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 امیدواری به پایان
 رکودمسکن

رییس اتحادیه امالک اس��تان اصفهان گفت: هم چنان 
ش��رایط رکود بازار مس��کن پا بر جا بوده م��ردم و بازار 
مس��کن چش��م به راه این هس��تند که ببینند وضعیت 
هدفمندی یارانه ها و شاید سایر مواردی که دولت مداران 
در سیاس��ت های کالن اقتص��ادی پیاده کنند. رس��ول 

جهانگیری پیرامون ...

 هشدار پلیس به کارمندان
 بانک در مورد سرقت

 رگبار و رعد و برق 
به اصفهان می آید 

 رییس پلیس مب��ارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس 
آگاهی گفت: کالهبرداران با جعل صدای مش��تریان 
 بانک اقدام به سرقت از حس��اب آنها در تماس با بانک

 می کنند.
سرهنگ فریدون رهبریان اظهار داشت: پرونده های 
متعددی در سال 91 و 92 در خصوص کالهبرداری از 
بانک ها با تقلید صدای صاحبان حساب ها تشکیل شد. 

در این روش کالهبرداران با تقلید صدای...

     کارش��ناس مس��وول پیش بینی ه��وای اصفهان 
گفت: با توجه به عبور یک س��امانه ناپای��دار از روي 
اس��تان اصفه��ان، ش��رایط ج��وي امروزب��ه صورِت 
 افزایش ابر، رگب��ار و رعد و برق و در نواحي مس��تعد

، رگبارِ تگرگ و گاهي وزش باد نسبتا شدید پیش بیني 
مي شود.
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چادرهای مرزبانی جمع می شود
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اعالم جمع شدن چادرهای مرزبانی 
و س��اخت برجک به جای آن درباره آخرین وضعیت جمشید دانایی فر 

گفت: اطالع جدیدی نداریم که به روشن شدن وضعیت او کمک کند.
علی عبداللهی در نشستی خبری اظهار کرد: قرار شده تا کلیه مکان های 
که مرزبان ها در آن جا در چادر مس��تقر بودند جمع شوند و به جای آن 

برجک نصب شود. 
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بیمه پیش شرط 
ازدواج

مدیرعامل بیمه سالمت ایرانیان از تدوین 
بسته بیمه سالمت برای ۷۷ میلیون ایرانی 
با سرانه 2۴ هزار تومان برای سال 9۴ خبر 
داد و گفت: در آینده ارائه خدمات متعدد از 
جمله دریافت گذرنامه، ازدواج و موارد دیگر 
منوط به داشتن بیمه توس��ط افراد است. 
انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل بیمه 
سالمت ایرانیان در گفت وگوی ویژه خبری 
از ش��بکه دو درباره آخرین وضعیت بیمه 
کردن م��ردم به خصوص آنهای��ی که فاقد 
بیمه هس��تند، اظهار داشت: بنده در کالم 
نخست از ابالغ سیاست های کلی سالمت 
توس��ط رهبر معظم انقالب تشکر می کنم 
و آمادگ��ی کام��ل بیمه س��المت ایرانیان 
را ب��رای اجرای بند بند این سیاس��ت ها را 

اعالم می کنم.
وی با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای دولت آقای 

روحانی و وزیر رفاه مبنی بر پوش��ش بیمه 
همگانی اظهار داش��ت: آحادی از مردم در 
کشور هس��تند که زندگی می کنند که به 
دلیل کمب��ود درآمد و نداش��تن اطالعات 
تحت پوش��ش هیچ بیمه ای نیس��تند در 
حالیکه از سال ۷3 بر اساس قانون باید همه 
تحت پوشش یک بیمه واحد در می آمدند 
که این کار در سال نخست دولت را مکلف 

به این کار کرده بود.
 بر این اس��اس با توجه به بند الف ماده 38 
قانون اساس��ی به منظور دسترسی فراگیر 
افراد به بیمه، دسترس��ی فراگیر به بیمه، 
نظام عادالن��ه پرداخت و همچنین کاهش 
پرداختی از جی��ب مردم بای��د یک بیمه 
 واحد در کشور ایجاد شود که قول آن را نیز

 آقای روحانی در وعده های انتخاباتی داده 
بود.

س��ومین نمایش��گاه اختصاصی گل و گیاه، گیاهان دارویی و ماهی ه��ای تزیینی از فردا )2۷ 
فروردین ماه (تا 1 اردیبهش��ت ماه با حضور 1۷0 مش��ارکت کننده در محل نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر خواهد ش��د. این نمایشگاه در دو سالن 
نمایشگاهی و 5500 مترمربع وسعت با حضور اس��تان های اصفهان، تهران، فارس، البرز، قم، 

مازندران، چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد، مرکزی، کردس��تان، بوش��هر و خوزستان برپا 
می شود.

بازدیدکنندگان عالقمند از ساعت 15 تا 22 ایام مذکور و بازدیدکنندگان متخصص از ساعت 9 
تا 12روزهای 2۷ و 28 فروردین ماه می توانند به بازدید از این نمایشگاه زیبا بپردازند. 

آماده شدن بسته بیمه سالمت ۷۷ میلیونی ایرانی

برپایی سومین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی در استان
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ضرورت تالش نخبگان برای 
ترویج سبک زندگی اسالمی

     مدی��ر حوزه های علمی��ه خواهران اس��تان اصفهان 
با اش��اره به اینکه در ش��رایط فعلی، مهم ترین چالش 
فرهنگی کش��ور، بی توجهی به فرهنگ اصیل اسالمی 
اس��ت، گفت: اگ��ر ملتی، دنبال��ه روی فرهن��گ بومی 
 خ��ود باش��د، هرگز ب��ه دنب��ال فرهنگ ه��ای دیگر و

 ناهنجاری ها نمی رود.
حجت االس��الم و المس��لمین س��یدمهدی ابطحی با 
اش��اره ب��ه نامگ��ذاری س��ال ۹۳ ب��ه ن��ام »اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی«، ابراز داش��ت: 
فرهن��گ در ه��ر کش��وری، ح��رف اول را م��ی زند و 
 تولید و مس��ایل اقتصادی در اولویت ه��ای بعدی قرار 

می گیرد. 
وی اف��زود: آح��اد ملت ای��ران و ب��ه وی��ژه روحانیون، 
دانش��جویان، حوزویان و س��ازمان ها و دس��تگاه های 
اجرایی باید برای بهبود وضعیت فرهنگی و اقتصادی و 

پیشرفت کشور دست به دست هم بدهند. 
مدیر ح��وزه ه��ای علمیه خواه��ران اس��تان اصفهان 
گف��ت: در ش��رایط فعل��ی، مه��م تری��ن چال��ش 
 فرهنگ��ی کش��ور، ب��ی توجه��ی ب��ه فرهن��گ اصیل 

اسالمی است. 
وی با اش��اره به اینکه ما باید به دنبال خویشتن خویش 
باش��یم، بیان داش��ت: اگر ملتی، دنبال��ه روی فرهنگ 
بومی خود باش��د، هرگز به دنبال فرهنگ های دیگر و 

ناهنجاری ها نمی رود. 

باید قدردان فرهنگ اسالمی خود باشیم 
ابطحی با اش��اره به اینکه متأس��فانه برخ��ی تمایل به 
فرهن��گ غربی دارن��د، تصریح ک��رد: ما بای��د قدردان 
 فرهنگ اسالمی خود باشیم و به س��وی فرهنگ غربی

 نرویم. 
مدیر حوزه ه��ای علمیه خواهران اس��تان با اش��اره به 
اینکه دی��ن باید در همه مس��ایل محور باش��د، یادآور 
ش��د: بهترین ش��یوه زندگ��ی انس��ان در ق��رآن  و در 
 س��بک زندگی پیامب��ر )ص( و ائم��ه معصومین قابل

 مشاهده است. 
ابطحی با اش��اره به اینکه مس��ووالن و نخبگان باید در 
راستای تبیین و ترویج س��بک زندگی اسالمی در بین 
مردم ت��الش کنند، بیان داش��ت: آم��وزش و پرورش، 
 حوزه ه��ای علمیه، دانش��گاه ها و رس��انه ه��ا در این
برعه��ده مؤث��ری  بس��یار  نق��ش  زمین��ه    

 دارند. 

اخبار کوتاهیادداشت

تشکیل ستاد بزرگداشت سوم 
خرداد با رویکرد مدیریت جهادی

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: ستاد بزرگداشت سوم 
خرداد اصفهان با رویکرد مدیریت جهادی و عنوان »سوم خرداد، نماد 

مدیریت جهادی« تشکیل شد .
وی در نخستین جلس��ه استانی ستاد بزرگداشت س��وم خرداد این 
اس��تان با عنوان »س��وم خرداد نماد مدیریت جهادی« با بیان این 
نکته که فتح خرمش��هر س��رآغاز همه فتوحات ما است، اظهار کرد: 
جلسه ستاد سوم خرداد امسال می تواند برگزاری اولین جلسه با نگاه 
مدیریت جهادی باش��د.وی با تبیین شمول مدیریت جهادی و بیان 
ویژگی های آن بیان کرد: امس��ال در بزرگداشت مناسبت های دفاع 
مقدس، وجه برت��ری آن، که همان مدیریت جهادی اس��ت، باید به 
عنوان راهکارهایی مناسب در اختیار مردم، سازمان ها، نهادها و همه 
صنوف قرار بگیرد تا بتوان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی سریع تر حرکت کرد.

عرصه فعالیت اعضای سازمان ملل 
تنگ می شود

مع��اون اداره اول آمریکای مرکزی وزارت ام��ور خارجه ایران گفت: 
تالش برای تس��ری قوانین امنیتی آمریکا به حریم س��ازمان ملل، 
 نگرانی ها را نس��بت ب��ه فض��ای کار و فعالی��ت اعضا در ای��ن نهاد

 بین المللی تشدید خواهد کرد. عیسی کاملی در باره عدم صدور ویزا 
برای حمید ابوطالبی نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل 
اظهار داشت: این موضوع قبل از اینکه موضوعی شخصی باشد متاثر 
از محتوا و ماهیت پرونده قطور اختالفات ایران و آمریکا و حساسیت 
فزاینده بخش��ی از حاکمیت در آمریکا در دام��ن زدن به موضوعات 

اختالفی است. 

افخم: شکایت از آمریکا در دست 
اقدام است

س��خنگوی وزارت امورخارجه صادر نکردن ویزا برای ابوطالبی را نقض 
مقررات بین المللی دانست.مرضیه افخم اظهار داشت: پیگیری موضوع 
و شکایت ایران نس��بت به عدم صدور روادید از سوی دولت آمریکا برای 
سفیر ونماینده دایم پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک از طریق سازوکارهای رسمی موجود برای رسیدگی به 
این موضوع فعال شده و در دست اقدام است.افخم افزود : اقدام آمریکا در 
عدم صدور روادید برای سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نقض 
مقررات بین المللی بوده و بر خالف قرارداد مقر بین سازمان ملل متحد و 

دولت آمریکا می باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ساز و کارهای موجود در سازمان 
ملل ش��امل رجوع موضوع به کمیته ارتباط با دول��ت میزبان که وظیفه 
نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد در دستور کار است و دستورالعمل الزم 
در این زمینه به نمایندگی کشورمان در نیویورک داده شده که از فردا و 
متعاقب شروع هفته کاری اقدامات الزم از سوی نمایندگی کشورمان به 

عمل آمده و با جدیت و حساسیت روند کار دنبال می شود.

بیش از 61 هزار مسافر توسط راه آهن 
اصفهان جا به جا شدند

 مدی��رکل راه آه��ن اصفه��ان گفت: از 25 اس��فند س��ال گذش��ته تا
 15 فروردین امسال، 61 هزار و 200 مسافر از طریق ناوگان ریلی این 
اداره کل جا به جا شدند. » حسن ماسوری « افزود: مقصد این مسافران 
ایستگاه های مشهد مقدس، بندرعباس، تهران و شیراز بود.وی ادامه 
داد: همچنین از ایس��تگاه کاشان به مقصد ایس��تگاه مشهد مقدس و 
بالعکس جا به جایی مسافر انجام شد.مدیرکل راه آهن اصفهان، تعداد 
مسافران ورودی نوروز امسال به ایس��تگاه راه آهن اصفهان را ۳1 هزار 
نفر و تعداد مسافران خروجی از این ایس��تگاه را را ۳0 هزار و 200 نفر 

بیان کرد. 

 4 میلیارد کیلو وات ساعت برق
 در نیروگاه اصفهان تولید شد

پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو اعالم کرد: در س��ال گذشته، نیروگاه 
حرارت��ی اصفهان چه��ار میلی��ارد و 58 میلیون و ۳74 ه��زار و 680 
کیل��و وات س��اعت ان��رژی الکتریک��ی خال��ص تولیدی را به ش��بکه 
سراس��ری برق کش��ور انتقال داد. نی��روگاه حرارتی اصفه��ان دارای 
 پنج واحد مولد برق با ظرفی��ت های متنوع از ن��وع حرارتی - بخاری

 است.

ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
تا ۳1 فروردین

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتي کشور از اعمال نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدي از ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: 
مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده براي ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده فصل زمستان ۹2 تا پایان فروردین ۹۳ فرصت دارند.
، علیرضا ط��اري بخش معاون مالی��ات بر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالیاتي کش��ور در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده س��ال جاري 
اظهار داشت: از ابتداي س��ال جاري به موجب ماده 117 قانون برنامه 
پنجم توس��عه و بند »ط« تبص��ره ۹ قانون بودج��ه ۹۳ رقم 8 درصد 
اعمال مي شود که این 8 درصد شامل 5.۳ درصد مالیات و 2.7 درصد 

عوارض است. 

وزارت نفت مکلف به عرضه سوخت 
یورو 4 در کالنشهرها شد

هیات دولت، وزارت نفت را موظف کرد تا س��وخت با اس��تاندارد یورو 
4 و دیزل با گوگرد کمتر از 40 قس��مت در میلیون را در کالنش��هرها 
 متناسب با میزان تولید بنزین و با اولویت ش��هرهای با آلودگی بیشتر

 عرضه کند.
هیات وزی��ران راهکاره��ا و برنامه اجرای��ی م��دون در زمینه کاهش 
آلودگی ه��وا را تصویب کرد. راهکاره��ا و برنامه اجرای��ی دولت برای 
کاهش آلودگی هوا با محوریت توزیع س��وخت یورو 4، توس��عه حمل 
 و نقل عمومی و زیرس��اخت ها ش��هری پس از تصوی��ب هیئت دولت

 اعالم شد.
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نامه 8 نماینده اصفهان به روحانی برای جلوگیری از دفن ریچارد

جمعی از نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به خبر دفن ریچارد فرای در این شهر به رییس جمهوری نامه 
نوشتند.احمد سالک، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن کامران، مجید منصوری، علی ایرانپور، موسوی الرگانی، 

نیره اخوان و حمیدرضا فوالدگر این نامه را امضا کرده اند.
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معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور با اعالم جمع شدن چادرهای 
مرزبانی و ساخت برجک به جای آن درباره آخرین وضعیت جمشید 
دانایی فر گفت: اطالع جدیدی نداریم که به روش��ن شدن وضعیت 

او کمک کند.
علی عبداللهی در نشس��تی خبری اظهار کرد: قرار ش��ده تا کلیه 
مکان های که مرزبان ها در آن جا در چادر مستقر بودند جمع شوند 

و به جای آن برجک نصب شود. 
وی گفت: ما با س��ردار ذوالفقاری در این باره بحث هایی داشته ایم 
ساز و کارها و جایابی در این باره مش��خص شده است تا این که هم 
مرزبانان ما جان پناه خوبی داشته باشند و هم امنیت بر آن منطقه 
وجود داشته باشد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور هم چنین در 
پاسخ به سوالی درباره ضرورت مجازات 4 سرباز آزاد شده که مورد 
تاکید یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بوده است نیز گفت: 
شرایط نگهبانی و خدمت آیین نامه و دستورالعمل دارد و ما مطابق 
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه به دنبال این خواهیم بود 
که اگر کسی کوتاهی کرده باشد و وظیفه خودش را به خوبی انجام 
نداده باشد برخورد الزم را داشته باشیم و به صورت کلی این موضوع 

در مسیر خود دنبال می شود. 
عبداللهی همچنین افزود: این طور نیست که کسی که به گروگان 
و یا اسارت رفته و برگش��ته همه چیز حل شده است. همچنین در 
مورد آخرین وضعیت بررسی های در مورد جمشید دانایی فر گفت: 

ما اطالع جدیدی نداریم که به روشن شدن این موضوع کمک کند. 
معاون امنیتی وزیر کشور تصریح کرد: تنها آن گروه جیش العدل 
در س��ایت اعالم کرده که دانایی فر را به شهادت رساندند، اما چون 
ما اطالع و س��ند قوی در این باره نداریم این موضوع برای ما مبهم 
است. او با تاکید بر این که جمشید دانایی فر به قطع و یقین در داخل 
پاکستان نگهداری می شود گفت: با این وجود دولت پاکستان باید 

مسوولیت این موضوع را به هر شکل برعهده بگیرد.
او با بی��ان این ک��ه در آین��ده نزدیک در س��طح عالی س��فری به 
پاکس��تان انجام خواهد ش��د، گفت: یکی از بحث ه��ای که در این 
 سفر پیگیری می ش��ود همین بحث گروهبان جمش��ید دانایی فر

 خواهد بود. 
خبرنگاری از عبداللهی س��وال کرد که گفته می شود یک گروهک 
تروریستی در خوزستان شناسایی شده آیا این موضوع صحیح است 
که عبداللهی در این باره گفت: تعدادی از آنها دستگیر شدند و طی 
این دستگیری بخشی از امکانات و تجهیزات همچون مواد منفجره و 
چاشنی های انفجاری کشف شد. این گروهک ها با اشراف اطالعاتی 
دستگیر ش��دند و در اینکه از بیرون حمایت های مالی، آموزشی و 

پشتیبانی می شوند تردیدی نیست. 
معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور گفت: بحم��داهلل با مجموعه 
توان اطالعات��ی و عملیاتی که وجود دارد این گروهک شناس��ایی 
ش��دند و آنها باید بدانند که در خوزس��تان میدان عملی به دست 

نخواهند آورد. 
وی همچنین درباره واگذاری ۳00 کیلومتر از مرزهای ش��رقی به 
سپاه گفت: قرارگاه قدس س��پاه ۳00 کیلومتر از مرزهای شرقی را 
تحویل گرفته و البته این موضوع به معنای این نیست که نیروهای 
مرزبانی در آنجا تخلیه ش��ده است. س��پاه در کنترل عملیاتی قرار 

گرفتن نیروهای مرزبانانی و تقویت آن بخش عمل خواهد کرد.
مدارکی داریم که نشان می دهد دانایی فر زنده است

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مدارکی در دست است که نشان می دهد »دانایی فر« 
همچنان زنده اس��ت و ما امیدواریم بتوانیم ایش��ان را نیز به کشور 

بازگردانیم.
محمدرض��ا محس��نی ثانی نماینده مجل��س و عضو کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجه مجلس شورای اسالمی، در حاشیه 
دیدار با تش��کل های فرهنگ��ی س��بزوار در جمع خبرن��گاران با 
بیان اینکه این کمیته ب��رای پایان دادن به حوزه ه��ای تجاوز این 
افراد از مرزهای ش��رقی تش��کیل می ش��ود، اظهار کرد: متأسفانه 
مرزه��ای تح��ت حاکمیت همس��ایگان م��ا از جمله پاکس��تان و 

افغانس��تان محل امن��ی برای 
 گروهک های تروریست و شرور

 شده است.
نماینده مردم شهرس��تان های 
س��بزوار، جوی��ن، جغت��ای، 
خوش��اب و داورزن در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
وضعی��ت گروهبان جمش��ید 
دانایی ف��ر گف��ت: مدارکی در 
دست است که نش��ان می دهد 
این مرزبان همچنان زنده است 
و ما امیدواریم بتوانیم ایشان را 

نیز به کشور بازگردانیم.
وی با بی��ان اینکه در راس��تای 
بازگردان��دن چه��ار مرزب��ان 
دیگر اقدام��ات خاصی صورت 

گرف��ت، اضاف��ه ک��رد: در اقداماتی که ب��رای آزادی ای��ن عزیزان 
 صورت گرفت نقش س��ربازان گمن��ام امام زمان )ع��ج( بی بدیل و 

سازنده بود.
عضو مجم��ع نماین��دگان اس��تان خراس��ان رض��وی اف��زود: ما 
می توانس��تیم از طریق اقدام��ات خودمان این مرزبان��ان را نجات 
دهیم، اما چ��ون جان این عزیزان برای ما اهمیت داش��ت از طریق 
یک روش تعاملی که با مدیریت و درایت نیروهای وزارت اطالعات 
 ص��ورت گرفت توانس��تیم کار را مدیری��ت و این چه��ار مرزبان را

 آزاد کنیم.
وی تأکید کرد: هیچگاه نباید از قدرت عوامل اطالعاتی و مدیریت 
خوب وزارت اطالعات و تالش س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در 

کشور غافل بود.

معاون امنیتی وزیر کشور:

دانایی فر در پاکستان است
چادرهای مرزبانی جمع می شود 

امیدواری به پایان 
رکودمسکن 

رییس اتحادیه امالک اس��تان اصفهان گفت: هم چنان 
ش��رایط رکود بازار مس��کن پا بر جا بوده مردم و بازار 
مسکن چش��م به راه این هس��تند که ببینند وضعیت 
هدف من��دی یارانه ه��ا و ش��اید س��ایر م��واردی که 
دولت م��داران در سیاس��ت های کالن اقتصادی پیاده 

کنند.
 رسول جهانگیری پیرامون وضعیت مسکن در استان 
اصفهان اظهار کرد: هم چنان شرایط رکود بازار مسکن 
پا بر جا اس��ت، مردم و بازار مس��کن چش��م  به راه این 
هستند که ببینند وضعیت هدفمندی یارانه ها و شاید 
س��ایر مواردی که دولت مداران در سیاست های کالن 

اقتصادی پیاده کنند.
در عمل از حالت رکود خارج نش��ده و م��ا امید داریم 
که هرچه ق��در جلوتر می روی��م و از تعطیالت نوروزی 
 دورت��ر می ش��ویم، رون��ق ب��ازار مس��کن را داش��ته

 باشیم.
وی پیرام��ون نوس��انات قیمت مس��کن در اس��تان با 
توجه به نام گذاری امس��ال در زمینه اقتص��اد، افزود: 
پیش بینی ما این بود که بع��د از آن ثبات اقتصادی که 
بعد از انتخابات س��ال گذشته ش��کل گرفت و جلوی 
افزایش های بی رویه قیمت مس��کن گرفته شد، رونق 
بازار مس��کن را همراه با متعادل شدن قیمت ها داشته 
باشیم اما متاس��فانه هنوز به خاطر مباحث هدفمندی 
 یارانه ها، به ثب��ات الزم و اطمینان خاط��ر را بازار پیدا 

نکرده است.
ریی��س اتحادی��ه ام��الک اس��تان اصفه��ان تصریح 
ک��رد: امی��د داریم ک��ه بع��د از گذش��ت یک م��اه از 
اج��رای ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ه��ا، بتوانی��م 
 ثب��ات قیم��ت  و رون��ق ب��ازار مس��کن را ش��اهد

 باشیم.
وی پیرام��ون تغیی��ر بهای ره��ن و اجاره مس��کن در 
اس��تان بیان کرد: اگر کس��ادی و رکود بازار مس��کن 
باقی بماند، به نس��بت افزایش بهای ره��ن و اجاره ای 
که سال گذشته داش��تیم، در س��ال جاری هیچ گونه 
تغییر قیمت��ی نداری��م و همیش��ه رابطه رک��ود بازار 
 مس��کن به جلوگیری از تورم های  غی��ر منطقی کمک 

می کند.

رییس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی با اش��اره به این 
ک��ه انبارگردان��ی تولیدکنندگان بهان��ه ای ب��رای افزایش 
قیمت کاالها نیس��ت، گف��ت: در حال حاضر هی��چ کارخانه 
 یا نمایندگی مج��وز افزایش قیمت را ب��ه بهانه های مختلف

 ندارد.
 محم��د طحان پوربا تکذیب هرگونه افزای��ش قیمت در بازار 
لوازم خانگی به بهانه انبارگردانی، اظهارداشت: در حال حاضر 
هیچ کارخانه ی��ا نمایندگی مجوز افزای��ش قیمت، آن هم به 

بهانه های مختلف را ندارد. 
وی با اشاره به اینکه  فروش��ندگان باید لیست  جدید قیمت 
محصوالت خود را به اتحادیه ارس��ال نموده و س��پس اقدام 
به ف��روش محصوالت خ��ود کنند،اف��زود: هم اکن��ون هیچ 
لیس��ت جدیدی به این اتحادیه ارسال نش��ده و فروشندگان 
 همانند ماه های گذش��ته اق��دام به ف��روش محصوالت خود

 می کنند.
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی ب��ا تأکید 
براینکه ه��ر س��اله از 16 فروردین م��اه ش��رکت ها اقدام به 
انبارگردان��ی می کنن��د، تصری��ح ک��رد: این امر ب��ه معنای 
افزای��ش قیمت نیس��ت بلکه تولیدکنن��دگان با ای��ن اقدام 
 به بررس��ی آم��ار موج��ودی انباره��ای خود ب��رای فروش

می پردازند.

وی در رابطه با عل��ل افزایش 8 درص��دی قیمت محصوالت 
یک شرکت تولیدکننده لوازم 
خانگ��ی نی��ز اظهار داش��ت: 
این ش��رکت بنا ب��ه اظهارات 
خود افزای��ش قیمت ها را در 
س��ال ۹2 اعمال کرده است 
و حت��ی لیس��ت قیمت ه��ا 
را ب��ه اتحادیه ارس��ال نموده 
اما هم اکنون بن��ده به عنوان 
رییس اتحادی��ه لوازم خانگی 
 چنین لیس��تی را مش��اهده

 نکرده ام.
طحان پور با اشاره به اینکه هم 
راستای نظارت دستگاه های 
مختل��ف بازرس��ین اتحادیه 
نی��ز ب��ا نظ��ارت ب��ازار مانع 

افزایش قیم��ت کاالها در س��طح ب��ازار می ش��وند، تصریح 
کرد: در س��ال ۹1 ح��دود 150 درص��د افزای��ش قیمت در 
 ب��ازار ل��وزام خانگی مش��اهده ش��د ام��ا در ح��ال حاضر با 
 ۹2 س��ال  در  مؤث��ر  ه��ای  نظ��ارت 
بس��یار بخ��ش  ای��ن  در  تغیی��رات   درص��د 

 اندک است. 
وی اضافه ک��رد: در س��ال های گذش��ته بخش��ی از واحدها 
بدون هیچ منطق��ی اقدام ب��ه افزایش قیمت م��ی کردند که 
 این مورد در دول��ت یازدهم تا حد قابل توجه��ی کاهش پیدا 

کرده است.
رش��د 200درصدی قیمت لوازم خانگی در 2س��ال گذش��ته 
به دلی��ل س��ودجویی و مقاوم��ت برخ��ی وارد کنن��دگان و 
فروش��ندگان در برابر عرضه کاالها به قیمت تمام شده، زمینه 
رویگردانی مشتریان و افزایش عرضه محصوالت بی کیفیت با 
ضمانت نامه نامعتبر را فراهم کرد. حتی پس از آزاد سازی  ثبت 
س��فارش واردات این کاالها نیز فروش��ندگان لوازم خانگی با 
مقاومت در برابر کاهش رسمی قیمت ها تالش کرده اند از طریق 
برپایی جشنواره های فروش و عرضه برخی تخفیف های نقدی 
و کاالیی، محصوالت دپو شده در انبارها را با قیمت های گران 

قبلی به مشتریان عرضه کنند.
 اما این رویکرد نیز منجر به آش��تی مش��تریان با بازار ش��ب 
عید لوازم خانگی نش��د. با این ش��رایط اکنون فروش��ندگان 
این محصوالت ب��ا اذعان به رش��د بی رویه قیم��ت و افزایش 
عرضه کاالهای فاقد ضمانت نامه به مش��تریان، از چش��م انداز 
مثب��ت بازار ل��وازم خانگی در س��ال آین��ده، بهب��ود کیفیت 
 خدمات پ��س از ف��روش و تثبی��ت قیم��ت این اق��الم خبر

 می دهند.
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی گف��ت : در 
س��ال جاری  ل��وازم خانگی خوب ب��ا قیم��ت و خدمات پس 
از فروش مناس��ب در س��بد خری��د خانواده ها ق��رار خواهد 
گرفت و حتی اج��رای مرحله دوم قان��ون هدفمندی یارانه ها 
 و افزایش دس��تمزد نی��ز تأثیر چندان��ی بر گران��ی این اقالم

 نخواهد داشت.
 ارائه خدمات پس از فروش کاال در کنار پیگیری گارانتی های 
تقلبی و برخ��ورد با تولی��دات بی کیفیت از دیگ��ر وعده های 
محمد طحان پ��ور بود گرچه وی اذعان ک��رد که اکنون کارت 
گارانتی جعلی تمام برندهای ش��ناخته ش��ده در بازار وجود 
 داش��ته و اتحادیه اختیار قانونی الزم برای مقابله با این رویه را

 ندارد.
 به گفت��ه وی اکن��ون برخ��ی کارگاه ه��ای زیر پل��ه ای فاقد 
هوی��ت و خدم��ات پ��س از ف��روش که س��هم چندان��ی از 
ب��ازار ندارن��د ب��ه کارخانه ها س��فارش تولی��د با برن��د خود 
 را می دهن��د ام��ا متأس��فانه کس��ی پیگی��ر ای��ن اتفاق��ات

 نیست.
رشد گرانفروشی و عرضه کاالهای فاقد کیفیت از دالیل عمده 
نارضایتی مردم از بازار لوازم خانگی بوده است به نحوی که در 
سال  گذش��ته  261مورد ش��کایت از کم و کیف فروش لوازم 
خانگی مطرح که در 164مورد منجر به جلب رضایت مشتری 
شد. یخچال فریزرهای وارداتی صدرنشین شکایت های مردمی 
از کم و کیف فروش لوازم خانگی ب��وده و پس از آن اجاق گاز و 

ماشین لباسشویی قرار دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 

 لوازم خانگی مجوز گرانی ندارد 

 هر ساله از
 16 فروردین ماه 
شرکت ها اقدام 
به انبارگردانی 
 می کنند، این 

 امر به معنای
 افزایش قیمت 

نیست

قرارگاه قدس 
سپاه ۳۰۰ کیلومتر 
از مرزهای شرقی 
را تحویل گرفته و 
البته این موضوع 

به معنای این 
نیست که نیروهای 

مرزبانی در آنجا 
تخلیه شده است



یادداشت
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تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس استان اصفهان در هفته گذشته در دو هزار و 308 ماموریت 
حضور یافتند و به بیماران و مصدومان، خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند. کارشناسان اورژانس استان 

اصفهان در این ماموریت ها به 487 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی خدمات رسانی کردند
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ادامه از صفحه یک - محسنی بندپی ادامه داد: هدف 
از ایجاد یک بیمه واحد آن اس��ت که اف��راد کم درآمد و 
بیکار که دارای بیمه نیس��تند و 80 درصد کس��انی هم 
که بیمه ندارند از این قش��ر بوده و حاشیه نشین شهرها 
هستند دارای بیمه ش��وند. بر این اساس برطبق ابالغیه 
بند 9 سیاست های کلی سالمت که توسط رهبری اعالم 
شد هزینه های سالمت فالکت بار باید کاهش یابد بر این 
اساس تمام ایرانیان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و 
این در حالی است که در آمریکا هنوز 40 میلیون نفر فاقد 
بیمه هستند و مسلماً این کار در ایران کار بزرگی است.

مدیر عامل بیمه سالمت ایرانیان در پاسخ به این پرسش 
که شرایط اهدای این بیمه به چه صورت است عنوان کرد: 
شرط مهم آن است که افراد فاقد هیچگونه بیمه ای باشند. 
هویت ایرانی داش��ته باش��ند، دارای کارت ملی باشند و 
هیچ بیمه دیگری از جمله کمیته امداد، تامین اجتماعی، 

نیروهای مسلح و یا حتی بیمه سالمت نداشته باشند.
 bimesalamat.ir افراد فاقد بیمه به سایت

مراجعه کنند
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش که از چه تاریخی 
اف��راد می توانند برای ثب��ت نام دریافت بیمه س��المت 
ایرانیان اقدام کنند، گفت: اف��راد می توانند با مراجعه به 
سایت bimesalamat.ir اطالعات خود را ثبت کنند و 
ما نیز با همکاری سازمان های بیمه گر لیست و اطالعات 

مربوطه را تهیه می کنیم و از اول اردیبهش��ت ماه پس از 
پایان ثبت نام هدفمندی یارانه ه��ا فرآیند مراجعه افراد 
به پیش��خوان های دولت برای دریافت دفترچه سالمت 

آغاز می شود.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش مبن��ی بر اینکه س��هم 
پرداخت��ی م��ردم پ��س از پوش��ش بیمه س��المت چه 
مقدار اس��ت، گفت: پیش��نهاد ما دو بند بود که در ستاد 
هدفمندی یارانه ها مصوب ش��د و بر اس��اس پیش��نهاد 
بیمه س��المت ایرانی��ان روس��تاییان و اف��رادی که در 
 مناطق زی��ر 20 هزار نف��ر زندگی می کنند ک��ه بالغ بر

 23 میلی��ون نفر هس��تند بیم��ه آنان رای��گان صورت 
می پذیرد بر این اس��اس افراد حاش��یه ش��هرها نیز که 
بیمه ندارند، بیمه رایگان دریاف��ت می کنند. همچنین 
کس��انی که از یارانه انصراف می دهند آنها نیز می توانند 
از بیمه رایگان س��المت برخوردار ش��وند بنابراین هیچ 
فرقی بین کس��انی که یاران��ه می گیرند و کس��انی که 
انص��راف از یارانه می دهن��د ولی فاقد بیمه هس��تند در 
دریافت این دفترچه های بیمه س��المت ایرانیان ندارند.

مدیر عامل بیمه سالمت ایرانیان تصریح کرد: این بیمه 
با بیمه های دیگر فرقی نمی کند ولی برای روس��تاییان 
پوش��ش کامل تری دارد زیرا در این مناطق نظام ارجاع 
و پزشک خانواده توس��ط وزارت بهداشت اجرا می شود 
و افراد دارای دفترچه در روس��تاها فقط هزینه 5 درصد 

هزینه های درمان را می پردازند ولی کارکنان و افرادی در شهرها زندگی 
می کنند در صورت داش��تن ای��ن دفترچه در زمان بس��تری 10 درصد 
برای هزینه های ملزومات پزشکی )استندقلب(، لنز چشم و موارد دیگر 
پرداخت خواهند کرد تا دیگر این افراد برای تهیه ملزومات پزش��کی به 
بیرون بیمارستان ارجاع داده نشود که این مس��ئله یکی از اهداف مهم 
مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها بود تا بیماران تمام نیازهای خودشان 

را در بیمارستان دریافت کنند.
روستاییان 5 درصد هزینه درمان پرداخت خواهند کرد

محسنی بندپی درباره فرهنگ س��ازی بیمه به خصوص برای افرادی که 
عالقه ای برای پوش��ش بیمه ندارند، عنوان کرد: در پنجاهمین شورای 
عالی بیمه آیین نامه همگانی و اجباری برای پوشش احاد جامعه مصوب 
ش��د و یک هرم کنترلی نیز برای آن تعیین ش��د مثال دانشجویان برای 
انتخاب واحد درس��ی در س��ال 93 و 94 باید دفترچه بیمه داشتند و یا 
دانش آموزان بعد از پایه سوم دبستان و برای ادامه تحصیل باید دفترچه 
بیمه داشته باش��ند و یا برای گذرنامه، ثبت ازدواج یا گرفتن شناسنامه 
باید افراد دارای بیمه باش��ند. بنابراین این روش نش��ان از مترقی بودن 
اسناد باالدستی و بر اساس تکالیف بیمه ای اس��ت که به اجرا در می آید 
تا همه ایرانیان از پوشش یک بیمه بهره مند ش��وند تا اگر دچار بیماری 
ش��وند به دلیل عدم بیمه مجبور نش��وند به خاطر هزینه های فالکت بار 
سالمت لوازم زندگی خود را بفروشند و بیماری های واگیر که ریشه آن 
را در کشور با کمک شبکه های بهداش��تی از بین بردیم دوباره اپیدمی و 
رواج پیدا کند. البته این قانون در هیئت دولت اس��ت. اول پوشش بیمه 
 ای را در نظر داریم و بعد این مفادی که اع��الم کردم به صورت قانون در

خواهد آمد.
دانشجویان رایگان بیمه می شوند

وی درباره پوشش بیمه ای دانشجویان نیز گفت: قبل از این برنامه هایی 
که عنوان ش��د دانش��جویان مکلف ش��دند با پرداخت 15 درصد از حق 
بیمه بتوانند از دفترچه های بیمه بهره مند ش��وند ولی با شرایط کنونی 
پرداخت آن 15 درصد نیز منتفی است و آنها می توانند رایگان دفترچه 

بیمه دریافت کنند.
تجمیع تمام منابع سالمت در سال 94

محس��نی بندپی در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره تجمیع بیمه ها نیز 
عنوان کرد: بر اساس بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم تجمیع بیمه ها 
باید بیمه سالمت ایرانیان به صورت واحد تش��کیل شود که این کار در 
دولت ها متوقف شد، ولی االن دو س��اختار در این زمینه وجود دارد. اول 
ادغام ساختاری، دوم ادغام در سیاستگذاری که تمرکز در سیاستگذاری 
در شورای عالی بیمه گذاشته شده اس��ت و تمام اطالعات صندوق ها را 
 داریم و اطالعات پزشکی نیز یکسان شده است تا رسیدگی به آن صورت

 پذیرد. 
بر این اس��اس خرید خدم��ات راهبردی می ش��ود و هی��چ فرقی برای 
س��ازمان هایی مانند وزارت نفت، ش��رکت واح��د یا تامی��ن اجتماعی 
نخواهند داش��ت و یک��ی پ��س از دیگری جل��و می رویم ول��ی تجمیع 
کام��ل بیمه ه��ا ب��ه ی��ک ع��زم فرات��ر از چن��د وزارتخانه نیاز اس��ت 
و بای��د در س��طح مجلس و هیئ��ت دولت ای��ن کار مطالب��ه و پیگیری 
 شود بر این اس��اس پیش��نهاد داده ش��د تمام منابع س��المت در سال 

94 تجمیع شود.

آماده شدن بسته بیمه سالمت ۷۷ میلیونی ایرانی

دا نشجویان رایگان بیمه می شوند 

بیمه ؛ پیش شرط ازدواج 

یادداشت

رونمایی از نشان هفته نکوداشت  
دراصفهان 

     از نشان هفته نکوداشت اصفهان تحت عنوان »جشنی به رنگ 
اصفهان« با حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری رونمایی شد.

در حاش��یه مالق��ات مردمی ش��هردار اصفهان ب��ا اهالی منطق��ه 7، از 
 نش��ان هفته نکوداش��ت اصفهان با عنوان »جش��نی به رنگ اصفهان«

 پرده برداری شد. 
هفته نکوداش��ت اصفهان از سوم تا نهم اردیبهش��ت است که مجموعه 
ش��هرداری اصفهان امس��ال با تدارك ویژه برنامه هاي متنوع فرهنگي 
و هنري به مدت یک هفته به اس��تقبال سالروز تولد ش��یخ بهایی )روز 
اصفهان( مي روند. در سال جاری در هفته اصفهان میدان امام)ره( یکی از 
 محورهای تاریخی شهر به عنوان نماد شهر مورد توجه قرار می گیرد و ویژه 

برنامه های مختلف در این محور اجرا خواهد شد.

 نجات یک خانواده از رودخانه 
در گلپایگان

ماموران آتش نش��اني گلپایگان یک خانواده را که درون خودرو )نیسان 
وان��ت( در داخل رودخانه ش��ناور ش��ده بودن��د، نج��ات دادند.مهدي 
نوري در این راس��تا اظهار داش��ت: به محض اطالع از گرفتار شدن یک 
خودروي نیس��ان حامل یک خانواده چهار نفره که دو فرزند خردس��ال 
نیز به همراه داش��تند و ب��ه قصد عب��ور از عرض رودخانه دچ��ار حادثه 
ش��ده و خودرو به علت رسیدن آب به قس��مت هاي فني آن و همچنین 
گرفتار شدن در بین سنگ هاي کف رودخانه متوقف شده بود، ماموران 
 این واحد آتش نش��اني اق��دام به نجات ای��ن خودرو با سرنش��ینان آن 

نمودند.

 هشدار پلیس به کارمندان بانک
 در مورد سرقت با تقلید صدا

 ریی��س پلی��س مب��ارزه ب��ا جع��ل و کالهب��رداری پلیس 
آگاه��ی گف��ت: کالهب��رداران ب��ا جعل ص��دای مش��تریان 
 بانک اق��دام به س��رقت از حس��اب آنه��ا در تماس ب��ا بانک

 می کنند.
سرهنگ فریدون رهبریان اظهار داشت: پرونده های متعددی 
در س��ال 91 و 92 در خص��وص کالهب��رداری از بانک ه��ا با 
تقلید صدای صاحبان حس��اب ها تشکیل ش��د. در این روش 
کالهبرداران با تقلید صدای مش��تریان در تم��اس با بانک از 
کارمندان می خواهند اقدام به جابجایی پول از حساب ش��ان 

به حساب دیگر کنند.
 برخی از کارمندان نیز بعضاً به دلیل این که فرد از مش��تریان 
خوش حس��اب بانک اس��ت به صورت تلفنی اقدام به این کار 
می  کنند و پس از مدتی مش��خص می ش��ود صاحب اصلی 
حس��اب هیچ تماس��ی را ب��ا بانک نداش��ته و کالهب��رداران 
 موف��ق ش��دند میلی��ون ه��ا تومان پ��ول ب��ه جی��ب بزنند

وی ادام��ه داد: از آنجا که بانک از حقوقش گذش��ت نمی کند 
کارمند متخلف مقصر شناخته ش��ده و برایش پرونده قضائی 

تشکیل می شود.

 به دلیل ممنوعیت تردد خودرو 
در میدان امام

ایستگاه های اتوبوس در میدان امام 
حذف شد

مدیرعامل ش��رکت واح��د اتوبوس رانی اصفه��ان و حومه گفت: 
با تصویب ممنوعیت ت��ردد خودرو در میدان امام ایس��تگاه های 
اتوبوس موج��ود در این میدان حذف ش��ده است.س��ید عباس 
روحانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در حال حاضر 
ممنوعیت دایمی تردد خودرو در میدان امام )ره( مصوب ش��ده 
اس��ت، خدمت رس��انی اتوبوس های فع��ال در این مس��یر به چه 
صورت انجام می ش��ود و آیا خطوط اتوبوس ران��ی جایگزین برای 
این موضوع مصوب شده است، اظهار کرد: بحث میدان امام )ره(، 
برنامه ریزی برای خطوط و مصوب شدن خطوط اتوبوس رانی در 
حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک صورت می گیرد.وی شرکت 
واح��د اتوبوس رانی را تنها یک مجموعه اجرایی دانس��ت و اضافه 
کرد: در حال حاضر نیز نوع س��رویس دهی اتوبوس های فعال در 
این مسیر نیز به اتوبوس رانی ابالغ شده است و ناوگان اتوبوس رانی 
تنها سیاست های ابالغی از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک را 
اجرا می کند.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
تصریح کرد: پیش از مصوب ش��دن طرح ممنوعیت تردد خودرو 
در میدان امام )ره( سرویس دهی به شهروندانی که از اتوبوس های 
فعال در خط میدان امام حسین )ع( � میدان الله استفاده می کرده، 

از مسیر میدان امام )ره( صورت می گرفته است.
وی با بیان اینکه اما با تصوی��ب ممنوعیت دایمی تردد خودرو در 
میدان امام )ره( ایستگاه های اتوبوس موجود در این میدان حذف 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: همچنین معاونت حمل و نقل و ترافیک 
به ش��رکت واحد اتوبوس رانی ابالغ کرده اس��ت که از مسیر های 
جایگزین باید برای سرویس دهی به ش��هروندان و مسافران خط 

میدان امام حسین )ع( �  میدان الله استفاده شود.
روحانی تاکید کرد: مسیر های رفت و برگشت اتوبوس های فعال 
در خط میدان امام حسین )ع( � میدان الله از خیابان های شریف 
واقفی و فرش��ادی صورت می گیرد و مقرر ش��ده اس��ت که برای 
افرادی که قصد سفر به میدان امام )ره( را دارند، یک سیستم حمل 

و نقلی مناسب تعریف شود.

 افزایش تعداد مراکز
 بهداشت و درمان شهرضا 

رییس شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان ش��هرضا گفت: براساس 
سیاس��ت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی تعداد مراکز 
بهداشت و درمان این شهرس��تان افزایش می یابد. حجت اله تنهایی 
اظهار کرد: تعداد بیماری های واگیر نس��بت به بیماریهای غیر واگیر 
مثل فشارخون، سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه و بیماری قند 

)دیابت( درحال افزایش است.
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ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به همرساند..م 

الف347 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2249 در خصوص پرونده کالسه 45/93خواهان حامد رضایی دادخواستی مبنی 
بر فسخ به طرفیت مرضیه حسینی اشترجانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 93/3/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – رو به 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا- پالک 57 کد پستی 8165756441  
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف 333مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

2248 در خصوص پرونده کالسه 11/93 خواهان غالمرضا خلجی  دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتور سیکلت اصفهان 77 – 1847به انضمام مطلق 
است.  نموده  تقدیم  غرمالیان  یوسف  دهقان  محمد  آقایان  طرفیت  به  خسارات  
توجه  با  است.  گردیده  تعیین   8/30 93/2/30 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
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 خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 332 مدیر دفتر شعبه 5 مجمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

2246 در خصوص پرونده کالسه 1734/92 خواهان رضا جواد زری  دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده به دفتر خانه به طرفیت الله پور حاجی فرزند نوروز تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/3/11 ساعت 9 صبح تعیین 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 334 

مدیر دفتر شعبه 14 مجمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2247 در خصوص پرونده کالسه 13/93 خواهان جعفر رضا زاده  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره چک جمعا به مبلغ12/000/000 ریال به انضمام مطلق 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  نظری  باقر  طرفیت  به  خسارات  
93/2/30 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف 331 مدیر دفتر شعبه 5 مجمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2244 در خصوص پرونده کالسه -خواهان حسین رضایی خیر آبادی  دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند پیکان به شماره 5315-15ایران 13به طرفیت مهدی شکیلی و 
رضا سلمانی و خسارات دادرسی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای  مورخ 
93/3/11 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف 336 مدیر دفتر شعبه 8 مجمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2243 در خصوص پرونده کالسه27/93 خواهان محمد علی منشئی  دادخواستی 
مبنی برمطالبه مهریه دادرسی و... به طرفیت محسن محمدی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای  مورخ 93/3/10 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 337 مدیر دفتر شعبه 14 مجمع 

شماره 8 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پور   یزدانی  مرتضی  خواهان  کالسه914/92  پرونده  خصوص  در   2245
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقایان امیر میر هادی تواندشتی 
تهرانی و اقبال افسری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   15/30 ساعت   93/3/21
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شعبه واقع در بهارستان خیابان الفت جنب شرکت عمران مجتمع قضایی 
نماید در صورت  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  بهارستان مراجعه و نسخه 
عدمخ حضور وقت رسیدگی باالغ شده تلقی و تصمیم مقتصی اتخاذ می شود .م 

الف 335 مدیر دفتر شعبه 38 حقوقی اصفهان 

مفاد آرا
ثبتی  تکلیف وضعیت  نعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی  92/7283/33/و  2126شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسنادد 
و امالک اردستان که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده سه 
قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار 
دارند  اعتراض  مذکور  آرای  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  میشود  آگهی  محلی 
ار تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
نموده  محل  دادگاه عمومی  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  ماه  یک  مدت  ظرف 
این صورت  نماید در  به ثبت اردستان تسلیم  تقدیم دادخواست اخذ و  و گواهی 
اعتراض  . در صورتی که  ارائه حکم قطغی دادگاه است  به  اقدامات ثبت موکول 
به دادگاه  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  در مهلت 

عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 
ضمنا صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متزرر به دادگاه نیست .رای شماره13

9260302032000406مورخ92/11/20 بانک مهر اقتصاد ششدانگ یکباب ساختمان 
اداری بمساحت103/96 متر مربع بر روی قسمتی ازپالک3405 فرعی از یک اصلی 
حسین  سید  طرف  از  رسمی  انتقالی  اصفهان  ثبت   17 بخش  در  واقع  اردستان 

مظلوم و غیره.
 انتشار نوبت اول93/01/27 انتشار نوبت دوم93/02/11م الف563خیراله عصاری 

رییس اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان

ابالغ
2238 شماره پرونده: 9209980350301297 شماره بایگانی شعبه: 921297 
خواهان خلیل موسی الرضایی دادخواستی به طرفیت خوانده حمید کبیریان 
به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید 
شماره 305 ارجاع و به کالسه 9209980350301297 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن1393/03/17 و ساعت 09/00 تعیین شده است .به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آیین 
دادرسی دادگا های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از  یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
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 الف351منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی (

شهرستان اصفهان 

ابالغ
ابالغیه:  شماره   9109980351101012 پرونده:  شماره   2241
رضا  حمید  911013خواهان  شعبه  بایگانی  .شماره   9310100351100069
فالح پور دادخواستی به طرفیت خوانده گان1- علیرضا2- کمال 1-احمدیان 
دادگاه های  تقدیم  به خواسته مطالبه طلب  ملکی و سید حسن مهدوی    -2
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  )حقوقی(شهرستان  عمومی  دادگاه  یازدهم 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
ثبت گردیده  به کالسه 9109980351101012  و  ارجاع  اتاق شماره 318   3
که وقت رسیدگی آن1393/08/05 و ساعت 11/00 تعیین شده است .به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون 
دادگاه  امور مدنی و دستور  انقالب در  دادگا های عمومی و  آیین دادرسی 
تا خوانده  االنتشار آگهی می شود  کثیر  از جراید  یکی  نوبت در  مراتب یک 
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 الف349مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی 

)حقوقی (شهرستان اصفهان

ابالغ

ابالغیه:  شماره   9209980350301340 پرونده:  شماره   2242
9310100350300200 .شماره بایگانی شعبه 921340خواهان شهناز صفری 
دادخواستی به طرفیت خوانده افشین شمس هرندی به خواسته مطالبه وجه 
چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 9209980350301340 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  .به  است  تعیین شده   08/45 و ساعت  آن1393/02/31 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 
دادگا های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف350 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان اصفهان 

ابالغ
ابالغیه:  شماره   9209980350601316 پرونده:  شماره   2236
حسین  921493خواهان  شعبه  بایگانی  .شماره   9310100350600111
شیروانی شهرستانی به طرفیت خوانده پرویز پنجه پور به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم 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 9209980350601316 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1393/04/04 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  .به  است  شده  تعیین   10/00 ساعت  و 
دادگا  دادرسی  آیین  قانون    73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در  انقالب در  های عمومی و 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
) )حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  الف353  گردد.م  حاضر   رسیدگی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ
ابالغیه:  شماره   9309980350600024 پرونده:  شماره   2235
اله  حبیب  930031خواهان  شعبه  بایگانی  .شماره   9310100350600072
رئیسی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا محمد علی زابلی به خواسته 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  خودروتقدیم  پالک  فک  به  الزام 
عمومی)حقوقی( دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350600024 کالسه  به  و 
المکان  مجهول  علت  .به  است  تعیین شده   09/30 و ساعت  آن1393/04/08 
آیین  قانون    73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادرسی دادگا های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک 
نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از 
مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
) )حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق 

شهرستان اصفهان 

ابالغ
2240شماره 921653 نظر به اینکه آقای علی مهدوی به اتهام خیانت در امانت 
موضوع شکایت سعید شریفی فرزند عزیزاله از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه921653 ب 22 تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
و  دادسرای عمومی  بازپرسی   22 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک 
اتهام خویش حاضر شوند در صورت  انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد- 

بازپرس شعبه22 دادسرای اصفهان

ابالغ
کپی  برگ  یک  پیوست  به  ح  کالسه5458/92ش  پرونده  در خصوص   2250
شهرستانی  اکبری  خانم  حاجیه  وراث  نام  به  برارث  مالیات  نامه  اظهار 
جالل  و  فاطمه  و  مهین  و  احمد  و  جواد  و  رسول  و  رضا  محمد  زهراو 
نام حبیبه عمرانی شهری طی  به  اکبری شهرستانی و همسر متوفی  همگی 
گردیده  واریز  آن  هزینه  ریال   120/000 مبلغ  به  شماره570307  به  فیش 
آئین   73 ماده  فرماییدطبق  دستور  است  گردد.خواهشمند  می  ارسال  است 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارچاپ و نتیجه 
اکبری شهرستانی  نمایید شخص فوت شده مرتضی  اعالم  این شعبه  به  را 
نامه  اظهار  کننده  تسلیم  و مشخصات  محمد  فرزند   4 به شماره شناسنامه 
به نشانی مشتاق دوم  به شماره شناسنامه 886  اکبری شهرستانی  رسول 
اختالف 782 شورای حل  الف  م   -15 پالک  بازارچه  خیابان   پل شهرستان 

 شعبه 4 اصفهان 

2هزار ماموریت اورژانسی در استان انجام شد
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زوایه 

کوتاه از ورزش

 دور پنج��م مرحل��ه گروه��ی لی��گ قهرمان��ان آس��یا در حالی
 امروز )سه شنبه (پیگیری می ش��ود که زالتکو کرانچار و سپاهان 
 برای زنده نگه داش��تن ش��انس صعود از گروه، باید مقابل الس��د 

قطر به پیروزی برسند.
هفتم اس��فند ماه س��ال گذش��ته بود که س��پاهان در نخستین 
بازی خ��ودش در مرحله گروهی لی��گ قهرمانان آس��یا به دیدار 
الس��د قطر رفت تا ش��اید با گرفتن انتقام شکس��ت 3 س��ال قبل 
در مرحل��ه ی��ک هش��تم نهایی ای��ن مس��ابقات گام��ی بلند در 
راه صعود ب��ه مرحله بعد ب��ردارد ام��ا در حالیکه بازی ت��ا دقایق 
 پایان��ی با گله��ای خلف��ان ابراهیم و مهدی ش��ریفی با تس��اوی

 یک بر یک دنبال می شد، 2 گل دقایق پایانی از نادر بلهاج و رودریگو 
تاباتا یک شکست تلخ را به سپاهان تحمیل کرد تا شاگردان کرانچار 

در نخستین مسابقه آسیایی غافلگیر شوند.
البته با وجود اینکه شکست در مقابل السد با کسب 3 امتیاز در مقابل 
الهالل عربستان جبران شد اما گرفتن یک امتیاز آن هم از 2 مسابقه 
با تیمی مثل االهلی امارات شرایطی را برای سپاهان ایجاد کرد که 
این تیم در پایان هفته چهارم مرحله گروهی همچنان در انتهای 
جدول گروه قرار دارد و برای داشتن شانس صعود باید 3 امتیاز بازی 

با السد را به حساب خودش واریز کند.

ناکامی لیگ را در آسیا جبران کنید
 فق��ط ی��ک گل دیگ��ر کاف��ی ب��ود ت��ا ام��روز س��پاهان ب��ه

 جای نفت تهران س��همیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برای فصل 
 آینده را به دس��ت آورد اما ش��اگردان کرانچار هر چه کوبیدند به

 در بسته خورد تا همان یک گل کمتر س��پاهان را به رتبه چهارم 
جدول لیگ برساند و این یعنی پایان کار تیمی که در سال 2007 به 

فینال لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کرده بود.
با این ش��رایط و در حالی که س��پاهانی ها در فص��ل آینده لیگ 
قهرمان��ان آس��یا حض��ور ندارن��د مس��ابقات امس��ال بهتری��ن 
 فرص��ت را در اختی��ار کرانچ��ار و تیم��ش ق��رار می ده��د 
 تا با صعود از مرحله گروهی و رس��یدن به مرحله حذفی همچنان 

نام این باشگاه بین المللی را در عرصه آسیا زنده نگه دارند.

کار سخت کرانچار در آسیا

زالتکو کرانچار در چند هفته اخیر هر زمانی که با سئوالی در مورد 
تمدید قراردادش با سپاهان روبرو ش��ده همه چیز را به پایان کار 
سپاهان در لیگ قهرمانان آس��یا و نتایج این تیم وابسته دانسته و 
از آنجایی که س��پاهان در عرصه داخلی موفق نبوده تنها صعود از 
مرحله گروهی است که می تواند کرانچار را همچنان بر روی نیمکت 

سپاهان نگه دارد.
پی��روزی در 2 بازی آین��ده و صع��ود از این گروه ب��ه نوعی نتایج 
ضعیف س��پاهان در عرصه داخلی را پوش��ش می دهد و ش��رایط  
برای ادام��ه کار کرانچار فراهم می ش��ود اما در غی��ر این صورت 
 بای��د منتظر تصمی��م مدی��ران س��پاهان در زمینه انتخاب س��ر

مربی ماند.

مشکلی به نام ملی پوشان
اختالفات کی روش و کرانچار بر س��ر اس��تفاده یا عدم اس��تفاده 
از بازیکنان ملی پ��وش در 2 بازی باقیمانده لیگ قهرمانان آس��یا 

مشخص س��رانجام به مرحله آخر رس��ید و هنوز 
ن نیست که تکلیف شش بازیکن ملی پوش  ها سپا

برای 2 بازی آینده چه می شود.
رحمان احمدی، شجاع خلیل زاده، امید 

ابراهیمی، احس��ان حاج 
 ، صف��ی

یعق��وب کریمی و 
مهدی ش��ریفی از یک 

تعه��د طرف به باش��گاه سپاهان 
دارند و از ط��رف دیگر پوش��یدن پیراهن تیم 

ملی هم افتخار کوچکی نیس��ت که هر بازیکنی 
به راحت��ی از آن بگذرد و اگر این مس��اله تا قبل 
از بازی فرداش��ب س��پاهان در مقابل الس��د 
حل نش��ود، ممکن اس��ت ب��ر روی کیفیت 

فنی تی��م کرانچ��ار تاثی��ر گذار باش��د 
ب��ه و بازیکن��ان مل��ی پ��وش ای��ن تیم 

ج��ای انجام یک ب��ازی هماهنگ 

 در مقاب��ل الس��د بیش��تر ب��ه فک��ر اردوی تی��م مل��ی در
 آفریقای جنوبی باشند.

جانشین بولکو کیست؟
اروین بولکو یکی از بازیکنان محبوب و مورد اعتماد کرانچار در خط 
هافبک س��پاهان بوده و به خاطر این که در بازی امشب 2 اخطاره 
اس��ت، از طرف دیگر محرم نویدکیا هم برای اینکه در مقابل السد 
حضور داشته باشد بیشتر از 60 دقیقه در مقابل نفت بازی نکرد تا 
در بازی امشب با تمام توانش در خدمت سپاهان باشد.معمای دیگر 
سپاهان در این بازی بر روی خط دروازه سپاهان است و باید دید که 
آیا شهاب گردان باز هم به مانند بازی قبلی در مقابل االهلی حفاظت 
از دروازه سپاهان را بر عهده می گیرد یا نه.امید نخست سپاهانی ها 
در خط حمله همچنان به مهدی شریفی اس��ت که با دو گل زده 
بهترین گلزن سپاهان در بازی های امسال بوده ونخستین گلش را 

هم به زیبایی وارد دروازه همین تیم السد کرد.
م��ه  نا  کام��ل رقابت ه��ای ام��روز و امش��ب ب��ه بر

ح  زیر است:شر
ه  و C:گر

لخویا قطر- العین امارات ساعت 20
االتحاد عربس��تان- تراکتورسازی ایران 

ساعت 22
:D گروه

قطر ساعت 20:30س��پاهان ایران- السد 
االهلی امارات- الهالل عربستان ساعت 2۱

:F گروه
ملبورن ویکتوری استرالیا- گوانژو چین ساعت ۱۴

یوکوهاما ژاپن- چونبوک موتورز کره جنوبی ساعت 
۱۵

:H گروه
اولسان هیوندای کره جنوبی- وسترن سیدنی 

استرالیا ساعت ۱۵
رن چین- کاوازاکی ژاپن ساعت ۱6:30گوئیژو 

کرانچار و سپاهان در پنجمین آزمون سخت آسیایی
هم آورد سپاهان ایران- السد قطر، امروزساعت ۲۰:۳۰

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن 
خبر داد

آقای شاهکار؛نخستین گزینه 
ذوبی ها

سرپرست تیم فوتبال 
ذوب آه��ن گفت: در 
جلسه گذشته باشگاه 
ذوب آهن نخستین 
گزینه سرمربی گری 
تیم فوتبال ذوب آهن 
در فصل آینده فیروز 
کریمی اس��ت.اصغر 
فروتن  با اشاره به فراز نش��یب های تیم ذوب آهن در این 
فصل و خطر سقوط این تیم به دس��ته پایین اظهار کرد: 
مشکالتی که در تیم ذوب آهن در این فصل به وجود آمده 
است برمی گردد به فصل گذشته، زمانی که به تیم دستور 
داده شد که به مقدار معینی هزینه کند و بازیکن خریداری 
کند و تیم ما خود به خود وارد یک بحران ش��د و این یک 
مدیریت غلطی بود که دامن گیر تیم ما ش��د ولی با ورود 
سعد محمدی به کارخانه ذوب آهن و مدیریت عالی وی 

تواستیم تیم را سال گذشته در لیگ نگه داریم.
وی با اشاره به از تصمیم باش��گاه مبنی بر سرمربی فصل 
آینده تیم ذوب آهن خاطرنش��ان کرد: در جلسه گذشته 
باشگاه س��عید آذری نخستین گزینه س��رمربیگری تیم 
ذوب آهن را فیروز کریمی دانسته ولی در صورتی که خود 
فیروز کریمی رضایت برای ادامه همکاری نداش��ته باشد 
گزینه های دیگری بررسی می شود.فروتن در مورد خرید 
بازیکن برای فصل جدید بیان کرد: تا زمانی که سرمربی 
برای تیم انتخاب نشده  بازیکنی از تیم اخراج با خریداری 
نمی ش��ود و خرید بازیکن ها با نظر مربی انجام می ش��ود 
و تیم بسیار در تالش است که با یک س��رمربی وارد کار 
شود تا بتواند بازیکنان تیم خوبی را در لیگ حاضر نماید 
و مشکالتی را که در فصل پیش در تیم وجود داشته را در 
آینده نداشته باشیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آیا ذوب آهن پتانس��یل الزم را برای استفاده از یازیکنان 
تیم های پایه در تیم اصلی خود مانند تیم سپاهان دارد، 
گفت: ذوب آهن شاید بیشتر از هر تیم دیگری از بازیکنان 
پایه در لیگ استفاده می کند همان طور که در حال حاضر 
بعضی از آن ها در تیم های دیگر مش��غول به فعالیت اند.

سرپرست تیم ذوب آهن از تقدیر سازمان لیگ از باشگاه 
ذوب آهن به  دلیل داشتن زمین چمن مطلوب فوالد شهر 
یاد کرد و افزود: با آمدن س��عید آذری و حساسیت وی بر 
چمن های ورزشگاه ها از جمله ملت و فوالد شهر و ترمیم 
این چمن ها در حدود یک ماه تعطیلی لیگ که باعث باال 
رفتن کیفیت ورزشگاه ها شده است سازمان لیگ کشور 

نیز به خاطر این حرکت از باشگاه ذوب آهن تقدیر کرد.
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حمایت مسووالن خمینی شهر از 
قهرمانان جهانی

شهردار خمینی شهر با بیان اینکه این 
شهرس��تان به قهرمانانی چون میثم 
متقیان، قهرمان وزنه برادری معلوالن 
جه��ان افتخ��ار می کن��د، گف��ت: 
ش��هر  ش��ورای  و  ش��هرداری 
خمینی ش��هر، آمادگ��ی حمایت از 
قهرمانان جهان��ی را دارد.علی اصغر 
حاج حیدری در مراس��م استقبال از 
قهرمان مدال آور وزنه برداری معلوالن جهان اظهار کرد: به علت وجود 
قهرمانان، شخصیت های مختلف فرهنگی نام خمینی شهر در جهان و 
کشور می درخشد.وی با بیان اینکه جوانان شهرمان باید از قهرمان مدال 
جهانی الگوبرداری کنند، گفت: شهرداری و شورای شهر آمادگی کامل 
دارد از قهرمان��ان و افتخ��ارات فرهنگی و مدال آور ورزش��ی حمایت و 
پشتیابی کنند.میثم متقیان، در رشته وزنه برداری معلوالن جهان در 
کشور امارات موفق به کسب مدال طالی وزن به اضافه ۱07 کیلوگرم 

این دوره از مسابقات جهانی شد.

دو طال سهم اصفهان از تورنمنت 
آلمان

ب��ا دو م��دال طالی��ی ک��ه علیرضا 
نصرآزادانی و س��جاد مردانی کسب 
کردند، تکواندو اصفهان آغاز امیدوار 

کننده ای در سال 93 داشت.
پس از حضور نه چندان رضایتبخش 
تیم ملی تکواندو در تورنمنت هلند، 
تیم ملی کشورمان در رقابت های بین 
المللی آلمان شرکت کرد و توانست 

جبران مافات نتایج قبلی را داشته باشد.
در این رقابت ها که در آلمان در جریان بود، تیم ملی تکواندوی کشورمان 
توانس��ت به هش��ت مدال در اوزان مختلف دس��ت پیدا کند که سهم 

تکواندوی اصفهان دو مدال بود.
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