکت آن به س��مت 

فرودگاه این شهر جنوبی شکستد. 
به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بازیکنان تیم فوتبال 
پرسپولیس پس از برتری مقابل استقالل خوزستان برای 

بازگشت به تهران راهی فرودگاه شهر اهواز شدند.
 در این میان هواداران منتس��ب به تیم فوالد خوزستان 
که برای جشن و پایکوبی قهرمانی تیمشان به سطح شهر 
آمده بودند، به دفعات به اتوبوس تیم فوتبال پرسپولیس 

اشیایی را پرتاب کرده و حمله می کردند. 
آنها شیشه اتوبوس تیم فوتبال پرسپولیس را شکستند.

تماشاگران منتسب به تیم فوالد در رقابتهای لیگ و جام 
حذفی که میزبان پرسپولیس بودند، نیز ضمن سردادن 
ش��عار توهین آمیز علیه اعضای تیم فوتبال پرسپولیس 
اشیای متفرقه را به سمت بازیکنان و مربیان پرسپولیس 

پرتاب می کردند.
آنها در یکی از بازی ها با پرتاب اش��یا و بطری به س��مت 
علی دایی در پایان بازی، دس��ت به حرکات ناشایس��تی 
زدند و در یک بازی دیگر نیز درپی پرتاب سنگ به سمت 
نیمکت پرسپولیس سر ماساژور تیم فوتبال پرسپولیس 
را شکس��تند و حتی در یکی از بازی های دیگر اشیایی را 
به سمت س��عید مظفری زاده و کمک هایش پرتاب کرده 

بودند اما کمیته انضباطی امتیازی از این تیم کسر نکرد.
تماشاگران تیم فوالد جمعه ش��ب نیز پس از پایان بازی 
پرس��پولیس و صنعتی خوزس��تان شیش��ه اتوبوس تیم 

فوتبال پرسپولیس را شکستند.
این در حالی اس��ت که کاروان تیم فوتبال پرس��پولیس 
همچنان به دلیل تاخیر در پرواز در فرودگاه اهواز به سر 
 برد و توانس��ت بامدا دیروز ش��نبه، با پروازی دیگر راهی 

تهران شود.
از س��وی دیگر، علی دایی که برای سومین فصل هدایت 
پرسپولیس را در رقابت های باش��گاهی بر عهده داشته، 
جمعه ش��ب با برتری برابر اس��تقالل صنعتی خوزستان 

پنجاهمین پیروزی اش با پرسپولیس را کسب کرد.
دایی پیش از این در 49 بازی لیگ حرفه ای، جام حذفی و 

لیگ قهرمانان آسیا به برتری دست یافته بود.
 دایی تاکنون در لیگ قهرمانان آس��یا، لی��گ برتر و جام 
حذفی باشگاه های کشور 5۰ پیروزی به دست آورده، ۲5 

مساوی و ۲3 باخت در کارنامه اش دیده می شود.
علی دایی در دو فصل پرس��پولیس را به عنوان قهرمانی 
جام حذفی رس��اند و در فصل جاری نیز توانست به رغم 
مشکالت مالی عنوان دومی و کس��ب سهمیه آسیایی را 

تصاحب کند.

زالتکو :هنوز حسرت بازی با ملوان را می خورم 
کوتاه از ورزش 
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