
موزه دفاع مقدس اصفهان در پیچ بی مهری ها 
بستن کمر همت 
برای مبارزه
 با فقر حرکتی

در نشست خبری ستاد بزرگداشت  هفته دفاع مقدس عنوان شد 
سپاه درکنار ارتش  تهدیدات 

خارجی را خنثی می کند 2
بهره برداری از مجتمع آموزشی 

تحصیلی شهدای هسته ای 2
 قهرمانان دنیای مجازی سینما

5 را تهدید می کند

افتتاح نخستین خانه بیداری کشور 
امروز در اصفهان

 دولت توزیع بنزین یورو ۴ 
در اصفهان را دنبال کند

اقدامات زیست محیطی فوالد مبارکه 
قابل تقدیر است 

 معاون سید حسن نصراهلل 
به اصفهان سفر می کند
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 60 هزار کشاورز 
در آتش بی آبی می سوزند 

چشم انتظاری  آب برای کشت پائیزه 

بازار به انتظار پرداخت وام  مسکن نشسته است مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت ذوب آهن اصفهان

4 آغازبرداشت محصول از پنج هزار و 300 هکتار باغ گردو در اصفهان

4 44

 وضعیت خشکسالی اصفهان به شدت تمدن اصفهان را نشانه گرفته و مسئوالن باید در این زمینه شعارها را به شعور تبدیل کنند 
تصمیمات قاطعی را در زمینه آب با کمک مردم بگیرند

 باال رفتن ارزش دالر
نصب تجهیزات ذخیره سازی  و فروش باعث کاهش  قیمت طال و سکه

عمده نیتروژن مایع در ذوب آهن
80 میلیون وام بگیرید 
رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: باال رفتن ارزش دالر و مثبت  170 میلیون پس بدهید!

بودن شاخص های اقتصادی آمریکا باعث افزایش ارزش دالر و 
کاهش چشم گیر قیمت طال و سکه در دو روز گذشته شد.

 محمد کش��تی آرای اظهار ک��رد: در چند روز گذش��ته کاهش
 39 دالری در هر اونس طال داش��تیم و قیمت ارز نیز در اولین 
روز کاری هفته جاری کاهش یافت و درنهایت ش��اهد کاهش 
چشم گیر قیمت طال بودیم.وی یادآور شد: در حال حاضر قیمت 
پالتین و نقره نیز کاهش یافته است.کش��تی آرای بابیان اینکه 
مشکل چندانی در تأمین ماش��ین آالت صنعت طال نداریم، بر 

بومی سازی...

مدیر انرژی و بهینه س��ازی س��وخت ذوب آه��ن اصفهان از نص��ب تجهی��زات الزم برای 
ذخیره س��ازی و ف��روش عمده نیت��روژن مایع خب��ر داد.خزائ��ی در این خص��وص اظهار 
داش��ت: بل��وک تفکی��ک ه��وایKAAR-3۲ کارگاه توس��عه تولی��د اکس��یژن دارای 
توانائ��ی تولی��د اکس��یژن و نیت��روژن گازی ب��ا دبی ه��ای متف��اوت ب��وده ک��ه در آن 
 اس��تحصال اکس��یژن و نیتروژن مایع نیز ب��ه میزان ح��دود 9۰۰ تن در م��اه امکان پذیر

 اس��ت. وی ادامه داد: بنابراین باوجود مخزن ۱۰۰ مترمکعبی برای ذخیره اکسیژن مایع، 
امکان ذخیره سازی و فروش اکسیژن مایع به تنهایی وجود داشت، به طوری که از بلوک....

بازار به انتظار پرداخت وام های 8۰ میلیون تومانی مس��کن نشسته است ولی برخی تحلیلگران 
بازار اعتقاددارند این وام ها باقدرت خرید یک سوم بهای نهایی ملک تأثیری در قیمت ها ندارند.

پرداخت وام 8۰ میلیونی هرچند هنوز به مرحله ای اجرایی نرسیده ولی حداقل نظم بازار مسکن 
را برهم زده است.برخی بنگاه داران مسکن نقل می کنند، خریداران به انتظار تصمیم نهایی دولت 
نشس��ته اند تا با تعیین تکلیف نهایی این وام ها اقدام به خرید خانه کنند. در حال حاضر متوسط 
قیمت ملک در شهرهای بزرگ 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده می شود. درصورتی که 

وام 8۰ میلیون تومانی پرداخت شود ....
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)کد آگهی  :ر- 93087( موسسه خیریه دیابت اصفهان

آیا می دانید شانس قطع پا در

 20 برابر بقیه است ؟
بیماران دیابتی

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان ردیف 

1393/7/5خرید کلرورفریک48379250مناقصه 3

1393/7/19خرید سوئیپرصنعتی48364798مناقصه۴

 جهت دریافت اس�ناد و کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه نش�انی www.msc.ir مراجعه 
فرمایید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان

دعوت مجمع عمومی 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان ثبت 36 
راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1393/06/27 در مسجد بالل واقع در زرین شهر 

خیابان فردوسی نبش خیابان والفجر تشکیل می گردد.
لذا از اعضای محترم ش�رکت تعاونی دعوت به عمل می آید با در دس�ت داشتن کارت یا 
دفتر چه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل خودرا به 

همراه این برگه کتبا معرفی نمایید.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیات مدیره 
2-  تصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون بخش تعاون 

3- تغییرماده 1 اساسنامه

مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  دوم

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد عملیات اجرایی به ش�رح زی�را از طریق مناقصه عموم�ی به پیمانکاران واجد ش�رایط   

واگذار نماید . 

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه 93-3-263
4/348/100/924191/000/000جارینائین 

3/320/020/000159/600/000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعویض کنتور منطقه دو اصفهان93-3-26۴

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب ، نگهداری تصفیه خانه فاضالب ، خدمات 93-3-265
2/997/477/660149/900/000جاریمشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن 

6/840/772/036265/300/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه فالورجان 93-3-266

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/07/5 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/07/6

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

)کد آگهی  :93087(

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

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

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

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

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

 عملیات احداث مسیر نوار نقاله از بونکرهای کوره بلند شماره 2 به9208810R1مناقصه 1- 
EPC93/7/693/7/16 بونکر های کوره بلند شماره 3 به صورت

93/7/593/7/20تبدیل میلگرد به کالف 920195195تجدید مناقصه 2-



يادداشت

اخبار کوتاه

بین الملل

امیدواريم ايران با ائتالف علیه داعش 
همکاری کند

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس اب��راز امیدواری کرد که 
ایران با آنچه ائتالف جهان��ی برای مبارزه ب��ا داعش خوانده 
می ش��ود، همکاری کند.وی در پایان نشس��ت امنیت عراق 
در پاریس، گفت: هر چند عضویت کامل ایران در این ائتالف 
امکان پذیر نیس��ت، ولی ما باید همچنان امیدوار باش��یم که 
ایران از اقدامات ما در این زمینه حمایت کند.وی اظهارداشت: 
من امیدوارم ایران حتی اگر عضو فعال این ائتالف هم نیست، 
با برنامه های آن همکاری کند.مقامات غربی درحالی از عدم 
امکان مش��ارکت ایران در ائتالف ادعایی آمریکا علیه داعش 
سخن می گویند که جمهوری اسالمی ایران پیشنهادات مکرر 

مقامات غربی را برای این همکاری رد کرده است. 

توافق نهايی بدون کاهش ظرفیت 
غنی سازی ايران ممکن نیست

معاون وزیر ام��ور خارجه آمریکا در ادام��ه  زیاده خواهی ها از 
ایران گفت: دستیابی به توافق نهایی تا زمانی که ایران ظرفیت 
غنی س��ازی اش را کاهش ندهد ممکن نخواهد بود.یک مقام 
ارشد دولت آمریکا در گفت وگو با پایگاه خبری المانیتور گفت 
که وندی ش��رمن، معاون وزیر امور خارجه و سرپرس��ت تیم 
مذاکره کننده هسته ای این کشور در جمع سفرای 20 کشور 
خارجی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران، متذکر شده است: 
دور بعدی مذاکرات ممکن اس��ت آخری��ن فرصت برای حل 
نگرانی های بین المللی در مورد برنامه هس��ته ای ایران باشد.

به گفته این مقام آمریکایی ش��رمن همچنین در گفت وگو با 
سفرای خارجی در آمریکا تأکید کرده است: دستیابی به توافق 
نهایی ممکن نخواهد بود مگر این که ایران با کاهش قابل توجه 

ظرفیت فعالیت های غنی سازی اش موافقت کند.

 اوباما برنامه ای برای ديدار با
 »پوتین و روحانی« ندارد

کاخ سفید اعالم کرد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هیچ 
برنامه ای برای دیدار ب��ا والدیمیر پوتین و حس��ن روحانی، 
همتایان روس و ایرانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیوی��ورک ندارد.»جاش ارنست«س��خنگوی 
 کاخ سفید، در کنفرانس��ی مطبوعاتی اعالم کرد تا جایی من 
می دانم، هیچ یک از این دو نف��ر در برنامه دیدار هفته آینده 

باراک اوباما نیستند.
ی��ک س��ال پی��ش اوبام��ا و روحان��ی س��رانجام در پای��ان 
 مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل تلفن��ی باه��م گفتگ��و 

کردند. 
خبرگزاری فرانس��ه در پایان نوش��ت: تماس می��ان آمریکا و 
ایران در این سطح از س��ال ۱۹۷۹ تا آن زمان بی سابقه بود و 
گفتگوی تلفنی زمانی انجام گرفته بود که روحانی در مس��یر 

فرودگاه برای ترک نیویورک بود.
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قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی گفت: هفته آینده اولین 2
جلسه کمیته بررسی بورس��یه های وزارت علوم بعد از تعطیالت مجلس شورای اسالمی آغاز 
می شود.وی تاکید کرد, مجلس شورای اسالمی به نقش نظارتی خود در بررسی پرونده بورسیه ها 

ادامه خواهد داد.
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سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در نشس��ت خبری که به مناسبت 26 ش��هریورماه سالروز 
دستور حضرت امام)ره( مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه 
سپاه برگزار شده است، به تشریح مهمترین مسائل داخلی 
و خارجی و دستاوردهای سپاه پاسداران در حوزه امنیتی و 

دفاعی پرداخت.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به روند تشکیل نیروهای 

هوایی، دریایی و زمینی در سپاه گفت: امروز سپاه پاسداران 
از 3 نیروی قوی در هوا، زمین و دریا برخوردار است و دشمن 
هم به این توانمندی اقرار کرده اس��ت.جعفری افزود: سپاه 
درکنار ارتش، توان گسترده ای برای دفاع در برابر تهدیدات 
خارجی فراهم کرده اس��ت.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
بعد از جنگ تاکنون دشمن بارها قصد تهدید ایران را داشته 
است، اظهار داش��ت: آنها به دلیل آمادگی نیروهای مسلح 

و مردم منصرف ش��دند و این معنی بازدارندگی است.وی 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به ائتالف آمریکا 
و متحدانش در براب��ر داعش تصریح ک��رد: امریکا از ایفای 
نقش موثر داعش و امثال آن ناامید شده و این ائتالف را به 
راه انداخته است. ما در اینکه هدف جدی آنها نابودی داعش 
باشد، تردید داریم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه از روز اول 
با داعش مخالف بودیم و به س��وریه ه��م در برابر آن کمک 
کردیم، گفت: اگر در این ائتالف )ائتالف آمریکا و متحدانش 
در فرانسه( دعوت هم می ش��د، با محوریت آمریکا شرکت 
نمی کردیم.فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به آزادسازی 
شهر آمرلی در عراق گفت: با وجود مردم و نیروهای بومی، 
نیازی به حضور نظامی ایران در عملیات آزادسازی آمرلی 
نبود. نقش ایران تنها مستشاری و فکری بوده است.سرلشکر 
جعفری درخصوص توانمندی های نیروی قدس سپاه نیز 
گفت: اقرار دشمنان بهترین ارزیابی از عملکرد این نیروی 
اس��ت. کمک فکری و یا آموزش مردم مس��تضعف منطقه 
توسط نیروی قدس س��پاه انجام ش��ده که موفق هم بوده 
است.وی افزود: حوزه ماموریت نیروی قدس سپاه، خارجی 
بوده و کمک به نهضت های اسالمی، توسعه انقالب اسالمی 
 و کمک ب��ه مقاومت مظلومین در سراس��ر دنیاس��ت و در

 کشور هایی مثل لبنان، سوریه و عراق که مردم به کمک نیاز 
داتشه باشند، سپاه با نیروی قدس کمک می کند.

با بهره برداری از یک واحد آموزشی تحصیلی در شهر جدید 
مجلسی، تعداد مدارس سایت مسکن مهر این شهر جدید به 
دو باب رس��ید. با حضور علی نوذرپور معاون شهرداری های 
س��ازمان همی��اری ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور، 
محمدعلی طرفه مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
اصفهان، محمدحسین س��جاد مدیرکل نوس��ازی مدارس 
استان، علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس و مهدی 
سلیمانی فرماندار مبارکه، یک باب واحد آموزشی تحصیلی در 
مسکن مهرشهر جدید مجلسی به بهره برداری رسید.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در آیین بهره برداری 
از این واحد آموزشی که به نام ش��هدای هسته ای نام گذاری 
ش��ده اس��ت، با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در مجموعه 
شهرهای جدید استان گفت: ش��هر جدید مجلسی به لحاظ 
ایجاد امکانات روبنایی وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به 

دیگر سایت های مسکن مهر استان اصفهان دارد.
محمدعلی طرفه با اشاره به اینکه س��اخت شش هزار واحد 
مسکن مهر در شهر جدید مجلس��ی برنامه ریزی شده که از 
این تعداد س��ه هزار واحد به بهره برداری رسیده و یک هزار 
واحد نیز در آذرماه به بهره برداری خواهد رسید، افزود: یکی 
از مهم ترین نیازهای مس��کن مهر، امکان��ات روبنایی نظیر 
واحدهای آموزش��ی است که ش��رکت عمران ش��هر جدید 
مجلسی فعالیت های مطلوبی در این زمینه انجام داده است. 
وی بابیان اینک��ه یک��ی از مهم ترین نیازهای مس��کن مهر 
در ش��هرهای جدی��د ایج��اد امکان��ات روبنای��ی در بخش 
آموزش وپرورش، بهداشت و امنیت است، تأکید کرد: به دلیل 
کمبود بودجه دستگاه های دولتی، شاهد عملکرد مطلوبی در 
این زمینه نبوده ایم اما ش��رکت عمران شهر جدید مجلسی 
بدون اینکه وظیفه ای در این زمینه داش��ته باش��د، با تأمین 
اعتبار از محل های مختلف توانسته فعالیت های مطلوبی در 

این زمینه انجام دهد.
کمب�ود اعتب�ار بزرگ ترين مش�کل در س�اخت    

مدارس مسکن مهر
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان نیز 
در این مراس��م با اشاره به اینکه مس��کن مهرشهرهای باالی 
20 هزار نف��ر، زیر 20 هزار نفر و ش��هرهای جدی��د نیازمند 
2۱0 باب مدرسه هس��تند، گفت: به دلیل مشکالت اعتباری 
و بودج��ه ای عملک��رد مطلوبی را در س��اخت ای��ن مدارس 
ش��اهد نبوده ایم.محمدحسین س��جاد با اش��اره به اینکه در 
مجموعه مسکن مهرشهرهای باالی 20 هزار نفر تقریباً هیچ 
اقدامی برای ساخت مدرس��ه صورت نگرفته است، افزود: در 

سایت های مسکن مهر ش��هرهای جدید باهمت شرکت های 
عمران کار س��اخت ۱۷ مدرسه شروع ش��ده که از این تعداد 
 فقط دو مدرس��ه در ش��هر جدید مجلس��ی ب��ه بهره برداری

رسیده است. وی با اشاره به اینکه کمبود فضای آموزشی در 
شهرهای جدید به مرحله بحران رسیده است، ادامه داد: دولت 
تصمیم دارد تا نیمه س��ال آینده کار ساخت مسکن مهر را به 
پایان برساند، بنابراین در این زمینه مطالعات اولیه بررسی و 
تأمین اعتبار موردنیاز برای س��اخت مدرسه در مسکن مهر 
آغازش��ده و امیدواریم در الیحه بودج��ه ۹4 ردیف اعتباری 
ویژه ای به این موضوع اختصاص یابد. مدیرکل نوسازی، تجهیز 
و توسعه مدارس استان تصریح کرد: امیدواریم همان گونه که 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی تاکنون در ساخت مدارس 
مسکن مهر این شهر تالش های ویژه ای از خود نشان داده، در 

آینده نیز در این مسیر پیش قدم باشد.
  کلن�گ زنی 3 مدرس�ه جدي�د در ش�هر جديد 

مجلسی
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید مجلس��ی نیز در این 
مراسم از کلنگ زنی سه واحد آموزشی جدید در مسکن مهر 

این شهر جدید طی مهرماه امسال خبر داد.
محمدرضا احمدی با اشاره به بهره برداری از مجتمع آموزشی 
تحصیلی شهدای هسته ای در سایت مسکن مهرشهر جدید 
مجلس��ی افزود: با توجه به برنامه ریزی برای س��اخت شش 
هزار واحد مسکن مهر در این ش��هر جدید، ساخت دو واحد 
آموزش��ی از اسفندماه س��ال 8۹ آغاز ش��د که یک واحد در 
بهمن ماه سال گذشته به بهره برداری رسیده بود و یک واحد 
نیز در ش��هریورماه امس��ال تحویل وزارت آموزش وپرورش 
شد.وی با اش��اره به اینکه برای س��اخت این دو باب مجتمع 
آموزش��ی 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت عمران 
شهر جدید مجلسی هزینه شده است، اظهار داشت: هرچند 
ایجاد ساختمان های آموزش��ی، ورزشی، بهداشتی و امنیتی 
بر عهده شرکت عمران نیست اما به دلیل اینکه مردم در این 
شهر ساکن شده اند، خود را مکلف کرده ایم تا شرایطی ایجاد 

کنیم که مردم با مشکالت کمتری مواجه باشند.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید مجلس��ی با اشاره به 
اینکه فقط س��اخت اس��کلت این دو باب واحد آموزش��ی بر 
عهده این ش��رکت بوده ، تصریح کرد: به دلی��ل اینکه منابع 
مالی موردنیاز برای تکمیل این دو واحد آموزشی در اختیار 
اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان قرار نداش��ت، ش��رکت 
 عمران نس��بت به تکمیل آن ها اقدام کرد و در اختیار مردم

 قرار گرفت.

سرلشکرجعفری :آموزش مستضعفین منطقه توسط نیروی قدس سپاه

بهره برداری از مجتمع آموزشی تحصیلی شهدای هسته ای

کلنگ 3 مدرسه ديگر در مسکن مهر شهر جديد مجلسی به زمین می خورد

سپاه درکنار ارتش  تهدیدات خارجی را خنثی می کند 

آغاز مجدد جلسات کمیته بررسی بورسیه های  وزارت علوم

 برگزاری برنامه های هفته
 دفاع مقدس

فرماندار نطنز گفت: تم��ام ادارات و ارگان های دولتی 
شهرستان نطنز در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس 
و انتقال ارزش ها و مفاهیم ارزشی دفاع مقدس باید از 
تمام ظرفیت های خود در جهت برگزاری مطلوب و هر 

چه باشکوه تر این ایام تالش کنند.
یوسف حسنی با اش��اره به اینکه بسیاری از کشورهای 
دنیا در تاریخ کشورشان با پدیده جنگ روبه رو بوده اند 
اما چون جنگ در آن کش��ورها فاقد ارزش های دینی 
و معنوی بوده اس��ت به دست فراموش��ی سپرده شده 
 اس��ت، افزود: ملت بزرگ ایران هیچ گاه دوران باشکوه 
دفاع مقدس و آن رشادت ها و دالوری های رزمندگان 
اسالم را از خاطره ها پاک نمی کند چون این جنگ در 
کش��ور ما و در طول این هشت س��ال سراسر ارزش و 

افتخار برای ملت ایران بود.

ظريف: اخراج دانشجويان ايرانی 
به ضرر نروژ است

وزی��ر امورخارج��ه جمهوری اس��المی ای��ران ضمن 
انتقاد از اخراج دانش��جویان ایرانی از نروژ گفت: اخراج 
دانشجویان ایرانی بر افکار عمومی و محافل دانشگاهی 
ما تاثیر منفی داش��ته و این به ضرر نروژ است و در این 
زمینه الزم است نروژ از ادامه این روند جلوگیری کند 
زیرا دانش��جویان ایران��ی برای تحصیل در آن کش��ور 

حضور دارند.
خانم اودیسه نورهیم س��فیر جدید نروژ در جمهوری 
اس��المی ایران نیز در ای��ن دیداربا ابراز خرس��ندی از 
حضور در جمهوری اسالمی ایران ابراز امیدواری کرد 
که بتواند برای توسعه بیش��تر روابط دو کشور در تمام 

ابعاد ، کمک کند. 
وی همچنین ابراز امی��دواری کرد که تمهیداتی ایجاد 
ش��ود که دانش��جویان ایران��ی در آینده گرفت��ار این 

مشکالت نشوند.

مخالف دروغین امروز 
حامی راستین ديروز داعش

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: فلسفه تشکیل 
حکومت های اس��تکباری چ��ون آمریکا دروغ اس��ت، 
مخالف دروغین امروز داعش حامی دیروز این گروه بود.

حجت االسالم احمد س��الک ، پیرامون بیان ارزیابی و 
تحلیل از وضعی��ت اخیر منطق��ه خاورمیانه و چرایی 
س��ر دادن فریاد مخالفت با داعش توسط آمریکا اظهار 
کرد: آمریکا شیطان بزرگ است، با شیطان بزرگ باید 

متناسب با شیطانیش برخورد کرد.
وی افزود: آمریکا که دیروز القاع��ده، طالبان، النصر و 
جنداالسالم را به وجود آورد، امروز هم داعش را پدید 

می آورد.
آمریکا قصد داشت با تشکیل و راه اندازی داعش پروژه 
اسالم  هراسی و ایران هراسی را به راه بیندازد که خود 
در باتالق ایجاد کرده خود گیر کرده و داعش را یکی از 

تهدیدهای خود می بیند.

هر فعالیت اجتماعی بايد مبتنی 
بر قانون باشد

وزیر کش��ور گفت: هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر 
قانون باش��د. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کش��ور 
 اس��ت و با هر رفتار خارج از عرف به صورت قانونی رفتار 

می شود.
 عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی در حاش��یه برگ��زاری 
شصت و هفتمین جلس��ه ش��ورای اجتماعی کشور با 
موضوع "بررس��ی سیاس��ت های اجتماعی پیشنهادی 
برای تدوین الیحه برنامه ششم توس��عه" که در وزارت 
کش��ور برگزار ش��د، افزود: دولت برای اعمال حاکمیت 
باید سیاس��ت های نظارتی داش��ته باش��د؛ اما در حال 
 حاضر اختیار الزم را در اعمال برخی نظرات در ش��هرها 

ندارد.
وی ادامه داد: موضوع مدیریت شهری یک موضوع مهم و 
تعیین کننده است و باید تالش کنیم تا حد امکان وظایف 
اداره شهرها را به مردم واگذار کنیم و موضوعات مختلف 
و متفاوت ش��هری را یکپارچه پیش ببریم، اما دولت در 
اعمال حاکمیت نمی تواند وظای��ف خود را محول کند.

رحمانی فضلی با اش��اره به ارائه ش��دن پیشنهادی در 
زمینه انتخاب ش��هرداران باالی 200 ه��زار نفر با رأی 
مس��تقیم مردم اظهار کرد: در پیشنهاد جامعی که ارائه 
ش��ده تقریبا از همه تجربه های موجود در دستگاه های 
 اجرایی مختلف شوراها و ش��هرداران با تجربه استفاده 
ش��ده اس��ت. سیاس��ت اصلی که واگ��ذاری مدیریت، 
یکپارچگی مدیریت و سیاست حاکمیتی است را تالش 
می کنیم رعایت کنیم.وزیر کش��ور افزود: با وجود آنکه 
وزیر کشور حکم شهرداران ش��هرهای باالی 200 هزار 
نفر را ص��ادر می کند، اما اگر وزارت کش��ور اش��کاالتی 
در برنامه ش��هرداران ببیند و در ص��ورت تخطی قصد 
برخورد با فرد خاطی را داش��ته باش��د اختی��ارات الزم 
را ب��رای این کار ن��دارد و ای��ن موضوع ب��ا روح نظارت 
حاکمیتی در تض��اد اس��ت.رحمانی فضل��ی در ادامه 
گفت: در ش��هرهای با جمعیت زیر 200 ه��زار نفر هم 
اس��تانداران حکم ش��هرداران را ص��ادر می کنند. آنان 
 نیز با همین مس��ئله مواجه هس��تند. بنابراین تقویت

 شهرداری ها از سیاست های کالن است.
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دولت تصمیم دارد تا نیمه سال آينده کار 
ساخت مس�کن مهر را به پايان برساند، 
بنابراي�ن در اين زمینه مطالع�ات اولیه 
بررس�ی و تأمین اعتب�ار موردنیاز برای 
ساخت مدرسه در مسکن مهر آغازشده 
و امیدواري�م در اليحه بودجه 94 رديف 
اعتباری ويژه ای به اين موضوع اختصاص 

يابد

جن ساکی پس از س��خنان رهبر انقالب در 
خصوص درخواس��ت آمریکا از ای��ران برای 
حضور در ائتالف ضد داعش، در توئیتر خود 
نوشت: این چیز پنهانی نیس��ت که ما برای 
مبارزه علیه داعش در ع��راق با ایران گفتگو 
کردیم و این مس��ئله در حاش��یه مذاکرات 
هس��ته ای صورت گرفته اس��ت.جن ساکی 
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا گفت: 
کش��ورش با ایران برای مبارزه علیه داعش 
گفتگو کرده است.این س��خنان در حالی از سوی یک مقام رس��می وزارت خارجه آمریکا مطرح 
شده اس��ت که تا پیش از این مقامات آمریکایی ادعا می کردند که هیچ تماسی با ایران در زمینه 
مبارزه با داعش نداش��ته اند واصوال نیازی هم به همراهی ایران ندارند.گفتنی است رهبر معظم 
انقالب پیش از ترخیص از بیمارس��تان در س��خنان مهمی با پرده برداش��تن از درخواست های 
 امریکا در س��طوح مختلف جهت همکاری علیه داعش، ائتالف ش��کل گرفته را پوچ و جهت دار 

خواندند.

اهلل یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس گفت:طرح جرم سیاسی یا تعریف 
جرم سیاسی مدت طوالنی است که مطرح 
می  ش��ود و حتی در مجلس قبل نیز مطرح 

شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اصول قانون اساسی 
در ارتب��اط با جرائم سیاس��ی ط��رح جرم 
سیاسی است، اظهار کرد: هم اکنون جرائم 
سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه 

رسیدگی می شود و شیوه رسیدگی به آن از طریق قانون عادی رسیدگی می شود.ملکشاهی اضافه 
کرد: تالش کردیم با پژوهش های انجام شده طرحی را تنظیم و در کمیسیون قضایی به تصویب و 
چاپ برسانیم که این طرح به صحن ارسال شده و در نوبت بررسی است.رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس با تأکید بر اینکه اگر مجلس به این طرح رأی دهد و این طرح اجرایی شود جرائم سیاسی 
مشخص خواهد شد، اضافه کرد: با مشخص شدن جرائم سیاس��ی دیگر نمی توان افرادی را که 

مرتکب جرائم عادی و امنیتی می شوند را جزو جرائم سیاسی لحاظ کرد.

طرح جرم سیاسی در نوبت رسیدگی استاعتراف رسمی آمريکا  به درخواست کمک از ايران 



یادداشت

نماینده مردم اصفهان و رئيس کميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي:

اقدامات زیست محيطی فوالد مبارکه 
قابل تقدیر است 

حجت االسالم والمسلمین سالک نماینده مردم اصفهان و رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسللالمی در جریان بازدید 
از خطوط تولید فوالد مبارکه گفت : بللا توجه به بازدیدی که از 
فوالد مبارکه داشتیم خوشبختانه مشاهده کردیم این شرکت 
در شرایط رکود اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان، مطابق 
با فرمایشات مقام معظم رهبری فعالیت های اقتصادی خود را در 

راستای رشد تولید ملی دنبال می کند .
رئیس کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي یکي از اهداف 
بازدید خود را بررسي صحت و سقم جوسازی های صورت گرفته 
برعلیه فوالد مبارکه در خصوص آلودگی های زیسللت محیطی 
این شرکت خواند و  تصریح کرد: اقدامات زیست محیطی فوالد 
 مبارکه به ویژه در بخللش کنترل آلودگی های هللوا و تصفیه و 
باز چرخاني مجدد آب در سیستم قابل تقدیر است کما اینکه در 
خط تولید ورق گالوانیزه و رنگي این شرکت هر بازدیدکننده ای 
بدون ماسک مي تواند به خوبي از ابتدا تا انتهاي خطوط تولید را 

مورد بازدید قرار دهد.
وی  در همین رابطه خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است این است 
که حمایت از تولید ملی، راهکار سازنده ای است که می تواند در 
شرایط تحریم، رونق اقتصادی به بار آورد.ایشللان ادامه داد: از 
آنجایی که تولیدات فوالد مبارکه بر مبنای درخواست و سفارش 
مشتری چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام می شود 
خاطرنشان کرد : در جایی که عملکرد یک بنگاه اقتصادی بدین 
گونه اسللت، لزوم حمایت هر چه بیشللتر از تولید بیش از پیش 
ضرورت می یابد.ایشللان با اشللاره به این مطلب که اگر در این 
شللرایط تحریم، موانع تولید که همللان محدودیت های انرژی 
از جمله آب و برق و گاز می باشللند ، برای صنایع برطرف گردد، 
قطعاً ما شاهد شللکوفایی هر چه بیشتر صنعت و تولید خواهیم 
بود ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که خسارات ناشی از 
توقف خطوط تولید در صنایع پایین دسللتی گاهاً جبران ناپذیر 
اسللت ایشللان ابراز امیدواری کللرد: کارکنان فللوالد مبارکه با 
تالش بیشللتر خود و حمایت مسللئولین بتوانند نیاز روزافزون 
 صنایع پایین دسللتی به محصوالت و ورق های فوالدی را تأمین

 کنند .
گفتنی است نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در جریللان این بازدید پللس از اینکه اقدامات زیسللت محیطی 
فوالد مبارکه را در محل تصفیه خانه های پساب از نزدیک مورد 
بازدید قرارداد به معراج الشللهدای فوالد مبارکه رفت و به مقام 
شامخ شللهدای گمنام به خاک سپرده شده در این شرکت ادای 
احترام نمود و پس از آن در جمع نمازگزاران فوالد مبارکه ضمن 
گرامیداشللت ایام دفاع مقدس یادآور شللد: ایللام دفاع مقدس 
همواره با خاطرات شهیداني همراه است که گران بهاترین گوهر 
وجودي خویش را بر کف اخالص گرفتند و از کشللور و ناموس 
مردم دفاع کردند بنابراین ما نیز وظیفلله داریم از این امانت به 

خوبي پاسداري کنیم.
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نظارت جدی وزارت بهداشت بر تولید سوسیس و کالباس
رئیس سازمان غذا و دارو از ممنوع شللدن ورود »خمیرمرغ«به چرخه تولید سوسیس 
و کالباس خبر داد و گفت: این موضوع از نیمه دوم امسللال اجرایی می شللود.گفت: در 
سوسیس و کالباس قدم اول حذف خمیر مرغ در تهیه این محصوالت است. بخشنامه 

مربوطه ابالغ شده و در شش ماه دوم امسال عملیاتی می شود.

3

یکللی از مهم تریللن مباحث 
مطرح شده در نشست خبری 
ستاد بزرگداشت  هفته دفاع 
مقدس عدم توجه به راه انللدازی موزه دفاع مقدس 
اصفهان بود که مورد انتقاد بسللیاری از مسللئوالن 

حاضر در این نشست قرار گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشللر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان عدم آماده سازی موزه دفاع مقدس را 
خالءای برای استان اصفهان در حوزه  آموزشی عنوان 
کرد و با اشاره به اینکه موزه دفاع مقدس پروژه خاک 
خورده استان اصفهان اسللت، گفت: در حال حاضر 
بیش از 300 هزار دانشجو در سطح استان اصفهان 
دو واحد علوم و معللارف دفاع مقللدس را در برنامه  
آموزشللی خوددارند و این در حالی است که هنوز 
نمی تواند مستندات شایسته ای را به صورت عملی به 
این نسل جوان ارائه کرد.مجتبی شیروانیان با اشاره 
به اهتمام برخی از استان های کشور نسبت به حوزه  
دفاع مقدس نیز بیان داشت: بسیاری از استان های 
کشللور در حال حاضر از نعمت مللوزه دفاع مقدس 
برخوردار شدند و این در حالی است که در اصفهان با 
وجود حضور پررنگ در جنگ هنوز اقدام تأثیرگذاری 

در این راستا صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: مسللئوالن اجرایی موزه دفاع مقدس 
همزمان با انجام فعالیت های عمرانی در این پروژه 
باید در تدوین و برنامه ریزی برای محتوای به نمایش 
گذاشللته در این موزه نیز اهتمام جدی تری داشته 

باشند.
مدیرکل  حفظ آثار و نشللر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان در ادامه با اشللاره به  برگزاری 100 
برنامه در قالللب 10 کمیته در اسللتان اصفهان به 
مناسبت هفته دفاع مقدس و ضروری بودن حضور 
جدی مردم و مسللئوالن در برگزاری این برنامه ها 
بیان داشللت: رسللانه ها نیز در این زمینه می توانند 
نقش بسزایی در فرهنگ سازی و تحقق آرمان های 
رهبر معظم انقالب، فرماندهان و رزمندگان جنگ 

داشته باشند.
با گذشت 26 سال دیر است که جنگ را از 

اول روایت کنيم
وی با بیان اینکه با گذشت بیش از 26 سال از پایان 
جنگ خیلی دیر است که بخواهیم جنگ را از ابتدا 
روایت کنیم، ادامه داد: در حال حاضر باید در راستای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نشر آثار دفاع مقدس 
که گنجینه  این دوران است گام برداریم ضمن اینکه 
این امر مورد انتظار رهبر معظم انقالب  و رزمندگان 

نیز است.
شیروانیان با بیان اینکه دبیرخانه دایمی بنیاد حفظ 
آثار و نشللر ارزش های دفاع مقدس در طول سللال 
فعالیت هایی را در این زمینلله دنبال می کند، ادامه 
داد: در راستای بزرگداشت هفته  دفاع مقدس و دیگر 
آیین ها و مناسبت های مرتبط فعالیت ویژه تری را 

دنبال می کند.
وی رونمایی از کتاب »هنوز فرمانده مایی«، تجهیز 
کتابخانه های دفاع مقدس سراسللر استان، پخش 
مستند تلویزیونی، پیشنهاد پخش فیلم های مرتبط 
با دفاع مقدس در پارک های سطح شهر و ساماندهی 
راویان دفاع مقدس برای حضور در مدارس از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده در این هفته عنوان کرد 
و بیان داشللت: اجرای رژه نیروهای مسلح، برپایی 
نمایشگاه های مختلف در سراسر استان و برگزاری 
یادواره شهدا و تجلیل از مقام جانبازان و ایثارگران 
از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته 

هست.
اثبات واقع�ی ملت ای�ران به تم�ام دنيا 

مهم ترین دستاورد 8 سال دفاع مقدس
جعفر عسگری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسللالمی اسللتان اصفهان نیز در ادامه این نشست 
 ضمللن تبریللک بلله مناسللبت فرارسللیدن هفته 
دفاع مقدس و با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس 
در کنللار فرماندهانشللان و بللا دعای خیللر مردم و 
پشللتیبانی و رهنمودهللای رهبر کبیللر انقالب به 

پیروزی رسیدند، اظهار داشت: از جمله دستاوردهای 
هشت سللال دفاع مقدس می توان به اثبات حقانیت 
انقالب اسللالمی ایران، صدور پیام انقالب اسالمی به 
کشللورهای مختلف جهان و ارائه الگوی مقاومت به 

ملت های مظلوم و آزاده جهان اشاره کرد.
وی اثبللات واقعللی ملللت ایللران به تمللام دنیللا را 
مهم ترین دسللتاورد 8 سللال دفاع مقدس دانسللت 
و افللزود: تنهللا راه دفللاع از انقالب اسللالمی ایران و 
 ارزش های آن ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان

 است.
رئیس شللورای هماهنگی تبلیغات اسللالمی استان 
اصفهان بللا بیان اینکلله در راسللتای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت تاکنون اقدامات شایسته ای در سطح 
استان صورت نگرفته است، افزود: متأسفانه بسیاری 
از این فعالیت ها متفرق و به بیانی دیگر موازی کاری 
 بوده اسللت که در این زمینه باید اصالحاتی صورت

 گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای نهادینه سازی فرهنگ غنی 
دفاع مقدس به انسللجام، برنامه ریللزی و اعمال یک 
مدیریت واحد نیاز اسللت، گفت: در این راسللتا باید 
بر روی سللاخت تولیدات سینمایی سللرمایه گذاری 
بیشتری صورت گیرد.عسگری به نقش پر رنگ مردم 
اصفهان در 8 سللال دفاع مقدس در خط مقدم و امور 
پشتیانی و امدادرسانی اشاره کرد و بیان داشت: این در 
حالی است که به دلیل عدم وجود پشتوانه های الزم 
مادی و معنوی آن طور که باید تبلیغات و اطالع رسانی 
در راستای دفاع مقدس و نقش اصفهان در این دوران 

صورت نگرفته است.
مدیریت جهادی راه برون رفت از بحران های فرهنگی

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان 
اصفهان از وزیر فرهنگ و ارشللاد اسللالمی توجه به 
موضوع دفاع مقدس در استان اصفهان افزود: ضروری 
است که این مطالبه با حمایت از رسانه ها برای تولید 
محتوا و ساخت و تولید آثار سللینمایی و تلویزیونی 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شللورای هماهنگی تبلیغات اسللالمی استان 
 اصفهان با ارائه آمللاری از حضور مللردم اصفهان در

 8 سللال دفاع مقدس اظهار داشللت: استان اصفهان 
عالوه بر عقبه های تاریخی و فرهنگی ، دارای 23 هزار 
و 800 شهید است که هزار نفر از آن ها جانبازان باالی 
۷0 درصد بوده اند که در سال های پس از دفاع مقدس 

بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده اند.
وی مدیریت جهادی را راهکار برون رفت از بحران های 
فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: متأسفانه برخی از 
مسئوالن گرفتار دنیاطلبی، قدرت گرایی و گروه گرایی 

شده اند.
عسللگری حضور جدی تمام دسللتگاه های دولتی و 
خصوصی در برگزاری بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
را ضروری دانسللت و اداملله داد: بزرگداشللت هفته 
دفاع مقدس باید توسط تمامی ارگان ها و دستگاه ها 
برگزار شللود، نه اینکه تمامی بللار برنامه ها بر دوش 
 نیروهای مسلللح باشللد و بقیه ارگان ها تماشللاچی

 باشند.

در نشست خبری ستاد بزرگداشت  هفته دفاع مقدس عنوان شد

اصفهان با 100 برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس می رود

موزه دفاع مقدس اصفهان درپیچ بی مهری ها

یادداشت

افتتاح نخستين خانه بيداری کشور 
امروز در اصفهان

امروز با حضور شهردار اصفهان، نخستین خانه بیداری کشور در 
محل خانه مشروطه اصفهان در جمع خبرنگاران تشریح می شود.

خانه مشروطه متعلق به حاج آقا نور اهلل نجفی خانه ای که مربوط 
به دوران قاجار بوده و توسط شللهرداری در سال 138۷ بازسازی 
و تبدیل به موزه شللده است.در سللال 90 بود که هم زمان با یک 
صدمین سللال درگذشللت آیت اهلل آقا نجفی اصفهانللی در خانه 
مشروطیت اصفهان توسط آیت اهلل حسین مظاهری رئیس حوزه 
علمیه اصفهان، کلنگ خانه بیداری اسالمی و نخستین اندیشکده 
تاریخی، تمدنی بیداری اسالمی در پشت خانه مشروطیت به زمین 
زده شد.سللاخت مجموعه خانه بیداری اسالمی اکنون پس از دو 
سال ساخت وساز تمام شده است و فردا نشستی به مناسبت افتتاح 
این خانه بیداری که در مهرماه جاری رخ می دهد، توسط شهردار 
اصفهان برگزار می شود.خانه بیداری اسالمی قرار است، هم بعد 
تمدن بیداری اسالمی و تنوع بیداری اسالمی و هم مباحث تمدنی 

که فاکتور اساسی و مدل پژوهشی است، بپردازد.

 راه اندازی خط جدید 
هتل پل � پایانه صفه 

خط جدید هتل پل ل پایانه صفه )خللط32( باهدف روان کردن تردد 
ناوگان و کاهش زمان انتظار مسافرین راه اندازی شد. با توجه به وجود ۷ 
خط موازي با کارایي پایین در خیابان چهارباغ باال و هزارجریب و ایجاد 
ترافیک، آلودگي هوا و ... باهدف روان کردن تردد ناوگان و کاهش زمان 
انتظار مسافرین، تا پایان شهریور خطوط 1۴ )هتل پل-کوي بهار(، 61 
)هتل پل- کوي امام جعفر صادق)ع(، 62 )هتل پل-کوي سپاهان(، 
36 )هتل پل-کوي امام( ادغام و سرویس دهی مناطق مذکور به صورت 

داخلي و با کاهش زمان سفر انجام خواهد شد.  

معاون سيد حسن نصراهلل به اصفهان 
سفر می کند

بیست و چهارمین جلسه سللنگر اجتماعی، روز شنبه با حضور شیخ 
علی زاهر، معاون تبلیغات و فرهنگ حزب اهلل لبنان و حجت االسللالم 
محمدرضا زائری برگزار می شود.بیسللت و چهارمین جلسلله سنگر 
اجتماعی همراه با مراسم اختتامیه سنگر شنبه 29 شهریور با حضور 
شللیخ علی زاهر، معاون تبلیغات و فرهنگ حللزب اهلل لبنان و حجت 
االسللالم محمدرضا زائری برگزار می شللود.از برنامه هللای دیگر این 
مراسللم می توان به تقدیر از برگزیدگان دوره سنگر اجتماعی و جمع 
 بندی مباحث سنگر اشللاره کرد.سللنگر اجتماعی برنامه ای با هدف

 توانمند سازی اعضای مجموعه عاشللورائیان و فعاالن فرهنگی شهر 
اصفهان در عرصه فعالیت های فرهنگی اسللت تحت عنوان یک دوره 
آموزشی با حضور کارشناسان و فعاالن فرهنگی کشور از ابتدای سال 

92 برگزار شد.
 »چه کنيم تا ترافيك شهرمان

 روان تر شود«
هر دو هفته یکبار 2 نفر از شرکت کنندگان در بانک ایده به شهرهاي 
خواهرخوانده سللفر می کنندمعاون فرهنگي اجتماعي شللهرداري 
اصفهان با اشللاره به تشللکیل بانک ایده در شللهرداري اظهار داشت: 
شللهروندان می توانند ایده ها و راه حل های خود را در رابطه با موضوع 
»چه کنیم تا ترافیک شهرمان روان تر شود«در بانک ایده شهرداري 
مطرح نمایند.علي قاسم زاده با بیان این خبر گفت: به دنبال تشکیل 
بانک ایده در شللهرداري اصفهللان، هر هفته یک معضل شللهری به 
مشارکت شللهروندان گذاشته می شللود تا ایده های خود را برای رفع 
معضل مطرح نماینللد. وي افزود: شللهروندان می تواننللد به آدرس 
idbank.ir مراجعه نمایند و با عضویت در سایت ایده ها و راه حل های 
خود را در رابطه با چالش مطرح شللده ارائه نماینللد. معاون فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان ادامه داد: عالوه بر جایزه سفر به شهرهای 
خواهرخوانده در پایان سللال ایده های برتر از نگاه مردم و کارشناسان 

مشخص می شود و جایزه ای خاص به آن ها تعلق می گیرد.

اخبار کوتاه

گروه 
جامعه  

SMS No.  1403  sep17    ,2014  |  8 Pages

آگهی مزایده عمومی فروش امالک 93

م الف: 16259روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره کل آم�وزش و پ�رورش اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد در 
اجرای بند 4 ماده 13 قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش 
در استان ها، شهرس�تان ها و مناطق کش�ور و ماده 4 آیين نامه 
اجرایی ماده مرق�وم و بند »ن« تبص�ره 3 قان�ون بودجه93، به 
منظور تبدیل به احسن نمودن امالک خود، اماکن و رقبات زیر را 

براساس مشخصات تعيين شده و شرایط و ضوابط مذکور در این 
آگهی از طریق مزایده عمومی به فروش برس�اند. لذا بدینوسيله 
مراتب جهت اطالع عم�وم متقاضيان ش�رکت در مزایده اعالم 
می گردد. متقاضيان می توانند از روز شنبه 93/7/5 لغایت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه 93/7/16 به ادارات آموزش و پرورش 

نواحی و مناطق مربوطه مراجعه و فرم شرکت در مزایده را دریافت 
و پس از تکميل فرم مذکور و تکميل و امضاء برگ اعالم ش�رایط 
مزایده تقاضای خود را با لحاظ شروط تعيين شده به انضمام سایر 
مدارک به دبيرخانه اداره مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع 
ملك تحویل و رسيد دریافت نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی 

که طبق شروط پانزده گانه آگهی اعالم ش�ده از سوی این اداره 
کل ارس�ال نش�ده باش�د ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين 
در خصوص موردی که عرصه موقوفه است و اعيان در مزایده به 
فروش می رسد، پرداخت هرگونه پذیره عهده برنده مزایده است 

و آموزش و پرورش هيچ گونه تکليفی در این خصوص ندارد.

مزایده امالک اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1393 

انتقال رسمی983/850/000تیران-  بلوار شهید بهشتی- جنب حسینیه ارشاد- منزل واگذاری مرحوم عباس دادخواه1--03847435تیران وکرون1

انتقال رسمی570/700/000کاشان - بلوار مالصدرا -سرایداری دبیرستان نرجس 1--08418/11227کاشان2

انتقال رسمی 610/000/000زمین در خیابان آیت اله سعیدی روبروی مدرسه جوانی1--0735/4152244کاشان3

انتقال رسمی487/524/000کاشان - خ آیت اله کاشانی - زمین در محله ملک آباد - واگذاری ماهرو 1--05832/1406کاشان4

اعیانی کاشان5
متصرف دارد - واگذاری اعیانی 195/900/000صرفًا اعیان منزل روبروی مدرسه امام خامنه ای »عرصه موقوفه است«1-237-14/51 موقوفهعادی

عادی

انتقال رسمی286/633/928دو باب مغازه روبروی مدرسه امام خامنه ای )عرصه و اعیان(1-014/84154154کاشان6

واگذاری عادی515/000/000منزل واگذاری شهید زاهدی - روستای سهر و فیروزان -3002261سند رسمی نداردعادیپیربکران7

کاربری کشاورزی - خارج از 128/000/000زمین کشاورزی پشت مدرسه قدیمی روستای فیلورجان -1-160سند رسمی نداردعادیپیربکران8
محدوده - واگذاری عادی

واگذاری عادی 5/270/000/000فالورجان- بلوار بسیج کوی امام جعفر صادق - زمین واگذاری گالب بخش1--1/700سند رسمی نداردعادیفالورجان9

ف
ناحیه ردی

/منطقه

وضعیت

وضعیت ملک از لحاظ سند

عادی

مساحت
عرصه 

)متر مربع (

روستا

قیمت
کارشناسی 

)           به ریال       (
توضیحاتشهر نام ملک مورد مزایده و نشانی محل وقوع ملک 

مساحت
اعیان 

)متر مربع ( رسمی
)از شماره پالک ثبتی(



اخبار کوتاهيادداشت

 دولت توزيع بنزين يورو ۴ 
در اصفهان را دنبال کند

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت: اس��تاندار 
اصفهان باید پیگیر توزیع بنزین یورو ۴ در اس��تان باش��د تا 
اگر مش��کلی در اس��تان در این رابطه وجود دارد مرتفع شده 
 و اگر مش��کل کش��وری اس��ت، آن را به هیئت دولت منتقل 

کند.
مجید منص��وری بیدکانی ، پیرامون آخری��ن وضعیت عرضه 
بنزین یورو۴ به جایگاه های توزیع بنزین اس��تان، اظهار کرد: 
بنزین یورو ۴ اراک آمده و تمامی کالن شهرها باید بنزین یورو 
۴ داشته باشند تا آلودگی های زیست محیطی را کاهش دهند.

وی افزود: در اصفهان نیز قرار بوده تا مه��ر، بنزین یورو ۴ در 
جایگاه های سوخت عرضه شود اما این مسئله هنوز عملیاتی 
نشده و امیدوار هستیم که وزارت نفت و استانداری پیگیر این 

موضوع باشند.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س بابی��ان اینکه 
اس��تاندار اصفهان مدیر اجرایی و نماینده دولت در اس��تان 
به ش��مار م��ی رود، تصری��ح کرد: صحیح اس��ت که ایش��ان 
به ش��خصه پیگیر ای��ن موضوع باش��ند ت��ا اگر مش��کلی در 
اس��تان در این رابطه وجود دارد، مرتفع ش��ده و اگر مشکل 
کش��وری اس��ت آن به هیئت دولت منتقل ک��رده تا هرچه 
 زودت��ر توزیع بنزی��ن ی��ورو ۴ در س��طح اس��تان عملیاتی

 شود.
وی با اش��اره به اقدام��ات نماین��دگان مجلس ب��رای توزیع 
بنزین یورو ۴ در اس��تان اصفهان، خاطرنش��ان ک��رد: ما در 
مجلس پیگیری، تذکر و مکاتبه به صورت جداگانه و از طریق 
مجمع انجام می دهیم اما با توجه به اینکه اس��تاندار به عنوان 
نماینده دولت متولی مس��ائل زیست محیطی استان هستند، 
 می توانن��د این مس��ئله را از طری��ق هیئت دول��ت پیگیری 

کنند.

 باال رفتن ارزش دالر
باعث کاهش  قیمت طال و سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: باال رفتن ارزش دالر و مثبت 
بودن شاخص های اقتصادی آمریکا باعث افزایش ارزش دالر 

و کاهش چشم گیر قیمت طال و سکه در دو روز گذشته شد.
 محمد کش��تی آرای اظهار کرد: در چند روز گذش��ته کاهش

 39 دالری در هر اونس طال داشتیم و قیمت ارز نیز در اولین 
روز کاری هفته جاری کاهش یافت و درنهایت شاهد کاهش 

چشم گیر قیمت طال بودیم.
وی یادآور ش��د: در ح��ال حاضر قیم��ت پالتی��ن و نقره نیز 

کاهش یافته است.
کش��تی آرای بابی��ان اینک��ه مش��کل چندان��ی در تأمی��ن 
ماش��ین آالت صنعت طال نداریم، بر بومی س��ازی تکنولوژی 
موردنی��از در صنعت طال تأکی��د کرد و گفت:  ماش��ین آالت 
تولید داخل پاس��خگوی تولید نیاز بومی و فرهنگی ماس��ت 
و ش��رکت های تولید ماش��ین آالت ما نی��ز باید ب��ا توجه به 
 فرهنگ مردم و نیاز بومی آن ها اقدام به تولید ماش��ین آالت 

کنند.

 آغازبرداشت محصول از پنج هزار و 
300 هکتار باغ گردو در اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از 
آغاز برداشت گردو از پنج هزار و 320 هکتار از باغ های بارور 

گردو در استان خبر داد.
 احمدرض��ا رییس زاده اظه��ار کرد: پیش بینی می ش��ود در 
سال جاری حدود 10 هزار و 500 تن گردو از باغ های استان 

برداشت شود.
وی تصریح کرد: برداشت گردو نسبت به سال گذشته 300 تن 

افزایش خواهد داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: این واحد به منظور ارتقاء خصوصیات 
کمی و کیفی محصول گردو اقدام به توزیع ارقام شناخته شده 

در میان باغداران کرد.
رییس زاده گفت: در سال جاری تعداد 609 اصله درخت رقم 
»چندلر« به روش کش��ت بافت، تکثیر و در اختیار باغداران 

قرار گرفت.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
اضافه ک��رد: محل عمده برداش��ت گردو در اس��تان اصفهان 
شهرستان های خوانس��ار، س��میرم، لنجان، تیران و کرون و 

نطنز است.
استان اصفهان در تولید سیب و انار رتبه سوم کشور را به خود 

اختصاص داده است.

 با کاريابی های غیرمجاز
برخورد می شود 

مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: 
هم اکنون ۷ هزار و ۷۷3 کارفرما در سطح استان با اشتغال زایی 

20 هزار و ۴۴ جوینده کار از تخفیف بیمه ای استفاده کردند.
غالمعلی ق��ادری ی��ادآور ش��د: از تع��داد مراجعه کنندگان 
 جوینده کار به مراکز کاریابی 29 درصد آن ها زن و مابقی مرد 

هستند. 
قادری با تأکید بر اینکه کاریابی ها مجوز دریافت هیچ س��ند 
یا مبلغی از ثبت ن��ام کنندگان ندارند، تصری��ح کرد: چنانچه 
کاریابی فردی را معرفی کند و ش��خص به کار گمارده شود، 
به ازای یک سال اشتغال وی نصف حقوق یک ماه را دریافت 

می کنند. 
وی ادامه داد: چنانچه اشتغال ش��خص کمتر از یک ماه باشد 
هیچ هزینه ای نباید دریافت ش��ود و مراجعه کنندگان نیز اگر 
تخلفی در این خصوص مش��اهده کنند بای��د اطالع دهند تا 

رسیدگی شود. 
مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان اظهار 
کرد: اگر شش ماه بر س��رکار باش��د، نصف 300 هزار تومان 
 و اگر س��ه ماه، ی��ک دوم آن را باید به مراک��ز کاریابی تحویل

 دهند. 
وی گفت: درصورتی که فردی یک ماه بر س��رکار باشد نیاز به 

دادن پول به مراکز کاریابی نیست. 

۴
سبد نفتی اوپک افزایش یافت

سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، در آخرین به روزرسانی سایت خود، اعالم کرد: هر 
بشکه سبد نفتی این سازمان روز جمعه با 33 سنت کاهش نسبت به روز پنج شنبه 95.6۸ دالر معامله 

شد. این نوع نفت کمترین قیمت خود در سال جاری میالدی را رقم زده بود. 
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نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواس��تار وحدت رویه 
تش��کل های اقتصادی در ارائه مس��ائل و مشکالت صنعت 
به مس��ئوالن ش��د و گفت: صنعت با بهره بانکی 2۸ درصد 

نمی تواند کار کند.
سیدعبدالوهاب س��هل آبادی در چهل و چهارمین جلسه 
کمیت��ه مالیاتی ات��اق اصفهان، با اش��اره ب��ه اینکه بخش 
خصوصی ب��رای حضور موفق در اقتص��اد باید دیدگاه های 
کارشناسی را به صورت یکپارچه به دولت و مجلس ارائه کند، 
تصریح کرد: اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن می توانند با 
هماهنگی مسائل و مشکالت تولید و تجارت کشور را همراه 

با راهکارهای اجرایی به مسئوالن منتقل کنند. 
وی با اشاره به تغییر مکرر قانون نظام صنفی کشور در طول 
30 سال اخیر، گفت: اصناف با همدلی و هماهنگی توانستند 
قانون نظام صنفی را با چند تغییر به قانون اتاق اصناف تغییر 

داده و مقررات سخت و دشوار را آسان کنند. 

نایب رئیس اتاق اصفهان خواستار توجه جدی مسئوالن به 
بخش تولید و صنعت کشور شد و گفت: صنعت با بهره بانکی 

2۸ درصد نمی تواند کار کند. 
وی افزود: کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی و بهره بانکی و 

مالیات می تواند تولید کشور را تقویت کند.
س��هل آبادی با اش��اره به وضعیت زندگی کارگران و وجود 
مشکالت متعدد آنان، گفت: به دلیل بروز مسائل متعدد برای 
واحدهای تولیدی، کارفرماها نمی توانند حمایت ویژه ای از 

کارگران خود داشته باشند. 
وی باال بودن هزینه های تولیدی ب��رای واحدهای کوچک 
صنعتی را قابل توجه دانس��ت و گف��ت: واحدهای بزرگ به 
دلیل تنوع فعالیت با جابجایی کردن منابع خود می توانند 
به مدیریت بنگاه خود برای مدتی ادامه دهند اما واحدهای 
کوچک با یک شوک قیمتی در مواد اولیه و هزینه ها مجبور 

به تعطیلی است. 
مس��ئول کمیته مالیاتی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: 
برای جذب س��رمایه های داخلی و به کارگیری آن در تولید 
نیاز است مش��وق های به ویژه در بخش مالیاتی اختصاص 

ایجاد شود. 
محمدرضا رجالی سرمایه را هوشمند توصیف کرد و گفت: 
سرمایه گذار در حوزه های سرمایه گذاری می کند که شرایط 
طبیعی برای آینده در نظر داشته باشد. وی خواستار استفاده 
از ظرفیت خیریه ها و اختصاص اختیارات قانونی به آنان در 

موضوع اشتغال زایی شد.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: با شناس��نامه دار ش��دن تمام 
واحده��ای تولیدی اع��م از صنعتی و کش��اورزی، میزان 
سهمیه سوخت هر واحد مشخص شده و از قاچاق سوخت 

جلوگیری خواهد شد.
رس��ول زرگر پ��ور در جلس��ه کمیس��یون برنامه ریزی، 
هماهنگ و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با اشاره به 
طرح مشکالت مرتبط با کمبود سوخت از سوی واحدهای 
صنعتی و کش��اورزی، کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
را موظف به پیگی��ری این موارد کرد. وی اظهار داش��ت: 
در قالب سهمیه س��وختی که به اس��تان تعلق می گیرد، 
هماهنگی الزم بین توزیع و واحدهای گیرنده شکل گرفته 
که این موضوع بخشی از مشکالت را حل می کند. استاندار 
اصفهان بیان داشت: باوجود اختالف نظر واحدهای گیرنده 
و توزیع کننده در میزان س��وخت موردنیاز درگذشته، در 

حال حاضر تنها 5 درص��د اختالف وج��ود دارد و تقریباً 
هر دوبه یک ع��دد واحد رس��یده اند. رئیس کمیس��یون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز خاطرنشان کرد: در خصوص توزیع سهمیه سوخت 
بوروکراس��ی خاص��ی وج��ود دارد که بخش کش��اورزی 
متقاضی تسهیل آن است. وی گفت: طی 3 تا 6 ماه آینده 
با شناسنامه دار ش��دن واحدهای تولیدی این موضوع نیز 
حل خواهد ش��د و نیازی به مراجعه هر س��ه م��اه یک بار 
واحدهای تولیدی به س��ایت و ارائه اطالعات نخواهد بود. 
استاندار اصفهان بابیان اینکه با شناسنامه دار شدن تمام 
واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی، میزان نیاز 
هر واحد به سوخت سهمیه ای مشخص خواهد شد، افزود: 
مسئله س��وخت سهمیه ای نیاز به بررس��ی و نظارت ویژه 
دارد. زرگرپور ادامه داد: از یک س��و نیاز به مصرف سوخت 
س��همیه ای در واحدهای تولیدی مطرح اس��ت و از دیگر 
سو موضوع قاچاق س��وخت در خصوص سهمیه ها اتفاق 
می افتد. وی با اشاره به اینکه در خصوص مسائل سوخت 
بیش از ۸0 درصد موارد تاکنون حل ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: با توجه به اینکه ادعا می ش��ود با کسری سوخت 
مواجه هس��تیم باید پس از بررس��ی، اصالح سهمیه را از 
ستاد س��وخت کش��ور پیگیری کنیم. اس��تاندار اصفهان 
همچنین درب��اره فرآورده ه��ای نفتی، تأکید ک��رد: باید 
صادرات فرآورده های نفتی کنترل ش��ود ک��ه جزء موارد 

یارانه ای نباشد. 

استاندار اصفهان:

جلوگیری از قاچاق سوخت با شناسنامه دار شدن واحدهای تولیدی
صنعت با بهره بانکی ۲۸ درصد توانايی کار کردن ندارد

 واحدهای کوچک با يک شوک قیمتی تعطیل می شوند 

حسینعلی حاجی دلیگانی درباره سفر اعضای هیئت دولت به 
اصفهان و بررسی مشکالت آب اصفهان اظهار کرد: در درجه 
نخست باید گفت که هیئت دولت به اصفهان نیامد و اینکه 
چند نفر از وزرای  دولت به همراه معاون اول رئیس جمهور 
به اصفهان آمدند، نه برای رفع مشکل آب بوده و  بیشتر برای 
افتتاح پروژه ها بود، هرچند که مش��کل آب اس��تان در این 

سفرها از سوی مسئوالن مطرح شد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: اگر وزیر نیرو، جهاد کش��اورزی و دیگر وزرا به اصفهان 
بیایند و ببینند که به طور مثال بر شمال استان اصفهان چه 
گذش��ته و ببینند که س��االنه چند متر از آب های سطحی 
استان پائین رفته، شرایط بهتر می شود زیرا آن ها باید ببینند 
که یک دوم چاه های کشاورزی خشک ش��ده و بقیه آن ها با 

یک سوم ظرفیت، استحصال می شود.
وی بیان کرد: کش��اورزان در آتش بی آبی و نداری در حال 
سوختن هستند و متأسفانه کسی این سوختن را بر نمی یابد 

و آه این ها را کسی نمی شنود زیرا به صورت تدریجی در حال 
انجام است.

وی با اش��اره به صحبت های مطرح شده از س��وی استاندار 
اصفهان در ابتدای س��ال مبنی بر تأمین آب موردنیاز برای 
کش��ت پائیزه بیان کرد: این یک مطالبه مردمی بوده و همه 
مردم و حدود 60 هزار کش��اورز منتظر این آب هستند اما 
اگر مسئوالن به دست نوش��ته ها و امضای خود عمل نکنند، 
بنده از خودم رفع مس��ئولیت می کنم زیرا دیگر بیش از این 
نمی شود قانع کرد به اینکه بازهم بدقولی مسئوالن را بپذیرند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: رئیس جمه��ور به همان میزانی که ب��ه دریاچه ارومیه 
اهمیت می دهند و به همان اندازه ای که به تأمین آب دیگر 
نقاط کشور اهمیت می دهند که درست هم هست، به استان 
اصفهان و شهرس��تان هایی مثل برخوار و شاهین ش��هر که 
بیشترین پائین رفتن س��طح آب را در کل استان داشته نیز 

توجه کنند.

حاجی خاطرنش��ان کرد: ما از وزیر نیرو دیگر ناامید شدیم 
زیرا می دانیم ک��ه او ن��ه اراده ای برای رفع مش��کل آب در 
استان اصفهان و نه درک درس��تی از مشکالت آب اصفهان 
دارد، بنابرای��ن ما چش��م امید م��ا تنها ب��ه رئیس جمهور 
 ب��وده ک��ه ببینیم که چ��ه اقدام��ی در ای��ن رابط��ه انجام 

می دهد.
خشکسالی تمدن اصفهان را نشانه گرفته است

قائم مق��ام دبی��رکل خانه کش��اورز ایران گف��ت: وضعیت 
خشکسالی اصفهان به شدت تمدن اصفهان را نشانه گرفته و 
مسئوالن باید در این زمینه شعارها را به شعور تبدیل کنند 

تصمیمات قاطعی را در زمینه آب با کمک مردم بگیرند.
 عنایت اهلل بیابانی در مراس��م افتتاحیه خانه کشاورز استان 
اصفهان گفت: مدیریت درس��ت می توانس��ت از خش��کی 
زمین های کش��اورزی اصفهان که محصوالت اس��تراتژیک 
تولید کرده پیشگیری کند.وی اظهار کرد: خشکی رودخانه 
و دریاچه های کشور که ش��هرها در کنار آن شکل گرفته اند 

سبب کوچ هم وطنان به سمت شهرهای دیگر استان شده که 
همین امر می تواند مشکالت متعدد دیگری را به دنبال داشته 
باشد.قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز کشور با بیان اینکه باید 
از نظرات کشاورزان به بهترین شکل در تصمیم گیری های 
کالن استفاده شود، خاطر نش��ان کرد: در دوره های قبلی با 
کشاورزان مشورت نمی شد و از آنها به عنوان یک ابزار استفاده 
می کردند اما اتحاد کش��اورزان س��بب می شود تا مشکالت 
کشاورزی بر اساس فرهنگ و اقلیم مناطق مختلف شهری 
حل شود.وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی میلیاردها تومان 
برای مکانیزه شدن کش��اورزی ها هزینه کرده است اما این 

تجهیزات اکنون در حال از بین رفتن است.
وی ضمن تأکید ب��ر اینکه نباید تنها بگویی��م چند میلیارد 
تومان برای کشاورزی در نظر گرفته ایم، بلکه باید این اعداد 
و ارقام را مدیریت کنیم، افزود: موفقیت در کارهای مردمی 
به مردمی بودن نیاز دارد و اگر کمک های مردمی در چنین 

بحران هایی نباشد، قطعاً به اهدافمان نمی رسیم.
قائم مقام دبیر کل خانه کش��اورز کش��ور ادامه داد: در حال 
حاضر کشاورزان منسجم ترین تشکل ها را دارند و به شدت با 
هم هماهنگ و همراه هستند که باید از این موضوع استفاده 

کرد.

چشم انتظاری  آب برای کشت پائیزه 
۶0 هزار کشاورز اصفهانی در آتش بی آبی و نداری می سوزند

بازار به انتظار پرداخت وام های ۸0 میلیون تومانی مس��کن 
نشسته اس��ت ولی برخی تحلیلگران بازار اعتقاددارند این 
وام ه��ا باقدرت خرید یک س��وم بهای نهای��ی ملک تأثیری 
در قیمت ه��ا ندارند.پرداخ��ت وام ۸0 میلیون��ی هرچن��د 
هنوز به مرحله ای اجرایی نرس��یده ول��ی حداقل نظم بازار 
مس��کن را برهم زده اس��ت.برخی بنگاه داران مسکن نقل 
می کنند، خریداران به انتظار تصمیم نهایی دولت نشسته اند 
تا با تعیی��ن تکلیف نهایی ای��ن وام ها اقدام ب��ه خرید خانه 
کنن��د. در حال حاضر متوس��ط قیمت ملک در ش��هرهای 
بزرگ ۴ میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده می ش��ود. 
درصورتی که وام ۸0 میلیون تومانی پرداخت ش��ود و متراژ 
متوس��ط خانه 60 متر در نظر گرفته ش��ود، 252 میلیون 
تومان قیمت متوسط ملک تعیین می شود. وام ۸0 میلیون 
تومانی خرید خانه نیز تنها یک سوم قیمت ملک را پوشش 
می دهد. پیش ازاین عباس آخون��دی اعالم کرده بود هدف 
نهایی دول��ت تأمین ۷5 درص��د هزینه خرید خانه اس��ت. 
برهمین اس��اس فعاالن بازار پیش بینی می کنند پرداخت 
وام های ۸0 میلی��ون تومانی تأثیری در قیمت ها نداش��ته 
باش��د. تنها در کوتاه مدت تع��دادی از خری��داران به دلیل 
انتظار برای دریافت این وام ها، موعد خرید خود را به عقب 
می اندازند. اما محاس��بات نشان می دهد وام گیرندگان پس 
از طی دوره زمانی مش��خص بای��د حداق��ل 1۷0 میلیون 
تومان را به بانک به عنوان اقس��اط و به��ره پرداخت کنند. 
 براین اس��اس هزین��ه دریاف��ت وام بانک مس��کن بیش از 

دو و نیم برابر می شود. به گفته مس��ئوالن راه و شهرسازی 
برای بازپرداخت اقساط وام هایی که بین ۴0 تا ۸0 میلیون 
 تومان پرداخت خواهد ش��د مبلغ��ی بین 600 ت��ا ۸00 و

 900 هزار تومان پیش بینی شده است. با توجه به اعالم اخیر 
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه آخرین 
پیشنهاد ارائه شده برای سود 1۴ درصد بوده است محاسبات 
نشان می دهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و 
سود این وام طی 12 س��ال باید رقمی بالغ بر 166 میلیون 
تومان را به بانک بازگرداند.در حال حاضر قیمت اوراق حق 
تقدم خرید وام مسکن نیز به 110 هزار تومان رسیده است. 
براین اس��اس درصورتی که متقاضیان قصد دریافت وام ۴5 
میلیون تومانی را داش��ته باش��ند، باید حداقل 10 میلیون 
تومان برای دریافت این وام ها هزین��ه کنند. درنهایت تنها 
35 میلیون تومان از مبل��غ وام به عنوان قدرت خرید واقعی 
در اختیار آن ها باقی می ماند. با این میزان وام در شهرهای 
بزرگ تنها ام��کان خرید ۸ متر ملک وج��ود دارد. برهمین 
اساس کارشناسان بازار اعتقاددارند که وام های فعلی کارکرد 
خود را در بازار ازدس��ت داده اند.هفته پیش، علی چگینی، 
مدیرکل برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن معاونت 
امور مسکن و س��اختمان وزارت راه وشهرسازی گفته بود: 
مبلغ وام مس��کن بین ۴0 ت��ا ۸0 میلیون تومان اس��ت که 
میزان بازپرداخت ماهیانه آن از ۴00 ت��ا 900 هزار تومان 
می شود. بنابراین بهتر است اجاره نشینانی که این میزان را 
اجاره می دهند، قسط وام مسکن پرداخت کنند تا در منزل 

مسکونی خود ساکن شوند.
عباس آخون��دی، وزی��ر راه و شهرس��ازی ه��م می گوید: 
»پرداخ��ت وام به تنهایی باع��ث ایجاد تورم نمی ش��ود. در 
صورت افزایش عرضه، تورم در بخش مسکن اتفاق نمی افتد؛ 
چراکه تورم دالیل اقتص��ادی دارد و پرداخت وام به تنهایی 

باعث ایجاد تورم نمی شود.«
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه س��ازان ه��م درباره افزایش 
وام مس��کن می گوید: »عملیاتی ش��دن دریافت این وام ها 
می تواند در تحریک بازار تقاضا و افزایش اندک خرید مسکن 
تأثیرگذار باش��د اما در کالن ش��هرها چندان زیاد نخواهد 
بود.«همچنین بیت اهلل س��تاریان، بر این باور هس��تند که 
اعطای وام ۸0 میلیونی هیچ مشکلی از رکود حاکم بر بازار 
مسکن حل نخواهد کرد. او می گوید: »از دیدگاه من چنین 
طرحی کاماًل بی ارزش اس��ت. زیرا اعطای تس��هیالت ۸0 
میلیونی تنها می تواند بخش��ی از مش��کالت بازار مسکن را 
مساعد کند. مسکن دارای ابعاد بسیار زیادی است و بخش 

مالی آن فقط عضو کوچکی از این مشکالت است.«
از طرفی هم بهارستان نشین ها معتقدند که این وام تنها به 
درد شهرستان ها می خورد. محمدعلی پور، عضو کمیسیون 
 اقتص��ادی مجلس دراین ب��اره گفته اس��ت که ش��اید وام

 ۸0 میلیون تومانی خرید مس��کن نتواند در خانه دار شدن 
مردم  شهر تهران خیلی مؤثر باشد ولی این میزان وام صرفاً 
در شهرستان ها می تواند متقاضیان بیشتری را صاحب خانه 
کند.در حال حاضر بازار مس��کن در دوره رکود مطلق قرار 
 دارد. از ابتدای فصل تابس��تان نیز به طور متوس��ط ماهیانه 
10 درصد از میزان معامالت کاسته شده است. پیش بینی ها 
نش��ان می دهد در کوتاه مدت امکان بهب��ود وضعیت بازار 
مس��کن وجود ن��دارد. وزارت راه و شهرس��ازی دربس��ته 
سیاست های خروج از رکود اقتصادی قصد دارد تا مقدماتی 
را برای بهبود وضعیت بازار مهیا کن��د. تحلیلگران بازار نیز 
براین باورند ک��ه در صورت ورود مس��تقیم دولت به بازار از 
طریق افزایش س��قف دریافت وام ها امکان تغییر ش��رایط 
به صورت نسبی وجود دارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران 
نیز نقل می کنند با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش رشد 
اقتصادی در نیمه اول سال آینده قدرت خرید مردم افزایش 
پیدا می کند. آخرین گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 
میزان کس��ری بودجه خانوار همچنان در م��رز ۴00 هزار 
تومان باقی مانده است. بر همین اساس پس از کاهش میزان 
کسری بودجه ماهیانه خانوار و تنها در صورت تغییر شرایط 

درآمدی خانوارها امکان بهبود وضعیت بازار وجود دارد.

وامی که شانس  صاحبخانه شدن را در شهرستان ها بیشتر می کند

80 میلیون وام بگیرید ؛ 170 میلیون پس بدهید!
نصب تجهیزات ذخیره سازی  
و فروش عمده نیتروژن مايع 

در ذوب آهن
مدی��ر انرژی و بهینه س��ازی س��وخت ذوب آهن 
اصفهان از نصب تجهیزات الزم برای ذخیره سازی 

و فروش عمده نیتروژن مایع خبر داد.
خزائ��ی در این خص��وص اظهار داش��ت: بلوک 
تفکی��ک ه��وایKAAR-32 کارگاه توس��عه 
تولی��د اکس��یژن دارای توانائی تولید اکس��یژن 
و نیتروژن گازی ب��ا دبی های متف��اوت بوده که 
در آن اس��تحصال اکس��یژن و نیتروژن مایع نیز 
 به میزان ح��دود 900 ت��ن در م��اه امکان پذیر

 است. 
 وی ادام��ه داد: بنابرای��ن باوج��ود مخ��زن

 100 مترمکعبی ب��رای ذخیره اکس��یژن مایع، 
امکان ذخیره س��ازی و ف��روش اکس��یژن مایع 
به تنهای��ی وجود داش��ت، به طوری ک��ه از بلوک 
مذکور ب��ه می��زان 600 ت��ن در ماه اکس��یژن 
مایع به ف��روش رفته که مابقی آن می توانس��ت 
 به صورت نیتروژن مایع توس��ط کارخانه فروخته

 شود. 
مدی��ر انرژی و بهینه س��ازی س��وخت ذوب آهن 
اصفهان اف��زود: با نص��ب تجهی��زات الزم برای 
ذخیره س��ازی و فروش عم��ده نیت��روژن مایع، 
نه تنه��ا از ات��الف نیت��روژن مای��ع جلوگی��ری 
به عم��ل آم��د، بلک��ه ارزش اف��زوده ای معادل 
 ح��دود ۴. 5 میلی��ارد ری��ال در س��ال حاص��ل 

می گردد. 
وی اضافه کرد: همچنین از مص��رف بخار و بروز 
مشکالت احتمالی برای تجهیزات بلوک، ناشی از 
عملیات تبخیر مایع مازاد تولیدی نیز جلوگیری 
به عمل آمد. خزائی تصریح ک��رد: تمام اقدامات 
الزم مشتمل بر طراحی و نصب و راه اندازی مخزن 
نگهداری نیتروژن مایع ولوله های دوجداره وکیوم 
و متعلقات آن با همکاری پرس��نل کارگاه تولید 
اکسیژن انجام پذیرفته و با عنایت به شرایط کاری 
نیتروژن مایع )س��رمای196-درجه سانتیگراد( 
از بع��د ایمنی فن��ی نیز مالحظ��ات الزم مدنظر 

قرارگرفته است. 
وی یادآور شد: هزینه س��رمایه گذاری برای این 
طرح حدود 5 میلیارد ریال بوده ک��ه با توجه به 
میزان صرفه جویی حاصله دوره بازگشت سرمایه 

آن یک سال است. 



یادداشت

مجموعه شعر »نامه های کوفی« س��روده سعید بیابانکی در س��ه بخش »خیزرانی« 
»سیاه وسفید« و »نامه های کوفی« به چاپ سوم رسید. اش��عار »نامه های کوفی« در 
سه بخش سروده شده که بخش نخس��ت اش��عار مذهبی و آیینی در دفتری با عنوان 

»خیزران« نام دارد.
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»  نامه های کوفی«  به چاپ سوم رسید
هفتیادداشت

شهرموش ها 4 میلیارد فروخت
  یک��ی از تهیه کنن��دگان ش��هر» موش ها ۲« خب��ر از فروش 

۴ میلیارد تومانی این فیلم در سراسر کشور داد.
علی سرتیپی دراین باره گفت: شهر »موش ها ۲ «با در اختیار 
داش��تن ۳۰ س��الن در تهران و ۱۷ ش��ب نمایش ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون فروش داشته است که نش��ان از استقبال خوب 
مردم نسبت به این فیلم اس��ت.وی افزود: این فیلم همچنین 
در شهرستان ها اکران خود را در ۵۰ س��الن آغاز کرد و بعد از 
۱۲ روز نمایش به فروش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون رس��یده 
است. مدیر پخش فیلمیران با اشاره به استقبال خوب مردم در 
سراسر کشور خاطرنشان کرد: تا به امروز این فیلم درمجموع 
کل کشور فروشی بالغ بر ۴ میلیارد داشته و اگر به همین شکل 
مورد اس��تقبال قرار گی��رد رکوردی مان��دگار درفروش فیلم 

سینمایی در ایران به جا خواهد گذاشت. 

» طنز شکرشکن«  در تاالر هنر 
اصفهان

ویژه برنامه » طنز شکرشکن « با محوریت طنز شهروندی از سوی 
کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان برگزار می گردد. 
رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی کمیته شهروندی گفت: این 
ویژه برنامه با فضایی متفاوت از دیگر برنامه های طنز، با محوریت 
طنز شهروندی و با موضوع عوارض شهری برگزار می شود.شمس آرا 
افزود: بخش های مختلف اجرای موسیقی، طنز خوانی، شعرخوانی 
و آواز محتوای این برنامه را تش��کیل می دهند.وی خاطرنش��ان 
ساخت: این برنامه با همکاری خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان 
و سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان در طی شب های 
۲8، ۲9 و ۳۰ ش��هریورماه به صورت رایگان برگزار می گردد. وی 
افزود: شهروندان می توانند جهت تهیه بلیت، روز ۲۵ شهریورماه 
به کمیته فرهنگ شهروندی واقع در باغ قوشخانه، خیابان طیب 
اصفهانی مراجعه نمایند.گفتنی است؛ این ویژه برنامه از ساعت ۲۰: 
۳۰ تا ۲۲: ۳۰ به مدت سه شب در محل تاالر هنر اصفهان واقع در 

میدان الله، جنب فروشگاه رفاه اجرا می گردد. 

»سیلک« معرف تمدن هفت هزارساله
مدیر گروه باستان شناس��ی دانشگاه کاش��ان گفت: محوطه 
باستانی هفت هزارساله سیلک کاشان در معرفی تمدن بشریت 

یکی از شناخته شده ترین مکان های تاریخی دنیاست.
محس��ن جاوری اظه��ار داش��ت: در اکثر موزه ه��ای معروف 
دنیا اش��یا و آثاری از سیلک کاش��ان به عنوان نمادی از تاریخ 
و تمدن ایران در مع��رض عموم قرارگرفته اس��ت.وی افزود: 
عالوه بر قدمت تاریخی سیلک، کاوش های علمی که 'رومان 
گیرشمن' باستان شناس فرانسوی در آن انجام داده است، بر 
اهمیت و جایگاه این محوطه باس��تانی کش��ور می افزاید.وی 
بابیان اینکه ساکنان تمدن سیلک بر فالت مرکزی ایران تأثیر 
گذاشته اند، تصریح کرد: گمانه زنی ها، الیه نگاری ها و کاوش ها 
در سیلک اطالعات بسیار مهمی از تاریخ فالت مرکزی ایران 

ارائه می دهد.

رولینگ چگونه به »هری پاتر« 
رسید؟

عب��اس جهانگیری��ان گف��ت: 
این ک��ه چ��را نویس��ندگان ما 
در مدرن س��ازی اس��طوره ها و 
پیوند آن ها با سبک های جدید 
ن��گارش ضعیف اند پرسش��ی 
اس��ت که نظریه پ��ردازان باید 

پاسخ گوی آن باشند.
این نویس��نده  اظه��ار کرد: به 
ش��خصه فکر می کن��م بحث 
این که نویسنده به چه موضوعی 
با چ��ه ش��یوه ای بپ��ردازد، به 
سلیقه، عالقه، دغدغه و شناخت 

او از مخاطب بستگی دارد.
نویسنده  کتاب »هامون و دریا« 
گفت: هر نویسنده ای با توجه به 
عالیق، دغدغه ها و شناختش از 
مخاطب به سبک های مختلف 
روی می آورد. آن چه نویسنده 
به عنوان سوژه و روش نگارش 
انتخ��اب می کند، ب��ه دیدگاه 
او بس��تگی دارد. البته من هم 
متوجه این موضوع شده ام که 
در سال های اخیر عالقه  بچه ها 
به ژانرهایی مثل ژانر وحشت و 

فانتزی زیاد شده است.
این عضو انجمن نویس��ندگان 
کودک و نوجوان اف��زود: خود 
من در کتاب »خواب دختران 
چ��پ نیس��ت« و »هام��ون و 
دریا« تا اندازه ای تالش کرده ام 
بحث اس��طوره ها و افسانه ها را 
م��ورد توجه قرار ده��م و آن را 
با ش��یوه های نوین به مخاطب 
ام��روزی منتق��ل کن��م. این 
کاری اس��ت ک��ه پی��ش از ما 
خانم رولینگ انج��ام داده بود. 
در واق��ع رولینگ کس��ی بود 
ک��ه داس��تان های ترس��ناک 

را می خوان��د و به افس��انه ها و 
اس��طوره های غرب عالقه مند 
شد و همین ش��ناخت او باعث 
ش��د تا کاری همچون »هری 

پاتر« را به جهان عرضه کند.
جهانگیری��ان اظه��ار ک��رد: 
ذائقه شناس��ی مخاط��ب در 
دنی��ای ام��روز حائ��ز اهمیت 
است. مخاطب امروزی کودک 
و نوجوان ما در فضای مجازی به 
سر می برد. نویسنده باید بداند 
اسطوره هایی که در تاریخ کهن 
ما ریش��ه دارند چگونه باید در 
دنیای امروزی بازتولید ش��وند 
تا مورد توجه چنین مخاطبی 
قرار گیرن��د. ای��ن کار بزرگی 
اس��ت که از عهده هر کس��ی 
برنمی آید. غفلت نویسندگان 
ما از ذائقه سازی هایی که بتواند 
ذخایر اس��طوره ها ، افسانه ها و 
فولکلورها را با ش��یوه نوین به 
مخاطب امروزی چنبره زده در 
دنیای مجازی ارائه دهد، باعث 
شده اس��ت تا ما نتوانیم در این 
حوزه کار موفقی داشته باشیم.

او در ادامه گفت: طرح دو پنجره 
کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان طرح خوب��ی بود که 
می توانست در مخاطب شناسی 
و این که مخاطب ام��روزی ما 
دنبال چه ن��وع آث��اری با چه 
ژانرهایی است کمک کند. من 
دغدغه ام این است که بتوانم با 
بازسازی افسانه ها و اسطوره ها 
به ش��یوه های نوی��ن آن را به 
مخاطب ام��روزی عرضه کنم 
و فک��ر می کنم در ای��ن زمینه 
ناموفق نبوده ام. میزان استقبال 
از کتاب »هامون و دریا« خود 

گویای این مطلب است. 

نویسنده داستان های دفاع مقدس گفت: خطر بزرگی 
که ام��روزه جامعه ما را تهدید می کن��د قهرمان های 
دنیای مج��ازی هس��تند زی��را بیننده ناخ��ودآگاه 
می خواهد خ��ودش را به ج��ای قهرمان های مجازی 
قصه ها بگذارد و این گونه است که ما باهم ذات پنداری 

نادرست با این قهرمانان مرعوب آن ها می شویم.
حبیب احمدزاده در چهاردهمین نشست خط انار که 
با موضوع بازنگری در ش��یوه های ارائه فرهنگ دفاع 
مقدس در ادبیات توسط حوزه هنری اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به اینکه داستان نویس موفق کسی است 
که دارای انتخاب های متعدد برای پیش��برد داستان 
باشد، اظهار داش��ت: در داستان نویس��ی باید از نگاه 
کلیشه ای پرهیز و به مسائل از یک زاویه دید متفاوت 
نگاه کرد.وی با اش��اره به اینکه تاریخ داستانی است 

که از قبل نوشته ش��ده و نمی توان درباره درس��ت یا 
نادرست بودن آن قضاوت کرد، افزود: در تاریخ نویسی 
دروغ گفتن جایی ندارد اما در آن قسمتی از حقیقت 
حذف می شود.نویس��نده کتاب »داس��تان های شهر 
جنگی« بابیان اینکه تنبلی در تفکر سبب زود قضاوت 
کردن می شود، تصریح کرد: انسان ها بیش تر از این که 
حرفی برای گفتن داش��ته باشند سخن می گویند اما 
اگر یاد نگیریم که خوب فکر کنیم به انسانی تکراری 
تبدیل می شویم که حرفی نو برای گفتن نداریم.وی 
ادامه داد: نبای��د در مورد مس��ائل زود قضاوت کنیم 
زی��را پیش فرض ها و قضاوت های نادرس��ت س��بب 
نتیجه گیری نادرس��ت می ش��ود و این امر در نوشتن 
داس��تان نیز تأثیر دارد.احمدزاده ب��ا تأکید بر اینکه 
پیش قضاوت هایی ک��ه در زندگی ما وج��ود دارد بر 

پایه افکار ماست، ابراز داشت: تحقیق در نوشته های 
تاریخی را برای کش��ف واقعیت مؤثر است و تنها با 
تحقیق می توان به راست یا دروغ بودن یک نوشته 
یا متن پی ب��رد.وی ادامه داد: متأس��فانه امروزه در 
زندگی عادی به ارزش ها و اخالقیات عمل نمی شود 
و درواقع هرکس اول باید خودش به ارزش ها پی ببرد 
و بدان عمل کند و س��پس آن را به دیگ��ران توصیه 
کند.نویس��نده کتاب »داستان های ش��هر جنگی« 
ابراز داشت: متأس��فانه خطر بزرگی که امروزه سینما 
ما را تهدید می کند قهرمان های دنیای مجازی است 
زی��را می خواهیم خودم��ان را به ج��ای قهرمان های 
مجازی قصه ها بگذاریم و این گونه است که ما مرعوب 
قهرمانان سینما می ش��ویم و با آنان هم ذات پنداری 
می کنیم.احم��دزاده در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خود با اش��اره به تأثیر رس��انه ها ب��ر روی مخاطبین 
گفت: رس��انه ها با تکرار یک موضوع آن را به موضوع 
اصلی زندگی ش��ما تبدیل و آرامش دنیای شمارا بر 
هم می زنند.وی تصریح کرد: امروزه م��ا نیز با دنیای 
مجازی و رسانه ها همراه ش��ده ایم و درحالی که شاید 
انسان خوبی نباش��یم تنها به دنبال خوب جلوه دادن 

خودمان هستیم.
ضعف متولیان فرهنگ�ی در محدود کردن 

اجرای نمایش به سالن ها
این نویسنده دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان 
خود به تفاوت هنر تعزیه در روستا و شهر اشاره و اظهار 
داش��ت: در اجرای تعزیه در روس��تاها ارتباط بهتر و 
قوی تری با مخاطب برقرار می کند به گونه ای که مردم 
گاه از آغاز تا پایان تعزیه گریه می کنند.وی اضافه کرد: 
این در حالی اس��ت که اجرای همین تعزیه در سالن 
نمایش نمی تواند ارتباط الزم را با مخاطب برقرار کند 
بنابراین این از نقاط ضعف متولیان فرهنگی است که 
بدون درک این استعدادهای بومی همه چیز را محدود 

به اجرا در سالن ها می کنند.

تهیه کننده و کارگردان »دست پخت های خودمانی« 
اع��الم ک��رد در این برنام��ه با اج��رای به��ار ارجمند 
چهره هایی چون مهران غفوری��ان، ارژنگ امیر فضلی، 
شهره لرس��تانی، فقیه س��لطانی، رامس��ین کبریتی، 
علی انصاریان و مرجانه گلچین باهم مس��ابقه آشپزی 
می دهند.فریدالدین نیکجو تهیه کنن��ده و کارگردان 
»دس��ت پخت های خودمان��ی« درب��اره تولی��د این 
 برنامه گفت: فصل نخس��ت این برنامه در ۳۰ قسمت 

۳۵ دقیقه ای با حضور چهره های ورزشی و هنری تولید 
می ش��ود و در هر قس��مت از برنامه دو چهره متفاوت 
از می��ان هنرمندان، ورزش��کاران و مجری��ان معروف 
در فضای��ی صمیمی و پرنش��اط درزمینه آش��پزی با 
یکدیگر رقابت می کنند.این تهیه کننده یادآور ش��د: 
»دست پخت های خودمانی« بهانه ای است که به واسطه 
آن به سنت های خوب ایرانی، غذاهای اصیل و مزه های 
ازیادرفته کش��ور عزیزم��ان ایران پرداخته ش��ود. در 

حقیقت فرصتی فراهم شده تا هنرمندان و ورزشکاران 
در یک فض��ای صمیمانه در تلویزیون آش��پزی کنند، 
درباره فرهنگ اصیل ایرانی گپ بزنند و فضایی ش��اد 
برای خانواده های ایرانی ایجاد کنند.نیکجو تأکید کرد: 
تا امروز تصویربرداری بی��ش از ۵۰ درصد از این برنامه 
تلویزیونی به پایان رسیده اس��ت .وی در پایان درباره 
زمان پخش »دست پخت های خودمانی« نیز گفت: این 
برنامه  به زودی در جدول پخش این شبکه قرار می گیرد.

نویسنده داستان های دفاع مقدس

»دست پخت های خودمانی« به شبکه 2 می آید

قهرمانان دنیای مجازی سینما را تهدید می کند
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

 اسطوره ها ی تاریخی باید در
 دنیای امروزی بازتولید شود 

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

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ پالک شماره 2/444 واقع در فضل آباد بخش 
فرزند  غيره  و  كسائي  سيدحسن  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك 
پرويز درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه 
تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  برطبق  و  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 1393/7/22 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به 
موجب اين آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از 
مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه 
با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 

تاريخ انتشار:93/6/26 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

862  شماره: 103/92/3388/337-92/12/10 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه 
قديمی به شماره پالک 884 فرعی از شماره 118- اصلی واقع در جاريان جزء بخش 
9 كه به نام آقای عليرضا بديعی جاريانی فرزند حسن و غيره در جريان ثبت می باشد 
كه به علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب 
دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 
9 صبح روز 93/8/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مالکين و مجاورين صاحبان امالک اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در 
امالک  اعترضات مجاورين و صاحبان  بهم رسانند ضمنا  اين آگهی در محل حضور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 1393/06/26 م الف:110 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

 9000400200400322 پرونده:  شماره   139203902004000273 آگهی:  شماره   891
آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه:9001027 شش دانگ يك باب خانه پالک شماره 
1164 فرعی از 19 اصلی دهستان ماربين بخش 14 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه 
غربی-حدفاصل  شهيدان  اصفهان-رهنان-خيابان  آدرس:  به  محل  معمول  مطابق 
صفحات  در  آن  مالکيت  اسناد  كه  پاسارگاد  مبلی  پارچه  88و90-نمايشگاه  كوچه 
478و561و564 دفاتر 243و686 امالک ذيل شماره های ثبت 25053و137524و137526 
با حدود:  است  ثبت و صادر شده  های چاپی 294403و375501و375502  با شماره 
قطعه  به  ديواريست  و جنوبًا  متر شرقٌا   9 به طول  به شارع  وديواريست  شمااًل درب 
1662 مجزی شده به ترتيب به طولهای 18/5 متر و 8/95 متر )اين دو قسمت قسمتی 
از غرب مجاور است و محسوب شده است( غربًا به ديوارخانه شماره 372 باقيمانده 
 و حقوق ارتفاقی ندارد كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق شش دانگ پالک فوق 
پروانه  براساس  بنا  تجديد  جهت  كه  سند  در  شده  درج  عرصه  مترمربع   180 دارای 
ساختمان مورخه 73/6/22 حدود 92/75 مترمربع عرصه در تعريض گذر قرار گرفته 
)كروكی  گرديد  صادر   85/50 متراژ  به  ساخت  پروانه  )87/75متر(  باقيمانده  برای  و 
 شماره1( مالك با خريد 50% از 96% سهم مشاع از 13/1 سهم پالک ثبتی 19/1162 در 
مجاورت ضلع جنوبی به پالک خود نسبت به احداث ساختمان بر روی دو پالک اقدام 
برتعيين  عالوه   100 ماده  كمسيون  كاری  مرحله سفت  در   83/2/2 مورخه  در  نموده 
 ميزان بنای غيرمجاز، مقدار 3 متر عقب نشينی درسمت شمال را به مالك اعالم می نمايد. 
از  پروانه  اصالح  تقاضای   88/5/28 مورخه  در  مالك  ساختمانی  كار  اتمام  با  لذا 
معامالت  برگ  در   )19/1164 الحاقی  پالک  نموده)سند  را   11 منطقه  شهرداری 
تحت  سردفتر  فرد   87 جلد  دفتر   101 صفحه  در  الف/91   265783 شماره  برگی  يك 
است(  شده  ثبت   112 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   91/8/25 مورخه   62959 شماره 
صورت  به  ارزيابی  مورد  محل  اكنون  هم  است  نگرديده  قيد  پروانه  در  تاكنون  كه 
 374 حدود  زيربنای  با  اول(  طبقه  و  )زيرزمين،همکف  طبقه  سه  ساختمان  باب  يك 
 19/1162 و  نظر  مورد   19/1164 پالكهای  روی  در  تجاری  صورت  به  مترمربع 
به  توجه  با  كه  است  گرديده  احداث  اصفهان  ثبت   14 بخش  در  واقع  شده  خريداری 
ميزان  به   19/1164 پالک  عرصه  متراژ  محل،  معاينه  و  بررسی  و  ساخت  پروانه 
ارزش  و  می گردد  اعالم  مترمربع   50 ميزان  به   19/1162 پالک  و  مترمربع   86/50 

اسکلت ساختمان  ريال می باشد  مبلغ 4/800/000/000  به  پالک 19/1164  دانگ  شش 
بتنی، سقف تيرچه بلوک، نمای خارجی آجرنمای كارتنی و سنگ گرانيت، درب و پنجره 
با شيشه سکوريت و حفاظ فلزی، پوشش داخلی بدنه زيرزمين   های بيرونی پروفيل 
كالر،  مولتی  رنگ  مابقی  گرانيت  سنگ  متر   1/50 تا  اول  و  همکف  سراميك  سقف  تا 
 سقفها دارای گچبری و ابزار گلويی، پوشش كف سراميك، طبقات به وسيله آسانبر در 
قسمت انتهايی نمايشگاه بهم ارتباط دارد. ملکی آقای صادق نصراصفهانی كه طبق سند 
توليدی صنعتی  رهن شركت  در  تهران   520 دفترخانه   87/9/5-23680 رهنی شماره 
و  می باشد  نامه  بيمه  فاقد  وثيقه  مورد  شركت  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع   ابرساالر 
از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 93/7/19 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
گذارده  مزايده  به  الهور  خيابان  اول  چهارراه  شرقی  بهشت  هشت  خيابان  در  واقع 
پايه 4/800/000/000 ريال برای پالک 19/1164 شروع و به  از مبلغ   می شود مزايده 
هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذكر 
حق  يا  و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است 
بدهی های  نيز  و  باشد  آنها  دارای  مزايده  مورد  كه  صورتی  در  مصرف  و  اشتراک 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنکه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  در  آگهی  اين  می گردد ضمنًا 
93/06/26 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول 
مزايده طی  پايه  از  درصد  ده  مبلغ  مزايده  در جلسه  توضيحًا جهت شركت   می گردد. 
معتبر  شناسايی  كارت  ارائه  و  كتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا  اداره  مخصوص   فيش 
 الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز 
نمايد. م الف:15451  اداره ثبت اسناد و امالک سپرده  طی فيش مخصوص در حساب 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

1024 خانم مهين دهقان زاده دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالسۀ 
352/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
دائمی خود  اقامتگاه   79/6/5 تاريخ  در  بشناسنامه 99  زاده  دهقان  مرادعلی  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهين دهقان زاده 
مراد،  فرزند  زاده  دهقان  بی گل  بی  متوفی( 2-  مرادعلی، ش.ش 37675)فرزند  فرزند 
ش.ش 7)فرزند متوفی( 3- مهين دهقان زاده فرزند مرادعلی، ش.ش 2 )فرزند متوفی( 
4- آهی جان دهقان زاده فرزند مرادعلی، ش.ش 5 )فرزند متوفی( 5- مسيب دهقان زاده 
فرزند مرادعلی، ش.ش 1 )فرزند متوفی( 6- مصطفی دهقان زاده فرزند مرادعلی، ش.ش 
7)فرزند متوفی( 7- محمد دهقان زاده فرزند مرادعلی، ش.ش 6)فرزند متوفی(.اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يکمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   19 شماره  شناسنامه  دارای  مختاری  عوضعلی  آقای   1025
كالسۀ 156/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان سيما غالمی بشناسنامه 438 در تاريخ 91/8/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عوضعلی مختاری 
فرزند رضا، ش.ش 19)فرزند متوفی( 2- علی مختاری فرزند رضا، ش.ش 66 )فرزند 
مختاری  نيره   -4 متوفی(  )فرزند   45 فرزند رضا، ش.ش  مختاری  افسانه   -3 متوفی( 
فرزند رضا، ش.ش 47 )فرزند متوفی( 5- سروناز مختاری فرزند رضا، ش.ش 8 )فرزند 
متوفی(.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

1032 خانم توران عزيزی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به كالسۀ 
داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   373/93
كه شادروان محمدرضا جعفری بشناسنامه 18 در تاريخ 93/6/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عباس جعفری فرزند 

 11 خدامراد، ش.ش  فرزند  عزيزی  توران   -2 متوفی(  )فرزند   261 محمدرضا، ش.ش 
)فرزند متوفی(  )همسر متوفی( 3- احمدرضا جعفری فرزند محمدرضا، ش.ش 2404 
)فرزند متوفی( 5- رضا  4- عقيل جعفری فرزند محمدرضا، ش.ش 116-016155-0 
جعفری فرزند محمدرضا، ش.ش 161 )فرزند متوفی( 6- امير جعفری فرزند محمدرضا، 
ش.ش  محمدرضا،  فرزند  جعفری  يگانه   -7 متوفی(  )فرزند   620-001404-3 ش.ش 
0-003129-620 )فرزند متوفی( 8- محترم عزيزی فرزند علی عزيز، ش.ش 26 )مادر 
متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
اخطار اجرایی

1040 كالسه: 1490/92ش33 به موجب رای شماره 1944 تاريخ 92/11/30 حوزه 33 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه خانم نفيسه 
كريمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حکم به محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفت ميليون و پانصد و شصت و هشت هزار ريال بابت خسارت وارده ناشی از 
تصادف و يکصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و يك ميليون و چهارصد هزار 
ريال بابت هزينه دستمزد كارشناسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق محکوم له 
خانم شکوه باللی هرندی به نشانی اصفهان-كوی اميريه-خ ششم-فرعی دوم-پالک16 
و نيم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم 
و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:14964 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

1041 آقای جواد شيخ بهائی دارای شناسنامه شماره 972 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  3032/93ح10 
 93/4/27 تاريخ  در   11705 بشناسنامه  دهکردی  جنابی  فرنگيس  شادروان  كه  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1- جواد شيخ بهائی ش.ش 972، 2- رضوان شيخ بهائی ش.ش 48080، 3- شهين شيخ بهائی

ش.ش 627، 4- پروين شيخ بهائی ش.ش 7 والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:15074 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

1042 خانم زينب نوروزی دارای شناسنامه شماره 814 به شرح دادخواست به كالسۀ 
3030/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/31 تاريخ  در   29 بشناسنامه  نوروزی  بتول  شادروان  كه 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی نوروزی ش.ش 
26، 2- حسين نوروزی ش.ش يك، 3- ام سلمه نوروزی ش.ش سه، 4- زينب نوروزی 
ش.ش 814، 5- خديجه نوروزی ش.ش 815، 6- سميه نوروزی ش.ش 14، 7- كاظم 
الچيانی كرد سفلی ش.ش 91)همسر(والغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:15075 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  1043 آقای رضا ذهاب ناظوری دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  3033/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان جواهرخانم فرهادی شهرضا بشناسنامه 16325 در تاريخ 
92/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 فرزند دختر و 4 پسر:1- زهرا ذهاب ناظوری ش.ش 946، 2- فاطمه ذهاب 
ناظوری ش.ش 619، 3- محمد ذهاب ناظوری ش.ش 1069، 4- رضا ذهاب ناظوری 
ش.ش 97، 5- حسن ذهاب ناظوری ش.ش 197، 6- حسين ذهاب ناظوری ش.ش 485 
والغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد 

تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15076 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   6551 شماره  شناسنامه  دارای  جنگلی  چم  گنجعلی  حسين  آقای   1044
دادخواست به كالسۀ 3028/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر گنجعلی چم جنگلی بشناسنامه 233 در تاريخ 
93/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
جنگلی  چم  گنجعلی  مسيب   -2  ،6551 ش.ش  جنگلی  چم  گنجعلی  حسين  به:1-  است 
ش.ش 1270141465، 3- صادق گنجعلی ش.ش 1270975137، 4- زهرا گنجعلی چم 
رمضانی  خديجه   -6 )همسر(،   50163 ش.ش  عبدالهی  طيبه   -5  ،3565 ش.ش  جنگلی 
ش.ش 33 )مادر(والغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15077 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

1045 آقای مصطفی كيانی دارای شناسنامه شماره 1051 به شرح دادخواست به كالسۀ 
3024/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمدمهدی كيانی بشناسنامه 297 در تاريخ 93/4/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر 
و همسر:1- مصطفی كيانی ش.ش 1051، 2- مجتبی كيانی ش.ش 2100، 3- مرتضی 
فتانه كيانی ش.ش 4286، 6- ماه  افسانه كيانی ش.ش 766، 5-  كيانی ش.ش 32، 4- 
منظر شکوه ش.ش 25369)همسر( والغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:15078 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   300 شماره  شناسنامه  دارای  طهماسبی  سعيد  آقای   1046
كالسۀ 2987/93 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
اقامتگاه   1392/10/16 تاريخ  در   271 بشناسنامه  زيدی  شاه  مريم  شادروان  كه  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سجاد 
طهماسبی به شماره 3-199770-127 نسبت با متوفی فرزند 2- سميرا طهماسبی به 
 300 شماره  به  طهماسبی  سعيد   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   127-347548-8 شماره 
متوفی  با  به شماره شناسنامه 8 نسبت  متوفی همسر 4- حسن شاه زيدی  با  نسبت 
آگهی  نوبت  يك  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  والغير.اينك  پدر 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
 آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15079 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2228 شماره  شناسنامه  دارای  سازی  شبکی  آمنه  خانم   1047
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  از  به كالسۀ 2985/93ح10 
 93/5/9 تاريخ  در   423 بشناسنامه  سازی  شبکی  اصغر  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
 ،1272085325 محمدجواد شبکی سازی ش.ش   -2  ،92 رسول شبکی سازی ش.ش 
آمنه   -5 ليال شبکی سازی ش.ش 1582، 4- صديقه شبکی سازی ش.ش 1529،   -3
شبکی سازی ش.ش 2228، 6- آسيه شبکی سازی ش.ش 4428، 7- صديقه شيروانی 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست  با  )همسر متوفی( والغير.اينك  ايچی ش.ش 206 
مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:15080 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مفقودی 

فنی-برگ سبز و سند  قبيل كارت ماشين-كارت سوخت-برگه معاينه  از  كليه مدارک 
موتور  شماره  به   86 مدل  تاكسی  سمند  سواری  خودرو  فروش  فاكتور  و  كمپانی 
12486028292 و شماره شاسی 72502885 و شماره پالک 13-183ت23 متعلق به 

آقای محمدرضا عليدادی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



اخبار کوتاهیادداشت

تاج: توضیحات استقالل و سپاهان 
قانع کننده نبود

رئیس س��ازمان لیگ فوتبال گفت: 
توضیحات باش��گاه های استقالل و 
س��پاهان در خصوص ع��دم رعایت 
سقف بودجه قانع کننده نبود.مهدی 
تاج اظهار داش��ت: ما از ۴ باش��گاه 
خواسته بودیم تا نسبت به خریدهای 
انجام شده و مبالغ صرف شده توضیحاتی را ارائه دهند، در این 
بین بعض��ی از گزارش ها هن��وز ما را قانع نک��رده که گزارش 
باشگاه استقالل هم ش��امل این موضوع است. البته نمی دانم 
چرا امروز توفیق��ی و صاحب پناه به س��ازمان لیگ آمدند اما 

توضیحات آنها قانع کننده نبود. 
رئیس سازمان لیگ برتر با بیان اینکه گزارش باشگاه سپاهان 
هم قانع کننده نبوده، افزود: البته باشگاه پیکان تنها در ۲ مورد 
خاص باید توضیحاتی را ارئه می کرد و قرار است مستنداتشان 
را به سازمان لیگ بدهد. البته باشگاه پرسپولیس هم گزارشی 
را ارائه کرده که تا حدودی قانع کننده بود. البته میزان فاصله 
عددی عبور از سقف بودجه پرسپولیس چندان زیاد نیست اما 

به هر صورت باید این مشکل را حل کنند. 
وی تصریح کرد: در این خصوص از ۱۲ باشگاه لیگ برتری که 
گزارش خود را ارائه داده اند، به زودی تقدیری انجام می شود؛ 
چراکه مستندات ارائه ش��ده آنها منطبق با خریدهای انجام 

پذیرفته است. 

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان 
آسیا  ایران به هفتمی بسنده کرد

پرونده مس��ابقات هندبال قهرمانی 
نوجوانان آس��یا درحالی با قهرمانی 
کره جنوبی بسته ش��د که نوجوانان 
ایران ب��ه مقام��ی بهت��ر از هفتمی 
نرس��یدند.در فینال، ک��ره جنوبی 
موفق ش��د با نتیجه ۲۶ بر ۲۵ از سد 
قطر بگذرد و مدال طالی این دوره از مس��ابقات را از آن خود 
کند. در رده بندی نیز، ژاپن با نتیجه قاطع ۳۱ بر ۲۳ بحرین را 
شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد. به این ترتیب سه تیم کره 
جنوبی، قطر و ژاپن با ایستادن بر س��کوهای اول تا سوم این 
مس��ابقات، به جام جهانی ۲۰۱۵ صعود کردن��د. اما تیم ملی 
نوجوانان کشورمان که با یک برد، یک تساوی و دو شکست در 
مرحله گروهی این رقابت ها نتوانس��ت به جم��ع ۴ تیم برتر 
صعود کند؛ با قبول شکست از عراق برای کسب عنوان هفتمی 
به مصاف اردن رفت و با پیروزی ۴۱ بر ۲۱ مقابل این تیم در 
رده هفتم آس��یا ایستاد و یک پله نس��بت به دوره قبل صعود 
کرد، صعودی که البته با از دس��ت رفتن جواز حضور در جام 

جهانی بی فایده بود. 

ذوالفقارنسب: شکست تیم امید 
نتیجه عدم کارایی کادر فنی است

کارش��ناس فوتب��ال ای��ران گفت: 
شکست س��نگین تیم امید در آغاز 
بازی ه��ای آس��یایی ۲۰۱۴ نتیجه 
عدم کارای��ی کادر فنی این تیم بود. 
بیژن ذوالفقارنسب اظهار داشت: از 
شکست چهار بر یک تیم امید ایران 
مقابل ویتنام تعجب کردم زیرا این شکست، نتیجه ای ضعیف 
برای فوتبال ملی ما مقابل یک تیم درجه سه و چهار آسیایی 
بود.تیم فوتبال امید ایران روز دوشنبه در اولین دیدار خود در 
بازی های آسیایی ۲۰۱۴ با نتیجه چهاربر یک مقابل ویتنام 
مغلوب شد و با توجه به اینکه از هر گروه تنها یک تیم به دور 
بعد صعود می کند، به این ترتیب دیگر ش��انس زیادی برای 
صعود ن��دارد.وی خاطرنش��ان کرد:مطرح ش��دن این حرف 
 ازس��وی مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال که از تی��م امید در
 بازی های آسیایی انتظار نتیجه گیری ندارند منطقی نیست.

مربی اس��بق تیم ملی فوتبال ایران گفت: هشت تا ده بازیکن 
اصلی تیم امید در ح��ال حاضر در تیم های لی��گ برتری به 
صورت ثابت به میدان می روند.حتی اگ��ر این بازیکنان یک 
هفته درکنار هم کار کرده باشند باید توانایی ارائه یک فوتبال 
معمولی را داشته باش��ند اما در این مسابقه شاهد این مسئله 

نبودیم.

آغاز بررسی قرارداد بازیکنان لیگ 
برتر فوتبال

ی��ک منب��ع آگاه از بررس��ی تمامی 
قرارداده��ای بازیکن��ان لی��گ برتر 
فوتبال توس��ط بازرس��ان س��ازمان 
بازرس��ی خبر داد و گفت: هم اکنون 
بازرسان سازمان بازرس��ی در چهار 
باشگاه مستقر شده اند. این منبع آگاه 
گفت: بررس��ی قرارداد بازیکنان تمامی باشگاه های لیگ برتر 
فوتبال به ترتیب و نوبه ای بررسی می شود و طی دو تا سه ماه 
آینده نتیجه بررسی ها مشخص خواهد شد.وی اضافه کرد:برای 
نخستین باراست که بازرسان سازمان بازرسی به این شکل وارد 
می شوند و قرارداد باشگاه ها با بازیکنان را بررسی می کنند.این 
منبع آگاه توضیح داد:بازرسان س��ازمان لیگ دربازرسی های 
خود قرارداد بازیکنان را با مقررات جاری فدراس��یون فوتبال و 
سازمان لیگ تطبیق می دهند و امکان دارد در این بررسی ها 
سایر تخلفات باشگاه ها نیز استخراج ش��ود.وی ادامه داد:هم 
اکنون بازرسان سازمان بازرسی درسه یاچهار باشگاه لیگ برتر 
مستقر هستند و قرارداد بازیکنان را بر حسب مقررات موجود 
می سنجند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد با تشکیل پرونده 
برخورد می شود.پیشتر ناصرسراج رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور نیز درباره بازرسی از باشگاه های فوتبال گفته بود: در این 
خصوص بازرسی ها به صورت مستمر وجود دارد و همه تخلفات 
مورد بررسی قرار می گیرد.رئیس سازمان بازرسی کل تصریح 
کرد: پرونده به مراجع مربوطه ارسال می شود و اگر متخلفین 

محکوم شدند اعالم خواهد شد.

6
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طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی ستاد برگزاری هفدهمین دوره بازیهای آسیایی مراسم اهتزاز 
ونصب پرچم کشورهای شرکت کننده در محوطه اصلی دهکده بازیها آغاز شده که طبق اعالم آنان، 

مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران ظهر امروزچهارشنبه برگزار می گردد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1403 |چهارشنبه  26   شهریور  1393 |21 ذی القعده   1435

توقف تیم فوتسال 
گیتی پسنددر اصفهان 

ورزش بانوان اصفهان باید 
تحول جدي داشته باشد

تیم فوتس��ال گیتی پس��ند برابر تیم حفاری خوزستان به تساوی 
رسید تا فرصت صدرنشینی را از دست بدهد.

مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور، شامگاه دوشنبه با 
برگزاری دیدارهایی در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در یک��ی از دیدارهای مهم ای��ن هفته تیم گیتی پس��ند اصفهان 
میزبان تیم حفاری خوزس��تان بود که این دیدار با نتیجه مساوی 
به پایان رسید.شاگردان محمد کشاورز در این دیدار خانگی که در 
ورزشگاه شهدای مخابرات برگزار شد، با نتیجه ۲ بر ۲ برابر حریف 

خود متوقف شدند.
این تیم اصفهانی در دو دیدار س��پری ش��ده خود برابر حریفانش 
به برتری رسیده بود اما با این تس��اوی 7 امتیازی شد و نتوانست 
موقعیت صدرنش��ینی به دست بیاورد. گیتی پس��ند ۲ - شرکت 

حفاری ۲

مسئول کمیته ورزش کمیسیون فرهنگي شوراي اسالمي شهر اصفهان 
گفت: ورزش بانوان اصفهان باید تحول جدي داشته باشد و باید تالش 
کنیم که در این زمین��ه برنامه جدي انجام دهیم.رس��ول جزینی در 
همایش مش��ترک مدیران تربی��ت بدني حوزه هاي مقاومت بس��یج 
اصفهان با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري با اشاره به اهمیت توجه به 
بخش هاي مختلف ورزش کشور اظهار داشت: ورزش اصفهان به صورت 
جزیره اي اداره مي شده و متأسفانه بخش هاي مختلف ورزش این شهر 
رشد چنداني را شاهد نبوده است ما باید کاري کنیم که ورزش در شهر 
اصفهان و در جاي جاي این شهر نهادینه شود و ترویج ورزش در شهر 
در دستور کار قرار گیرد.وي مشکالت ورزش بانوان در پارک هاي سطح 
شهر را مهم دانست و گفت: بودجه هاي الزم براي ساماندهي پارک هاي 
مناسب براي ورزش صبحگاهي بانوان باید اختصاص یابد اما باید قبول 

کرد که برخي پارک ها شرایط مناسبي براي ورزش بانوان ندارند.

هیچ فشاری در انتخاب کی روش نبود
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفت : گاهی اوقات ممکن 
است مسووالن به دلیل عالقه به تیم ملی اظهار نظری داشته باشند 
که همه این موارد برای حمایت و تشویق تیم ملی است اما هیچ اظهار 

نظری در رابطه با انتخاب و یا انتخاب نکردن کی روش نبوده است.

مربی تیم هامبورگ برکنار شد
میرکو اسلومکا، مربی تیم فوتبال هامبورگ به علت عملکرد 

ضعیف خود در ابتدای فصل جدید برکنار شد.
هامبورگ بعد از برگزاری سه بازی با یک امتیاز در قعر جدول 

بوندس لیگا قرار دارد.

کفش های جدید لیونل مسی 
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا با شروع فصل جدید لیگ قهرمانان 
اروپا با کفش های جدید به میدان می رود.کفش جدید این ستاره ۲7 ساله 
آرژانتینی از مدل F۵۰ بوده که روی آن نام تیاگو)پسر لیونل مسی( نقش 

بسته است.

زوایای تازه ای از برکناری دایی و حواشی پرسپولیس

طوفان مایلی کهن در نود: شما فوتبال را به لجن کشیدید!
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 محمد مایلی کهن پیشکس��وت باش��گاه پرسپولیس در
 تازه تری��ن صحبت هایش حمالت ش��دیدی را به عادل 
فردوسی پور، علی دایی و علیرضا رحیمی انجام داد. مایلی 
کهن از تهیه کننده و مجری برنامه نود به عنوان فردی یاد 

کرد که "فوتبال را به لجن کشیده است"!
برنامه دوشنبه شب نود هرچند در ۳۰ دقیقه پایانی خود 
با صحبت های عل��ی دایی و انتق��ادات وی از وزیر ورزش 
و جوانان تا حدودی جنجالی ش��ده بود، ولی با روی خط 
آمدن محمد مایلی کهن همه چیز عوض ش��د. سرمربی 
پیشین تیم ملی با به کار بردن جمالت و عباراتی باعث شد 
تا بینندگان و میهمانان برنامه نود هم برای لحظاتی دچار 
شوک شوند و ماجرای دعوای علی دایی با وزارت ورزش را 
از یاد ببرند.مایلی کهن در ابتدا فردوسی پور را کروشی پور 
خطاب کرد که این مس��ئله هرچند برای لحظاتی لبخند 
مجری برنامه نود را در پی داشت، ولی در نهایت فردوسی 

پور از مایلی کهن خواست از این کار خود دست بردارد.
سرمربی پیشین تیم ملی که بس�یار عصبانی بود 
گفت: اگر من این فضا را به هم می ریزم، ش�ما همه 
چیز را زیر س�ئوال می برید. دم دم های صبح است 
که شما به من وقت می دهی! شما فوتبال این مملکت 

را نابود کردی! چرا اجازه نمی دهی صحبت کنم؟
مایلی کهن س��پس خطاب به علیرض��ا رحیمی میهمان 

حضوری برنامه گفت: آقای رحیمی فرمودند که سیاسی 
)رئیس هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس( ب��ا من برای 
سرمربیگری صحبت کرده اس��ت. آیا من باید از رحیمی 
اجازه می گرفتم؟ ش��ما خودت می گوی��ی هیات مدیره و 
وزارت ورزش قبولت نداش��تند، پس چرا در پرسپولیس 
ماندی؟ شما چند دفعه س��ر تمرین پرسپولیس رفتی و 
دیدی که سرمربی تیمت با کت و ش��لوار به تمرین آمده 
است. من ۴۵ سال است که در پرسپولیس هستم و از این 

اتفاقات خون دل می خورم.

مایلی کهن در ادامه انتق��ادات و حمالتش را متوجه علی 
دایی کرد و گفت: س��رمربی تیم )علی دایی( هم دشمن 
خودش بود، هم دش��من طرف��داران. ما کج��ا از فوتبال 
حرفه ای صحبت می کنیم. پرسپولیس میلیون ها هوادار 
دارد آن وقت سرمربی با لباس شخصی سر تمرین می رود.

در این هنگام رحیمی دو بار تکرار کرد که دایی یکبار هم 
با لباس شخصی به تمرین نرفته است. مایلی کهن گفت: 

عکس هایش موجود است.
مایلی که��ن مجددا خط��اب به رحیمی گفت: ش��ما که 

درباره امامزاده صال��ح رفتنت هم دروغ می گویی! ش��ما 
با یک فرش فروش با س��رمربی تیم ِچفت ش��ده بودید. 
 چطور وقت��ی یک فرد مثل سیاس��ی می آید در باش��گاه

 سرمایه گذاری کند، ش��ما می گویی وی بساز و بفروش 
اس��ت. ش��ما گفتی هیات مدیره ۱۴ میلیارد تومان پول 

داده است. 
پس پول بوده. چرا دارید با حرفهایتان شکل مردم 

را خراب می کنید؟
وی در ادامه بدون نام ب��ردن از علی دای��ی گفت: آقایان 
می خواس��تند با قلدری در پرس��پولیس بمانند. اگر روز 
چهارشنبه هفته گذشته )حضور همزمان دایی و درخشان 
در تمرین پرس��پولیس( یک نفر از تماش��اگران کش��ته 
می شد، چه کسی جوابگو می بود؟ چرا هواداران را به جان 
هم می اندازید؟ فیلم صحبت هایشان هم هست که آقایان 
گفتند باید وضعیت قرارداد ما مشخص شود. آنها فقط به 
فکر پول هستند.در این هنگام، عادل فردوسی پور مودبانه 
به وقت کم برنامه اش اشاره کرد و از مایلی کهن خواست 
صحبت های پایانی اش را انجام بدهد. این درخواس��ت با 
واکنش شدید مایلی کهن روبرو شد: چرا فرصت کم است؟ 
چرا شما همیش��ه طلبکاری؟ اگر رحیمی را به برنامه ات 
آوردی، باید سیاس��ی را هم می آوردی ت��ا با هم صحبت 

کنند. خودتان نا عادالنه عمل می کنید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: ب��ا توجه به وجود تع��داد قابل 
توجهي زمین ورزشي در سطح شهر اصفهان، 
ساماندهي این زمین ها و استفاده از ظرفیت هاي 
مختلف ورزشي ش��هر، انجام مي ش��ود.امین 
کریمیان در همایش مشترک مدیران تربیت 
بدن��ي حوزه هاي مقاومت بس��یج با س��ازمان 
فرهنگي ورزشي ش��هرداري اصفهان با اشاره 
به اهمیت اس��تفاده از ظرفیت هاي بس��یج و 
بخش هاي مختلف شهر اصفهان براي توسعه 
ورزش همگاني اظهار داشت: از زمان آغاز به کار 
سازمان فرهنگي ورزش��ي شهرداري اصفهان، 
برنامه هاي قابل توجهي براي رشد ورزش شهر 
اصفهان در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت هاي 
بس��یج، به خوبي مي توانند در این راستا مورد 
اس��تفاده قرار گیرند.وي با بی��ان اینکه تمرکز 
اصلي این سازمان، توسعه ورزش همگاني نصف 
جهان بوده، بیان داشت: ما به دنبال آن هستیم 

که با اس��تفاده از ظرفیت هاي موجود، 
توس��عه ورزش همگاني س��طح شهر را 
اجرایي کرده و از مکان هاي ورزش��ي در 
اختیار شهرداري براي رشد این ورزش، 
اس��تفاده کنیم.مدیرعام��ل س��ازمان 
فرهنگی ورزش��ی ش��هرداری اصفهان 
به اهمی��ت افزای��ش ورزش همگاني در 
سطح ش��هر اش��اره کرد و افزود: ورزش 
همگاني در کنار توس��عه شادابي مردم، 
زمینه کاهش مشکالت اجتماعي جامعه 
نظیر طالق را فراهم مي کن��د، بنابراین 
مبارزه با فقر حرکتي باید به صورت جدي 
انجام شود.کریمیان گفت: در حال حاضر 

نزدیک به 97 زمین ورزش��ي روباز در اصفهان 
وجود دارد که 77 سالن از این تعداد، در اختیار 
شهرداري اصفهان بوده و به دنبال آن هستیم 
که با بررسي هاي الزم، آن را براي فعالیت هاي 

جدید، آماده کنیم.
وي س��اماندهي ورزش محالت در سطح شهر 
اصفهان را از دیگر برنامه هاي خود خواند و گفت: 
در این راستا به خوبي مي توان از ظرفیت هاي 

بس��یج اس��تفاده کرده و کاري کرد که ورزش 
همگان��ي در تمام ۲۰۰ محله س��طح اصفهان 
افزایش یابد که این مسئله سبب توسعه ورزش 
شهروندي مي شود.مدیرعامل سازمان فرهنگی 
ورزشی ش��هرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
توس��عه حرکتي در مدارس اصفه��ان و جاده 
سالمت، در کنار استفاده از ظرفیت ارگان هاي 
مختلف شهري، از دیگر فعالیت هاي این سازمان 

به شمار مي رود.
انج�ام ورزش همگان�ی توس�ط
 30 درص�د مردم ت�ا پای�ان برنامه پنجم 

توسعه
علی قاس��می مدیرعامل 
باش��گاه فرهنگی، ورزشی 

مقاومت اصفهان نیز در این 
همایش اظهار کرد: ۳۰ درصد 

از مردم باید تا پایان برنامه پنجم 
توس��عه ورزش همگانی را 

انجام بدهند.وی اضافه کرد: سازمان فرهنگی، 
ورزش��ی ش��هرداری اصفهان با پیگیری های 
کمیته تربیت بدنی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان راه اندازی شده و اصفهان پس از تهران 
دومین کالن شهری اس��ت که از این سازمان 

برخوردار شده است.
مدیرعامل باش��گاه فرهنگی، ورزشی مقاومت 

اصفهان با تاکید بر اینکه تغییر مستمر ساختار 
به عنوان یک ابزار قوی مدیریتی همیش��ه در 
دس��تور یک س��ازمان قرار دارد، تصریح کرد: 
شهرداری اصفهان نیاز داشت که یک  ساختار، 
تغییر و ایده جدید در آن ایجاد شود.وی با بیان 
اینکه تمام مجموعه ها و سازمان های فعال در 
اصفهان باید از این پس از این سازمان جدید و 
نو ظهور حمایت کنند، ادامه داد: بسیج و سپاه 
باید با تمام قدرت از سازمان فرهنگی، ورزشی 
شهرداری اصفهان حمایت کنند تا این سازمان 

ورزش اصفهان را ارتقاء بدهد.
قاسمی با اش��اره به اینکه اصفهان در راستای 
توس��عه ورزش در بخ��ش 
ورزش همگان��ی  مدی��ون 
کمک های شهرداری است، 
تاکید کرد: جامعه ورزش استان 
موظف اس��ت که از این سازمان 

نو پا و جدی��د حمایت های الزم 

را انجام بدهد و تالش م��ا در هر جهت باید در 
راستای کمک و تقویت این سازمان باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بودجه های 
محدودی به ورزش همگانی اختصاص می یابد، 
افزود: آمادگ��ی خود را اع��الم می کنیم که به 
عنوان بازوی فکری و اجرایی سازمان فرهنگی، 
ورزشی شهرداری اصفهان در راستای توسعه 

ورزش اصفهان فعالیت کنیم.مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی، ورزشی مقاومت اصفهان با بیان اینکه 
بسیج و س��ازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری 
اصفهان باید تعامل سازنده و مؤثری با یکدیگر 
داشته باشند، گفت: در حال حاضر هنوز برخی 
از افراد به قدرت ورزش بسیج اعتقادی ندارند، 
اما ورزش بسیج از قدرت بسیار باالیی برخوردار 
است.وی با تاکید بر اینکه جنس مدیریتی که 
ورزش باید ب��ه کار بگیرد باید جهادی باش��د، 
افزود: بس��یج با تفک��ر و به ص��ورت صادقانه و 
خالصانه خدمات خود را در راس��تای توس��عه 
ورزش انج��ام می دهد و بس��یج هیچ محدوده 
جغرافیایی ندارد.قاس��می با اش��اره به 
وج��ود پایگاه های بس��یج در محالت 
اصفهان گفت: با توجه به وجود این 
ظرفیت ه��ا در محالت بای��د با یک 
برنامه ریزی علمی، منطقی و اصولی 
در راستای توس��عه ورزش محالت 
گام برداریم و از ظرفیت های بسیج در 
این زمینه استفاده کنیم.وی با بیان 
اینک��ه برنامه های س��ازمان فرهنگی، 
ورزشی شهرداری اصفهان باید با بسیج 
هماهنگ باشد، اظهار کرد: یک سری 
اصول در ورزش وجود دارد که رعایت 
این اصول اجتناب نا پذیر اس��ت و ما 
باید این اصول را برای توسعه ورزش 

در شهر اصفهان رعایت کنیم.
مدیرعامل باش��گاه فرهنگی، ورزشی مقاومت 
اصفهان به ض��رورت توس��عه ورزش همگانی 
در سطح جامعه اشاره کرد و ادامه داد: توسعه 
ورزش همگانی ش��عار ورزش در سطح کشور 
است و ما باید در راستای توسعه ورزش همگانی 

در سطح شهر اقدامات الزم را انجام بدهیم.

همچنین معاون فنی سازمان فرهنگی ورزشی 
ش��هرداری اصفهان گفت: پیشکسوتان ورزش 
می توانند بسیار تاثیرگذار در سازمان فرهنگی 
ورزشی ش��هرداری اصفهان باشند، پس باید از 
تجارب آنها نهایت استفاده را برد.رضا عبداللهی 
اظهار کرد: س��ازمان ورزش شهرداری با هدف 
ارائه خدمت به تمام مردم از زم��ان تولد نوزاد 
تا فوت شهروند را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت.وی تصریح کرد: ش��هرداری به تنهایی 
نمی تواند تمام مس��ئولیت های ورزش مردم را 
برعهده بگیرد  و امیدواریم که هر فرد به اندازه 
توان خود به ویژه ارگان ه��ای موازی در بخش 
ورزش باهمکاری شان سبب شوند تا به نتیجه 
مطلوب نزدیک تر ش��ویم.معاون فنی سازمان 
فرهنگی ورزش��ی ش��هرداری اصفهان افزود: 
بسیج بازوی اجرایی بس��یار خوبی است که از 
نظر اخالق مداری، منش پهلوانی و ورزش های 
قهرمانی بس��یار موث��ر بوده و ب��ه همین دلیل 
ما ای��ن ارگان را ب��رای همکاری با ش��هرداری 
انتخ��اب کردیم.وی بی��ان ک��رد: ۵۰۰ پایگاه 
بس��یج در اصفهان ج��ود دارد که کل ش��هر را 
پوش��ش می دهند و با توجه ب��ه مکان های که 
ش��هرداری اصفه��ان در اختی��ار دارد اگر این 
۲ ارگان با هم هم��کاری خوب��ی را آغاز کرده 
و ادامه دهند ب��دون ش��ک ورزش اصفهان به 
رش��د باالیی دس��ت پی��دا می کند.عبداللهی  
توس��عه ورزش در محالت سطح شهر اصفهان 
را مهم دانس��ت و افزود: ورزش محالت سبب 
تحرک عمومی جامعه می ش��ود و این ورزش 
باید از طری��ق علمی و تخصص��ی در کارگاه ها 
و گروه هایی خارج از احساس��ات و برنامه های 
 یکروزه باش��د تا به نتیجه مطلوب دس��ت پیدا 

کنیم.

استفاده از تجربیات پیشکسوتان برای ارتقای جایگاه ورزش

بستن کمر همت برای مبارزه با فقر حرکتی
ضرورت انسجام بخشی به ورزش محالت
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یادداشت

 برگزاری جشنواره تخصصی پیوند 
آسمانی در چهارمحال و بختیاری

مدی��رکل ورزش و جوان��ان چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
جش��نواره تخصص��ی پیون��د آس��مانی در هفت��ه ازدواج در 

چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
عبدالرحمن قاسمی در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور 
جوانان استان چهارمحال و بختیاری به تبیین جایگاه جوان 
در جامع��ه و ض��رورت برنامه ریزی برای گرامیداش��ت هفته 
 ازدواج پرداخت و افزود: هفته ازدواج از چهارم مهرماه آغاز و تا

 10 مهرم��اه ادام��ه دارد.وی با اش��اره به اهمی��ت برگزاری 
جشنواره پیوند آسمانی در این استان افزود: جشنواره پیوند 
آسمانی به ش��اخص های ازدواج س��الم می پردازد و الگوهای 
س��الم را به جوانان معرفی می کند.مدیرکل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری برگزاری جش��نواره پیوند آس��مانی، 
آموزش زوج های جوان و نشس��ت مجمع خیرین ازدواج را از 
برنامه های مهم هفته ازدواج برش��مرد و تصریح کرد: انجمن 

خیرین ازدواج در این استان راه اندازی شده است.

 800 فرصت شغلی در کیار
 ایجاد می شود

فرماندار شهرستان کیار از ایجاد 856 فرصت شغلی جدید در 
سال جاری در این شهرستان خبر داد.

قدمعلی مردانی اش��تغال را یکی از نیازهای ضروری جوانان 
دانس��ت و اظهار ک��رد: بر اس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت 
گرفته ما در تالش هس��تیم تا در س��ال جاری 865 شغل را 
در شهرس��تان کیار ایج��اد کنی��م.وی افزود: بنا ب��ر آخرین 
گزارش هایی که به دس��ت ما رس��یده تاکنون بیش از 200 
فرصت شغلی ایجادشده و ما در تالش هستیم تا با همکاری و 
تعامل بیشتر با دستگاه های اجرایی مابقی تعهد اشتغال مان 

را نیز اجرایی کنیم.

 شامحمدی رئیس 
دانشگاه شهرکرد شد

آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شهرکرد، در سالن فارابی 
دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

شایان شامحمدی که پیش ازاین در سمت سرپرست دانشگاه 
ش��هرکرد انجام وظیفه کرده اس��ت در این آئین به ریاس��ت 
دانشگاه ش��هرکرد منصوب می ش��ود و از زحمات اسماعیل 

اسدی رئیس دانشگاه شهرکرد قدردانی می شود.
این مراس��م با حضور س��ید ضیاء هاش��می، معاون فرهنگی 
اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، استاندار چهارمحال 
و بختیاری، معاونان اس��تاندار و مدیران دستگاه های اجرایی 
اس��تان برگ��زار می ش��ود.افتتاح س��اختمان پژوهش��کده 
زیست فناوری دانشگاه شهرکرد بعدازاین مراسم نیز با حضور 

میهمانان از دیگر برنامه های این روز است.

شبکه آبرسانی معموره در 
استان به بهره برداری رسید

فرماندار بروجن از بهره برداری ش��بکه آبرس��انی 
معموره در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
س��یف اهلل فیاضی با اش��اره به بهره برداری شبکه 
آبرسانی معموره در شهرستان بروجن چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: این پروژه سطح 170 هکتار 

را آبرسانی می کند.
وی اف��زود: اعتب��ار ای��ن پروژه ی��ک میلی��ارد و 
400 میلیون تومان بوده اس��ت ک��ه هم اکنون به 

بهره برداری رسیده است.
وی عنوان کرد: این پروژه با مش��ارکت کشاورزان 
و جهاد کشاورزی انجام شده اس��ت که امیدواریم 
نقش مهمی در توسعه کشاورزی و تولید محصول 
کش��اورزی و باال رفتن درآمد کش��اورزان منطقه 
داشته باشد.فرماندار بروجن ادامه داد: شهرستان 
بروجن یکی از مراکز مهم کشاورزی استان به شمار 
می رود که به واسطه داشتن شرایط مناسب و خاک 
حاصلخیز ظرفیت توس��عه در بخش کشاورزی را 
دارد. استفاده از تجهیزات مدرن آبیاری کشاورزی 
نقش مهمی در کاهش مصرف و ب��اال رفتن تولید 

محصول دارد.
وی تأکید کرد: استفاده از تجهیزات مدرن آبیاری 
کش��اورزی نقش مهمی در کاهش مص��رف و باال 
رفت��ن تولید محص��ول دارد.فیاضی عن��وان کرد: 
کشاورزان باید از شرایط مناسب اکنون برای تجهیز 
کردن مزارع کش��اورزی خود ب��ه تجهیزات مدرن 
آبیاری بهره بگیرند و در مس��یر توسعه کشاورزی 
مزارع خ��ود ت��الش کنند.فرماندار بابی��ان اینکه 
هم اکنون وضعیت آب در منطقه زیاد مناسب نیست 
و خشکسالی وجود دارد، گفت: استفاده از تجهیزات 
مدرن آبیاری مص��رف آب را تا ح��د قابل توجهی 
کاهش می دهد و منابع آب را حفظ می کند.بروجن 
در فاصله 55 کیلومتری ش��هرکرد مرکز اس��تان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

اخبار کوتاه یادداشت اثر عکاس شهرکردی به جشنواره ترکیه راه یافت
اثر عکاس شهرکردی به جشنواره عکس فرهنگ و هنر کشور ترکیه راه یافت.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: احمد تاجی از عکاسان استان موفق به 
کسب مجوز حضور در جشنواره عکس فرهنگ و هنر ترکیه شد.
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رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در س��ال 88، 8۳.8 درص��د از صادرات 
چهارمحال و بختیاری به کش��ور عراق بوده است که این 

رقم در 5 تا 6 ماه اخیر به 56 درصد رسیده است.
نعیم امامی در هفتمین نشست علمی – تخصصی دانش 
توسعه باعنوان»توسعه صادرات با تأکید بر بازار عراق« در 
شهرکرد، اظهار کرد: صادرات نفتی و غیرنفتی کامالً متأثر 

از فضایی است که بر سیاست خارجی کشور حاکم است.
وی افزود: این همان نقطه عطفی است که دولت تدبیر و 
امید بر آن تأکید دارد و با رویکرد لغو تنش های بین المللی، 
هم اندیشی، همکاری و همراهی با جامعه جهانی در این 

مسیر قدم گذاشته اس��ت.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه بخش 
عمده صادرات اس��تان های غرب و جنوب غرب کش��ور 
مانند چهارمحال و بختیاری به کشور عراق است، گفت: 
رشد کشور عراق در این زمینه قبل از حمله داعش به این 
کشور ۳.4 درصد است که این رشد مثبت نسبتاً خوب به 
دلیل ارتباطات و مبادالت تجاری این کشور با کشورهایی 
مانند ایران اس��ت.امامی بابیان اینکه درصد صادرات در 
سال 88 از این استان به عراق نسبت به کل صادرات، 8۳.8 
درصد بوده است، افزود: صادرات چهارمحال و بختیاری به 
کشور عراق از سال 88 تا امروز روند کاهشی داشته است.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری جشنواره روستا گردی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهمن عسگری ر با اشاره به اینکه جشنواره روستا گردی در چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شود، اظهار داشت: این جشنواره در روس��تای تاریخی یاسه چای برگزار می شود.وی 
 افزود: این جشنواره در تاریخ 27 و 28 ش��هریور سال جاری در این روستا برگزار می شود.

وی اذعان داشت: این جش��نواره با هدف رونق اقتصادی، معرفی جاذبه های گردشگری و 
میراث فرهنگی و شناساندن روستاهای یاسه چای برگزار می شود.

بهمن عسگری در ادامه با اشاره به اینکه تورهای رایگانی برای اعزام عالقه مندان از مرکز 

استان به جش��نواره در نظر گرفته اس��ت، بیان کرد: عالقه مندان می توانند برای شرکت 
در این توره��ا از طریق پیامک ثبت نام کنن��د.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روس��تا 
در محور رودخانه زاینده رود اس��ت و این منطقه دارای جاذبه های گردشگری است این 
جشنواره فرصت مناسبی برای توس��عه اقتصادی منطقه به شمار می رود.بهمن عسگری 
تاکید کرد: روستای تاریخی یاسه چای یکی از روس��تاهای قدیمی و دارای بافت تاریخی 
است مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 
 بیان کرد: شرکت کنندگان در تورهای جشنواره از راهنمایی تورگردانها به صورت رایگان

 بهره مند می شوند و جاذبه های گردشگری منطقه را مشاهده می کنند.

وی تصریح کرد: این رقم در 5 تا 6 ماه اخیر به 56 درصد 
رسیده است که این سیر نزولی باید آسیب شناسی شود.

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: مسائل خارجی کشور یعنی داعش و 
تنش های هسته ای سبب شده است ما به اهداف صادراتی 
و آنچه باید، دسترسی پیدا نکنیم و امیدواریم این مسائل 
تا ۳ الی 4 ماه آینده مرتفع شود.امامی بابیان اینکه تا سال 
گذش��ته صادراتی به ارزش بیش از 202 میلیون دالر از 
چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است، گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 97 درصد از برنامه صادرات از این استان 
محقق شده اس��ت که این میزان نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته 19 درصد کمتر اس��ت. وی افزود: کاهش 
کشورهای واردکننده کاال از چهارمحال و بختیاری از دیگر 
مس��ائل موجود درزمینه تجارت خارجی در این اس��تان 
است که نیازمند بررسی اس��ت. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در 
سال های اخیر کشورهای هدف صادراتی این استان، 20 
کشور بوده است که در حال حاضر به 9 کشور کاهش یافته 
است.امامی بابیان اینکه عالوه بر کاهش صادرات کاال از 
استان، واردات به این اس��تان نیز با روند کاهشی روبه رو 
اس��ت، افزود: عمده اقالم وارداتی این استان تجهیزات و 
ماشین آالت اس��ت. وی تصریح کرد: این کاهش نشانگر 
این است که هنوز دایره تحریم ها وجود دارد و این رکود 
در صورتی مرتفع می شود که در سیاست خارجی اتفاق 
مثبتی بیفتد. رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور حل مش��کالت و 
چالش های موجود در این زمین��ه باید فضای فکری را به 

سمت تعامل و همکاری با دنیا پیش ببریم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

سهم کشور عراق از صادرات استان به ۵۶ درصد می رسد

برگزاری تور رایگان در  جشنواره روستاگردی  دربام ایران 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   643 شماره  شناسنامه  دارای  معماريان  حميدرضا  آقای   1048
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالسۀ 3007/93ح10 
تاريخ 93/1/28  توضيح داده كه شادروان مهين دخت تحسينی بشناسنامه 1237 در 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
معماريان ش.ش  ذيل:1- حميدرضا  نامهای  به  يك همسر  و  دختر  يك  و  پسر  يك  به 
والغير.  620 ش.ش  معماريان  احمد   -3  ،143 ش.ش  معماريان  مهشيد   -2  ،643

تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك 
آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر كسی 
م الف:15081  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقديم  شورا  به  ماه  يك   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

1049 خانم فريبا بهراميان دارای شناسنامه شماره 764 به شرح دادخواست به كالسۀ 
2981/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سعيد بهراميان بشناسنامه 10487 در تاريخ 92/9/2 اقامتگاه دائمی خود 
بهراميان  نيلوفر  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه حين الفوت  گفته  زندگی  بدرود 
 -3 1275231314)فرزند(  ش.ش  بهراميان  شادی   -2 1272421597)فرزند(  ش.ش 
والغير. 292)مادر(  ش.ش  رنانی  تركان  بتول   -4 764)همسر(  ش.ش  بهراميان  فريبا 

تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك 
آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر كسی 
م الف:15082  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقديم  شورا  به  ماه  يك   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
احضار متهم

 9109980358201218 پرونده:  شماره   9310100353101966 ابالغيه:  شماره   1050
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930562 شعبه:  بايگانی  شماره 
مختاری  محسن  برای   9109980358201218 كالسه  پرونده  در  كيفرخواست  موجب 
به  رسيدگی  كه  نموده  كيفر  تقاضای  امانت  در  خيانت  اتهام  به  محمدشاهی  احمد  و 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/24 ساعت 10:30 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهمين و در 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی 
می باشد.م الف:15844  دادگستری  عهده  به  نشر  آمد.هزينه  خواهد  عمل  به   غيابی 

سلطانی منشی شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده:9309980358600606  شماره   9310100353101997 ابالغيه:  شماره   1051
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930598 شعبه:  بايگانی  شماره 
برای حميدرضا كمالی  پرونده كالسه 9309980358600606  موجب كيفرخواست در 
رهبر به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/09/01 ساعت 09:00 تعيين  به 
اجرای  به متهم و در  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   با عنايت  گرديده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون  115و180  مواد  مقررات 
كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
رسيدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بديهی  گردد  حاضر  دادگاه 
باشد.م الف:15847  می  دادگستری  عهده  به  نشر  آمد.هزينه  خواهد  عمل  به   غيابی 

سلطانی منشی شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  شيرمحمدی  سعيد  خواهان   378/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   1052
وقت  است  نموده  تقديم  فر  شعبانی  مجتبی  طرفيت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
رسيدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/7/29 ساعت 4 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15851 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  جعفری  مهرانگيز  خواهان   489/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   1053
مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت منوچهر مختاری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  3/30عصر  ساعت   93/7/30 مورخه  چهارشنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   19 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15853 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

1054 ابالغ وقت دادرسی به آقای حسين جنتی موضوع شکايت خانم نسيم اسکندرلو 
مبنی بر خيانت در امانت كه تحت كالسه 930348 ثبت شعبه 111 كيفری شده است 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده 
است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری برای يك نوبت در يکی از 
ابالغ  نامبرده  به  بدينوسيله  می گردد  منتشر  و  درج  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های 
می شود كه در تاريخ 93/9/2 ساعت 9/30 جهت رسيدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی 
جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا 
عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف:15854 

فرخنده خوی مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1055 در خصوص پرونده كالسه 1018/93 خواهان جالل هارونی دادخواستی مبنی 
برای روز  است وقت رسيدگی  نموده  تقديم  به طرفيت محمدرضا حويزاوی  الزام  بر 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   8/30 ساعت  مورخ93/8/7  چهارشنبه 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:15855  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1056 در خصوص پرونده كالسه 1014/93ش33 خواهان محمدعلی هارونی با وكالت 
1- آسيه غالمی و 2- علی پرسيوز دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند يکدستگاه 
اتومبيل هيوندا به شماره انتظامی 582د62ايران41 به طرفيت جعفر جهانگيری – مسعود 
93/8/11ساعت  مورخ  يك شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  اكبری 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  11صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:15856 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  قاسمی  مجيد  خواهان   993/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   1057
بر استرداد دو فقره الشه چك به طرفيت سيد محسن رهنمايی تقديم نموده است وقت 
با  است  گرديده  تعيين   11/30 ساعت   93/8/20 مورخ  سه شنبه  روز  برای  رسيدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:15858 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  براهيمی  شهرام  خواهان   504-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   1058
تقويم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت   -2 ريال   22/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
دادخواست 3- هزينه دادرسی 4- الزام به تحويل يکدستگاه اتومبيل به شماره انتظامی 
784757ايران23 به همراه كارت بيمه نامه – معاينه فنی 5- مطالبه اجرت المثل اتومبيل 
به طرفيت سراج رفيعی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/28 ساعت 

5 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15859 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

حسين  وكالت  با  نجاتی  اقدس  خواهان   2047/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   1059
طرفيت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  صالحی  نيره  و  صالحی 
منصوره كرمی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ93/8/3 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15861 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1060 در خصوص پرونده كالسه 983/93 خواهان بهنام قشالقی دادخواستی مبنی بر 
استرداد يك فقره چك به طرفيت محمود صفوی فرزند اسماعيل تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/8/19 ساعت 11 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:15864 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  دهقانی  پرونده كالسه 1800/92 خواهان زهرا  1061 در خصوص 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ابراهيمی  افشين  طرفيت  به  مطالبه  بر 
به مجهول المکان  توجه  با  است  گرديده  تعيين  93/8/3 ساعت 9/30صبح  مورخ  شنبه 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  اين شعبه واقع در  به  رسيدگی 
عدم  صورت  در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:15865  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

 9309980364900670 پرونده:  شماره   9310100354403618 ابالغيه:  شماره   1062
فرزند  سلمانی  رضا  غالم  آقای  اينکه  به  نظر   930640 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادگاههای  تقديم  امانت  در  خيانت  بر  داير  امينی  مجيد  آقای  عليه  شکايتی  آقا  حسن 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
 – نيکبخت  شهيد  خ  باال–  چهارباغ  خ  اصفهان–  در  واقع  اصفهان  شهرستان  كيفری 
اتاق شماره 118 ارجاع و به كالسه  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 
9309980364900670 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/08/06 و ساعت 09:00 
تعيين شده است به علت مجهول المکان  بودن متهم و به تجويز ماده 115 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی  رسيدگی حاضر گردد 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  مديردفتر  حسينی  آمد.م الف:15884  خواهد  عمل  به  غيابی 

كيفری شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی 

 9109980351100671 پرونده:  شماره   9310100351102934 ابالغيه:  شماره   1063
به طرفيت خوانده  دادخواستی  بايگانی شعبه: 910672 خواهان مهدی خداداد  شماره 
منصور قدمی به خواسته تعديل اجاره بها تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9109980351100671 كالسه  به  و  ارجاع   318 اتاق   3 طبقه 
رسيدگی آن 1393/08/03 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن 

دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
دادگاه  يازدهم  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:15886 شعبه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

1064 نظر به اينکه آقای سعيد بادين فرزند حسين به اتهام كالهبرداری حسب شکايت 
آقای حبيب ا... فتحيان فرزند كرمعلی از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 930854د29 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
 امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه
29 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:15892 شعبه 29 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
اينکه آقای سيروس فردين فرزند صدرا... به اتهام ايراد ضرب و جرح  1065 نظر به 
عمدی حسب شکايت آقای منصور احدی پور فرزند باقر از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 930010 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده  ممکن  او 
تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
انتشار آگهی در شعبه 29 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام 
خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.م الف:15893 شعبه 29 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

)سينا(  اعتدالی رضائيان  عليه رضا  خانم شهال صفدری شکايتی  اينکه  به  نظر   1066
مبنی بر تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان دويست و شصت ميليون ريال مطرح 
ماه  يك  حضور  وقت  و  شعبه  اين  ثبت  930154ب2  كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده 
ماده 115  متهم حسب  بودن  به مجهول المکان  توجه  با  آگهی می باشد  انتشار  از  پس 
كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  كيفری  دادرسی  آيين  قانون 
طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاريه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر 
 مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف:15897 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

ناحيه4 اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

حسينی  رضا  سيد  خواهان  1018/93ش33  كالسه  پرونده  خصوص  در   1067
دادخواستی مبنی بر انتقال سند 175 سهم از 700 سهم ششدانگ يك قطعه زمين پالک 
405/591 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به طرفيت رضا انصاری – مرتضی مطاع – 
علی اصغر كاشی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:15909 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

عزيزی  ناصر  آقای  اينکه  به  نظر   1393/6/11- شماره:9310110364900363   1068
فرزند  عبدالرضائی  صديقه  خانم  شکايت  حسب  انفاق  ترک  اتهام  به  جعفر  فرزند 
است  تعقيب  تحت  930740د/30  كالسه  پرونده  در  دادياری  اين  طرف  از  ا...  نعمت 
لذا  است  نگرديده  ممکن  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاريه  ابالغ  و 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
در شعبه  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور 
ناحيه  دادسرای  آتشگاه  خيابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   30
حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خويش  اتهام  به  پاسخگويی  جهت  اصفهان   2
الف:15997  قانونی معمول خواهد گرديد.م  اقدام  انتشار آگهی  تاريخ  از  يکماه  از   پس 

صادقی داديار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 



حضرت محمد )ص( :
 از س��خن چینی و بدگویی دوری گزینید زیرا که 
 چند غذا که مغز راخداوند عزوجل بدگوی بدزبان را دوست ندارد.

1432 جوان و سالم نگه می دارد
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اکس��پریا Z۲ درواق��ع پرچ��م دار نیمه اول ۲۰۱۴ اس��ت. 
این بدین معنا اس��ت که س��ونی در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ 
 میالدی تلفن پرچم دار دیگ��ری را که انتظار می رود نام آن

 Xperia Z3 باشد روانه بازار می کند.
سونی از سال گذشته و برای تلفن های Xperia Z و Z۱ و 
Z۲ از ظاهر مشابه و از یک زبان طراحی واحد استفاده نموده 
است که حاال به نظر برخی از طرفداران این شرکت، تکراری 

شده است.
 تنه��ا چن��د روز از معرف��ی پرچ��م دار سامس��ونگ یعنی

 گلگسی اس 3 گذشته و به نظر می رسد سونی عزم خود را 
برای عرض اندامی دگربار در برابر غول های فناوری دنیا جزم 
کرده و البته در کمال تعجب س��رعتی باورنکردنی را برای 

معرفی محصول جدید خود برگزیده است.
وقتی از یوشیرو مدیر بخش خالقیت موبایل سونی پرسیده 
 Z۱ شده که چرا سونی بافاصله زمانی نسبت کمی نسبت به
تلفن Z۲ را معرفی نموده، گفته است که صنعت موبایل با 
سرعت بسیار باالیی در حال حرکت است و سونی نیز برای 

پاسخ به نیاز بازار پرچم دار جدید خود را بافاصله زمانی کمی 
نسبت به نسخه قبلی عرضه می کند.

 او در ادام��ه صحبت خ��ود تائید نموده که س��ونی همین 

اس��تراتژی را در س��ال ۲۰۱۴ نیز به کار خواه��د گرفت و 
اکس��پریا Z۲ درواقع پرچ��م دار نیمه اول ۲۰۱۴ اس��ت. 
این بدین معنا اس��ت که س��ونی در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ 
 میالدی تلفن پرچم دار دیگری را که انتظار می رود نام آن

 Xperia Z3 باشد روانه بازار می کند.
مدیر بخش خالقیت موبایل سونی همچنین به این موضوع 
اشاره کرده که سونی قصد ندارد روی یک طراحی باقی بماند. 
این جمل��ه احتماالً به این معناس��ت که ژاپنی ها س��خت 
در تالش هس��تند تا طراحی جدیدی را برای نس��ل بعدی 

تلفن های هوشمند خود خلق کنند.
 Z۱ و Xperia Z سونی از سال گذشته و برای تلفن های 
و Z۲ از ظاهر مش��ابه و از یک زبان طراحی واحد اس��تفاده 
نموده است که حاال به نظر برخی از طرفداران این شرکت، 

تکراری شده است. 
به این ترتیب می توان انتظار داش��ت که پرچمدار نیمه دوم 
۲۰۱۴ س��ونی،  با طراحی متف��اوت و جدی��دی روانه بازار 

خواهد شد.

سالح مخوف سونی آماده رقابت با سامسونگ!

لباسش��ویی کش��ویی 
توسط شرکت سوئدی 
عرضه شده است که در 
مصرف آب، ب��رق، پول 
و زم��ان صرفه جوی��ی 
ئ��ل  نو ما « . می کند
ملن��درز« دانش��جوی 
طراحی صنعت��ی دوره 
کارشناسی در مکزیک 
است که یک لباسشویی به نام دینامو برای مسابقات سالیانه 
الکترولوکس طراحی کرده اس��ت؛ این ماشین لباسشویی 
موجب صرفه جوی��ی در آب، برق، پول و زمان می ش��ود؛ 
لباس ها را ب��دون چروک ک��ردن در کمت��ر از ۱5 دقیقه 
می شوید.این لباسشویی لباس ها را استریل و خاک را جذب 

می کند و لباس ها با بخار شسته می شوند.

نمون��ه اولی��ه نس��خه 
س��وم اولین خ��ودروی 
پرنده که در س��ال 9۰ 
طراحی شده بود توسط 
مهن��دس آن، س��اخته 
ش��د. »آئروموبی��ل« 
توس��ط  مهندس��ی به 
نام »اس��تفان کلن« در 
اسلوواکی طراحی شده 
اس��ت که البته، این اولین ماش��ین پرنده در جهان است.

این مهندس ماش��ین پرنده خود را در س��ال 9۰ طراحی 
کرده بود و در سال ۲۰۱۴ نس��خه سوم آن را طراحی کرد؛ 
در حال حاضر این خودروی پرنده یک نمونه اولیه اس��ت.
 این خودرو  ب��ه یک موت��ور Rotax 9۱۲ مجهزاس��ت و

 6 متر طول دارد.

اگرمی خواهید تجربه ای 
منحصربه ف��رد داش��ته 
باش��ید...؛ با این سفینه 
فضایی شخصی یا اتاق 
وحشت معلق بودن در 

هوا را تجربه کنید.
ک��ه  تاق��ک  ا ای��ن   
را  فضای��ی  محی��ط 
نم��وده  شبیه س��ازی 
اس��ت به ش��ما فرصت می دهد که ترس را تجربه کنید.

ضمناً اگ��ر فرزند ش��جاعی دارید که هیچ اس��باب بازی 
برایش جذابیت ندارد کافی اس��ت با پرداخت ۱۰۰ هزار 
دالر او را خوش��حال کنید.در این اتاق��ک همه چیز برای 
 درک فض��ا تعبیه ش��ده و شبیه س��ازی های آن تکمیل

است.

  لباسشویی 
کشویی

 نسخه سوم اولین ماشین 
پرنده در جهان

حاضرید برای ترسیدنتان 
چه قدر هزینه کنید

فرتوتی، آلزایم�ر و کاهش حافظه ناش�ی از 
افزایش سن:

این ش��رایط افول ذهنی که مربوط به افزایش سن 
هس��ت می توانند به تأخیر بیفتن��د و یا جلوگیری 
ش��وند. عالوه بر درگیری با فعالیت روزانه که برای 
مغز مفید هس��ت، یک رژیم متوازن و مرتب غنی 
از اس��یدهای آمینه ضروری، روغن های امگا،مواد 
معدنی و ویتامین ها حافظه تیز و پرشور را به همراه 
دارند. برای اینکه بتوانید م��واد مغذی موردنیاز را 

به مغز خود برسانید از غذاهای زیر استفاده کنید.
 1-ماهی:

پروتئی��ن به عن��وان ی��ک ج��زء درس��اخت 
انتقال دهنده های عصبی یا نوروترانسمیترها)موادی 
که ضربان عصب��ی را ر طول یک س��یناپس انتقال 
می دهن��د(، برای بهب��ود فعالیت ذهن��ی ضروری 
می باشدگذشته از منبع عالی پروتئین، ماهی سرشار 
از روغن های ضروری، از قبیل امگا 3 هس��ت. امگا 
3 از عملکرد مغ��ز محافظت می کن��د. ماهی های 
دریایی غنی ترین منبع اسیدهای چرب می باشند. 
این ماهی ها ش��امل ماهی آزاد، هالیبوت، ماکرل و 

ساردین می باشند.
 2-زغال اخته:

این میوه لذیذ سرش��ار از آنتی اکسیدان های قوی 
اس��ت که رادیکال ه��ای آزاد را که س��بب پیری 
می شوند از بین می برد. همچنین این میوه دارای 
خواصی هست که ش��روع افزایش سن را به تأخیر 
می اندازد. این کار را از طریق حفاظت س��لول های 
 مغ��ز و جلوگی��ری از تخری��ب آن ه��ا به وس��یله

 مواد ش��یمیایی، پالک ه��ا یا ضرب��ه روحی انجام 
می دهد. زغال اخته علیه دیگ��ر فاکتور های عامل 

پیری نیز می جنگد.
3-آجیل و دانه ها:

آجیل و دانه ه��ا غذاهایی ش��گفت انگیز برای مغز 
انس��ان می باش��ند. این غذاها ح��اوی پروتئین و 
اس��یدهای چرب می باش��ند که غ��ده هیپوفیز را 
تحریک می کنند تا هورمون رش��د را آزاد س��ازد. 
هورمون رشد ماده ای اس��ت که بعد از 35 سالگی 

کاهش می یابد و فایده ضد پیری برای مغز دارد. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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سلطنت پادشاه دوراندیش ! 
مرد فقیری به ش��هری وارد شد، 
هن��وز خورش��ید طل��وع نکرده 
بود و دروازه ش��هر باز نشده بود. 
پش��ت در نشس��ت و منتظر شد، 
س��اعتی بعد در را ب��از کردند، تا 
خواست وارد ش��هر شود، جمعی 
او را گرفتند و دست بسته به کاخ 
پادش��اهی بردند، هر چه التماس 
کرد ک��ه مگر من چ��ه کار کردم، 
جوابی نش��نید ام��ا در کاخ دید ک��ه او را بر تخت س��لطنت 
 نش��اندند و همه به تعظی��م و اک��رام او برخاس��تند و پوزش 

طلبیدند.
 چ��ون عل��ت ماج��را را پرس��ید! گفتن��د: »هرس��ال در 
چنی��ن روزی، م��ا پادش��اه خوی��ش را این گون��ه انتخ��اب 
می کنی��م.« روزی ب��ا خ��ود ب��ر اندیش��ید ک��ه داس��تان 
 پادش��اهان پی��ش را بای��د جس��ت ک��ه چ��ه ش��دند و کجا 

رفتند؟
طرح رفاقت با مردی ریخت و آن مرد در عالم محبت به او گفت 
که: » در روزهای آخر س��ال پادشاه را با کش��تی به جزیره ای 
دوردست می برند که نه در آنجا آبادانی است و نه ساکنی دارد 

و آنجا رهایش می کنند.
 بعد همگی برمی گردند و ش��اهی دیگر را انتخاب می کنند.« 
محل جزیره را جویا شد و از فردای آن روز داستان زندگی اش 

دگرگون شد.
به کمک آن مرد، به صورت پنهانی غالمان و کنیزانی خرید و 
پول و وسیله در اختیارشان نهاد تا به جزیره روند و آنجا را آباد 
کنند. س��راها و باغ ها س��اخت. هرچه مردم نگریستند دیدند 
 که برخالف ش��اهان پیش��ین او را به دنیا و تاج وتخت کاری

 نیست. 
چون سال تمام شد روزی وزیران به او گفتند: »امروز رسمی 
است که باید برای صید به دریا برویم.« مرد داستان را فهمید، 
آماده شد و با شوق به کشتی نشست، اورا به دریا بردند و در آن 
جزیره رها کردند و بازگشتند، غالمان در آن جزیره او را یافتند 

و باعزت به سلطنتی دیگر بردند!
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