
وام ازدواج جوانان از کما در آمد
8 رفع مشکل پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان
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وزیر بهداش��ت گفت: خانواده هایی که تک فرزند هس��تند، 
خیلی ریسک می کنند، بزرگ ترین سرمایه هر انسان فرزند 
اوست و باعث تأسف است که کسی از این نظر کم توان و کم 

سرمایه باشد، من هم فکر نمی کردم یک فرزندم را از...

پرسانحه ترین ماه های سال کدام اند؟
آمارها نش��ان می دهد 30 درصد تلف��ات رانندگی در 
فصل تابس��تان اس��ت و در بین ماه های سال، شهریور 
با 12.8 درصد و فروردین ب��ا 9.5 به ترتیب بیش ترین 

تلفات رانندگی را به خود اختص��اص داده اند. آمارهای 
تلفات رانندگی نش��ان می دهد که سه چهارم فوتی ها 
آقایان و یک چهارم فوتی های سوانح رانندگی خانم ها 

هس��تند.همچنین از بین تلفات رانندگی افراد با شغل 
آزاد باالترین میزان فوتی ها با 28.9 درصد و خانم های 

خانه دار با 15.8 درصد و کارگران با 10.3 درصد...

 فکر نمی کردم یک فرزندم 
را از دست بدهم

پرداخت90 درصد از هزینه های 
بیماران »شیمی درمانی«و»ام اس«  3

اجرای 8 پروژه عمرانی و آبادانی 
در فالورجان  3 2

اعترافات جالب یکی از اعضای 
سابق گروه های تکفیری در سوریه 

نقش هورمون های 
استرس در تثبیت 
خاطرات منفی

امپراطور دست خالی از 
سرزمین ژاپن بازگشت

بررسی تفاوت های صنعت 
خودرو ایران و کره در پایش

 عدم افزایش سقف
 تسهیالت مسکن

هندوانه ارزان و میوه های 
تابستانی گران شد

امکان رزرو اینترنتی بلیت 
شهر رویاها فراهم شد
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فوالد موفق به ساخت 
قطعات تندر 90شد

ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به س��اخت 
قطعه تقویتی اکس��ل عقب تندر L90( 90( برای 

شرکت رنو فرانسه )DIMAT( شد.
این محصول با گرید S۴20MC طبق استاندارد 

جهانی EN101۴9، ساخته شده است. 
کارش��ناس متالورژی و روش های تولید ش��رکت 

فوالد مبارکه اصفهان، افزود: نمونه ورق ها و...

4

امکان انتخاب رشته مجازی 
برای داوطلبان کنکور

رییس جمهورمیهمان  
بام ایران می شود

استاندار چهار و محال بختیاری خبر داد 

رئیس س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور گفت: 
نتیج��ه مرحله اول کنک��ور سراس��ری 93 امروز 
)یکش��نبه 12 مرداد( س��اعت1۴ از طریق سایت 

سازمان سنجش منتشر می شود و...

مردم اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
چهارش��نبه و پنجش��نبه هفته جاری 
میزب��ان رئی��س جمه��وری و هیئ��ت 
دولت هستند. اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری در نشست خبری با رسانه های 
ب��ر اس��اس آخری��ن   اس��تان گفت:
برنامه ریزی های انجام شده، سفر رئیس 
جمهوری و هیئت دولت به اس��تان دو 
روزه خواهد بود.قاسم سلیمانی دشتکی 

سخنرانی رئیس دولت تدبیر و امید در 
جمع مردم، دیدار با نخبگان و برگزاری 
نشس��ت تخصصی رئی��س جمهوری با 
س��رمایه گذاران برای رون��ق اقتصادی 
اس��تان را از محورهای این سفر عنوان 
کرد.وی با تاکید بر اس��تقبال پرشور و 
مردمی از خادم ملت، اضافه کرد: رئیس 
جمهور نماد جمهوریت نظام جمهوری 

اسالمی است...
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12 مرداد سالروز
            تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

شو رای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان  گرامی باد



اخبار کوتاهيادداشت

اعزام يک هزار و 200 مبلغ به شهرها 
و روستاهای استان

کارشللناس مسللئول اعزام ُمبلغ اداره کل تبلیغات اسللامی 
اسللتان اصفهان گفللت: در ایام مللاه مبارک رمضللان، تعداد 
یللک هللزار و 200 ُمبلغ به شللهرها و روسللتاهای اسللتان 
 اصفهللان اعللزام شللدند کلله 102 نفللر آن هللا، ُمبلللغ زن

 بودند.
حجت االسللام و المسلللمین سللید حسللن طباطبایی در 
گفت و گللو بللا خبرنللگار ایمنا ابللراز داشللت: در ایللام ماه 
مبللارک رمضان، تعللدادی از ُمبلغللان زن و مرد بلله مناطق 
 مختلللف شللهری و روسللتایی اسللتان اصفهللان اعللزام

 شدند. 
وی افللزود: در ایام مللاه مبارک رمضللان، تعداد یللک هزار و 
 200 ُمبلغ به شللهرها و روسللتاهای اسللتان اصفهللان اعزام

 شدند.
کارشللناس مسللئول اعزام ُمبلغ اداره کل تبلیغات اسللامی 
 اسللتان اصفهان گفللت: از این تعللداد، 102 نفللر، ُمبلغ زن

 بودند.
طباطبایی بیان داشللت: روخوانی، ترجمه، تفسللیر و تجوید 
قرآن کریم، برپایی نمازهای جماعللت، برگزاری کاس های 
 آموزشللی احکام و اعتقادات از فعالیت هللای ُمبلغان اعزامی

 بود. 

باشگاه صنفی احزاب با اساسنامه 
جديد تشکیل شود

دبیر کل جامعه جوانان متحد اسللامی با تاکید بر اینکه اگر 
اصراری به تشللکیل باشللگاه صنفی برای احزاب وجود دارد 
باید به دور از هرگونه بازی سیاسللی و جناحی باشللد، گفت: 
باید اساسللنامه ای جدید و جدا از سوابق گذشته خانه احزاب 

تدوین شود.
امیر میثم نیک فر دبیللر کل جامعه جوانان متحد اسللامی 
در گفت وگللو بللا خبرنگار حللوزه احزاب خبرگللزاری فارس 
با اشللاره به پیشللینه راه انللدازی خانه احزاب،  داشللت: خانه 
احزابی که چند سللال پیش تاسیس شللد، مربوط به شرایط 
و مقتضیات آن زمان بود و دسللت اندرکاران آن هم در طول 
 دوره حیات سیاسی خود عملکرد خوبی و قابل قبولی را ارائه

 نکردند.
وی ادامه داد: به همین دالیل خانه احزاب منحل شد و اکنون 
هم خانه احزاب نمی تواند پاسخگوی نیاز مجامع و احزاب در 

کشور باشد.
نیکفر تاکید کرد: اگر اصراری به تشکیل باشگاه صنفی برای 
احزاب و تشللکل ها وجود دارد، باید به دور از هرگونه سیاسی 

بازی و نگاه جناحی باشد.
اسللامی  متحللد  نللان  جوا جامعلله  کل   دبیللر 
پیشللنهاد کرد که باشللگاه احزاب با اساسللنامه ای جدید و 
جللدا از سللوابق گذشللته خانلله احللزاب تدوین شللود و به 
 مجموعلله ای بللرای پیگیری نیازهللای صنفی اعضللا تبدیل 

شود.

بررسی طرح سنجش و پذيرش 
دانشجو در مقطع ارشد و دکتری

کمیته آموزش عالی و آموزش پزشللکی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسللامی طرح سنجش و پذیرش 
دانشللجو در مقطع کارشناسللی ارشللد و دکترا را در دست 
بررسللی دارد.عبدالوحید فیاضی با بیان ایللن مطلب افزود: 
پیش از این سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی 
 مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب مجلس شورای اسامی

 رسید.
وی افللزود: بنابرایللن ایللن بحللث مطللرح شللد کلله 
پذیللرش دانشللجو مشللابه دوره کارشناسللی در مقاطللع 
 کارشناسللی ارشللد و دکتللرا سللاماندهی و نظللم داده

 شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان 
کرد:  شللدن این مسللاله برای نظام مند کردن و جلوگیری از 
اعمال سلللیقه هایی بوده که به ویژه در مقطللع دکترا مطرح 

شده است.
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یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رژیم صهیونیستی تا زمانی به 2
توافق نامه آتش بس پایبند است که از تامین منافعش مطمئن باشد. در غیر این صورت تامین 

منافعش را از راه زور دنبال می کند.

معاون وزير امور خارجه:

مجلس حامی تیم مذاکره کننده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی:

خروج کشورهای اسالمی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل
 

معاون وزیر امور خارجه در مورد حاشللیه سازی رسانه های 
غربی مبنی بر فشارهای مجلس ایران بر تیم مذاکره کننده 
گفت:  مجلس محترم همواره حامی و پشتیبان ما بوده است 
و همواره دغدغه حفظ حقوق ملت ایران را دارد همان طور که 
ما این دغدغه ها را داریم.عباس عراقچی در ارزیابی از آخرین 
دور مذاکرات برگزار شده در وین گفت:  اراده سیاسی در همه 

طرف ها برای رسیدن به توافق نهایی وجود دارد و طرف مقابل 
 ما به این نتیجه رسللیده اسللت که برای حل و فصل مسئله 

هسته ای ایران هیچ راهی به جز مذاکره نیست.
معاون وزیر امور خارجه  افزود: طرف مقابل ایران تمام راه های 
دیگر به جز مذاکره را امتحان کرده اسللت و می داند که هیچ 
راهی جز مذاکره پاسللخ نمی دهد بنابراین برای رسیدن به 
نتیجه جدی هستند.وی افزود: حفظ حقوق هسته ای ملت 
ایران اولویت نخست اسللت، گفت: طرف مقابل باید آمادگی 
پذیرش این حقوق را داشته باشللد که در این صورت وصول 

توافق بسیار آسان خواهد بود.
عراقچی هم چنین تاکید کرد: طللرف مذاکره کننده با ایران 
می داند که تیم مذاکره کننده ایللران مورد اعتماد و حمایت 
کامل رهبری و حمایت ملت ایران اسللت که این مسللله بر 
سر میز مذاکره دلگرمی بزرگ ما و پشتوانه روحی و معنوی 

ما است.

رئیس کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس 
شورای اسللامی گفت: نامه سردار سلللیمانی در واکنش به 
سیاست ننگ آور کشورهای اسامی مبنی بر سکوت در برابر 
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نظاره کردن کشتار زنان 
و کودکان بود.عاءالدین بروجردی اظهار داشت: مقاومت در 
برابر رژیم صهیونیستی سیاست راهبردی و دائمی جمهوری 

اسامی ایران از زمان امام )ره( تا امروز است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شللورای اسامی ادامه داد: 
نامه سردار سلیمانی به مقاومت نماد این سیاست راهبردی 
است، سللردار سلللیمانی در واقع با این پیام حرف دل ملت 
ایران و نظام جمهوری اسللامی را به جهانیان اعام و تاکید 
کرد که خلع سللاح مقاومت غیر ممکن است.وی ادامه داد: 
غرب و اسللرائیل باید بدانند که این سیاسللت یک سیاست 
دائمی است و تا زمانی که اشغال این سرزمین ها وجود دارد 
و این غده سللرطانی در حال جنایت در خاورمیانه است این 
سیاست ادامه خواهد داشت.بروجردی اشاره دیگر نامه سردار 
سلیمانی را به کشورهای عرب و مسلمان منطقه خواند و گفت: 
سیاست کشورهای اسامی مبنی بر سکوت در برابر جنایات 
رژیم صهیونیستی در غزه و نظاره کردن کشتار زنان و کودکان 
ننگ آور است که در نامه سردار سلیمانی نیز مورد انتقاد قرار 

گرفته است.

معاون پدافند غیرعامل سللپاه صاحب الزمللان )عج( اصفهان 
گفت: باید سللیره و سلوک شللهدا برای نسللل جوان تبیین 
 شللود و  باید یک تجسللم عینی از گفتار و رفتار شهدا صورت 

گیرد.
 یداهلل سلسللله بیللان کرد: توسللعه دین اسللام بللر مبنای 
 وحدت اسللت و باید در این مسللیر حرکللت بازنگری صورت 

گیرد.
وی با بیان اینکه انقاب اسامی در مسیر تعالی بخش حرکت 
کرده و اثر خودش را در جوامع شللیعی و سایر جوامع بشری 
گذاشته اسللت، تصریح کرد: باید جمع بندی صریح و روشنی 
از دشللمنان انقاب اسامی ترسللیم کنیم و مقابله جانانه ای 
 با آن داشللته باشللیم و سللیر تعالی حرکت انقاب اسامی را 

سامان دهیم.
معاون پدافند غیرعامل سللپاه صاحب الزمللان )عج( اصفهان 
خاطرنشان کرد: اگر دیروز در مقابله با استکبار جهانی مقابله 
صریح و روشن انجام داده ایم امروز ثمره اش را در حرکت های 
اسللامی جهان اسللام مشللاهده کرده ایم ولی امروز تفرق و 
جدا افکنی در جهان اسللام به یکی از ترفندهای آنان تبدیل 
 شده اسللت و یکی از مولفه های راهبردی استکبار جهانی در 

جمع بندی استراتژی قلمداد می شود.
وی با اشللاره بلله اینکه آنللان درصدد هسللتند بللر حکومت 
علوی و والیی ما خدشلله وارد کنند، بیان کللرد: حرکت های 

آزادی بخللش در غزه تبلور پیللدا کرده اسللت و وظیفه ما این 
 اسللت که راهبردهای اجتماعی و سیاسللی برای آن ترسیم 

کنیم.
سلسله ادامه داد: یادواره شهدا فرصتی است که می توان سیره 
و سلوک شهدا را برای نسل جوان تبیین کرد و صرف حرکت 
 بر موج شهدا ما را به سللرمنزل مقصود نمی رساند و باید یک 

تجسم عینی از گفتار و رفتار شهدا حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه امروز حرکت حماسی و عاشورایی شهدا 
به بهترین وجه تبیین شللده اسللت، تاکید کرد: در دهه اول 
انقاب اسامی سوال این بود که شهادت چه تاثیری بر امنیت 
و سامت روان و سیاست و فرهنگ گذاشته و می گذارد و امروز 

جهان به نوع دیگری درگیر این مفاهیم اعتقادی است.
معاون پدافند غیرعامل سللپاه صاحب الزمان اصفهان با بیان 
اینکه اسللتکبار جهانی می خواهد والیت مطلقه فقیه نباشد و 
طاغوت بر جهان حکومت کند، اظهار کرد: امروز طرح توسعه 
اسللام مبنی بر وحدت در سللایه توحید و به کمال رسیدن 

انسان ها مطرح شده است.
وی گفللت: یکللی از لللوازم اساسللی ایمللان اعتقللاد قلبی، 
اعتقادی، عملی و رفتاری اسللت و شللهدا به درسللتی به این 
اعتقاد رسللیدند و عمل کردنللد و وظیفه ما امروز این اسللت 
که عهد و پیمللان مجدد بللا آنان ببندیم و به سللیره شللهدا 
 که همللان سللیره پیامبللر و ائملله معصومین اسللت، عمل 

کنیم.  
سلسله یادآور شد: شللهدا در قناعت هدف را با کم ترین زمان 
متصرف می شدند و با امکانات کم موفق شدند استکبار جهانی 

را در هم بکوبند.
وی با بیان اینکه در انقاب اسامی دقیقاً تاریخ عاشورا تکرار 
شللد، تصریح کرد: پیر و جوان و زن و مرد در برابر دشللمنان 

ایسللتادگی کردند و آسایش 
امروز ما مرهون زحمات آنان 

است.
معللاون پدافنللد غیرعامللل 
سللپاه صاحب الزمللان )عج( 
اصفهان بیللان کللرد: جهان 
اسام به دنبال درخشندگی 
دینی ناب توحیللدی و الهی 
اسللت و همچنان این حرکت 
ادامه دارد و بیشللتر و بیشتر 
می شللود و عنوان بسللیجی 
زیباتریللن، جذاب تریللن و 
غنی ترین عنوانی است که در 
انقاب اسامی انتخاب شده 
اسللت چون نام مبارک بسیج 
دربردارنده همه خوبی هاست.

کللرد:  خاطرنشللان  وی 
وظیفه امللروز ما بلله مراتب 
خطیرتللر  و  سللنگین تر 

از اوایل انقاب اسللامی اسللت چون امروز شللاهد هسللتیم 
 استکبار جهانی با تمام وجود سعی دارد در اعتقادات ما رخنه 

کند.
سلسله با اشاره به اینکه حکومت اسامی ایران یک حکومت 
والیی است که با حرکت های الهی و توسل به قرآن و سیره ائمه 
معصومین اداره می شللود، افزود: امللروز جوامعی که به دنبال 
آزادی خواهی و اسام ناب هسللتند باید حرکت های جهادی 
و انقابی را سللرلوحه خود قللرار دهند و ماننللد گردان هایی 
 که در سللوریه و عللراق شللکل گرفللت در مقابله بللا داعش 

حرکت کنند.
وی اظهار کرد: هملله افراد جامعلله در هر زمان و شللرایطی 
که هسللتند باید به سللیره شللهدا عمللل کننللد و هرچه از 
آنللان بگوییللم و بشللنویم باز هللم کللم اسللت و نمی توانیم 
 ذره ای از کار بزرگللی کلله آنللان انجللام داده انللد را جبللران 

کنیم.

معاون پدافند غیرعامل سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

سیره و سلوک شهدا برای نسل جوان تبیین شود

رژیم صهیونیستی از راه زور منافعش را دنبال می کند

 امروز جوامعی که به 
دنبال آزادی خواهی 
و اسالم ناب هستند 

بايد حرکت های 
جهادی و انقالبی 
را سرلوحه خود 

قرار دهند و مانند 
گردان هايی که در 

سوريه و عراق شکل 
گرفت در مقابله با 

داعش حرکت کنند

عضو کمیسیون حقوقی و قضايی 
مجلس:

بررسی اليحه حمايت از 
کودکان و نوجوانان در مجلس 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: 
الیحه حمایت از کللودکان و نوجوانان در مجلس 
در حال بررسی است.محمدعلی اسفنانی در پاسخ 
به این سللؤال که با توجه به اینکه امروز کودکان 
کار یکی از معضات موجود در جامعه اسللت، آیا 
مجلس برنامه ای برای حمایت از این کودکان در 
دستور کار خود دارد، اظهار کرد: بله، الیحه ای با 
عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است.

وی به ضرورت حمایت از کللودکان کار به عنوان 
قشر آسللیب پذیر جامعه اشللاره کرد و ادامه داد: 
بخشللی از این الیحه به کودکان کار و مشکات 
آن ها اختصللاص دارد که این بخش در راسللتای 
حمایت از اینها طراحی شللده.عضو کمیسللیون 
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی با تأکید 
بر اینکه الیحلله حمایت از کللودکان و نوجوانان 
الیحه ای مترقی اسللت، تصریح کرد: این الیحه 
به تمللام جنبه های زندگی کللودکان و نوجوانان 
پرداخته است و تبدیل این الیحه به قانون مزایای 

بسیاری را دارد.
وی با اشللاره به اینکه این الیحه در کمیسللیون 
حقوقی و قضایی مجلس شللورای اسللامی باید 
به صورت تخصصی و کارشناسللی مورد بررسی 
قرار بگیرد، اضافه کللرد: امیدواریم که این الیحه 
هر چه سریع تر به تصویب برسللد و به قانونی در 
راسللتای حمایت از کللودکان و نوجوانان تبدیل 
شود.اسللفنانی تأکید کللرد: در ایللن الیحه تمام 
شرایط کودکان در نظر گرفته شده و حتی شرایط 
کودکان کار، بزه دیللده، راهکارهللای الزم برای 
کاهش جرائم و مشکات کودکان و موارد دیگر در 
این الیحه مورد توجه قرار گرفته است.به گزارش 
فارس ایللن روزها در برخی از خیابان های شللهر 
اصفهان شاهد وجود کودکان کار هستیم که هر 
روز با وجود گرما و سللرمای هوا تاش می کنند 
که لقمه نانی بللرای خود در بیاورنللد، امیدواریم 
که مسللئوالن امر با حمایت های قانونی خود به 
وضعیت این کودکان رسللیدگی کننللد تا دیگر 
 شللاهد معضل کودکان کار در خیابان های شهر 

نباشیم.
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پیشروی های گروه های تروریست تکفیری در عراق و سوریه، این روزها به یکی 
از منابع اصلی نگرانی امنیتی در منطقه خاورمیانه تبدیل شللده و به عنوان یک 
تهدید جدی علیه امنیت همه کشورهای منطقه در نظر گرفته می شود. در این 
میان، روزنامه »السفیر« لبنان گفت و گویی را با یک عضو جدا شده این گروه ها 
منتشللر کرده که دربردارنده نکات بسللیار  مهمی درباره اهداف و رویکردهای 

تکفیری هاست.
پیشروی های گروه های تروریست تکفیری در عراق و سوریه، این روزها به یکی 
از  منابع اصلی نگرانی امنیتی در منطقه خاورمیانه تبدیل شللده و به عنوان یک 
تهدید جدی علیه امنیت همه کشورهای منطقه در نظر گرفته می شود. در این 
میان، روزنامه »السفیر« لبنان گفت و گویی را با یک عضو جدا شده این گروه ها 
منتشللر کرده که دربردارنده نکات بسللیار مهمی درباره اهللداف و رویکردهای 

تکفیری هاست.
به گزارش »تابناک«، روزنامه لبنانی »السفیر« گفت و گویی مفصل را با یکی از 
اعضای گروه تروریستی موسوم به »داعش« که این روزها  خود را »دولت اسامی« 
می خواند انجام داده که حاوی نکات جدید و قابل توجهی است. این فرد که خود 
را شیخ ماهر ابو عبیده می خواند، از رهبران داعش در سوریه بوده که به تازگی از 

صف آن ها جدا شده است.
به نوشته السللفیر، عبیده در طول مصاحبه بسللیار از داعش آزرده خاطر به نظر 
می رسید و تأکید داشت که به جای نام دولت اسامی، از نام داعش )دولت اسامی 
عراق و شام( استفاده کند؛ زیرا به گفته وی، این نام برآمده از هدف اصلی این گروه 
است که اکنون با تبدیل شده به یک گروه شبه نظامی، »مشغول دزدی نفت است 

و از هدف اصلی خود فاصله گرفته است«. 
عبیده توضیح می دهد که در اوایل سللال 2013 به عضویللت این گروه درآمده؛ 
یعنی زمانی که در استان انبار در عراق آموزش می دیده و پس از آن، دو بار با ابوبکر 
البغدادی، رهبر گروه مذکور دیدار کرده است. وی تأیید می کند فردی که در دو 
ویدئوی تازه انتشار یافته از داعش دیده می شود و درباره هویت وی اختاف نظر 

وجود دارد، خود ابوبکر البغدادی است.
وی می گوید نام اصلی بغدادی، ابراهیم عواد البدری اسللت که در سللال 1970 
متولد شده است. بغدادی با سه زن ازدواج کرده که یکی از آن ها اهل سامراست. 
وی امام جماعت مسجد احمد بن حنبل بوده و در مسجد اعظم بغداد نیز جلسات 
وعظ داشته است. وی سپس به افغانستان سفر کرده و روابط نزدیکی را با ایمن 
الظواهری )رهبر کنونی القاعده( برقرار نموده است. در هنگام حضور در افغانستان، 
بغدادی توانسته ارتباطات نزدیکی را با شبکه ای از رهبران تکفیری برقرار کند. 
وی سپس این افراد را به عراق و سوریه آورده و در راه سازماندهی داعش از آن ها 

بهره گرفته است.
عبیده درباره دالیل پیوستن خود به داعش و مخالفتش با جبهه النصره می گوید: 
»من در مسجدی در سوریه امام جماعت و  واعظ هستم و زمانی که جبهه النصره 
 شللروع به شللکل گیری نمود، همه امامان جماعت را عامان حکومت در نظر 
می گرفت. این گروه شروع به تحت تعقیب قرار دادن امامان جماعت نمود و من 

از آن ها ترسیدم. در نتیجه، برای من و بسیاری دیگر، شکل گیری داعش بسیار 
مناسب بود«. در عین حال، وی تأکید می کند که عمًا هیچ تفاوت ایدئولوژیکی 

میان این دو گروه وجود ندارد و  اختافات تنها بر سر رهبری و کنترل است.
پس از پیوسللتن به داعش و پیش از درگیر شللدن در منازعات داخلی با برخی 
رهبران این گروه، وی به سمت »هماهنگ کننده ارشد امارت های میان عراق و 
سوریه« منصوب می شود. عنوان اصلی این سمت، »والی صحرا« بوده و محدوده 
تحت کنترل وی مناطقی از عراق تا سوریه را در بر می گرفته و شامل 32 روستای 
 کوچک بوده است. عبیده معتقد است انتصاب وی به این سمت، بیشتر با هدف 
دور کردنش از مرکز رهبری گروه صورت گرفته است. وی می گوید دلیل اصلی 
این امر، وجود اختافات فکری با داعش بوده که سبب شده وی از این گروه فاصله 

بگیرد. 
عبیده می گوید وجود این اختاف نظرها و همچنیللن »انحراف داعش از اصول 
اصلی و  اولیه خود«، سللبب شد وی از این گروه جدا شللده و خود را خلیفه همه 
مسلمین سوریه بخواند. وی امیدوار بوده شمار زیادی از ستیزه جویان داعش در 
سوریه به وی بپیوندند. وی معتقد است هرکس از پیوستن به وی خودداری کند، 
وابسته به دستگاه های اطاعاتی عراق اسللت. عبیده می گوید: »بغدادی عامل 
دسللتگاه های اطاعاتی عراق اسللت. چه کس دیگری می تواند یک سخنرانی 
طوالنی انجام دهد و هدف قرار نگیرد؟«.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا 
پس از جدا شدن از داعش، به جبهه النصره نپویسته می گوید: »جبهه النصره در 
آستانه محو شدن است. تنها اسکلتی از این گروه باقی مانده که در رسانه ها سر 

و صدا می کند«. 
عبیده در خال صحبت های خود درباره داعش، ناگهان به ریشلله های سللوری 
خود برگشته و میان عراق و سوریه تمایز قائل می شود. وی به طور مفصل درباره 
اینکه چگونه بغدادی سللوریه را »دزدیده« و منابع آن را بلله عراق منتقل کرده 
سخن می گوید. وی همچنین در صحبت های خود به شدت از عمر الشیشانی، 
از رهبران داعش تعریف می کند و وی را مردی قوی می داند که توسط بغدادی 

فریفته شده است. 
عبیده درباره ساختار داعش نیز توضیح می دهد و می گوید بغدادی در رأس این 
ساختار قرار دارد. در عین حال، فردی که عملیات های نظامی این گروه را کنترل 
می کند، شاکر وهیب، یک تبعه سعودی است که به تازگی به سمت فرمانده کل 
نظامی داعش منصوب شده است. وی همچنین اخبار مربوط به کشته شدن حجی 
بکر، دستیار بغدادی را رد کرده و می گوید که وی هنوز زنده است. به گفته وی، 
بسیاری از رهبران داعش که خبر مرگ آن ها در رسانه ها منتشر شده، هنوز زنده 
هستند. این افراد شایعه مرگ خود را منتشر می کنند تا بتوانند پس از آن به راحتی 

و بدون دردسر به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در پاسخ به سللوالی درباره فعالیت های گروه داعش در شبکه های اجتماعی 
می گوید بسیاری از گردانندگان صفحات این گروه، مبارزان عادی هستند که با 
نام های مستعار به فعالیت می پردازند و برخی از آن ها حتی جایگاه و سمت خود 

در داعش را نیز به صورت دروغین بیان می کنند.
به گفته عبیده، داعش به شللدت از کمبود نیروی انسانی رنج می برد و به همین 
دلیل، به برخی گروه ها و قبایل فشللار می آورد تا به آن ابللراز وفاداری کنند. وی 
 می گوید: »شللمار واقعی مبارزان کنونی داعش در سللوریه از 10 هزار نفر فراتر 
نمی رود و از آغاز تاکنون، حدود 2000 تن از نیروهای آن نیز در سللوریه کشته 

شده اند«. 

اعترافات جالب يکی از اعضای سابق گروه های تکفیری در سوريه 

شللماره تماس قید شللده در آگهی مزایده شرکت عمران 
مجلسی شللهر جدید مجلسللی که مورخ 93/5/1 به چاپ 
رسللیده اسللت به این صورت 52472228-031 اصاح 

می گردد. 

اصالحیه
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ارتقای مهارت های افراد، بهترین راهکار برای اشتغال زایی است
 فرماندار اصفهان گفت: توس��عه کارآفرینی و ارتقای مهارت های افراد، بهترین راهکار 
برای اشتغال زایی است.فضل اهلل کفیل با اش��اره به نقش و جایگاه کارآفرینی و ارتقای 

مهارت های افراد در جامعه بر اهمیت ارتقای مهارت های افراد تاکید کرد. 
3

یادداشت

پرداخت۹۰ درصد از هزینه های 
بیماران »شیمی درمانی« و »ام اس« 

مدی��ر درمان تأمی��ن اجتماع��ی اصفهان گف��ت: بیماران 
ش��یمی درمانی و بیم��اران مبت��ا به MS اصفه��ان تنها 
۱۰ درص��د از هزینه های خ��ود را پرداخت می کنند و ۹۰ 
 درصد از هزینه های درمان توسط سازمان تامین اجتماعی 
 پرداخت می ش��ود. علی اعتصام پور با اشاره به هزینه های

 انجام ش��ده ب��رای بیماران اصفهانی اظهار ک��رد: تا پایان 
س��ال گذش��ته بیش از 568 میلیارد تومان ب��رای درمان 
بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی این استان هزینه شده و از 
این می��زان، بیش از ۱۹6 میلی��ارد و 735 میلیون تومان 
در بخش درمان مس��تقیم و بالغ ب��ر 37۱ میلیارد و 345 

میلیون تومان در بخش درمان غیرمستقیم هزینه شد.

طرح تابستانه برخورد با متخلفان 
حادثه ساز در اصفهان اجرا می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: طرح تابس��تانه پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
اصفهان در برخورد با متخلفان حادثه س��از بعد از عید فطر تا 

پایان شهریور در این استان اجرا می شود.
تابس��تانه  ط��رح  ب��ه  غام��ی  حس��ین  س��رهنگ 
اصفه��ان  اس��تان  رانندگ��ی  و  راهنمای��ی  پلی��س 
 اش��اره و اظه��ار ک��رد: ط��رح تابس��تانه در 2 مرحل��ه 
اجرا می شود که مرحله نخست آن از تا آغاز ماه مبارک رمضان 
بوده و مرحله دوم بعد از عید فطر تا پایان شهریور اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح با رانندگانی ک��ه تخلفات حادثه خیز 
دارند، برخورد جدی ش��ده و در این طرح تش��دید برخورد با 

موتورسواران متخلف انجام می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به افزایش نیروهای پلیس برای اجرای طرح 
تابستانه، بیان کرد: در حال حاضر نیروهای پلیس تا یک سوم 
افزایش یافته و از نیروی های ستادی و انتظامی برای اجرای 

این طرح استفاده می شود.

کنارگذر غرب اصفهان تا پایان 
شهریورماه به بهره برداری می رسد

معاون عمرانی اس��تاندار اصفه��ان گفت: با رفع مش��کات 
 اعتباری پ��روژه کنار گذر غ��رب اصفهان از س��وی اداره کل 
راه و شهرس��ازی، پیش بینی می ش��ود که این پروژه تا پایان 

شهریور امسال به بهره برداری کامل برسد.
 محمدعلی طرفه پیرامون پروژه های عمرانی کنار گذر شرقی 
و غربی اصفهان اظهار کرد: کنار گذر غربی اصفهان بیش از 8۰ 
کیلومتر بوده که بخش عمده عملیات اجرائی آن انجام شده 
و مدیریت ملی دارد ولی از مکانیزم فاینانس داخلی پیمانکار 
و سرمایه گذاری شرکت سیمین س��پاهان با مشارکت دولت 

انجام شده است.
وی اف��زود: این پروژه مش��کات اعتباری داش��ت که وزارت 
راه و شهرس��ازی در چن��د م��اه گذش��ته از طری��ق اوراق 
 مش��ارکتی که قب��ا در اختیار داش��ت، به آن کم��ک مالی 
انجام داد و پیش بینی می ش��ود که در پایان 6 ماهه نخست 

امسال به بهره برداری کامل برسد.

 پیشگیری از اعتیاد باید منجر 
به کاهش تقاضا شود 

اصغر هدایت اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر 
باید به نحوی باشد که منجر به کاهش تقاضا گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فاورجان، 
اصغر هدایت فرماندار فاورجان افزود: حماس��ه آفرینی های 
مردم باعث افزایش ضریب امنیت ملی ش��ده و هیچ کس به 

خود جرئت تعرض به خاک کشور را نخواهد داد.
مدیر ارشد شهرس��تان با اذعان بر حمایت همه جانبه مردم 
از نظام در تمام عرصه ها تأکید نمود: باید به طور 24 س��اعته 
خدمت گذار ای��ن مردم باش��یم و در کوتاه ترین زمان ممکن 

مشکات آن ها را رفع کنیم. 
فرمان��دار فاورجان ب��ا تأکید ب��ر رویک��رد اجتماعی کردن 
پیشگیری از مواد مخدر خاطرنشان کرد: انواده ها باید بدانند 

که خود مسئول پیشگیری از اعتیاد فرزندانشان هستند.
 هدایت پیش��گیری از اعتی��اد را حائ��ز اهمیت دانس��ت و و 
یادآور شد: پیش��گیری باید به نحوی انجام شود که منجر به 

کاهش تقاضا گردد.

امکان رزرو اینترنتی بلیت شهر 
رویاها فراهم شد

امکان رزرو بلیت بزرگ ترین پا رک بازی خاورمیانه برای عاقه 
مندان به حضور در این شهربازی مهیج فراهم شد.

ب��رداری  به��ره  آس��تانه  در  ایمن��ا  گ��زارش  ب��ه 
رس��می از ش��هر رویاه��ا ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن و 
 پیش��رفته ترین پ��ا رک ب��ازی خاورمیان��ه و درخواس��ت 
هم وطن��ان ب��رای حض��ور در ای��ن م��کان مهی��ج، لینک 
رزرو اینترنت��ی ای��ن ش��هربازی ب��ر روی درگاه الکترونیکی 
ش��هرداری اصفهان فع��ال ش��د.روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان اعام ک��رد: م��ن دان ب��رای حض��ور در پ��ا رک 
 ب��ازی ش��هر رویاه��ا صرف��ا از طری��ق مراجع��ه به س��ایت 
isfahan.ir می توانن��د ب��رای تعیی��ن زمان حض��ور خود 
در این پ��ا رک بازی بلی��ت رز رو نماین��د.درگاه الکترونیکی 
ش��هرداری اصفهان که به تازگی از نس��خه جدی��د خود نیز 
رونمایی کرده است این امکان را به عاقه مندان می دهد تا با 
تعیین روز حضور در پا رک ب��ازی و اعام تعداد نفرات همراه 
 بتوانند ب��ا برنامه ریزی قبلی هیجان ش��هر رویاه��ا را تجربه

 نمایند.
گفتی است ورود به ش��هر رویاها صرفا با رزرو قبلی از طریق 

درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان امکان پذیر می باشد.
درس��ایت رزرو بلیت این پ��ا رک بازی جزیی��ات مربوط به آ 
 درس و نقش��ه ش��هربازی به صورت کامل قابل بهره برداری

 می باشد.

اخبار کوتاه
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مدیر کل دفتر ش��هری و شوراهای اس��تانداری اصفهان 
در شهرداری فاورجان حضور یافت و از نزدیک در جریان 

برنامه ها و پروژه های آن قرار گرفت.
در ای��ن دیدار که با حضور ش��هردار، معاون��ان و اعضای 
شورای اسامی ش��هر فاورجان صورت گرفت، کمالی 
به میزان تخصیص ع��وارض آالیندگ��ی و ارزش افزوده 
به شهرداری ها اش��اره کرد و گفت: مطابق فرایند فعلی 
 جمعیت ش��هری ماک تقس��یم و تخصیص اعتبارات 
ارزش افزوده و عوارض آالیندگی پیش بینی شده است. 
 اما این س��از و کار کامل نیس��ت به همین جهت در نظر 
قرار دادن ش��اخص های دیگری از جمل��ه، میزان تردد، 
حوادث و حوادث آالیندگی ش��هرها در کنار ش��اخص 
جمعیت برای تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
که در س��ال آینده صورت می گیرد داده ش��ده اس��ت و 
امیدواریم با اصاح این روند، شرایط تخصیص اعتبارات 
مطلوب تر گردد . وی از شوراهای شهر خواست تا در این 

خصوص افزایش می��زان اعتبارات ارزش افزوده ش��هر، 
طی هماهنگی با ش��ورای عالی اس��تان ها،این امر را در 
اولوی��ت برنامه های خود ق��رار دهن��د .وی همچنین بر 
اهتمام شهرداری ها و ش��وراهای اسامی شهر به تقویت 
درآمده��ای پایدار ش��هرداری ها تأکید ک��رد و گفت : با 
اصاح سیاس��ت های درآم��دی ش��هرداری ها مطابق با 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اصاح نرخ عوارض 
و تأکید تبدیل عوارض متداول ش��هرداری به عوارض و 
بهای خدمات و تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه 
خدمات عمومی و ش��هری، نگهداری و نوسازی و عمران 
ش��هری و نیز تبدیل عوارض موضوع درآمد ش��هرداری 
از عوارض اماک به عوارض ناش��ی از مصرف و خدمات 
می توان به توسعه پایدار شهری دست یافت. وی از اعضای 
شورای شهر خواس��ت تا با کار کارشناسانه در اجرای هر 
چه بهتر قانون برنامه پنجم جهت بهبود مدیریت شهری 
اقدام کنند .مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان ضمن تقدیر از عملکرد ش��هرداری فاورجان، 
اب��راز امیدواری کرد ب��ه زودی این ش��هرداری در جمع 
شهرداری های تراز اول اس��تان قرار گیرد.در ابتدای این 
دیدار دکتر امیر احمد زند آور شهردار فاورجان به ارائه 
گزارش از روند فعالیت های انجام ش��ده و در دست اقدام 
شهر فاورجان اشاره کرد و گفت : به همت کادر شهرداری 
فاورجان در سال ۹3 بودجه ش��هرداری از 4/3 میلیارد 
تومان به ۱۱ میلیارد تومان بودج��ه نقدی و ۱۱ میلیارد 

تومان بودجه مشارکتی افزایش پیدا کرد.
وی افزود : در ح��ال حاضر بیش از 8 پ��روژه عمرانی و 
خدماتی در حال انجام است و امیدواریم این روند تا پایان 

سال ادامه یافته و به عمران و آبادی شهر کمک کنیم .

وزیر بهداشت گفت: خانواده هایی که تک فرزند هستند، 
خیلی ریس��ک می کنند، بزرگ ترین سرمایه هر انسان 
فرزند اوست و باعث تأسف اس��ت که کسی از این نظر 
کم توان و کم س��رمایه باش��د، من هم فک��ر نمی کردم 
یک فرزندم را از دس��ت بدهم.سید حس��ن قاضی زاده 
هاشمی درباره موضوع جمعیت گفت: به نظر من بهتر 
اس��ت هر خانواده ایرانی 3 فرزند داشته باشد، این را به 
عنوان یک پدر می گویم نه به عنوان وزیر بهداشت، یک 
مسئول و از این حرف ها زیرا خود من هم در این مورد 

مصیبت دیده ام.
وزیر بهداش��ت گفت: در زندگی اتفاق��ات زیادی پیش 
می آید، من هرگز تص��ور نمی کردم که ی��ک بچه ام را 
در س��نین کودکی از دس��ت بدهم، این برای من یک 
مصیب بزرگ بود، کسانی که تک فرزند هستند، حتی 
خانواده هایی که 2 فرزند دارند، خیلی ریسک می کنند، 
اگر خدای نکرده توی زندگی شان مصیبتی پیش بیاید، 

تمام زندگی شان را باخته اند و از دست داده اند، آنچه من 
در مورد جمعیت و تعداد فرزندان می فهمم این است.

وی به خبرنگار فارس گفت: مایه تأس��ف است که آدم 
در قسمتی که مربوط به خودش است و سرمایه اصلی 
زندگی اوست، کم سرمایه باشد، اگر بتوانیم این موضوع 
را صادقانه به مردم بگویی��م و صحیح منتقل کنیم من 

معتقدم که جامعه می پذیرد، به زور و اجبار نیست.
وزیر بهداش��ت اضافه کرد: در مورد کس��ی که در این 
زمین��ه تخلف می کن��د و منجر ب��ه این می ش��ود که 
خانواده ها دچار مش��کات روحی و جسمی شوند باید 
مطابق قانون با آن ها برخورد کنیم. البته در مورد قانونی 
که در مجلس مطرح شده و برای برخی کارها مثل سقط 
جنین و وازکتومی مجازات در نظر گرفته اند من درست 
نمی دانم منظورشان پدر و مادر هم هست یا فقط کادر 
پزشکی مد نظر است.وی گفت: به طور کلی آنجاهایی 
که آس��یبی به کسی وارد می ش��ود، هر کسی که باشد 
اعم از کادر پزشکی و هر کس دیگری که باشد باید با او 
برخورد کنیم. این را به طور عام می گویم، حتی گاهی 
حکومت و دولت هم وارد آسیب به مردم می شوند مانند 
موضوع آلودگی هوا و غیره.وزیر بهداشت ادامه داد: باید 
از این مس��یر جلو برویم به خصوص اینکه ما به رش��د 
جمعیتی احتیاج داریم که مولد باش��د و اگر بخواهیم 
جمعیت افراد مولد جامعه باال برود و تعدادش��ان زیاد 
ش��ود، با افرادی که عمدت��اً در طبق��ه تحصیل کرده 
هس��تند، طبیعی اس��ت که باید با زبان مدارا و منطق 
صحبت کنیم.سید حسن قاضی زاده هاشمی هم اکنون 
3 فرزند دارد و یک فرزند خود را سال ها پیش در سنین 

کودکی از دست داده است.

آمارها نش��ان می دهد 3۰ درصد تلفات رانندگی در فصل تابستان است و 
در بین ماه های سال، ش��هریور با ۱2.8 درصد و فروردین با ۹.5 به ترتیب 

بیش ترین تلفات رانندگی را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش )ایس��نا(، آمارهای تلفات رانندگی نشان می دهد که سه چهارم 
فوتی ها آقایان و یک چهارم فوتی های س��وانح رانندگی خانم ها هس��تند.

همچنین از بین تلفات رانندگی افراد با شغل آزاد باالترین میزان فوتی ها با 
28.۹ درصد و خانم های خانه دار ب��ا ۱5.8 درصد و کارگران با ۱۰.3 درصد 
در ردیف های دوم و سوم هس��تند.طبق آمار 4۹.5 درصد فوتی ها به دلیل 
برخورد دو وسیله نقلیه، ۱3.2 درصد برخورد با عابر و 28.8 درصد واژگونی 

است.
همچنین در بخش تلف��ات عابر پیاده ب��ه ترتیب ابتدا مازن��دران با ۱۰.4 
درصد ، س��پس گیان ب��ا ۹.3 درصد و در ادامه خراس��ان رض��وی با 6.7 
درصد، فارس با 6.6 درص��د، تهران با 5.6 درصد، خوزس��تان و آذربایجان 
غربی ه��ر دو ب��ا 4.6 درص��د بیش تری��ن تلف��ات را دارند.همچنین هفت 

 اس��تان ذکر ش��ده در مجموع با 47.8 درصد تلفات عابر پی��اده را به خود
 اختصاص داده اند.

بنابر گزارش بررسی علت سوانح رانندگی نش��ان می دهد که 3۰.8 درصد 
تصادفات به دلیل بی توجهی به جلو )عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی(، 
25.2 درصد انحراف به چپ، 22.6 درصد س��رعت غیرمجاز، ۹ درصد عدم 
توانایی کنترل وس��یله، 5.6 درصد رعایت نکردن ح��ق تقدم و 6.8 درصد 

سایر موارد است.
همچنین آمار ارائه شده نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد تلفات تصادفات 
رانندگی در کشورهای با درآمد متوس��ط و کم اتفاق می افتد که تنها مالک 

48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده در جهان هستند.
همچنین با در نظر گرفتن این مس��ئله که ایران در مرحله ای خاص از رشد 

وسایل نقلیه که به رشد انفجاری مرسوم است قرار گرفته و مطابق تجارب 
 س��ایر کش��ورها، درگذر از این مرحله، تعداد تصادفات و تلفات رانندگی 
رش��د خواهد یافت که پیش��گیری از این س��نا ریو نیازمن��د عزم جدی 
برنامه ری��زان و کارشناس��ان مرتب��ط ب��ا ایمن��ی و مدیری��ت هماهنگ و 

سرمایه گذاری کان در سطح ملی است.
بر اساس آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی دستگاه های 
عضو کمیسیون ایمنی راه ها و سایر دستگاه های موثر در کاهش حوادث و 
تلفات حمل و نقل ش��امل نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرس��ازی )راه و 
ترابری سابق(، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت 
 مع��دن و تجارت )صنای��ع و مع��ادن س��ابق(، وزارت آم��وزش و پرورش، 
وزارت کش��ور، وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی )بیمه مرکزی ایران(، سازمان صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی 
 کش��ور و س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر جمهوری اس��امی

 ایران است.

دیدار مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری اصفهان با شهردار فالورجان

اجرای 8 پروژه عمرانی و آبادانی در فالورجان 

۹۰ درصد تلفات تصادفات در کشورهای متوسط است

پرسانحه ترین ماه های سال کدام اند؟

وزیر بهداشت :خانواده های تک فرزند خیلی ریسک می کنند 

فکر نمی کردم یک فرزندم را از دست بدهم
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رئیس س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور 
گف��ت: نتیجه مرحله اول کنکور سراس��ری 
۹3 ام��روز )یکش��نبه ۱2 م��رداد( س��اعت 
 ۱4 از طری��ق س��ایت س��ازمان س��نجش 
منتش��ر می ش��ود و داوطلب��ان می توانند با 
اطاعات کارت اعتباری و ش��ماره پرونده و 
مشخصات ثبت نامی کارنامه خود را مشاهده 
کنند.دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری 
اعام نتایج اولی��ه کنکور ۹3 ب��ا اعام این 
مطلب اف��زود: ویژه نامه انتخاب رش��ته روز 
دوش��نبه ۱3 مرداد همزمان بر روی سایت 
س��نجش و پیک سنجش منتش��ر می شود. 
همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته بر 
روی سایت سنجش قرار گرفته و داوطلبان 
می توانند ظرفیت و ضوابط را مشاهده کنند.

وی اف��زود: انتخاب رش��ته مج��ازی از روز 
دوشنبه ۱3 مرداد با پرداخت ۱5 هزار تومان 
فعال می ش��ود و داوطلبان از روز چهارشنبه 
۱5 مرداد تا روز دوشنبه 22 مرداد می توانند 
در فرآیند انتخاب رشته اصلی شرکت کنند. 

همچنین پاس��خنامه 7۰ هزار داوطلب اول 
گروه های آزمایشی با کلید در روز چهارشنبه 
۱5 مرداد منتشر می شود.خدایی یادآور شد: 
اعام نتایج نهایی در نیمه دوم ش��هریورماه 

انجام می گیرد.
گروه ه�ای  در  قبول�ی  ش�انس 

آزمایشی 5 گانه
وی با اشاره به آمار حاضرین در جلسه کنکور 
سراس��ری ۹3 گفت: بیش از ۹۹2 هزار نفر 
حاضرین جلس��ه بودن��د که تقریب��ا تمامی 
آن ها مجاز به انتخاب رشته شدند . ظرفیت 
اعامی دانشگاه ها 6۹5 هزار و 6۹7 نفر است 
و شانس قبولی به طور کلی 7۰ درصد است. 
اما در گروه های آزمایشی بر اساس ظرفیت 
 متفاوت اس��ت.رئیس س��ازمان س��نجش 
اضافه کرد: گروه ریاض��ی 65 هزار نفر مازاد 
ظرفیت دارد. برای ۱۹۱ هزار شرکت کننده 
گروه ریاضی بیش از 254 هزار نفر ظرفیت 
وجود دارد. در گروه تجرب��ی 443 هزار نفر 
ش��رکت کننده داری��م که ظرفی��ت ۱۹۰ 

هزار نفر است که ش��انس قبولی 43 درصد 
 است. در گروه علوم انس��انی 2۱7 هزار نفر 
ش��رکت کننده داریم که ظرفیت نیز 2۱3 
هزار نفر است که ش��انس قبولی در آن ۹۹ 
درصد اس��ت. در گ��روه هنر 4۰ ه��زار نفر 
شرکت کننده با ۱6 هزار نفر ظرفیت شانس 
قبولی 4۰ درص��د و گروه زبان ب��ا ۹۹ هزار 
نفر ش��رکت کننده و 2۰ ه��زار نفر ظرفیت 
شانس قبولی 2۱ درصد اس��ت.وی با اشاره 
به ظرفیت های اعام شده دوره های مختلف 
تحصیلی در دانش��گاه ها گفت: از 6۹7 هزار 
و 6۹5 نفر ظرفیت اعام ش��ده ۱۱۰ هزار و 
8۱8 نفر در دوره روزانه، 28 هزار و 543 نفر 
در دوره شبانه یا نوبت دوم، 4 هزار و 5۹5 نفر 
در دوره مج��ازی و بین الملل و پردیس های 
خودگردان، 8۰4 نفر در دوره نیمه حضوری، 
۱66 هزار و 83 نفر در غیرانتفاعی، ۱5 هزار 
و 52 نفر در فرهنگی��ان و 36۹ هزار و 848 
نفر در پی��ام نور پذیرفته می ش��وند.خدایی 
یادآور ش��د: از میان ظرفیت اعامی، 3۹۹ 

هزار و 473 نف��ر در ظرفیت ب��دون آزمون 
یعنی معادل 58 درصد با استفاده از سوابق 
تحصیلی پذیرفت��ه می ش��وند و 2۹6 هزار 
نفر معادل 42 درص��د در ظرفیت با آزمون 

پذیرفته می شوند.
تغییرات آزمون سراس�ری ۹3 در 

نحوه پذیرش

وی با اش��اره به تفاوت های آزمون سراسری 
سال ۹2 با ۹3 گفت: اولین تفاوت مهم تاثیر 
قطعی 25 درصدی س��وابق تحصیلی است 
که ممکن اس��ت نمره را کاه��ش یا افزایش 
دهد. تغییر دیگر نیز قانون جامع ایثارگران 
است که دامنه ش��مول به فرزندان جانبازان 
25 درصد هم تسری پیدا کرد و ظرفیت هم 
2۰ درصد تعیین شده است.رئیس سازمان 
س��نجش اضافه کرد: تغییر ش��یوه پذیرش 
در پردیس ه��ای خودگردان دانش��گاه های 
علوم پزش��کی ه��م از دیگر تغیی��رات بود 
که از ش��یوه نیم��ه متمرک��ز در س��اله ای 
 گذش��ته به ش��یوه متمرکز در امسال تغییر 
پیدا ک��رد و داوطلب��ان با مطالع��ه ضوابط 
 مربوط��ه می توانند رش��ته های پزش��کی، 
دندان پزشکی و داروسازی را انتخاب کنند.

وی از امکان ثبت نام مجدد برای رشته های 
 بدون آزم��ون برای کلی��ه اف��راد متقاضی 
خبر داد و گفت: از زمان فعال شدن انتخاب 
 رش��ته اف��راد متقاضی ک��ه در کنک��ور هم 
ش��رکت نکرده اند می توانند ضمن ثبت نام 
نسبت به انتخاب کد رشته محل های بدون 
آزمون در دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش 

عالی اقدام کنند.خدایی درباره انتخاب رشته 
و تفاوت های آن نسبت به سال گذشته گفت: 
داوطلبان توجه داشته باشند که امسال نحوه 
انتخاب رشته به دلیل تغییرات سهمیه ها و 

نمرات متفاوت است .
انتخ�اب رش�ته مج�ازی 25۰ کد 

رشته پیشنهاد می دهد
وی با اشاره به سیستم انتخاب رشته مجازی 
خاطرنشان کرد: ما در سیستم انتخاب رشته 
مجازی امسال تمامی پذیرفته شدگان سال 
۹2 را بر اساس ضوابط و سهمیه های امسال 
دوباره گزینش کردیم و نتایجی که بد ست 
آمد را در سیس��تم انتخاب رش��ته مجازی 
قرار داده ایم ک��ه نزدیک ترین نم��رات را به 
نمرات داوطلبان خواهد داش��ت و می تواند 
راهنمای بسیار موثری باشد. بسته انتخاب 
رش��ته مجازی 25۰ کد رشته را به داوطلب 

پیشنهاد می دهد.
اعالم ظرفیت دانشگاه آزاد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
نوع پذیرش در دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان 
در کارنامه کد دسترس��ی به کد رشته های 
دانشگاه آزاد دارند که بر اساس آن می توانند 
کد رش��ته های با آزم��ون دانش��گاه آزاد را 
انتخاب کنند. سال گذش��ته 435 هزار نفر 
ظرفیت از سوی دانشگاه آزاد اعام شده بود 

که امسال هم همین تعداد است. 
 پی�ش بین�ی زم�ان برگ�زاری کنکور 

سال ۹4
وی درباره زم��ان احتمال��ی برگزاری 
کنکور سراس��ری ۹4 گفت: آزم��ون به طور 
قطع پی��ش از ماه مبارک رمض��ان در پایان 
خردادماه برگزار می شود اما زمان قطعی آن 
پس از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش 
و عدم تداخل با امتحانات پیش دانش��گاهی 

اعام می شود.
خدایی درب��اره قانون افزایش تاثیر س��وابق 
تحصیلی در پذیرش گفت: بر اساس قانون، 
این س��هم باید به طور تدریجی افزایش یابد 
و پس از استانداردسازی امتحانات کشوری 
و هماهن��گ خواهد ب��ود و مصوبه ش��ورای 
س��نجش و پذیرش این اس��ت که پوشش 
پذیرش ب��دون آزمون به 85 درصد برس��د 
در مدت چهار س��ال که ما امسال به پوشش 
7۰ درصدی رسیدیم که باز هم افزایش این 
موضوع به برآوردهای س��ال جاری بستگی 

دارد.

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

امکان انتخاب رشته مجازی برای داوطلبان کنکور
شانس قبولی 7۰ درصدی داوطلبان

 انتخاب رش�ته مجازی از روز 
دوشنبه 13 مرداد با پرداخت 
15 هزار تومان فعال می ش�ود 
و داوطلبان از روز چهارشنبه 
15 مرداد تا روز دوش�نبه 22 
م�رداد می توانن�د در فرآیند 
انتخاب رش�ته اصلی شرکت 
کنند همچنین پاس�خنامه 7۰ 
هزار داوطل�ب اول گروه های 
آزمایش�ی ب�ا کلی�د در روز 
چهارش�نبه 15 مرداد منتشر 

می شود



اخبار کوتاهيادداشت

 فوالد موفق به ساخت قطعات 
تندر ۹۰ برای رنوی فرانسه شد

     ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان موفق به س��اخت قطعه 
تقویتی اکسل عقب تندر L۹۰( ۹۰( برای شرکت رنو فرانسه 

)DIMAT( شد.
این محصول با گری��د S۴۲۰MC طبق اس��تاندارد جهانی 

EN۱۰۱۴۹، ساخته شده است. 
کارشناس متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، اف��زود: نمونه ورق ها و آلیاژ تولید ش��ده برای انجام 
آزمایش��ات ش��یمیایی و خواص مکانیکی و فیزیکی به مرکز 
تحقیقات مواد فرانسه )DIMAT( ارسال شده و کلیه خواص 

فوالد مذکور مورد تایید این مرکز قرار گرفته است . 
 ش��اهرخ پور مس��تدام اضافه کرد: با تولید این ن��وع ورق در 
 ف��والد مبارک��ه از ای��ن پ��س ب��ه واردات قطع��ات تقویتی 
پیش ساخته برای ساخت اکس��ل عقب خودرو L۹۰ نیازی 
نیس��ت. گفتنی اس��ت ش��رکت فوالد مبارکه از شرکت های 
پیش��رو ایرانی اس��ت که در زمینه تولید ورق ه��ای فوالدی 

فعالیت می کند. 

 صادرات استان 16 درصد رشد

 را تجربه کرد
اس��تان اصفهان در چهار ماهه س��ال ج��اری از لحاظ ارزش 
صادرات ۱6 درصد، ارزش واردات ۲8 درص��د، از لحاظ امور 
مس��افری و کس��ب درآمد عمومی ۲۱ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش فعالیت داشته که این میزان فعالیت 
و عملک��رد، گمرک های اس��تان اصفه��ان را در رتبه چهارم 

استان های کشور قرار داد.
در چهار ماهه سال جاری استان اصفهان با صادراتی به ارزش 
بیش از 8۲7 میلیون دالر و به وزن بیش از یک هزار و ۱6۹تن 
کاال در رتبه چهارم استان های صادراتی کشور قرار گرفت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱5 درصد کاهش 

و از لحاظ ارزش ۱6 درصد افزایش داشته است.

 27 چاه جديد در شهر اصفهان 
در مدار تأمین آب قرار گرفت

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر حدود ۲7 حلقه چاه آب در س��طح ش��هر و در 
برخی از نقاط مرتبط با اصفهان ب��زرگ در مدار بهره برداری 

قرار گرفته است .
مجتبی قبادیان با اش��اره به اقدامات ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در خصوص حفر چاه، اظهار داشت: ۱۱۲ محل 
در اصفهان برای حفر چاه های بحران، نقطه یابی شده و مجوز 

حفر 76 حلقه چاه نیز صادر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 5۰ حلقه چاه در ش��هر 
 اصفهان و نقاط��ی که متصل ب��ه اصفهان ب��زرگ بوده،حفر 

شده است.

بررسی تفاوت های صنعت خودرو 
ايران و کره در پايش

     برخی افراد قربانی رباخواری در قالب یک برنامه تلویزیونی 
در شبکه ۱ سیما حضور می یابند.

در برنامه این هفته، تفاوت های صنعت خودرو در ایران و کره 
جنوبی با حضور سعید سوزنچی بررسی می شود. 

هادی ش��ریفی افزود: در بخش دوم برنامه این هفته نیز، دو 
کارآفرین قربانی ربا، با حضور در استودیوی برنامه تجربیات 
 خ��ود را از نح��وه گرفتار ش��دن و رهایی از این پدیده ش��وم 

تشریح می کنند. 
سوال نظرس��نجی برنامه این هفته به این ش��رح است: آیا به 
وعده های خودروس��ازان درباره افزایش کیفیت خودروهای 
داخلی در این دهه، اعتماد دارید؟ ۱- بله ۲-خیر برنامه پایش 
یکشنبه شب ها ساعت ۲۳ از شبکه اول سیما پخش می شود.
زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل بانک مرکزی تمدید شد

زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تا 
پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد.

بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم کرد: ش��ورای 
پول و اعتبار در یک هزار و صد و هشتاد و دومین جلسه خود 
در بیس��ت و چهارم تیرماه نود و س��ه با تمدید مهلت انطباق 
 صرافی ها با »دس��تورالعمل تاس��یس، فعالی��ت و نظارت بر 
صرافی ها« تا پایان شهریورماه سال جاری موافقت کرده است.

پیش از این مهلت زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل بانک 
مرکزی تا اول مردادماه تعیین شده بود.

آغاز تابستان با تورم 24/2 درصدی 
تورم تیر ماه با کاهش ۲ درصدی نس��بت به ماه قبل به ۲۴.۲ 
درصد رس��ید. ش��اخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری در تیر ماه س��ال جاری به ۱8۹.7 رسید.

براین اساس تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد ۲.5 درصد 
افزایش یافته است.همچنین تورم نقطه به نقطه در تیر ماه با 
۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱۴.5 درصد رسید. 
تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۳ 
نیز نسبت به دوره مشابه س��ال قبل یعنی نرخ تورم به ۲۴.۲ 
درصد در اولین ماه تابستان رس��ید تا نسبت به خرداد ماه دو 
درصد کاهش یافته باشد.بنابر گزارش مرکز آمار، شاخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانی��ات« در تیر ماه با 
رشد ۳.۲ درصدی به ۲۲۲.۹ رسید.این در حالی است که تورم 
نقطه به نقطه این گروه 8.۲ درصد و ن��رخ تورم ۱۲ ماهه آن 
۳۱.۲ درصد گزارش شده است.همچنین شاخص اصلی گروه 
خوراکی ها در تیرماه به ۲۲۰.5 رس��ید که نسبت به ماه قبل 
۳.۴ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در این گروه 8.۲ 
درصد و تورم ۱۲ ماهه نی��ز ۲7.6 درصد بود.بنابراین گزارش 
ش��اخص گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نیز 
در تیر ماه سال جاری با رشد ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل 
به ۱78.۳ رسید.این درحالی است که تورم نقطه به نقطه این 
گروه ۱8 درصد و تورم ۱۲ ماهه آن ۲۲.۲ درصد بوده اس��ت.

مرکز آمار در حالی از تورم ۲۴ درصدی تی��ر ماه خبر داد که 
بانک مرکزی نیز تورم این ماه را ۲5.۳ درصد اعالم کرده بود.

4
سکه در اصفهان ۹۷۴ هزار تومان معامله شد

     با کاهش بهای اونس و همچنین دالر، بعد از تعطیالت چند روزه عید فطر، دیروز هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی در اصفهان ۹۴7 هزار تومان معامله شد.دیروز در بازار اصفهان قیمت هر نیم سکه ۴76 هزار 

تومان، ربع سکه ۲7۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱75 هزار تومان اعالم شد.
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15 بازار مرغ بدون آنت�ی 
بیوتیک در اصفهان

عدم افزايش سقف 
تسهیالت مسکن

     مسئول روابط عمومی بانک مس��کن گفت: بانک مسکن هیچ گونه 
طرحی در مورد افزایش سقف تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم 

استفاده از تسهیالت مسکن ندارد.
 به نقل از روابط عمومی بانک مس��کن، مس��عود ایزدی اظهار داشت: 
در ح��ال حاضر بانک مس��کن طرح��ی در مورد افزایش تس��هیالت 
 خری��د، اح��داث و تعمی��ر واح��د مس��کونی از مح��ل اوراق گواهی

 حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در دستور کار ندارد. 
وی با  اشاره به طرح هایی که طی روزهای اخیر در رسانه های عمومی 
 کش��ور در مورد افزایش س��قف تس��هیالت در بخش مسکن مطرح 
 ش��ده اس��ت، اف��زود:  این ط��رح ه��ا  به هی��چ عن��وان مرتب��ط با

 تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
نیست.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت اداره کل دامپزشکي اصفهان گفت: 
در حال حاض��ر ۱5 مرکز فروش مرغ بدون آنتی بیوتیک در ش��هر 

اصفهان وجود دارد.
سید رضا موسوی اظهار داشت: به منظور دسترسی آسان مردم به 
 مرغ های بدون آنت��ی بیوتیک این نوع مرغ ه��ا را در بازارهای کوثر 
توزیع کردیم.وی به ۱5 مرکز فروش مرغ های بدون آنتی بیوتیک 
در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: عدم آگاهی مردم از مراکز فروش 
و عرضه مرغ بدون آنتی بیوتیک سبب ش��ده که از این نوع مرغ ها 
در اصفهان استقبال خوبی نشود.موس��وی به یک مرکز توزیع مرغ 
بدون آنتی بیوتیک اش��اره کرد و افزود: شرکت تعاونی ارغوان تنها 
 شرکت توزیع کننده و شرکت فارم نیز تنها تولید کننده مرغ بدون 

آنتی بیوتیک می کند.

بازار میوه و تره بار پس از ماه رمضان با تغییرات و نوسانات 
متعددی مواجه ش��ده که می توان به ثابت  ماندن قیمت 
صیفی جات، کاهش قیمت هندوانه و افزایش چند برابری 

قیمت انواع میوه های تابستانی اشاره کرد.
اگرچه قیم��ت انواع می��وه و تره بار به وی��ژه محصوالت 
جالیزی در ماه رمضان قدری افزای��ش پیدا کرد اما بازار 
 این محصوالت پس از ماه رمضان ب��ا تغییرات متعددی 
مواجه ش��ده اس��ت که به گفت��ه کارشناس��ان هر یک 
دلیل خاصی از نرس��یدن ب��ار از مراکز تولی��د به مراکز 
عمده فروش��ی میوه و تره بار تا پایان پی��ک مصرف این 

محصوالت دارد.
ثابت ماندن قیمت صیفی جات

قیمت ان��واع صیفی جات در ب��ازار پس از م��اه رمضان 
تغییر چندانی نکرده اس��ت؛ به گونه ای که هر کیلوگرم 
سیب زمینی همانند ماه گذشته حدود ۲۳۰۰ تا ۲5۰۰ 
به دس��ت مصرف کننده می رس��د و قیمت هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی نیز با کاهش اندکی به حدود ۱5۰۰ تومان 
برای مصرف کننده رسیده است البته قیمت خرده فروشی 
پیاز همچنان بدون تغییر کیلوی��ی حدود ۲۰۰۰ تومان 

است.
کاهش قیمت هندوانه پس از ماه رمضان

یکی دیگر از انواع محصوالت��ی که پس از ماه رمضان هم 
با تغییرات قیمت مواجه شده اند انواع قیمت محصوالت 
 جالیزی اس��ت ک��ه در این می��ان می توان ب��ه کاهش 
قابل توجه قیمت هندوان��ه در بازار اش��اره کرد چرا که 
هر کیلوگرم از این محصول در بازار م��اه رمضان حدود 
۱۲۰۰ تومان به دس��ت مصرف کنندگان می رس��ید اما 
هم اکنون با کاه��ش قیمت عمده فروش��ی آن به حدود 
55۰ توم��ان، کیلوی��ی ح��دود 8۰۰ تومان به دس��ت 
مصرف کنن��دگان می رس��د.البته قیمت ه��ر کیلوگرم 
طالبی در ب��ازار عمده فروش��ی که پیش از م��اه رمضان 
ح��دود 7۰۰ تومان و قیم��ت خرده فروش��ی آن حدود 
۱5۰۰ تومان در س��طح ش��هر بود، با افزایش نسبی به 
کیلویی ۱6۰۰ تومان برای مصرف کننده رسیده است.اما 
در این میان قیمت خربزه به عنوان گران ترین محصول 

جالیزی در بازار میوه و تره بار بدون تغییر مانده اس��ت و 
 کیلویی حدود ۲5۰۰ تومان در بازار خرده فروشی عرضه 

می شود.
افزايش چند برابری قیمت میوه های تابستانی

افزایش چند برابری قیمت انواع میوه تابستانی از گیالس 
تا میوه های هسته داری مانند هلو، شلیل و غیره معنی دار 
و غیرمنطقی اس��ت که عل��ت آن جای تا م��ل دارد زیرا 
هر کیلوگرم گی��الس که پی��ش از ماه رمض��ان حدود 
7۰۰۰ توم��ان در ب��ازار عمده فروش��ی عرضه می ش��د 
حدود ۹۰۰۰ تومان به دس��ت مصرف کننده می رسید، 
قیمت عمده فروش��ی این محصول در ب��ازار پس از ماه 
رمضان ب��ه ۱۲ هزار توم��ان افزایش یافته ک��ه به گفته 
خرده فروشان میوه و تره بار خرید این محصول و فروش 
آن به کیلویی ۱5 ه��زار تومان به مردم ه��م دیگر برای 
آن ها صرفه اقتصادی ندارد.از س��وی دیگر قیمت دیگر 
انواع میوه های تابس��تانی هس��ته دار از جمله ش��لیل و 

هلو افزایش چش��م گیری داش��ته اس��ت که می توان به 
افزایش قیمت خرده فروش��ی این محص��والت از حدود 
6۰۰۰ تومان به 88۰۰ تومان اش��اره کرد که البته علت 
افزایش چش��م گیر قیمت از س��وی عمده فروشان میوه 
و تره ب��ار تا خیر در رس��یدن محموله ه��ا از مراکز تولید 
 ب��ه دلیل اخت��الل در سیس��تم حمل ونقل اعالم ش��ده

 است.

نگاهی به بازار میوه پس از ماه رمضان

هندوانه ارزان و میوه های تابستانی گران شد

2۰ مرداد قیمت ها از راه می رسند

 خودروسازان همچنان بر طبل گرانی می زنند 

پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه جوانان در حالی پس از 
تعطیالت عید فطر در بانک ها آغاز شده و مشکالت مربوط 
به توقف اعطای تسهیالت آن رفع شده است که هنوز محل 

تا مین اعتبارات این وام مشخص نیست.
 ب��ا هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفته بی��ن وزی��ر اقتصاد، 
رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها پرداخت 
وام ازدواج ک��ه قرار بود پس از تعطیالت عید فطر ش��روع 
شود، از امروز آغاز شده است و این تسهیالت با توجه به نیاز 

متقاضیان و افرادی که در لیست انتظار قرار داشتند، اعطا 
می شود.بر این اس��اس، از امروز بانک ها طبق اعالم قبلی، 
 آمادگی پرداخ��ت وام ازدواج به متقاضیان��ی که در نوبت 
قرار داشتند را دارند و مشکلی در پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج جوانان ندارن��د اما پرداخ��ت وام ازدواج از مدت ها 
قبل با مش��کالتی همراه ش��ده بود و در اصل اعطای این 
نوع تسهیالت متوقف شده بود تا جایی که باعث شد وزیر 

اقتصاد برای پاسخگویی در این زمینه راهی مجلس شود.

در حال حاضر با اولویت بن��دی که در منابع بانکی صورت 
گرفته است، پرداخت وام ازدواج آغاز شده است و هر یک 
از بانک ها تعدادی از پرداخت ها را پوشش می دهند. با این 
وجود هنوز نحوه تا مین اعتبار وام ازدواج مشخص نشده و 

معلوم نیست این مشکل چگونه حل شده است.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک مل��ی ایران از پرداخت 
۳۰۰ ه��زار فقره تس��هیالت ازدواج تا پایان ش��هریور ماه 
امس��ال خبر داده و گفته اس��ت که در این مدت ۱۰ هزار 
 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان 

پرداخت خواهد شد.
بانک مسکن نیز اعالم کرده نس��بت به افزایش تعداد وام 
قرض الحس��نه ازدواج به متقاضی��ان اقدام کرده اس��ت. 
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران هم از پرداخت 
 ۱5۰ هزار فق��ره از این تس��هیالت از س��وی ای��ن بانک

 خبر داده است.
این اقدامات بانکی ه��ا و وزارت اقتص��اد در پی تاکی دات 
رئیس جمهور ب��ر پرداخ��ت وام ازدواج در ایام عید فطر و 
 با پیگی��ری ویژه وزی��ر ورزش و جوان��ان و نوبخت معاون

 برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به میزان ۲ 
هزار میلیارد ریال تا مین انجام می شود. 

بر این اساس تا تاریخ ۹۲.۴.۱5 یک میلیون و ۱۹6 هزار و 
66۹ نفر در صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بودند. عدم ت��وازن بین مص��ارف و منابع قرض الحس��نه 
ازدواج به دو عامل محدودیت موج��ود برای جذب منابع 
قرض الحس��نه و تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف 

قرض الحسنه مربوط می شود.
به هر حال مدیران بانک ها از مردم درخواس��ت می کنند 
که از طریق افتتاح حس��اب قرض الحس��نه با واریز مبلغ 
کمی در شکس��تن قفل پرداخت وام ازدواج و این امر خیر 

سهیم باشند.

عضو کمیته آب اتاق اصفهان گفت: باید به این نکته توجه 
کرد که امنی��ت اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی اس��تان 
اصفهان در گرو امنی��ت رودخانه زاینده رود اس��ت و این 

موضوع باید محور فعالیت های رسانه ای در استان باشد.
احمد خاتون آبادی اظهار کرد: در شرایط کنونی که تاالب 
گاوخونی باید نقطه اصلی تمرکز رسانه ها در استان باشد، 

نیاز است رسانه ها همراهی بیشتری با هم داشته باشند.
وی ادامه داد: به دلیل خش��کی زن��ده رود حدود 8۰ هزار 
کش��اورز آس��یب دیده اند که امیدواریم مش��کالت آن ها 

برطرف شود زیرا تنها راه درآمد عده  زیادی از این کشاورزان 
کشاورزی بوده که اکنون زندگی آن ها با مشکل روبرو است.

این عضو کمیته آب اتاق اصفهان عنوان کرد: دریاچه اورال 
در روسیه نیز با مشکالتی همچون رودخانه زاینده رود روبرو 
شد که باعث بروز مشکالت فراوان اجتماعی و بهداشتی شد 

و باید مراقب باشیم این اتفاق بر سر زاینده رود نیاید.
وی با بیان اینکه کادمیوم، س��رب و جیوه می توانند باعث 
بروز مش��کالتی در تاالب گاوخونی ش��وند، افزود: تاالب 
گاوخونی فواید زیادی برای اس��تان دارد، یک زیست بوم 

مهم به حساب می آید و از حرکت شن های روان جلوگیری 
می کند.

خاتون آبادی یادآور شد: بازگشایی آب در آبان  ماه برای یک 
ماه نمی تواند مش��کالت زاینده رود را حل کند و نیاز است 

حق آ به تاالب گاوخونی به آن بازگردانده شود.
وی بی��ان کرد: بای��د به این نکت��ه توجه کرد ک��ه امنیت 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی اس��تان اصفهان در گرو 
امنیت رودخانه زاینده رود اس��ت و این موضوع باید محور 

فعالیت های رسانه ای در استان باشد.

 رفع مشکل پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان

عضو کمیته آب اتاق اصفهان:

چوب خشکی زاينده رود الی چرخ زندگی 8۰ درصد کشاورزان 

وام ازدواج از کما در آمد
 مقايسه قیمت پیامک ها

 در ايران
از ابتدای سال جاری تمام اپرا تورهای تلفن همراه 
تغییراتی در تعرفه های خود داشته اند و این سوال 
مطرح می ش��ود که با تعرفه ه��ای جدید خدمات 
کدام اپ��را تور مقرون ب��ه صرفه تر اس��ت؟اپراتور 
اول یا همان همراه اول از اردیبهش��ت ماه امسال 
تعرفه های خود را تغییر داده اس��ت که البته این 
تغییرات تنها ب��ه تماس ها مربوط ب��وده و قیمت 
پیامک ه��ای آن تغیی��ری نکرده اس��ت. در حال 
حاضر در س��یم کارت های دائمی هم��راه اول هر 
پیامک فارس��ی 8۹ ریال و هر پیامک التین ۲۲۲ 
 )mms( ریال قیمت دارد.پیام های چند رسانه ای
این س��یم کارت ها هم تا س��قف ۳۰۰ کیلوبایت 
مجاز بوده و هزینه آن 5۰۰ ریال اس��ت. در میان 
سیم کارت های اعتباری نیز هر پیامک فارسی ۱۰6 
ریال و هر پیامک انگلیس��ی ۲6۴ ری��ال هزینه به 
دنبال دارد.همچنین برای هر پیام چند رسانه ای نیز 
در سیم کارت های اعتباری همراه اول به ازای هر 
5۰ کیلوبایت 5۰۰ ریال هزینه محسوب می شود 
و امکان ارس��ال mms تا س��قف ۱۰۰ کیلوبایت 

مجاز است.
ايرانسل

در اپرا تور دوم یا ایران س��ل در س��یم کارت های 
دائمی هر پیامک فارس��ی 8۹ ری��ال و هر پیامک 
التین ۱6۰ ریال محاسبه می ش��ود. پیامک چند 
رسانه ای نیز در این سیم کارت ها ۳۲۰ ریال قیمت 
دارد.اما در س��یم کارت های اعتباری ایرانسل که 
بخش عم��ده ای از س��یم کارت های اپراتور دوم را 
تشکیل می دهند به تازگی قیمت ها تغییر کرده و 
نرخ ارسال هر پیامک فارسی و التین به ترتیب ۱۰5 
و ۱۹۹ ریال رسیده است. هزینه ارسال پیام چند 

رسانه ای نیز در این سیم کارت ها ۱۹۹ ریال است.
رايتل و تالیا

اما اپرا تور س��وم یا رایتل که آن ه��م به تازگی در 
تعرفه های خ��ود تغییراتی ایجاد ک��رده در حال 
حاضر در س��یم کارت های دائمی خود هزینه هر 
پیامک فارسی و التین را به ترتیب 8۹ و ۲۲۰ ریال 
اعمال می کند و برای ارسال هر پیام چند رسانه ای 
نیز تعرفه ای ۴۰۰ ریالی به ازای ۳۰۰ کیلوبایت در 
نظر گرفته است.در سیم کارت های اعتباری اپرا تور 
سوم ها هر پیام فارسی و التین به ترتیب 8۹ و ۲۲۰ 

ریال اعمال می شود.

سریال دنباله دار»قیمت گذاري خودرو« از آنجا شروع شد 
که در یک اتفاق عجیب، شورای رقابت قیمت خودرو ها را 
با افزای��ش ۴ تا 7 درصدی اعالم کرد که با واکنش ش��دید 
خودروسازان مواجه شد. طولی نکشید که اعتراضات خودرو 
سازان موثر واقع شد و در جلساتی که با شورای رقابت برگزار 
کردند به این نتیجه رسیدند که بهای خودروهای اعالمی در 

نهایت از 7 درصد به ۲5 تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
این در حالی بود که قیمت های اعالم شده از سوی شورای 
رقابت براي خودروهاي ساخت داخل با قیمت تمام شده آن 
فاصله بسیار زیادی داشت و همین موضوع این بار اعتراض 
و صدای بهارستانی ها حتي برخي اعضاي دولت و مردم به 
عنوان مصرف کنندگان خودرو را در آورد.اما در پی افزایش 

قیمت خودرو از سوی شورای رقابت که خود، نهادی دولتی 
اس��ت، س��خنگوی دولت از تکدر و نگرانی رئیس جمهور 
سخن گفت و اینکه هیئت وزیران و رئیس جمهور مراتب 
تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعالم کرده اند 

زیرا این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست. 
 ام��ا ای��ن اظه��ارات نی��ز چن��دان قاب��ل توج��ه 
ق��رار نگرف��ت. زی��را خودروس��ازان کم��اکان ب��ر طبل 
افزای��ش قیمت خ��ودرو زدن��د و ای��ن در حالی ب��ود که 
وزی��ر صنع��ت و مع��دن و تجارت دول��ت روحان��ی بارها 
 حمای��ت علنی و غی��ر علن��ی خ��ود را از خودروس��ازان 
اعالم کرد و با احیای شورای سیاست گذاری خودرو، دست 
خودروسازان را برای اعمال سالیق و نظرات خود در صنعت 

خودرو و مهم تر از همه بهای خودرو باز گذاشت.جالب تر 
 از همه این اس��ت که در یک س��ال اخیر سخنگوي دولت 
اعالم کرد »ارز مبادله اي« و تس��هیالت از صندوق توسعه 
ملي به خودروس��ازان تخصیص یافته و از س��وي دیگر با 
کاهش التهابات و کاهش نرخ ارز، شرایط بهبود یافته است. 
در چنین شرایطي، افزایش دوباره قیمت ها سوال برانگیز 
اس��ت و در بدترین حالت انتظار می رفت که نرخ ها ثابت 
بماند.حال در تازه ترین خبر علی علیلو، عضو کمیته بررسی 

نحوه قیمت گذاری خودرو در مجلس شورای اسالمی
 از اعالم نتیجه نشست مشترک این کمیته با رئیس شورای 
رقابت و مدیران عامل شرکت های خودروسازی به منظور 

تعیین قیمت های جدید تا ۲۰ مرداد ماه خبر داد.



یادداشت

مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان گفت: دهمین جشنواره سراسری 
تئاتر مهر کاشان همزمان با اعیاد  اسالمی قربان و غدیر خم از 13تا 21 مهر ماه برگزار 

می شود.همچنین آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره بیستم مرداد امسال است.
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جشنوارهسراسریتئاترمهرکاشانبرگزارمیشود
هفتیادداشت

 کنسرت های همایون شجریان
 به شهرستان ها می آید

 کنس��رت »چرا رفتی« ب��ه خوانندگی همایون ش��جریان و 
آهنگس��ازی تهمورس پورناظری در بیش از 1۰ ش��هر کشور 
اجرا خواهد شد.محمدحس��ین توتونچی��ان، تهیه کننده این 
کنس��رت در این باره گفت: این برنام��ه در روزهای 1۶، 1۷، 
1۸ و 23 مردادم��اه در تهران اجرا می ش��ود و پ��س از آن در 
شهرس��تان های مختلف کش��ور به روی صحنه می رود. مدیر 
موسسه فرهنگی هنری ققنوس با اعالم این خبر افزود: اجرای 
شهر کرمان در تاریخ 2۷ و 2۸ مرداد ماه آغازگر تور داخلی این 
کنسرت خواهد بود و پس از آن در تاریخ 1۸، 1۹ و 2۰ شهریور 
این برنامه در کرمانشاه به روی صحنه خواهد رفت و 22، 23 
و 2۴ شهریورماه چرا رفتی میهمان شهر شیراز خواهد شد.۶، 
۷ و ۸ مهرماه این کنسرت در ارومیه و 1۹ و 2۰ مهرماه هم در 

سنندج برگزار می شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: تاریخ دقی��ق اجرای این کنس��رت در 
شهرهای اهواز، اصفهان، تبریز، اراک، رشت، سمنان، ارومیه، 

مازندران و گرگان به زودی اعالم خواهد شد.

انجمن خیرین کتابخانه ساز در تمام 
نقاط استان راه اندازی می شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: استفاده 
از ظرفیت خیران در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی و 
توس��عه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بس��یار تاثیر گذار است و 
بر این اس��اس انجمن خیران کتابخانه ساز در شهرستان های 
استان راه اندازی می شود.غالمرضا یاوری اظهار کرد: پیرامون 
س��اخت این کتابخانه و اعتباری که قرار بود پرداخت شود در 
حال پیگیری و مذاکره هستیم. وی با اشاره به انجمن خیرین 
کتابخانه ساز گفت: از آنجایی که شهروندان اصفهانی از افرادی 
هستند که در امر خیر همیشه پیشتاز بوده اند درصدد هستیم 
که از آن ها برای توس��عه کت��اب و کتابخوان��ی همکاری های 
الزم انجام ش��ود به نظر می رسد خیران با س��اخت کتابخانه 
در اصفهان بتوانند به ارتقای علم و دانش استان کمک کنند. 

 »قفل و کلید« طنز جدید 
تلویزیون شد

حسن وارسته از نگارش یک سریال طنز 2۶ قسمتی، با عنوان 
»قفل و کلید« برای تلویزیون خبر داد.

این نویسنده که در نگارش سریال »پایتخت 2 و3« همکاری 
داشت، در تکمیل خبر باال توضیح داد: فیلمنامه سریال »قفل 
و کلید« که طراحی و سرپرستی نویس��ندگان آن را بر عهده 
دارم، به س��فارش معاونت برون مرزی س��ازمان صداوس��یما 
ساخته خواهد ش��د، به همین خاطر فعال شبکه و کارگردان و 
تهیه کننده این مجموعه طنز ت��ا زمانی که نگارش آن تکمیل 

نشود، مشخص نیست.

نشریه معتبر سینمایی »سایت 
اند س��اوند« با نظرس��نجی از 
و  س��ینمایی  منتق��د   2۰۰
فیلمس��از  اق��دام ب��ه معرفی 
برترین س��اخته های مس��تند 
تاریخ سینما کرده است.مستند 
صام��ت »م��ردی ب��ا دوربین 
فیلمبرداری« س��اخته »ژیگا 
ورت��وف« محص��ول 1۹2۹ از 
سوی نش��ریه معتبر سینمایی 
»سایت اند ساوند« در میان 1۰ 
ساخته مس��تند تاریخ سینما 
در مکان نخس��ت قرار گرفت.

مس��تند س��ورئال و کالسیک 
»مردی با دوربین فیلمبرداری« 
درباره مردی است که با سفر به 
شهرهای »اودس��ا«، »کیف« 
و »خادلیف« زندگی ش��هری 
 را در این مناط��ق با دوربینش 
ثبت می کند.در این نظرسنجی 
ک��ه 1۰ مس��تند برت��ر تاریخ 
س��ینما از س��وی 2۰۰ منتقد 
و 1۰۰ فیلمس��از  از میان هزار 
فیل��م نام��زد انتخاب ش��دند، 
فیلم »شاه« س��اخته معروف 
»کل��ود النزم��ن« محص��ول 
سال 1۹5۸ فرانس��ه در مکان 
دوم ق��رار گرفت و پ��س از آن 
مس��تند »بدون خورشید« به 
کارگردانی »کری��س مارکر« 
)1۹۸2، فرانسه( جایگاه سوم 

را از آن خود کرد.در مکان های 
چه��ارم ت��ا ده��م برتری��ن 
س��اخته های مس��تند تاری��خ 
س��ینما نیز به ترتیب »شب و 
مه« ساخته »آلن رنه« )1۹55، 
فرانس��ه(، »خط باریک آبی« 
از »ارول موری��س« )1۹۸۹، 
آمریکا(، »خاطرات تابستان« 
ب��ه کارگردان��ی »ژان روش« 
و »ال��گار موری��ن« )فرانس��ه، 
1۹۶1(، »نان��وک ش��مال« 
س��اخته »راب��رت فالهرتی« 
)آمری��کا، 1۹22(، »خوش��ه 
چین ها و من« ساخته »آنیس 
واردا« )فرانس��ه، 2۰۰۰(، »به 
عقب نگاه نکن« به کارگردانی 
»دی.ای پنبک��ر« )آمری��کا، 
1۹۶۷( و »باغ های خاکستری« 
از »آلبرت و دیوید مایلز«، »الن 
هود« و »ماف��ی میر« )آمریکا، 
1۹۷5( قرار گرفته اند.همچنین 
در ای��ن نظرس��نجی برترین 
مستندس��از برتر تاریخ سینما 
نی��ز از نگاه منتقدی��ن معرفی 
ش��دند که بر این اساس »ژیگا 
ورت��وف«، »کری��س مارکر« و 
»کلود النزم��ن« در مکان های 
اول تا سوم قرار گرفتند و »آلن 
رنه«، »ارول موریس« و »ورنر 
هرتزوگ« جایگاه های بعدی را 

به خود اختصاص دادند.

 

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان اصفهان از 
برگزاری کارگاه های آموزشی »داستان کوتاه کوتاه یا 
مینی مال یا very short story« و »تمرین هایی 

برای نوشتن« در این مرکز خبر داد.
سید احمد مرتضوی با اشاره به کارگاه های آموزشی و 
متنوع ادبی که در مردادماه سال جاری از سوی مرکز 
آفرینش های ادبی قلمس��تان اصفهان برگزار خواهد 
شد، گفت: دو کارگاه آموزشی داس��تان کوتاه کوتاه 
و تمرین هایی برای نوش��تن از هفت��ه دوم مردادماه 
آغاز می شود.مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
اصفهان در گفت و گو با زاین��ده رود در این خصوص 
اظهار کرد: کارگاه آموزش��ی داس��تان کوتاه کوتاه یا 
مینی مال با تدریس محمد جواد جزینی )داس��تان 
نویس و محقق بزرگ ادبی که در اصفهان زاده شده و 
فعالیت های ادبی خود را در این شهر انجام داده است.( 

برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه عالقه مندان شرکت در کارگاه 
آموزشی داستان کوتاه کوتاه می توانند برای شرکت 
در این کارگاه ثبت نام کنند، اف��زود: افراد عالقه مند 
به فراگیری اصول داستان کوتاه تا 13 مردادماه برای 

ثبت نام در این کارگاه فرصت دارند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: تاکید این موضوع ضروری 
اس��ت که کارگاه آموزشی داس��تان کوتاه کوتاه ویژه 
افرادی است که دوره های داستان کوتاه را گذرانده و 
با مقدمات بحث داستان کوتاه نویسی آشنایی دارند. 
به همین منظور تنها افراد واجد شرایط باال می توانند 
برای ثبت نام به مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان 
مراجعه کنند.وی با اش��اره به زمان برگزاری کارگاه 
آموزشی داس��تان کوتاه کوتاه ادامه داد: این کارگاه 
از روز دوش��نبه 13 مردادماه آغاز و به همین ترتیب 
روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می شود.مدیر مرکز 
آفرینش های ادبی قلمس��تان اصفه��ان همچنین از 
برگزاری کارگاه آموزشی تمرین هایی برای نوشتن در 
این مرکز خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه با تدریس 

جمشید خانیان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جمش��ید خانیان سابقه داوری 
در جشنواره های بسیار و همچنین نوشتن فیلم نامه 
و داس��تان را دارد، اضافه کرد: خانیان از نویسندگان 
بزرگ کش��وری اس��ت که فعالیت های بس��یاری در 
زمینه های ادب��ی انجام داده و عم��ده فعالیت های او 
در حوزه نوجوانان اس��ت.مرتضوی ادامه داد: کارگاه 
آموزشی تمرین هایی برای نوشتن ویژه افرادی است 

که پیش از این در زمینه داستان نویسی کار کرده 
و پیش زمینه ای در این رابط��ه دارند. وی با بیان 
اینکه مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان اصفهان 
تا 1۴ مردادماه از متقاضیان شرکت در این کارگاه 

ثبت نام خواهد کرد، 
بیان کرد: متقاضیانی که 
سابقه داس��تان نویسی 
داش��ته اند می توانند با 
مراجع��ه به ای��ن مرکز 
آموزش��ی  کارگاه  در 
ب��رای  تمرین های��ی 
نوش��تن ثبت نام کنند. 
مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان اصفهان 
با اشاره به زمان کارگاه 
آموزش��ی تمرین هایی 
ب��رای نوش��تن خاط��ر 
نش��ان کرد: این کارگاه، 
یک دوره ده جلس��ه ای 
اس��ت که پنجشنبه هر 
هفته برگزار می ش��ود.

وی ادامه داد: آغاز دوره آموزش��ی تمرین هایی برای 
نوشتن از پنجشنبه 1۶ مردادماه برگزار و تا ده جلسه 
ادامه خواهد داشت.الزم به ذکر است که محمد جواد 
جزینی داستان نویس و محقق بزرگ ادبی است که در 
اصفهان زاده شده و تعدادی از فعالیت های ادبی خود 
را در مراکز فرهنگی این ش��هر انجام داده و همچنین 

عمده آثار ادبی او در زمینه دفاع مقدس است.
همچنین جمش��ید خانی��ان از نویس��ندگان بزرگ 
کشوری، داستان نویس، پژوهشگر ادبی و نمایشنامه 
نویس معاصر اس��ت که در س��ال های گذش��ته آثار 
متعددی در بخش های مختلف ادبیات دفاع مقدس 
خلق کرده و فعالیت های بسیاری در زمینه های ادبی 
انجام داده که عمده فعالیت های او در حوزه نوجوانان 
است.یکی از آثار قابل تامل جمشید خانیان در حوزه 
ادبیات داستانی دفاع مقدس، رمان موفق و خواندنی 
»کودکی های زمین« اس��ت که این اثر برنده جایزه 

کتاب سال 13۸۰ نیز شده است.
واجدی��ن ش��رایط و عالق��ه من��دان به ش��رکت در 
کارگاه ه��ای آموزش��ی مرک��ز آفرینش ه��ای ادبی 
قلمس��تان اصفهان می توانند با در دس��ت داش��تن 
مدارک و مراجعه به این مرکز واقع در خیابان عالمه 
امینی، مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان مراجعه یا 

با شماره گیری 32۶1۶۰3۰ اقدام به ثبت نام کنند.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان اصفهان

تمرینهاییبراینوشتندرقلمستان
 برترین مستندهای تاریخ سینما 

معرفی شدند

متقاضیانی که 
سابقه داستان 

نویسی داشته اند 
می توانند با مراجعه 

به این مرکز در 
کارگاه آموزشی 

تمرین هایی برای 
نوشتن ثبت نام 

کنند
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مفاد آرا
240247 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اگهی 
اداره ثبت  و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره 
مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
زاده  عباس درویش  آقای   – 1-رای شماره 139360302021000378 مورخ 93/04/03 
زواره فرزند غالمرضا بشماره ملی 1188936468 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک 5481 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 71 متر مربع خریداری رسمی از ابوالفضل عصاری تلک آبادی .
2- رای شماره 139360302021000379 مورخ 93/04/03 – خانم طاهره صادقی حداد 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189497263 ملی  بشماره  اله  نعمت  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک 1912 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
ومریم  صادقی  احمدعلی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   236/30 مساحت  به  اصفهان 

صادقی .
خانم لیلی رئیسی فرزند   –  3- رای شماره 139360302021000380 مورخ 93/04/03 
حسن بشماره ملی 0037149075 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
مزدآباد 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 153/62 متر مربع 

خریداری عادی از گل اندام حاجی حسینی.
علی  آقای مسلم صادقی   –  93/04/10 مورخ  رای شماره 139360302021000419   -4
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189948087 ملی  بشماره  حسین  فرزند  آبادی 
قسمتی از پالکهای 2336 و 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 228 متر مربع خریداری رسمی از روح اله غالمی.
اکار  آقای مهدی عابدینی   – 5- رای شماره 139360302021000420 مورخ 93/04/10 
زواره فرزند خلیل بشماره ملی 1189593513 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 1007 و 1008 و1009 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
اکبری  علی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   254/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

جعفرآبادی.
بیکی  نرگس حسن  خانم   –  93/04/10 مورخ  رای شماره 139360302021000421   -6
اردستانی فرزند خداداد بشماره ملی 1189319748 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
از مزرعه چرمهین 6  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت  قسمتی 

423/32 متر مربع خریداری عادی از سیدرضا کاظمی بنمایندگی از اهالی روستا.
7- رای شماره 139360302021000422 مورخ 93/04/10 – آقای رضا موسائی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189249911 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
چرمهین 6  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 525/48 متر مربع 

خریداری عادی از سیدرضا کاظمی بنمایندگی از اهالی روستا.
8- رای شماره 139360302021000454 مورخ 93/04/17 – آقای سیدحسین ابراهیمی 
پور زواره فرزند سیدابراهیم بشماره ملی 1189385872 تمامت یکصدو بیست سهم مشاع 
از 1200 سهم ششدانگ مزرعه چهارباغ باال دائر 43 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 45067 متر مربع خریداری عادی از ورثه محمدعلی 
میرحسینی وسهم االرث از طرف مرحومین سکینه بیگم زمانی طبائی زواره وسیدابراهیم 

ابراهیمی پور زواره.

آقای علی محمدی زواره   – 9- رای شماره 139360302021000455 مورخ 93/04/17 
فرزند رمضان بشماره ملی 1188926462 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 2435 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 
امامی وخریداری  از سیدعباس مرتضوی  مربع خریداری رسمی  متر  مساحت 126/75 

عادی از میمنت بیگم مرتضوی امامی طباطبائی .
10- رای شماره 139360302021000456 مورخ 93/04/17 – آقای محمد اکبری فرزند 
پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189583712 ملی  بشماره  رضا 
2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

300/25 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره و رسول محمدی .
جعفری  احمد  آقای   –  93/04/17 مورخ   139360302021000457 شماره  رای   -11
)باستثنای  نیسیانی فرزند عباسعلی بشماره ملی 1282724754 ششدانگ یکباب کارگاه 
بهاء ثمنیه اعیانی( احداثی برروی قسمتی از پالک 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 158/15 متر مربع خریداری رسمی 

از حسن ناجی زواره .
12- رای شماره 139360302021000458 مورخ 93/04/17 – خانم فاطمه حدیدی زواره 
فرزند محمدعلی بشماره ملی 1189609721 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 متر مربع خریداری رسمی از خلیل جمالی زواره .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/04/29                                                                                                                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/05/12     
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

آگهي مزايده
240482 بر اساس پرونده  اجرائی به شماره بایگانی 9200072 تمامت ششدانگ یکباب 
گلخانه وزمین متعلق به آن بشماره سیصدوپنجاه وهفت فرعی از شصت ودو اصلی واقع 
 166 ثبت صفحه  مورد  مربع  متر   4079 به مساحت  ثبتی شهرضا  یک  بخش  دروشاره 
دفتر495  با حدود اربعه:شماال به طول 40/50 متر دیواریست به زمین مجاور شرقا به 
طول 100/70 متر درب ودیواریست به حریم جوی صحرائی وراه عمومی جنوبا به طول 
50 / 42 متر دیواریست به دیوار پالک 62/358 غربا به طول 96/50 متر دیواریست به 
پالک 62/247 متر به نام مظفر شفیعی وشاره ثبت و سند صادر شده است وبه موجب 
سند رهنی شماره 41688 مورخ 1389/12/26 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزی شعبه شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت 
بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه 
مامور  توسط  تنظیمی  مجلس  صورت  وبرابر  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  پالک 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید. اجرا وبرگ 

به آن بمساحت 4079مترمربع عرصه که در  متعلق  گلخانه وزمین  یکباب  موردارزیابی 
قسمت شمالی پس از حریم به عرض 2/40 متر گلخانه به طول 33/40 وعرض 33 متر 
جمعا به مساحت 1102 / 2 متر مربع با ارتفاع 5/5 متر از نوع لوله های گالوانیزه که در 
زمان بازدید تحت کاشت گوجه درختی بود در قسمت غرب وشرق حریمی برای گلخانه 
رها گردیده که درحد غربی تقریبا 30 / 2 متر ودرحد شرقی 30 / 4 متر میباشد .دیوارهای 
ملک مورد نظر درقسمت شرق از بلوک وسیمان وقسمتی دیوار گلی ودرقسمت غرب آجر 
وسیمان با دهانه های 5 متری ستون بندی گردیده،دیوار حد شمالی گلی ودرچند قسمت 
تخریب گردیده است .ارتفاع متوسط دیوارهای اطراف 2 متر میباشد.در حد جنوبی حدود 
10 متر به ارتفاع 2 متر وعرض 40 سانتی متر دیوار بلوکی و 12/80 متر دیوار بلوکی یک 
متری کشیده شده درقسمت شرق یک انبار با دیوار بلوکی بدون سقف به ارتفاع دو متر 
به ابعاد 2/90 *11/10 ویک سرویس دستشوئی به ابعاد 1/90 *2/20 با سقف ایرانیت 
ویک اتاقک انباری به ابعاد5/90 * 1/5 ویک اتاقک پمپ وچاه درقسمت جنوبی به ابعاد 
5/40 *3/70  احداث گردیده درقسمت غربی سه درب ، دو درب کوچک ویک درب بزرگ 
نصب گردیده که دو درب کوچک جزء حد ثبتی این ملک نمی باشد ضمنا یک انبار درقسمت 
شمال شرقی به ابعاد 80 / 2 متر در 40 / 1 با ارتفاع حدود 2 متر با بلوک وسقف ایرانیت 
ساخته شده است.سطح اراضی خارجی گلخانه شامل تعدادی باغچه که اطراف آنها به 
ارتفاع 40 تا 100 سانتی متری بلوک وسیمان چیده شده ومابین باغچه ها راهرو احداث 
گردیده در داخل باغچه ها انواع درختان مثمر شمال آلبالو ،هلو،زردآلو،گردو،توت،گیالس

،سیب،به،بادام،مو و درختان غیر مثمر شامل بید - کاج - سرو -صنوبر-زبان گنجشگ- 
قلمه کبوده- و کبوده کاشت شده است  ودر جنوب گلخانه پس از راهروها به طرف جنوب 
یک برج کبوتر قرار دارد که یک ساختمان با یک اتاق باالنوساز ویالیی بمساحت 98متر 
مربع به با تجهیزات سرویس - حمام - دستشوئی ودربهای چوبی وآهنی ساخته شده 
است ودرجلو ساختمان یک قسمتی با ارتفاع باالتر از زمینهای کشاورزی حیاط سازی 
شده به ابعاد 4/80 *4 موزائیک ودیوارها سرامیک شده پس از حیاط و راهرو استخر 
به ابعاد 10/85 *7/5 به ارتفاع 2/5 متر بتونی ساخته شده است ویک انباربه ابعاد 6/90 
*1/15مترباسقف ایرانیت و در قسمت شرقی مرغداری به ابعاد 3/5*12/30  دارای سیم 
خاردار میباشد.گلخانه به صورت آبیاری قطره ای با لوله های تیف دو ردیفه ولوله اصلی 
63 به طول 50 متر در 19 ردیف به میزان 1254 متر لوله میباشدودارای برق سه فاز 
وتابلو برق وبخاری جهت گرمایش سه عدد که دوعدد مشعل سه به پنج ویک عدد مشعل 
یک به دو وپمپ آب 1450 دور سه چهارم اینچ برق به طول 200 متر با کابل زیرزمینی به 
ملک مذکور رسیده است سطح دیوار آجری درقسمت غربی 233 متر مربع وسطح دیوار 
بلوکی جمعا به میزان 273/54 متر مربع وکل اشجار کاشت شده با سن سه تا پنج سال 
212 اصله ویک اصله توت پنجاه ساله درقسمت غربی اتاقک اکتروپمپ نیز وجود دارد.)به 
استثناء قسمت اضافه شده که در محدوده سند مالکیت نمباشد(با توجه به موارد مذکور 
شرح  به  گردیده  مشورت  مربوطه  کارشناسان  با  که  مختلف  های  قسمت  گذاری  قیمت 
ذیل میباشد.1.ارزش زمین بر اساس هر متر مربع یکصدوهفتاد هزار ریال جمعا به مبلغ 
ششصدونود وسه میلیون وچهارصدوسی هزار ریال  2.قیمت هر متر مربع دیوار آجری 
بر اساس هر متر مربع سیصد هزار ریال )233 متر مربع(جمعا به مبلغ شصت ونه میلیون 
ونهصد هزار ریال  3. قیمت هر متر مربع دیوار بلوکی بر اساس هر متر مربع  200000 
ریال  ) 273/54 مترمربع(جمعا به مبلغ پنجاه وچهار میلیون وهفتصدوهشت هزار ریال  
4. قیمت کل استخر با ابعاد ذکر گردیده  به مبلغ پنجاه میلیون ریال  5.قیمت ساختمان 
ویالئی بر اساس هر متر مربع سه میلیون وپانصد هزار ریال جمعا به مبلغ سیصدوچهل 
وسه میلیون ریال  6.حیاط سازی به میزان 2 / 19 متر مربع همراه با سرامیک دیوارها 
هر مترمربع 1000000 ریال جمعا به مبلغ نوزده میلیون ودویست هزار ریال  7. مابقی 
ساختمان های بلوکی با سقف ایرانیت شامل انبار و موتورخانه هر مترمربع 1000000ر 
این  سطح  ضمنا  ریال   هزار  وهفتصدوچهل  میلیون  وچهار  پنجاه  مبلغ  به  جمعا  یال 
ساختمانها حدود 74 / 54 مترمربع میباشد.  8.گلخانه شامل سازه باضافه پالستیک هر 
مترمربع دویست هزارریال جمعا به مبلغ هفتصدوهفتادویک میلیون وپانصدوچهل هزار 
ریال  9. انتقال برق وانشعاب برق وتابلو و وسایل مربوطه جمعا به مبلغ دویست میلیون 
ریال  10.بخاری ها به تعداد سه عدد جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال 11. پمپ والکتر 
 800 متر  هر  اساس  بر  گلخانه  قطره ای  آبیاری  ی  ها  12.لوله  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به 
ریال جمعا به مبلغ یک میلیون وسه هزارودویست ریال  13.لوله های اصلی به مبلغ سه 
میلیون ریال  14.تانکر کود 1000 لیتری به مبلغ شش میلیون ریال 15 .درب آهنی بزرگ 
هشت میلیون ریال 16.اشجار مثمر وغیر مثمر ودرخت توت پنجاه ساله بیست میلیون 
ریال، بنابراین با اوصاف باال کل ارزش ملک مذکور با تاسیسات وعرصه واعیان جمعابه 
مبلغ دومیلیاردوسیصدوهشتاد وچهار میلیون وپانصدوبیست ویک هزار ودویست ریال 
برآورد وقیمت می گردد.  و اعالم بانک مورد مزایده فاقد بیمه میباشد. در جلسه مزایده 
که ازساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/06/17 در شعبه اجرای ثبت اسناد 
شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل 
پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ 
کارشناسی دومیلیاردوسیصدوهشتاد وچهار میلیون وپانصدوبیست ویک هزار ودویست 
ریال شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود 
طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا روستای وشاره 
خیابان شورا خیابان گلخانه پالک دو بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه 
وعوارض  دارائی  ومالیات  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  انتقال  هزینه های  از  اعم  قانونی 
شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان،آب و برق وگازوسایر هزینه های 
زاینده رودچاپ  روزنامه  در  یکنوبت  آگهی  این  میباشد  مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه 

اصفهان در تاریخ1393/05/12درج ومنتشر میشود.  
ابالغ رای 

پرونده: 9309983641800386  دادنامه: 9309973641001340 شماره  240483 شماره 
 شماره بایگانی شعبه: 920476 شاکی: آقای احمد صالحی ریزی به نشانی زرین شهر-

اتهام ها: 1-  متواری  نشانی  به  نائینی  علیرضا  آقای  متهم:  بهار1-پ5  ای-ک  قجه  خ ش 
افتراء و تهمت 2- توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای علیرضا نائینی دائر بر ایراد تهمت و افتراء و توهین موضوع شکایت 
انتظامی،  مرجع  گزارش  شاکی،  شکایت  به  عنایت  با  دادگاه  ریزی  صالحی  احمد  آقای 
تحقیقات معموله که حاکی است متهم نگهبان شرکتی می باشد که حین ابالغ اوراق ابالغ 
دادگاه به شرکت الفاظ کالهبردار و نزول خور را در خصوص شاکی استعمال نموده است 
و نیز اظهارات گواهان توجها به کیفرخواست صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعی از خود به عمل نیاورده است 
بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 697 قانون مجازات اسالمی 
به تحمل چهار ماه حبس و سی ضربه شالق تعزیری بابت ایراد تهمت و افتراء محکوم و 
اعالم می نماید در خصوص بزه توهین به لحاظ فقد ادله اثباتی حاکی از استفاده از الفاظ 
رکیک و توهین آمیز مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:223 عابدی لنجی رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی زرین شهر 
آگهي ابالغ 

نظر به اینکه آقاي حمید انصاري پور و پریسا باقرنیا مالک 127 سهم مشاع باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیاني از چهارصد و شصت و پنج سهم از کل دو هزار و چهارصد و شصت سهم 
در  ثبتي شهرضا  یک  بخش  رشکنه  در  واقع   21/159 زمین شماره  قطعه  یک  ششدانگ 
اجراي  تبصره یک ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست وارده بشماره 
93/2636/25–93/2/17 خواستارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني 127 سهم شده اند که طبق ثبت 
دفتر امالک بهاء ثمنیه اعیاني بنام صفورا ترکي شهرضا بوده که نامبرده بموجب حصر 
بنامهاي خانم  از سه دختر  وراثت شماره 527–57/12/9 فوت شده و ورثه اش عبارتند 
و فاطمه و عجب ناز ترکي که به قانون ارث بین آنها تقسیم شده لذا در اجراي  تبصره 
کارشناس  توسط  ارزیابي  جهت  موضوع  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  105آیین  ماده  یک 
کارشناسان  کانون  به   93/2/  30  –103/93/1454/25 شمارة  طي  دادگستري  رسمي 
دادگستري اصفهان اعالم وکانون کارشناسان طي نامةشمارة 93/101 مورخه 93/03/11  
هفتصد  فوق الذکر  پالک  سهم   127 اعیاني  بهاء  مربوطه  کارشناسي  گزارش  باارسال 
 94592 شماره  فیش  بموجب  متقاضي  توسط  مذکور  مبلغ  که  شده  ارزیابي  ریال  هزار 
مورخه 93/3/20 به حساب شماره 2171320316006 سپرده این اداره بنام صفوراترکي 
شهرضاواریز شده است که دراجراي تبصره یک ماده 105 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
ترکي شهرضا(جهت  )صفورا  ذینفع  تا  مي شود  آگهي  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک 
اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نمایند و در صورتیکه مدعي تضییع حقي از خود 
میباشد ظرف یک ماه پس از انتشار آگهي به دادگاه صالحه مراجعه نماید و گواهي طرح 
دعوي رابه این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مدت مقرر گواهي طرح دعوي ارائه نشود 
اداره ثبت اسناد شهرضا مکلف است نسبت به حذف بهاء ثمنیه اعیاني اقدام خواهدکرد و 
در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیاني موکول به 

حکم نهایي دادگاه مي باشد. میرمحمدي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350500440 پرونده:  شماره   9310100350502190 ابالغیه:  شماره   240578
بایگانی: 930477 خواهان محمدرضا نفری دادخواستی به طرفیت خوانده جواد  شماره 
حاج رحیمیان به خواسته فک پالک خودرو سواری سونوتا به شماره انتظامی 485د71-

ایران53 و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
که وقت رسیدگی  ثبت گردیده  به کالسه 9309980350500440  و  ارجاع  اتاق 105  یک 
آن 1393/08/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه پنجم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زوایه 

سپاهان، صدرنشین لیگ
هفته اول لیگ برتر فوتبال در حالی 
طی دو روز برگزار ش��د که در پایان 
سپاهان با توجه به پیروزی با اختالف 
۲ گل موفق شد در صدر جدول قرار 
بگیرد. س��پاهان، اس��تقالل، صبا و 
تراکتورس��ازی تنها تیم ه��ای پیروز 
هفت��ه اول بودند که در ج��دول و در 
مقابل ن��ام آن ها امتیاز ۳ درج ش��ده 
است. با توجه به رقم خوردن نتیجه مساوی در ۴ دیدار نیز ۸ تیم 
یک امتیازی در جدول دیده می شود اما تیم های راه آهن، فوالد، 
ذوب آهن و پیکان که در هفته اول برابر رقبا بازنده بودند رده های 
انتهایی جدول را در اختیار دارند. هر نتیج��ه ای در هفته دوم 

می تواند صدر و قعر جدول را جا به جا کند. 

 گامی به پاس طبیعت؛
»گاندو« نماد ذوب آهن شد

از نماد عروسکی باشگاه ذوب آهن در 
اولین بازی خانگی تیم فوتبال ذوب 
آهن رونمایی می شود.روابط عمومی 
 و امور بین الملل باش��گاه ذوب آهن

 اعالم کرد: »نماد عروس��کی باشگاه 
ذوب آهن در نخستین بازی خانگی 
تیم فوتبال این باشگاه در دومین هفته 
از رقابت ه��ای لی��گ برت��ر رونمایی 
خواهد شد. این نماد که تمساح سبز می باشد، نمادی از مقاومت، 
سرسختی و جنگندگی است که برگرفته از تمساح پوزه کوتاه 
ایرانی )گاندو( می باشد، این تمساح از گونه های در معرض خطر 
خزندگان می باشد. باشگاه ذوب آهن در راستای رسالت خود در 
حمایت از محیط زیست، برای حمایت از این گونه جانوری اقدام 

به ساخت نماد عروسکی خود با شکل تمساح نمود.« 

قهرمانی فوالد مبارکه در مسابقات 
فوتبال پیشکسوتان  

این رقابت ها که با عنوان جام شهید 
محمد کش��اورز در ورزشگاه شهدای 
ب��وزان از اوایل م��اه پربرکت رمضان 
تحت پوشش شرکت نویان نوین آغاز 
ش��ده بود در روز عید س��عید فطر با 
برگزاری بازی نهای��ی بین تیم های 
ذوب آه��ن و فوالد مبارک��ه به پایان 
 رس��ید.در دی��دار فین��ال تی��م 
فوالد مبارکه با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ از سد سبزپوشان اصفهانی 
گذشت و عنوان قهرمانی را به دس��ت آورد.تیم سپاهان نیز در 
دیدار رده بندی تیم عدل را از پیش روی برداشت و بر سکوی 
سوم ایستاد. این رقابت ها با شرکت ۸ تیم در دو گروه چهار تیمی 
برگزار شد.فوالد گر،محمد سلطان حسینی،رسول کربکندی نیز 
در اهدای کاپ و مدال به تیم های اول تا سوم مسئوالن برگزاری 
مس��ابقات را همراهی نمودند. مردم محله ب��وزان در طول ماه 
مبارک رمضان در ورزشگاه حضور یافتند و تیم های مورد عالقه 

خود را تشویق کردند

 روی خط ورزش شهرستان
 نجف آباد  

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال 
جام رمضان نجف آباد با حضور 16 تیم 
به صورت دوره ای در چه��ار گروه با 
سرپرستی حسین مهرابی به عنوان 
مسئول اجرائی و برگزاری این دوره از 
مسابقات در سالن انقالب برگزار شد 
ک��ه در نهایت تیم ه��ای بانیان خانه 
ج��وان، درخش��ان قطع��ه و م��دل 
پالستیک به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود نمودند.در 
مراسم اختتامیه این رقابت ها جوایز و کاپ قهرمانی تیم های 
برتر با حضور دبیر هیئت والیبال اس��تان ، رئیس شورای شهر، 
جمعی از اعضای شورای شهر، مس��ئول اداره ورزش و جوانان 
نجف آباد و مسئوالن هیئت شهرستان به برندگان اهدا گردید. 
 بیس��ت و شش��مین دوره مس��ابقات فوتس��ال ج��ام رمضان 
نجف آباد با حضور 65 تیم به صورت دوره ای در چهار رده سنی 
در سالن موهبت مجموعه آزادی برگزار شد و پس از انجام 1۲۴ 
بازی تیم های تربیت، امید ویال شهر، ملی پوشان واسپادانا به 
ترتیب عناوین اول تا سوم را در چهار رده سنی کسب نمودند. 
در اختتامیه این رقابت ها جوایز و کاپ قهرمانی تیم های برتر 
با حضور رئیس و تعدادی از اعضای ش��ورای ش��هر، مس��ئول 
اداره ورزش و جوانان شهرس��تان و هیئت فوتبال نجف آباد به 
برندگان اهدا گردید ، در این مراسم نیز از مرتضی شکرانه داور 
بین المللی فوتبال تقدیر و قدردانی به عمل آمد. ش��ایان ذکر 
است این مسابقات با پش��تیبانی و حمایت مالی صنایع سنگ 

مادر برگزار شد. 

برگزاری دوره توجیهی داوری 
بدمینتون در اصفهان 

دوره توجیهی داوری بدمینتون در دو 
بخش آقای��ان و بان��وان در اصفهان 
برگزار ش��د.به گزارش پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان ،ی��ک دوره کالس توجیهی 
داوری بدمینتون ویژه بانوان و آقایان 
به ص��ورت عمل��ی زیر نظ��ر کمیته 
داوران و کمیت��ه آم��وزش هیئ��ت 
بدمینتون استان دیروز برگزار شد.به نقل از روابط عمومی هیئت 
بدمینتون اس��تان این دوره با حضور ۲5 نفر شرکت کننده از 
شهرستان های اصفهان، تیران و کرون، سمیرم، فریدون شهر، 
گلپایگان، فوالدشهر، و نجف آباد مورخ 9۳/5/10 در محل سالن 
تخصصی بدمینتون ورزشگاه ش��هید سجادی اصفهان توسط 

فرشید قلعه خانی مدرس کالس برگزار گردید.

6
هیأت اسکیت اصفهان در رتبه دوم کشور

بر اساس اعالم فدراسیون اسکیت جمهوری اسالمی ایران، در ارزیابی عملکرد هیئت های 
اسکیت استان ها در سال 9۲، هیئت اسکیت اصفهان با کسب ۸90 از 1000امتیاز در جایگاه 

دوم ایستاد.روزنامه زاینده رود کسب این رتبه را به هیئت اسکیت استان تبریک می گوید.

افش��ین قطبی باالخره از سرمربی 
گری تیم شیمی زو اس پالس کنار 
گذاش��ته ش��د تا این مربی ایرانی 
نتواند خاطرات خوشی را که برای هواداران پرسپولیس 
 رقم زده بود برای هواداران ژاپنی ش��یمی زو به ارمغان

 بیاورد.
قطبی که حدود سه سال سرمربی گری شیمی زو را در 
دست گرفته بود نتوانست با این تیم به جایگاه مناسبی 
دست پیدا کند . وی در طی این مدت تنها توانست رتبه 
دهم در سال ۲011 و دو رتبه نهمی در سال های ۲01۲ 
و ۲01۳ با این تیم ژاپنی در جی لیگ کسب کند و پس 
از درخواس��ت هواداران ش��یمی زو باالخره مسئوالن 
 این تی��م تصمی��م گرفتند او را از س��مت خ��ود عزل 
کنند. یاس��وهیتو تاکاچ��ی مدیر این باش��گاه چندی 
پیش در خصوص  کنار گذاش��تن قطب��ی گفته بود: » 
از افشین قطبی به خاطر زحماتی که در طول سه سال 
 و نیم حضورش در ش��یمی زو برای تیم کش��ید، تشکر

 می کنم.ما این فصل را هم با قطبی برای بهتر ش��دن 
نتایج تی��م در لیگ ش��روع کردیم ولی وقتی ش��ما در 
 نیمه دوم جدول قرار می گیری��د این یعنی اینکه نتایج 

رضایت بخش نیست. 
ب��رای همی��ن تصمیم ب��ه تغیی��ر س��رمربی گرفتیم 
ک��ه ای��ن تصمی��م دش��وار بود.«افش��ین قطب��ی 
 نی��ز ط��ی بیانی��ه ای از ه��واداران ش��یمی زو 
عذر خواهی و تشکر کرد.وی در این بیانیه گفته است: » 

ضمن عرض تشکر، احساس خاصی دارم. 
از اینکه سه سال و نیم به عنوان یکی از اعضای باشگاه 
ش��یمی زو اس پالس در اینجا به کار مشغول بوده ام به 
خودم افتخار می کنم . این باشگاه مملو از انرژی است 
و البته خواه��د بود . اما آنچه در نتای��ج رقم خورده این 
مدت رخ داد چیزی نبود که انتظارش را داش��ته باشیم 
و مس��تحقش باش��یم . این واقعا مایوس کننده است ، 
چون تک تک هواداران همیش��ه پشت تیم ایستادند تا 
 به پیروزی برسیم و من همیشه حمایت آنها را حتی در 
سخت ترین روزها داش��تم . از همه ش��ما متشکرم، از 
بازیکنان و باش��گاه و از صمیم قلب دعا می کنم باشگاه 
روز به روز پیشرفت کند .«افش��ین قطبی اما با کارنامه 
درخش��انش احتماال بدون تیم نخواهد ماند. از سوابق 
وی می توان  به عنوان تحلیل گ��ر فنی گوس هیدینک 

مربی هلندی تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی ۲00۲ 
اش��اره کرد که کره در آن به مقام چهارم رسید.پس از 
این مسابقات او در سال های ۲00۲ تا ۲00۴  به عنوان 
دستیار مربی تیم »سامسونگ بلووینگز«قهرمان لیگ 
کره کار کرد. قطبی س��ال بعد به عنوان دستیار مربی 
به  تی��م لوس  آنجلس گاالکس��ی در آمریکا پیوس��ت.

در س��ال ۲005  به کره جنوبی بازگش��ت و دوباره به 
عنوان تحلیل گر فنی دس��تیارریچارد ادووکات مربی 
هلندی جدید تیم کره جنوبی ش��د.او  از سال ۲007 
س��رمربیگری تیم فوتبال پرس��پولیس ای��ران را آغاز 
کرده اس��ت و با این تیم ب��ه مقام قهرمان��ی لیگ برتر 
رسید.قهرمانی که یکی از دراماتیک ترین قهرمانی های 
لیگ برتر بود چرا که سرنوش��ت قهرمان به بازی آخر 
پرس��پولیس و س��پاهان گره خورده بود و پرسپولیس  
توانس��ت در حالی که بازی 1-1 در حال اتمام بود در 
دقیقه 97 با گل س��پهر حیدری به دومی��ن قهرمانی 

خود در لیگ برتر برس��د.این مربی ایرانی در خالل 
سال های ۲009 تا ۲011 سرمربی گری تیم ملی 

ایران را بر عهده گرفت. 
نخستین بازی تیم ملی با هدایت افشین قطبی 
مقابل کره ش��مالی بود که این بازی با تس��اوی 
ب��دون گل به پایان رس��ید. بازی بع��دی مقابل 
امارات بود که این بازی ب��ا تک گل علی کریمی 

به سود ایران به پایان رس��ید. بازی آخر در مقابل 
تیم کره جنوبی بود. تیم ای��ران در صورت پیروزی 

می تواست به جام جهانی صعود کند. 
تیم ملی ایران ابتدا با گل دقیقه 5۲ مس��عود شجاعی 

از حری��ف پیش افتاد ام��ا مانند ب��ازی رفت پارک 
ج��ی س��ونگ در دقیق��ه ۸۲ ب��ازی را به 

تساوی کشاندوتیم ملی ایران از 
رسیدن به جام جهانی بازماند.

 افش��ین قطبی ایران را در جام 
ملت های آسیا در سال ۲011  
نتوانس��ت به مرحله ای باالتر 
از یک چه��ارم نهایی برس��اند 
گرچ��ه در مرحل��ه گروه��ی 
 ای��ران نتایج خی��ره کننده ای

 داشت.
تی��م  س��ابق  مرب��ی  ای��ن 

مل��ی ای��ران و پرس��پولیس ک��ه زمان��ی ب��ه او لقب 
امپرات��ور داده بودند انتظار پیش��نهاد ت��ازه ای از یک 
تیم داش��ت تا بتواند اندیش��ه های خ��ود را که همان 
 بازی تهاجم��ی و جوانگرایی اس��ت در آن تیم به اجرا 

بگذارد.

کنار گذاشته شدن  افشین قطبی از سرمربی گری شیمی زو

امپراطور دست خالی از سرزمین ژاپن بازگشت
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عقیلی: برای شروع 
برد خوبی بود

مقام سوم ارتش های 
جهان در سیزم

 مدافع تیم فوتبال س��پاهان اظهار داش��ت: فعاًل در حالت تعلیق
به سر می برم و دوست ندارم راجع به تیم ملی صحبت کنم.

هادی عقیلی پ��س از پیروزی پرگل س��پاهان گفت: در کل بازی 
خوبی بود و این برد را برای ش��روع به فال نیک می گیرم. به طور 
قطع به آمادگی صد در صد نرس��یده ایم و این مس��ئله برای همه 
تیم ها وجود دارد. در بازی های اول باید فقط نتیجه گرفت که خدا 

را شکر ما به این هدف رسیدیم.
 وی در م��ورد سیس��تم جدی��د س��پاهان در ب��ازی ب��ا پی��کان 
خاطرنشان کرد: ما قباًل هم با این ش��یوه بازی کرده بودیم و این 
تش��خیص س��رمربی بود که با این سیس��تم بازی کنیم.مدافع با 
تجربه سپاهان در مورد تمدید قرارداد خود با این تیم تصریح کرد: 
سپاهان تیم خودم است،من امیدوار هس��تم که تا آخر فوتبالم را 

در سپاهان باشم.

مسابقات والیبال قهرمانی نظامیان جهان )سیزم( با حضور 11 تیم 
به میزبانی برزیل پیگیری شد و تیم والیبال نیروهای مسلح ایران 
موفق به کسب مدال برنز و سهمیه المپیک نظامیان سال ۲015 در 
این رقابت ها شد.سرمربی تیم والیبال نیروهای مسلح ایران درباره 
این رقابت ها گفت: مسابقات والیبال قهرمانی نظامیان جهان بسیار 
 س��خت بود چون هم حکم قهرمانی جهان امس��ال را داشت و هم 
تیم های شرکت کننده برای کسب سهمیه المپیک نظامیان سال 

آینده که به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود، تالش داشتند.
فرهاد نفر زاده تصریح کرد: کس��ب مدال برنز و س��همیه المپیک 
نظامیان سال آینده مقام ارزش��مندی است اما تمامی کارشناسان 
حاضر در مس��ابقات والیبال قهرمانی جهان نظامیان )سیزم( تیم 
ایران را شایسته حداقل مقام نایب قهرمانی می دانستند و از تیم ایران 

به عنوان قدرت برتر این رقابت ها یاد کردند.

برزیلی ها روی نیمکت مشکل دارند 
حریف تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی روی 
نیمکتش مش��کل دارد و این شاید بزرگ ترین نقطه 
ضعف سلسائو باشد. ش��اید بزرگ ترین نقطه ضعف 
این تیم در جام جهانی از جانب بازیکنان ذخیره باشد.

پیشنهاد رئال به گونزالس
باش��گاه رئ��ال مادری��د سرپرس��تی تی��م فوتب��ال ای��ن 
 باش��گاه را به رائول گونزالس اس��طوره این تیم پیش��نهاد 
کرده است .در صورت موافقت رائول با این پست وی پس از 
چهار سال دوری در جمع ستاره های بزرگ رئال بازمی گردد. 

سر زو به شایعات پایان داد 
رئیس باشگاه اتلتیکو مادرید ش��ایعاتی را که در رسانه های این کشور در  
مورد خریدهای آینده رو خی بال نکو منتشر شده است، رد کرد. وی گفت: 
اسامی زیادی چون تو رس،کاسورال، هرناندس و حتی کایخون برای حضور 
در اتلتیکو مادرید منتشر شده است اما تمامی این اخبار را تکذیب  می کنم.

۲۱ بازیکن »سرباز فراری« فعاًل از بازی در لیگ محروم اند

زمزمه های جعلی بودن کارت پایان خدمت به کجا رسید؟
س��رانجام س��ازمان لیگ از چهره بازیکنان لیگ برتری 
که خدمت سربازی را انجام نداده اند پرده برداشت تا در 
فاصله ۲۴ ساعت مانده به آغاز لیگ چهاردهم، تیم های 
فوتبال لیگ برتری از به همراه داشتن برخی ستاره های 
خود محروم باش��ند. در این میان ف��والد، مدافع عنوان 
قهرمانی با از دس��ت دادن چه��ار بازیک��ن اصلی خود، 

بیش ترین سهم را در میان نام های اعالم شده دارد.
با پایان لیگ سیزدهم بود که زمزمه هایی مبنی بر جعلی 
بودن کارت پایان خدمت بازیکنان برخی تیم ها به گوش 

می رسید.
  حضور بازیکنان تی��م قهرمان لیگ و پی��کان، تیم تازه

 راه یافته به لیگ چهاردهم، موجب ش��د تا بس��یاری با 
جدیت هر چه بیش��تر، این ماجرا را دنب��ال کنند، زیرا 
نتیجه بخش بودن این ماجرا می توانس��ت حتی به تغییر 
سرنوشت قهرمان لیگ و تیم جدید حاضر در لیگ برتر 
منجر ش��ود. بنا بر این گ��زارش، در آن زمان، بس��یاری 
رسانه ای شدن این ماجرا را به جریاناتی که در فدراسیون 
فوتبال به دنبال بازگرداندن فجر سپاسی شیراز به جای 
پیکان به لیگ برتر بودند، نس��بت دادن��د؛ اما هر چه در 
بحبوحه جریان این ماجرا، هیچ چیز اثبات نشد تا نه جام 
قهرمانی از اهواز به جایی برود و نه ترکیب ش��انزده تیم 

حاضر در لیگ چهاردهم تغییری کند.

اما آب ها که از آسیاب افتاد و تب جام جهانی پایان یافت، 
اخبار رسمی مبنی بر جعلی بودن کارت پایان خدمت دو 

بازیکن لیگ برتر منتشر شد.
 بختیار رحمانی، کاپیتان تی��م قهرمان لیگ برتر و علی 
حمودی، بازیکن فیکس سپاهان اصفهان! و کار به جایی 
رسید که سازمان نظام وظیفه هم وارد عمل شد و آشکارا 

اعالم کرد، دو بازیکنی که بیش��تر از همه راجع به آن ها 
بحث بوده، یعنی بختی��ار رحمانی و علی حمودی، دوره 
س��ربازی خود را نگذرانده و باید وظیفه مقدس سربازی 
 را بگذرانند ت��ا بتوانند بدون مش��کل ب��ه فعالیت خود 
ادامه دهند و به این ترتیب در لیس��ت ریز قراردادهایی 
که از سوی باشگاه سپاهان برای لیگ چهاردهم منتشر 

شد، مقابل نام حمودی یک خط تیره به چشم می خورد! 
اکنون س��ازمان لیگ برتر اعالم کرده که ش��مار سرباز 
فراری های فوتبال ایران، بیش از این هاس��ت و لیس��ت 
۲1 نفره ای از بازیکنانی که سربازی خود را نگذرانده اند، 
منتشر کرده که عالوه بر چهار بازیکن فوالد خوزستان، 
نام های جالبی مانند حس��ین ماهی نی، دفاع راست تیم 
فوتبال پرسپولیس و علیرضا حقیقی، دروازه بان فیکس 
تیم ملی در جام جهانی هم به چش��م می خورد. سازمان 
لیگ برت��ر همچنین اعالم نم��وده که فع��ال و در هفته 
نخست لیگ برتر فوتبال ایران، این ۲1 بازیکن از حضور 

در مسابقات محروم اند تا تکلیف آن ها مشخص شود.
 البت��ه ب��ه نظ��ر نمی رس��د، تکلی��ف آن ه��ا ب��ه ای��ن 
س��ادگی مش��خص ش��ود. با توجه ب��ه اینک��ه در لیگ 
 ش��انزدهم، دو تی��م تراکتورس��ازی و مل��وان نظام��ی 
به شمار می آیند که هر یک دو سهمیه آزاد دارند، به این 
ترتیب به جز چهار بازیکن، دیگران باید راهی تیم هایی 
نظیر فجر شهید سپاسی در لیگ یک شوند و دو سال از 

فوتبال خود را در این تیم بگذرانند.
 مدیران باش��گاه های لی��گ برتری به ای��ن نحوه اطالع 
رس��انی و زمان آن اعتراض فراوانی کرده اند و بسیاری از 
تیم ها از جمله فوالد، برنامه شان با توجه به از دست دادن 

چهار بازیکن اصلی به هم ریخته است.

 دایی:این دیکتاتوری است 
که مربیان درباره داوران حرف 

نزنند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با انتقاد از اطالعیه 
فدراسیون فوتبال مبنی بر صحبت نکردن مربیان در مورد 
عملکرد داوران گفت:این دیکتاتوری است که مربیان در 
این باره حرف نزنند. اگر ما در مورد عملکرد داوران صحبت 
نکنیم، آیا داوری فوتبال ایران بهتر می ش��ود؟ علی دایی 
جمعه شب درگذش��ت ناصر احمد پور و حسین معدنی 
 را به جامع��ه ورزش تس��لیت گفت و اف��زود : رقابت های 
جام جهانی مدرسه بزرگی در بخش داوری بود که می توان 
درس های زیادی از آن گرفت. دیدار تیم های پرسپولیس 
و نفت ته��ران در هفته اول لی��گ چهاردهم با تس��اوی 
یک بر یک ب��ه پایان رس��ید.وی به دیدارتی��م های ملی 
فوتبال ایران و آرژانتی��ن در مرحله مقدماتی جام جهانی 
اش��اره کرد وگفت: هنوز اعتراض ها به داور صربس��تانی 
را از یاد نبرده ایم، ش��کایت تا خود فیفا هم رس��ید.اما هم 
اکنون در فدراس��یون فوتبال قانونی وضع شده است که 
آقایان به آن اعتق��اد ندارن��د. دایی با بی��ان اینکه با یک 
ب��ام و دو هوا نمی ت��وان کارها را پیش ب��رد، تصریح کرد: 
قانونی وضع ش��ده اس��ت که مربیان نمی توانن��د از حق 
خود در برابر اشتباهات داوری دفاع کنند به همین علت 
مجبور هس��تم قضاوت را به مردم، کارشناسان و رسانه ها 
واگذار کنم. وی خواس��تار برگزاری کالس های توجیهی 
قوی تر ب��رای داوران فوتب��ال با حضور مدرس��ان بزرگ 
 جهان ش��د تا س��طح داوری های لیگ برتر کاهش یابد تا 
تیم ها به دلیل اشتباهات داوری دچار ضرر و زیان نشوند. 
سرمربی تیم پرسپولیس با اشاره به اینکه با صبحت نکردن 
داوری ها بهتر نمی ش��ود،گفت:بدون شک گذشت زمان 
همه چیز را مش��خص خواهد کرد اما امیدوارم مسئوالن 
فدراس��یون فوتبال نس��بت به قانونی که وضع کرده اند، 
پایبند باشند. دایی با بیان اینکه تساوی مقابل تیم جوان 
و قدرتمند نفت که س��ال گذش��ته جواز حضور در آسیا 
را گرفته، ب��رای کادر فن��ی پرس��پولیس رضایت بخش 
است، گفت : بعد از س��ه ماه تعطیلی از عملکرد بازیکنان 
راضی هس��تم و امیدوارم بتوانند عملک��رد مطلوبی را در 
 ادامه رقابت ها کس��ب کنند. س��رمربی تیم پرسپولیس 
خاطر نشان کرد : فیلم دیدار برابر نفت را در روزهای آتی 
مورد بازبینی قرار خواهیم داد تا در تمرینات نقاط ضعف 

تیم را برطرف کنیم. 

تاکاچی:» از افشین قطبی به خاطر زحماتی که در 
طول سه سال و نیم حضورش در شیمی زو برای 

 تیم کشید، تشکر
 می کنم

محسن 
سعیدی فر
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یادداشت

جشنواره روستا گردی در استان  
برگزار می شود

 رئی��س می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهار مح��ال و بختیاری گفت: جش��نواره روس��تا گردی در 
چهارمحال و بختیاری به زودی برگزار می شود.بهمن عسگری  
در ستاد تسهیالت سفر با اشاره به اینکه در این چند روز اخیر 
و آغاز روند دوم سفرهای تابستانه شاهد افزایش ورود مسافر 
به استان از جمله در شهرستان سامان هستیم ، بیان داشت: 
هدف از برپایی این جلسات اندیش��یدن تدابیر نو و بهتر برای 
رفاه حال مس��افران است.وی با اش��اره بر اینکه نکته اساسی  
ایجاد امنیت برای مسافران اس��ت، اذعان داشت: عمده ترین 
مش��کل بحث ترافیک در این شهرستان از مس��یر ایل بیگی 
تا س��ه راهی هتل اس��ت که باید برنامه رزی مدون توس��ط 

دستگاه ها صورت گیرد.

 استخراج ۲۵ هزار تن خاک نسوز
 از معادن چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل معدن شهید نیلیچیان چهارمحال و بختیاری گفت: 
با توسعه معدن خاک نسوز چهارمحال و بختیاری در منطقه 
باج گیران و دو پالن، تولید مواد معدنی س��الیانه به ۲۵ هزار 
تن می رسد که در صنایع آلومینیم، صنایع نسوز و ساینده ها 
کاربرد دارد. گیتی بصیرانی در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد: 
عملیات آماده سازی  معدن خاک نسوز چهارمحال و بختیاری 
در محدوده منطقه باج گیران و دو پالن آغاز ش��ده است.وی 
با بیان اینکه آماده س��ازی ای��ن معدن به هزین��ه ای معادل 
10میلیارد ریال نی��از دارد، افزود: آماده س��ازی معدن در ۵ 
مرحله پیشروی، باطله برداری، پاک سازی تونل های قدیمی، 
حفظ ایمنی در تونل های قدیمی و کارگاه های اس��تخراجی 

انجام می شود.

 مردم استان 130 میلیارد ریال
 به مسلمانان غزه کمک کردند

مدیرعامل جمعیت ه��الل احمر چهارمح��ال و بختیاری از 
جمع آوری 130 میلیار ریال کمک های مردم این اس��تان به 
مس��لمانان غزه خبر داد. محمد فروغی گفت:به دنبال کشتار 
و جنگ نابرابر رژیم متجاوز صهیونیس��تی ب��ه مردم بی دفاع 
 غزه، جمعیت هالل احمر اس��تان اقدام به فراخوان عمومی و 

جمع آوری کمک مردمی کرد.
وی گف��ت: 99 پای��گاه ثاب��ت و س��یار جمعی��ت ه��الل 
احم��ر از روز ق��دس ت��ا عی��د فط��ر ب��ا حض��ور 400 نف��ر 
از اعض��ای جمعی��ت ه��الل احم��ر اس��تان چهارمح��ال 
 و بختی��اری کمک ه��ای نق��دی نیک��وکاران از اس��تان 
جمع آوری ش��د.فروغی گفت: شماره حس��اب 99999 نزد 
بانک های مل��ت، دی، رفاه، تج��ارت، س��په،صادرات، ملی و 

مسکن نیز آماده جمع آوری کمک های مردم است.

اخبار کوتاه یادداشت کنسرت موسیقی بختیاری در شهرکرد برگزار شد
کنسرت موسیقی بختیاری از سوی گروه موسیقی چکاد به سرپرستی مسلم شریفی و با 
صدای رضا صالحی در سینما بهمن شهرکرد برگزار شد.  این کنسرت با حضور آواز خوان 

بختیاری  غالم شاه قنبری  به مدت سه شب در حال برگزاری است.َ
7
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آراء  آگهي   240488

ساختمانهاي فاقد سند رسمي کوهپایه 
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
کوهپایه باستناد اسناد رسمي مالکیت مشاعي و اسناد عادي تسلیمي تصرفات مفروزي 
و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وماده 13 آئین نامه اجرائي آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا در صورتي که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستي پس از انتشار آگهي تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتي ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائي 
نماید و گواهي تقدیم دادخواست را از مراجع قضائي اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است در صورتي که 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- راي شماره )) 139260302028001210((- ))92/11/28(( آقاي حسینعلی الماسي 
کوپائي فرزند حبیب ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله احداثي بر روی قسمتی 
ازپالک ثبتي 64فرعي از 46 اصلي واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 
انتقال 7746 مورخه 48/08/07 دفتر  192/50 مترمربع خریداری رسمی بموجب سند 

90 اصفهان 
ابراهیمی  حمید  آقاي   ))92/11/28((  -))139260302028001211  (( شماره  راي   -2
ورزنه  فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب خانه احداثي بر روی قسمتی از پالک ثبتي 
1688فرعي از 52 اصلي واقع در ورزنه  بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 288/11متر 

مربع خریداری بصورت عادی  مع الواسطه از ورثه میرزا حسینعلی محتشمی 
علیخانی  محمد  آقاي   ))92/11/30((  -))139260302028001229  (( شماره  راي   -3
کوپائي فرزند نوروز  ششدانگ یک باب خانه احداثي بر روی  پالکهای263و264فرعی 
مربع  متر   154/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  درکوهپایه  واقع  اصلي  از46- 

خریداری بصورت عادی مع الواسطه از وراث عبداله مجلسی کوپائی 
احمدی  ))93/03/08(( خانم معصومه   -))139360302028000296 (( 4- راي شماره 
فرزند علی ششدانگ یکباب مغازه بر روی قسمتی از پالک ثبتي 59فرعی از46 اصلي 
واقع درکوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 60/61مترمربع خریداری بصورت 

عادی مع الواسطه ازوارثین خدیجه شیخ کوپائی 
5- راي شماره )) 139360302028000314((- ))93/03/08(( آقاي امیر رضا استادی 
فرزندعلی اکبر ششدانگ یک درب باغ مشجر تحت پالک ثبتي 122فرعی از47- اصلي 
عادی  خریداري  مساحت776/83مترمربع  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  درکوهپایه  واقع 

مع الواسطه ازورثه غالمحسین توکلي و شکوفه توکلی وخانم آغا مجلسی 
ملکی  ربابه  خانم   ))1393/03/08((  –  ))139360302028000317(( شماره  راي   -6
کوپائي فرزند علی  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روی قسمتي از پالک 357فرعی 
مترمربع   226/63 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپایه  در  واقع  اصلي  از46- 

خریداری عادی مع الواسطه از ورثه محمدرضا رفیعیان کوپائی 
الماسی  اکبر  آقاي   ))1393/03/08((  –  ))139360302028000320(( شماره  راي   -7
کوپائی فرزندمحمد ششدانگ یکباب خانه  احداثي بر روی قسمتی از پالک 418فرعی  
مترمربع   123/80 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپایه  در  واقع  -اصلي  از46 

خریداری عادی مع الواسطه از غالمحسین و غالمرضا بابائیان کوپائي 
زهره عشقي  خانم    ))1393/02/29((  –  ))139360302028000165(( راي شماره   -8
پالک  از  قسمتي  روی  بر  احداثي  خانه   یکباب  ششدانگ  رحمت اله  فرزند  کوپائي 
 126/79 به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپایه  در  واقع  اصلي  از46-  586فرعی 

مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد اسماعیل جواهری کوپائي
9 - راي شماره ))139360302028000344(( – ))1393/03/20(( آقاي سعید زاهد پور 
از   قسمتی  روی  بر  احداثي  متصله   باغ  و  خانه  یکباب  ششدانگ  فرزندحسن  انارکی 
پالکهای 65و33و40و41فرعی از284 اصلي واقع در صادق آباد  بخش 19ثبت اصفهان 
به مساحت 1008/17 متر مربع انتقالی برابر سند 38723 مورخه 92/3/05 دفتر خانه 
70 کوهپایه و خریداری عادی مع الواسطه از شهربانو دوستی،رضا قنبریان، محمدرضا 

روغني و عباس قاسمی
10- راي شماره ))139360302028000353(( – ))1393/03/20(( آقاي لطف اله افتخار 
فرزندعبد علی ششدانگ یکدرب باغ تحت پالک 137فرعی از161- اصلي واقع در هریزه 
بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 3595/79 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از 

محمد حسین عابدی جبلی  
11- راي شماره ))139360302028000356(( – ))1393/03/20(( آقاي منوچهر اسالمی 
فارسانی فرزندبیگلر دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی درقسمتي از 
پالک 27- اصلي موسوم به  علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 
مترمربع خریداری برابر سند انتقالی 124066 مورخه 79/01/11دفتر خانه 86 اصفهان 
12- راي شماره ))139360302028000357(( – ))1393/03/20(( محمد رضا اسالمی 
فارسانی فرزند منوچهر یک دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در قسمتي 
از پالک 27-اصلي موسوم به علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 
متر مربع خریداری برابر سند انتقالی 123895 مورخه 78/12/22 دفتر خانه 86 اصفهان  
))1393/03/20(( خانم شیال سیمین   –  ))139360302028000358(( 13- راي شماره 
در  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  یک  اصغر  فرزند  ماهرالنقش  
به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  آباد  علی  به   اصلي موسوم  پالک 27-  از  قسمتي 
298966/53 مترمربع خریداری مرحوم اصغر ماهرالنقش برابر سند انتقالی 123895 

مورخه 78/12/22 دفتر خانه 86 اصفهان که متقاضی جزء ورثه می باشد.
14- راي شماره ))139360302028000359(( – ))1393/03/20(( غالمرضا گشنیزجاني 
فرزندعلیرضا  دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در قسمتي از پالک 
27- اصلي موسوم به  علی آباد بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 298966/53 مترمربع 

خریداری برابر سند انتقالی 124067 مورخه 79/01/11 دفتر خانه 86 اصفهان  
علی  قاسم  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000449(( شماره  راي   -15
2فرعی  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  حیدر  فرزند  عابدی  
از165- اصلي واقع در مزرعه اشک جبل)کردآباد( بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 

284/26 مترمربع خریداری  بصورت عادی مع الواسطه از ورثه غالمعلی عابدی  
علی  رضا  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000502(( شماره  16(راي 
شجاعی جشوقانی فرزند علی اکبر  ششدانگ  مزرعه بمانعلی تحت پالک 312- اصلي 
واقع در بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 12763 مترمربع خریداری بصورت عادی 

مع الواسطه از محمد ابراهیم شریفی.
17- راي شماره ))139360302028000529(( – ))1393/03/31(( آقای عباس حیدری 
روی  بر  احداثی   مغازه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اسماعیل  فرزند  کبریتی 
به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپایه  در  واقع  -اصلي  از46  672فرعی  پالک  از  قسمتی 

مساحت 60/28متر مربع خریداری بصورت عادی از اسداله حیدری 
حیدری  باقر  آقای   ))1393/03/31((  –  ))139360302028000530(( شماره  18(راي   
روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  عبداله  فرزند  کبریتی 
به  اصفهان  19ثبت  بخش  کوهپایه  در  واقع  اصلي  از46-  672فرعی  پالک  از  قسمتي 

مساحت 60/28 مترمربع خریداری بصورت عادی از اسداله حیدری.
 19(راي شماره ))139360302028000639(( – ))1393/04/26(( آقای مجتبي رمضانی 
پالک  از   بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه   یک  عباس ششدانگ   فرزند  خارواني 
64فرعی از46- اصلي واقع درکوهپایه بخش 19ثبت اصفهان به مساحت 218/29 متر 

مربع خریداری برابر سند انتقال 4482 مورخه 1392/7/10 دفتر خانه 294 کوهپایه 
تاریخ انتشار نوبت اول:93/05/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/05/27

محمد صادق مقدسي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
حصر وراثت

240569 خانم زهرا رشیدی فر دارای شناسنامه شماره 821 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2004/93ح/10  کالسة 
 93/2/20 تاریخ  در   54 بشناسنامه  فر  رشیدی  مصطفی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- رسول رشیدی فر ش.ش 9870 )فرزند( 2- محمد رشیدی فر ش.ش 5195 
)فرزند( 3- جواد رشیدی فر ش.ش 5196 )فرزند( 4- حمید رشیدی فر ش.ش 9572 
)فرزند( 5- صدیقه رشیدی فر ش.ش 1667 )فرزند( 6- مریم رشیدی فر ش.ش 312 
)فرزند( 7- زهرا رشیدی فر ش.ش 821 )فرزند( ملیحه رشیدی فر ش.ش 4007 )فرزند( 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   701 اقادادی ش.ش  8- سکینه 

مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:9552 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   50 شماره  شناسنامه  دارای  زرکوب  صدیقه  خانم   240570
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2044/93ح/10  کالسة 
 90/4/30 تاریخ  در   1047 بشناسنامه  جوئی  وجیهه صلح  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
امیرحسین فرزام فر ش.ش  )فرزند( 2-  افراد ذیل:1- علیرضا فرزام فر ش.ش 1695 
ش.ش  فر  فرزام  فرزانه   -4 1483)فرزند(  ش.ش  فر  فرزام  افسانه   -3 )فرزند(   2909
 50 ش.ش  زرکوب  صدیقه   -6 )همسر(  ش.ش666  فر  فرزام  محمد   -5 1017)فرزند( 
)مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
مالف:9534  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

240571 کالسه پرونده: 169/93 شماره دادنامه: 571-93/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
استانداری- اصفهان-خ  نشانی:  گیوچیان  مجتبی  خواهان:  اختالف  حل  شورای   14

چهارراه سعدی-کفش گیوچیان خوانده: شهرام حیدری نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطلق  انضمام  به   413/641162 شماره  چک  بابت  ریال   45/000/000 مبلغ  مطالبه 
تامین خواسته وفق م 117  قرار  بدواً  و  تادیه  و  تاخیر  و  دادرسی  و هزینه  خسارات 
آ.د.م با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای مجتبی گیوچیان به طرفیت آقای شهرام حیدری به خواسته 
مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره 641162-91/8/15 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج 
و  تاخیر  و خسارت  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/8/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:9176 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240572 کالسه پرونده: 1854/92 شماره دادنامه: 485-93/3/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا کبیری نشانی اصفهان- پل فلزی- 
بوستان ملت – مجتمع تجاری بلوار – طبقه زیرزمین – پالک 19 خوانده: سکینه خوش 
نژاد نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
خصوص دعوی علیرضا کبیری به طرفیت سکینه خوش نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 
به   0122135 و   0543481 کل  داری  خزانه  به شماره  سفته  وجه  ریال   10/000/000
که  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   108/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت 

دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   92/11/30
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:9867  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240573 کالسه پرونده: 1242/92 شماره دادنامه: 681-93/4/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خواهان: حمیدرضا میرحیدری منش نشانی: اصفهان- خ میرزا 
پالک24 خوانده: حجت ا... رضایی   – بن بست سعادت  کوچه8-   – طاهر- خ مظاهری 
فقره  یک  وجه  بابت  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
چک به شماره 1364/344747/24 مورخ 91/2/31 بعهده بانک ملت به انضمام هزینه 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا امیرحیدری منش به طرفیت 
آقای حجت ا... رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 
1363/344747/24-91/2/31 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/2/31( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
م الف:9878  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

240574 کالسه پرونده: 1469/92 شماره دادنامه: 436-93/3/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خواهان: کرمعلی رادنژاد نشانی: اصفهان- دروازه شیراز – خ 
هزار جریب – کوی امام جعفرصادق – بوستان سعدی – پالک46 خوانده: ولی ا... کرمی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به شماره 86/423791 مورخ 87/7/7 
به عهده بانک پست بانک به مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال به انضمام 
خسارات وارده از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای کرمعلی رادنژاد به 
طرفیت آقای ولی ا... کرمی به خواسته مطالبه مبلغ 1/460/000 ریال وجه چک به شماره 
با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک  بانک پست  به عهده   87/7/7-86/423791
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )87/7/7( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:9174 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

س��لیمانی دش��تکی با بی��ان اینکه در این س��فر 
مصوب��ه جدی��دی ب��رای اس��تان ب��ه تصوی��ب 
نمی رس��ید، تصری��ح ک��رد: در نشس��ت هیئت 
دول��ت در چهارمح��ال و بختی��اری اعتب��ارات 
ن��ی   قاب��ل توجه��ی ب��رای طرح ه��ای عمرا
نیمه تم��ام ملی و اس��تانی ک��ه در س��ال جاری 
 و س��ال آین��ده تکمی��ل ش��ود، اختص��اص

 می یابد.
نماینده عالی دول��ت در چهارمح��ال و بختیاری 
زمینه سازی افزایش مشارکت بخش خصوصی در 
اجرا یا تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام استان 

را از دیگر محورهای سفر رئیس جمهوری خواند 
و گفت: دیدار رئیس جمهوری با س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی که عالقه مند به سرمایه گذاری 
در استان هستند از دیگر برنامه های این سفر است.

وی تصریح کرد: دولت در تالش است از توان مالی 
و اعتباری شرکت های هلدینگ یا سرمایه گذاری 
نظیر شس��تا، بنیاد تعاون نیروهای مس��لح، بنیاد 
مستضعفان و جانبازان، ش��رکت سرمایه گذاری 
غدیر و شرکت های مشابه برای تکمیل طرح های 
نیمه تم��ام عمرانی نظی��ر راه آه��ن، پروژه های 

گردشگری و راه سازی بهره گیری کند.

به گزارش ایرنا، دولت تدبی��ر و امید تاکنون پنج 
سفر استانی به خوزس��تان، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، ایالم و لرستان انجام داده و چهارمحال 
و بختی��اری شش��مین میزب��ان کاروان تدبی��ر 
و امید اس��ت.دیدار با قش��رهای مختل��ف مردم، 
دیدار ب��ا اندیش��مندان، دانش��جویان و نخبگان، 
دیدار ب��ا علم��ا و روحانی��ون، دیدار با عش��ایر و 
روستاییان،شرکت در شورای اداری استان و بازدید 
از طرح ه��ا و پروژه های عمرانی، برنامه مش��ترک 
 تمامی س��فرهای اس��تانی رییس جمهوری بوده

 است.

پروژه هایی ب�ا پیش�رفت فیزیکی باال
 در اولویت تخصیص اعتبار است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در س��فر 
ریاس��ت جمهوری ب��ه چهارمح��ال و بختیاری 
پیش��نهاد م��ا این ب��وده اس��ت ک��ه پروژه هایی 
 ب��ا پیش��رفت فیزیک��ی ب��اال ک��ه ت��ا س��ال 94 
تکمیل می ش��وند در اولویت تخصیص اعتبار قرار 
گیرد.وی اظهار کرد: 10 درص��د کارگاه ها فعال، 
6۵ درصد ب��ا ظرفیت کمتر از ظرفی��ت نهایی در 
حال فعالیت است و ۲۵ درصد واحدهای صنعتی 
تعطیل اس��ت.وی افزود: در این راس��تا با تشکیل 
کارگروهی در این زمینه ارائه راهکارهای الزم 131 
واحد صنعتی بررسی و در توافق نامه ای با بانک ها 
مشکالت موجود برطرف شد.سلیمانی خاطرنشان 
ک��رد: در س��فرهای 4 گانه محم��ود احمدی نژاد 
یک هزار و 43۵ مصوبه انجام ش��د ک��ه تعدادی 
رسماً مصوبه دولت بود و برخی توافق دولت برای 
اجرای آن ها بود که از این مصوبات نزدیک به ۲۲ 
درصد س��فرها از لحاظ ریالی تحق��ق یافته بود و 
۵0 درصد پروژه ها به نتیجه رس��ید و 300 پروژه 
پیشرفت فیزیکی نداش��ت.وی افزود: تعداد 400 
پروژه در دست اقدام و مابقی اقدام به دیون است 
و پروژه هایی که 100 درصد آن ها تکمیل ش��ده 
بود به اعتب��اری معادل ۲37 میلی��ارد تومان نیاز 
دارد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
وضعیت مدیریت ها در استان تصریح کرد: استان به 
مدیری نیازمند است که منافع استانی برای او یک 
اصل و ارزش قلمداد شود.سلیمانی گفت: هدف ما 
تالش برای برقراری توازن منطقه ای و به کارگیری 
مدیران توانمند و با تجربه است که توانایی دفاع از 
ارزش ها و منافع نظام جمهوری اسالمی برای آن ها 
مهم باشد.وی افزود: مدیریت استان در تالش برای 
جذب منابع ملی اس��ت که در این راه تا اندازه ای 
نیز موفق شده ایم و مجموع اعتبار تخصیص یافته 
به استان 36 میلیارد تومان بود که توانستیم 1۲0 
میلیارد توم��ان اعتبارات ملی ج��ذب کنیم که تا 
حدی در رفع نقاط حادثه خیز، نوس��ازی سیستم 
فاضالب، ارائه خدم��ات بهداش��ت و درمان موثر 
واقع شد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
مش��ارکت بخش خصوصی و س��رمایه گذاران در 

این امر موثر واقع می شود.س��لیمانی با اش��اره به 
نامگذاری امس��ال با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ 

ب��ا ع��زم مل��ی و 
مدیریت جهادی 
ن  نش��ا طر خا
ک��رد: مفهوم این 
ش��عار این است 
ک��ه مزیت ه��ا و 
فرصت ها را پیدا 
ک��رده و به دنبال 

آن ها باشیم.
س��لیمانی گفت: 
حج��ه االس��الم 
حسن روحانی در 
سفر به شهرکرد 
مصوب��ه ندارن��د 
ول��ی توافق هایی 
ب��ا ش��رکت های 

سرمایه گذاری و مجموع استان دارند.
وی افزود: در این س��فر پیشنهاد ما این بوده است 
که پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی باال که تا سال 
94 تکمیل می ش��وند در اولویت تخصیص اعتبار 

قرار گیرد.
سلیمانی گفت: تشویق در مشارکت شرکت های 
بزرگ س��رمایه گذاری ب��رای س��رمایه گذاری در 
فوالد، پتروشیمی، پاالیشگاه، راه آهن و پروژه های 

عمرانی از دیگر برنامه های این سفر است.

استاندار استان خبر داد 

چهار و محال بختیاری میزبان رییس جمهوری  می شود 

هیئ�ت  و  جمه�وری  رئی�س  میزب�ان  ج�اری  هفت�ه  پنجش�نبه  و  چهارش�نبه  بختی�اری  و  چهارمح�ال  اس�تان  م�ردم 
 دول�ت هس�تند. اس�تاندار چهارمح�ال و بختی�اری در نشس�ت خب�ری ب�ا رس�انه های اس�تان گفت:ب�ر اس�اس آخری�ن 
برنامه ریزی های انجام ش�ده، س�فر رئیس جمهوری و هیئت دولت به اس�تان دو روزه خواهد بود.قاس�م س�لیمانی دش�تکی س�خنرانی 
رئیس دولت تدبی�ر و امی�د در جمع م�ردم، دیدار ب�ا نخبگان و برگ�زاری نشس�ت تخصصی رئی�س جمهوری با س�رمایه گ�ذاران برای 
رونق اقتصادی اس�تان را از محورهای این س�فر عنوان کرد.وی با تاکید بر اس�تقبال پرش�ور و مردم�ی از خادم ملت، اضاف�ه کرد: رئیس 
 جمهور نماد جمهوریت نظام جمهوری اس�امی اس�ت و حضور باش�کوه مردم در این مراس�م، تش�کر از خدمات نظام جمهوری اس�امی

 است

دیدار رئیس 
جمهوری با 

سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی 
که عاقه مند به 
 سرمایه گذاری

 در استان هستند 
از دیگر برنامه های 

این سفر است



رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله:
صدقه بجا، نیکوکاری، نیکی به پدر و مادر و صله 
رحم، بدبختی را به خ��وش بختی تبدیل و عمر را 

زیاد و از پیشامدهای بد جلوگیری می کند.
 رفع یبوست با

2138 گیاهان دارویی 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

س��ری جدید CLS ق��رار اس��ت از قافل��ه به روز رس��انی 
خودروهای موفق عقب نماند. طراح��ی جدید، چراغ های 
ال.ای.دی مولتی بی��م و سیس��تم امنیت��ی کمک راننده از 
امکانات جدید این خودرو اس��ت.کمپانی مرسدس بنز هم 
برای آن که از قافله به روز رس��انی خودروهای موفق عقب 
 CLS Shooting و CLS نماند دو م��دل کوپه چه��اردر
Brake خود را تا حد زیادی تغییر داده است. به این ترتیب 
سری جدید کالس CLS با ویژگی های جدیدی روی کار 
می آید.در نسل جدید بر طراحی قسمت جلو، جلو پنجره، 
سپر با ورودی های هوای بزرگ و چراغ های ال.ای.دی چند 
پرتویی )مولتی بیم( تاکید بسیاری شده و در نتیجه شاهد 
طراحی کامال متفاوتی در این قس��مت هستیم. چراغ های 
آینده نگران��ه ال.ای.دی چن��د پرتویی ابع��اد جدیدی در 
سیستم های نورپردازی ایجاد می کنند. این چراغ های دقیق 
با عملکرد باال به طور خودکار نور مناسب با شرایط جاده و 
ترافیک تولید می کنند. آن ها مس��یر پیش رو و هم چنین 
پیچ های مقابل را  درس��ت قبل از رس��یدن به آن ها روشن 
می کنند. از طرف دیگر با ورود به کابین چراغ های مولتی بیم 

با نور آبی رنگ دوستانه ای به استقبال شما می آیند.

فضای داخلی کابین هم تغییر چشمگیری داشته است. در 
کابین جزییات دست ساز جدید، لوکس، ظریف، با کیفیت، 
معاصر و اس��پرت جلب توجه می کنند. در مجموع فضای 
 Shooting Brake داخلی مفیدت��ر از قب��ل اس��ت. در
همین طور فضای بار بیشتری موجود است. یک نمایشگر 
۸ اینچی هم در کابین جاس��ازی شده و به حس معاصر آن 
 CLS 63 AMG کوپه ،AMG کمک می کند.مدل های
و Shooting Brake بسته به محدوده نیروی تولیدی تا 
۵۸۵ اس��ب بخار قدرت تولید می کنند. یک جعبه دنده ۹ 
سرعته و اتوماتیک ۹G ترونیک به موتور نیرومند مرسدس 
جفت می شود. به طور کلی ۵ موتور به عنوان منابع تامین 

نیروی این سری پیشنهاد می شوند که پویایی 
و مصرف پایین ویژگی های مشترک 

همه این موتورها هستند. موتور 
۵.۵ لیت��ری دو توربوی��ی 
۸ س��یلندر و V ش��کل ت��ا 
۵۸۵ اس��ب بخار ق��درت و 

۸۰۰ نیوتن متر گشتاور تولید 
می کند. این موتور یکی از به صرفه ترین 

موتورهای هشت سیلندر موجود برای سری تولیدی است.
 طراح��ی خارجی ب��ه نوب��ه خ��ود بس��یار هیجان انگیز و 
خیره کننده است؛ به س��ختی می توان ابعاد زیبا، خطوط 
روان و سطوح صیقلی آن را نادیده گرفت. کاپوت کشیده، 
پنجره باریک، پنجره های بدون چارچوب و سقف دینامیک 
شخصیت ویژه ای برای این س��ری به وجود آورده اند. همه 
جزییات در طراحی داخلی و همچنین طراحی خارجی مورد 
توجه خاص مهندسین و طراحان قرار گرفته و با مهارت تمام 

پرداخت شده است.

مرسدس بنز جدید با امکانات خیره کننده 

محققان انگلیس��ی آزمایش خون ساده ای را برای تش��خیص همه انواع سرطان ها ابداع 
کرده اند. دانشمندان دانشگاه بردفورد تا به حال از روش خود برای تعیین سه نوع سرطان 
بهره گرفته اند که نتایج آن امیدبخش بوده است.امید می رود زمانی فرا برسد که با انجام 
این آزمایش بتوان از انجام فرایندهای گران و تهاجمی همچون کولونوسکوپی و بایوپسی 
)نمونه ب��رداری از بافت زنده( اجتناب ک��رد. اما محققان می گویند ای��ن آزمایش دوران 
نوزادی خود را س��پری می کند و هنوز باید کارهای بیش��تری روی آن انجام ش��ود.قبال 
برای تشخیص انواع مختلف سرطان، از آزمایش های خون متفاوتی استفاده می شد، اما 
محققان دانشگاه بردفورد امیدوارند که این آزمایش عمومی را برای تشخیص همه انواع 
سرطان ها به کار بگیرند.تحقیقات سرطان شناسی نش��ان داده که دی. ان.ای خون افراد 
مبتال به سرطان پوست، روده بزرگ و ریه بسیار راحت تر از دی. ان.ای افراد سالم تخریب 
می شود. این بیماران که همگی در مرحله پیش س��رطانی قرار داشتند، سطح متوسطی 
 از تخریب را در دی. ان.ای نش��ان دادند.محققان ب��ر این باورند که نتای��ج این آزمایش 
تحت تاثیر بیماری هایی مانند س��رما خوردگی یا آنفلوانزا که ممکن است روی سیستم 

ایمنی تاثیر بگذارند، قرار نمی گیرند و نتیجه نادرست نشان نمی دهند.

پزشکان دانشگاه ایالت آریزونا در این مطالعه بررسی کردند که چرا اغلب افراد خاطرات 
منفی را با تمام جزییات در ذهن نگ��ه می دارند در حالی که خاطرات خوب به مرور زمان 

کمرنگ می شوند؟
 نتایج مطالعات مرتبط نیز حاکی از آن است که هورمون کورتیزول هم به تقویت حافظه 

کمک می کند. 
البته از آنجا که این مطالعات روی انسان انجام نشده متخصصان هنوز مطمئن نیستند که 

هورمون های استرس نقش مشابهی در تقویت حافظه انسان نیز بازی کنند.
در این بررس��ی متخصصان دانش��گاه آریزونا، 144 تصویر را به 3۹ زن نش��ان دادند که 
واکنش های مختلفی از جانب آنان همراه داش��ت. همچنین پیش از شروع این آزمایش 

سطح استرس شرکت کنندگان با مصرف هیدروکورتیزون یا یک دارونما تحریک شد. 
روان پزشکان آمریکایی معتقدند این مطالعه، یافته کلیدی در درک بهتر چگونگی تداوم  
خاطرات منفی  در زنان اس��ت زیرا در صورتی که  بتوان س��طح هورمون نوراپی نفرین را 
بالفاصله پس از وقوع حادثه پایین آورد  می توان از حفظ خاطرات منفی در مغز جلوگیری  

کرد.

 آزمایش ساده برای 
تشخیص سرطان

نقش هورمون های استرس در تثبیت 
خاطرات منفی 

غذایی که مدتی می مان��د و خوراکی هایی که در 
آن مواد نگه دارنده زده باشند، یبوست را تشدید 

نموده و معده را ضعیف می کند.
 گیاهان دارویی

* ابتدا غذا به وسیله دندان ها باید خوب جویده 
ش��ود و با بزاق دهان خوب مخلوط شود. خوب 
جویدن و نرم نمودن، نخس��تین گام برای هضم 

بهتر مواد غذایی در بدن می باشد.
 * دوم باید غذا در محیط آرام و به دور از استرس 
خورده شود و در معده مواد غذایی با شیره معده 
خوب مخلوط ش��ود. ش��یره معده ماده ای به نام 
پپسین ترشح نموده و پروتئین های درشت مواد 
غذایی به مواد س��اده تری تبدیل می ش��ود، این 
کوچک شدن و نرم ش��دن از یبوست جلوگیری 
می کند.در اینجا دس��تگاه کبدی، ماده صفرا را 
وارد جه��از هاضمه نموده و در ح��ل کردن مواد 
چربی موثر اس��ت. معده در تنظی��م غذا، نقش 
مخزن ذخیره را داراس��ت و تأثیر شیره یا اسید 

معده در هضم غذا بسیار است.
 * یبوست ممکن است بر اثر کمبود تراوش های 
کبدی و لوزالمعده و روده نیز باشد. برای رفع این 
عامل، غذاهای س��لولزدار مثل آرد سبوس دار و 

سبزی های تازه مفید است.
 * ساعات خوردن غذا و منظم خوردن نیز در رفع 

یبوست موثر است.
* پرخوری و نامرتب خ��وردن و پر نمودن معده 
بسیار زیان آور است. اس��تراحت دادن به معده 
و نخ��وردن به مدت کوت��اه، باعث می ش��ود که 
دستگاه گوارش اس��تراحت نموده و کار خود را 

خوب انجام دهد.
 * س��بزیجات و داروهای گیاهی عالوه بر فعال 

نمودن معده، در هضم غذا بسیار مفید است.
 * غذاهای پرچرب و ش��یرینی ها و موادی مثل 
سوس��یس و کالباس در هضم غذا مشکل ایجاد 

می کنند.
 بهتر اس��ت کاهو همراه با روغن زیتون مصرف 
ش��ود.کاهو با آب لیمو تازه و روغ��ن زیتون نیز 

مفید است.
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پدر و پسری در کوه 
پدر و پسری مش��غول قدم زدن در کوه بودند که ناگهان پای 
پس��ر  به س��نگی گیر کرد، به زمین افتاد و ناخود آگاه فریاد 

کشید: آآآی ی ی!!
صدایی از دوردست آمد: آآآی ی ی!!

پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟
پاسخ شنید: کی هستی؟

پسرک خشمگین شد و  فریاد زد: ترسو!
باز پاسخ شنید: ترسو!

پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم، توجه کن و بعد با صدای بلند 

فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!
صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی!

پسرک باز  بیشتر تعجب کرد. پدر توضیح داد: مردم می گویند 
این انعکاس کوه اس��ت ولی این در حقیق��ت انعکاس زندگی 
است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی، زندگی ً به تو جواب 

می دهد.
اگر عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید 
و اگر به دنبال موفقیت باشی، آن را به دست خواهی آورد. هر 

چیزی را که بخواهی، زندگی همان را به تو خواهد داد.
بله! خواس��تن تمام چیزهایی که ما انتظارش را داریم به یک 
تصویر ذهنی ایده آل بستگی دارد. این تصویر ذهنی شماست 
که به شما شادی یا غم، موفقیت، یا شکست، خوشبختی و یا 
درد و رنج را هدیه می دهد. تصویر ذهنی شما می تواند به شما 
کمک کند تا آنچه را برای رس��یدن به ش��ادی و رضایت الزم 
دارید انجام دهید، می تواند به شما کمک کند تا از زندگی خود 
لذت ببرید، می تواند اسباب اعتماد به نفس و اطمینان به کار 
و فعالیت هایی باشد که ش��ما برای زمان فراغت خود انتخاب 
می کنید، مصمم بر ش��اد زیستن ش��وید، از روی خیرخواهی 
به ارزیابی خودتان بپردازید، بهتری��ن و طالیی ترین لحظات 
زندگی را در ذهن مجس��م کنید و با توجه ب��ه واقعیت ها، نه 
خیاالت واهی، بلکه بر اس��اس تصویر مثبت ک��ه از واقعیات 

زندگی دارید، این تصویر خوشایند از خویش را تقویت کنید.
مراقب باش��ید تا تصویر ذهنی خود را جایی گ��م نکنید تا به 

همراه آن انگیزه خوشبخت شدن را از دست دهید.

داستان 

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

آگهی دعوت مجمع عمومی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر دهق

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر دهق

الف- بدینوس�یله از کلیه کارگران بازنشسته مش�مول قانون کار 
دعوت می ش�ود در جلس�ه مجمع عمومی انتخاب اعضای جدید 
مورخ 93/5/15 ساعت 9 با در دست داشتن دفترچه بیمه به محل 

برگزاری نماز جمعه حضور به هم رسانید. 
ب- اف�رادی ک�ه مایلن�د جه�ت خدم�ت در کان�ون ب�ه عن�وان 
کاندیداتوری معرفی گردند قبال جهت نام نویسی به کانون مراجعه 
و ثبت نام نمایند توضیحا نام نویسی قبل از انتخابات انجام می شود.

جناب آقای
 بهزاد امیریان 

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

  مدیریت شعب پست بانک
 استان اصفهان 

تبریک   می گوییم.
روابط عمومی روزنامه زاینده رود
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