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 عرضه بنزین تک نرخی 
قوت گرفت

پس از افزایش چراغ خاموش قیمت گاز طبیعی، گازمایع، 
نفت کوره، نفت س��فید در ایام نوروز، ت��ا دو هفته آینده 
دولت تدبیر و امید به طور رس��می از س��ناریوی عرضه 
بنزین تک نرخی با قیمت بیش از یک هزار تومان رونمایی 
می کند.بر این اس��اس از اردیبهش��ت ماه سال جاری به 

احتمال زیاد دیگر سهمیه بنزین....

 اولویت های ورزشی
 اصفهان 9۳ 

 تولید نیمی از  فوالد کشور 
در اصفهان

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم در فروردین ماه سال 9۳
رس��یدگی ب��ه وضعی��ت هیات های ورزش��ی اس��تان 
اصفهان به عن��وان نهادهای��ی که وظیفه س��اماندهی و 
نظارت بر فعالیت رش��ته های مختلف ورزشی در سطح 
اس��تان را دارند، از مهم تری��ن اولویت ه��ای پیش روی 
 مدیر کل جدی��د اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
است.در چند سال گذشته کمبود بودجه و مشکالت مالی 
شاه بیت اصلی ورزش اس��تان اصفهان و در مقیاس باالتر 
ورزش کشور بود، از این رو با توجه به اینکه هیات ها ورزشی 

بازوان اجرایی اداره کل ورزش....

 استاندار اصفهان گفت: مجتمع فوالد مبارکه با اشتغالزایي 
مستقیم و غیرمس��تقیم 351 هزار نفر و تولید 51 درصد 
فوالد کشور، افتخاري بزرگ براي استان اصفهان محسوب 
مي شود.رسول زرگرپور در بازدید از بخش های مختلف 
مجتمع فوالد مبارکه اظهار داشت: این مجتمع  به عنوان 

مقام اول تولیدکننده آهن اسفنجي در جهان....
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استفاده از بخش خصوصی برای 
حفظ و نگهداری میراث تاریخی
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: در 
کاروانسراهای تاریخی و میراثی بسیاری وجود دارد که می تواند در اختیار 
بخش خصوصی قرار گی��رد و با این روش دس��تاوردهای خوبی برای حفظ 
نگهداری آنان می توانیم داشته باشیم.مسعود سلطانی فر در حاشیه سرکشی 

4به وضعیت اسکان دهی مسافران نوروزی در باغ فدک اصفهان.....
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ممنوعیت تردد خودروهاي 
سواري در میدان امام  

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با اشاره به 
این که رانندگان تاکسی به هیچ وجه اجازه ورود به میدان امام 
)ره( را ندارند، ابراز داش��ت: تاکسی های مسیر فلکه احمدآباد 
به سمت میدان امام حس��ین )ع( می توانند تا سه راه کرمانی 
مسافران خود را پیاده کنند و برای رفتن به میدان امام حسین 

)ع( از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
 س��رهنگ حس��ین غالم��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از روز

 ۲۹ اس��فندماه س��ال ۹۲ لغایت 15 فروردین ماه س��ال ۹3 
طرح»ممنوعیت ورود وسایل نقلیه موتوری به میدان امام )ره(« 
به صورت آزمایشی اجرایی شد، ابراز داشت: پس از موفقیت در 

اجرای این طرح، از دیروز، ممنوعیت تردد خودروهاي سواري 
در میدان امام )ره( دایمي شد. 

 وی با اش��اره ب��ه اینکه اطالع رس��انی اج��رای ای��ن طرح از
 1۰ روز پایانی سال ۹۲ آغاز شد و بنرهای مربوطه هم نصب شد، 
افزود: هر طرحی در اوایل اجرای خود با مشکالتی همراه است 

ولی به تدریج در بین مردم جا می افتد. 
صدور »مجوز حمل بار« برای کسبه محدوده میدان امام )ره(

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: توسط 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرس��تان اصفهان برای کسبه 

محدوده میدان امام )ره( »مجوز حمل بار« صادر شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه رانندگان تاکس��ی 
به هیچ وجه اج��ازه ورود به میدان امام )ره( را ندارند، ابراز داش��ت: تاکس��ی های مس��یر 
فلکه احمدآباد به س��مت میدان امام حس��ین )ع( می توانند تا س��ه راه کرمانی مسافران 
 خ��ود را پیاده کنن��د و برای رفت��ن به می��دان امام حس��ین )ع( از مس��یرهای جایگزین

 استفاده کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
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با گذشت یک روز از طبیعت زباله و سبزه های نوروز موجب بروز مشکل و آلودگی های زیست محیطی شده است 

نوبت اولنوبت دوم 

چاپ  دوم 

به اطالع کلیه شهروندان می رساند سازمان مردم نهاد انجمن خیریه حضرت رقیه )س( شهرستان نطنز با 
پروانه فعالیت شماره2061/1/8545 مورخه 92/11/20  از فرمانداری شهرستان نطنز با اهداف امور خیریه 

و نیکوکاری تـاسیس گردید . از کلیه عالقه مندان جهت همکــاری و عضویت دعـوت به عمل می آید. 
ضمنا اولین جلسه مجمع عمومی )عـادی ( سازمان روز شنبه مورخ 1393/01/23 راس ساعت 15 در محـل

 مسجد جامع الغـدیر برگزار میگردد.

آگهی تاسیس و جلسه مجمع عمومی

دستور کار جلسه:

1- تالوت قرآن مجید 
2- قرائت اساسنامه 

3- ارائه گزارش عملکرد 
4- انتخاب هیات مدیره و بازرسان 

هیات موسس سازمان نهاد خیریه
 حضرت رقیه )س( شهرستان نطنز

تلفن تماس : 09137504435 و 03624244125 

از کلیه اعضا دعوت می گردد در این جلسه شرکت فرمایند

س  مهر [
]عك



اخبار کوتاهيادداشت

منتظر يافتن راهی امن برای انتقال 
مرزبانان هستیم

     استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مرزبانان از بند ربایندگان و عوامل 
آدم ربا خارج شده اند و به دنبال یافتن راهی امن برای انتقال مرزبانان به 

ایران هستیم.
علی اوسط هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون آخرین 
خبرها درباره وضعیت مرزبانان به گروگان گرفته شده اظهار کرد: مرزبانان 
در اختیار گروه های خودمان هس��تند و منتظر انتخاب مسیر امن برای 

بازگشت این عزیزان به کشور هستیم. 
وی با بی��ان این ک��ه آزادی از نظر ما زمانی اس��ت ک��ه مرزبانان داخل 
 خاک جمهوری اسالمی ایرانی باشند، خاطرنش��ان کرد: خبر شهادت

 جمشید دانایی فر تایید شده اما به طور قطع تحویل پیکر شهید دانایی فر 
این موضوع را بیشتر تایید می کند.

اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان اضافه کرد: متأس��فانه برخی افراد 
و رس��انه ها در رب��ودن و اعالم خبر ت��الش می کنند اما  م��ن به عنوان 
استاندار سیستان و بلوچستان باید رسماً این مساله را بیان کنم و اعالم 
 می کنم تا زمانی که ای��ن عزیزان در جغرافیای ایران ق��رار نگیرند، آزاد 

نیستند.
پیش��تر عبدالرئوف ریگی، س��خنگوی گروهگ تروریس��تی موسوم به 
جیش العدل در مصاحبه با العربیه اظه��ار کرده بود: چهار نظامی ربوده 
شده به ایران تحویل داده شدند وجسد»جمشید دانایی فر«همچنان در 
 اختیار این گروه است.وی توضیحی درباره محل نگهداری پیکر دانایی

خبر  نداد.
س��خنگوی گروهک تروریس��تی جی��ش العدل گف��ت: اف��راد ربوده 
 ش��ده را در منطقه م��رزی افغانس��تان ب��ه مقام��ات ایران��ی تحویل

 دادیم.
پیشتر برخی خبرگزاری های داخلی مدعی شده بودند چهار مرزبان به 
گروگان گرفته شده به همراه پیکر جمشید دانایی فرد آزاد و به رابط ایران 

در پاکستان تحویل داده شده اند.

اصفهان ، میزبان اعضای استرالیايی 
کمپین زائران صلح برای سوريه 

 اعض��ای اس��ترالیائی کمپی��ن زائران صل��ح برای س��وریه ب��ه همراه 
»مایرید مگوایر«برنده جایزه صلح نوبل به منظور شرکت در مراسم ادیان 

برای صلح به اصفهان سفر می کنند.
اعضای اس��ترالیائی این کمپین به همراه جان ش��یپتون، رئیس حزب 
ویکی لیکس استرالیا وارد تهران شدند و در روزهای آینده باقی اعضای 
کاروان به اصفهان سفر می کنند.این کمپین در سفر یک روزه به اصفهان، 
امروز در مراسم ادیان برای صلح شرکت می کنند و ساعت 15 از کلیسای 
وانک بازدید کرده و در مراسم ادیان برای صلح شرکت  می کنند.هم چنین 
مایرید مگوایر برنده جایزه صلح نوبل که از اعضای این کمپین است در 
این مراسم شرکت می کند.کمپین زائران صلح برای سوریه فردا اصفهان 

را به مقصد قم ترک می کنند و با آیت اهلل جوادی آملی دیدار می کنند.
 کمپین زائ��ران صل��ح ب��رای س��وریه متش��کل از جمع��ی از فعاالن 
صلح طلب و ضد جنگ بین المللی اس��ت که هدف آنان امدادرس��انی 
 و جم��ع آوری کمک ه��ای بشردوس��تانه ب��رای م��ردم جن��گ زده

 سوریه است.

 عرضه بنزين تک نرخی 
قوت گرفت

پس از افزایش چراغ خاموش قیمت گاز طبیعی، گازمایع، نفت کوره، نفت 
سفید در ایام نوروز، تا دو هفته آینده دولت تدبیر و امید به طور رسمی از 
سناریوی عرضه بنزین تک نرخی با قیمت بیش از یک هزار تومان رونمایی 
می کند.بر این اساس از اردیبهشت ماه س��ال جاری به احتمال زیاد دیگر 
س��همیه بنزین با قیمت 400 تومانی به کارت های هوش��مند س��وخت 
خودروها واریز نخواهد ش��د و بنزین با قیمت های جدید در جایگاه های 
س��وخت عرضه می ش��ود.در این بین قیم��ت عرضه بنزی��ن در برخی از 
کالنشهرهای کشور با اندکی افزایش بیشتر نسبت به شهرهای کوچک تر 
عرضه خواهد شد که علت این اختالف قیمت اخذ عوارض فروش بنزین در 

کالنشهر اصلی کشور است.
عباس کاظمی مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش ف��رآورده های 
نفتی ایران اعالم کرده اس��ت: در سال جدید ٨ کالنش��هر کشور از محل 
فروش بنزین 5 درصد عوارض پرداخ��ت می کنند که اعتبار حاصل از آن 
صرف پروژه های بهبود شرایط محیط زیست می شود.تا پیش از نوروز 93 
حدود 1.6 میلیارد لیتر بنزین با نرخ 400 تومانی در کارت های هوشمند 
سوخت ذخیره سازی شده بود که هم اکنون موجودی بنزین نیمه یارانه 
 ای ذخیره شده در کارت های هوشمند سوخت به حدود یک میلیارد لیتر 

رسیده است.
بر این اساس در صورت اجرای هر س��ناریویی ذخیره بنزین 400 تومانی 
موج��ود در کارت ها نمی س��وزد و تا اط��الع ثانوی جای��گاه داران ملزم 
 به عرضه بنزی��ن 400 تومان��ی ذخیره ش��ده در کارت های هوش��مند 

سوخت هستند.

 تولید نیمی از  فوالد کشور 
در اصفهان

 اس��تاندار اصفهان گفت: مجتمع فوالد مبارکه با اش��تغالزایي مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم 351 هزار نفر و تولید 51 درصد فوالد کش��ور، افتخاري 
بزرگ براي استان اصفهان محسوب مي شود.رس��ول زرگرپور در بازدید 
از بخش های مختلف مجتمع فوالد مبارکه اظهار داشت: این مجتمع  به 
عنوان مقام اول تولیدکننده آهن اس��فنجي در جهان و بزرگترین تولید 
کننده ورق گالوانیزه در خاورمیانه است.وی تصریح داشت: این مجتمع با 
اشتغالزایي مستقیم و غیرمستقیم 351 هزار نفر و تولید 51 درصد فوالد 
کشور، افتخاري بزرگ براي استان اصفهان محسوب مي شود.در ابتدای 
این بازدید بهرام سبحانی مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه گزارش جامعی 
از روند رو به رشد تولید در این مجتمع ارائه کرد و اظهار داشت: در سال 92 
با مجموع تولید هفت میلیون تن انواع محصوالت ،حدود 22 درصد نسبت 
به سال قبل افزایش تولید داشته ایم و این درحالی است که با استفاده از 
سیستم پایش لحظه ای پارامترهای زیست محیطی هوا و پساب و توسعه 
فضای س��بز این مجموعه به 1600 هکتار، موفق به کسب تندیس جایزه 
سبز اروپا و کسب رتبه شرکت برتر دانشی کشور وراهیابی به جایزه سازمان 

های دانشی آسیا شده ایم.
وی همچنی��ن در ادام��ه اظه��ار داش��ت: 51 درص��د محص��والت این 
ش��رکت به اروپا و خ��اور دور و49 درصد به کش��ورهای خاورمیانه صادر 
 می شود وس��رمایه این ش��رکت در بازار س��هام بالغ بر 15 هزار میلیارد

 تومان است.
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بارگاه امامزادگان ساده ترین اجتماعات مردمی هستند

رییس ستاد اقامه نماز کش��ور گفت: وجود امامزادگان در هر مکان، مقدس ترین و ساده ترین اجتماعات 
محسن قرائتیˈ در بارگاه ملکوتی امامزاده آقاعلی  مردمی را شکل می دهند. حجت االسالم والمسلمین̍ 
عباس )ع( بادرود نطنز قرائت زی��ارت نامه امامزادگان را به مثابه تجدیدعه��د و قدردانی از پیامبر )ص( و 

وفاداری به آن حضرت توصیف کرد.
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امام جمعه موقت اصفهان گفت: اگر بخواهیم شعار 
امسال محقق ش��ود، باید مسووالن درصدد اصالح 
اقتصاد و فرهنگ با همان اص��ل مدیریت جهادی 
باش��ند که منظور از مدیریت جهادی آن است که 
مس��ووالن در عمل باید پیگیر مش��کالت کش��ور 

باشند نه در شعار.
حجت االس��الم محمدتق��ی رهب��ر در گفت وگو با 
ایسنا درخصوص نام گذاری امس��ال از سوی مقام 
معظم رهبری با عنوان س��ال »اقتص��اد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت جهادی« اظهارکرد: کش��ور 
در هر دو عرص��ه اقتصاد و فرهنگ مش��کل دارد. 
اگر به بحث اقتصاد نگاه کنیم، وابس��تگی ایران به 
نفت واقعاً زیاد است و همیش��ه چشم امید برخی 
 به غربی ها است تا مطالبات مردم را برآورده کنند.

 در بسیاری از زمان ها کوتاه آمدیم و هر لحظه حرف 
جدیدی را از طرف غربی ها می شنویم.

وی افزود: پارلمان اروپا اخیراً یک بیانیه ضد ایرانی 
بر علیه جمهوری اس��المی صادر کرده اس��ت که 
 این نش��ان می دهد در همین شش ماه گذشته که 

سیاست مداران کشور در بس��یاری از موارد کوتاه 
آمده اند دش��من چند قدم به پیش آمده اس��ت و 
همین موضوع باعث شده که گستاخی غربی ها دو 
چندان شود.امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه 
مهمترین هدف رهبری از نامگذاری امسال با عنوان 
س��ال »اقتصاد و فرهن��گ با عزم مل��ی و مدیریت 

جهادی« اتکا به درون بوده است.
 تصریح کرد: ای��ران از نظر ذخای��ر مالی هیچ چیز 
کم ندارد، اما بای��د این ذخایر و ثروت ها درس��ت 
مدیریت ش��ود. به طور مث��ال باید کش��اورزی را 
رونق دهیم تا چش��م امی��د ما به س��وی غربی ها 
نباش��د و س��رمایه گ��ذاران داخل��ی و خارجی را 
 تشویق کنیم تا در اقتصاد کش��ور سرمایه گذاری

 کنند.
رهبر گفت: در بس��یاری از موارد اس��راف کاری و 
ولخرجی های زیادی را در کش��ور ش��اهد هستیم 
که ای��ن نقای��ص باید برطرف ش��ود. ب��رای مثال 
همایش های مختلف��ی را برگ��زار می کنیم بدون 
 آنکه حاصل چندانی برای پیش��برد امور داش��ته

 باشد..
 وی اضافه کرد: ب��رای مثال بای��د حکومت طوری

 فرهن��گ س��ازی کند ک��ه وابس��تگی م��ردم به 
خودروه��ای ش��خصی کم ش��ود تا ه��م مقداری 
 از آلودگ��ی بکاه��د و ه��م در مص��رف س��وخت
  صرف��ه جوی��ی ش��ود. ای��ن مس��ائل نی��از ب��ه

 فرهنگ س��ازی دارد همان طور ک��ه در گاز و برق 
نیز باید صرفه جویی کرد تا اقتصاد کشور در مسیر 

صحیح خود حرکت کند.
ام��ام جمعه موق��ت اصفهان ب��ا بی��ان اینکه همه 
این مس��ائل بخش��ی از فرهنگ اس��ت، گفت: در 
 بع��د فرهن��گ دغدغ��ه رهب��ری ج��دی اس��ت.

 فرهنگ خان��واده و فرهنگ اعتماد ب��ه مردم باید 
تقویت شود، اما متأسفانه در همین چندماه گذشته 
برخی آقایان ذوق زده شدند و تحت تأثیر لیبرال ها 
در رس��انه های منس��وب به خود فرهنگ ایرانی و 
اسالمی را مورد تاخت و تاز قرار دادند پس می بینیم 
که فرهنگ در جامعه ما مظلوم واقع ش��ده اس��ت 
 و همه مس��ووالن باید در عمل ش��عار امس��ال را 

محقق   کنند.
رهب��ر ب��ا بی��ان اینکه وقت��ی امس��ال ب��ا عنوان 
فرهن��گ نام گ��ذاری ش��د خدا را ش��کر ک��ردم، 
ادام��ه داد: فرهن��گ اس��المی در دانش��گاه ها و 
مدارس کش��ور ضعیف اس��ت و وزارت فرهنگ و 
 ارش��اد نی��ز در عرص��ه فرهنگ��ی خ��وب عم��ل

 نمی کند. شک نکنید که فرهنگ اسالمی در بعضی 
از بخش ها زیربنای اقتصاد است، اما در کل فرهنگ 
اعم از اقتصاد است. در کشور آسیب های اجتماعی 
روبه افزایش اس��ت که این چالش ه��ا باید برطرف 
ش��ود.وی با بیان اینکه همه باید گ��وش به فرمان 
رهبری باشند تا شعار امس��ال محقق شود، افزود: 
در یک جمله باید گفت اگر بخواهیم ش��عار امسال 
محقق شود، باید مسووالن درصدد اصالح اقتصاد 
و فرهنگ با همان اصل مدیریت جهادی باشند که 
منظور از مدیریت جهادی آن اس��ت که مسووالن 
در عمل باید پیگیر مش��کالت کش��ور باشند نه در 
شعار. پس صدا و سیما و در کل رسانه ها نقش بسیار 
زیادی در فرهنگ سازی دارند تا نوع زندگی مردم و 

دخل و خرج آنها با هم مطابق داشته باشد.

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد : 

 ايران از نظر ذخاير مالی هیچ چیز کم ندارد، اما بايد اين ذخاير و ثروت ها درست مديريت شود

امام جمعه اصفهان گفت: مردم بدانند خرید مدیریت جهادی اصل تحقق شعار امسال است
کاالی خارجی به منزله جلوگیری از اشتغال 

جوانان است.
حضرت آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
با اش��اره به نام گذاری س��ال 93 به نام سال 
اقتص��اد، فرهنگ ب��ا عزم مل��ی و مدیریت 
جهادی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، 
اظهار کرد: همان طوری که در هشت سال 
دفاع مقدس با حضور مردم موفق شدیم بر 
کفر جهانی پیروز ش��ویم در این زمینه نیز 
می توانیم با عزم ملی و مدیریت جهادی در 

اقتصاد و فرهنگ موفق شویم.
وی در خطبه های نماز جمعه اصفهان که در 
مسجد امام )ره( این شهر اقامه شد تصریح 
کرد: با توکل به خدا و اس��تفاده از راه و رسم 
اهل بیت علیهم الس��الم بدون وابستگی به 
دشمنان اسالم پله های پیش��رفت و تعالی 
را طی می کنیم و نه تنها الگوی کشورهای 

اسالمی بلکه الگوی جهانیان خواهیم شد.
طباطبایی نژاد استفاده از محصوالت داخلی 
و تولید محصوالت با کیفیت را راهکار رونق 
اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: مردم عزیز 
بدانند هر کاالی خارجی که خریداری کنند 
به منزله به کار گیری ی��ک نیروی خارجی 
است و برعکس استفاده از محصوالت داخلی 
باعث رونق کس��ب و کار و رف��ع بیماری از 

جامعه اسالمی می شود.
خطیب جمعه اصفهان سیره بزرگان دین و 
علمای بزرگ را اس��تفاده از کاالهای ایرانی 
و بومی ذکر کرد و تصریح کرد : آیا درس��ت 
است که کاالهایی را استفاده کنیم که توسط 
دشمنان بشریت و مفسدان فی االرض تولید 
می ش��ود، مفسدانی که دستش��ان به خون 
مردم بی گناه دنیا آلوده اس��ت و ایران را به 
نقض حقوق بشر مثل آزادی هم جنس بازی 

محکوم می کنند.
وی با بیان اینکه دشمنان اسالم کارهای ضد 
حیوانی را انسانی ترویج می کنند ادامه داد: 
این مسائلی که غربی ها مروج آن هستند و 
علیه ما حکم صادر می کنن��د حیوانات هم 
مرتکب نمی ش��وند، حاال چرا باید ما از آنها 
جنس خریداری کنیم.امام جمعه اصفهان 
همچنین بیس��تم فروردین س��الروز قطع 
ارتباط سیاسی آمریکای جهان خوار با ایران 
اسالمی گرامی داشت و گفت: به لطف الهی 
با قطع وابستگی کشور از آمریکا و خودباوری 
مردم، شاهد پیشرفت و تعالی کشور در ابعاد 
مختلف بوده و هس��تیم که انرژی هسته ای 
یکی از افتخارات قطع وابس��تگی با شیطان 
بزرگ است و به کوری چشم آن ها این مسیر 
با سرعت بیشتر توسط فرزندان این مرز و بوم 

ادامه پیدا می کند.

از پایان فروردین ماه جاری افزایش های جدید حقوقی 
برای مشموالن قانون کار اعمال و به حق مسکن ماهیانه 
 هر کارگ��ر 10 هزارتوم��ان، بن نق��دی 30 هزارتومان، 
حق سنوات 6 هزارتومان و حداقل دستمزد نیز 121775 
تومان افزوده خواهد ش��د. مبلغ 12176 تومان به ارقام 
یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و 24352 
تومان نیز برای 2 فرزند افزوده می شود؛ به صورت کلی، 
بین 167775 تومان تا 1٨6127 تومان افزایش حقوق 
برای گروه های زیرمجموعه قان��ون کار در نظر گرفته 

شده است.
 به گ��زارش خبرنگار مهر، ب��ا تصوی��ب افزایش حقوق

 25 درصدی امس��ال کارگران و مشموالن قانون کار، از 
پایان فروردین ماه جاری تغییرات جدیدی در فیش های 
حقوقی حدود 12 میلیون نفر شاغل کشور اعمال خواهد 
ش��د. طبق مصوبه ش��ورای عالی کار، حداقل دستمزد 
امس��ال کارگران نباید از 60٨ هزار و 900 تومان در هر 

ماه کمتر باشد.
بر پایه این گزارش، مبلغ ثابت افزایش ماهیانه دستمزد 
امسال حداقل بگیران دستمزد ماهیانه 121 هزار و 775 
تومان خواهد بود که باید همزمان ب��ا حقوق فروردین 
ماه مش��موالن قانون کار به پایه های حقوقی افزوده و 
پرداخت شود. بنابراین مجموع افزایش حداقل دستمزد 
12 ماهه مش��موالن قانون کار 1 میلیون و 461 هزار و 
300 تومان خواهد بود که این رقم جدا از مزایای جانبی 

قانون کار است.
 همچنی��ن پ��س از ٨ س��ال از آخرین افزای��ش مبلغ 
 حق مس��کن کارگ��ران، ای��ن رق��م از ابتدای امس��ال

 20 هزارتومان در نظر گرفته شده که تا پایان اسفندماه 
سال گذشته ماهیانه 10 هزارتومان محاسبه و پرداخت 
می شد. عالوه بر این، به حق بن نقدی ماهیانه کارگران 

نیز 30 هزارتومان افزوده شده است.

افزايش 1.4 میلیونی حداقل مزد 93
حق اوالد یک فرزند برای متاهلین در سال جاری ماهیانه 
12 ه��زار و 176 تومان افزایش یافت��ه و این مبلغ برای 
حداکثر 2 فرزند تا 24 هزار و 352 تومان قابل پرداخت 
اس��ت. به صورت کلی، مبلغی که بای��د در فیش های 
حقوقی کارگران به ازاء یک فرزند محاس��به و پرداخت 
ش��ود، 60 هزار و ٨٨٨ تومان و برای دو فرزند نیز 121 

هزار و 776 تومان خواهد بود.
طبق قانون، س��نوات ماهیانه کارگران در س��ال جاری 
نیز 6 هزارتوم��ان افزایش یافته که اج��رای آن در حال 
 حاضر از سوی کارفرمایان به روش های مختلفی صورت 
می گیرد. برخی کارفرمایان ماهیانه، فصلی و یا سالیانه 
رقم سنوات را به نیروهای خود می پردازند و یا ارقام آن را 
 برای پرداخت در پایان دوره همکاری افراد با بنگاه ذخیره

 می کنند.
بنابراین از پایان ماه جاری، حقوق و دستمزد مشموالن 

قانون کار حداقل 167 هزار و 775 تومان افزایش خواهد 
یافت که این رقم برای متاهالن 173 هزار و 951 تومان 
و حداکثر 1٨6 هزار و 127 تومان اس��ت. بر این اساس، 
دریافتی ماهیانه شاغالن مجرد مشمول قانون کار بدون 
محاسبه اضافه کاری ها، پاداش و یا ارقام احتمالی دیگری 
 که از س��وی برخ��ی کارفرمایان پرداخت می ش��ود، از

 556 هزار و 125 تومان س��ال 92 به 723 هزار و 900 
تومان افزایش می یابد.

مجموع افزايش حقوق ب�دون اضافه کاری؛ 
بین 2.1 تا 3.4 میلیون تومان

همچنین دریافتی اف��راد متاهل دارای ی��ک فرزند نیز 
از 604 هزار و ٨37 تومان س��ال گذش��ته به 7٨4 هزار 
و 7٨٨ توم��ان افزایش خواه��د یافت. برای ش��اغالن 
متاهل دارای دو فرزند نیز رقم پرداختی ماهیانه از 653 
 هزار و 549 تومان به ٨45 ه��زار و 676 تومان افزایش 

می یابد.
در مجموع ع��الوه ب��ر رق��م 1 میلی��ون و 461 هزار و 
300 تومانی که به حداقل دس��تمزد مشموالن قانون 
کار در 12 ماهه س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته افزوده می ش��ود، رقم 240 هزارتومان 
نی��ز ب��ه عن��وان ح��ق مس��کن )120 هزارتوم��ان 
افزای��ش( و 960 هزارتومان نیز حق ب��ن نقدی )360 
 هزارتومان افزایش نس��بت به سال گذش��ته( پرداخت

 می شود.
از س��ویی، عالوه بر ارقام یادش��ده به کارگ��ران متاهل 
دارای ی��ک فرزند ت��ا پایان امس��ال 730 ه��زار و 656 
توم��ان )146 ه��زار و 112 توم��ان افزای��ش نس��بت 
ب��ه 92( و ب��رای اف��راد دارای دو فرزن��د نی��ز مجموعا 
1 میلی��ون و 461 ه��زار و 312 توم��ان )292 ه��زار و 
 224 تومان افزایش نس��بت به س��ال قب��ل( پرداخت

 خواهد شد.
کل افزایش حداقل دستمزد، حق مسکن، حق بن نقدی 
و حق سنوات در س��ال جاری نس��بت به سال گذشته 
رقم 2 میلیون و 13 ه��زار و 300 تومان اس��ت که این 
رقم برای کارگران متاهل دارای ی��ک فرزند 2 میلیون 
و 743 ه��زار و 956 توم��ان و برای ش��اغالن دارای دو 
فرزند نیز 3 میلیون و 474 هزار و 612 تومان می شود 
 که بدون اضافه کاری ها و دریافتی های دیگر محاسبه

 شده است.

حداقل حقوق امسال کارگران 724هزارتومان شد

 افزایش جدید فیش های حقوقی

امام جمعه اصفهان:
خريد کاالی خارجی مانع اشتغال جوانان است

مراسم بزرگداشت ش��هید حسینعلی 
صبوری امروز در آسایش��گاه جانبازان 
شهید مطهری اصفهان واقع در میدان 
انقالب اسالمی، خیابان کمال اسماعیل 

برگزار می شود. 
این مراسم از ساعت 10 الی 12 صبح 
 و ب��ا حض��ور رزمن��دگان و جانبازان 
دوران دف��اع مقدس، همرزم��ان این 
شهید و قشرهای مختلف مردم برگزار 
می شود. شهید حس��ینعلی صبوری، 
جانباز 70 درص��د قطع نخاعی بود که 
پس از 32 سال تحمل درد و رنج ناشی 

از جراحت های دوران جنگ تحمیلی 
در روز 13 فروردین ماه جاری به درجه 
رفیع شهادت نائل شد.پیکر پاک جانباز 
ش��هید حس��ین علی صبوری در کنار 
همرزمانش در گلزار شهدای اصفهان 
به خاک سپرده ش��د.پیکر پاک شهید 
واالمقام انقالب اس��المی حسین علی 
صبوری جمعه گذشته  بر دوش مردم 
والیتمدار اصفهانی تشییع شد و پس 
از حرکت از س��مت مرکز توانبخش��ی 
اصفهان، در گلزار ش��هدای اصفهان به 

خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت شهید حسینعلی صبوری
 در استان 

زهکشی فاضالب اصفهان به بدنه خانه های شهروندان
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: متاسفانه شبکه فاضالب شهر اصفهان به قدری فرسوده شده که 
فاضالب خانه  شهروندان در حال حاضر به بدنه خانه شهروندان زهکشی می شود و هر روز حادثه  جدیدی 
در شهر اصفهان اتفاق می افتد.رضا امینی در سی امین جلس��ه  علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید و تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه )س( با اشاره 
به نام گذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقالب به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
اظهار داشت: در این راستا ضروری است که مردم  و مسووالن با هماهنگی و همراهی این شعار را به معنای 

واقعی تحقق بخشند.
وی ادام��ه داد: در فرهن��گ و اقتص��اد کار ب��دون حض��ور م��ردم پی��ش نخواه��د رف��ت و 
 گروه ه��ای گوناگ��ون مردم��ی بای��د ب��ا اراده و ع��زم راس��خ مل��ی در ای��ن عرصه ه��ا نقش آفرین��ی 

کنند.

تخفیف 3۰درصدی بهای بلیت قطار شرکت های ريلی 
      به��ای بلیت برخ��ی ش��رکت های ریل��ی از دیروز ب��ه می��زان حداکث��ر 30 درصد تخفی��ف خواهد 

داشت.
حج��م مس��افران جابج��ا ش��ده در دور اول س��فرهای ن��وروز 93 در مجم��وع ی��ک میلی��ون و 
207 ه��زار مس��افر اع��الم ش��د. بنابرای��ن گ��زارش ظرفیت ایج��اد ش��ده در این ای��ام ی��ک میلیون 
 و 900 ه��زار نف��ر صندل��ی ب��وده ک��ه حج��م قاب��ل توجه��ی از آن در دور اول م��ورد اس��تفاده 
قرار گرفت. شرکت های ریل ترابر سبا و شرکت راه آهن شرقی بنیاد در خصوص اعمال تخفیف 30 درصدی 
از تاریخ یاد شده اعالم آمادگی کرده اند. سامانه اطالع رسانی و پاسخگویی به شکایات 5149 راه آهن نیز 
 در خصوص رسیدگی به شکایات مربوط به خدمات به صورت آنی و سایر موارد در کوتاه ترین زمان ممکن

 انج��ام م��ی ش��ود. پی��ش بین��ی افزای��ش 21 درص��دی حم��ل مس��افر در بخ��ش ریل��ی مع��اون 
بهره ب��رداری و س��یر و حرک��ت راه آه��ن از پی��ش بین��ی رش��د 1٨ درص��دی حم��ل ب��ار و افزایش 
21 درص��دی حمل مس��افر در بخ��ش ریل��ی در برنامه های س��ال جاری خبر داد.حس��ین عاش��وری 
درب��اره برنامه ه��ای کالن و بلندم��دت راه آه��ن، گف��ت: در افق س��ند چش��م ان��داز )س��ال 1404 ( 
باید ب��ه مق��ام اول در منطقه در ح��وزه ریلی برس��یم. در ح��ال حاضر با توج��ه به امکان��ات موجود در 
 ش��اخص های مختلف در رتبه های دوم تا ش��انزدهم ق��رار داریم و باید در 11 س��ال باقیمان��ده به رتبه

 اول برس��یم. وی اف��زود: 10 ه��زار و 300 کیلومت��ر خط��وط ریل��ی داریم، در ح��دود دو ه��زار واگن 
 مس��افری که باید به دو براب��ر افزایش یاب��د و 22 هزار واگن ب��اری موجود اس��ت که باید ب��ه 37 هزار

 واگن برسد. 

راه اندازی تجهیزات G3 در 4۰۰ نقطه از استان 
     مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری در 400 نقطه استان 

تجهیزات نسل سوم )3G( راه اندازی خواهد شد.
حسین کشایی با اش��اره به اقدامات شرکت مخابرات استان در س��ال جاری، اظهار داشت: تامین مصالح، 
کابل، حف��اری و کابل کش��ی، تامین مصال��ح و اجرای فیبر ن��وری در قال��ب اعتبارات ابالغ��ی از برنامه 
های ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان برای س��ال جاری اس��ت. وی ادامه داد: ارتق��ای رضایت مندی 
مش��ترکان فعلی به همراه افزایش کیفیت خدم��ات موجود و ارائه خدمات در سراس��ر اس��تان با هدف 
 توجیه اقتص��ادی و ارائه طرح یکپارچگ��ی و کانالیزه کردن  صدای مش��تری از مهم تری��ن اقدامات این

شرکت است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان به تحقق اهداف و شاخص های تعیین شده شرکت ارتباطات 
سیار در حوزه بازاریابی و فروش استان اش��اره کرد و افزود: ارائه سرویس های مورد نیاز به همه مشتریان 
 SLA و QOS سازمانی و اپراتورها بر اساس اهداف تعیین ش��ده و افزایش کیفیت ارائه خدمات و تحقق
اس��تاندارد مورد انتظار در کیفیت س��رویس و افزایش ضریب نفوذ اینترنت خانگی مش��ترکان به همراه 
 افزایش کیفیت در ارائه خدمات پش��تیبانی سرویس از دیگر اقدامات ش��رکت مخابرات استان برای سال 

93 است. 
وی به ارائ��ه برنامه های پیش��نهادی پ��روژه های USO در س��ال جاری اش��اره کرد و گفت: طی س��ه 
 ماه��ه نخس��ت س��ال ج��اری در 400 نقط��ه اس��تان تجهی��زات نس��ل س��وم )3G( راه ان��دازی 

خواهد شد. 



یادداشت

سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد:

 فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم
 در فروردین ماه سال ۹۳

     

تمامي مش��موالن ديپلم و زير ديپلم داراي برگ آماده به خدمت در تاريخ 
نوزدهم فروردين ماه سال جاري براي اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

س��ازمان وظيفه عموم��ي ناجا ضمن فراخ��وان تمامي مش��موالن غايب و 
غيرغاي��ب متولد ۱۳۵۵ تا پاي��ان فروردين ماه ۱۳۷۵ ب��راي انجام خدمت 
دوره ضرورت، در اطالعيه اي اعالم كرد: تمامي مشموالن ديپلم و زيرديپلم 
سال هاي مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم فروردين ماه سال 
۱۳۹۳ دريافت كرده اند، مي بايست در س��اعت و محلي كه توسط سازمان 
وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهاي 

مسلح اعالم شده، حضور يابند. 
مشموالن ساكن تهران بزرگ 

تمامي مشموالن ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب كه داراي برگ آماده به 
خدمت به تاريخ فروردين ماه س��ال ۱۳۹۳ هستند، مي بايست راس ساعت 
۶ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱/۱۹ به محل و مراكزي كه توسط سازمان 
وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ معرفي نامه مش��موالن به مراكز آموزش 

ابالغ شده است حضور نمايند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
مشموالن ساكن سایر استان هاي كشور 

تمامي مش��موالن ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب كه داراي برگ آماده 
به خدمت به تاريخ فروردين ماه سال ۱۳۹۳ مي باشند راس ساعت ۷ صبح 
سه ش��نبه مورخ ۹۳/۱/۱۹ به معاونت وظيفه عمومي استان محل سکونت 

مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
شايان ذكر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت 

محسوب مي شود. 
گفتني اس��ت، آن دس��ته از مش��موالني كه به هر دليل، تاكن��ون موفق به 
دريافت برگ معرفي نامه مش��موالن به مراكز آموزش، نشده اند، مي توانند 
به نزديکترين دفتر خدم��ات الکترونيك انتظامي )پلي��س+۱۰( مراجعه و 
نس��بت به دريافت برگ مذكور اقدام و بر اس��اس اطالعات درج شده در آن 

اقدام نمايند.
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اصفهان- شیراز ، آباده- اصفهان پرترددترین محورهای استان 
  مدير راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مسير رفت محور اصفهان-شيراز 
پرترددترين محور استان و در مسير برگشت نيز محور آباده- اصفهان و اصفهان- دليجان محورهای 

پرتردد استان در تعطيالت نوروز ۹۳ بوده است.

۳

     

رييس پليس راهنمايی و رانندگی اس��تان اصفهان با 
اشاره به اينکه رانندگان تاكسی به هيچ وجه اجازه ورود 
به ميدان امام )ره( را ندارند، ابراز داشت: تاكسی های 
مسير فلکه احمدآباد به سمت ميدان امام حسين )ع( 
می توانند تا سه راه كرمانی مسافران خود را پياده كنند 
و برای رفتن به ميدان امام حس��ين )ع( از مسيرهای 

جايگزين استفاده كنند.
 س��رهنگ حس��ين غالمی با اش��اره به اينک��ه از روز

 ۲۹ اسفندماه سال ۹۲ لغايت ۱۵ فروردين ماه سال ۹۳ 
طرح»ممنوعيت ورود وسايل نقليه موتوری به ميدان 
امام )ره(« به صورت آزمايشی اجرايی شد، ابراز داشت: 
پس از موفقيت در اجرای اين طرح، از ديروز، ممنوعيت 
تردد خودروهاي سواري در ميدان امام )ره( دايمي شد. 
 وی با اش��اره به اينکه اطالع رسانی اجرای اين طرح از

 ۱۰ روز پايانی س��ال ۹۲ آغاز ش��د و بنرهای مربوطه 
هم نصب ش��د، افزود: هر طرحی در اوايل اجرای خود 

با مشکالتی همراه اس��ت ولی به تدريج در بين مردم 
جا می افتد. 

صدور »مجوز حمل بار« برای كسبه محدوده ميدان 
امام )ره(ريي��س پليس راهنمايی و رانندگی اس��تان 
اصفهان گفت: توس��ط پليس راهنماي��ی و رانندگی 
شهرستان اصفهان برای كس��به محدوده ميدان امام 

)ره( »مجوز حمل بار« صادر شده است.
 وی ي��ادآور ش��د: اداره كل امور اقتص��ادی و دارايی و

 بانك های ملی و تجارت هم مکلف شده اند كه ليست 
تعداد خودروه��ای اداره و كارمندان خ��ود به همراه 
مش��خصات آن ها را به پليس راهور شهرستان اعالم 
كنند كه مجوز تردد و پارک خودرو در محدوده اداره و 

بانك برای آن ها صادر شود. 
غالمی بيان داش��ت: خيابان های نش��اط، فرشادی، 
عبدالرزاق، هاتف و مشيريخچال به عنوان مسيرهای 
جايگزين تردد خودورهای سواری و موتورسيکلت ها 

پيش بينی شده است. 
رييس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان افزود: 
خيابان فرشادی هم به عنوان مس��ير جايگزين تردد 

اتوبوس ها مشخص شده است.
رانندگان تاكسی از مسيرهای جايگزين استفاده كنند

وی با اش��اره به اينکه رانندگان تاكس��ی به هيچ وجه 
اجازه ورود به ميدان امام )ره( را ندارند، ابراز داش��ت: 
تاكسی های مسير فلکه احمدآباد به سمت ميدان امام 
حسين )ع( می توانند تا سه راه كرمانی مسافرين خود 
را پياده كنند و برای رفتن به ميدان امام حسين )ع( از 

مسيرهای جايگزين استفاده كنند. 
غالمی با اشاره به اينکه در گذشته بار ترافيکی خيلی 
زيادی از مي��دان امام )ره( رد نمی ش��د، تصريح كرد: 
با تقويت نيروهاي��ی راهنماي��ی و رانندگی در تالش 
هستيم كه بار ترافيکی انتقال داده شده به خيابان های 

جايگزين را مديريت كنيم. 

ریيس پليس راهنمایی و رانندگی استان 

خيابان فرشادی؛ مسير جایگزین تردد اتوبوس ها

ممنوعیت تردد خودروهاي سواري در میدان امام  

یادداشت
اقامت بيش از ۳ ميليون گردشگر نوروزی در استان

دبير ستاد اجرايی خدمات سفر استان اصفهان گفت: بر اس��اس آمار موجود از روز ۲۷ 
اسفند ۹۲ تا پايان روز سيزدهم فروردين ماه جاری، سه ميليون و ۱۰۰ هزار گردشگر 

حداقل يك شبانه روز در اصفهان اقامت داشته اند.
محسن مصلحی با اعالم اين خبر اظهار كرد: از اين تعداد بيش از ۲ ميليون نفر از بناهای 

تاريخی و جاذبه های گردشگری استان بازديد كرده اند.
وی اف��زود: مجموع��ه جهانی مي��دان امام)نق��ش جهان( ب��ا بيش از ي��ك ميليون و 
 ۵۰۰ ه��زار نفر بازدي��د كنن��ده پربيننده ترين مجموعه تاريخی در اس��تان و كش��ور

 بوده است.
وی همچني��ن گفت: مجموع��ه جهان��ی كاخ موزه چهل س��تون و مجموع��ه جهانی 
 باغ فين كاش��ان در رتب��ه دوم و س��وم پربيننده ترين بناه��ای تاريخی اس��تان قرار

 دارند.

 تولد یک نوزاد در محل اسکان روباز
 گردشگران اصفهان

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان گفت: ساعت۲ نيمه 
شب در باغ فدک اصفهان زن جوانی دچار مشکل شده و در نهايت اين زن در باغ فدک 

زايمان كرد و پس از آن نوزاد و بچه تازه متولد شده به بيمارستان منتقل شدند.
بهزاد ب��زرگ زاد اظهار ك��رد: در نيمه ش��ب يک��ی از گروه های آتش نش��انی در حال 
گش��ت زنی در باغ ف��دک متوج��ه می ش��ود در گوش��ه ای از ب��اغ ف��دک زن جوانی 
دچار مش��کل ش��ده اس��ت، با اط��الع از ش��رايط بحران��ی آن زن نيروه��ای ايمنی 
 بالفاصل��ه از طريق بيس��يم ب��ه فرمانده��ی اط��الع داده و اورژان��س را ب��ه محل فرا 

می خوانند.
وی ادام��ه داد: در نهاي��ت اي��ن زن در باغ ف��دک زايمان ك��رده و پ��س از آن نوزاد و 
 بچه تازه متولد ش��ده ب��ه داخل اورژانس منتقل ش��ده و ب��ه بيمارس��تان انتقال داده 

می شوند.

جدیدترین تغييرات در كنکور كارشناسی ارشد 
علوم پزشکی

مركز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت جديدترين تغييرات مربوط به رشته های 
امتحانی آزمون كارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۳ را اعالم كرد.

 بر اساس اين تغييرات رش��ته امتحانی علوم تغذيه در بحران و حوادث غير مترقبه در 
 آزمون كارشناس��ی ارشد س��ال ۹۳ عالوه بر دانشگاه علوم پزش��کی تبريز در دانشگاه

 علوم پزشکی بقيه اهلل هم پذيرش خواهد داشت.
همچنين منابع آزمون رش��ته امتحانی مديريت دارو )MBA( در آزمون كارشناسی 
ارشد سال ۹۳ تغيير كرده است و داوطلبان می توانند برای اطالع از آن به سايت مركز 

سنجش مراجعه كنند.
آزم��ون كارشناس��ی ارش��د س��ال ۹۳ وزارت بهداش��ت، در روزه��ای ۲۲ و ۲۳ 
 خرداد ۹۳ برگزار می ش��ود. كلي��د اوليه ۳۱ خ��رداد و نتاي��ج نهايی نيز ۵ ش��هريور

 اعالم می شود.

حسن سقائي مدیرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
اصفهان شد

     طی حکمی از س��وی استاندار اصفهان، حسن س��قائي به عنوان مدير عامل سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان منصوب شد.، ,وی يکی از مديران با 
تجربه و فرهيخته اصفهانی است و سابقه مديريت سازمان حج و زيارت و دانشگاه علوم 

پزشکی استان را دارد .
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ابالغ 

2190 ابالغیه : 9210100350310677 شماره پرونده : 9209980350301304 شماره 
بایگانی : 921304 خواهان عالیه  قیصری دادخواستی به طرفیت خوانده مسعود مهذب   

به خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان  دادگاه عمومی  به شعبه سوم      جهت رسیدگی 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –
9209980350301304 کالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/3/7 و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت 
آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16130  مدیر 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  شهر ستان اصفهان

ابالغ 
2191 ابالغیه : 9210100350310431 شماره پرونده : 9209980350301184 شماره 
بایگانی : 921184 خواهان محمود رحیمی  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن قاعد 

امینی هارونی    به خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  اصفهان 
 نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –
9209980350301184 کالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/2/29 و ساعت :10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
الف 16131   م  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  ضمائم 

شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی  شهر ستان اصفهان

ابالغ 
2192 ابالغیه : 9210100351306339 شماره پرونده : 9209980351300217 شماره 
بایگانی : 920246 خواهان محمد طرفه نژاد  دادخواستی به طرفیت خواندگان عباس 

باقری و فاطمه کمال و فهیمه کریمی و حسین منتظری و مهدی کریمی و نفسیه کریمی     
به خواسته تخلیه    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  اصفهان نموده که جهت 

اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سیزدهم     شعبه  به   رسیدگی 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –
9209980351300217 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/3/31 و ساعت :8:00 تعیین شده است به علت 
آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
الف 16132   م  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  ضمائم 

منشی دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

ابالغ

 9209980351301196  : پرونده  شماره   9210100351305899  : ابالغیه   2193
طرفیت  به  دادخواستی  آفارانی    عبدالهی  حسین  خواهان   921370  : بایگانی  شماره 
خواندگان محمدرضا ساکنی و محمد رضا هاشم زهی      به خواسته تامین خواسته 
که جهت  نموده  اصفهان  های عمومی شهرستان   دادگاه  تقدیم  مطالبه خسارت     و 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سیزدهم     شعبه  به   رسیدگی 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –

9209980351301196 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 
 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/6/4 و ساعت :10:00 تعیین شده است به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16133  منشی دادگاه حقوقی شعبه 

سیزدهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

ابالغ
شماره   9209980351300875  : پرونده  شماره   9210100351306266  : ابالغیه   2194
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد     مهر  بانک  خواهان   920999  : بایگانی 
مهرداد موسوی وپروین موسوی و سید علی حسین موسوی و مهران موسوی      به 
که جهت  نموده  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان   تقدیم  مطالبه طلب     خواسته 

اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سیزدهم     شعبه  به   رسیدگی 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –
9209980351300875 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 

به  :10:30 تعیین شده است   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/4/14 و ساعت 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16134  منشی 

دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
2195 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 9210090351304362 و شماره 
هرمز  فرزند  گانی  هلل  عبدالعلی  علیه  محکوم   9209970351301331 مربوطه  نامه  داد 
مجهول المکان محکوم است  به پرداخت مبلغ  یکصد و سه میلیون و ششصد هزارریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه 
آنها در حق محکوم له محکوم له آقای جواد الماسی فرزند حسن بنشانی خیابان پروین 
دوم جنب بانک انصار و پرداخت حق االجرا اعالم می دارد رای صادره غیابی محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-پس از ابالغ اجرائیه  ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.هرگاه ظرف 3 سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
فرار در  برای  لیکن  اید  بوده  به  اجرای حکم و پرداخت محکوم  به  قادر  معلوم شود که 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب79/01/21 و 

همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمایید 

م الف:16135 مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اختالف  حل  شورای   14 شعبه   92/8/30 تاریخ   1287 شماره  رأی  موجب  به   2198
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول نصیری فرزند فرود شغل 
آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: انتقال گرفتن سند خودروی 
پژو پارس مدل 1385 سفید رنگ به شماره موتور 12485060022 و شماره 19354911 
نام خود و فک پالک  به  اول  از خواهان ردیف  ایران 13  انتظامی 772ی78  و شماره 
شماره 772ی78 ایران 13 و تحویل آن به خواهان ردیف اول و نیم عشر حق االجراء 
نسبت به مقوم دادخواست مبلغ بیست میلیون ریال در حق محکوم له 1- میناسر استاد 
فرزند رحمت اله خانه دار 2- حبیب بورونی فرزند محمد شغل آزاد بنشانی : اصفهان خ 

شیخ بهایی بانک صنعت و معدن آخر کوچه مسجد شمس آبادی داخل بن بست مجتمع 
مصفا پ 64. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. م الف:16143 شعبه 14 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
اختالف  حل  شورای   4 شعبه   92/11/25 تاریخ   2225 شماره  رأی  موجب  به   2197
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی قائدی   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ پنج 
میلیون ریال طی یک فقره چک به شماره 30123875 به نرخ روز و یک جلد کالم اهلل 
مجید در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت در حق محکوم له لیال 
اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون  : خانه اصفهان ماده 34  بنشانی  یان   اسدپور 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:16140 شعبه چهارم مجتمع شماره 

یک شهرستان اصفهان 

ابالغ اجرائیه
2178 شماره پرونده: 8900400200300075/1. شماره ابالغیه139205102003005124. 
شماره بایگانی پرونده: 8900136/1. بدینوسیله به سید جواد هاشمی فرزند سید رضا 
به شناسنامه شماره شناسنامه 23399 و کد ملی 1282703366از به نشانی اصفهان ، 
فلکه ارتش ، دندانپزشکی سعدی ابالغ میشود  که مدیریت شعب بانک سپه اصفهان به 
استناد قرار داد بانکی شماره 972 مورخ 1386/03/13 جهت وصل مبلغ 41/742/078 
ریال اصل و مبلغ 6/773/266 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1389/05/05 و از 
آن به بعد روزانه مبلغ 23/446 ریال خسارت روزانه تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  1/ 136 00 89 در 
نیروی  ابالغ  واحد  مامور   1389/05/28 مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این 
انتظامی اصفهان ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده 
این آگهی  تاریخ  از  رود چاپ اصفهان آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز 
که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت م الف 14976اسدی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
2176 شماره پرونده: 9204002004000616/1. شماره ابالغیه139205102004003779 
. شماره بایگانی پرونده: 9201783/2. بدینوسیله به شرکت ایران رکاب بدهکار پرونده 
کالسه 9204002004000616/1 ساکن اصفهان ، بلوار هشت بهشت کوی امین بن بست 
گلها پالک 61 که برابر گزارش مامور اداره پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابر سند رهنی شماره 7212-1391/5/1 دفتر خانه 225 شاهین شهر بین شما و 
ریال  مبلغ 1533402683  االجرا  الزم  ریال موضوع   1/825/105/617 مبلغ  ملت  بانک 
اصل طلب و 291702934 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 92/08/05 و مبلغ 98 42 113 
بستانکار  وجه  پرداخت  اثرعدم  بر  که  باشید  می  بدهکار  روزانه  خسارت  بابت  ریال 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد ، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
ابالغ اجرائیه محسوب است   این آگهی که تاریخ  انتشار  از تاریخ  ابالغ می گردد  شما 

فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید و در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهی دیگری ، عملیات اجرائی موضوع شش دانگ پالک 650/11 بخش یک ثبت 
اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد– م الف 15938 اسدی اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
ابالغیه:  شماره   .9204002003001200/1 پرونده:  شماره   2177
139205102003005213. شماره بایگانی پرونده: 9202002/1. بدینوسیله به مسعود 
6209927114صادره  ملی  کد  و  یک  شماره  شناسنامه  به  اله  فرض  فرزند  دهقانی  
ابالغ   123 ،پالک  حسینیان  شهید  کوچه  کشاورز،  خ   ، اصفهان  نشانی  به  لنجان  از 
میشود  که آقای علی رزاقی پور با وکالت آقای داریوش فرح بخش جهت وصول مبلغ 
2/523/200/000 ریال به استناد چک شماره 804/513333 مورخ 1392/01/24 عهده بانک 
صادرات شعبه پل فلزی اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 2002/1 920 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1392/11/17 مامور 
پست نشاط اصفهان ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت م الف 15937 اسدی – اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغییرات
استناد  به  خاص  سهامی  منج  طاق  چهار  بنای  شرکت  92/7578/33/و   شماره   2175
صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره شرکت بنای چهار 
طاق منج سهامی خاص به شماره ثبت 782 و شناسنامه  ملی 10980131190 به تاریخ 
1392/12/21 تغییراتی در شرکت به شرح زیر به عمل آمده است -1 آقایان آقا علی بویری 
منجی فرزند علی با کد ملی 4669428616 و کد پستی 8899161311 به عنوان عضو 
اصلی هئیت مدیره وبه سمت رئیس هیئت مدیره و غالمرضا بویری فرزند محمد جان با 
کد ملی 4669747177 و کد پستی 8381658771 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به 
سمت مدیر عامل و خانم گلی بویری منجی فرزند علی با کد ملی 4669753630 و کد پستی 

مدیره  هیات  رئیس  نایب  به سمت  و  مدیره  هیات  اصلی  عنوان عضو  به   8899161311
برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است 3- آقایان داود باقری نیا فرزند حسن با 
کد ملی 1189351358 و کد پستی 8381875391 به سمت بازرس اصلی و محمود باقری 
بازرس  به سمت   8381875391 پستی  کد  و   1189365529 ملی  کد  با  فرزند حسن  نیا 
علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند 4- روزنامه کثیر النتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 574/م الفخیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد 

و امالک اردستان

تغییرات
2174 شماره 92/7603/33/و  شرکت زیارتی سیاحتی راه نور اردستان سهامی خاص  به 
استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره شرکت زیارتی سیاحتی 
ملی 10260058034  و شناسنامه   ثبت 239  به شماره  نوراردستان سهامی خاص  راه 
عمل  به  شرکت  در  زیر  شرح  به  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی  10و1392/12/11  مورخ 
پستی  کد  و   1189497158 ملی  کد  با  زواره   سالمه  غالمرضا  آقایان   1- است  آمده 
8441667713 به عنوان عضو هئیت مدیره وبه سمت رئیس هیات مدیره و محمود سالمه 
هیئت  عضو  عنوان  به   8441644751 پستی  وکد   1189453061 ملی  کد  با  زواره  زاده 

ملی 1189462427  کد  با  زواره  و رسول سازی  مدیره  هیات  رئیس  نایب  مدیره سمت 
کد  با  زواره  و حسین سالمی  مدیره  هیات  عضو  عنوان  به   8441958451 پستی  کد  و 
ملی 1189453002 و کد پستی 8441615771 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو 
سال  انتخاب شدند.-2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک 
حسین سالمی زواره مدیر عامل و غالمرضا سالمه زواره رئیس هیات مدیره و در غیاب 
رئیس هیات مدیره با امضای محمود سالمه زاده زواره نایب رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود 3- آقای حسین حجازی با کد ملی 1189482169 و کد 
پستی 1797634861 به سمت بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد 4-ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت5- روزنامه کثیر النتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 573/م الف – رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان خیراله عصاری
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام على عليه السالم :
انصاف، اختالفات را از بين مى  برد و موجب الفت و همبستگى 

مى  شود.

     نمایشگاهی از مجموعه آثار نقاشی و نقاشی خط در 
نگارخانه کوثر اصفهان در حال برگزاری است.

احمدرضا می��ر مقتدای��ی، از جمل��ه هنرمندانی که 
 آثار خ��ود را در این نمایش��گاه در معرض تماش��ای 
عالقه مندان قرار داده است، در گفت و گو با خبرنگار 
ایمنا در این باره گفت: در این نمایشگاه مجموعه ای از 
آثار جمعی از هنرمندان صاحب نام این عرصه همچون 
اساتید رضا بدرالسماء ، آمنه بدرالسماء ، محمد علی 
 حدت و حس��ین زرگر وجود دارد که مجموعا شامل

 ۳۱ اثر نقاش��ی و نقاش��ی خط اس��ت. وی ادامه داد: 
سبک موجود در این آثار رنگ و روغن و آبرنگ است 
و البته بعضی از آنها با سبک آکرلیک و نقاشی ایرانی 

تهیه شده اند. 
میرمقتدایی موضوع این آثار را متفاوت دانست و افزود: 
برخی از این آثار با تم مذهبی تهیه ش��ده اند و برخی 
دیگر با رویکردی فرهنگی و برگرفته از آداب و س��نن 
ایرانی تهیه شده اند. گفتنی است که این نمایشگاه در 
ایام نوروز ۹۳ افتتاح گردیده و شاهد استقبال فراوان 
گردشگران و مسافران نوروزی شهر اصفهان نیز بوده 
اس��ت. عالقمندان می توانن��د جهت بازدی��د از این 
نمایشگاه تا ۲۱ فروردین ماه و در ساعات ۹ صبح تا ۱۲ 
و ۴ بعد از ظهر تا ۸ ، به نگارخانه کوثر اصفهان، واقع در 

میدان امام )ره( مراجعه نمایند.

 فرصت شرکت
 در جشنواره شعر فجر

بر اساس فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر، فرصت شرکت ش��اعران در این جشنواره تا ۲۰ 
فروردین ماه است.تاکنون بیش از ۳۲۰ شاعر در بخش 
رقابتی هشتمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر 

شرکت کرده اند.
همچنین بیشتر شاعران شرکت کننده با ارسال ۱۲ اثر 
از حداکثر تعداد آثار ارسالی هر فرد استفاده کرده اند. 
بر اساس فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر، فرصت شرکت ش��اعران در این جشنواره تا ۲۰ 

فروردین ماه است. 

حکایت صوفى و خرش

روزي ب��ود و روزگاري در زمانهاي پیش یک صوفي س��وار بر خرش به 
خانقاه رس��ید و از راهي دراز آمده و خسته بود و تصمیم گرفت که شب 
را در آن جا بگذراند پس خرش را به اسطبل برد و سپرد به دست مردي 
که مسئول نگهداري از مرکبها بود و به او سفارش کرد که مواظب خرش 
باشد. خود به درون خانقاه رفت و به صوفیان دیگر که در رقص و سماع 
بودند پیوس��ت او همانطور که با صوفیان دیگر به پایکوبي مشغول بود 
مردي که ضرب م��ي زد و آواز مي خواند آهنگ ض��رب را عوض کرد و 
شعري تازه خواند که مي گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. آن مرد 
تا این شعر را بخواند صوفیان و از جمله آن مرد صوفي شور و حال دیگر 
یافتند و دسته جمعي خواندند خر برفت و خر برفت و خر برفت و تا صبح 
پایکوبي کردند و خر برفت را خواندند تا اینکه مراسم به پایان آمد. همه 
یک یک خداحافظي کردند و آنجا را ترك گفتند به جز صوفي داستان ما 
و او وسایلش را برداشت تا به اسطبل برود و بار خرش کند و راه بیفتد و 
برود. از مردي که مواظب مرکبها بود سراغ خرش را گرفت اما او با تاسف 
گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفي با تعجب پرسید منظورت 
چیست؟ گفت دیشب جنگي درگرفت، جمعي از صوفیان پایکوبان به من 
حمله کردند و مرا کتک زدند و خر را گرفتند و بردند و فروختند و آنچه 
مي خورید و مي نوش��ید از پول همان خر بود و من به تنهایي نتوانستم 
جلوي آنها را بگیرم.صوفي با عصبانیت گفت :چرا به من خبر ندادي؟ مرد 
گفت: من بارها و بارها آمدم که به تو خبر بدهم و خبر هم دادم که اي مرد 
صوفیان مي خواهند خرت را ببرند ولي تو با ذوقت از دیگران مي خواندي 
خر برفت و خر برفت و خر برفت . صوفي با ناراحتي سرش را به زیر افکند 
و گفت آري وقتي صوفیان این شعر را مي خواندند من بسیار خوشم آمد 

و این بود که من هم با آنها مي خواندم
 آري صوفي با تقلید کورکورانه ,گول خورد و خرش را از کف داد.

حال اسطوره اتومبيلرانى رو به 
بهبودی است

اسطوره اتومبیلرانی جهانی سرانجام پس از ۹6 روز نشانه هایی از 
هوشیاری را از خود بروز داد. سباستین کهل مدیر برنامه های این 
راننده آلمانی در این مورد گفت: »مایکل پیش��رفت زیادی کرده 

است. او نشانه هایی از هوشیاری را از خود بروز داد«
او ادام��ه داد: »م��ا از ه��واداران ش��وماخر به خاط��ر همدردی 
مستمرشان تشکر می کنیم. البته برای حفاظت از حریم شخصی 
مایکل و خانواده اش و حفظ آرامش تیم پزشکی نمی توانیم تمام 
جزئیات را فاش کنیم.«مایکل ش��وماخر در اواخر دسامبر ۲۰۱۳ 
در حالیکه با پسر ۱۴ ساله اش در کوه های آلپ به اسکی رفته بود، 
دچار حادثه ش��دیدی ش��د و به دلیل ضربه ای که به سرش وارد 

شد به کما رفت.

۱۵ هزار یورو جریمه به خاطر 
فحش  

بازیکن تیم ملی فوتبال بوس��نی و  هرزگوین به خاطر رفتار زشت 
علیه دروازه بان تیم ملی ایران جریمه نقدی شد.

امیر سپاهیچ در دیدار هفته گذشته تیمش با اینتراخت برانشوایگ 
در یک صحنه ب��ه دانیل داوری فحش داد و این حرکت زش��ت و 

زننده از دید تماشاگران و دوربین های تلویزیونی دور نماند.
این حرکت بازیکن عضو تیم بوسنی هرزگوین جنجال زیادی ایجاد 
کرد و همین امر باعث ش��د تا از سوی فدراس��یون فوتبال آلمان 
۱5 هزار یورو جریمه ش��ود.دیدار دو تیم لورکوزن و برانش��وایگ 
هفته قبل در چارچوب هفته بیس��ت و هش��تم با تساوی یک بر 

یک خاتمه یافت.

مسى ایرانى در رادار یوونتوس
سردار آزمون، بازیکن ایرانی ۱۹ س��اله که در حال حاضر در تیم 
روبین کازان روس��یه بازی می کند با نام »مسی ایرانی« شناخته 
شده است. برخی باشگاه های برتر اروپا خواهان به خدمت گرفتن 
این بازیکن شده اند و بر اس��اس گزارش های منتشر شده اکنون 

یوونتوس نیز خواهان عقد قرارداد با وی شده است.
آزمون در این باره اظهار داشت: من و مدیر برنامه هایم با سه تیم 
صحبت کرده ایم و قصد همه آنها جدی بود. این سه تیم عبارتند 
از میالن، یوونتوس و آرسنال است. در حال حاضر به نظر می رسد 
یوونتوس و آرسنال برای جذب این بازیکن اقدامات بیشتری انجام 
داده باشند. به نظر می رسد آزمون واقعا بانوی پیر را دوست داشته 
باشد اما در صورتی به این تیم ملحق می شود که پول خوبی به او 
پرداخت ش��ود. مبلغی که روبین کازان برای این بازیکن در نظر 

گرفته، هنوز مشخص نیست.

دیدار نوروزی سلطان حسينى با 
جامعه ورزش

به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوان��ان اصفهان،دیدار نوروزی 
محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان با جامعه 
ورزشی  روز س��ه ش��نبه ۱۹ فروردین ماه ۹۳ , در محل اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان انجام می شود.

 نمایشگاه آثار نقاشى
 و نقاشى خط
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رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری گفت: در کاروانسراهای تاریخی 
و میراثی بس��یاری وجود دارد ک��ه می تواند در 
اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و با این روش 
دس��تاوردهای خوبی برای حفظ نگهداری آنان 
می توانیم داش��ته باشیم.مس��عود س��لطانی فر 
در حاش��یه سرکش��ی به وضعیت اسکان دهی 
مسافران نوروزی در باغ فدك اصفهان در جمع 
خبرنگاران درباره میزان سفر به استان اصفهان 
و ارزیابی خود از وضعیت ستاد های این استان، 
اظهار کرد: آمار ما ش��ب به ش��ب از استان های 
جمع آوری می شود اما امسال با توجه به مصوبه 
دولت در زمینه تشکیل ستاد هماهنگی خدمات 

سفر در مرکز کشور با همکاری دستگاه های ذیربط و محوریت 
سازمان میراث فرهنگی و گردش��گری و در استان ها نیز به 
ریاست اس��تانداران در یک حرکت جهادی در ۲ ماه گذشته 

همه این ستادها در سطح کشور تشکیل شدند.
وی با بیان اینکه در هر اس��تانی ۴ تا 6 جلس��ه برگزار شده و 
آمادگی و هماهنگی خوبی برای خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی ایجاد شده است، افزود: در سطح استان اصفهان نیز 

یک آمادگی و همکاری بسیار خوب وجود داشت.
معاون رییس جمهور در س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع 

دس��تی و گردش��گری کش��ور با توجه به اینک��ه هماهنگی 
دستگاه های مختلف در این اس��تان که با هدایت استانداری 
اصفهان ایجاد شده بود بس��یار خوب بود، تصریح کرد: گمان 
می کنم که در استان های دیگر نیز وضعیت به همین صورت 
باشد.وی با توجه به اینکه امسال با ش��عار اقتصاد و فرهنگ 
از س��وی رهبر معظم انقالب نام گذاری ش��ده است، درباره 
برنامه کالن س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری برای 
اقتصادی کردن فرهنگ گردشگری، بیان کرد: نخستین بار 
بحث اقتصادی کردن فرهنگ را ما با رویکرد جدیدی که در 

س��ازمان داریم مطرح کردیم.سلطانی فر با اعتقاد 
بر اینکه ما برای انجام وظیفه هیچ راهی جز اینکه 
با مش��ارکت بخش خصوصی و مش��خص کردن 
کاربری های مختلف در اماک��ن تاریخی و میراثی 
نداریم، خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از یک 

میلیون سایت، بنا و آثار تاریخی داریم.
وی با توجه به اینک��ه اولویت های این س��ازمان 
مش��ارکت بخش خصوصی اس��ت و اصفهان نیز 
یک��ی از قطب ه��ای گردش��گری اس��ت، درباره 
تس��هیالت ویژه اصفه��ان، گفت: به ج��ز بناهای 
نفی��س و قدیمی ما که ثبت جهانی ش��ده اس��ت 
و بای��د ب��ه توس��ط دول��ت اداره ش��ود، بناهای 
دیگر ما ای��ن ام��کان را دارند که از س��وی بخش 
خصوص��ی در چارچ��وب ضواب��ط و اصول مش��خصی اداره 
 ش��وند.معاون رئیس جمهور در س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور با اعتقاد بر اینکه بخش 
خصوصی ما نیز به یقین اشتیاق و رغبت بسیاری به مشارکت 
در این زمینه دارد، اظهار کرد: تعداد کاروانسراهای تاریخی 
و میراثی بس��یاری وجود دارد که می تواند در اختیار بخش 
خصوصی قرار گیرد و مطمئن هس��تیم که ب��ا بهره گیری از 
این مدل مدیریتی می توانیم دستاوردهای خوبی برای حفظ 

نگهداری آنان داشته باشیم.

محقق��ان آمریکای��ی موف��ق ب��ه تولی��د گیاهانی ش��ده 
اند ک��ه ب��ا حداق��ل امکان��ات درون آپارتمان رش��د می 
کن��د و ق��ادر ب��ه تامی��ن تم��ام س��بزیجات م��ورد نیاز 
آش��پزخانه اس��ت.این گی��اه هوش��مند دارای کارتری��ج 
 های��ی اس��ت ک��ه درون ش��رکت تولی��د کنن��ده تولید

 می شود و مملو از دانه گیاهان بوده و داخل خاك هوشمند 
جاسازی می شود.

 تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاه و آب و اکسیژن 
توس��ط خاك هوش��مند در اختیار گیاه قرار می گیرد.نور 

م��ورد نیاز گیاه توس��ط ی��ک المپ LED کوچ��ک و کم 
مصرف تامین می ش��ود.برای اس��تفاده از ای��ن گیاه فقط 
کافی اس��ت در آن مقداری آب ریخته ش��ود و توسط یک 
دس��تگاه به پریز برق روی دیوار متصل ش��ود. این دستگاه 
شامل چند حسگر است که تمام مراحل رشد گیاه را نظارت 
 کرده و هنگامی که گیاه با کم آبی مواجه می ش��ود هشدار

 می دهد.در حال حاضر به این روش گیاهانی از قبیل ریحان، 
گوجه فرنگی، آویش��ن، فلفل قرمز و سبز، نعناع، رزماری و 

بادمجان قابل تولید است.

یکی از مزیت های استفاده از گیاه هوشمند، امکان کاشت 
همزمان س��ه گونه مختلف به طور همزمان در یک گلدان 
است.فروش این گیاه از مارچ سال گذشته آغاز شد، ولی در 
این مدت فقط در اختیار فروشگاه های خاصی قرار گرفت؛ 
ولی در حال حاضر این محصول هم به صورت کلی فروشی 
و هم برای مصرف خانگی قابل عرضه است و قیمت آن ۹۹ 
دالر و ۹5 س��نت اس��ت. این قیمت فقط یک بار پرداخته 
 می ش��ود و ش��ارژ مجدد کارتری��ج فق��ط ۱۹ دالر هزینه 

دربر دارد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى کشور در اصفهان مطرح کرد

استفاده از بخش خصوصى برای حفظ و نگهداری ميراث تاریخى

باغ هوشمند وارد آپارتمان مى شود

رکورد3089روزه شکست ناپذیری 
طالیى پوشان برابر ملوان 

هيچ وقت ذوبى ها در 
اصفهان از داماش نباختند!

دو تیم س��پاهان و ملوان تاکن��ون در تاری��خ لیگ برتر 
۲۳ بار به مص��اف یکدیگر رفته اند که در این بین س��هم 
س��پاهان ۱۱ و مل��وان ۴ پی��روزی ب��وده اس��ت ضمن 
 اینکه ۸ دی��دار دو تیم نیز ب��ا نتیجه مس��اوی به پایان 

رسیده است.
نکته جالب شکس��ت ناپذیری س��پاهان برابر ملوان در 
انزلی از مهرماه س��ال ۸۴ اس��ت جایی که ملوان با تک 
گل محمد غالمی، مهاجم حال حاضر س��پاهان از س��د 
س��پاهان گذش��ت! از آن روز حدود۳۰۸۹ روز گذشته  
که البته ای��ن رکورد را قب��ل از پیروزی نی��م فصل اول 
ملوان برابر س��پاهان در فوالدش��هر می توانستیم به کل 
 دیدارهای دو تیم بسط دهیم اما آن پیروزی معادالت را 

بر هم زد.
همچنین در ۲۳ بار رویارویی سپاهان و ملوان ۴۷ گل به 
ثمر رسیده است که ۳۰ گل سهم سپاهان و ۱۷ گل سهم 

ملوان بوده است.
از جمله دیدارهای جذاب دو تیم نیز می توان به پیروزی 
۳-۲ سپاهان در لیگ هفتم و لیگ گذشته و همچنین 
پیروزی ۴-۳ فصل گذشته سپاهان در انزلی اشاره کرد 
که از حق نگذریم جزو بازی های زیبای تاریخ لیگ برتر 

هم به حساب می آیند.

ذوب آهن هيچ وقت در اصفهان برابر 
داماش بازنده نبوده است

تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن نی��ز ام��روز در حال��ی به 
مص��اف دام��اش م��ی رود ک��ه در تاری��خ لی��گ برتر 
 هی��چ گاه براب��ر این تی��م  در اصفه��ان بازن��ده نبوده

 است.
دو تی��م فوتبال دام��اش گیالن و ذوب آه��ن اصفهان 
در تاری��خ لیگ برت��ر ۱5 بار ب��ه مصاف ه��م رفته اند 
ک��ه در ای��ن بی��ن س��هم ذوب آه��ن 5 برد و س��هم 
دام��اش ۴ برد ب��وده اس��ت، ضم��ن اینک��ه 6 دیدار 
 دو تی��م نیز ب��ا نتیج��ه تس��اوی ب��ه پایان رس��یده

 است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت تیم دام��اش در دوره های س��وم، 
چه��ارم، هفتم و هش��تم لی��گ برتر ب��ا نام پ��گاه در 
 مسابقات لیگ برتر ش��رکت کرده اس��ت و همچنین

  در اولین دوره لیگ برتر نیز با نام استقالل در مسابقات 
حضور داشت.

نکت��ه جالب این اس��ت ک��ه در ۷ دیدار برگزار ش��ده 
دو تیم در اصفهان هی��چ گاه ذوب آه��ن بازنده نبوده 
 اس��ت و در این ۷ بازی 5 پیروزی و ۲ تس��اوی کسب

 کرده است.

زاویه

رس��یدگی به وضعیت هیات های ورزشی اس��تان اصفهان به عنوان 
نهادهایی که وظیفه س��اماندهی و نظ��ارت بر فعالیت رش��ته های 
مختلف ورزشی در سطح اس��تان را دارند، از مهم ترین اولویت های 
 پیش روی مدیر کل جدی��د اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
است.در چند سال گذشته کمبود بودجه و مشکالت مالی شاه بیت 
اصلی ورزش اس��تان اصفهان و در مقیاس باالتر ورزش کش��ور بود، 
از این رو با توجه به اینکه هیات ها ورزش��ی ب��ازوان اجرایی اداره کل 
ورزش و جوانان هس��تند، جامعه ورزش اس��تان از مدیر کل جدید 
انتظار دارد گام های موثری در رفع مش��کل مالی هیات ها برداشته 
شود و مدیر کل به سمت رایزنی برای جذب اعتبارات مالی از منابع 
گوناگون حرکت کنند.حداقل حسنی که این موضوع می تواند برای 
 ورزش اصفهان در پی داشته باش��د، جدا از حرکت هیات ها بر طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، راه بهانه را برای هیات هایی می بندد که 
با توجیه نخ نمای مشکالت مالی، هیات ورزشی مربوطه را در حد یک 
 نام سرپا نگه داش��ته اند و عماًل منفعالنه ترین روزهای خود را سپری

 می کنند.

* تغييرات کارشناسى در هيات های ورزشى
تغییرات و جابه جایی های اخیر در س��طح هیات های ورزشی که در 
چند ماه پایانی دوره مدی��ر کلی جواهری انجام ش��د، واکنش های 
بس��یاری را در پی داش��ت و انتظار می رود مدی��ر کل جدید در این 
خصوص کامال کارشناس��ی عمل کند و دیدگاه های شخصی در این 

باره تاثیر گذار نباشد.
در مدت کوتاه مدیر کلی سلطان حس��ینی، شاهد بروز تغییراتی در 
هیات های کبدی و کشتی استان اصفهان بودیم، همچنین چند هیات 
ورزشی نیز مدت زیادی است که با سرپرست اداره می شوند و می طلبد 

متولی ورزش به مساله مدیریتی این هیات ها ورود کند.

* جایگاهى در حد نام اصفهان
ورزش اصفهان از گذش��ته های دور تاکنون هم��واره حکم یک وزنه 
را در ورزش ایران داشته  و در برخی از رش��ته های ورزشی به قطب 
بی بدیل این رش��ته ها تبدیل ش��ده است، اما چند س��الی است که 
این محوریت در باشگاه های اصفهان خالصه ش��ده و به تعبیر دیگر 
ورزش اصفهان در س��ایه موفقیت های باش��گاهی ق��رار گرفته و از 
 ای��ن رو مقیاس ضع��ف و قوت ورزش اصفه��ان تا ح��دودی با ابهام

 روبه روست.
زمانی ک��ه جواهری مس��ئولیت ورزش اصفه��ان را برعهده گرفت، 
خواس��ته وزیر وقت ورزش و جوانان از وی بازگردان��دن اصفهان به 

جایگاه اصلی خود در ورزش بوده است و به نظر می رسد وزیر ورزش 
و جوانان نیز همین درخواست را از مدیر فعلی ورزش استان داشته 
باشد، یعنی دقیقاً همان خواسته ای است که جامعه ورزش اصفهان 

نیز از سکان دار جدید ورزش دارد.
مدی��ر کل جدید باید سیس��تمی را تعریف کند ک��ه در آن عالوه بر 
حفظ جایگاه رفیع ورزش اصفهان در س��طح کش��وری، امکان بروز 
استعدادهای بالقوه ورزش نوجوانان و جوانان اصفهانی وجود داشته 

ی��ن باشد و زیر س��ایه حرفه ای ش��دن ورزش اصفهان  ا
استعدادها هرز نرود.

*سرانه ورزشى اصفهان و مشکلى 
به نام نقش جهان

زمانی ک��ه غالمرضا ش��یران، رش��ید 
ب��ه خدابخش و محمدرضا محمد جواهری 
عنوان مدیر کل ورزش اس��تان اصفهان 
انتخاب شدند، مهم ترین پروژه  عمرانی که 
روبروی آن ها قرار گرفت، تکمیل ورزشگاه 

نقش جهان بود اما پروس��ه تکمی��ل آنقدر 
کشدار شد تا یکی از مهم ترین اولویت های کاری 

مدیر کل فعلی نیز بحث نقش جهان باشد.
آخری��ن باری که ی��ک مقام 

مسوول در خصوص 
ف��از  تکمی��ل 
دوم ورزش��گاه 
ن  نقش جه��ا

صحبت کرده است، 
اردیبهشت ۸۹ بود اما با 

این حال سال گذشته 
نیز استاندار سابق 
اصفهان دهه فجر 
را برای بهره برداری 

از ای��ن پ��روژه اعالم 
ک��رد، ام��ا همچن��ان فاز 

 نخست نیز قابلیت بهره برداری 
را ندارد.

در حال حاضر باید هرچه سریع تر تکلیف 
این ورزشگاه مشخص شود زیرا جدا از نیاز 

به تکمیل نقش جهان، در همه این س��ال ها 
س��ایر پروژه های ورزش��ی اصفهان نیز تحت 

الشعاع تکمیل نشدن 
نقش جهان قرار گرفته 
اس��ت و بدن��ه ورزش 
اصفهان نی��ز به دلیل 
س��ایه س��نگین این 
ورزش��گاه تهی ش��ده 

است.
با وجود اینک��ه پروژه 
نقش جه��ان تا کنون 
نق��ش حس��رت ب��ر 
دل جامع��ه ورزش��ی 
اس��تان گذاش��ته اما 
درس��ال ۹۳ ب��ا تدبیر 
دول��ت یازده��م امید 

ورزش��گاه ای��ن  اتم��ام  ب��رای   اهتم��ام 
 را داریم.  

تامين بودجه برای ورزش اصفهان و ساماندهى هيات های ورزشى

 در همه این سال ها 
سایر پروژه های 

ورزشى اصفهان نيز 
تحت الشعاع تکميل 

نشدن نقش جهان قرار 
گرفته است

اولویت های ورزشی اصفهان 93 
رفع مشکالت مالى عدیده ورزش، تامين بودجه مورد نياز برای ورزش استان و سازماندهى هيئت های ورزشى مهم ترین 

اولویت های پيش روی ورزش اصفهان در سال جاری هستند.
پس از سپری شدن تعطيالت سال جدید، ورزش اصفهان به طور رسمى و جدی فعاليت خود را در سال 93 با رویکردی 
دانش محور آغاز مى کند.محمدسلطان حس�ينى که از ميانه های بهمن ماه سال 92 سکان ورزش اصفهان را در اختيار 
گرفت، به طور حتم در این مدت ارزیابى کاملى از وضعيت ورزش اصفهان داش�ته است و برنامه کاری خود را بر همين 

مبنا تنظيم خواهد کرد.
در آس�تانه آغاز فصل جدیدی در ورزش اصفهان، تصميم گرفتيم نگاهى به مهم ترین اولویت های ورزش نصف جهان 

در سال جاری داشته باشيم:
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