
بانوان مجرد باالی 35 سال می توانند مسکن مهر بخرند
3شرط متاهل بودن از واگذاری مسکن مهر حذف شد 
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معاون س��وادآموزی اداره آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان در راستای تشویق به سوادآموزی در استان 
گفت: به افرادی که نس��بت به سوادآموزی یک نفر از 
اعضای بی س��واد خانواده خود اقدام کنند، از س��وی 
اداره آموزش و پرورش استان مبلغ 720 هزار تومان...

نصب 4440 سامانه
 هوشمند تاکسی

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري اصفهان اعالم 
کرد: با استقبال رانندگان تاکسی از سامانه هوشمند 
و برنامه ریزی های انجام شده نصب سامانه هوشمند 
بر ناوگان تاکسيرانی اصفهان از مرز چهار هزار و ۴۴0 

دستگاه گذشت.
عليرضا صلوات��ی با تأکيد ب��ر اثربخش��ی، اهميت و 
ضرورت توس��عه س��امانه های هوش��مند در ارتقاء 
خدمات حمل و نقل عمومی گفت: در سه ماهه ابتدای 
سال جاری به اندازه یک سوم ماه های سال گذشته ..

مدیر پای��گاه مي��راث فرهنگی مي��دان نقش جهان 
اصفهان گف��ت: در ص��ورت تأمي��ن ش��دن اعتبار، 
حجره های قرارگرفته بين مس��جد ام��ام )ره( و بازار 
قيصریه، استحکام بخش��ی می ش��وند.پس از انقالب 
اسالمی مرحوم دکتر باقر آیت اهلل زاده شيرازی طرحی 
را برای دو طبقه کردن حجره های ميدان نقش جهان..
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اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به نزدیک بودن خط مترو اصفهان به 
چهارباغ و اماکن تاریخی در این مس��ير باید مالحظات خاصی در نظر 
گرفته شود و فعاليت عمرانی خط یک متروی اصفهان با اولویت حفظ 

3ميراث فرهنگی ادامه می یابد.
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دکتر سيد مرتضی سقایيان نژاد که به مناسبت ۱۴ 
تيرماه روز ش��هرداری ها به عنوان س��خنران پيش 
از خطبه ها س��خن می گف��ت تاکيد ک��رد: اکنون 
جمعيت شهرنش��ينی 70 درصد اس��ت و البته در 
کالن ش��هرها این رق��م به ۸۵ درصد می رس��د، در 
پای��ان هزاره س��وم تعداد شهرنش��ين ها ب��ه باالی 
۹0 درص��د می رس��د لذا هر گون��ه برنام��ه ریزی و 
 توس��عه و پيش��رفت باید بر مبنای ش��هرها باشد. 
وی با بيان این ک��ه در حال حاضر تعداد ش��هرهای 
ایران به ی��ک هزار و 2۴0 ش��هر می رس��د که این 
 تع��داد پيش از انقالب 27۳ ش��هر ب��ود اظهار کرد:

۳۵0 هزار نفر در ش��هرداری های کش��ور مشغول 
خدمت هستند و بودجه ش��هرداری ها با احتساب  
 ۳۸ ه��زار ميلي��ارد توم��ان بودجه نق��دی و بيش

 از۵0 ه��زار ميليارد توم��ان بودجه غي��ر نقدی به 
 رقمی نزدیک به ۹0 هزار ميليارد تومان می رس��د. 
ش��هردار اصفهان اضافه کرد: امروزه ش��هرداری از 
یک ارگان صرف��ا خدماتی به ی��ک ارگان فرهنگی، 

اجتماع��ی و خدماتی تبدیل ش��ده اس��ت، امورات 
م��ردم از تولد ت��ا م��رگ و از ب��دو خ��روج از خانه 
ت��ا بازگش��ت ب��ه خان��ه مربوط ب��ه ش��هرداری ها 
 می ش��ود و ای��ن تأثير برای هم��ه جا افتاده اس��ت. 
وی با بيان این که ش��هر اصفهان، ش��هری شاخص 
پيش و پس از اسالم بوده اس��ت، ادامه داد: اصفهان 
برای سه دوره پایتخت بزرگ کشور بوده است و در 
دوره صفویه مکتب اصفهان ب��ه وجود آمد  و مکتب 
صدرایی و بحث های والیت فقيه که در دوره صفویه 
 در اصفهان شکل گرفت، پشتوانه انقالب اسالمی شد. 
س��قایيان نژاد خاطرنش��ان کرد: واقع��ه ۵ رمضان 
در اصفه��ان اتفاق افت��اد، 2۳ هزار ش��هيد اصفهان 
تقدیم به اس��الم ش��د، در س��ال 200۶ اصفهان به 
عن��وان اولي��ن پایتخت جهان اس��الم و ش��ناخته 
ش��د، و پایتخت فرهنگی کشور اس��ت و همچنين 
س��ه بنای تاریخی مي��دان امام)ره(،  چهلس��تون و 
 مس��جد جامع ب��ه ثب��ت جهانی رس��يده اس��ت. 

شهردار اصفهان ابراز کرد: اصفهان پایتخت ...

شهردار اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه:

 مسؤوالن دست در دست هم دهند زیرا جدا کردن زاینده رود
 از اصفهان یعنی اصفهان مرده

با چهار میلیون دالر کی روش را نگه داریم یا فرگوسن را بیاوریم؟
»با این دس��تمزدی که فدراسيون حاضر است بابت سرمربی 
و س��ایر اعضای کادر فنی بپردازد، ما می توانيم مربيان خوب 
و بزرگی  به ایران بياوریم؛ از امثال سرمربی تيم های مکزیک، 
الجزایر و کاستاریکا گرفته تا پکرمن که یک مربی فوق العاده 

حرفه ای در تيم ملی کلمبيا هستند و تأثيرات عميقی در این 
تيم گذاشته، جزو مربيانی هستند که احتماال حاضرند با این 

مبالغ در تيمی چون ایران کار کنند «.
پس از مذاکرات اوليه  کی روش و فدراسيون فوتبال و تقاضای 

سرمربی تيم ملی از فدراس��يون بابت ارایه پيشنهاد مکتوب، 
شب گذشته فدراس��يون فوتبال، تصميم نهایی اش را درباره 
تمدید قرارداد کارل��وس کی روش گرفت و جزیيات بس��ته 

پيشنهادی اش را نيز در اختبار رسانه ها گذارد...
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پاداش نقدی آموزش
 و پرورش برای سوادآموزی

 حجره های نقش جهان
 استحکام بخشی می شوند

طرح های توسعه اي فوالد براي 
رسیدن به ظرفیت 12 میلیون تنی  2

سینماها به کارت خوان
5 »سینماکارت« مجهز می شوند 2

گالیه مندی اصفهانی ها از 
نمایندگان خود در بهارستان
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اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر ارزش 
افزوده دوره بهار 1393 از طریق سامانه www.evat.ir می باشد . 

 جهت دریافت آخرین اخبار مالیاتی ، آدرس پست الکترونیک 
 ) email( خود را به سامانه پیامکی 10003112222102 

ارسال فرمایید.

جناب آقای دکتر سعید صادقی 
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیر کل بهزیستی 

استان اصفهان تبریک می گوییم.
روزنامه زاینده رود 



اخبار کوتاهيادداشت

 پوتین به دنبال مناسبات بهتر
 با آمريکا

رییس جمهوری روسیه در پیامی به باراک اوباما ابراز امیدواری کرد 
که مسکو و واشنگتن روابط دو جانبه خود را ارتقاء دهند. 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای 
به مناسبت سالروز استقالل آمریکا اعالم کرد: پوتین بر این باور است 
که به رغم اختالفات و دشواری های موجود، روسیه و آمریکا می توانند 
با موفقیت روابط خود را در زمینه های مختلف به صورت عملی و برابر 
ارتقاء دهند. روابط روسیه و آمریکا به دلیل بحران اوکراین تیره شده 
است و آمریکا علت آن را الحاق ش��به جزیره کریمه به روسیه در ماه 
مارس و درگیری ها در شرق اوکراین که تاکنون بیش از 400 کشته 
برجای گذاشته، عنوان می کند. دولت باراک اوباما، رییس جمهوری 
آمریکا در واکنش به اقدامات مس��کو تحریم هایی را علیه وابستگان 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه و اقتصاد این کشور اعمال 

کرده و تهدید به تحریم های بیشتر می کند.

 آيت اهلل مهدوی کنی چشم هايش
 را باز کرد 

سخنگوی تیم معالج آیت اهلل مهدوی کنی آخرین وضعیت جسمانی 
ریی��س مجلس خب��رگان را تش��ریح ک��رد. دکتر فض��ل اهلل صفی 
تصریح کرد: آیت اهلل مهدوی کنی چش��م هایشان را باز کردند و این 
نشان دهنده فعالیت سالم بوده اما پروتکسان ایشان غیرفعال است. 
وی افزود: عالوه بر باز کردن چش��م ها،  در صورت پلک زدن می توان 
نتیجه گرفت که فعالیت ها سالم است. صفی عفونت ریوی به وجود 
آمده از هفته قبل را کامال کنترل ش��ده ارزیابی کرد و یادآور شد: با 
توجه به تنفس خودبه خودی، آیت اهلل مهدوی کنی از دستگاه تنفسی 
جدا شدند. بر اس��اس این گزارش، 29 روز از بستری شدن آیت اهلل 

مهدوی کنی در بیمارستان بهمن تهران می گذرد.  

داعش به دنبال کنترل بیداری 
اسالمی است

امام جمعه شهرس��تان خوانس��ار گفت: اکنون دش��منان اس��الم و 
داعش به دنبال کوچک ک��ردن قدرت مس��لمین و کنترل بیداری 
اسالمی هستند.حجت االس��الم رس��ول خواجه کریمی با دعوت و 
توصیه نمازگزاران به تق��وای الهی اظهار کرد: م��اه مبارک رمضان 
ماه تقوا، برکت و ماه امن  اس��ت و در این ماه مراتب تقوا نس��بت به 
ماه دیگر بیش��تر اس��ت.وی افزود: در این مهمان��ی معصیت کمتر 
و جنبه طاعت بیش��تر اس��ت و هر جا که معاصی کم شده و طاعت 
در آن زیاد ش��د آنجا تقوا حاکم اس��ت.امام جمعه خوانس��ار ادامه 
داد: این ماه را بس��تر و زمینه تقوا برای خود باید ق��رار دهیم و یکی 
از فضایل اعظ��م ماه مبارک رمض��ان، نزول قرآن در این ماه اس��ت 
و در میان کت��ب آس��مانی، قرآن که اعظ��م کتب اس��ت بر همین 
اساس نازل شده اس��ت. وی  بیان کرد: از آنجایی که در ماه مبارک 
 رمضان دل ها آماده تر اس��ت، زمینه نزول قرآن نی��ز در این ماه قرار 

داده شده است.
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س��یدعباس عراقچی و ویلیام برنز در ادامه گفتگوهای ایران و 1+5 در وین دیدار کردند. عراقچی در یک 2
نشست خبری گفت: ما به جلساتی که هم روی مفاهیم به صورت کلی طرح شود و هم جلسات نگارش که 

دقیقاً مواضع را بتوانیم روی کاغذ پیاده کنیم نیاز داریم.

امام جمعه موق��ت اصفهان گف��ت: مردم اصفهان از  سس��تی 
نمایندگان خود در مجلس برای حل نشدن مشکل آب گله مند 
هستند.حجت االسالم سید مجتبی میردامادی در خطبه های 
دشمن شکن این هفته نماز جمعه موقت اصفهان ضمن تبریک 
به مناس��بت فرا رس��یدن ماه رحمت و پربرکت رمضان خود و 
نمازگزاران را به تقوا و دوری از گناه توصیه کرد و رعایت تقوای 

الهی را بهترین وسیله برای جلب برکت الهی دانست.
وی تاکید کرد: دلیل اصلی وجود مشکالت و معضالت اجتماعی 
ما، به دلیل فاصل��ه گرفتن مردم و امت اس��المی از تقوای الهی 
اس��ت و قطعا تنها راه نجات ما بازگشت به مس��یر تقوای الهی 

اس��ت.نماینده ولی فقیه در 
منطقه چهار دانش��گاه آزاد 
کشور تصریح کرد: رمضان 
ماهی است که خداوند خود 
میزبان ما ب��وده و به تعبیر 
خطبه شعبانیه شب هایش 
بهترین شب ها و روزهایش 
بهترین روزهاست و خواب 
در آن عب��ادت و نفس ها در 
آن تسبیح است و سحر و اول 
افطار بهترین اوقات برای دعا 
و مستجاب ش��دن حاجات 
اس��ت.وی ب��ا بی��ان اینکه 
مش��کالت آب در اصفهان 
امروز ج��دی اس��ت، مردم 

اصفهان در روزهای گذشته سخاوتمندانه به مردم یزد آب دادند 
و امروز خود نیازمند سخاوت مردم دیگر استان ها هستند.امام 
جمعه موقت اصفهان افزود: مردم ما همه از نمایندگان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی گله مندند،  چراکه اعتقاد دارند شاید 
در این کار سستی نش��ان دادند، اما نباید در این میان از اراده و 
قدرت خدا غافل شویم. پس مردم از دعا برای حل مشکل در این 

ماه مبارک غفلت نکنند و بدانند صرفه جویی تکلیف ماست.
وی گفت: ما رمضان در یک جمله یعنی کوچک کردن، تحقیر 

کردن و مبارزه با نفس و سپس نزدیک شدن به خداوند است.
میردامادی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب ابراز کرد: به 
تعبیر ایشان ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که بر جهنم دنیا 
سایه افکنده است پس چنانچه کسی از فیوضات این ماه بزرگ 
بهره مند نشود، ضرر دیده است.وی در خطبه های دوم نماز جمعه 
اصفهان، بار دیگر به تقویت الهی تاکید کرد و افزود: متقی ترین 
افراد کسی است که همواره حق بگوید هرچند که به ضرر او تمام 
شود.وی با اشاره به سالروزی که آمریکا سرمایه های ایران را بلوکه 
کرد و ثروت ایران را در خارج از کش��ور غارت کرد، عنوان کرد: 
آمریکا خود ناقض دموکراسی در جهان است، آنها در رسیدن به 
امیال حیوانی خود هر عملی را انجام می دهند.میردامادی متذکر 
شد: دعوای امروز 5+1 با ایران بر مساله انرژی هسته ای نیست، 
چرا که سال 59 ایران انرژی هسته ای نداشت، نخستین کسی که 
در دنیا حقوق بشر را شکست و رعایت نکرد، آمریکا بود، چرا که 
آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد و ثروت و اموال 
ایران را ظالمانه مسدود نمود.وی در پایان خطاب به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کوتاهی نمایندگان در تصویب 
تش��کیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر پس از گذشت 
35 سال از عمر انقالب و با وجود تاکید صریح امام راحل پذیرفته 
شده نیست، ما کسی را به زور به بهشت نمی بریم، ولی نباید زمینه 
جهنم رفتن مردم را هم فراهم کنیم. گناهانی همچون بدحجابی، 
روزه خواری، مواد مخدر و فس��ادهای مالی جامعه اسالمی را به 

تباهی می برد، باید مجّدانه با آنها مقابله کنیم.

امام جمعه موقت اصفهان عنوان کرد

مساله آب جدی است

 استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان

قرآن پناهگاهی محکم است

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

اجرای طرح های توسعه اي فوالد براي رسیدن به ظرفیت 12 میلیون تنی 

گالیه مندی اصفهانی ها از نمایندگان خود در بهارستان
لس آنجلس تايمز گزارش داد

زمان اجرای توافق،اختالف اصلی 
ايران و 5+1

روزنامه لس آنجلس تایم��ز هم زمان با برگزاری دور شش��م 
مذاکرات هسته ای ایران در وین ، در گزارشی تحلیلی نوشت: 
به نظر می آید اختالف اصلی میان ایران و 1+5 در مورد طول 
مدت اجرایی توافق نهایی باش��د.لس آنجلس تایمز در ادامه 
گزارش خود نوشت: خواس��ته ایران و شش قدرت جهانی در 
این خصوص که هم اکنون بر سر میز مذاکره قرار دارند فاصله 
زیادی از هم دارند. ایران می خواهد که توافق جامع نهایی بر 
سر برنامه هسته ای اش تنها پنج سال ادامه داشته باشد. این 
در  حالی اس��ت که آمریکا و هم پیمانانش خواستار یک دوره 
20س��اله و یا حتی بیش��تر برای این توافق هستند.هم زمان 
با آغاز دور شش��م مذاکرات هس��ته ای ایران در وین پایتخت 
اتریش، مذاکره کنندگان ایران، آمریکا و روس��یه در اظهارات 
خود تاکید کردند که اگرچه متن توافق سخت به نظر می آید 
اما برای یک مح��دوده زمانی کوتاه به ط��ول خواهد انجامید 
و پس از آن ای��ران می تواند خواس��ته های هس��ته ای اش را 
همانند هر کشور دیگر عضو معاهده منع گسترش سالح های 
هس��ته ای ادامه دهد.ایران و ش��ش قدرت جهانی خواستار 
دستیابی به توافقی هس��تند که تحریم های بین المللی علیه 
ایران را در صورتی که این کش��ور فعالیت های هسته ای اش 
را محدود کند و اطمینان دهد به دنبال دس��تیابی به ظرفیت 
تولید سالح هسته ای نیس��ت، لغو کند.عباس عراقچی، عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته اس��ت: یک توافق نهایی 
همانند توافق اولیه ژنو دارای یک محدوده زمانی خواهد بود 
 و تعهدات ما دایمی نیستند.یک مقام ارشد دولت آمریکا روز

 پنج شنبه گفت که هر متنی که ایران با آن موافقت کند این 
کشور آزاد خواهد بود تا خود مس��یرش را انتخاب کند.»رای 
تکیه« یک تحلیل گر ایران در ش��ورای روابط خارجی آمریکا 
گفت: این تاکید جدی��د ایران بر موقت ب��ودن محدودیت ها 
نشان دهنده این تصمیم تیم ایرانی است که آن ها می توانند 
در مورد مسایل کلیدی امتیاز دهند به شرط آن که بتوانند به 

توافقی برسند که مدت آن کوتاه باشد.

روش شارژ دينامیک تولید ذوب 
در کوره هاي قوس 

با به کار گیري روش ش��ارژ دینامیک مواد به کوره هاي قوس 
الکتریکي و با توجه به قابلیت هاي باالي این سیستم در نحوه 
تنظیمات، ضمن افزایش سرعت تولید و بهینه سازي مصرف 
مواد سرباره س��از، زمان عملیات در کوره ها یکس��ان و پایدار 
گشته و کیفیت ذوب و کلیه پارامترهاي فرآیند به خوبي قابل 

پیگیري و ردیابي شد.
این مطلب را علیرضا قاسمي مهندس فرآیند کوره هاي قوس 
الکتریکي و ریخته گري مداوم فوالد مبارکه گفت و در ارتباط 
با به کارگیري این روش افزود: امروزه در واحدهاي فوالدسازي 

به طور وسیعي از اتوماسیون استفاده مي شود.
 با به کارگیري اتوماس��یون فعالیت هاي تولیدي و تعمیراتي 
به طور کامل ت��ر و با کیفی��ت باالتري انجام مي ش��ود.وي با 
بیان این که با استفاده از این روش، توسط کامپیوتر، کنترل  
فرآیند تولی��د ذوب نیز به ص��ورت کام��ال، اتوماتیک انجام 
مي شود و مس��وولین ذوب عمدتاً در ش��رایط اضطراري در 
کنترل فرایند دخالت مي کنن��د، تصریح کرد: در کوره قوس 
الکتریکي  شماره 3 توسعه یافته فوالد مبارکه نیز، استفاده از 
این روش بصورت آزمایشي در حال انجام است که با توجه به 
نتایج بسیار خوبي که به  کارگیري از این روش در پي داشته 
 است انتظار مي رود در آینده نزدیک بر روي سایر کوره ها نیز

 اجرایي گردد.

فوالد، تنديس ششمین جشنواره 
برندهاي برتر استان را گرفت

درششمین جش��نواره برندهاي برتر استان، فوالد مبارکه به 
عنوان برند برتر معرفي شد و تندیس این جشنواره را به خود 
اختصاص داد. این جشنواره روز پنجش��نبه) پنجم تیرماه( 
با حضور دکتر بانک معاون محترم نهاد ریاس��ت جمهوری، 
رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت جوانان کشور، معاون 
منابع انساني استانداري، نمایندگان مجلس شورای اسالمی  
و جمع دیگری از مس��ووالن استان در س��الن همایش هاي 
هتل عباسی اصفهان برگزارشد و پس از ارزیابي به عمل آمده 
توسط جمعي از اساتید دانش��گاه و نخبگان صنعت، شرکت 
فوالد مبارکه در بخش صنعت ب��ه عنوان برند برتر انتخاب و 
تندیس این جشنواره به معاون فروش و بازاریابي این شرکت 

اهداء شد.
گفتني اس��ت: اهمیت پرداختن ب��ه موضوع برن��د در این 
 اس��ت که در قرن 21، برندس��ازی تنها نقط��ه تمایز میان

 ش��رکت ها خواهد بود و پارادای��م جدید کس��ب و کار، از 
نگرش به تولید، هزینه ها وسهم بازار به برندسازی، طراحی 
و نوآوری، خل��ق ارزش و هویت برند تغییر یافته اس��ت و بر 
این اساس، برند یک دارایی کلیدی است و وی  ژگي یک برند 
قوی، آن اس��ت که موجب افزایش ارزش برای سهامداران 
 ش��ود  و در نهای��ت در ترازنام��ه، همچون س��ایر دارایی ها

 بازتاب یابد.

دیدار عراقچی و ویلیام برنز

استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان قرآن را بهترین میزان 
برای شناسایی حق از باطل توصیف کرد و گفت: سرزمینی که در 

آن قرآن حاکم باشد همیشه سربلند و دارای عزت و آبرو است.
آیت اهلل محمد ناصری استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان 
در مس��جد کمر زرین اصفهان، قرآن را دارای بزرگی و عظمتی 
عظیم و وصف نش��دنی ذکر کرد و اظهار داش��ت: علوم اولین و 
آخرین در قرآن وج��ود دارد که فه��م و درک آن از حد توان ما 
خارج است.آیت اهلل ناصری در ادامه تصریح کرد: در روایتی از امام 
علی )ع( آمده است که قرآن نوری اس��ت بدون طلوع و غروب و 

چراغی است روشن بین حق و باطل که بهترین راه برای شناخت 
حق از باطل رجوع به قرآن اس��ت.وی حاکمی��ت قرآن در یک 
سرزمین را موجب عزت و شرف و آبرومندی آن سرزمین دانست 
و گفت: سرزمینی که قرآن بر آن حاکم باشد همواره سربلند و با 
عزت است مانند کشور ما که حاکمیت قرآن موج سربلندی آن 
شده است و دش��منان به علت همین مسأله است که همواره به 
کینه توزی و دشمنی علیه کشور ما می پردازند.آیت اهلل ناصری 
خاطرنش��ان کرد: یاران قرآن در حقیقت ی��اران حق و حقیقت 
هستند و یاران حق و حقیقت همیشه پیروز و سربلند خواهند 

بود و علی رغم تمام مش��کالت و مصائب در نهایت به پیروزی و 
سربلندی می رسند زیرا کسانی که یاور حق باشند هرگز مغلوب 
نخواهند شد.اس��تاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان قرآن 
را منشأ و ریشه تمام علوم و دانش ها توصیف کرد و گفت: قرآن 
ریسمانی است که هرگز پاره نمی شود و کسانی که به این ریسمان 
چنگ بزنند هرگز آن را رها نخواهند کرد، قرآن پناهگاهی است 
 محکم و استوار که از گزند و دسترس��ی خائنین محفوظ است.

آیت اهلل ناصری تصریح کرد: اهل بیت قرآن ناطق هستند و کالم 
آن ها کالم خداست.

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه و رییس هی��ات مدیره فوالد 
هرمزگان گفت: ف��والد مبارکه و زیرمجموعه ه��اي خود براي 
رسیدن به ظرفیت 12 میلیون تن فوالد خام  طرح هاي توسعه 
خود را به سرعت اجرا و همچنان سهم  50 درصد ي خود  را در 
تولید فوالد کش��ور حفظ خواهد کرد. بهرام سبحانی در بازدید 
از فوالد هرمزگان در بندرعباس افزود: پیش بینی می ش��ود در 
شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه تا پنج سال آینده بیش از 
12 میلیون تن فوالد تولید ش��ود. هم اکنون در فوالد هرمزگان 
یک و نیم میلیون تن و فوالد مبارکه 7/5 میلیون تن فوالد خام 
تولید می شود. وی گفت: با راه اندازی واحد گندله سازی در طرح 
توسعه فوالد هرمزگان درمرحله نخس��ت دو و نیم میلیون تن 
گندله سنگ آهن که خوراک اصلی کارخانه است، تولید می شود. 
رییس هیات مدیره فوالد هرمزگان گفت: با اجرای طرح توسعه 
فوالد هرمزگان و توس��عه واحدهای فوالد سازی، ظرفیت های 

احیا مستقیم، فوالدسازی و تأسیسات جانبی دو برابر می شود. 
دکترسبحانی افزود: با اجرای طرح توسعه در دو مرحله ظرفیت 
تولید تختال از یک و نیم میلیون تن 

فعلي به سه میلیون تن و از سه به شش میلیون تن افزایش 
می یابد. 

صنعت فوالد موتورمحرك توسعه  هرمزگان
بهرام سبحاني رییس هیات مدیره فوالد هرمزگان در 
دیدار با اس��تاندار هرمزگان با اش��اره بر اینکه صنعت 
فوالد، موتورمحرک توسعه  این استان خواهد بود افزود:  
فوالد هرمزگان در سال گذشته علي رغم موانعي که بر سر 
راه تولید داش��ت به همت کارکنان خود وضعیت خوبي 
را  پشت سر گذاشت که انتظار مي رود حمایت ها از این 
صنعت مهم که توسعه اقتصادي اس��تان و کشور را به 

دنبال دارد  بیش از پیش ادامه داشته باشد. 
وي گف��ت: پیش بیني مي ش��ود فوالد هرم��زگان در 

دستیابي به ظرفیت اس��مي با مشکالتي 
نظیر کمبود مواد اولیه ، 

برق و گاز مواجه شود 
که در سال 

گذشته با مشکل گاز ودر س��ال جاري با محدودیت زودهنگام 
برق روبرو شده است .وي با اشاره به اینکه شبکه برق کشورباید 
توسعه یابد، گفت: توسعه شبکه برق کشور ارتباط مستقیمي با 
رشد اقتصادي دارد چراکه اگرکارخانه به دلیل کمبود برق کوره 
اش اس��تارت نخورد، کارخانه فوالد با ضرر مواجه مي شود و ده 
ها صنایع پایین دستي به مشکل برمي خورند که حمایت هاي 

در این خص��وص جهت رفع اس��تاندار و مس��وولین 
مش��کل را مي 

طلبد.وي اظهارداش��ت: ریاست جمهوري در س��فر استاني به 
هرمزگان برنامه تولید 10 میلیون تن فوالد را براي استان اعالم 
کرد که فوالد هرمزگان متعهد شده اس��ت بخشي از این تولید 
را با برنامه هاي خود عملیاتي کند که در همین راس��تا در بحث 
توس��عه کارخانه با محدویت زمین مواجه اس��ت و در جانمایي 
کارخان��ه موانعي وج��ود دارد و همچنین به جهت اس��تفاده از 
منابع انرژي بایستي خط تولید پیوسته و در یک محدوده معین 
و نزدیک بهم احداث ش��ود .وي بیان داش��ت با توجه به شرایط 
ویژه اي که هرمزگان دارد براي توس��عه استان هیچ چیز به جز 
کارخانه فوالد نمي تواند موتورتوسعه خوبي براي استان باشد.

وي گفت: بندرعباس به دلیل وجود مناب��ع خدادادي که دارد، 
بهترین منطقه براي تولید فوالد در کش��ور است و این در حالي 
اس��ت که فوالد مبارکه اصفهان به دلیل محدودیت منابع آبي 
امکان توسعه ندارد بنابراین  طرح هاي توسعه اي خود را در فوالد 
هرمزگان و بندرعباس اجرا مي کنیم.دکتر س��بحاني با اش��اره 
به ضرورت تامین  م��واد اولیه به عنوان خ��وراک کارخانه هاي 
فوالدي اعالم کرد: ساخت کارخانه گندله سازي و تامین معدن 
براي کارخانه هاي فوالدي ضروري اس��ت که ت��ا یک ماه آینده 
قرارداد س��اخت کارخانه گندله فوالد هرمزگان منعقد خواهد 
 ش��د. در این دیدار مرتضي آقاجاني مدیرعامل فوالد هرمزگان،

 حمایت هاي اس��تاندار هرمزگان را قابل تقدیر دانست و خاطر 
نش��ان کرد: براي تامین برق  و توس��عه طرح ه��اي فوالدي در 
استان بایستي نیروگاه ایجاد شود که اگر طي دو تا سه سال آینده 
نیروگاه ایجاد نشود براي تامین برق کارخانه هاي فوالدي فعلي 

نیز با مشکل روبرو می شوند؛ در حال حاضر با ظرفیت فعلي 
محدویت برق وجود دارد که امید است در دولت تدبیر 
و امید با تدابیر استاندار استان این مشکالت 
مرتفع گردد.بنا بر همین گزارش در این دیدار 

استاندار هرمزگان نیز گفت: طي هفته جاري 
درجلسه مشترکي که با هیات دولت دارد اهمیت 
موضوع را منتقل کرده و در جهت رفع مشکالت 
صنایع استان پیگیري خواهد نمود عالوه بر این، 
موضوع را با ریاس��ت جمه��ور نیز درمیان 

خواهیم گذاشت .

تولید ورق هاي فوالدي ضخامت کم 
با استحکام باال در فوالد

براي اولین بار در فوالد مبارکه اصفهان 50 تن کالف گرم با ضخامت 
1/8 و عرض 1025 میلیمتر تولید ش��د و پس از طي کردن عملیات 
تست خواص مکانیکي در آزمایشگاه فوالدمبارکه و انجام تست هاي 
الزم در شرکت سازه گستر س��ایپا، براي ساخت قطعات مختلف در 

این شرکت خودروساز مورد استفاده قرار گرفت.
 این خب��ر را ش��اهرخ پورمس��تدام کارش��ناس واحد متال��ورژي و

 روش هاي تولید فوالد مبارکه داد و در این رابطه گفت: در راستاي 
همکاري مش��ترک بین فوالد مبارکه و ش��رکت هاي خودروسازي 
و براي بومي س��ازي فوالدهاي ویژه در صنایع خودروس��ازي براي 
اولین بار در ناحیه نوردگرم فوالد مبارکه ورقهاي فوالدي با ضخامت 
1/8میلیمتر و استحکام باال با گرید SAPH440 و با خواص جوش 
پذیري باال جهت ساخت قطعه ي نشیمنگاه کمک فنر و گلگیر جلوي 

خودروهاي شرکت خودروسازي سایپا تولید شد.

افزايش سطح کمي و کیفي عملکرد 
قیچي خط برش نورد سرد

با رفع عیب ساختاري محافظ تیغه هاي قیچي هالدن خط برش سبک 
نورد سرد که یکي ازحساس ترین تجهیزات خط برش سبک است و 
نقش به س��زایي در برش دقیق ورق دارد، سطح کیفي و کمي برش 

محصول در نورد سرد ارتقاء یافت.
رامین خاکساري کارش��ناس تولید واحد خطوط نهایي در این باره 
گفت: خط برش س��بک واحد خطوط نهایي ناحیه نورد س��رد یکي 
از خطوط تامین کننده ورق هاي کیفي براي خودروس��ازان اس��ت 
که وظیفه تبدی��ل کالف هاي تولی��دي به بس��ته هاي ورق را دارد؛ 
ازحس��اس ترین تجهیزات این خط مي توان به قیچي برش اش��اره 
نمود ک��ه داراي محافظت کننده تیغه ها اس��ت و به عن��وان یکي از 
حساس ترین و مهمترین قطعه قیچي هالدن، نقش به سزایي در برش 

دقیق ورق ها ایفا مي کند .

ثبت رکورد تخلیه واگن در واحد 
واگن برگردان 1

نعمت اله عباس��ي رییس گ��روه فني ناحی��ه آهن س��ازي از ثبت 
رک��ورد تخلیه واگ��ن در واحد واگ��ن برگ��ردان 1 )کاردامپر( خبر 
داد وگفت: مورخ شش��م تیر ماه س��ال جاری توس��ط پرس��نل پر 
 تالش ش��یفت Aمیزان 158 واگن توس��ط واکن برگردان 1 تخلیه

 شده است.
وی  با اش��اره به رکورد قبلي تخلیه واگن که در فرورودین ماه سال 
جاري با 155 واگن تحقق یافته ب��ود گفت: نکته قابل توجه در ثبت 
این رکورد، تخلیه سه نوع مواد متفاوت به ترتیب کنسانتره چادرملو 
)کنسانتره نرمه(، کنسانتره گل گهر )کنسانتره زبره( و گندله بحرین 
در سه پارک مختلف و در سه سیکل مختلف تخلیه بوده که نیازمند 
هماهنگي و آم��اده به کاري باالي نفرات و تجهی��زات مربوطه  بوده 

است.

دلیل اصلی 
وجود مشکالت و 

معضالت اجتماعی 
ما، به دلیل فاصله 

گرفتن مردم و امت 
اسالمی از تقوای 

الهی است
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یادداشت

فعاليت مركز اهداي خون ميدان 
خواجوي اصفهان تا ساعت 24 

     مدير روابط عمومي اداره كل انتقال خون اس��تان اصفهان با 
اشاره به اينكه در ايام ماه مبارك رمضان، مركز ثابت اهداي خون 
ميدان خواجوي اصفهان از ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح تا ساعت 
12 شب آماده خون گيري از داوطلبان اهداي خون است، گفت: 
آخرين زمان پذيرش اهداكنندگان خون، ساعت 11 شب است.

لطفعلي جعفري ابراز داشت: در ماه مبارك رمضان و در راستاي 
رفاه ح��ال اهداكنندگان خ��ون، اداره كل انتقال خون اس��تان 
اصفهان ش��يفت كاري افطار را نيز به فعاليت هاي معمول اين 

اداره كل اضافه كرده است. 
وي با اشاره به اينكه اهداي خون، روزه را باطل نمي كند، افزود: 
مركز ثابت اهداي خون ميدان خواجوي اصفهان از س��اعت ۷ و 
۳۰ دقيقه صبح تا ساعت 12 شب آماده ارايه خدمات به مردم و 

خون گيري از داوطلبان اهداي خون است. 
مدير روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان اصفهان گفت: 
آخرين زمان پذيرش اهداكنندگان خون، ساعت 11 شب است. 
وي بيان داش��ت: مراكز اهداي خون چهارراه عاشق اصفهاني و 
چهارراه شريعتی اصفهان هم از ساعت ۸ صبح تا 12 ظهر آماده 

خون گيري از داوطلبان اهداي خون هستند. 
جعفري با اشاره به اينكه افراد با س��ن 1۸ سال تمام تا ۶۰ سال 
قادر به اهدای خون هستند ، گفت: ارايه كارت ملی برای اهدای 

خون الزامی است. 

 444۰ سامانه هوشمند تاكسی
 در اصفهان نصب شد

معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري اصفه��ان اعالم كرد: با 
استقبال رانندگان تاكسی از سامانه هوشمند و برنامه ريزی های 
انجام شده نصب سامانه هوشمند بر ناوگان تاكسيرانی اصفهان 

از مرز چهار هزار و ۴۴۰ دستگاه گذشت.
عليرضا صلواتی با تأكيد بر اثربخشی، اهميت و ضرورت توسعه 
س��امانه های هوش��مند در ارتقاء خدمات حمل و نقل عمومی 
گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری به اندازه يك سوم ماه های 

سال گذشته سامانه هوشمند تاكسی نصب شده است. 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان بابيان مشكالت 
در مس��ير توس��عه س��امانه های هوش��مند افزود: متأس��فانه 
پيشينه اس��تفاده از فن آوری ها از جمله تاكس��ی متر در شهر 
اصفه��ان و عدم توج��ه به كاراي��ی و كارب��رد آن همچنين كم 
 توجهی به مباحث اطالع رس��انی در اي��ن عرصه موجب ترويج

 بی اعتمادی و ش��ك و ترديد بين كاربران به سامانه هوشمند 
تاكسی ش��ده بود كه خوش��بختانه با حمايت های انجام شده 
توس��ط ش��هردار، اتخ��اذ تدابي��ر الزم و مش��اركت رانندگان 

زحمتكش اين موضوع مرتفع شد. 
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انتصاب سعيد صادقي به عنوان مديركل بهزيستي استان 
     با حكم همايون هاشمي رييس سازمان بهزيستي، سعيد صادقي رسماً به عنوان مديركل بهزيستي 
استان اصفهان منصوب شد.س��عيد صادقي كه دو ماه پيش سرپرستي اداره كل بهزيستي استان 
اصفهان را به عهده گرفته بود، با حكم همايون هاشمي رييس سازمان بهزيستي، رسماً به عنوان 

مديركل بهزيستي استان اصفهان منصوب شد. 

3

معاون سوادآموزی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان در 
راستای تشويق به سوادآموزی در استان گفت: به افرادی كه 
نسبت به سوادآموزی يك نفر از اعضای بی سواد خانواده خود 
اقدام كنند، از سوی اداره آموزش و پرورش استان مبلغ ۷2۰ 
هزار تومان اعطا می شود.محمد براتی با اشاره به آمار والدين 
بی سواد و كم سواد دانش آموزان استان اظهار داشت: طبق 
آمار سازمان سواد آموزی كشور كه از سيستم سناد آموزش 
و پرورش استخراج ش��ده تعداد والدين بی سواد و كم سواد 

دانش آموزان در استان اصفهان 11 هزار نفر است.
 وی در رابط��ه ب��ا تع��داد اولي��ای بی س��واد و كم س��واد

 دانش آموزان در ش��هر اصفهان تصريح داش��ت: تعداد سه 

ه��زار و ۳29 نف��ر از اين اولي��ا از ميان اولي��ای 11 منطقه 
 آموزش و پرورش در شهر اصفهان هستند.براتی با اشاره به

 شهرس��تان ه��ای دارای كمتري��ن و بيش��ترين آمار بی 
س��وادی والدي��ن دان��ش آم��وزان بي��ان داش��ت: ناحيه 
 چهار ش��هر اصفهان با تعداد ي��ك هزار و 112 نف��ر بعد از

 خمينی شهر با تعداد يك هزار و 2۸5 نفر دارای بيشترين 
تع��داد اولي��ای ب��ی س��واد دان��ش آم��وز و خوروبيابانك 
با ۳۷ نف��ر دارای كمترين تعداد اوليای بی س��واد اس��ت.
 وی ضم��ن تاكيد بر اي��ن امر كه نق��اط دارای آم��ار باالی
  بی سوادی بيشتر نقاط شهری هس��تند و جمعيت اوليای

  بی سواد و كم س��واد دانش آموزان را بيشتر آقايان تشكيل 

می دهند ابراز داش��ت: طبق آس��يب شناسی های صورت 
گرفت��ه توس��ط س��ازمان آم��وزش و پ��رورش اصفهان، 
مهاجرپذيری ش��هر اصفهان، دسترسی آس��ان به مشاغل 
 كاذب و دس��تيابی يكس��ان به خدمات برای باس��وادان و

 بی سوادان و وظيفه تامين معاش كه بر دوش آقايان است از 
داليل توزيع بی سوادان به شكل حاضر در شهر اصفهان است.

براتی ادامه داد: اين تعداد از اوليا در حال پااليش هستند و 
 اس��تان اصفهان مكلف شده بعد از شناس��ايی كم سوادان،

 بی س��وادان و معل��والن، تا پايان س��ال جاری، ب��ا اجرای 
برنامه های خاصی ك��ه برای هر گروه در نظر گرفته ش��ده 
است نس��بت به س��واد آموزی اين افراد اقدام كند.معاون 
سواد آموزی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم 
داش��ت: معاونت س��واد آموزی اداره كل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان آمادگی دارد كه در هر نقطه و در هر زمان 
نسبت به سوادآموزی افراد بی سواد اقدام كند.وی همچنين 
از اعطای هزينه به افرادی كه نسبت به سوادآموزی يكی از 
افراد خانواده خود اقدام كنند، از س��وی اداره كل آموزش و 
پرورش اس��تان خبر داد و افزود: در پايان دوره چهار ماهه 
سواد آموزی مبلغ ۷2۰ هزار تومان به خانواده از سوی اداره 
آموزش و پرورش استان داده می شود.براتی افزود: قرار بود 
سازمان س��واد آموزی كش��ور تا پايان برنامه پنجم توسعه 
كشور بی سوادی را در كشور به صفر برساند ولی در بازنگری 
های اخير در برنامه بعدی توسعه نيز برنامه هايی برای سواد 
آموزی در نظر گرفته شده است كه اين مساله حاكی از آن 
است كه تا پايان برنامه پنجم توس��عه بی سوادی در كشور 
ريشه كن نخواهد شد.وی افزود: دوره های اين سازمان از اول 
فروردين تا پايان مهرماه و از آخر مهر تا پايان اسفند ماه است.

   رييس اداره مسافراداره كل پايانه هاي استان اصفهان گفت: 
براي مسافران تابستاني در سال جاری و براي انجام سفرهاي 
تابستاني پنج هزار و س��يله نقيله اعم از اتوبوس، كاميون و 

سواري پيش بينی و آماده سازی شده است.
باقر كياني، با اش��اره به اينكه پيش بيني مي ش��ود مرحله 
دوم سفرهاي تابستاني از پنج مرداد ماه آغاز شده و تا هفت 
مهر ماه نيز ادامه يابد، اظهار داشت: به رغم تقارن سفرهاي 
 تابس��تاني با ماه مبارك رمض��ان، اداره كل حم��ل و نقل و

 پايانه هاي استان اصفهان آمادگي الزم براي ارايه خدمات 

به مس��افران تابس��تاني را دارد. وی افزود: اين اداره كل با 
همكاري كان��ون انجمن هاي صنفي، ش��ركت هاي حمل 
و نقل و انجمن صنف��ي رانندگان ضمن آماده س��ازي پنج 
 هزار و سيله نقيله اعم از اتوبوس، كاميون و سواري، خدمت

 ويژه اي را براي مسافران تابس��تاني در سال جديد و براي 
انجام سفرهاي تابستاني پيش بيني كرده است.

 رييس اداره مس��افر پايانه های اس��تان اصفهان ادامه داد: 
مس��افران تابس��تاني مي توانند در صورت تمايل و در سفر 
هاي تابس��تاني، از س��واري هاي كرايه به روز و مجهز براي 

سفرهاي خود اس��تفاده كنند.رييس اداره مسافراداره كل 
پايانه هاي اس��تان اصفهان با اش��اره به جلس��ه اي كه در 
خصوص تامين امنيت سفر هاي تابستاني با حضور مدير كل 
حمل و نقل وپايانه هاي استان و رييس كميته حمل و نقل 
ستاد هماهنگي خدمات س��فر و اعضاي اين كميته برگزار 
شده است، گفت: در اين جلسه مقرر شد برای بستر سازي 
و ارايه خدمات مطلوب به مس��افران، اقدامات و تدابير الزم 
توسط اعضا كميته حمل و نقل ستاد هماهنگي خدمات سفر 

در نظر گرفته شود.

 11 هزار والدین كم سواد و بی سواد در اصفهان وجود دارد

ریيس اداره مسافراداره كل پایانه هاي استان اعالم كرد:

آماده سازی 5 هزار وسيله نقليه برای سفرهای تابستانی

پاداش نقدی آموزش و پرورش برای سوادآموزی

یادداشت

 آزمایشگاه صنایع غذایی مرجع 
در گلپایگان راه اندازی می شود

رييس اداره اس��تاندارد گلپايگان گفت: ب��ا برنامه ريزی های صورت 
گرفته و خريد ۷۰ درصد از تجهيزات مورد نياز، آزمايش��گاه صنايع 
غذايی در شهرستان گلپايگان راه اندازی می شود.حميدرضا امينی 
در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار كرد: 
بيش از 1۰۰ واحد توليدی در شهرستان گلپايگان و خوانسار اعم از 
غذايی، پليمر، برق، خودرو و ساختمانی تحت نظارت اداره استاندارد 
گلپايگان است.وی افزود: با توجه به تعداد واحدهای توليدی صنايع 
غذايی در سطح شهرستان و نياز به آزمايشگاه صنايع غذايی مرجع، 
با مساعدت رييس اداره استاندارد اس��تان و فرماندار گلپايگان مقرر 
شد كه در اداره اس��تاندارد شهرس��تان آزمايش��گاه صنايع غذايی 

راه اندازی شود.

 اجرای طرح افزایش ميزان
 باروری در شهرضا

رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا گفت: برای افزايش جمعيت 
در شهرضا اقداماتی مانند تغيير در برنامه اجرايی عملياتی سالمت 
باروری، مشاوره با خانواده هايی كه يك س��ال از ازدواج آنها گذشته 
و فرزندی ندارند، انجام شده اس��ت.حجت اهلل تنهايی اظهار كرد: در 
كشورهای در حال توسعه بيش از نيمی از 1۴ ميليون مادر نوجوان، 
ناخواسته باردار می ش��وند و زايمان و بارداری هم چنان جزو داليل 
اصلی مرگ وگير در ميان مادران نوجوان اس��ت.وی ب��ا بيان اينكه 
حاملگی های ناخواسته يكی از معضالت اصلی بهداشتی و اجتماعی 
در جهان بوده، افزود: بر اس��اس آمارهای س��ازمان بهداشت جهانی 
س��االنه 1۷5 ميليون حاملگی در جهان به وقوع می پيوندد كه ۷5 
ميليون آن ناخواسته بوده و ۴5 ميليون آن منجر به سقط می شود و 
حدود هفت هزار مادر به دليل سقط های غير بهداشتی جان خود را از 
دست می دهند.وی با بيان اين كه در شهرضا مشاوره با خانواده هايی 
كه زن خانواده نزديك س��ن بارداری پرخطر است انجام شده، بيان 
كرد: در راستای افزايش باروری در شهرضا به خانواده هايی كه فاصله 
مناس��ب بين زايمان ها وجود دارد و می توانند فرزندديگری داشته 

باشند، مشاوره داده می شود.

57 تا 12۰ هزار تومان كمترین و 
بيشترین پرداختی بهزیستی  

رييس س��ازمان بهزيس��تی كش��ور با بي��ان اينكه كف مس��تمری 
پرداختی به مددجويان هرس��اله مطابق قان��ون 2۰ درصد افزايش 
يافته اس��ت، گف��ت: كمتري��ن مبلغ پرداخت��ی 5۷ ه��زار تومان و 
 بيش��ترين ميزان آن 12۰ هزار تومان برای خانواده های پنج نفر به

 باالست.
دكتر همايون با اش��اره به پوش��ش دوميليون و يكصدهزار خانواری 
بهزيس��تی اظهار كرد: چهار ميليون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوش��ش 
سازمان بهزيستی هس��تند كه از خدمات مس��تمر اين سازمان در 
بخش های مختلف بهره مند هس��تند. همچنين ب��رای 1۳ ميليون 
نفر خدمت آموزشی ارايه می دهيم.وی ادامه داد:  از اين دوميليون و 
يكصدهزار خانوار،  قريب به 55 درصد در حوزه توانبخش��ی هستند. 
همچنين بر اس��اس اين آم��ار، ۳۳ درص��د از افراد تحت پوش��ش 
تك سرپرس��ت و مابق��ی خانواده های دو تا ش��ش نفره را تش��كيل 
می دهند.رييس س��ازمان بهزيس��تی با بيان اينكه كف مس��تمری 
پرداختی س��ازمان به مددجويان هرس��اله مطابق قانون 2۰ درصد 
افزايش يافته اس��ت، گفت: كمترين مبلغ پرداختی 5۷ هزار تومان 
و بيشترين ميزان آن 12۰ هزار تومان برای خانواده های پنج نفر به 
باالست.هاشمی افزود: البته سازمان بهزيستی بسته حمايتی ويژه ای 
را برای جامعه هدف در نظر گرفته شده است كه در اين بسته خدماتی 
چون مسكن، اشتغال و بيمه های اجتماعی و درمانی پيش بينی شده 
است و مستمری تنها يكی از خدمات اين سازمان است كه معتقديم 
ميزان آن هنوز كافی نيس��ت و تنه��ا يك كمك هزينه محس��وب 
می شود.وی با بيان اينكه اس��امی تمام افراد تحت پوشش بهزيستی 
برای دريافت سبد امنيت غذايی به دولت ارسال شده است، گفت: ما 
نيز منتظر هستيم تعداد مشموالن، ش��رايط و زمان دريافت سبد از 

سوی دولت اعالم شود.

افزایش 25 درصدی نرخ بليت 
اتوبوس های اصفهان 

با 11 رأی موافق اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان نرخ بليت 
اتوبوس ه��ای اصفهان به مي��زان 1۰ درصد برای خط��وط فعال در 
نقاط محروم و به ميزان 25 درصد برای خطوط اتوبوس رانی فعال در 
ساير نقاط شهر تصويب ش��د.در روز های پايانی سال گذشته بود كه 
اليحه افزايش ۳۰ درصدی نرخ بليت اتوبوس ها از سوی اتوبوس رانی 
به ش��ورای اسالمی شهر ارايه ش��د و شورای ش��هر نيز پس از انجام 
بررسی های كارشناس��ی با تصويب افزايش 2۰ درصدی نرخ بليت 

اتوبوس ها موافقت كرد.
اين اليحه ب��رای اظهار نظر فرمانداری به فرمانداری ارس��ال ش��د، 
ام��ا فرمانداری در مهل��ت قانون��ی موردنظر با مصوب��ه افزايش 2۰ 
درصدی ن��رخ بلي��ت اتوبوس ه��ا مخالفت ك��رد و اي��ن مصوبه به 
شورای ش��هر برگش��ت داده شد.براس��اس اين موضوع مقرر شده 
بود كه وضعي��ت نرخ بلي��ت اتوبوس ها پس از هدفمن��دی يارانه ها 
و تصميم دول��ت در اين زمينه مش��خص ش��ود؛البته اي��ن مصوبه 
 بايد ب��ه فرمانداری ارس��ال ش��ود ت��ا فرمان��داری در اي��ن زمينه 

اظهار نظر كند.

اخبار كوتاه
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استاندار اصفهان :

با حفظ ميراث فرهنگی خط یک مترو از سر گرفته می شو د
برای نخستين بار در شهرضا صورت گرفت

اجرای طرح قالی سيمانی بر روی سقف 

استاندار اصفهان گفت: با توجه به نزديك بودن خط مترو اصفهان 
به چهارباغ و اماكن تاريخی در اين مسير بايد مالحظات خاصی در 
نظر گرفته شود و فعاليت عمرانی خط يك متروی اصفهان با اولويت 

حفظ ميراث فرهنگی ادامه می يابد.
رسول زرگرپور درباره برطرف كردن مشكالت موجود در عمليات 
اجرايی خ��ط يك متروی اصفه��ان اظهار كرد: با انج��ام اقدامات 
كارشناسی و نظارت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و رعايت 
دقيق قوانين مربوطه، در دولت تدبير و اميد تكميل عمليات اجرايی 

خط يك مترو اصفهان از سر گرفته می شود.

وی بيان كرد: در هفته گذش��ته با حضور معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور موضوع خط يك 

مترو در مسير ميدان امام حسين به انقالب بررسی شد.
استاندار اصفهان افزود: طول اين خط 2۰ كيلومتر است كه بخش 
قابل توجه��ی از آن انجام ش��ده ولی با توجه به عب��ور از محدوده 

چهارباغ تا امروز امكان اجرای ادامه اين خط وجود نداشته است.
وی با تاكيد بر اينكه با توجه به نزديك بودن اين خط به چهارباغ و 
اماكن تاريخی در اين مسير بايد مالحظات خاصی در نظر گرفته 
شود، افزود: در جلسات صورت گرفته با ميراث فرهنگی در سال های 

اخير مشكل اين خط به صورت الينحل باقی مانده بود.
زرگرپور با تاكيد بر اينكه ميراث فرهنگی س��رمايه عظيمی برای 
استان اصفهان به ش��مار می آيد، افزود: مشكالت مربوط به حوزه 

ميراث فرهنگی بايد به صورت ويژه بررسی و برطرف شود.
استاندار اصفهان با بيان اينكه در چند ماه اخير از مسووالن كشوری 
خواسته شد كه برای حل اين مش��كل به اصفهان سفر كنند و از 
نزديك در جريان كامل چالش ها و مش��كالت مت��رو قرار گيرند، 
تصريح كرد: معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگی 
و گردشگری كشور ابراز عالقه نشان دادند كه برای حل اين مشكل 

وارد عمل شود.

اسماعيل تاكی هنرمند س��يمان كار شهرضا نخستين مبتكر 
اجرای طرح قالی سيمانی بر سقف در كشور بوده كه هنرمندی 
او تا كنون آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.خالقيت 
و نوآوری و ابتكار يكی از صفات برجس��ته است و كسی كه به 
آن تقرب حاصل می كند، اين صف��ات را از خود بروز می دهد.
 اين خالقيت جنبه نوآوری دارد، بدون ش��ك نوع پوش��ش و

 رنگ آميزی ديوارها و س��قف ها تأثير غيرقابل انكاری در زيبا 
و يا دلگير نش��ان دادن محيط دارد.انتخاب نوع پوشش ديوار 
و سقف نيز تابع س��ليقه، عالقه و نوع سبك انتخابی افراد برای 

چيدمان محيط است و يكی از انواع پوشش سقف نقش اندازی و 
نقاشی بر روی سقف به صورت قالی است. اسماعيل تاكی يكی 
از نوآوران در اين زمينه است كه با اس��تفاده از سيمان و رنگ 
نقش قالی را بر روی سقف اجرا می كند. تاكی درباره اجرای قالی 
سيمانی بر سقف اظهار كرد: سيمان كاری را از سال 1۳5۷ تا 
1۳۶۰ شاگردی كردم و از آن سال به بعد تاكنون كه حدود ۳۳ 
سال می گذرد به اين كار مشغول هستم.وی افزود: نخستين بار 
س��ال 1۳۶۸ يك كار جالبی ديدم كه نسبت به اين طرح هايی 
كه در حال حاضر پياده می كنم خيلی پيش پا افتاده بود، در آن 
سال يكی از اين قالی ها را روی س��قف اجرا كردم.اين هنرمند 
سيمان كار شهرضا گفت: بعد از اين كار كم كم ابزارهای آن را 
درست كردم و ابزارهای كار به شكلی نبود كه از مغازه خريداری 

كنم، حدود چهار سال شب و روز روی ابزارها فكر كردم.
هنرمند سيمان كار شهرضا تصريح كرد: يك روز خيلی اتفاقی 
يكی از ابزارها را سر سفره ديدم، بعد شروع به طرح كشيدن و 
انداختن قالی روی سقف ها كردم كه يكی از طرح هايم را مرحوم 
علی خدادادی بافنده فرش به طور اتفاقی ديده بود به سراغ من 
آمد و گفت ما مشغول كار قالی هستيم و شغل مان اين است و 

شما داريد كار می كنيد. 

مدير نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشكی كاشان گفت: روزه داران 
نبايد وعده های داروی خود را خودسرانه حذف و يا به زمان ديگر موكول كنند.

دكتر »محمد حسين خياط كاشانی«با بيان اين كه حذف يا تغيير خودسرانه مصرف دارو سبب 
اختالل در روند درمان می شود، افزود: مصرف بسياری از داروها را می توان پس از مشورت با 

پزشك به زمان سحری يا افطار منتقل كرد.
وی افزود: برخی از بيماران به جای آنكه در مدت زمان معين در طول روز داروی خود را مصرف 
كنند، آنها را همراه غذا به هنگام س��حر يا بعد از غروب آفتاب مصرف می كنند كه اين امر به 
كاهش تاثير دارو يا افزايش بسيار باالی دوز مصرف می انجامد، همچنين مصرف چندين داروی 
مختلف با هم اثربخشی آنها را كاهش داده يا از بين می برد يا باعث بروز عوارض جانبی می شود.
 به گفته وی ب��ارداری، ش��يردهی و برخ��ی از بيم��اری ها مانن��د ديابت، فش��ارخون، روده

اثن��ی   تحري��ك پذي��ر، يبوس��ت، زخ��م ه��ای سيس��تم گوارش��ی )مع��ده و 
عش��ر(، اخت��الالت كلي��وی، بيم��اری ه��ای اعص��اب و روان و آس��م همگ��ی از 
ش��رايط جس��می هس��تند ك��ه ف��رد مل��زم اس��ت پي��ش از اق��دام ب��ه روزه داری 
 با پزش��ك معالج خود در خص��وص اق��دام ب��ه روزه داری و همچنين نحوه مص��رف داروها

 مشورت كند. 
خياط كاشانی تاكيد كرد: بيماران فش��ار خون، اختالالت غدد درون ريز و مشكالت روانی و 
مصرف كنندگان داروهای خوراكی ضد انعقاد كه تنها يك بار مصرف شبانه دارو برای آنها كافی 

است، با نظر پزشك می توانند روزه بگيرند.

وی تصريح كرد: بيم��اران مبتال به بيماری انس��دادی ري��وی و صرع، 
در معرض خطر تغيير دوز دارو در ايام روزه داری هس��تند و پزش��كان 
 بايد به بيماران صرعی و آس��م كه با قطع دارو دچار مش��كل می ش��وند، توصي��ه های الزم 
را اراي��ه كنند. مدي��ر نظارت ب��ر ام��ور دارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان 
خاط��ر نش��ان ك��رد: در درم��ان عفون��ت ه��ا ني��ز پزش��ك معالج م��ی توان��د ب��ا در نظر 
گرفتن ن��وع بيماری، آنت��ی بيوتيكی را انتخ��اب كند كه ب��ا برنام��ه روزه داری تداخل پيدا 
نكند.به گفت��ه وی بيماران ديابت��ی نيز بايد توجه داش��ته باش��ند كه هر چن��د روزه داری 
برای برخی از مبتاليان به ديابت بنا بر تش��خيص پزش��ك معالج می تواند مفيد باش��د ولی 
 تغيي��ر خودس��رانه دوز دارو و رژيم غذاي��ی برخی بيماران ممكن اس��ت بس��يار خطرناك

 باشد. 
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آگهی ابالغ 

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

با توجه به ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به اطالع نامبردگان زير كه پرونده آنان به علت غيبت در اين هيات تحت رسيدگی می باشد، 
 می رس�اند ظرف مدت يک ماه از تاريخ نش�ر اين آگهی به دفتر اين هيات واقع در اصفهان خيابان هزار جريب - س�تاد مركزی دانشگاه 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  استان اصفهان ، ساختمان شماره 3 طبقه اول اتاق های 203يا 206 مراجعه و دفاعيه كتبی خود 

را به انضمام مدارک الزم به دفتر اين هيات تسليم نمايند . در غير اينصورت طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد .
1- آقای محمود سليمانی فرزند عبدالعلی بهيار                               2- خانم سيما عربی فرزند سيف اله تكنسين امور داروئی 

م الف 8091

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روزه داران وعده های دارویی را خودسرانه حذف نکنند

مديرامور كتابخانه ها و س��الن های مطالعه ش��هرداری اصفهان گفت: كتابخانه 
ديجيتال شهرداری اصفهان با شعار دسترسی جامع و روزآمد به منابع  ديجيتال 
در هر زمان و مكان مجموعه ای از منابع ارزش��مند علم��ی، فرهنگی و تحقيقی 
 را در قالب ديجيتال گردآوری كرده  اس��ت.   ماه آورپور با بي��ان اين  مطلب افزود :  

 صرفه جويی در  هزينه و زمان كاربران، اس��تفاده از فرصت های آموزش��ی مادام 
العمر و دسترس  پذير ساختن منابع كمياب و ناياب كتابخانه مركزی  نيز از ديگر 
اهداف اين كتابخانه اس��ت.  وی همچنين حفاظت از منابع آس��يب پذير  نفيس و 
خطی و ايجاد ارتباط و همكاری بين جوامع دانشگاهی، پژوهشی و آموزشی را  از 
جمله اهداف گردآوری، سازماندهی، پردازش و اشاعه منابع ديجيتال عنوان كرد.

مديرامور كتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری اصفهان خاطرنشان كرد: در 

اين كتابخانه كاربران می توانند كتاب های مورد  عالقه خود را بخوانند، كتاب های 
گويا و  صوتی مورد نياز خود را بشنوند و از امكانات و مزايای چند رسانه ای ديگر از 
جمله  آرشيو  عكس های قديمی و تاريخی، فيلم های مستند و ... بهره مند شوند.  
ماه آورپور تصريح كرد: در حال حاضر مجموعه مناب��ع كتابخانه ديجيتال با دارا 
بودن بيش از 1۰۰۰۰ جلد كتاب  نفيس،  مقاله، نس��خ خط��ی، كتاب های چاپ 
سنگی، طرح های پژوهشی، اسناد و مدارك، كتاب های گويا  و كتاب های موبايل 
در  قالب سه زبان فارسی، عربی، انگليسی و به صورت چند رسانه ای شامل  متن، 
فيلم، صوت، تصوير، نقشه و... در جهت ارتقاء  فرهنگ مطالعه ديجيتال در خدمت 
  كاربران اس��ت.   عالقه مندان برای به��ره مندی از اطالع��ات كتابخانه ديجيتال

 می توانند به آدرس سايت كتابخانه به نشانی  www.dlim.ir  مراجعه كنند. 

مدیرامور كتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری اصفهان

وجود بيش از 1۰هزار اثر نفيس در كتابخانه دیجيتال شهرداری 



اخبار کوتاهيادداشت

بانوان مجرد باالی 35 سال می توانند 
مسکن مهر بخرند

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی اع��ام کرد: ش��رایط متاهل  بودن 
خانم ها برای دریافت واحد های مس��کن مهر برداش��ته شد و از این 
به بعد خانم های مجرد باالی 35 سال در صورت واجد شرایط بودن 

می توانند واحد های مسکن مهر را دریافت کنند.
احمد اصغری  مهرآبادی درباره  ش��رایط فروش مس��کن مهر اظهار 
کرد: به منظور کمک به خانه دار ش��دن خانم های باالی 35 س��ال، 
شرط متاهل  بودن از میان شروط دیگر واگذاری مسکن مهر حذف 

شده است.
وی با بیان این که برای این افراد داشتن سه شرط دیگر الزامی است، 
تصریح کرد: خانم های باالی 35 س��ال می توانند جزو متقاضیان و 

ثبت نام کنندگان جدید واحدهای مسکن مهر باشند.
متقاضیان واحد های مسکن مهر باید دارای حداقل پنج سال سابقه 

سکونت در شهر محل تقاضا یا شهر مادر باشند.
همچنین از سال 1384 فاقد هرگونه مسکن یا زمین مسکونی بوده 
باشند و از تاریخ 22 بهمن ماه 57 تاکنون نیز از هیچ امکانات دولتی 
مربوط به تامین مس��کن مثل زمین، واحد مس��کونی یا تسهیات 

یارانه ای خرید و ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

 صدور اخطاريه برای 30 نفر از مشترکان 

پرمصرف در بهارستان
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان گف��ت: آبفای 
بهارس��تان تاکنون برای 3۰ نفر از انشعابات ش��خصی بهارستان که 
می��زان مصرف آب آنه��ا بیش از حد معم��ول بوده اق��دام به صدور 

اخطاریه کتبی کرده است.
هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این شرکت با توجه 
به بحران آب اقدام ب��ه صدور اخطاریه کاهش مص��رف در ارتباط با 

مشترکان پر مصرف کرده است.
 وی ادامه داد: همچنین این شرکت در خصوص مکان های عمومی 
و دولتی اقدام ب��ه صدور و توزی��ع اخطاریه کتبی و در مورد س��ایر 
مش��ترکان اخطار مصرف بر روی قبوض آب بهای مش��ترکان درج 
کرده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان تصریح 
کرد: شرکت آبفای استان تاکنون برای 3۰ نفر از انشعابات شخصی 
هم که میزان مصرف آب آنها بیش از حد معمول بوده اقدام به صدور 
 اخطاریه کتبی کرده اس��ت. وی به رفع دو م��ورد حادثه لوله اصلی

 آب رسانی در بهارستان اش��اره کرد و افزود: حادثه بر روی خطوط 
اصلی آب رس��انی ش��هر بهارس��تان به قطر 35۰ میلی متر واقع در 
خیابان فرشته روبه روی مجتمع مسکونی مدرس و لوله 4۰۰ میلی 
متر تقاطع بلوار بهشت به خیابان ولیعصر )عج( در کمتر از سه ساعت 
مهارشد.وی تاکید کرد: این عملیات بدون قطعی آب در شبکه توزیع 

انجام شد. 

 شرکت مخابرات استان 
1200 سايت دارد 

مدیر ارتباطات سیار ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در رابطه با 
سایت های اپراتورهای تلفن همراه در استان گفت: شرکت مخابرات 
اس��تان اصفهان تا کنون بالغ بر یک هزار و 2۰۰ س��ایت در سراسر 
استان نصب کرده است.مهران قدوس��ی در رابطه با استانداردهای 
نصب س��ایت های اپراتورهای تلفن همراه در اصفهان اظهار داشت: 
استانداردهای مربوط به نصب آنتن س��ایت های موبایل در اصفهان 
بس��یار باال اس��ت به صورتی که از زم��ان نصب آنتن های ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان هیچگونه سقوط دکل و حتی سقوط آنتن 
 حتی در بادهای ش��دید اخیر نداش��تیم.وی نظارت بر اس��تاندارد 
آنتن های اپراتورهای تلفن هم��راه را دارای دوجنبه خواند و عنوان 
داشت: نظارت بر استاندارد این آنتن ها در دو مرحله صورت می گیرد 
که در مرحله اول هنگام ورود این آنتن ها به کشور، تنها در صورتی از 
گمرک ترخیص خواهند شد که از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویی و هیات دولت مجوز استاندارد داشته باشند.مدیر ارتباطات 
سیار شرکت مخابرات استان اصفهان ادامه داد: نظارت بر استاندارد 
س��ایت های تلفن همراه در مرحله دوم به زم��ان نصب این دکل ها 
مربوط می شود که بعد از س��اخت این دکل ها تا زمانی که تاییدیه 
سازمان نظام مهندسی استان برای شرکت ارتباطات سیار در تهران 
ارسال نشود اجازه بهره برداری از سایت داده نمی شود.وی با تاکید بر 
این امر که در حال حاضر شرکت مخابرات استان اصفهان در استان 
بالغ بر یک هزار و 2۰۰ س��ایت دارد تصریح داش��ت: از این میان در 
سراسر استان بیش از 3۰۰ سایت شرکت مخابرات استان اصفهان در 

منازل مسکونی قرار دارد.

رهاسازی 68 هزار قطعه بچه ماهی 
در پشت درياچه سد زاينده رود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان گفت: امسال 68 هزار قطعه 
ماهی از نوع کپور معمولی و کپور آمور در پش��ت سد دریاچه زاینده 
رود رها سازی ش��ده اس��ت.بختیار حاجتی اظهار داشت: به منظور 
افزایش س��رانه مصرف ماهی در منطقه و ایجاد اش��تغال سالم برای 
تعدادی از صیادان دریاچه زاینده رود ، اداره امور دام جهاد کشاورزی 
شهرستان چادگان با همکاری مدیریت شیات استان تعداد 28 هزار 
قطعه بچه ماهی کپور معمولی و آمور را در پشت سد زاینده رود رها 
سازی کرده است.وی افزود: بعد از گذشت پنج ماه بچه ماهی ها بالغ 
شده و اجازه صید به صیادان شهرستان داده می شود.حاجتی تصریح 
کرد: رها سازی بچه ماهی کپور طی دو مرحله و در هر مرحله به طور 
جداگانه 4۰ هزار و 28 هزار قطعه بچه ماه��ی از نوع کپور معمولی 
و آمور انجام گرفته اس��ت.وی اوایل آذرماه را آغاز صید ماهی برای 

صیادان دارای مجوز عنوان کرد.

800 میلیون نفر درگیر گرسنگی
س��ازمان جهانی کار با اش��اره به روز جهانی تعاون، از نیاز بازار کار 
کش��ورها به ایجاد 5۰ میلیون فرصت ش��غلی برای تازه واردان خبر 
داد و اعام کرد: درآمد بیش از 8۰۰ میلی��ون کارگر در روز کمتر از 

دو دالر است.
 س��ازمان جهان��ی کار در ت��ازه تری��ن گ��زارش خ��ود درب��اره روز

 بین المللی تعاون با عنوان »تعاون راهی برای توسعه پایدار« اعام 
کرد: جهان در دهه ه��ای آینده با چالش ها و فرصت های توس��عه 
 فراوانی روبرو است و در این میان تعاونی ها یک ایده قدیمی محسوب

 می شود.در حال حاضر، بازار کار کشورها با معضل ایجاد 5۰ میلیون 
شغل در هر سال برای جذب تازه واردان به بازار کار مواجه است. 

4
محکومیت شش میلیاردی برای قاچاقچی گوشی تلفن همراه

با شکایت اداره گمرک گلوگاه شهید امامی اصفهان پرونده ای در خصوص گوشی های تلفن همراه قاچاق تشکیل و 
پس از اجری تشریفات قانونی برای رسیدگی و اعمال قانون به شعبه قاچاق کاال و ارز ارجاع و با عنایت به محتویات 
موجود در پرونده، متخلف عاوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ بیش از شش میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
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مدیر عامل راه آهن جمهوری اسامی ایران اعام کرد: هنوز نرخ 
جدید بلیت قطارها تصویب نش��ده و با توجه ب��ه طوالنی بودن 
پروسه تعیین جزییات افزایش قیمت، احتمال دارد قیمت های 
جدید مس��یرهای ریلی به س��فرهای تابس��تانی نرسد.محسن 
پورس��یدآقایی، معاون وزیر راه و شهرس��ازی ضمن تایید خبر 

درخواست شرکت های حمل و نقل مسافری ریلی برای افزایش 
نرخ بلیت  قطارها اظهار کرد: این ش��رکت ها درخواست رسمی 
خود را برای افزایش قیمت بلیت به راه آهن ارایه کردند و راه آهن 

نیز وارد مرحله بررسی این درخواست ها شده است.
وی با بیان این که درخواست برای تغییر قیمت باید کاما شفاف 
و با ارایه جزییات باشد، تصریح کرد: راه آهن هنوز با درخواست 
ش��رکت ها موافقت نک��رده و هرگون��ه تغییری در ن��رخ بلیت 
 قطارها را منوط ب��ه ارایه جزییات درخواس��ت و ریز هزینه های

 افزایش یافته ش��رکت ها می داند.مدیر عامل راه آهن جمهوری 
اس��امی ایران افزود: تا زمانی که ش��رکت ها این اطاعات را به 
ش��کل دقیق به راه آهن ارایه نکرده و جزیی��ات هزینه ها مورد 
بررس��ی قرار نگیرد نمی توان هیچ گونه تغیی��ری در نرخ ها به 
وجود آورد و س��فرها تا آن لحظه با نرخ های فعلی انجام خواهد 
 شد.پورس��یدآقایی گفت: هنوز ش��رکت ها اطاعات مورد نیاز

 راه آهن در این زمینه را ارایه نکرده اند.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در تعاونی ها نظارت کامل 
بر عملکرد آنها از طریق بازرس��ان تعاون��ی و وزارت تعاون انجام 
می شود لذا دفاتر مالی خود را به صورت واقعی تنظیم می کنند و 
اسناد و گزارشات مالی از شفافیت کامل برخوردار است.محمد 
طاهری در جلسه بررسی مشکات مالیاتی بخش تعاون استان 
که با حضور معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی 

اس��تان و جمعی از مدیران تعاونی ها برگزار شد، ضمن اشاره به 
پایبندی تعاونی ها به پرداخت حقوق دولت اظهار کرد: تعاونی ها 
دارای دفاتر پلمب شده قانونی هستند و هرگز از پرداخت مالیات 
ف��رار نمی کنند.وی با اش��اره به اینک��ه تعاونی ه��ا مظلوم ترین 
بنگاه های اقتصادی در چرخه اقتص��اد جهت ادای حقوق دولت 
هس��تند، افزود: طبق مقررات م��اده 133 قان��ون مالیات های 
مس��تقیم، 1۰۰درصد درآمد ش��رکت های تعاونی روس��تایی، 
عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و 
دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف هستند.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: براساس حکم تبصره 
6 ماده 11 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
درآمد مشمول مالیات ابرازی ش��رکت ها و اتحادیه های تعاونی 
متعارف و شرکت های تعاونی س��هامی عام مشمول 25 درصد 
تخفیف از نرخ موض��وع ماده 1۰5 قانون مالیات های مس��تقیم 

مصوب 1366 و اصاحات بعدی آن است.

مدير عامل راه آهن خبر داد

اعمال نرخ های جديد بلیت قطار پس از سفرهای تابستانی
دبیر اتاق تعاون استان 

تعاونی ها مقید به اجرای قانون هستند 

اخطار به 5 شرکت 
خدمات مسافرتی

ادامه روند کاهشی 
قیمت طال 

در حالی که قیمت طا در روز جمعه بدون تغییر بود کارشناسان معتقدند فلز 
زرد ممکن است به دلیل آمارهای مثبت بازار کار آمریکا و افزایش شاخص ها در 

بازار وال استریت، شاهد کاهش قیمت بیشتری در هفته جاری باشد.
قیمت طا در روز جمعه عمدتا بدون تغییر بود و کاهش قیمت های جلس��ه 
قبلی را حفظ کرد. فلز زرد ممکن است به دلیل آمارهای مثبت بازار کار آمریکا 

و افزایش شاخص ها در بازار وال استریت، شاهد کاهش قیمت بیشتری باشد.
میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در آمریکا در ماه جوالی جهش داشت و نرخ 
بیکاری در این کشور به نزدیکی پایین ترین رقم در شش سال گذشته رسید. 
این نشان می دهد که رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم امسال شتاب خوبی به 
خود گرفته است.به گفته تجار، این آمار و ارقام مجددا نگرانی ها در مورد افزایش 
زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را باال برد و موجب کاهش جذابیت 

بازار طا برای سرمایه گذاران گردید.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان 
هواپیمایي کشوري از اخطار به پنج شرکت خدمات مسافرت هوایي به دلیل 

عدم رعایت نرخ نامه شرکت هاي هواپیمایي خبرداد.
مراد اسماعیلي با اش��اره به اجراي طرح متنوع س��ازي نرخ خدمات حمل 
و نقل هوایي از تاریخ 25 خرداد امس��ال، گفت: پس از اج��رای این قانون، 
 با تش��کیل تیم هاي کارشناس��ي، بازرس��ي هاي میدان��ي از فرودگاه ها، 
شرکت هاي هواپیمایي و دفاتر خدمات مسافرت هوایي به صورت برنامه اي و 
سرزده، اعمال نظارت بر طرح فوق و اجراي دقیق آن آغاز شد.مراد اسماعیلی 
افزود: با اجراي طرح متنوع سازي نرخ بلیت، شرکت هاي هواپیمایي بهاي 
بلیت هواپیما را متناسب با شرایط مندرج در نرخ نامه و کاس بندي مشخص 
به سازمان هواپیمایي کشوري ارسال و پس از تایید مکلف به اجراي دقیق 

آن شدند.

مجتمع طای موته از س��ال 1374 تا س��ال 1386، ساالنه در 
محدوده 2۰۰ کیلوگرم شمش تولید می کرد و در سال 88 به 
رکورد 34۰ کیلوگرم دس��ت یافت. مدیر مجتمع طای موته 
تولید فعلی این مجتمع را روزانه یک کیلوگرم و ساالنه حدود 
3۰۰ کیلوگرم طا اعام و اضافه ک��رد: این تولیدات به صورت 
شمش به بازار داخلی عرضه می شود.»حمید منتظری« افزود: 
فروش این محصوالت از طریق ب��ورس کاال صورت می گیرد و 
اکنون صادرات ندارد.وی با تاکید بر اینکه کارخانه استحصال 
طا در این مجتم��ع مجهز به دانش فنی و فناوری روز اس��ت، 
اظهار کرد: مجتمع طای موته اصفهان، صنعت پیشتاز طای 
ایران است.وی درجه خلوص شمش تولیدی در مجتمع طای 
موت��ه را 99.9 درصد اعام و تصریح کرد: این عدد اس��تاندارد 
باالیی در س��طح جهان محس��وب می ش��ود و گویای به ثمر 
رس��یدن تاش های این مجتمع برای ارتقاء کیفیت محصول 
تولیدی است.وی روش کار برای استحصال طا در این مجتمع 
را »لیچینگ سیانوری« عنوان و اضافه کرد: طا در این روش به 

صورت محلول درآمده و با استفاده 
از روش های فیزیکی و شیمیایی 
به صورت ط��ای آزاد در می آید.

منتظری با بیان اینکه این مجتمع 
معدنی ب��رای 25۰ نفر به صورت 
مس��تقیم و دو هزار نفر به صورت 
غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد 
کرده است، گفت: گردش اقتصادی 
در این مجتمع ب��ه قیمت جهانی 
طا بس��تگی دارد اما در مجموع 
تاکنون وضعیت آن مطلوب بوده 
و س��ود خوبی داش��ته است.وی 

اظهار امیدواری کرد که در س��ال های آینده با کمک دولت به 

واحدهای تولی��دی، گردش 
مالی ای��ن مجتمع نی��ز ارتقا 
یابد.مدیر مجتمع طای موته 
 با اش��اره به چش��م اندازها و

 طرح های تحقیق و توس��عه 
این مجتم��ع ب��رای افزایش 
تولید گف��ت: ای��ن برنامه ها 
در قالب 12 طرح ارایه ش��ده 
اس��ت.وی مهم تری��ن آنها را 
بازیابی ط��ا از کانی کم عیار 
با روش »هی��پ لیچینگ«، 
بازیابی طا از باطله )ضایعات( 
کارخانه و اکتشاف تکمیلی در معادن سنجده، دره اشکی و قرم 

قرم عنوان کرد و افزود: واحد تحقیق و توس��عه این مجتمع در 
دو سال گذش��ته جزو واحدهای موفق صنایع استان اصفهان و 
کشور بوده است.مدیر مجتمع طای موته با بیان اینکه در هر 
تن پسماند استخراجی این معادن چهار صدم گرم طا موجود 
است، گفت: به زودی تولید طا با استفاده از سنگ های  باطله 
آغاز می ش��ود و برای دس��تیابی به این برنامه یک واحد نیمه 
صنعتی )پایلوت( احداث شده است.منتظری با بیان اینکه این 
مجتمع با همکاری کارشناسان اس��ترالیایی راه اندازی شده، 
تاکید کرد: اکنون این مجتمع به طور کامل به دست کارشناسان 
ایرانی مدیریت می ش��ود.وی با بیان اینکه راندمان تولید این 
مجتمع 85 درصد اس��ت، تصریح کرد: ترکیبات سیانور که در 
عمل لیچینگ بر روی مواد اولیه معدنی اضافه می شود به دلیل 
جذب در پسماندها و ضایعات، خطری برای محیط زیست ندارد.

به گفته وی برنامه ای در این زمینه با موضوع جایگزینی روش 
های جدید شمش ریزی طا با هدف کاهش آلودگی و افزایش 

کیفیت در مجتمع طای موته در دست اجراست.

مدیر بنیاد توسعه تعاون کارآفرینی زنان استان اصفهان 
گفت: دریافت وام های خود اشتغالی »پشتیبان«به جای 
وام مشاغل خانگی را در دس��تور کار خود قرار داده ایم 
زیرا این تسهیات به کارفرمایان و یا همان بانوان دارای 
کارگاه خود اشتغالی اعطا می شود که صرفا در راستای 

تولید هزینه خواهد شد.
مهر السادات حسنی اظهار داش��ت: به دلیل مشکات 
اقتصادی و صنعت��ی موجود در اس��تان کارخانجات یا 
تعطیل شده و یا با ظرفیت کارگران کمتری کار می کنند 

که این امر به بیکاری مردان افزوده است.
وی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی زنان نیز برای کمک 
به مخارج خانواده به دنبال اش��تغال در بیرون از منزل 
هستند، افزود: یکی از دالیل استثمار و بهره کشی از زنان 
این است که مردان تن به کار با حقوق اندک را نمی دهند 
اما زنان به خصوص بانوان بد سرپرست حاضر به کارمزد 

اندک می شوند.
مدیر بنیاد توسعه تعاون کارآفرینی زنان استان اصفهان 
ادامه داد: این مرکز بر اساس برنامه خود آموزش مشاغل 

خانگی به بانوان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.
 حسنی تصریح کرد: اعتقاد داریم که کار زنان در منزل 
به دلیل نگهداری از فرزندان از یک س��و و مصون ماندن 

از برخی مشکات اخاقی در محیط کار برای وی بهتر 
است.

وی تاکید کرد: این بنیاد برای فعالیت بانوان در محیط 
های خارج از منزل نیز نیروی زن فرس��تاده اس��ت اما 

مشروط بر آنکه محیط کار کاما زنانه باشد.
این کارشناس امور اش��تغال زنان یادآور شد: تا از محل 
و محیط کار کارفرما بازدید نکنیم و اطمینان ما حاصل 

نشود به هیچ عنوان زنی را برای کار نمی فرستیم.
حس��نی با بیان مثالی گفت: اخیرا شرکتی در خمینی 
ش��هر 4۰ نفر نی��روی زن و همی��ن تعداد م��رد برای 
چسباندن سنگ نیاز داش��ت که در خواست خود را به 
این بنیاد مطرح کرد اما ش��خص کارفرم��ا را متقاعد به 
ساخت جداگانه س��وله برای کارگران زن و مرد و حتی 
گذاشتن درب خروجی و ورود مجزا را کردیم که وی این 

درخواست را عملی کرد.

تسهیالت »پش�تیبان « بهتر از وام مشاغل 
خانگی است

وی در ادامه گفت: در سال گذشته تاکنون میزان اعطای 
وام های خود اش��تغالی زنان که از س��ه میلی��ون تا 1۰ 
میلون تومان بود کاهش چش��مگیر داشت چرا که افراد 

آن مبالغ را بیش��تر صرف خرج زندگی خود می کردند 
تا ایجاد یک حرفه.

 مدی��ر عام��ل خیری��ه کار آفرین��ی حض��رت نرجس
 خمینی ش��هر افزود: دریافت وام های خود اش��تغالی 
»پش��تیبان« را در دس��تور کار خود ق��رار داده ایم چرا 
که این تسهیات به کارفرمایان و یا همان بانوان دارای 
کارگاه خود اش��تغالی داده اعطا می ش��ود که صرفا در 

راستای تولید هزینه خواهد شد.
حسنی در بخش دیگری از س��خنان خود بیان داشت: 
زنان اس��تعداد های زی��ادی در خاقیت ه��ای هنری 
 دارند ک��ه نباید به ه��در رود به عبارت بهت��ر با آموزش

 صنایع دس��تی به آنها می تواند این افراد را در منزل به 
حرفه ای سرگرم کند.

آم�وزش صنايع دس�تی ب�ا جدي�ت دنبال
 می شود

وی از برگزاری کاس های آموزشی صنایع دستی مراکز 
خیریه کار آفرینی در خمینی ش��هر و استان خبر داد و 
گفت: آموزش خاتم کاری، مینا کاری، و همچنین بافت 

تابلو فرش به زنان با جدیت دنبال می شود.
مدیر بنیاد توسعه تعاون کارآفرینی زنان استان اصفهان 
ادامه داد: تاجران فرش این ش��هر تعهداتی برای خرید 
تابلو فرش ه��ا داده و در عمل نیز با خری��د خود افراد را 

یاری کرده اند.

شهرداری خمینی شهر حامی تولیدات زنان
 حس��نی ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی ارگان ه��ای دولتی

 صنایع دستی را به عنوان کادو به افراد مورد نظر هدیه 
می دهند گفت: خوشبختانه شهرداری خمینی شهر نیز 
در این راستا با خرید آثار هنری کمک زیادی به بانوان در 

این عرصه کرده است.
وی یادآور شد: امسال در چهار نمایشگاه صنایع دستی از 
جمله دو نمایشگاه عفاف و نمایشگاه بین المللی در شهر 
تهران دعوت شدیم که توانستیم آثار هنرمندانمان را در 

معرض دید و فروش بگذاریم.
مدیر خیریه کار آفرینی حضرت نرجس خمینی ش��هر 
گفت: مراکز کار آفرینی  فریدن، نجف آباد، فوالدشهر و 
استان چهارمحال و بختیاری از مراکز هستند که تعامل و 

همکاری خوبی با آنها برقرار کرده ایم.

 مدير بنیاد توسعه تعاون کارآفرينی زنان استان 

ش��یوه نامه جدی��دی به منظ��ور نحوه بانوان کار آفرین وام »پشتیبان« می گیرند 
استفاده از بیمه بیکاری در حال تدوین 
اس��ت که می گوید افراد باید همیش��ه 
آماده به کار باشند و در صورت پیشنهاد 
یک شغل جدید بدون توجه به کیفیت 
و ش��رایط آن، س��ریعا آن را پذیرفته و 
مشغول به کار شوند. نمایندگان کارگران 
می گویند کس��ری منابع صندوق بیمه 
بیکاری و ع��دم حمایت دول��ت از آن، 
 باعث ش��ده تا تصمیمات عجیبی برای

 سخت تر کردن شرایط استفاده از منابع 
این صندوق و همچنی��ن ارایه آمارهای 
اش��تغال زایی گرفته شود.طبق آخرین 
آم��ار ارایه ش��ده در ح��ال حاضر 2۰۰ 
هزارنفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده 
می کنند. طبق قان��ون بیمه بیکاری به 
کس��انی تعلق می گیرد که ناخواسته از 
سوی کارفرمایان خود اخراج شده باشند 
و از این رو تا زمان پیدا شدن شغل جدید، 
مقرری بیمه بیکاری ب��رای آنها در نظر 
گرفته می شود.میزان پرداختی ماهیانه 
بیمه بیکاری به افراد بر اس��اس سوابق 
بیمه ای و نوع مش��اغل بیمه ش��دگان 
تعیین می شود. یکی از مسایل صندوق 
بیمه بیکاری در سال های اخیر، کسری 
منابع ای��ن صندوق ب��رای تامین منابع 
مالی مورد نیاز بوده است.کسری منابع 
در صندوق بیمه بیکاری در حالی وجود 
دارد که نحوه کسب درآمد این صندوق 
مشخص بوده و محل حمایت های الزم 
برای آن نیز از پیش تعیین شده است. در 
حال حاضر، کارفرمای��ان برای بیمه هر 
کارگر معادل 2۰ درصد حقوق ماهیانه 
و یا حداقل دستمزد و برای بیمه بیکاری 
نیز معادل سه درصد پرداخت می کنند.

همچنین س��هم هر کارگر نی��ز در این 
بخش هفت درصد است. یک بخش دیگر 
کار حمایت هایی اس��ت که برای دولت 
در نظر گرفته است و دولت باید منابعی 
را تامین و برای کمک ب��ه این صندوق 
 اختص��اص دهد ک��ه متاس��فانه انجام
  نمی ش��ود یا با تاخیر صورت می گیرد.

 به تازگی تصمیماتی برای تغییر شرایط 

اس��تفاده از بیمه بیکاری گرفته ش��ده 
 است و به صورت کلی شرایط به سمتی

 می رود که ش��رایط اس��تفاده از بیمه 
بیکاری س��خت تر خواهد ش��د و افراد 
مجبور می شوند هرگونه پیشنهاد شغلی 
را بپذیرند.گفت��ه م��ی ش��ود در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ش��یوه نامه 
جدیدی درباره بیمه بی��کاری در حال 
تنظیم است که صرفا بهره برداری های 
آماری از بیمه بیکاری را دنبال می کند. 
از ابتدا قرار بود این صندوق با دریافت سه 
درصد پرداختی های س��هم کارفرما، از 
افرادی که به صورت ناخواسته بیکار شده 
اند حمایت کند.همچنین اگر صندوق 
کسری داشت از دولت کمک بگیرد. عدم 
حمایت الزم دول��ت در این بخش باعث 
ش��ده تا تامین اجتماعی ب��رای جبران 
کسری منابع این صندوق، از محل های 
درآمدی دیگر حدود 8۰۰ میلیاردتومان 
منابع برای صندوق بیمه بیکاری هزینه 
کند.ب��ه تازگ��ی کمیت��ه ای تش��کیل 
ش��ده که در آن مدیرکل درآمد تامین 
اجتماعی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت 
کار، نمایندگان کارگ��ران و نمایندگان 
کارفرمایان به همراه کارشناس��ان بازار 
کار حضور دارند و تاکنون هشت جلسه 
نیز برای تنظیم شیوه نامه جدید برگزار 
شده است.دیدگاه این است که فرد بیکار 
اس��تفاده کننده از منابع صندوق بیمه 
بیکاری، بای��د آماده به کار باش��د تا هر 
شغلی که برای وی پیدا شد سریعا بپذیرد 
و مشغول شود. حال اگر آن شغل مناسب 
نباشد و یا شرایط نامناسبی نیز به لحاظ 
بعد مس��افت، میزان درآمد و مسایلی از 
این دست نیز مطرح باشد؛ به اجبار باید 
پذیرفته ش��ود.وجود این گونه شرایط، 
مشکات جدیدی را برای کارگران ایجاد 
خواهد ک��رد تا جایی که اگ��ر فردی در 
بنگاهی مش��غول به کار باشد و شرایط 
نامناسبی نیز از نظر حقوق و مزایا داشته 
باشد ترجیح دهد به جای استفاده از بیمه 
بیکاری، در همان وضعیت نامناسب بنگاه 

فعلی خود بماند.نیز محروم هستند. 

تولید ساالنه 300 کیلوگرم طال در مجتمع موته

تولید طال با استفاده از سنگ های  باطله 

استفاده از بیمه بیکاری سخت می شود



یادداشت

    کتابخانه اختصاصی کودک ش��ماره1، وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام 
به برگزاری کالس های شعرخوانی ویژه خردس��االن کرده اس��ت . عالقه مندان می توانند به کتابخانه 
اختصاصی کودک شماره یک واقع  در  مسجد سید،  خیابان آیت اهلل بیدآبادی، کوی اشتری مراجعه کنند.
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کارگاه شعرخوانی ویژه خردساالن
هفتیادداشت

 مروری بر زندگی و آثار 
محمود دولت آبادی 

نشس��تی با عنوان» مروری بر زندگی و آثار محمود دولت آبادی« از 
سوی موسسه مطالعاتی رویش دیگر برگزار می شود.

مدیر این موسسه گفت: در این نشست به بررسی آثار محمود دولت 
آبادی، یکی از برجسته ترین نویسندگان عصر حاضر و تاثیر زندگی 
وی بر این آثار پرداخته می ش��ود.محمد رضا واعظ افزود: سخنرانی 
این نشست را دکتر میالد شمعی بر عهده خواهد داشت.این نشست 
روز دوشنبه شانزدهم تیرماه  از ساعت 17:30  در موسسه مطالعاتی 
رویش دیگر، واقع در خیابان بزرگمهر، روبه روی بیمارس��تان شهید 
صدوقی، کوچه طاووسی، مجتمع اداری جام جم برگزار خواهد شد. 

 15 تیر آخرین مهلت ارسال
 آثار مستند به جشن سینمای ایران

مستندس��ازان عضو صنوف مختلف خانه س��ینما ت��ا 15 تیر مهلت 
دارند که فیلم خود را برای داوری در ش��انزدهمین جشن سینمای 
ایران ارس��ال کنند.آخرین زمان ارس��ال آثار متقاضیان شرکت در 
شانزدهمین جش��ن س��ینمای ایران پایان وقت اداری روز یکشنبه 
15 تیرماه است تا مستندسازان آثار خود را به دبیرخانه جشن ارسال 
تا مورد داوری قرار گیرند.ش��انزدهمین جش��ن خانه سینما روز ۲1 
شهریورماه سال جاری همزمان با روز ملی سینما برگزار خواهد شد.

محمد آالدپوش، محمد بزرگ نیا، امین تارخ، فرهاد توحیدی، محمود 
سماک باشی، محمد مهدی عس��گرپور، کیوان کثیریان، محمدرضا 
موئینی، مازیار میری، غالمرضا موسوی و جواد نوروزبیگی به عنوان 
اعضای ش��ورای سیاست گذاری ش��انزدهمین جش��ن خانه سینما 

انتخاب و معرفی شده اند. 

جیرانی »خانه امن« را کلید می زند
مدیر شبکه یک اعالم کرد سریال »خانه امن« به کارگردانی فریدون 
جیرانی به زودی جلوی دوربین می رود.مهدی فرجی مدیر شبکه یک 
سیما در مراسم بازدید از پشت صحنه س��ریال »انقالب زیبا« گفت: 
در روزهای آینده سریال »خانه امن« به کارگردانی فریدون جیرانی 
کلید می خورد.به گفته فرجی، این س��ریال کاری است که با موضوع 
دستاوردهای علمی کشور و کارشکنی سازمان های جاسوسی برسر 
تولید فناوری در کش��ور ساخته می شود.نویس��ندگی سریال »خانه 
امن« را فریدون جیرانی برعهده دارد و نگارش آن در 13 قسمت 45 
دقیقه ای به پایان رسیده اس��ت.این مجموعه در گروه مجموعه های 

تلویزیونی شبکه یک سیما تهیه و پخش می شود.

فیلمبرداری  » ب 12 « در اصفهان
غالمرضا آزادی مدیر فیلمبرداری س��ینمای ایران از ساخت فیلمی 
برای کودک و نوجوان با عنوان »ب 1۲« خبر داد.غالمرضا آزادی مدیر 
فیلم برداری س��ینما درباره س��اخت فیلمی برای بیست و هشتمین 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: این 
 روزها در ش��هر اصفهان هس��تیم و تدارکات اولیه برای ساخت فیلم 

»ب 1۲« را انجام می دهیم. 

مدی��ر پای��گاه می��راث فرهنگ��ی 
می��دان نق��ش جه��ان اصفه��ان 
گف��ت: در ص��ورت تأمین ش��دن 
اعتبار، حجره ه��ای قرارگرفته بین 
مس��جد امام )ره( و ب��ازار قیصریه، 
استحکام بخشی می ش��وند.پس از 
انقالب اس��المی مرحوم دکتر باقر 
آیت اهلل زاده شیرازی طرحی را برای 
دو طبقه کردن حجره های میدان 
نقش جهان در اصفه��ان ارایه کرد 
ک��ه از س��ال 1386 اجرایی کردن 
آن آغ��از و س��ال 1388 عملی��ات 
آن تکمیل ش��د؛ اما از همان زمان، 
هشدارهایی نس��بت به وارد شدن 
آس��یب به حجره ه��ای قرارگرفته 
در طبقه  اول می��دان نقش جهان 
توس��ط مغازه داران ای��ن میدان و 
برخی کارشناس��ان ح��وزه  میراث 
فرهنگی مطرح شد.فریبا خطابخش 
که از حدود دوم��اه پیش مدیریت 
پای��گاه می��راث فرهنگ��ی میدان 
نقش جه��ان اصفه��ان را برعهده 
گرفته اس��ت، با اش��اره ب��ه این که 
نمی داند در برنامه های��ی که برای 
ای��ن پای��گاه می��راث فرهنگی در 
سال جاری پیش بینی شده، بحث 
استحکام بخشی این حجره ها مطرح 
ش��ده اس��ت یا خیر، گفت: ما همه  

تالش خ��ود را 
می کنیم 

ت��ا ب��ا 

گرفتن اعتبار مناسب، هرچه زودتر 
عملیات استحکام بخشی حجره های 
قرارگرفته بین مس��جد امام )ره( تا 
مسجد شیخ لطف اهلل و بازار قیصریه 

را انجام دهیم.
وی ب��ا رد کردن وجود مش��کالتی 
که برخی مغ��ازه داران میدان امام 
)ره( نس��بت ب��ه وج��ود آن ها در 
حجره های ش��ان هش��دار داده اند، 
اظهار کرد: خوش��بختانه تا کنون 
هیچ مشکلی، مغازه های طبقه  اول 

این میدان را تهدید نکرده است.
او با اش��اره به ارایه  ط��رح دو طبقه 
کردن حجره های میدان نقش جهان 
در دهه  70 توس��ط مرح��وم دکتر 
باقر آی��ت اهلل زاده ش��یرازی، افزود: 
آن زمان، دکتر ش��یرازی در طرح 
استحکام بخشی حجره ها، این طرح 
را برای حجره ه��ای قرارگرفته بین 
مسجد امام )ره( تا عمارت عالی قاپو 
اجرایی کرد و ستون ها و دیوارهای 
این حجره ها آهن کش��ی ش��دند. 
براس��اس همان طرح، قصد داریم 
با تأمین اعتبار مناسب فاز نخست 
آهن کشی ستون و دیوار حجره های 
قرارگرفته بین مس��جد ام��ام )ره( 
تا ش��یخ لطف اهلل و بازار قیصریه را 

آغاز کنیم.

با اخذ موافقت اصول��ی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
نخس��تین مرکز رش��د هنر ایران ب��ه زودی در اصفهان راه 
اندازی می ش��ود.مدیر مرکز رش��د هنر ای��ران اظهار کرد: 
 این مرکز رش��د توس��ط دانش��گاه هنر اصفهان و بر اساس 
تفاهم نامه بین این دانش��گاه، ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
 اصفه��ان و معاونت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری،

 راه اندازی خواهد شد.»فرشته قدیری« افزود: هدف از راه 

اندازی این مرکز، حمایت از ایجاد، گسترش و توسعه کسب 
و کارهای دانش بنیان توسط دانش آموختگان، کارآفرینان، 
نوآوران، هنرمندان و صاحبان ای��ده در زمینه هنر، صنایع 
دستی، معماری و رشته های وابس��ته است.وی با اشاره به 
اینکه این مرکز رش��د زیر نظر معاون��ت پژوهش و فناوری 
دانشگاه هنر اصفهان فعالیت خواهد کرد، گفت: این مرکز، 
 محلی مناس��ب برای تجاری س��ازی ایده های نو در هنر و

 رشته های وابسته به آن اس��ت.وی افزود: اکنون در حال 
آماده س��ازی سیس��تم های مورد نیاز، اطالع رسانی به 
مخاطبان، سیاس��ت گذاری و تهیه مقدم��ات به منظور 
پذیرش واحده��ای نوپا برای راه اندازی نخس��تین مرکز 
تخصصی رش��د هنر ایران هس��تیم. قدیری با بیان اینکه 
دانشگاه هنر اصفهان از چند س��ال قبل به موضوع اقتصاد 
دانش بنیان توجه کرده اس��ت، افزود: مباحث کارآفرینی و 
اقتصاد دانش بنیان را وارد عرصه هنر کردیم و رش��ته ها و 
دانشکده هایی در این زمینه ارایه و ایجاد شده است.دانشگاه 
هنر اصفهان با نام »دانش��کده پردیس اصفهان« از س��ال 
1355 با هدف تربیت نیروهای متخصص در زمینه حفظ و 
نگهداری آثار و ابنیه تاریخی تأس��یس شد.این دانشکده به 
مرور زمان گس��ترش یافت و در س��ال 1379 با دایر کردن 
رش��ته های مختلف هنرهای تجسمی و معماری، معماری 
و مرمت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان 
دانش��گاه هنر اصفهان به کار خود ادامه داد.این دانش��گاه 
دارای حدود س��ه هزار دانشجو اس��ت.تاکنون هفت مرکز 
رشد با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این 
استان راه اندازی شده که شامل مرکز رشد جامع فناوری، 
مرکز رشد تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات، شهرضا، 
مبارکه و دانش��گاه های آزاد نجف آباد، مجلسی و خمینی 
شهر است.مرکز رش��د )Ancobator(، یکی از ابزارهای 
رش��د اقتصادی اس��ت که به منظور حمایت از کارآفرینان 
تحصیلکرده تأسیس می شود و با ارایه امکانات و تسهیالت 
عمومی، زمینه پا گرفتن ش��رکت های جدید دانش بنیان 
را فراهم می کند.استفاده از مراکز رش��د، امروزه به عنوان 
یکی از ابزارهای پذیرفته ش��ده برای تبدیل خالقیت ها و 
دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارایه 
به بازار و توسعه کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان محسوب 

می شود. 

برپایی نخستین مرکز رشد هنر ایران در اصفهان  در صورت تأمین شدن اعتبار
 حجره های میدان نقش جهان

تجاری سازی ایده های نو در مرکز رشد هنر استحکام بخشی می شوند

ب��ا هم��کاری س��ازمان س��ینمایی وزارت ارش��اد و ی��ک 
ش��رکت فناوری اطالعات، ط��رح »س��ینما کارت« کلید 
 خورد.با اج��رای این طرح، تمامی س��ینماهاي کش��ور به

کارت خ��وان ه��اي س��ینماکارت مجه��ز خواهن��د 
شد.سینماکارت، کارت بانکي است که صرفاً قابلیت خرید 
بلیت سینما را دارد و این کارت فرصت مناسبي را در اختیار 
س��ازمان ها قرار می دهد ت��ا همکاران خود را به اس��تفاده 
 از ابزار فرهنگي س��ینما تش��ویق کنند.با اس��تفاده از این

 کارت های الکترونیک��ی، قیمت بلیت س��ینما ۲0 درصد 

کاهش یافته و ش��رکت تجارت الکترونیک��ی ارتباط فردا و 
سازمان س��ینمایي، این ۲0 درصد را به عنوان هدیه تقبل 
خواهند کرد.ش��هروندان نیز مي توانند ای��ن کارت ها را از 
مراکز ارتباط فردا و باجه هاي مستقر در سینماهاي منتخب 
تهیه کنند.رونمایی از این ط��رح با حضور اهلل ایوبي، معاون 
وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایي انجام شد و او  با بیان 
این نکته که به وعده خود براي راه اندازي سینماکارت عمل 
کرده از این طرح به عنوان یکي از برنامه هاي مهم سازمان 

سینمایي براي توسعه و حمایت از سینما  اشاره کرد.

 تخفیف 20 درصدی 
سینماها به کارت خوان »سینماکارت« مجهز می شوند 

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

تحدید حدود اختصاصی 
2389 شماره 103/93/389/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 
288 فرعی از شماره 147-اصلی واقع در مزده جزء بخش 11 که به نام خانم مهری 
در  مالک  حضور  عدم  علت  به  که  می باشد  ثبت  جریان  در  آقا  علی  فرزند  نیه  زمانی 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/10 در  نامبرده  تقاضای  و 
کلیه مالکین و مجاورین  به  این آگهی  به موجب  لذا  به عمل خواهد آمد  محل شروع و 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعترضات  رسانند ضمنا  بهم 
انتشار:93/3/15 شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ   از 

م الف:35 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
فقدان سند مالکیت 

23829 شماره: 103/93/1078/337 آقای رضا صنوبری فرزند غالمحسین به استناد دو 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که 
سند مالکیت شش دانگ یکبابخانه پالک شماره 1701 فرعی از 9-اصلی واقع در بخش 
9 که در صفحه 363 دفتر 100 امالک ذیل ثبت 25012 به نام نامبرده ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 49089-1364/05/26 دفترخانه 7 نطنز 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:82 مجتبی شادمان رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

23895 آقای علیرضا دری برنجگانی دارای شناسنامه شماره 172 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4026/85الف ش/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمرضا دری برنجگانی بشناسنامه 10 در تاریخ 85/6/19 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
برنجگانی  دری  علیرضا   -1 ذیل:  نامهای  به  دائمی  عیال  یک  و  دختر  سه  و  پسر  سه 
)پسر( 3- محمدرضا دری  برنجگانی ش.ش 3349  )پسر( 2- عباس دری  ش.ش 172 
برنجگانی ش.ش 4-134814-127 )پسر( 4- فیروزه دری برنجگانی ش.ش 26 )دختر( 
)دختر(   2 برنجگانی ش.ش  دری  فاطمه   -6 )دختر(   6 برنجگانی ش.ش  دری  مریم   -5
انجام تشریفات  با  اینک  7- صدیقه محمدیان برنجگانی ش.ش 8 )عیال دائمی( والغیر. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی

23897 بدینوسیله اعالم می دارد در پرونده اجرایی 176/93ج/1 له محمدرضا پوریایی 
دستگاه  یک  اینکه  به  نظر  حسین  فرزند  فر  جمشیدی  علیرضا  آقای  علیه  آبادی  جالل 
سواری پژو206، 438ی15ایران23 توقیف و ارزیابی گردیده است لذا در مهلت سه روز 
از تاریخ ابالغ آگهی مهلت دارند نسبت به اعتراض به نظریه اقدام واال عملیات اجرایی 

ادامه خواهد یافت. م الف:7766 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980352000473 پرونده:  شماره   9310100352001975 ابالغیه:  شماره   23898
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  برده  دادرود  سونیا  خواهان   930526 بایگانی:  شماره 
غالمرضا دادرود برده به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه  بیستم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 249 ارجاع و به کالسه 9309980352000473 
به  است  تعیین شده   08:30 و ساعت   1393/05/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 

دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  انقالب در  دادگاههای عمومی و  دادرسی  آئین 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
م الف 7670  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.    و ضمائم 

شعبه بیستم  دادگاه  عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

23899 خانم سیمین دخت شفیعی اردستانی فرزند محمود به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت پانزده حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 10 اصلی ومن آباد واقع در علیا اردستان بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 369 دفتر 97 امالک ذیل ثبت 5791 بنام نامبرده فوق ثبت 
و صادر گردیده به علت آتش سوزی مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات اقدام خواهد شد. م الف:153 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

                                                    حصر وراثت
ا...یار هادی دارای شناسنامه شماره 520 به شرح دادخواست به کالسۀ  23900 آقای 
که  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   87/93
خود  دائمی  اقامتگاه   1390/9/19 تاریخ  در   34 بشناسنامه  هادی  آقا  حاجی  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه محمدی فرزند 
عبدالرحیم ش.ش 3 )همسر متوفی( 2- محمد هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 465 )فرزند 
متوفی( 3- سعدی هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 3643 )فرزند متوفی( 4- گلشانه هادی 
فرزند حاجی آقا، ش.ش 2858 )فرزند متوفی( 5- فاطمه هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 
406 )فرزند متوفی( 6- پریوش هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 407 )فرزند متوفی( 7- ا...

یار هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 520 )فرزند متوفی( 8- ابوالفتح هادی فرزند حاجی 
آقا، ش.ش 18 )فرزند متوفی( 9- جعفر هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 521 )فرزند متوفی( 
10- فریدون هادی فرزند حاجی آقا، ش.ش 2 )فرزند متوفی( 11- سعید هادی فرزند 
آقا، ش.ش 169  فرزند حاجی  )فرزند متوفی( 12- نجمه هادی  آقا، ش.ش 519  حاجی 
)فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ نظریه کارشناس

23901 نظر به اینکه در پرونده اجرایی 177/92ج ح/8 له احسان محمدی با وکالت آقای 
یک  مجهول المکان  حسینی  کریمی  حاج  مسعود  علیه  صادقی  اعظم  و  صادقی  بهروز 
Ty سه محور 6 چرخ دستگاه  به شماره 823-860210657  کانتینر یخچالدار  دستگاه 
به مبلغ 760/000/000 ریال  Bp توقیف و توسط کارشناس محترم دادگستری  محور 
ارزیابی گردیده است با توجه به اینکه محکوم علیه مجهول المکان می باشد لذا در راستای 
نسبت  علیه  تا چنانچه محکوم  آگهی می گردد  نشر  مدنی  احکام  اجرای  قانون   75 ماده 
آگهی مراتب  انتشار  از  دارند ظرف مهلت سه روز پس  اعتراضی  نظریه کارشناس  به 
اعتراض خود را کتبا به این اجرا اعالم نمایند شایان ذکر است پرونده اجرایی به شماره 
177/92ج ح/8 در شعبه هشتم دادگاه حقوقی واقع در خیابان شهید نیکبخت-طبقه سوم-

اتاق 315 دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی تشکیل شده و محکوم علیه جهت اعتراض به 
اصفهان حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  م الف:7744  نماید.  مراجعه  می بایست  آدرس   این 

                                   مزایده اموال غیرمنقول
جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی-حقوقی  دادگاه   15 شعبه  احکام  اجرای   23902
مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 401/92/ج15 له مرتضی مهرابی کوشکی با وکالت 
صفورا مهدوی نژاد و فرشید فوالدی نژاد علیه فریبا روستازاده به نشانی خیابان چهارباغ 
خواجو،روبروی منوچهری،فروشگاه گلسرخ،مبنی بر مطالبه مبلغ 7/495/612/103 ریال 
حق  ریال   200/000/000 مبلغ  و  اجرایی  و  دادرسی  هزینه های  و  خواسته  اصل  بابت 
اجرا  این  تاریخ 93/5/13 ساعت 8/30 صبح در محل  االجرای دولتی در روز دوشنبه 
دادگستری کل استان اصفهان،طبقه3،اتاق345 جهت فروش 36 حبه از 72حبه، سه دانگ 
به نشانی اصفهان-خیابان   5 ثبتی 4925/460 و 4925/461 بخش  دانگ پالک  از شش 
مصلی)آب250(-بن بست فاضل)شماره15(-پالک113 که اکنون در تصرف محکوم علیه 

برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  که  زیر  کارشناسی  با وصف  می باشد 
به نشانی مذکور مراجعه  از جلسه مزایده  قبل  لذا طالبین خرید می توانند 5 روز  نماید 
دادگستری  سپرده  به حساب  پایه  قیمت  درصد   10 نقدی  تودیع  با  و  بازدید  آن  از  و 
باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  مزایده شرکت  در جلسه  به شماره 2171290210008 
قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد اوصاف 
ملک براساس نظرکارشناس: ششدانگ پالک ثبتی آپارتمان به آدرس اصفهان-خیابان 
مصلی)آب250(-بن بست فاضل)شماره15(-پالک113-کدپستی 8164759775 به شماره 
از 4925 اصلی ثبت شده در صفحه 454 دفتر 1128 به شماره  ملک 460و461 فرعی 
66284الف/82  شماره  مالکیت  ورقه  با  سند  دارای  که  اصفهان  ثبت   5 بخش   211944
دارای  همچنین  و  مترمربع   137/40 سند  طبق  مذکور  آپارتمان  مفید  مساحت  می باشد 
قدرالسهم مشاعی از عرصه و مشاعات و پارکینگ طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. 
این آپارتمان در آخرین طبقه یک مجتمع چهار واحد مسکونی است که با اسکلت بتنی 
پارکینگ  می باشد  طبقات  آسانسور جهت  فاقد  و  بلوک ساخته شده  و  تیرچه  و سقف 
در طبقه همکف سنگ فرش و نمای ساختمان مجتمع آجرنما می باشد آپارتمان با کف 
)mdf(و  کابینت های  با  باز  دارای آشپزخانه  ابعاد 40×40 سانتیمتر  با  فرش سرامیک 
کاشیکاری و سرامیک تمام،همچنین سرویس های بهداشتی و حمام کاشیکاری شده و 
کف ها سرامیک می باشد پنجره ها آلومینیومی و دربهای داخلی از نوع چوب روکش دار 
و ساختمان کال رنگ و نقاشی می باشد قدمت ساختمان حدود 12 ساله است و دارای 
انشعابات خدمات شهری آب،برق و گاز طبیعی است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت و 
محل وقوع ملک،در نظر گرفتن مساحت و عرصه و اعیان،نوع مصالح به کار رفته و قدمت 
بنا و نیز مشترکات منصوبه و با عنایت به وقوع آپارتمان در طبقه سوم مجتمع ارزش 
و  چهارصد  معادل  ریال   4/150/000/000 مبلغ  به  الذکر  فوق  آپارتمان  روز ششدانگ 
پانزده میلیون تومان و ارزش سه دانگ آن به مبلغ 2/075/000/000 ریال معادل دویست 
و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان پایه ارزیابی و اعالم می گردد. م الف:7411 

رحیمی مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

 9209983759700015 پرونده:  شماره   9310110371700324 نامه:  شماره   23903
نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی   7 احکام شعبه  اجرای  بایگانی شعبه: 920595  شماره 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920595ج ح/7 )نیابت واصله از دادگستری 
شاهین  شهر( له نصرا... نصر با وکالت خانم هنگامه امجدیان علیه محمد تمیزی به نشانی 
اصل  بابت  ریال   1331327800 مطالبه  بر  مبنی  قیام-پ12  کارگر-خ  شاهین شهر-خ 
خواسته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های اجرا 
که پس از مزایده تعیین می شود در روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 از ساعت 9 الی 10 
صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 2/07 حبه 
ثبت اصفهان  از چهارده طاق ششدانگ پالک 32 اصلی بخش 14  از 72 حبه یک طاق 
بهارستان غربی-شهرک صنعتی  مارچین-خ  نشانی  به  تمیزی  علیه محمد  بنام محکوم 
اصفهان  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  می باشد  تمیزی  محمد  مارچین-باغ 
ارزیابی  ریال   3/100/000/000 مبلغ  تمیزی(  آقای  )متعلقه  مزبور  زمین  قطعه  ارزش 
گردیده متناسبا ارزش 2/07 حبه آن به مبلغ 1/331/327/800 ریال می باشد در مزایده 
اعتراض  از  مصون  کارشناس  نظریه  ضمنا  می رسد  فروش  به  حبه   2/07 مقدار  فوق 
از جلسه مزایده به  از 5 روز قبل  لذا طالبین خرید می توانند  نماید  باقی مانده برگزار 
با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی  نشانی زمین مربوطه مراجعه و از آن بازدید و 
یعنی به مبلغ 133/132/780 ریال در مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: زمین موضوع مزایده به شماره 32 
اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی فوق الذکر دارای سابقه کشاورزی با سالن قدیمی 
حدود  مساحت  به  انبار  یکباب  دارای  که  سال   20 از  بیش  عمر  با  گوساله  پرواربندی 
شده  معرفی  ملک  می باشد  برق  کنتور  و  مشترک  آب  چاه  حلقه  یک  و  مترمربع   200
موسوم به باغ تمیزی می باشد که مساحت آن حدود 6500 مترمربع که در حال حاضر 
 به صورت اجاره و مستاجر در آن به فعالیت تیرچه بلوک زنی مشغول است. م الف:7416 

مدیر اجرای احکام شعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9209983759700016 پرونده:  شماره   9310110371700325 نامه:  شماره   23904
نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی   7 احکام شعبه  اجرای  بایگانی شعبه: 920596  شماره 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920596ج ح/7 )نیابت واصله از دادگستری 
شاهین شهر( له خانم هنگامه امجدیان به نشانی شاهین شهر-خ فردوسی غربی1-مجتمع 
مهراب-ط3-واحد11 علیه محمد تمیزی به نشانی شاهین شهر-خ کارگر-خ قیام-پ12 

مبنی بر مطالبه 366/597/510 ریال بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه و هزینه داردسی 
و هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های اجرا که پس از مزایده تعیین می شود در روز 
یکشنبه مورخ 1393/04/29 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 
3 دادگستری کل اصفهان جهت 57 صدم یک حبه از 72 حبه یک طاق از چهارده طاق 
به  تمیزی  علیه محمد  نام محکوم  به  اصفهان  ثبت  ششدانگ پالک 32 اصلی بخش 14 
نشانی مارچین-خ بهارستان غربی-شهرک صنعتی مارچین-باغ محمد تمیزی می باشد 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارزش قطعه زمین مزبور )متعلقه آقای 
تمیزی( مبلغ 3/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده متناسبا ارزش 57 صدم یک حبه آن 
به مبلغ 366/597/510 ریال می باشد در مزایده فوق مقدار 57 صدم یک حبه به فروش 
می رسد ضمنا نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین 
از  به نشانی زمین مربوطه مراجعه و  از جلسه مزایده  قبل  از 5 روز  توانند  خرید می 
آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 36/659/751 ریال در 
اوصاف  بود.  مزایده خواهد  برنده  قیمت  باالترین  پیشنهاد دهنده  نمایند  مزایده شرکت 
به  موضوع مزایده: زمین موضوع مزایده به شماره 32 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان 
عمر  با  گوساله  پرواربندی  قدیمی  سالن  با  کشاورزی  سابقه  دارای  فوق الذکر  نشانی 
بیش از 20 سال که دارای یکباب انبار به مساحت حدود 200 مترمربع و یک حلقه چاه 
آب مشترک و کنتور برق می باشد ملک معرفی شده موسوم به باغ تمیزی می باشد که 
مساحت آن حدود 6500 مترمربع که در حال حاضر به صورت اجاره و مستاجر در 
آن به فعالیت تیرچه بلوک زنی مشغول است. م الف:7417 مدیر اجرای احکام شعبه هفتم 

دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده

 9209980350701362 پرونده:  شماره   9310110371700328 نامه:  شماره   23905
نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی   7 احکام شعبه  اجرای  بایگانی شعبه: 930123  شماره 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 930123ج ح/7 خواهان خانم مونس عندلیب 
از  با وکالت جواد پنجه پور با نشانی اصفهان-خ بزرگمهر-خ هشت بهشت غربی-قبل 
شهرت  به  همگی  طوبی  و  عبدالرسول  خوانده  وکال-طبقه1  گلزار-ساختمان  چهارراه 
نشانی  به  سالمی  مینا  خانم  و  نشانی  به  سودانی  مانیان  علیرضا  وکالت  با  شاسیا 
کوچه32-ساختمان  گلزار-نبش  چهارراه  از  بهشت-قبل  هشت  بزرگمهر-خ  اصفهان-خ 
ثبت  یک  بخش   1482/7 ثبتی  پالک  مشاع  دانگ  شش  فروش  بر  مبنی  وکال-طبقه1 
شهید  طالقانی-کوچه  اصفهان-خ  نشانی  به  مترمربع   100 حدود  مساحت  به  اصفهان 
طیار-بن بست  جعفر  مسجد  به  نرسیده  کاظمی  شهید  انصاری)سرتیپ(-کوچه  مهرداد 
توحید-پ84-کدپستی 8135865691 در روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 از ساعت 9 
توسط  که  اصفهان  کل  دادگستری   3 طبقه   313 اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح   10 الی 
و  گردیده  ارزیابی  ریال   1/600/000/000 مبلغ  اصفهان  دادگستری  رسمی  کارشناس 
نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 
از 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 
10 درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 160/000/000 ریال به شماره حساب سپرده 
پیشنهاد  نمایند  شرکت  مزایده  در  مربوطه  فیش  ارایه  با  و  واریز  اصفهان  دادگستری 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: ملک مورد نظر 
به مساحت  الذکر به صورت یک خانه مسکونی مخروبه دارای عرصه  به آدرس فوق 
حدود 100 متر که در زمان بازسازی حدود 40 مترمربع عقب نشینی دارد اعیانی آن 
در حال حاضر مخروبه و غیر قابل سکونت و دارای انشعابات آب و فاضالب و برق و 
گاز می باشد ضمنًا در حال حاضر بدون مستاجر می باشد م الف:7418 شعبه هفتم اجرای 

احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23918 در خصوص پرونده کالسه 93-140 خواهان محمد شرافت دادخواستی مبنی 
برای مورخه  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت علیرضا رشیدیان  بر مطالبه 
93/5/29 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 22 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
 7709 م الف  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

مشکل فوتبال ایران 
نبود ارتباط با فوتبال جهان است

ملی پوش اس��بق تیم فوتبال برزیل که س��ال ها در آسیا 
مربیگری کرده است، مش��کل فوتبال ایران را مدیریتی و 
نبودارتباط با کشور های صاحب فوتبال در جهان دانست.

آرتور آنتونی��وس کوئیمبرا معروف ب��ه زیکو در خصوص 
میزان آش��نایی اش با فوتبال ایران، با ذک��ر نام تعدادی 
ازبازیکنان ایران��ی همچون،مهدوی کی��ا، علی کریمی 
وفریدون زندی افزود: در س��ال 2004 ایران تیم خوب و 

قدرتمندی داشت.
زیکوفوتب��ال ای��ران رادارای تکنی��ک وقدرت دانس��ت 

وافزود:فوتبال ایران نیازمندمدیریت است. 
ملی پ��وش اس��بق فوتب��ال برزی��ل گفت: من هرس��ه 
بازی ای��ران در ج��ام جهان��ی 2014 را نگاه ک��ردم و از 
 بازی ایران ب��ا آرژانتین لذت ب��ردم، اما بازی بابوس��نی 

راضی کننده نبود.
زیکو مشکل فوتبال قاره آسیا را تکروی بازیکنان و تکیه 
بیش از حد به تک س��تاره ها عنوان کردو افزود: بازیکنان 
ایران و عراق از نظر فیزیک بدنی و استعداد خوب هستند 
اگر قدری به آنان رسیدگی شود جزء تیم های برتر آسیا 

خواهند بود.
وی در خص��وص مقایس��ه تی��م مل��ی ای��ران در ج��ام 
بیس��تم با جام جهانی فرانس��ه، گفت: تیم اعزامی ش��ما 
 به فرانس��ه با این تیم قابل مقایسه نیس��ت،آن تیم پر از

 س��تاره بود. زیکو در پاس��خ به این س��وال که آی��ا ایران 
درمقابل آرژانتین مش��خصه های یک تی��م را پیدا کرده 
بود؟، گفت: کی روش تیم خوبی ساخته است، اما راهبردی 
 اشتباه داشت نباید درمقابل نیجریه اینقدر محتاط بازی
  می کردید، اگ��ر در مقابل نیجریه مث��ل آرژانتین بازی

 می کردید نیازی به امتیاز بازی مقابل بوس��نی نبود.وی 
افزود: ذات فوتبال به ثمر رس��اندن گل است، نحوه بازی 
مهم نیس��ت، من همیش��ه ذهنم به دنبال گل زنی بوده 
است.زیکو در باره دیدار ایران و آرژانتین ادامه داد: تصور 
می کردم بازی سختی باشد، می دانستم کی روش فضا را 
تنگ خواهدکرد، اما از ضد حمله های ایران تعجب کردم، 
فکر نمی کردم اینقدر خوب عمل کنند.وی گفت: سیستم 
کی روش یارگیری دو نفره بود، تا دقیقه 90 این کار مقابل 
آرژانتین انجام شد ، اما نفر دوم یعنی رضا نتوانست این کار 
را انجام دهد و مسی گل زد.وی با بیان اینکه ایران در گروه 
سختی قرار داشت، اظهار کرد: اگر گروه ایران آسان تر 

بود، حتما صعود می کرد.

زاویه

6
برگزاری جام فوتبال پیشکسوتان بصورت هرساله

امیر ثامن مدیرعامل شرکت نویان نوین که اسپانسر جام فوتبال پیشکسوتان اصفهان است 
با بیان این مطلب گفت:خیلی خوشحالم که توانسته ایم پیشکسوتان فوتبال اصفهان را دور 

هم جمع کنیم و شادابی را به آن ها برگردانیم .

»با این دس��تمزدی که فدراسیون حاضر اس��ت بابت سرمربی و 
سایر اعضای کادر فنی بپردازد، ما می توانیم مربیان خوب و بزرگی 
 به ایران بیاوریم؛ از امثال س��رمربی تیم های مکزی��ک، الجزایر و 
کاس��تاریکا گرفته تا پکرمن که یک مربی فوق العاده حرفه ای در 
تیم ملی کلمبیا هستند و تأثیرات عمیقی در این تیم گذاشته، جزو 
مربیانی هستند که احتماال حاضرند با این مبالغ در تیمی چون ایران 
کار کنند «.پس از مذاکرات اولیه  کی روش و فدراس��یون فوتبال و 
تقاضای سرمربی تیم ملی از فدراسیون بابت ارایه پیشنهاد مکتوب، 
شب گذشته فدراسیون فوتبال، تصمیم نهایی اش را درباره تمدید 
قرارداد کارلوس کی روش گرفت و جزییات بس��ته پیشنهادی اش 
را نیز در اختبار رسانه ها گذارد که نش��انه های مثبتی در آن دیده 
می شود. در این باره باید گفت، ضمن احترام به مربیان داخلی، روند 
حرکت تیم ملی در سال های گذشته نشان داده که مربیان خارجی 
معتبر و با کارنامه روی نیمکت تیم ملی ایران، بهتر نتیجه می گیرند 
تا مربیان داخلی؛ افزون بر این، روند انتخاب سرمربی تیم ملی در 
ایران در سال های گذش��ته، همواره  روند سینوسی میان مربیان 
داخلی و خارجی بود که پس از برکناری یک مربی داخلی به سراغ 
جایگزین خارجی اش رفتند و با ناکامی مربی خارجی به سراغ مربی 

داخلی آمده اند و همیشه بین این دو گزینه در رفت و آمد بودند.
اما هم اکنون دست کم فدراسیون به این عقالنیت رسیده که مربی 
مانند کی روش سطح بازی های تیم ملی را یک کالس باال تر برده 
و برای حفظ این کالس از فوتبال باید یا ک��ی روش و یا یک مربی 

خارجی نامدار در کالس کی روش را برای نیمکت تیم ملی ایران به 
کار گمارد.در هر حال هر چه باشد، فدراسیون فعال به این تصمیم 
قطعی رسیده که سرمربی بعدی تیم ملی باید خارجی باشد و حتی 
کفاشیان هم می گوید تیم ملی با مربی داخلی در جام ملت ها نتیجه 
نخواهد گرفت، ولی بخش مهم تر بس��ته پیش��نهادی فدراسیون 
فوتبال به کارلوس کی روش، قیمتی اس��ت که فدراس��یون برای 

همکاری با کی روش داده است.
فدراسیون فوتبال ایران برای ادامه همکاری با کارلوس کی روش   
همان قیمت سال گذش��ته را پیش��نهاد داده و به آن پاداش های 
ویژه ای  هم افزوده است. فدراسیون فوتبال با بررسی قراردادهای 
دیگر مربیان خارج��ی تیم های ملی و همین ط��ور ارزیابی مبلغ 
قرارداد کی روش در س��ه س��ال گذش��ته، به این نتیجه رسیده 

که کی روش قرارداد بدی با فدراس��یون فوتبال ایران نبس��ته 
و با همین اس��تدالل ه��م  همان مبل��غ س��االنه 2/5 میلیون 
دالر را به کارلوس ک��ی روش برای ادامه همکاری پیش��نهاد 
داده   اند. بنا بر این گزارش، پیش��نهاد فدراس��یون به کارلوس 

کی روش به این معناس��ت که دیگر از دس��تمزد 
چهار میلیون دالری که او در خواست کرده بود، 

خبری نیس��ت و فدراسیون بیش��تر از سالی 
2/5میلی��ون دالر به ک��ی روش نمی دهد.
اما بالفاصل��ه پس از انتش��ار ای��ن خبر، 
برخی رس��انه ها از پیش��نهاد فدراسیون 
فوتب��ال گابن به کی روش خب��ر دادند و 

آن را وسوس��ه انگیز دانستند و نوش��تند که گابن مشکلی با مبلغ 
پیش��نهادی کارلوس کی روش ندارد؛ خبری که هرچند به نقل از 
وب سایت soccerladuma منتشر شده، انتشار آن پس از انتشار 
جزییات بسته پیشنهادی فدراسیون کمی عجیب است! ولی برای 
اینکه بدانیم پیشنهاد کارلوس کی روش تا چه میزان منطقی است 
و چه میزان زیاده خواهانه است، بد نیست نگاهی بیندازیم به مبلغ 
قراردادهای برخ��ی  مربیان تیم های ملی حاض��ر در جام جهانی؛ 
مربی هایی که عملکردشان در تیم های ملی به یکی از دالیل انتقاد 
از کارلوس کی روش بدل ش��ده اس��ت. پیش از آغاز جام جهانی، 
وب س��ایت معتبر فوربس، کارلوس کی روش را با دستمزد ساالنه 
2/098/060س��یزدهمین مربی گران قیمت جام جهانی خوانده 
بود. حاال البته کارلوس کی روش برای یکسال چهار میلیون دالر 
برای خود  و همکارانش می خواهد. این در حالی اس��ت که خوزه 
نستور پکرمن که با تیم جوان و جویای نامش این روز ها چشم ها را 
در جام جهانی به خود خیره کرده است، ساالنه 1/678 میلیون دالر 
از فدراس��یون فوتبال کلمبیا دریافت می کند. وحید هلیلهودزیچ 
بوس��نایی که با الجزایر در یک هش��تم نهایی تا پای حذف آلمان 
از جام پیش رفت، هم س��االنه 1/007/070 از فدراسیون فوتبال 
الجزایر دریافت می کند. دستمزد برخی مربیان که از یک هشتم 
نهایی به باال در جام حاضر بودند، از این ارقام هم کمتر است. خوزه 
پینتوی کلمبیایی هم که با تیم ملی کاستاریکا شگفتی ساز جام 
شده و حاال در یک چهارم نهایی حاضر است، زیر نیم ملیون دالر 
در سال یعنی تنها 440 هزار دالر دس��تمزد می گیرد و کمتر از او 
میگوئل هرارای مکزیکی است که با دریافت ساالنه 210 هزار دالر 
ارزان ترین مربی جام بود؛ اما با تیمش در یک هشتم نهایی نزدیک 
بود برزیل را حذف کند. با کنار هم ق��رار دادن این اعداد و ارقام به 
این نتیجه می رسیم که رقم قرارداد سال های گذشته او هم از رقم 
دریافتی مربیان هم ترازش خیلی بیشتر است و رقم پیشنهادی او 
برای همکاری جدید هم کالس او را یک س��طح از برخی مربیان 
باال تر می برد. نگاهی به لیست دستمزدهای مربیان معتبر خارجی 
نش��ان می دهد که حتی سرآلکس فرگوس��ن را می توان 
 با دس��تمزد س��االنه 4.8 میلی��ون دالر در س��ال

 استخدام کرد.

نقدی بر میزان دستمزد مربیان برای حضور در تیم ملی ایران

با چهار میلیون دالر کی روش را نگه داریم یا فرگوسن را بیاوریم؟
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مهاجم تیم ملی 
سبزپوش می شود

 انتقام لهستان
 از ایران

تیم فوتبال ذوب آهن برای برطرف کردن نقاط ضعف خود در خط دفاعی، 
با هافبک ملی پوش تیم استقالل تهران وارد مذاکره شد.

ذوبی ها که در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر حضور فعالی داش��ته اند، به 
دنبال آن هستند که آخرین س��همیه لیگ برتری خود را با جذب مدافع 
ملی پوش استقالل پر کنند.پیش از این قرار بود که یک بازیکن تیم ملی 
نیجریه به ذوب آهن بپیوندد اما گویا عدم کیفیت این بازیکن سبب شده 
که توافق باش��گاه اصفهانی با او به قطعیت نرسد.سایت باشگاه ذوب آهن 
اعالم کرد که سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن عازم تهران شد تا 
با هاشم بیک زاده مدافع فصل گذشته تیم استقالل تهران درباره پیوستن 

وی به تیم ذوب آهن مذاکره کند.
بر اساس اعالم سایت باش��گاه ذوب آهن، در صورت به توافق رسیدن دو 
طرف در مذاکرات امروز،هاش��م بیک زاده به طور رس��می به تیم فوتبال 

ذوب آهن می پیوندد.

تیم ملی والیب��ال ایران در هفته هفت��م لیگ جهان��ی در حالی به مصاف 
لهس��تان رفت که پیش از این با کس��ب 19 امتیاز صعود خ��ود را به دور 
نهایی قطعی ک��رده بود. ب��ه نوعی این بازی ب��رای تیم ایران تش��ریفاتی 
به ش��مار می رفت. تیم ملی والیبال ایران در این مس��ابقه برابر لهس��تان 
 ب��ا نتیج��ه س��ه ب��ر ی��ک و امتیازه��ای 25- 17، 24-26، 23-25 و
  23-25 شکس��ت خورد. نتیجه ای که بیش از هم��ه برزیلی ها را ناراحت

 کرد.
در شروع مسابقه بسیاری از صندلی های سالن همچنان خالی بود. پیش 
از مسابقه لهس��تانی ها انگیزه زیادی داش��تند تا حداکثر امتیازها در این 
هفته بدس��ت آورند و باالتر از برزیل به دور نهایی صعود کنند. لهس��تان 
در هفته گذشته دو شکست سنگین سه بر صفر و س��ه بر یک را در تهران 
 تجربه کرده بود و انگیزه زیادی داشت تا در خانه خود از ملی پوشان ایران

 انتقام بگیرد.

هیچکس ما را باور نمی کند
اسکوالری . سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل پس از صعود 
تیمش به مرحله نیمه نهایی ج��ام جهانی 2014، با طرح 
گالیه گفت که هیچکس تیم او را باور ندارد.برزیل اکنون در 

مرحله نیمه نهایی باید به مصاف آلمانی برود .

مهاجم برزیلی در سپاهان
به نقل از پایگاه خبری سپاهان، لوسیانو پرییرا مندز ملقب به شیمبا 
به باشگاه سپاهان ملحق شد. این مهاجم برزیلی سابقه حضور در 
تیم های فوالد خوزستان، دوم پدرو، لوزیانا، برازیلینسه، بوتا فوگو و 

چند باشگاه برزیلی دیگر را در کارنامه خود دارد. 

نیمار جام جهانی را از دست داد
هیچ یک از طرفداران برزیل باور نداش��تند که ممکن است در شب پیروزی برابر 
کلمبیا ناگهان این همه یک جا بد بیاورند . اینکه ناگهان تیاگو سیلوا دو اخطاره شود 
و بدون کاپیتان شان مجبور باشند به مصاف تیم ملی آلمان بروند اما مهم تر از آن 

مصدومیت دقایق پایانی نیمار است. 

سرمربی سابق تیم ملی:یوزپلنگ ایرانی، موش شد!

مایلی کهن: با عباس  آقا هم چهارم می شدیم
سکوت س��رمربی س��ابق تیم ملی که به صراحت کالم شهرت 
دارد حکایت از آرامش قبل از طوفان می داد.محمد مایلی کهن 
سکوتش را شکس��ت و تحلیل خود را از نتایج تیم ملی در جام 
جهانی و همچنین عملکرد کارلوس کی روش را به ش��رح زیر 

بیان کرد.
تیم ملی با عب�اس  آقا هم در ج�ام جهانی چهارم   

می شد
ظاهرا در این کش��ور به جوان ایرانی و استعدادهایش توجهی 
نمی ش��ود و انگار اصال آنها وجود ندارند. در برنامه ش��بکه سه 
 قرار بود مناظره موافق ها و مخالف ها برگزار ش��ود اما در نهایت

 آن چ��ه ک��ه دیدی��م انتقاده��ای فردوس��ی پور، جاودانی و 
حاج رضایی از مجید جاللی بود. آنها به شدت علیه مجید جاللی 
موضع گرفتند. روزنامه منتسب به دولت مربی ایرانی را تبدیل 

به موتور گازی کرد و مربی خارجی را بنز نامید.
 من به خ��ودروی بن��ز اعتقاد دارم، ام��ا می خواه��م بدانم در 
گروهی که فقط چهار تیم وجود داشتند آیا کارلوس کی روش 
می خواست تیم ملی ایران را پنجم کند؟ به عقیده من این تیم 
اگر دس��ت عباس آقا هم بود همان تدارکاتچی زحمتکشی که 
کارلوس کی روش در مورد امید نمازی اسم او را به میان آورد باز 

هم تیم او چهارم می شد و پنجم نمی شد.
 مربی ایران�ی به جای ک�ی روش ب�ود، بیچاره اش 

می کردند

ضمن اینکه طبق آمار سایت فیفا ما در اکثر موارد تیم آخر جام 
جهانی برزیل ش��دیم و در رابطه با آمارهای فنی تیم آخر جام 
شدیم.اکنون این عملکرد را با عملکرد تیم ملی در جام جهانی 
98 فرانسه مقایسه کنید. با این حال مربی ایرانی هیچ انتقادی از 
کی روش نکرد و از گل باالتر به ایشان نگفت اما آن تیتر وقیحانه 
علیه مربیان ایرانی به کار برده ش��د و جالب است هیچ کدام از 
مس��ووالن هم صدایش��ان درنیامد. در حالی که اگر یک مربی 

ایرانی به جای کی روش بود او را بیچاره می کردند.
کی روش بنز نیست

من گفتم به بنز اعتقاد دارم و آدم باید هر جا که دانش است آن 
را فرا بگیرد. اما این آقا بنز نبود.این آقا بیشترین پول را گرفته 
است، اما چند بازی در لیگ ما را دیده است؟ و مدام هم عواملش 
فشار می آورند که قراردادش با پول بیشتر تمدید شود، مگر او 

را همه جا نمی خواستند؟
یوزپلنگ ایرانی تبدیل به موش ایرانی شد

قرار بود ما در جام جهانی یوزپلنگ های ایرانی باشیم اما تبدیل 
به موش ایرانی ش��دیم. در ب��ازی با آرژانتین فق��ط10 دقیقه 
بازیکنان ما خودش��ان بودند، دیدید که چه کردند، آن قدر در 
ذهن بازیکنان ما کرده بودند که پنج گل از آرژانتین می خورید 
که خودش��ان نبودن��د، من بازیکن��ان ایرانی را می شناس��م و 
استعدادهایش��ان را می دان��م. هر ای��رادی که از م��ن بگیرند 
نمی توانند تاریخ را عوض کنند. مایلی کهن هزار عیب دارد ولی 

سایت AFC در زمان س��رمربیگری من نوشت که در فوتبال 
آسیا رنسانس به وجود آمد که علت آن شایستگی جوانان ایرانی 
بود-من آدم مستقلی هستم-از نمایندگان مجلس می خواهم 
مسایل را بررسی کنند. بررسی کنند ببینند پول هایی که داده 
شده در چه محل هایی هزینه ش��ده است و اینکه تیم ایران که 
یوزپلنگان ایرانی بودند در ج��ام جهانی تبدیل به موش ایرانی 

شدند.
 تشکر از ضرغامی و 

فردوسی پور
بای��د از ص��دا و س��یما 
و  ضرغام��ی  ش��خص  و 

همچنین فردوس��ی پور، رضا 
جاودانی و همه عوامل برنامه ای 

که جام جهان��ی را پخش می کنند، 
تش��کر کنم. زی��را زحم��ات زیادی 

می کشند و در هیچ جای دنیا مسابقات 
جام جهانی به این خوبی پوش��ش داده 
نمی ش��ود و وظیفه دارم ب��ه عنوان یک 
ایرانی از آنها تشکر کنم، اما ما در برزیل 
به جای پوزپلنگ موش ایرانی شدیم ولی 
فردوس��ی پور گفت:که باید به احترام این 
تیم کاله از سر برداریم در حالی که سه گل 

از بوسنی خورده بودیم.
 در جام جهان��ی 2006 در ب��ازی آخر که مقاب��ل آنگوال یک 
بر یک مس��اوی کردی��م و مقابل پرتغ��ال و مکزی��ک با همه 
س��تاره های  آنها بازی کردیم، همین مجری گفت: خداحافظ 

آق��ای برانک��و و به ش��دت از 
تیم مل��ی انتقاد ک��رد اما 
در ج��ام جهانی برزیل به 
شدت جوس��ازی مثبت 

انجام داد.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چهره  روز

اخبار کوتاه

امیدواری درتیم ملی نجات غریق
عضو تیم ملی نجات غریق استخری اصفهان 
گفت: تمام تالش خود را به کار می گیریم تا 
در مس��ابقات جهانی نجات غریق فرانسه 
نتیجه بگیریم و امی��دوارم بتوانم همانند 
سال گذشته مدال طال را برای ورزش ایران 
و اصفهان رقم بزنم.حمید شب انگیز درباره 
مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی نجات 
غریق اعزامی به مس��ابقات جهانی س��ال 
2014 فرانس��ه، اظهار کرد: در حال تمرینات خود در اصفهان هستم و 
برای ادامه کار، تمرینات کوت��اه مدتی را با تیم مل��ی در تهران برگزار 
می کنم.وی تصریح کرد: امیدواریم تا برگزاری مسابقات جهانی فرانسه 
که حدود دو ماه دیگر و در شهریور ماه بوده، هیچگونه مشکلی رخ ندهد 
و بار دیگر بتوانیم برای کشور عزیزمان همانند سال 2012 نتایج خوبی 
را کسب کنیم.ملی پوش تیم ملی نجات غریق استخری اصفهان افزود: 
تمام تالش ما در بخش نجات غریق، برای کسب نتیجه بیشتر و باال بردن 

نام ایران در این ورزش است.

پینگ پنگ بازان عازم هند می شوند
تیم های تنیس روی می��ز ایران در بخش 
نوجوانان و جوانان دختر و پس��ر به عنوان 
تیم ه��ای اول منطق��ه آس��یای میانه در 
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنند. 
ای��ن دوره از مس��ابقات ب��ه میزبانی هند 

برگزار خواهد شد.
ای��ن بیس��تمین دوره مس��ابقات تنیس 
روی می��ز قهرمانی آس��یا در رده س��نی 
نوجوانان و جوانان اس��ت که به طور همزم��ان در دو بخش دختران و 
پسران برگزار خواهد ش��د. این دوره از مس��ابقات به میزبانی هند و در 
ش��هر بمبئی برگزار می ش��ود.پینگ پنگ بازان ای��ران در هر دو بخش 
نوجوانان و جوانان دختر و پس��ر به عنوان نمایندگان اول آسیای میانه 
به محل برگزاری این دوره از مس��ابقات اعزام می ش��وند. از این منطقه 
قزاقستان و ترکمنستان به ترتیب به عنوان تیم های دوم بخش پسران 
 و دختران نیز در مس��ابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آس��یا شرکت 
خواهن��د کرد.بیس��تمین دوره مس��ابقات تنیس روی می��ز قهرمانی 
نوجوانان و جوانان دختر و پسر آسیا طی روزهای 21 تا 25 شهریورماه 
برگزار خواهد شد. دوره پیشین این رقابت ها به میزبانی قطر برگزار شد 
که طی آن ایران در ه��ر بخش نوجوانان و جوانان پس��ر به عنوان دهم 
 دس��ت یافت. در بخش دختران نیز نوجوانان ایران نهم و جوانان ایران

 دهم شدند.

رضایت مندی بالتر ازجام بیستم 
ب��ه نق��ل از آسوش��یتدپرس، هرچن��د 
نارضایتی های بسیاری از کمبود امکانات 
رفاهی، افزایش قیمت های ناگهانی و دیگر 
مش��کالت ش��هری در جری��ان برگزاری 
رقابت های جام جهانی 2014 برزیل وجود 
داش��ت اما س��پ بالتر رییس فدراسیون 
جهان��ی فوتبال فیفا اعالم ک��رد برزیل به 
خوبی از عهده مس��وولیت خود برآمده و 
رقابت های جام جهانی 2014 یک موفقیت بزرگ محس��وب می شود؛ 
مقامات برزیلی به خوبی از عهده برقراری نظم و امنیت شهرهای مختلف 
میزبان این رقابت ها برآمدند؛  من از مردم برزیل هم که با وجود مشکالت 
اقتصادی میزبان جام جهانی ش��دند نهایت تش��کر و قدردانی را دارم؛ 
پوشش خوب تلویزیونی، به حداقل رس��اندن تعداد معترضان و از همه 
مهم تر دیده نش��دن حتی یک مورد آزمایش مثب��ت دوپینگ از جمله 

دستاوردهای ارزشمند این جام بود.

پنج باشگاه خواهان اشکان دژاگه 
اشکان دژاگه گفته که فوالم را دوست دارد 
رقابت ه��ای  در  نمی خواه��د  ام��ا 
چمپیون ش��یپ بازی کند و همین چراغ 
س��بز کافی بود تا تیم ه��ای عالقه مند به 
جذب او پیشنهادات خود را به باشگاه فوالم 
فرس��تاده و خواهان جذب ای��ن هافبک 
ایرانی شوند که این پیشنهادات عمدتاً از 
لیگ برتر انگلی��س و بوندس لیگای آلمان 
 ارایه ش��ده و بنابرای��ن مقصد آینده اش��کان یک��ی از این دو کش��ور 
خواهد بود.پیشنهادات قطعی و رسمی که تاکنون برای جذب دژاگه به 
فوالم ارایه شده از دو باش��گاه بوندس لیگایی هرتابرلین و هانوفر و سه 
باشگاه لیگ برتری استوک سیتی، بارنلی و لسترسیتی بوده و پیش بینی 
 می ش��ود ط��ی روزه��ای آین��ده اش��کان ب��ه یک��ی از ای��ن تیم ه��ا 

بپیوندد.

باید برای جام ملتها و جام جهانی2018 
برنامه ریزی کنیم 

دکترمحمد احسانی/ مسوول کمیته 

آموزش فدراسیون فوتبال

در جام جهانی به ما ثابت شد که فاصله فوتبال ما با فوتبال روز دنیا خیلی 
زیاد است.ایران از نظر نتیجه خوب عمل کرده است ولی چیزی که به ما 
ثابت شد این بود که فاصله فوتبال ما با فوتبال روز دنیا خیلی زیاد است،و 
ما باید در این زمینه سرمایه گذاری وسیعی را داشته باشیم اگر خواهان 
نزدیک شدن به فوتبال روز دنیا باشیم. درباره 
کی روش هم باید گفت ک��ه کی روش 
مربی حرفه ایی اس��ت عملکرد خوبی 
داشته اما وی نباید طوری فکر کند که 
در ایران کسی فوتبال را نمی شناسد 
و او همه چیز را م��ی داند،ما مربیان 
خوبی داری��م و بازیکنانی داریم که 
در سطح لیگ های اروپایی می توانند 
بازی کنند و او نبای��د در هیچ کار 
فوتبال ما دخال��ت کند و کی 
روش باید در ح��د چارچوب 

وظایف خود عمل کند.
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برگزاری مراسم ترتیل و جزءخوانی 
قرآن در چهارمحال و بختیاری

مس��وول دارالقرآن چهارمحال و بختیاری از برگزاری مراس��م ترتیل و 
جزءخوانی قرآن در این استان خبر داد و گفت: استقبال مردم این استان 

به خصوص جوانان از برنامه جزءخوانی قرآن کریم مطلوب است.
مهدی پرتوی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان 
ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء از قرآن در این استان قرائت می شود.

وی افزود: همه روزه در مصلی امام خمینی)ره( ش��هرکرد مرکز استان 
 چهارمحال و بختیاری و یکی دیگر از مس��اجد این اس��تان از س��اعت

 18 تا 19 قرائت یک جزء از قرآن کریم انجام می گیرد.

پیشرفت 85 درصدی پروژه های 
آبرسانی لردگان 

مدیر امور آب و فاضالب روستایي شهرستان لردگان از پیشرفت فیزیکی 
مناسب شش پروژ ه آبرسانی روستایی این شهرستان خبر داد.

 س��عید محمودی گف��ت: پ��روژه آبرس��انی امامزاده حس��ن در بخش 
فالرد با پیش��رفت فیزیک��ی 80 درصد، پ��روژه تامین آب آش��امیدنی 
روس��تاهای کندر به کل��واری با پیش��رفت فیزیکی 90 درص��د، پروژه 
 تامی��ن آب آش��امیدنی روس��تای ده ت��رکان ب��ا پیش��رفت فیزیکی

 95 درصد، پروژه آبرس��انی کینک با پیش��رفت فیزیک��ی 95 درصد، 
پروژه آبرسانی سردش��ت با پیش��رفت فیزیکی 60 درصداز پروژه های 
 در دس��ت اج��رای ش��رکت آب وفاض��الب روس��تایی شهرس��تان

 لردگان اس��ت. وی اف��زود: عملی��ات اجرایی پ��روژه امامزاده حس��ن 
در بخش فالرد ش��امل اج��رای مخازن ذخی��ره و خط��وط انتقال آب 
به روس��تاهای امامزاده حس��ن و ده کهنه، بهس��ازی چش��مه، اجرای 
ایستگاه های پمپاژ و اجرای شبکه داخلی با اعتباری بیش از یک میلیارد 
 و 670 میلیون ریال هزینه ش��ده، اجرای ش��بکه داخلی نارمه به طول

 5 کیلومتر،  اجرای خطوط انتقال با لوله گالوانی��زه 3 و 4 اینچ به طول 
7 کیلومتر و س��اخت مخازن 50 مت��ر مکعبی از دیگ��ر کارهای انجام 
 ش��ده در پروژه فوق اس��ت که با پیش��رفت فیزیکی باالی 80 درصدی 

در حال اجرا است. 

  آغاز فراخوان دوم واگذاری نیروگاه 
برق آبی کوهرنگ 

مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاه های س��ازمان خصوصی سازی کشور 
گفت: فراخوان دوم واگذاری نیروگاه برق آبی کوهرنگ آغاز شد.

محمد حیدری افزود: واگذاری این نیروگاه از طریق مزایده با قیمت پایه 
هزار و 59 میلیارد ریال صورت می گیرد.

 وی افزود: این نیروگاه به صورت 10 درصد نقد و مابقی در اقساط هشت 
ساله و قابلیت افزایش اقس��اط بازپرداخت تا 10 س��ال ، به بخش های 

خصوصی یا تعاونی واگذار می شود.
 حی��دری خاطرنش��ان ک��رد: عالقمن��دان، فع��االن اقتص��ادی و 
 متقاضی��ان می توانن��د ب��رای خری��د ای��ن نی��روگاه از ه��م اکن��ون

 اقدام کنند.
 به گفته وی، متقاضیان به منظور کس��ب اطالعات بیش��تر به نش��انی 
اینترنتی www.ipo.ir بخش اطالعات آماده س��ازی و قیمت گذاری 

مراجعه کنند.

در حال حاضر 17 کمپ ترک اعتیاد و 6 مرکز ترک اعتیاد سرپایی در چهارمحال و 
بختیاری فعالیت می کننداز این تعداد 16 مرکز ویژه مردان و یک مرکز ویژه زنان 

در حال فعالیت هستند.
7

امام جمعه شهرکرد

فتنه داعش سرانجام 
دامن گیر آمریکا می شود

امام جمعه ش��هرکرد با 
بیان اینکه داعش نیروی 
تربی��ت ش��ده آمریکا و 
صهیونیسم است، گفت: 
سرانجام فتنه این گروه 
تکفیری دامن گیر آمریکا 

و غرب می شود.
م  س��ال ال حجت ا
محمدعل��ی نکون��ام با 
س��فارش نمازگزاران به تق��وای الهی گفت: یک��ی از مهم 
ترین مصادیق تقوا و پرهیزکاری بی تفاوت نبودن نسبت به 
منکرات در جامعه است.وی افزود: ماه مبارک رمضان فرصت 
خوبی است تا در آن تقوا و پرهیزکاری خود را تقویت کنیم 
و توشه خود را برای سایر ماه ها ببندیم.امام جمعه شهرکرد 
با اشاره به اقدامات گروه تروریستی داعش در عراق تصریح 
کرد: داعش نیروی تربیت شده آمریکا و صهیونیسم است 
که با همراهی حکومت های خودباخته منطقه قوت گرفته 
و دس��ت به این اقدامات غیرانس��انی و تروریستی می زند.

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری با بیان اینکه 
فتنه داعش س��رانجام دامن گیر آمریکا و غرب می ش��ود، 
ادامه داد: زیر سووال بردن قدرت و عظمت اسالم در اذهان 
مردم، محکم کردن پایه های رژیم صهیونیستی در منطقه 
و محاصره قرار دادن جمهوری اسالمی از مهم ترین اهداف 
علم کردن داعش در عراق است.نکونام با اشاره به 14 تیرماه 
سال 59، سالروز مسدود شدن دارایی های ایران در آمریکا 
اظهار کرد: آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
دشمنی خود را با ملت ایران آغاز کرد و به اشکال و شیوه های 
مختلف درصدد ضربه زدن به این نظام و ملت است.وی به 
مذاکرات هسته ای کشور اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید 
 دولتمردان در این مذاکرات ش��فافیت، صالبت و مقاومت

 آ ن ها را نشان می دهد و قابل تقدیر است.نکونام تصریح کرد: 
دولت مردان باید به منافع نظام و مردم توجه داشته باشند 
و مردم هم از آن ها پشتیبانی می کنند.امام جمعه شهرکرد 
به 17 تیر سال 64 سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان 
اشاره کرد و افزود: ایشان در این س��فر به روستای محروم 
سرآقا س��ید رفتند و پیام مهمی که در بازدید از این روستا 
داشتند این بود که انقالب اسالمی توسعه عدالت محورانه 
 می خواهد نه توسعه ای که زمینه را برای رشد سرمایه داران

 فراهم کند.

فرمان��ده انتظامي اس��تان چهارمحال و بختی��اري از راه اندازي 
قرارگاه مبارزه با سرقت در اس��تان خبر داد و تالش در راستای 
 بازدارندگي تکرار این ج��رم را از اهداف راه ان��دازی این قرارگاه 

عنوان کرد.

 

س��رهنگ نورعلي ی��اري با اش��اره به آم��ار 80 درص��دي عدم 
رعایت اص��ول ایمني و ب��ي احتیاط��ي مالباخت��گان در وقوع 
جرم س��رقت، گف��ت: پلیس امس��ال ب��ا دو رویکرد مب��ارزه با 
 مجرمان و آموزش پیش��گیري از ج��رم به م��ردم، وارد صحنه

 شده است.
وي با بیان اینکه بیشتر س��رقت ها به صورت خرد و توسط افراد 
معتاد انجام مي ش��ود، اظهارک��رد: عدم رعایت اص��ول ایمني و 
بي احتیاطي ش��هروندان هم نقش زیادي در موفقیت س��ارقان 
دارد که اگر مردم به هشدارهاي پلیس توجه کرده و راه را بر روي 
س��ارقان ببندند به طور قطع شاهد کمترین س��رقت در جامعه 

خواهیم بود.
یاري رعایت اصول ایمني و داشتن سواد اجتماعي به منظور حفظ 
اموال و دارایي هاي خود را بهترین راه مقابله با سرقت عنوان کرد و 
افزود: آموزش پیشگیري از جرم و آسیب هاي اجتماعي در اولویت 
اول پلیس قرار دارد و هم اکنون پخش بروش��ور و ویژه نامه هاي 
آموزشي و برنامه هاي هش��داري از طریق صدا و سیما به صورت 

هفتگي در دستورکار است.
وی با اشاره به راه اندازي قرارگاه مبارزه با سرقت در استان، گفت: 
با راه اندازي این قرارگاه به دنبال آن هستیم تا ضمن هماهنگي 
بین تمامي واحدهاي ناجا به انجام اموري از قبیل پیگیري کشف 
سرقت، رس��یدگي س��ریع قضایي و بازدارندگي تکرار این جرم 

بپردازیم.
فرمانده انتظامي استان هدفمند کردن گشت هاي کالنتري ها، 
پاسگاه ها، یگان  هاي امدادي و س��ایر پلیس هاي تخصصي را از 
جمله اقدامات قرارگاه برشمرد و بر استفاده از ظرفیت نگهبانان 

محله و نیروهاي بسیج براي جلوگیري از سرقت تأکید کرد.

قائم مق��ام کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی )ره( چهارمحال و 
بختیاری گفت: س��ال گذش��ته 3 هزار و 307 فقره وام اشتغال 
 و خودکفای��ی ب��ه خانواره��ای تحت پوش��ش کمیت��ه امداد 
چهارمح��ال و بختی��اری پرداخت ش��ده اس��ت.علی ملک پور 
اظهار کرد: در س��ال گذش��ته 3 هزار و 307 فقره وام اشتغال و 
خودکفایی با ارزش��ی بالغ بر 207 میلیارد ری��ال به خانوارهای 
تحت پوش��ش کمیته ام��داد چهارمحال و بختی��اری پرداخت 
شده است.وی با اشاره به اینکه س��ال گذشته سقف وام  اشتغال 
مددجویان این استان، 150 میلیون ریال بوده است، افزود: این 
 وام ها با هدف خودکفایی و خود اتکایی ای��ن خانوارها پرداخت

 شده است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری 

 اف��زود: امس��ال مبل��غ وام اش��تغال مددجویان کمیت��ه امداد
 چهارمحال و بختیاری 25 درصد افزایش یافته است.

ملک پور گفت: با پرداخت وام های خود اش��تغالی به مددجویان 
این اس��تان، تاکنون 27 هزار ش��غل در زمینه های کشاورزی، 
دامپروری، خدمات، صنایع دستی و قالی بافی برای مددجویان 
 تحت پوش��ش کمیته ام��داد چهارمح��ال و بختی��اری فراهم

 ش��ده اس��ت.وی هدف از پرداخ��ت وام های خود اش��تغالی را 
توانمندسازی خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد برشمرد 
و تصریح کرد: مشاغل ایجاد ش��ده برای این مددجویان در سال 

گذشته نسبت به سال 91، افزایش 10 درصدی داشته  است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال گذش��ته به 18 ه��زار و 145 نفر از 
مددجویان تحت پوشش این نهاد کمک موردی به مبلغی بالغ بر 

20 میلیارد ریال شده است.

فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري :

قرارگاهمبارزهباسرقتدراستانراهاندازيمیشود

فعالیت۱۷کمپترکاعتیاددرچهارمحالوبختیاری

قائم مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد

پرداخت ۳ هزار وام اشتغال و خودکفایی در چهارمحال و بختیاری
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مزایده اموال غیر منقول 
جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی-حقوقی  دادگاه   15 شعبه  احکام  اجرای   23906
علی  وکالت  با  ظهرابی  عطاء  له  300/92/ج15  اجرایی  کالسه  خصوص  در  مزایده ای 
شمسی علیه فرهاد وکیلی نرگانی به نشانی اصفهان-خیابان خاقانی-کوچه اسفندیاری-

بن بست اسفندیاری-پالک37-طبقه3 مبنی بر مطالبه مبلغ 1/921/061/943 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی و مبلغ 60/000/000 ریال حق االجرای 
این اجرا دادگستری کل  دولتی در روز پنج شنبه 93/5/2 ساعت 8/30 صبح درمحل 
 G تیپ   s3 بلوک  در  واقع  مسکونی  آپارتمان  فروش  جهت  اصفهان-طبقه3-اتاق345 
طبقه سوم پروژه برجهای مسکونی سپهر به متراژ 122/39 به نشانی اصفهان-بلوار 
با وصف  از سکنه می باشد  اکنون خالی  کشاورز-پروژه برجهای مسکونی سپهر که 
طالبین  لذا  نماید.  برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  که  زیر  کارشناسی 
خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان-بلوار کشاورز-پروژه 
برجهای مسکونی سپهر مراجعه و از آن بازدید و تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
عهده  بر  اجرایی  هزینه های  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد 
محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس: آپارتمان مذکور با کاربری 
G طبقه سوم پروژه برجهای مسکونی سپهر دارای  تیپ   s3 بلوک مسکونی واقع در 
122/39 مترمربع اعیانی،2 اتاق خواب و دارای یک پارکینگ با چشم انداز پارک پردیس 
و محوطه جنوبی پروژه در حال ساخت و عملیات نازک کاری می باشد. موارد باقیمانده 
جهت تکمیل عملیات نازک کاری عبارتند از: 1- کاغذ دیواری و رنگ سقف. 2- پارکت 
اتاق ها. 3- نصب دربهای داخلی و یراق آالت. 4- کلید و پریز.  و موکت کف سالن و 
و سینک ظرفشویی.  آشپزخانه  کابینت   -6 فرنگی.  توالت  و  و روشویی  5- شیرآالت 
7- تایلهای 60×60 سقف آشپزخانه. همچنین عملیات محوطه سازی پروژه و بخشی 
دستگاه   2 نصب  منجمله  وطبقات  بلوکها  اصلی  ورودی  البی  کاری  نازک  عملیات  از 
آسانسور و روشنایی هنوز تکمیل نشده است. الزم به ذکر است جهت تکمیل نهایی و 
بهره برداری هزینه های زیر پس از محاسبه به قیمت روز به صورت جداگانه در آینده 
اندازی  راه  مالکین دریافت خواهد شد. 1- خرید و نصب و  از  بر حسب متراژ واحد 
موتورخانه. 2- خرید انشعابات. 3- آزادسازی ضلع شمالی پروژه. با لحاظ نمودن کلیه 
اوضاع و احوال و مولفه های موثر در تعیین ارزش ملک منجمله موقعیت محلی و چشم 
انداز و دسترسی به شبکه شوارع و معابر،کاربردی و متراژ و نوع سازه،ارزش کل 
دستگاه آپارتمان مذکور به مبلغ 2/400/000/000 ریال معادل دویست و چهل میلیون 
تومان تعیین می گردد ضمنًا حسب اعالم مدیر پروژه سپهر آقای فرهاد وکیلی)محکوم 
علیه( به تعهدات خود در خصوص واحد آپارتمان مذکور عمل ننموده و بدهکار به شرح 
ذیل می باشد که این تعهدات و بدهی ها به قائم مقام ایشان )برنده مزایده( منتقل می گردد. 
1- مبلغ 587/179/969 ریال بدهی شامل هزینه سند-تحویل-تسهیالت-انشعاب برق-

بهای   -2 مزایده( می باشد.  )برنده  بر عهده خریدار جدید  که  و منصوبات  آزادسازی 
قابل  آینده  در  نیز  ها  هزینه  فاضالب-گاز-موتورخانه-انباری و سایر  و  آب  انشعاب 
محاسبه و دریافت از )برنده مزایده( می باشد. م الف:7676 رحیمی مدیر اجرای احکام 

شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   4 شعبه  احکام  اجرای   23907
در خصوص کالسه اجرایی 219/91ج ح4 خواهان مرضیه پورقدیری با وکالت آقای 
دستور  بر  مبنی  غفاری  ماشاا...  آقای  وکالت  با  مومنی  بابک  خوانده  بیدرام  مرتضی 
فروش به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 2675/5 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی 
خ توحید میانی،بن بست نیلوفر،پ 18311-81737 تا 18314-81737 )پالک دوم جنوبی 
بن بست( با وصف کارشناسی زیر در تاریخ 93/5/1 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح 
در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار نماید در خصوص 
ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است طالبین 
خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود و 
با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
دهنده  پیشنهاد  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس: ملک یاد شده یک باب خانه 
سه واحدی به مساحت عرصه حدود 293/30 مترمربع )طبق سند مالکیت( و شماال به 
طول تقریبی 10/05 متر به گذر و جهات دیگر آن به پالک های مجاور محدود بوده و 
اعیانی آن در سه طبقه زیرزمین،همکف و اول به مساحت تقریبی 570 مترمربع و با 

کاربری مسکونی می باشد. زیرزمین به مساحت تقریبی مفید 130 مترمربع شامل هال 
و  همکف  طبقات  و  بهداشتی  و سرویس  آشپزخانه،حمام  خواب،  اتاق  دو  پذیرایی،  و 
اول هر کدام به متراژ تقریبی مفید هرکدام 180 مترمربع و شامل هال و پذیرایی، سه 
اتاق خواب، آشپزخانه،حمام و سرویس بهداشتی و انباری می باشد.کف واحد زیرزمین 
سرامیک و کف طبقات باالی پارکت،بدنه و سقف گچ و رنگ،بدنه و کف سرویس های 
چوبی،درهای  آشپزخانه  سرامیک،کابینت  و  کاشی  آشپزخانه  و  حمام  و  بهداشتی 
گرمایش  و سیستم  آبی  کولر  داخل چوبی،سیستم سرمایش  درهای  و  فلزی  خارجی 
ضمن  می باشد.در  آجری  ساختمان  فلزی،نمای  اسکلت  نیز  ساختمان  بخاری،اسکلت 
ساختمان دارای یک موتورخانه متروک بوده قدمت ساختمان نیز بالغ بر 24 سال است. 
ارزش کل ملک 28/200/000/000 ریال ارزیابی می گردد.م الف:7732 مدیر اجرای احکام 

شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

23908 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالسه پرونده 632/92ج ح8 خواهان خانم منیژه اشتری تواندشتی خوانده 
آقای مجید مقدس در روز یکشنبه تاریخ 1393/5/5 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این 
اجرا اتاق 315 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی 
2267/73بخش 6 ثبت اصفهان برگزار کند. ملک دارای دو مستاجر است در طبقه اول 
یوسف محمودی از تاریخ 91/11/2 تا 92/11/2 از خواهان و خوانده اجاره کرده و مبلغ 
اجاره ماهیانه 200/000 ریال و مبلغ پیش پرداخت 130/000/000 ریال که جهت تمدید 
یا تعیین تکلیف آن اعالم نموده که خواهان و خوانده مراجعه نکرده اند طبقه همکف در 
دست مستاجر خانم کبری نوروزی است با مبلغ ماهیانه 3/600/000 ریال اجاره بها و 
50/000/000 ریال رهن که حدود یک سال و سه ماه است در محل است طالبین خرید 5 
روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی ملک به نشانی بهارستان-خیابان فرشته-
با  و  بازدید  آن  از  و  مراجعه  پ8143156463  ک  الوند7-پ546-  الوند-کوچه  کوی 
واریز 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی شعبه دادگستری در جلسه مزایده همراه با فیش واریزی شرکت نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: یکباب 
اول و دوم  که طبقات  اول و دوم می باشد  خانه سه طبقه شامل همکف)60-( طبقات 
اسکلت  مترمربع   343 زیربنا  مساحت  طبقات  زیربنای  مجموع  بوده  یکدیگر  مشابه 
با تیرچه و بلوک پوشیده شده طبقات همه  ساختمان فلزی و بتون آرمه و سقف ها 
شامل 2 اطاق خواب و سالن و نهارخوری و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و غیره 
است. طبقه اول با آشپزخانه اوپن و کابینت فلزی با رنگ و نقاشی و گل و بوته زنی در 
سقف )ابزار زنی( است درهای داخلی چوبی و در و پنجره های خارجی فلزی و کف و 
نیز کف سرویس ها کال سنگ فرش دیواره سرویس ها تا سقف کاشیکاری این مجموعه 
دارای سه دستگاه کنتور تک فاز و انشعابات گاز و آب و فاضالب است. وسیله گرمایی 
بخاری گازی و سرمایش آن کولر آبی پله ها سنگی بدنه گچ و نرده های فلزی با شیشه 
سکوریت شیشه های شمال و جنوب ساختمان رفلکس و نماها مخروطی از سنگ و آجر 
و نمای جنوبی قسمتی طرح رومی سیمانی کار شده ارزش کل ملک 3/720/000/000 

ریال برآورد می گردد.م الف:7733 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

23909 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه های 
4830/91ش ح/سوم و 4811/91ش ح/سوم له محمد عباسی برسیانی و حمید دهقانی 
نشانی-کوچه  آتش  کاوه-روبروی  اصفهان-خیابان  آدرس  به  نیا  توکلی  امیر  علیه 
 29/330/000 مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  سروستان-پالک129 
4811/91ش  پرونده  در  ریال   28/930/000 و  ح/سوم  4830/91ش  پرونده  در  ریال 
اموال توقیفی  ح/سوم که جمعًا به مبلغ 58/260/000 ریال می باشد به منظور فروش 
به  پژو206 سفید رنگ مدل 1386  به شرح یک دستگاه خودرو سواری  علیه  محکوم 
شماره انتظامی 212ن76ایران22 نوع سوخت بنزین-گاز )دوگانه سوز( CNG شماره 
موتور 14186026317 و شماره شاسی 21522479 وضعیت موتور در حد معمول که 
وضعیت اتاق در اثر تصادف از ناحیه جلو و پهلوی چپ و راست خسارت دیده است 
و با توجه به اینکه خودرو از تاریخ 90/7/10 در فضای باز متوقف بوده و آفتاب و 
نامه و سایر مدارک  بیمه  نازل بوده و  تابش و  ناحیه بر آن  این  نزوالت آسمانی در 
آن در لحظه بازدید از آن رؤیت نشده در نتیجه تصادف از ناحیه جلو شامل سپر و 
متعلقات آن و چراغ های جلو چپ و راست درب موتور )کاپوت( گلگیر جلو چپ و راست 
جام شیشه جلو رادیاتور آب و رادیاتور،کولر و رینگ و الستیک جلو چپ و راست و 
از ناحیه عقب شامل گلگیر عقب راست و درب عقب چپ خسارت کمی دیده است طبق 

نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ 130/000/000 ریال )سیزده میلیون تومان( 
ارزیابی گردیده است در مورخ 93/5/12 در ساعت 12تا11 در محل اجرای احکام واقع 
اختالف  احکام شورای حل  اجرای  دادگستری   2 نیکبخت ساختمان شورا  خیابان  در 
 10 پرداخت  با  توانند  می  مزایده  در  طالبین شرکت  می نماید  برگزار  مزایده ای  جلسه 
درصد مبلغ کارشناسی به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و 
ارائه فیش آن 5 روز قبل از مزایده از خودرو بازدید نمایند شخص یا اشخاصی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود.م الف:7734 مدیر اجرای احکام 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23910 شماره درخواست: 9310460352300022 شماره پرونده: 9209970352301603 
این شعبه واقع در  بایگانی 91734  بایگانی شعبه: 921734 در پرونده کالسه  شماره 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
اتاق شماره 455 خواهان آقای محمودرضا ثقفی فرزند امان ا... با وکالت آقای مصطفی 
وفایی به طرفیت خوانده خانم پریسا غنوی فرزند ابوالفضل به خواسته طالق تقدیم که 
دارای قرار ارجاع امر داوری و وقت رسیدگی مورخه 1393/07/20 ساعت 11 صبح 
می باشد نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم شده با درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و معرفی داور 
 حاضر گردد. م الف:7735 مسلمی امیرانی منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

                                        ابالغ وقت رسیدگی 
23911 شماره ابالغیه: 9310100352302824 شماره پرونده: 9309980352300439 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جم نژاد  الهه  خواهان   930508 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  محمدی  عباس 
عمومی  دادگاه  و سوم  بیست  به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی)خانواده( 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 456 ارجاع و به کالسه 
9309980352300439 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/10 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
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 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه  سوم  و  بیست  شعبه  منشی  براتی  گردد.م الف:7736 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای اصالحی

23912 شماره دادنامه: 9309970352300649 شماره پرونده: 9209980352300396 
شماره بایگانی شعبه: 920410 خواهان: خانم سعیده بارانی لنبانی با وکالت آقای ناصر 
عباسی-پاساژ  اصفهان-چهارباغ  نشانی  به  همگی  پور  نجفی  الهام  خانم  و  شیروانی 
میهن-طبقه سوم خوانده: آقای حمیدرضا قضاوی خوراسگانی به نشانی مجهول المکان 
با  دادگاه  گردشکار:  اصالحی(  زوجه)رای  درخواست  به  خواسته: صدور حکم طالق 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
از  وکالت  به  پور  نجفی  الهام  خانم  درخواست  در خصوص  اصالحی:  رای  می نماید. 
خانم سعیده بارانی لنبانی دایر بر اصالح دادنامه 358 مورخ 93/02/24 صادره از این 
دادگاه از حیث مبلغ بذل شده در قبال طالق نظر به اینکه در صورتجلسه دادرسی مورخ 
92/11/05 زوجه )خواهان( مبلغ ده میلیون تومان از مهریه خویش را در قبال طالق 
بذل نموده است و دادگاه در رای صادره اشتباهًا مبلغ ده هزار تومان قید کرده است 
لهذا باستناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ بذل شده از ناحیه زوجه در قبال 
طالق از ده هزار تومان به ده میلیون تومان اصالح و اعالم می گردد رای اصالحی به 
تبعیت از دادنامه اصلی غیابی و قابل واخواهی می باشد و متذکر می شود دادن رونوشت 
از رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع می باشد.م الف:7737 اعلمی دادرس شعبه 23 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده مال منقول 

دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  اول  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   23913
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 920124ج1 له علی مهاجری علیه 

امید امیری مبنی بر مطالبه 14/462/493 در حق محکوم له و 100/000 ریال حق االجرا 
دولت در روز پنجشنبه مورخ 1393/5/2 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اتاق 
یخچال صنعتی  یک دستگاه  فروش  نیکبخت( جهت  دادگستری شهید  طبقه سوم   332
با  برند اصفهان سرما ساز جنرال  متر  در 70 سانتی  در 150  ابعاد 200  به  ایستاده 
موتور danfoss 4/3 با 4 درب که توسط کارشناس رسمی دادگستری 15/500/000 
لذا  نماید  برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  وی  نظریه  و  ارزیابی  ریال 
طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده می توانند با مراجعه به اتوبان ذوب آهن-بلوار شهید 
قهوه ای-پ215 مراجعه و  عباسپور-مقابل سنگبری کوه سفید-بن بست سجاد-درب 
از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:7767 مدیر اجرای احکام شعبه اول 

دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23914 شماره دادنامه: 9309970350500492 شماره پرونده: 9209980350501387 
شماره بایگانی شعبه: 921478 خواهان: آقای امیدرضا نصیری به نشانی آبشار سوم-
اشکاوند-خ امام خمینی-کوچه محمدآباد-مشاور امالک نصیری خواندگان: 1- آقای اکبر 
ا...بخشیان به نشانی مجهول المکان 2- آقای مرتضی رعیتی به نشانی مشتاق سوم-جاده 
انرژی اتمی-روستای میشیان-منزل شخصی خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای امید رضا نصیری 
به طرفیت آقایان اکبر ا...بخشیان و مرتضی رعیتی و به خواسته اعسار از هزینه دادرسی 
دعوی مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال)هزینه دادرسی به مبلغ 1/400/000 ریال می باشد( با 
توجه به استشهادیه پیوستی دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به ماده 
504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی فوق الذکر 
را صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
 دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:7751 زباندان رئیس شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ککنانی  چاوش  زارع  رسول  خواهان   506/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23915
المثل به طرفیت اسماعیل چرمی فرزند  بابت اجرت  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
حسین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/5/19 ساعت 11/30 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می شود. م الف 7706  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اصفهان  اختالف  پرونده کالسه 115/93 شعبه 14 شورای حل  23916 در خصوص 
دادخواست  جوانی  یارعلی-مرتضی  سمیه  طرفیت  به  دهقانی  احمد  نظرخواه  تجدید 
به  توجه  با  لذا  است  نموده  تقدیم   14 شعبه  به   36/93 شماره  به  تجدیدنظرخواهی 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواندگان  بودن  مجهول المکان 
در  واقع  این شعبه  به  آگهی  نشر  از  پس  تجدیدنظر خوانده 10 روز  تا  منتشر  جراید 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. م الف:7707 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23917 در خصوص پرونده کالسه 565/93 خواهان آقای محمدعلی رستمی ورتونی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت آقای مهدی همدانی 
رناسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/1 ساعت 10صبح 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:7708  اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

عاِم، َواِْفش�آَء  اَلّل�ُهمَّ اْرُزْقن�ی فيِه َرْحَمَة االَْیْت�اِم، َواِْطعاَم الطَّ
الِم، َوُصْحَبَة الِْکراِم، بَِطْولَِک السَّ

خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزى نس�بت به یتيمان و 
خوراندن طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشينی با کریمان 

به فضل و کرمت
 یا َمْلَجَا ااْلِمليَن

اى پناه آرزومندان

درخت و مسافر
 مس��افري خس��ته كه از راهي 
دور مي آمد ، به درختي رسيد 
و تصميم گرفت كه در سايه آن 
قدري اس���تراحت كند غاف�ل 
از اين ك��ه آن درخت ج�ادويي 
بود ، درختي كه مي توانس��ت 
آن چه كه بر دل��ش مي گذرد 
برآورده س��ازد...! وقتي مسافر 
روي زمين س��خت نشس��ت با 
خودش فكر كرد كه چه خوب مي ش��د اگ�ر تخت خواب ن�رمي در 
آن جا بود و او مي ت�وانست ق�دري روي آن بيارامد. ف�وراً تختي كه 
آرزوي�ش را كرده بود در كن�ارش پدي�دار ش�د !!! مسافر با خود گفت 
: چقدر گ�رس�نه هستم. كاش غذاي لذي�ذي داشتم... ناگهان مي�زي 
مملو از غذاهاي رنگارنگ و دلپذي�ر در برابرش آش���كار ش��د. پس 
م�رد با خوشحالي خورد و نوشيد... بع�د از سير شدن ، كمي س�رش 
گيج رفت و پل�ك هايش به خاط�ر خستگي و غذايي كه خورده بود 
سنگين شدند.  خودش را روي آن تخت ره�ا كرد و در حال�ي كه به 
اتف�اق هاي ش���گفت انگي�ز آن روز عجيب فك�ر مي كرد با خودش 
گفت : قدري ميخوابم. ولي اگر يك ببر گرس��نه از اي��ن جا بگ�ذرد 
چه؟و ناگهان بب�ري ظاه�ر ش���د و او را دريد...هر يك از ما در درون 
خود درختي جادويي داريم كه منتظر سفارش هايي از جانب ماست. 
ولي بايد حواس�مان باشد ،  چون اين درخت افكار منفي ، ترس ها ، و 
نگراني ها را نيز تحقق مي بخشد. بنابر این مراقب آن چه که به آن 

مي اندیشيد باشيد... .

دعاى روز هشتم 

حکایت

شركت بلژيكی Saroléa ابرموتورسيكلت الكتريكی اس.پی.۷ را 
برای قهرمانی در رقابت های تی.تی زيرو عرضه كرده اس��ت. صفر 

تا ۱۰۰ كيلومتر بر ساعت اين محصول ۲.۸ ثانيه طول می كشد.

۱۸۰ اس��ب بخار قدرت، ۴۰۰ نيوتن متر گشتاور، 
۲۰۰ كيلوگ��رم وزن و بيش��ينه س��رعت 
۲۵۰ كيلومت��ر ب��ر س��اعت، تعبي��ر خواب 
خوش��ی اس��ت كه Saroléa، نخس��تين 
كمپان��ی بلژيكی س��ازنده موتورس��يكلت 
برايم��ان ديده اس��ت. اين رويای ش��يرين 
ك��ه SP۷  ن��ام دارد كام��ا از فيبركرب��ن 
 س��اخته ش��ده و برای حضور در مس��ابقات 
 TT Zero موتورس��يكلت های الكتريك��ی

طراحی شده است.
 مش��خصات فن��ی SP۷ ثاب��ت ك��رده 

كه موتورس��يكلت های الكتريكی با س��رعتی 
باورنكردنی در حال ارتقا هس��تند و در ده سال 
 آينده در هر مقوله ای با فاصله ای چش��م گير

س��ر پش��ت  را  بنزين��ی  ه��ای  موتورس��يكلت    
 می گذارند. درحال حاضر وزن و قدرت آن با نمونه های س��وخت 
 فسيلی از ۵ تا ۶ سال قبل قابل مقايسه است اما گشتاور ۴۰۰ نيوتن 
متری اش شتابی باورنكردنی به آن خواهد بخشيد به طوری كه صفر 

تا ۱۰۰ كيلومتر بر ساعت آن ۲.۸ ثانيه طول می كشد.
با بهره گيری از جعبه دنده تك سرعته س��واری با SP۷  ساده تر 
از آن چيزی اس��ت كه بتوان تصور كرد؛ به عبارتی خبری از كاچ 
نيست و نيروی مضاعف اس.پی۷ به محض گاز دادن در دسترس 
اس��ت. SP۷  بس��يار زيبا اس��ت و از طراحی موتورسيكلت های 
 قديمی بخصوص در قسمت صندلی و باک سوخت سود

 می جويد. 

موتورسيکلت الکتریکی با گشتاور باورنکردنی

تحقيقات نشان داد: مصرف 
بيش از حد نوش��يدنی های 
ش��يرين باعث ناب��اروری در 
م��ردان می ش��ود.تحقيقات 
جديد محقق��ان كارولينای 
جنوب��ی حاكی از آن اس��ت 
ك��ه مص��رف بي��ش از حد 
نوشيدنی های شيرين مانند 
نوشابه باعث ناباروری در مردان می ش��ود.اين تحقيق بر روی ۱۸9 
مرد بين سنين ۱۸ تا ۲۲ ساله در نيويورک انجام شده است.محققان 
با اش��اره به يافته های حاصل از اين تحقيق اظه��ار كردند: مصرف 
نوشيدنی های شيرين بيشتر با سطح پايين تر هورمونی به نام هورمون 
تحريك كنن��ده فوليكول ي��ا FSH همراه اس��ت.هورمون محرک 
فوليكول كه توسط غده هيپوفيز در مغز ساخته می شود، در مردان 

بيضه ها را برای توليد اسپرم بالغ تحريك می كند.

دانشمندان دريافته اند 
كه مغز انسان در طول 
۲۰ هزار س��ال گذشته 
كوچكت��ر ش��ده و م��ا 
احتم��اال در اث��ر اهلی 
از  حجم��ی  ش��دن، 
نورون ه��ای مغزمان به 
اندازه ي��ك توپ تنيس 
را از دست داده ايم.بر اساس سوابق فسيلی، در پايان آخرين عصر 
يخی در ۲۰ هزار سال قبل، مغز يك مرد متوسط ۱۵۰۰ سانتيمتر 
مكعب بوده است.اكنون اين حجم ۱3۵۰ سانتيمتر مكعب است، 
به اين معنی كه تقريبا به اندازه يك توپ تنيس از حجم نورونهای 
مغز از بين رفته است.روانشناسان دانشگاه بريستول به مقايسه 
كاهش اندازه مغز انسان با اختافات بين مغز حيوانات وحشی و 

همتايان بومی آنها پرداختند.

دكتر س��يد مرتضی س��قاييان ن��ژاد كه ب��ه مناس��بت ۱۴ تيرم��اه روز ش��هرداری ها 
ب��ه عن��وان س��خنران پي��ش از خطبه ها س��خن م��ی گف��ت تاكي��د ك��رد: اكنون 
جمعي��ت شهرنش��ينی ۷۰ درص��د اس��ت و البت��ه در كان ش��هرها اي��ن رق��م ب��ه 
۸۵ درصد می رس��د، در پاي��ان هزاره س��وم تعداد شهرنش��ين ها به ب��االی 9۰ درصد 
 می رس��د لذا هر گونه برنامه ريزی و توس��عه و پيش��رفت بايد بر مبنای ش��هرها باشد. 
وی با بي��ان اين ك��ه در ح��ال حاضر تع��داد ش��هرهای اي��ران به ي��ك ه��زار و ۲۴۰ 
ش��هر می رس��د كه اين تعداد پيش از انقاب ۲۷3 ش��هر ب��ود اظهار ك��رد:3۵۰ هزار 
نفر در ش��هرداری های كش��ور مش��غول خدمت هس��تند و بودج��ه ش��هرداری ها با 
احتس��اب  3۸ هزار ميلي��ارد تومان بودج��ه نقدی و بي��ش از۵۰ هزار ميلي��ارد تومان 
 بودج��ه غي��ر نقدی ب��ه رقم��ی نزدي��ك ب��ه 9۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان می رس��د. 
ش��هردار اصفه��ان اضاف��ه ك��رد: ام��روزه ش��هرداری از ي��ك ارگان صرف��ا 
خدمات��ی ب��ه ي��ك ارگان فرهنگ��ی، اجتماع��ی و خدمات��ی تبدي��ل ش��ده اس��ت، 
ام��ورات م��ردم از تول��د ت��ا م��رگ و از ب��دو خ��روج از خان��ه تا بازگش��ت ب��ه خانه 
 مرب��وط ب��ه ش��هرداری ها می ش��ود و اي��ن تأثي��ر ب��رای هم��ه ج��ا افت��اده اس��ت. 
وی ب��ا بي��ان اين كه ش��هر اصفهان، ش��هری ش��اخص پي��ش و پ��س از اس��ام بوده 
اس��ت، ادام��ه داد: اصفه��ان ب��رای س��ه دوره پايتخت ب��زرگ كش��ور بوده اس��ت و 
در دوره صفوي��ه مكتب اصفهان ب��ه وجود آم��د  و مكتب صدراي��ی و بحث های واليت 
 فقيه ك��ه در دوره صفويه در اصفهان ش��كل گرفت، پش��توانه انقاب اس��امی ش��د. 
س��قاييان نژاد خاطرنش��ان ك��رد: واقعه ۵ رمض��ان در اصفه��ان اتفاق افت��اد، ۲3 هزار 
شهيد اصفهان تقديم به اسام ش��د، در س��ال ۲۰۰۶ اصفهان به عنوان اولين پايتخت 
جهان اسام و ش��ناخته ش��د، و پايتخت فرهنگی كش��ور اس��ت و همچنين سه بنای 
 تاريخی ميدان امام)ره(،  چهلس��تون و مس��جد جامع به ثبت جهانی رس��يده اس��ت. 
ش��هردار اصفهان ابراز كرد: اصفهان پايتخت صنايع دس��تی جهان اس��ت و اين استان 
بعد از تهران بيش��ترين تع��داد دانش��جو را دارد، كري��دور علمی و فناوری كش��ور در 
 اصفهان اس��ت و ۷۰ درصد فوالد و  ۱۲ درصد برق كش��ور در اصفهان توليد می ش��ود. 
وی با تأكيد بر اين كه ما در آس��تانه تدوي��ن برنامه اصفهان ۱۴۰۰ هس��تيم به برخی از  
سياست های كان اين برنامه پرداخت و گفت: توسعه متعادل و متوازن شهرها بدون اين 
كه بين محات تبعيضی باشد و توجه ويژه به محله محوری، معرفی شهر اصفهان در بعد 
 ملی و بين المللی با توجه به ظرفيت ها و خواهرخواندگی از برنامه های اصفهان ۱۴۰۰ است. 
دكتر س��قاييان  نژاد گس��ترش حمل و نق��ل همگان��ی و غيرموتوری، هويت بخش��ی 
به س��يمای ش��هری، بازآفرينی معماری ايرانی و اس��امی، افزايش نقش ش��هروندان 
در مديري��ت ش��هری، آگاه س��ازی ش��هروندان، جهت گيری فرهنگی ش��هروندان بر 
 اس��اس مباحث اس��امی را از ديگر سياس��ت های كان برنامه اصفهان ۱۴۰۰ دانست. 
وی بي��ان ك��رد: الكترونيك��ی ش��دن خدم��ات ش��هرداری،  مديري��ت ان��رژی و 

اس��تفاده از مناب��ع، افزاي��ش س��هم درآمده��ای پايدار، تعام��ل ب��ا محاف��ل و 
ارگان ه��ای علم��ی و تقوي��ت خدمات ده��ی ني��ز از سياس��ت هايی اس��ت 
 ك��ه ش��هرداری در آخري��ن برنامه ري��زی خ��ود در نظ��ر گرفت��ه اس��ت. 
شهردار اصفهان با اشاره به اين كه در كنار اين سياس��ت ها بودجه بندی می كنيم و 
از منشور شورای اسامی ش��هر تبعيت می كنيم، ادامه داد: برای سال 93 نام گذاری 
اقتص��اد، فرهنگ با عزم مل��ی و مديري��ت جهادی اي��ن را در امور يك س��اله خود 

در نظ��ر گرفتيم ام��ا برای كارب��ردی كردن 
 اين ش��عار فرهنگ محور اين قضيه اس��ت. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: از آنج��ا ك��ه در 
صحبت ه��ای رهب��ر معظم انق��اب محور 
فرهنگ بود ش��هرداری اصفه��ان نيز برای 
هماهنگی بيش��تر و عملياتی شعار»س��هم 
من از فرهنگ نص��ف جهان چيس��ت؟« را 
مورد توجه قرار داده است و از آنجا كه بخشی 
از اين ش��عار ناظر به مش��اركت شهروندان 
اس��ت به همين دلي��ل بانك ايده تش��كيل 
ش��ده تا بهتري��ن ايده ه��ا انتخاب ش��ود و 
شهروندان اگر پيشنهادی دارند از روش های 
 اعام ش��ده پيش��نهادها را به ما برس��انند. 

ش��هردار اصفهان اس��تعداد اصفهان ب��رای محل ظهور تمدن اس��امی را ش��عار ديگر 
 ش��هرداری دانس��ت و تأكيد ك��رد: ب��ا توجه ب��ه ظرفيت ه��ای مطرح ش��ده اصفهان

 می توان��د محل ايج��اد تم��دن اس��امی باش��د، البت��ه ض��رورت دارد همه اقش��ار 
 م��ردم اصفه��ان نق��ش آفري��ن باش��ند و ه��ر ك��س س��همی را ب��ر عه��ده بگي��رد. 
وی با اش��اره به بودجه ش��هرداری گفت: ش��هرداری برای خودش دنبال درآمد نيست، 
بلكه برای اداره شهر به دنبال درآمد است،  كل بودجه ش��هرداری ۲۵۰۰ ميليارد تومان 

برای س��ال 93 می باشد كه ۱۵ 
درصد از اين مي��زان جاری و ۸۵ 
 درصد بودج��ه عمرانی اس��ت. 
ش��هردار اصفه��ان اب��راز كرد: 
۵۱ ميلي��ارد برای نظافت ش��هر 
اختص��اص يافت��ه اس��ت ك��ه 
س��رانه هر ش��هروند در نظافت 
 ۲۷ ه��زار و۵۰۰ تومان اس��ت.

وی افزود:ب��رای ارتب��اط  ه��ای 
بي��ن ش��هری و حم��ل و نق��ل 
عموم��ی 9۱۶ ميلي��ارد تومان 
اختصاص يافته ك��ه از اين مبلغ 
۵۸۴ ميليارد توم��ان مربوط به 

خريد و بازس��ازی اتوبوس ش��هری اس��ت. وی با بيان اين كه برای قطار ش��هری 3۲۲ 
ميليارد تومان در س��ال 93 بودجه اختصاص يافته اس��ت كه ۲۰۰ ميليارد نقدی است،  
 ادامه داد: به صورت جدی موضوع قطار ش��هری در مباحث س��ال 93 دنبال می ش��ود. 
س��قاييان نژاد با تأكيد بر اين ك��ه مجموع اعتب��ارات فرهنگ��ی بالغ ب��ر 3۱۰ ميليارد 
تومان اس��ت، به برخ��ی از پروژه های عمران��ی در حال پی گيری ش��هرداری اش��اره و 
اظهار كرد: ش��هربازی ش��هر روياها، فاز س��وم ميدان امام علی)ع(،  اح��داث تقاطع ۲۵ 
آبان جزو پروژه های ش��اخص محس��وب می ش��ود، البته نزدي��ك به دو ه��زار ميليارد 
 توم��ان پروژه ه��ای مش��اركتی ب��ا بخ��ش خصوص��ی ني��ز تعري��ف ش��ده اس��ت. 
شهردار اصفهان در ادامه به برخی از خدمات ش��هرداری در بخش محيط زيست اشاره 
و ابراز كرد: سرانه فضای سبز ش��هر به ۲۶ و نيم متر رسيده است كه اين ميزان در كشور 
 ۱۱ و نيم متر اس��ت، كه اين سرانه در كش��ور عالی اس��ت و در جايگاه بااليی قرار دارد. 
وی ب��ا بي��ان اين ك��ه از پس��ماندهای ش��هری ي��ك گ��رم آن ب��دون اس��تفاده 
نمی مان��د، خاطرنش��ان ك��رد: ه��زار ت��ن پس��ماند ك��ه ۶۰۰ ت��ن آن ك��ود 
كمپوس��ت می ش��ود و ۱۵۰ ت��ن بازياف��ت می ش��ود و بقي��ه ب��رای تولي��د ب��رق 
 ذخي��ره می ش��ود و باي��د گف��ت برنامه ه��ای زيس��ت محيطی بس��يار جدی اس��ت. 
س��قاييان نژاد ب��ه پ��روژه احي��ای مي��دان امام عل��ی)ع( اش��اره ك��رد و گف��ت: اين 
پ��روژه قب��ل از اي��ن ك��ه ي��ك پ��روژه ش��هری باش��د ي��ك پ��روژه ميراثی اس��ت و 
با احيای اي��ن ميدان قطع��ه ای از تاري��خ تمدن ما زنده ش��د كه ثبت جهانی مس��جد 
 جامع به واس��طه مي��دان ام��ام عل��ی)ع( بود ك��ه آث��ار آن بعدها روش��ن می ش��ود. 
وی ب��ه س��فر رهب��ر معظ��م انق��اب ب��ه اصفه��ان و توصيه ه��ای ايش��ان درب��اره 
تخ��ت ف��والد اش��اره و اب��راز ك��رد: در تخ��ت ف��والد ك��ه ارزش باالي��ی دارد و جزو 
آرامش��تان های مه��م ش��يعه اس��ت، ۴۲ تكي��ه ترمي��م ش��ده اس��ت و چه��ار جلد 
 دانش��نامه تخت فوالد تدوين ش��ده و ۲3 جل��د كتاب در اي��ن موضوع ب��ه زيور طبع

 آراسته ش��ده است.ش��هردار اصفهان به برخی از پروژه های عمرانی ش��هرداری اشاره 
كرد و گفت:ساماندهی گلزار ش��هدا،  س��اماندهی بدنه چهارباغ و چندين پروژه ديگر از 
 برنامه های شهرداری در سال جاری اس��ت كه يكی از مهم ترين اين پروژه ها مترو است. 
دكتر سقاييان نژاد با بيان اين كه يك رام واگن متروی اصفهان امسال راه اندازی می شود، 
 خاطرنشان كرد: از ايس��تگاه پاسداران تا ايس��تگاه ش��هدا به زودی راه اندازی می شود. 
وی تاكيد ك��رد: بزرگترين چالش ش��هر اصفه��ان آب اس��ت، من نمی توان��م نگرانی 
خود را از خش��كيده ش��دن زاينده رود اعام نكن��م، آب های زيرزمين��ی 3۵ متر پايين 
رفته اس��ت البته  مصوبه 9 ماده ش��ورای آب بس��يار كار ارزش��مندی اس��ت،  فضاهای 
 ش��هری و س��بز ما تحت فش��ار اس��ت، چهارده چاه ناژوان اكنون خش��كيده اس��ت. 
ش��هردار اصفهان ابراز كرد: متأس��فانه برخی از كارهای وزارت نيرو قابل قبول نيس��ت، 
نمايندگان، هيأت دولت، مسؤوالن دست در دست هم دهند زيرا جدا كردن زاينده رود از 

اصفهان يعنی اصفهان مرده.

پژوهشگران درتحقيقات 
اخير خود دريافتند اندوه 
و ناراحتی مادر در دوران 
بارداری در چاق ش��دن 
نوزادش��ان تأثيرگ��ذار 
اس��ت. مطالعات جديد 
انجام شده در دانمارک 
حاك��ی از آن اس��ت كه 
استرس ش��ديد مادر، قبل از تولد نوزاد در وزن نوزاد تاثيرگذار 
است.كارستن ابل استاديار بهداشت عمومی دانشگاه آرهوس 
در آرهوس دانمارک اظهار كرد: اين مشكات، تاثيرات طوالنی 
مدت بر كودک دارد.آنها دريافتند مادران كس��انی كه استرس 
ش��ديد دوران بارداری را تجربه كرده ا ند با احتمال چاق شدن 
دوبرابری كودک مواجه هستند و اگر اين استرس اندكی كمتر 

باشد با چاق شدن ۱3 درصدی كودک همراه است.

تاثير نوشيدنی هاى شيرین 
بر بارورى مردان

 مغز انسان کوچک تر
 شده است

شهردار اصفهان در سخنرانی پيش از خطبه هاى نمازجمعه:

اعالم سياست هاى کالن برنامه اصفهان1400
بزرگترین چالش شهر اصفهان آب است

تأثير اندوه مادران بر چاقی 
کودکان

طریقه مصرف:
دم كردنی و خوراكی به عنوان سبزی

توضيحات:
سيد سبزی ها است كاس��نی ؛ منی را زياد می كند و 
رخساره را خوش��رنگ می كند گرم و نرم است و پسر 
را زياد می كند هر روز صبح قطره هايی ازبهش��ت بر 
 آن می چكد شايس��ته آن اس��ت كه هر وقت كاسنی 
می خورند آن را تكان ندهند كسی كه شب بخوابد و در 
شكمش هفت طاقه كاسنی باشد در آن شب انشاءاهلل 
از قولنج در امان است در كاسنی شفای هزار درد است 
و دردی در اندرون آدمی نيس��ت مگر آنكه كاس��نی 
آن را ريش��ه كن می كند برای تب و سردرد روغن آن 

تجويز شده.
خواص كاسنی

 ع��رق كاس��نی خنك اس��ت و گرم��ای كب��د را رفع
 می كند. ب��رگ های كاس��نی دارای ام��اح پتاس و 
ويتامين C است كه پتاس موجود در آن باعث تصفيه 
خون، تقويت معده شده و ويتامين C آن باعث حفظ 

جوانی و شادابی پوست را در پی دارد.
 اين گياه در پزشكی اهميت بس��ياری داشته است به 
طوری كه ابن سينا در مورد گياه كاسنی و خواص آن 

رساله ای نوشته است.
 كاس��نی باز كننده و حمل كننده م��اده بيماری كبد 

است.
 كاسنی مسكن عطش و حرارت درونی است.

كاسنی در درمان التهابات معده و پاک كردن مجاری 
ادراری، مؤثر است.

 اگر آب پخته كاس��نی را ب��ا س��كنجبين ميل كنيد 
بهترين داروی تب های طوالنی و مداوم است.

ماليدن آب كاس��نی به محل های خارش بدن بسيار 
مفيد است.

غرغره آب كاسنی با فلوس برای درد گلو، ورم و سوزش 
گلو مفيد اس��ت. فرمول مذكور برای درمان ورم حلق 

)الرنژيت( و تورم مفصلی نافع است.
 مصرف تخم كاسنی، كمی با حالت تهوع همراه است 

كه بايد در آن سكنجبين اضافه كنيد.
ريشه كاسنی در باز كردن و روان شدن اخاط بسيار 

مؤثر است.
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