
روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

Zayande Roud - No. 639, October,17,2011 دوشنبه 25 مهر1390/ 19 ذی القعده 1432 / شماره 639 / 8 صفحه/ 200 توماني

نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
در  همایشی  در  کشور  مسلح 
اصفهان، با بیان این که قانون مرتبط 
به  سربازان  اقتصادی  مباحث  با 
مورد  متاسفانه  اما  رفته  مجلس 
است،  گرفته  قرار  بی توجهی 

تصریح کرد: متاسفانه مسئوالن، گاهی در برخی بخش های بی اهمیت، 
مخارج هنگفتی را هزینه می کنند و این درحالی است که برای هزینه کردن 

در موضوعات مهمی چون امنیت و ...

معاون آموزش متوسطه وزارت 
گفت:  پرورش  و  آموزش 
از  مدارس  هوشمند سازی 
مهم ترین برنامه های اجرایی نظام 
آموزشی کشور محسوب می شود 
میلیارد   32 حاضر  حال  در  و 

تومان برای اجرای این طرح در مدارس کشور اختصاص داده شده است. 
به گزارش مهر، ابراهیم سحر خیز در ...

معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
حال  در  گفت:  اصفهان  استان 
حاضر قانون کار فعلی ایراداتی 
دارد که پیشنهاداتی ازسوی این 
نهاد برای اصالح قانون کار ارائه 
عبدالوهاب  سید  است.  شده 

سهل آبادي در نشست بررسی تعامل ...

معاون آموزش وزارت آموزش و پرورش:
 32 میلیارد تومان به هوشمند سازی 

مدارس اختصاص یافت

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور: 
به مباحث اقتصادی سربازان بی توجهی 

شده است

جامعه    صفحه4

با توجه به ایرادات فعلی قانون کار؛
خانه صنعت و معدن اصفهان پیشنهادات 

اصالح قانون کار را ارائه داده است

سراسري   صفحه 2 

 اقتصاد   صفحه 3

بر اساس تصمیم کمیسیون اعتباري بانك مرکزي:

اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری ممنوع شد
براساس تصمیم کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، اعطای 
جوایز به سپرده قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر 

شکل امکان پذیر نیست.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 

با صدور نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک های دولتی، غیر 
براساس  کرد:  اعالم  بانک  پست  دولتی  و شرکت  دولتی 
شهریور 1390  مورخ 30  جلسه  چهل وچهارمین  مصوبه 
کمیسیون اعتباری مقرر کرد در حال حاضر اعطای جوایز 

به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر 
شکل امکان پذیر نیست.

در این بخشنامه که به امضاء امیرحسین امین آزاد و بهزاد 
واحد های  تمامی  به  مورد  این  شد  تأکید  رسیده  فخار 

آن اجرای  حسن  بر  و  ابالغ  مذکور  بانک های   ذیربط 
نظارت شود.

 به گزارش فارس، ممنوعیت اعطای جوایز شامل حساب های
 قرض الحسنه رایج که عموم مردم در بانک ها دارند،نمی شود. 

با واگذاري بخش هایي از پارك ملي کاله قاضي؛

توسعه ناپایدار اصفهان
همچنان ادامه دارد

صفحه 6

صفـحهصفـحه

قهرماني ايران در قايقراني براي اولین بار در آسیا

طالبيان
 با سه طال تاريخ ساز شد

به انگیزه اكران در اصفهان

اينجا بدون من 
هيچ نيست

بسمه تعالي
اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال 
و بختیاری در نظر دارد جمع آوری حصار اردوگاه دانش 
و  فلزی  قوطی  و  فنس  مصالح  با  چمران  شهید  آموزی 
تهیه مصالح و اجرای حصار سنگی به جای حصار موجود 
)بازسازی حصار اردوگاه( واقع در سامان – ضلع شرقی 
اردوگاه را با برآورد هزینه 1/860/000/000 ریال 
واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مناقصه  طریق  از 
نماید، واجدین شرایط جهت اطالع از چگونگی برگزاری 
مناقصه به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا 
به آدرس شهرکرد – دروازه سامان – مجتمع ادارات – 
اداره کل کمیته امداد امام)ره( استان – اداره تدارکات 
مراجعه و یا با شماره تلفن 2261819-0381 تماس 
در  شرکت  مهلت  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  حاصل 
لغایت 1390/7/30  تاریخ 1390/7/27  از  مناقصه 
 1390/8/11 تاریخ  در  پاکات  بازگشایی  و  باشد  می 
برگزار می گردد. ضمناً کلیه هزینه های مناقصه اعم از 
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد.

اداره کل کميته امداد امام خمينی)ره(
استان چهارمحال و بختياری 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

فراخوان شناسایی 1
خرید و اجرای جرم ریزی نسوز کف کوره 1-25-90بین المللی

90/8/239/9/23نورد 300 و 500

139-90مناقصه2
نگهداری، حفاظت و عملیات مربوط به فضای 

سبز خارج از فنس کارخانه و تاسیسات 
شبکه آبرسانی مربوطه

90/7/2790/8/7

90/7/3090/8/15خرید 33 ردیف مواد نسوز120-90مناقصه3

آگهی فراخوان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

ضمناً لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
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 اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

م الف/10693

نوبت دوم

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در شش ماه نخست سال  جاری 
اشتغالزایی دستگاه های  از تعهدات  73/9 درصد 

اجرایی این استان محقق شده است.
 پرویز سلطانی در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
مالک سنجش تحقق تعهد اشتغالزایی این استان 
ثبت آمار اشتغال دستگاه های اجرایی در سامانه 
در  اشتغال  تعهد  تحقق  افزود:  وی  است.  رصد 
این استان بیش از آمار ثبت شده است که تاکنون 
که  است  نشده  ثبت  رصد  سامانه  در  آمار  این 
مسئوالن دستگاه های اجرایی باید نسبت به ثبت 

این آمار اقدام کنند.
سلطانی خواستار ثبت آمار اشتغال این استان در 
ثبت  آمار  مقایسه  با  گفت:  و  شد  رصد  سامانه 
شده از سوی دستگاه های اجرایی شهرستان  های 
تعهدات  به  فارسان  شهرستان  هفت گانه، 
اشتغالزایی خود عمل کرده است، این شهرستان 
98/4 درصد از تعهدات شش ماه نخست خود را 

عملی کرده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و 

بختیاری با اشاره به میزان تحقق تعهدات اشتغال 
 91 بروجن  شهرستان  افزود:  بروجن،  شهرستان 
شهرستان  درصد،   74/9 اردل  شهرستان  درصد، 
 67/3 شهرکرد  شهرستان  و  درصد   77 لردگان 
درصد از تعهدات اشتغال شش ماه نخست سال 

جاری خود را محقق کرده اند.
کوهرنگ  شهرستان   در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  درصد   35 کیار  شهرستان  در  و  درصد   33

است.  شده  عملیاتی  نخست  ماه  شش  تعهدات 
تحقق  به ضرورت  توجه  با  کرد:  تأکید  سلطانی 
مسئوالن  تمام  استان،  این  اشتغال  تعهدات 
آمار  ثبت  راستای  در  باید  اجرایی  دستگاه های 
برنامه ریزی  با  خود  متبوع  دستگاه  اشتغالزایی 
مناسب و سرعت عمل بیشتر در مسیر عملیاتی 
حرکت خود  شهرستان  اشتغال  تعهدات   شدن 

کنند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال 
از  درصد   73/9 تنها  که  این  بیان  با  بختیاری  و 
تعهدات اشتغال شش ماه نخست سال جاری در 
چهارمحال و بختیاری محقق شده است، گفت: 
و  کیار  شهرستان های  تعهدات  نشدن  عملیاتی 
داشته  آمار  این  در  چشمگیری  تأثیر  کوهرنگ 

است.
وی در ادامه با اشاره به عدم ثبت آمار اشتغالزایی 
تأکید کرد: دستگاه ها  دستگاه ها در سامانه رصد 
ثبت  برای  را  الزم  اقدامات  سریع تر  هرچه  باید 
میزان اشتغال ایجاد شده دستگاه متبوع در سامانه 

رصد انجام دهند. 

خبر

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد:

نوبت اولتحقق 74 درصدی تعهد اشتغال در چهارمحال  و  بختیاری
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معاون فرهنگی تفریحی شهرداری:

 زیر گذر شهدای غزه 
اصفهان به نقش برجسته 

مزین می شود
زیر  گفت:  اصفهان  شهرداری  تفریحی  فرهنگی  معاون 
به  دارد  المللی  بین  جنبه  که  اصفهان  غزه  شهدای   گذر 
زیرگذر  این  بدنه  بر روی دو طرف  برجسته  نقش های 

مزین می شود.
با  ارتباط  در  مهر  با  گفتگو  در  پور  تحویل  اله  حبیب 
برنامه های شهرداری برای بزرگداشت روز حماسه ایثار 
کردن  نهادینه  و  برگزاری  برای  داشت:  اظهار  اصفهان 
ایثار اصفهان  آبان ماه که به عنوان روز حماسه  روز 25 
نامگذاری شده، شهرداری اصفهان برنامه های ویژه ای را 
فضاسازی  داریم  نظر  در  افزود:  گذارد. وی  می  اجرا  به 
میدان  این  از  و  دهیم  انجام  آبان  میدان 25  برای  زیبایی 
روز  این  گرامیداشت  برگزاری  برای  را  شهدا  خیابان   تا 

آذین بندی کنیم.
شد:  یادآور  اصفهان  شهرداری  تفریحی  فرهنگی  معاون 
برای  تا  داده شده  مأموریت  نیز  زیبا  اصفهان  به روزنامه 
گرامیداشت روز حماسه ایثار اصفهان ویژه نامه ای را تهیه 
کند. وی اضافه کرد: همچنین بزرگراه شهید آقا بابایی که 
به عنوان رینگ سرداران شهید است را با فضای سبز و 
بدنه سازی با تصویر های برجسته تزئین می کنیم. تحویل 
پور از برگزاری کنفرانس مقاومت اسالمی در روز های 
افزود:  و  داد  اصفهان خبر  در  امسال  آذرماه  سه و چهار 
350 میهمان داخلی و خارجی در این همایش حضور پیدا 
می کنند. وی ادامه داد: به همین منظور زیرگذر شهدای 
غزه را که جنبه بین المللی دارد به نقش های برجسته بر 

روی دو طرف بدنه این زیرگذر مزین می کنیم. 

و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش گفت: هوشمند سازی مدارس از مهم ترین 
محسوب  کشور  آموزشی  نظام  اجرایی  برنامه های 
می شود و در حال حاضر 32 میلیارد تومان برای 
اجرای این طرح در مدارس کشور اختصاص داده 

شده است.
مراسم  در  سحر خیز  ابراهیم  مهر،  گزارش  به 
افتتاحیه نمایشگاه در مسیر هوشمند سازی مدارس 
اظهار داشت: آموزش و پرورش با تحوالت نوین 
و بنیادین روبه رو شده و آموزش های مدارس باید 

با توجه به این موضع متحول شود.
زمینه های ساماندهی تحوالت  که  این  بیان  با  وی 
شود،  فراهم  باید  آموزشی  نظام  نوین  و  بنیادین 
در  باید  آموزشی  نوین  برنامه های  کرد:  اضافه 
باید مسیر آموزش  تبیین و مسئوالن  سطح جامعه 
و پرورش را به منظور همسو شدن با این تحوالت 

هموار کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به این که در حال حاضر سند تحول آموزش 
و پرورش نهایی شده، تصریح کرد: مسئوالن باید 
از فرصت های موجود در نظام آموزشی به منظور 
استفاده  دانش آموزان  استعداد های  باروری  و  رشد 

کنند.
در  اسالمی  ارزش های  حفظ  ضرورت  به  وی 
و  اسالمی  ارزش های  افزود:  و  کرد  اشاره  جامعه 
دانش آموزان  ویژه  به  و  مردم  میان  در  باید  ایرانی 
احیا و ترویج شود و آموزش دانش آموزان همسو 

با این ارزش ها صورت گیرد.
تحوالت  با  باید  آموزشی  نظام  متولیان 

بنیادین آموزشی آشنا شوند
سحر خیز با بیان این که متولیان نظام آموزشی باید 

با تحوالت بنیادین آموزشی آشنا شوند، تأکید کرد: 
فرهنگ استفاده از ابزار های نوین و تکنولوژی های 
روز دنیا باید در میان مردم ترویج شود و اجرای 
راستای  در  مؤثری  گام  موضوع  این  مناسب 

الکترونیکی شدن مدارس است.
وی با اشاره به این که تمام استان ها باید زمینه های 
الکترونیکی شدن مدارس موجود در سطح کشور 
جدید  رویکرد های  داشت:  بیان  کنند،  فراهم  را 
کشور  سطح  در  موضوع  این  تحقق  با  آموزشی 
با  زمینه  این  در  باید  مردم  و  می شود  نهادینه 
متوسطه  آموزش  معاون  کنند.  همکاری  مسئوالن 
به  توجه  ضرورت  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
اشاره  کشور  سازندگی  راستای  در  معلمان  نقش 
کرد و ادامه داد: هوشمند سازی مدارس نقش این 
پویایی دانش آموزان در  به منظور رشد و  را  افراد 
سطح کشور کم رنگ نمی کند و دستیابی به جامعه 

آرمانی مرهون تالش های این افراد است.
راستای  در  مسئوالن  مشارکت  ضرورت 

الکترونیکی شدن مدارس 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
مسئوالن  تمام  مشارکت  و  همکاری  ضرورت  به 
کرد  اشاره  مدارس  شدن  الکترونیکی  راستای  در 
مهم ترین  از  مدارس  هوشمند سازی  گفت:  و 
کشور محسوب  آموزشی  نظام  اجرایی  برنامه های 
می شود و در حال حاضر 32 میلیارد تومان برای 
اجرای این طرح در مدارس کشور اختصاص داده 

شده است.
وی با اشاره به وجود نرم افزار های مناسب آموزشی 
در سطح کشور تأکید کرد: در حال حاضر استفاده از 
این ابزار ها به منظور رشد و پیشرفت دانش آموزان 

مورد غفلت قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه:
 اینترپل می تواند خاوری را بازگرداند

مراسم  حاشیه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
استان  مطبوعات  منصفه  هیأت  جدید  اعضای  تحلیف 
تهران که در محل دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد 
با بیان این که وظیفه هیأت منصفه مطبوعات انصاف و 
عدل در بررسی تخلفات مطبوعات کشور است، گفت: 
از  را  نباشد خیلی چیزها  آزاد در جامعه  اگر مطبوعات 
دست خواهیم داد. شرط جامعه رشد یافته مطبوعات آزاد 

است که البته باید این قلم با تقوا و عفاف و صداقت و انصاف توأم باشد. وی افزود: 
مطبوعات آزاد و رشد یافته نقش مهمی در هدایت افکار عمومی دارد که بایدها و 
نبایدها هم باید رعایت شود. معاون اول دستگاه قضا با بیان این که نقدپذیری به 
نفع مسئوالن نظام است، گفت: اطالع رسانی شفاف و صادقانه می تواند به مدیران و 
مسئوالن کمک کند و باید مسئوالن نظام از آن استقبال کنند. رئیسی در پاسخ به این 
پرسش که آخرین وضعیت آقای خاوری چگونه است، گفت: اگر ایران بخواهد از 
پلیس بین الملل برای برگرداندن مدیرعامل اسبق بانک ملی استفاده کند مانعی ندارد 

ولی به گفته سخنگوی دستگاه قضا، به صالح خاوری است که بازگردد.

سراسری

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

 32 میلیارد تومان به هوشمند سازی مدارس اختصاص یافت

دادستان عمومی و انقالب اصفهان در واکنش به 
قرار گرفتن نام وی در لیست تحریم منتشر شده از 
سوی سفارت انگلیس اظهار داشت: افتخار می کنم 
برهم  و  با سارقان مسلح  برخورد  راستای  در  که 
بشر  حقوق  ناقض  جامعه،  عمومی  نظم  زنندگان 

شناخته شده ام.
به گزارش ایمنا سفارت انگلیس در ایران در اقدامی 
مغایر با اصول دیپلماتیک و نیز در تضاد با اقدامات 
مرسوم و عرف سفارتخانه ها در کشورهای پذیرنده 
اقدام به انتشار لیستی از مسئوالن ایرانی تحت ادعای 
ناقضان حقوق بشر کرد که به تازگی توسط اتحادیه 

دادستان عمومی و  اند!  اروپا مشمول تحریم شده 
انقالب اصفهان نیز یکی از اسامی منتشر شده در 
بنا بر این گزارش  انگلیس است.   لیست سفارت 
اسامی و تصاویر این افراد در سایت سفارت انگلیس 
منتشر شده که جا دارد دستگاه سیاست خارجی ایران 
نسبت به این نوع اقدامات خصمانه سفارت انگلیس و 
خارج از عرف دیپلماتیک این سفارتخانه که مسبوق 

به سابقه نیز است اقدام مقتضی را صورت دهد. 
انقالب  و  عمومی  دادستان  حبیبی  رضا  محمد 
اصفهان در گفتگو با ایمنا در ارتباط با این تحریم 
اظهار داشت: افتخار می کنم که در راستای برخورد 
عمومی  نظم  زنندگان  برهم  و  مسلح  سارقان  با 

جامعه، ناقض حقوق بشر شناخته شده ام. 
وی ادامه داد: تهیه و اعالم اینگونه لیست ها نشان 

از تعارض عمل و ادعای کسانی است که خود را 
حامی حقوق بشر می دانند. 

کرد:  تصریح  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
افراد مدعی حقوق بشر مردم فلسطین را به خاطر 
دفاع از حق خود تروریست و ما را نیز به علت 
حقوق  به  متجاوزان  با  شرعی  و  قانونی  برخورد 

عموم جامعه ناقض حقوق بشر می خوانند.

اقدام خالف سفارت انگلیس و انتشار لیست؛

دادستان اصفهان در لیست تحریم سفارت انگلیس قرار گرفت

خبر

اروپا و پافشاري بر 
تحریم؛ تغییر فاز در 

راهبرد تقابلي
تصویب دور جدید تحریم هاي ضد ایراني از سوي 
اتحادیه اروپا، این بار به بهانه نقض حقوق بشر را 
که  دانست  تقابلي  راهبرد  در  فاز  تغییر  توان  مي 
بر خالف پافشاري غرب همچنان نتیجه مشخصي 
به  ایران  اسالمي  جمهوري  رفتارهاي  تغییر  براي 

دنبال نداشته است. 
رسمي  مجله  در  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
تن  چند  نام  ماه،  مهر  نوزدهم  در  اروپا  اتحادیه 
در  ایران  اسالمي  جمهوري  رسمي  مقامات  از 
تا  گرفته  قرار  اتحادیه  این  هاي  تحریم  فهرست 
وادار  را  تهران  ها،  تحریم  پیشین  دور  تکمیل  در 
عقیده  به  که  نماید  رفتارهایي  در  نظر  تجدید   به 
 تصویب کنندگان تحریم ناقض حقوق بشر خوانده شده

 است. 
تحریم  ابزار  از  استفاده  و  اروپا  اتحادیه 

براي تغییر رفتار هسته اي ایران 
اتحادیه  کشورهاي  از  برخي  که  شرایطي  در 
تصویب  و  تدوین  در  که  انگلیس  جمله  از   اروپا 
است،  داشته  عهده  بر  را  اساسي  نقش  ها  تحریم 
حقوق  نقض  زمینه  در  اتهاماتي  معرض  در  خود 
بر  فشار  اعمال  دارند،  قرار  معترض  شهروندان 
ایران از طریق تداوم روندهاي  جمهوري اسالمي 
تقابلي، زیر عنوان دفاع از حقوق شهروندان ایراني، 
هاي  سیاست  زمینه  در  را  جدي  بسیار  سئواالت 
 یک بام و دو هواي اروپائیان به ذهن ناظران متبادر 
مي سازد.  تدوین و تصویب تحریم هاي ضد ایراني 
از سوي اتحادیه اروپا را مي توان موضوعي دانست 
از  اروپایي  پیروي برخي کشورهاي  با  ابتدا  از  که 
داشته پیوند  واشنگتن  ایراني  ضد  هاي   سیاست 

 است. 
شوراي  چون  المللي  بین  نهاد  شدن  وارد  از  پس 
امنیت سازمان ملل به معرکه تصویب تحریم هاي 
ضد ایراني، از سال 1385 تاکنون شش قطعنامه بر 
جمهوري  اي  هسته  پرونده  واسطه  به  تهران  ضد 
به  آفریني کشورهاي غربي  نقش  با  ایران  اسالمي 
این  از مجموع  که  به تصویب رسید  آمریکا  ویژه 
تحریم  اعمال  موضوع  با  مورد  چهار  ها  قطعنامه 
چهارم  دور  از  پس  است.  شده  تنظیم  و  تدوین 
کشورهاي  سران  امنیت،  شوراي  هاي  تحریم 
تصمیم   1389 سال  ماه  خرداد  اواخر  در  اروپایي 
گرفتند تحریم هاي دیگري را خارج از چارچوب 
آخرین قطعنامه تحریمي موسوم به 1929 بر ایران 

تحمیل کنند. 
و  روسیه  چون  کشورهایي  مقاومت  از  پس 
در  که  غربي  کشورهاي  خواست  برابر  در   چین 
یافت،  مي  انعکاس  ها  تحریم  اولیه  نویس  پیش 
با  جداگانه  صورت  به  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 
تا  کردند  سعي  جدید  هاي  تحریم  ریزي  طرح 
را  ملل  سازمان  قطعنامه  ضعف  نقاط  ممکن  حد 
پوشش داده و به اصطالح راه هاي گریز تهران از 
تحریم ها را مسدود نمایند. در این پیوند پس از 
اعمال تحریم هاي جدید واشنگتن، وزراي خارجه 
گذشته  سال  مردادماه  اوایل  در  اروپا  شوراي 
محدودیت هایي در سرمایه گذاري هاي خارجي 
در صنایع نفت و گاز و صنایع پاالیشگاهي اعمال 
به بخش هایي چون  آن  دامنه  ادامه  کردند که در 
بیمه، صدور  بانکداري، کشتیراني، ترابري هوایي، 
اروپایي  مقامات  یافت.  مي  تسري  و...  روادید 
رفتار  تغییر  ها،  تحریم  تشدید  از  را  خود  هدف 
و  اي  هسته  موضوع  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
اعالم  آینده  مذاکرات  براي  سازي  زمینه  ادامه   در 

کردند. 
 ورود تقابل اروپایي به فاز اتهامات حقوق 

بشري 
پرونده  سر  بر  غربي  کشورهاي  مقامات  هرچند 
را  مقصود  مستقیم  صورت  به  ایران  اي  هسته 
استفاده ابزاري از تحریم ها براي وا داشتن تهران 
به تمکین در برابر خواست جامعه جهاني در زمینه 
تعلیق تمامي فعالیت هاي هسته اي اعالم داشته و 
با  تعامل  در  را  هویج  و  چماق  سیاست  عمل  در 
اما به نظر مي رسد جنس  ایران در پیش گرفتند، 
تالش  اتهام  از  متفاوت  بشري  حقوق  اتهامات 
جمهوري اسالمي ایران براي دستیابي به تسلیحات 

اتمي است. 
نقض  محوریت  با  تهران  ضد  بر  اتهامات  ایراد 
مخالفان،  سرکوب  شهروندي،  اساسي  حقوق 
سانسور،  و  اطالعات  به  دسترسي  سازي   محدود 
بي توجهي به حقوق سیاسي، مذهبي و اجتماعي 
افراد و نهادهاي غیر دولتي و... در شرایطي از سوي 
کشورهاي غربي افزایش یافته که از سوي مقامات 
و رسانه هاي غربي ادعا مي شود وضعیت حقوق 
وخیمي  مرحله  به  ایران  در  گذشته  سال  در  بشر 

رسیده است. 
به موازات اقداماتي نظیر تعیین گزارشگر ویژه از سوي 
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، براي بررسي وضعیت 
حقوق شهروندان ایراني در خرداد ماه سال جاري، 
حقوق  اتهامات  جنس  از  فشارهایي  گرفتن  شدت 
بشري از سوي کشورهاي غربي، پروسه اي است که 
 پس از به نتیجه نرسیدن اعمال فشارهاي هسته اي کلید

 مي خورد. 
بر  بشري  حقوق  هاي  تحریم  جدید  دور  اعمال 
جمهوري  رسمي  مقامات  شمار  که  تهران  ضد 
اسالمي ایران را به 92 نفر در فهرست تحریم هاي 
توان  مي  که  است  موضوعي  رساند؛  مي  اروپایي 
منطقه  اخیر  تحوالت  در  حتي  را  آن  هاي  ریشه 
باورند  این  بر  از کارشناسان  جستجو کرد. گروهي 
در  و  گانه  چند  ماهیتي  با  مذکور  هاي  تحریم  که 
 اصطالح یک تیر و دو نشان تنظیم و تصویب شده

 است. 

نصف النهاز

بنا بر گزارش ایندیپندنت:
آدام وریتی، مأمور براندازی دولت ایران

یک روزنامه غربی با ارائه گزارشی از دالیل استعفای وزیر 
دفاع انگلیس، جزئیاتی از اقدامات آدام وریتی، سفرهای 
او به تهران و مأموریتش برای سرنگون کردن دولت ایران 
نویسد:  می  گزارش خود  در  ایندیپندنت  برداشت.  پرده 
هر چند آدام وریتی دوست نزدیک لیام فاکس، سمتی در 
دولت انگلیس نداشت، اما با این وجود ارتباطات نزدیکی 
با موساد و نومحافظه کاران آمریکا داشت. این روزنامه در 

ادامه می نویسد: وریتی چندین بار به تهران سفر کرده و مالقات هایی را با برخی 
افراد انجام داده بود. وی در ابتدا مأموریت داشت تا دولت احمدی نژاد را سرنگون 
کند، اما بعدها و در سال 2009 با یکی از نزدیکان رئیس جمهور ایران دیدار کرده 
بود. آدام وریتی، شخصی است که لیام فاکس به واسطه دوستی با وی مجبور به 
استعفا از سمت وزارت دفاع انگلیس شد. وریتی از سال ها قبل یعنی زمانی که 
فاکس وزیر دفاع دولت در سایه انگلیس بود تا همین چند روز قبل خود را مشاور 
ارشد لیام فاکس می نامید و بدین ترتیب در امور زیادی از لیبی گرفته تا پرونده 

هسته ای ایران دخالت می کرد.

مدودوف: 
پوتین محبوب تر از من است

دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ابراز عقیده کرد 
بازگشت مجدد والدیمیر پوتین به کرملین، روسیه را از 

مسیر مدرن سازی دور نخواهد کرد.  
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهوری روسیه 
در سخنانی در جمع حامیان خود به ناامیدی کسانی که از 
شرکت نکردن وی در دوره دوم ریاست جمهوری به وجود 
آمده، اشاره کرد و گفت: بازگشت والدیمیر پوتین به قدرت 

و ریاست جمهوری، روسیه را از مسیر مدرن سازی خارج نخواهد کرد. مدودف افزود: 
هم من و هم نخست وزیر)پوتین( افراد عملگرا هستیم و بنابراین الزم بود تا بهترین راه 
را برای رسیدن به اهداف متقابل سیاسی پیدا کنیم. رئیس جمهوری روسیه گفت: گرچه 
من یک سیاستمدار محبوب و مردمی هستم، اما پوتین محبوب تر است، بنابراین وی از 
سرمایه سیاسی بزرگ تری برای برخورد با چالش های گوناگون کشور برخوردار است. 
وی رابطه خود با پوتین را 20 ساله و برادرانه توصیف کرد و گفت: این انتقال قدرت از 
وی به نخست وزیر، اصالحات را به تأخیر نخواهد انداخت و نباید طرفدارانش از آینده 

ناامید شده و بیم داشته باشند.

جهان نما 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: به طور میانگین در طول 
 برنامه چهارم توسعه، 36/4 درصد از جمعیت استان از خدمات

 بیمه های درمانی استفاده کرده اند.
به گزارش مهر، محمد محمد زاده در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان، ضمن تشریح سند راهبردی رفاه و تأمین اجتماعی اصفهان 
استان  درمانی  بیمه  خدمات  از  برخورداری  میزان  با  ارتباط  در 
اصفهان اظهار داشت: به طور میانگین در طول برنامه چهارم توسعه، 
استفاده  درمانی  بیمه  از خدمات  استان  از جمعیت   36/4 درصد 
استان  در  درمانی  از خدمات  برخورداری  نرخ رشد  و  اند  کرده 

اصفهان منهای 4/7 درصد بوده است.
وی افزود: متوسط نرخ رشد ساالنه خدمات بازتوانی، توانمند سازی 
 و اشتغال در طول برنامه چهارم 18 درصد در بخش بهزیستی و 

استان  بهزیستی  مدیرکل  است.  بوده  امداد  بخش  در  درصد   15
نرخ رشد ساالنه خدمات  متوسط  اضافه کرد: همچنین  اصفهان 
توانبخشی بهزیستی در طول برنامه چهارم به میزان 7/7 درصد 
بوده است. وی ادامه داد: رشد مداخله مثبت در بخش بهزیستی در 
جهت ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده 10/6 
درصد است. محمد زاده با اشاره به تدوین سند راهبردی رفاه و تأمین 
اجتماعی بیان داشت: تأمین مسکن مددجویان، ایجاد اشتغال پایدار 
برای جامعه هدف، تأمین هزینه های ازدواج و جهیزیه، ساماندهی 
از جمله  آمار طالق  افزایش  و  خانگی  ها، خشونت های  خیریه 
دغدغه های اصلی بهزیستی در تهیه و ارائه این سند بوده است. 
وی افزود: چشم انداز این سند دستیابی به جامعه ای برخوردار از 
سالمت، رفاه، امنیت و عدالت و تأمین اجتماعی، متکی بر اصول 

مدیرکل  است.  انقالبی  و  ملی  اسالمی،  ارزش های  و  اخالقی 
بهزیستی استان اصفهان با بیان این که موضوع تأمین اجتماعی و 
رفاه همچون توسعه اجتماعی چند بعدی است و تنها در رشد 
و رونق اقتصادی و برخورداری مادی خالصه نمی شود بلکه به 
موضوع عدالت، مشارکت، کیفیت زندگی و نیروهای انسانی می 
پردازد، تصریح کرد: خدمات رفاه و تأمین اجتماعی حیاتی بوده و 
خطر و زیان ناشی از عدم تحقق آن بر جامعه محلی، ملی و بین 
المللی اثر منفی می گذارد. وی با اشاره به این که ارتقای سطح رفاه 
و تامین اجتماعی جامعه هدف در برنامه پنجم توسعه از اهداف 
کالن این سند است، تأکید کرد: برنامه ریزی های کالن در زمینه 
تأمین اجتماعی و رفاه بدون توجه به جزئیات و گروه های هدف 

خاص امکان پیشرفت و حل مسائل را نخواهد داشت.

در طول برنامه چهارم توسعه؛

36/4 درصد مردم اصفهان از خدمات بیمه های درمانی استفاده کرده اند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در این استان 140 هزار کندوی زنبور عسل پرورش 
داده می شود و هر سال در فصل تابستان نیز حدود 120 هزار کندوی 

زنبور عسل از سایر استان های کشور به استان کوچ می کنند.
برزو هیبتیان درگفتگو با مهر، استان چهارمحال و بختیاری را یکی 
از استان های مستعد پرورش زنبور عسل در کشور دانست و اظهار 
داشت: وجود بیش از یک هزار و 400 گونه گیاهی که 400 گونه آن 
دارویی شناسایی شده، این استان را به عنوان پایلوت گیاهان دارویی 

در کشور معرفی کرده است.
وی افزود: وجود 46 هزار هکتار باغ و گیاهان زراعی از قبیل کلزا، 
یونجه، شبدر و آفتابگردان در استان، زمینه مناسبی را برای پرورش 
زنبور عسل فراهم نموده است. وی ادامه داد: در استان 140 هزار 

کندوی زنبور عسل پرورش داده می شود و هر سال در فصل تابستان 
نیز حدود 120 هزار کندوی زنبور عسل از سایر استان های کشور به 

استان چهارمحال و بختیاری کوچ می کنند.
 برزو هیبتیان با بیان این که در این استان یک هزار و 200 نفر زنبوردار 
به امر زنبورداری مشغول هستند، تصریح کرد: هر ساله حدود هزار 
تن عسل از زنبورستان های استان استحصال می شود.  معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با اشاره 
به این که تاکنون زنبورداران این استان مشمول بیمه نبوده اند، تصریح 
کرد: با توافق به عمل آمده با بیمه تأمین اجتماعی، تمامی زنبورداران 
زیر 50 سال اعم از زن و مرد مشمول بیمه تأمین اجتماعی و استفاده از 
مزایای آن، بازنشستگی و از کار افتادگی می شوند همچنین زنبوردارانی 
که بیمه هستند در این بخش شامل بیمه تکمیلی می شوند. وی بیان 

داشت: بدین منظور زنبوردارن با ثبت نام در اتحادیه زنبورداری استان 
و یا شرکت تعاونی زنبورداری شهرستان خود و معرفی از سوی 

اتحادیه به بیمه، از مزایای آن بهره مند شوند. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی:

140 هزار کندو زنبور عسل در چهار محال و بختیاری پرورش داده می شود
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استانداري  اقتصادي  امور  هماهنگي  کل  مدیر 
چهارمحال و بختیاري گفت: مصرف فرآورده هاي 
هدفمندي  قانون  اجراي  از  بعد  استان  این  نفتي 

یارانه ها 22 درصد کاهش یافت.
علي شهریارپور در گفتگو با ایرنا گفت: این میزان 
میلیون و 867  کاهش مصرف، صرفه جویي 91 

همراه  به  بختیاري  و  چهارمحال  براي  را  لیتري 
داشته است.

در  جویي  صرفه  میزان  این  داشت:  اظهار  وي 
مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و بنزین 

بوده است.
سوخت  مصرف  کاهش  به  اشاره  با  پور  شهریار 

در دیگر بخش ها بیان داشت: با مقایسه مصرف 
در بازه زماني پنج ماهه قبل از اجراي هدفمندي 
از اجراي آن، 20 درصد صرفه جویي در  با بعد 
مصرف گازوئیل در مرغداري ها مشاهده مي شود. 
 13 خانگي  گاز  مصرف  مدت،  این  در  همچنین 
یافته  کاهش  درصد  شش  تجاري  گاز  و  درصد 

است.
شهریار پور تأکید کرد: این در حالي است که در 
همین مدت شش هزار و 508 مشترک جدید گاز 

به تعداد مشترکان قبلي افزوده شده است.
وي با بیان این که میزان صرفه جویي در مصرف 
گاز استان یک هزار و 300 هزار متر مکعب بوده 
با این میزان صرفه جویي مي توان  است، افزود: 
مصرف سوخت 20 هزار مشترک جدید را پوشش 

داد.
استانداري  اقتصادي  امور  هماهنگي  کل  مدیر 

تکنولوژي  تغییر  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال 
مصرف  در  جویي  صرفه  صنعتي،  واحدهاي 
الگوي مصرف  بهبود  برق،  قطعي  کاهش  انرژي، 
و  سوخت  قاچاق  کشاورزي،کاهش  بخش  در 
مدیریت مصرف بهینه کاالهاي ضروري خانوارها 
یارانه ها  قـانون هدفمندي  آثــار مثبت اجراي   از 

است.
وي استفاده مطلوب از ناوگان حمل و نقل را از 
دیگر اثرات اجراي قانون هدفمندي یارانه ها در 

این استان عنوان کرد.

 مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان این که برنامه 
توسعه مشاغل شهری اصفهان تدوین شد، گفت: برنامه توسعه 
امکانات،  به  توجه  با  مطلوب  فضایی  اصفهان  شهر  مشاغل 

فرصت ها و محدودیت ها ایجاد می کند.
مسعود صفاری پور در جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان 
با تشریح سند توسعه مشاغل شهری شهر اصفهان اظهار داشت: 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان با هدف 
ایجاد هماهنگی و همکاری در راستای ساماندهی مشاغل اقدام به 

تدوین برنامه توسعه مشاغل شهری شهر اصفهان کرده است.
وی در مورد اهداف سند توسعه مشاغل شهری شهر اصفهان 
ارتقا  اصفهان،  شهر  خدمات  و  کاال  توزیع  نظام  بهبود  گفت: 
مشاغل  با  ارتباط  در  اصفهان  شهر  بین المللی  و  ملی  جایگاه 
شهری و اصناف، بهبود محیط زیست شهری و فرهنگ سازی 
در راستای تحقق برنامه توسعه مشاغل از جمله اهداف کالن 

این برنامه است.
برنامه  داد:  ادامه  اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل 
توسعه مشاغل شهر اصفهان فضایی مطلوب با توجه به امکانات، 

فرصت ها و محدودیت ها ایجاد می کند.
وی افزود: تشکیل تیم های سرمایه گذار از اصناف برای ایجاد 
سنتی  فروشگاه های  ساماندهی  طرح  تهیه  صنفی،  مجتمع های 
و کوچک غیر تولیدی از جمله اقدامات برنامه توسعه مشاغل 

شهری در سال 90 از سوی مجمع امور صنفی است.
اساس  بر  برنامه  این  در  اصفهان  شهر  کرد:  اضافه  صفاری پور 
واقعیت ها و اسناد فرا دستی می تواند عالوه بر جنبه های اخالقی 
و معنوی کسب و کار به لحاظ تأمین خدمات تجاری و خرده 
توریسم و  توسعه صنعت  ایجاد زیرساخت های  فروشی شهر، 
دارای  شهری  پایدار  توسعه  شاخص های  ارتقا  و  گردشگری 

مشخصاتی باشد.
وی تصریح کرد: مشاغل شهری توسعه یافته با رعایت شاخصه 
های توسعه پایدار، تأمین کننده باالترین درجه از کیفیت محیط 
زیست، نحوه، سرعت و امنیت در تأمین کاال و ارائه خدمات 

نسبت به سایر کالنشهرهای منطقه است.
امر  در  داد:  ادامه  اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل 
مشاغل متولیان متعددی از جمله استانداری، سازمان بازرگانی، 
امور صنفی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان،  مجمع 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان، سازمان جهاد کشاورزی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  استان، 

استان و شهرداری اصفهان دخیل هستند .
مشاغل  ساماندهی  و  توسعه  برنامه  کلیات  شد:  یادآور  وی 
راهبردهای  و  کالن  اهداف  چشم انداز،  شامل  اصفهان  شهر 
کارشناسی  کمیته های  تشکیل  و  الزم  مطالعات  طی  برنامه، 
استان  مشاغل  ساماندهی  کمیته  جلسات  در  و  تدوین 
امور  کارگروه  جلسه  همچنین  و  استانداری  ریاست  به 
شده، یاد  موارد  تصویب  و  تأیید  ضمن  استان   اقتصادی 

اقدامات اعضای برنامه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
اختصاص 23 میلیارد تومان به پروژه هاي عمراني 

 23 گفت:  اصفهان  استانداري  توسعه  و  ریزي  برنامه  معاون 
استان  عمراني  هاي  پروژه  احداث  براي  اعتبار  تومان  میلیارد 
در سال 90 اختصاص یافت که 10 درصد از اعتبارات مصوب 
استان براي احداث 274 باب پروژه تخصیص داده شده است.

 وي اظهار داشت: از سال 89 تا هفته دولت سال جاري حدود 
دو هزار و 500 پروژه عمراني استاني، ملي استاني و ملي در 
استان اصفهان به بهره برداري رسید که در سه دهه گذشته بي 

سابقه بوده است.
اجرا در سال  پروژه هاي در دست  تعداد  به  اشاره  با  همدانیان 
90 که بالغ بر چهار هزار و 500 پروژه مي باشد، اضافه کرد: 
اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي داده شده به استان کافي 
نیست و باید مردم در طرح هاي عمراني استان مشارکت همه 

جانبه داشته باشند.
وي رتبه استان اصفهان را از لحاظ تخصیص اعتبارات عمراني 
استاني در سال 90، هفتم عنوان کرد و ادامه داد: رتبه این استان 
ام  سي  جایگاه  در  عمراني  اعتبارات  سرانه  لحاظ  از  همچنین 

کشور قرار دارد.
جهات  جمیع  از  را  استان  گذشته  سال  دو  عملکرد  همدانیان 
نسبت به سال هاي مشابه افتخار آمیز دانست و اظهار داشت: 
بحث آب و محیط زیست از دغدغه هاي اصلي مدیریت کالن 

استان و حتي کشور محسوب مي شود.
پیشتازی اصفهان در تدوین اسناد باالدستی 

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان نیز در ادامه گفت: اصفهان 
در تدوین اسناد باالدستی از تهران پیشتازتر است و اسناد این 
کشور  استان های  سایر  برای  الگویی  عنوان  به  می تواند  استان 

باشد.

علیرضا همدانیان با بیان این که استان اصفهان در تدوین اسناد 
این  در  ماه  داشت: هر  اظهار  است،  تهران جلوتر  از  باالدستی 
شورا یک سند از سوی دستگاه های اجرایی برای تعیین وظایف 
ارائه  سازمان  آن  توسعه  پنجم  برنامه  در  الزم  راهکارهای  و 

می شود.
معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان افزود: اسناد راهبردی برای 
هر دستگاه که به صورت پنج یا 10ساله تنظیم می شود، کمک 

شایانی به توسعه و پیشرفت استان و کشور می کند.
تهران  از  باالدستی  اسناد  تدوین  در  اصفهان  کرد:  تصریح  وی 
پیشتازتر است و اسناد این استان می تواند به  عنوان الگویی برای 
دستگاه های  به  همدانیان خطاب  باشد.  کشور  استان های  سایر 
استان تأکید کرد: دستگاه های اجرایی در ارائه این سند راهبردی 
عالوه بر بیان دغدغه ها و مشکالت به وظایف آن دستگاه در 

طول برنامه پنجم توسعه توجه بیشتری داشته باشند.

مدیر کل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خبر داد:

افت22 درصدی مصرف فرآورده هاي نفتي در چهارمحال و بختیاري 

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه

مدیریت کدخدایی تخم مرغ 
روایت شده که در روستایی سر گاو در خمره گیر کرد. 
صاحب گاو و صاحب خمره هر دو نگران و امیدوار 
سراغ کدخدا رفتند تا مگر به لطف هوش سرشارش 
گره از کار آنها باز کند. کدخدا بعد از بررسی جوانب 
کار رو به آنها کرد و گفت: راه حل مشکل ساده است، 
سر گاو را ببرید... روستائیان چنان که امر شده بود 

اقدام کردند، ولی سر گاو داخل خمره افتاد.
کدخدا در پاسخ به سئوال آنان که کدخدا اکنون چه 
این  پایان  بشکنید. در  را  کنیم، گفت: خوب خمره 
ماجرا روستائیان شاهد گریه کدخدا بودند. علت را که 
جویا شدند کدخدا با غصه فراوان گفت: من نمی دانم 
شما بعد از من چگونه مشکالت خود را حل خواهید 

کرد.
حکایت بازار تخم مرغ ایران این روزها شباهت زیادی 
به راه حل کدخدای معروف دارد و به نظر می رسد 
که قرار است این سبک مدیریت یک الگوی رفتاری 
در سطوح مختلف مدیریت اقتصاد کشور باشد. سال 
گذشته به علت بیماری، بخش قابل توجهی از ظرفیت 
بالقوه تولید تخم مرغ کشور به بالفعل تبدیل نشد. 
همزمان با شروع روند افزایشی قیمت بحث واردات 
از کشورهای مختلف از جمله ترکیه و چین مطرح 

شد.
مسئوالن تعاونی های مرتبط با مرغ داران اعالم کردند 
که واسطه ها قیمت را باالتر از حد متعارف رسانده اند 

و مقصر آنها هستند.
پس از چند روز از مطرح شدن بحث واردات و عدم 
کاهش قیمت تخم مرغ، وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت تازه تأسیس تجارت... اعالم کرد که مهلت 25 

روزه برای رفع کمبود در بازار نیاز دارد.
 نهادهای مرتبط با دولت توزیع بدون واسطه تخم مرغ
خود  به  کاهشی  روند  ها  قیمت  کردند.  شروع  را 

گرفت.
مصرفی  کاالهای  حوزه  در  مشکل  یک  که  زمانی 
جامعه رخ می دهد باید به این نکته توجه کرد که 
مشکالت در یک شب به وجود نیامده اند و به طور 
حتم پیش زمینه هایی دارند و ما اولین افرادی نیستیم 
که به مشکل بر خورد می کنیم و به طور یقین موارد 
مشابه در کشور یا سایر مناطق جهان بوده است و 
تنها کمی در مختصات و شرایط آن تغییر ایجاد شده 

است.
در مدیریت تخم مرغی بخش اقتصادی دولت اتفاقات 

مدل کدخدا به راحتی قابل رصد کردن است:
با عدم اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها 
بخش تولید با مشکل روبه رو می شود. به علت بروز 
بیماری بخشی از ظرفیت تولید این محصول با مشکل 
مواجه می شود. با انجام واردات بخش تولید مورد 

هجمه قرار می گیرد.
تولید کننده )مهلت 25 روزه( مشخص  بر  با فشار 
نیست قرار است ثابت شود که تولید کنندگان به عمد 
تولید را متوقف کردند یا قرار است با فشار بر ظرفیت 
موجود، ساختار را با بهره برداری بی برنامه تخریب 

کنند.
بحث جدی واردات مطرح می شود، البته باز هم نام 

چین مطرح است.
در نهایت دولت وارد نظام عرضه و توزیع می شود 

و ...
و اکنون این سئوال مطرح است که اگر جامعه ما چنین 
مدیرانی را از دست بدهد چه طور مشکالت خود را 

حل کند؟

واردات یک میلیارد دالری 
برنج، دائمی خواهد شد؟

نیمه اول سال  ایران در   بر اساس آمارهای گمرک 
از مرز 650 هزار تن  میزان برنج وارداتی به کشور 
عبور کرده است و در صورتی که این روند ادامه پیدا 
کند در پایان سال میزان واردات برنج به کشور از مرز 
1/2 میلیون تن عبور خواهد کرد و این در حالی است 
که به گفته فعاالن کشاورزی، تولید برنج داخلی به مرز 
2/3 میلیون تن رسیده که نسبت به سال 89 نشان از 

رشد 10 درصدی دارد.
در فرایند تنظیم بازار و صدور مجوز برای واردات 
برنج، قرار بر این است که وزارت جهادکشاورزی با 
مشاورت مسئوالن استان های تولید کننده برنج کشور 
میزانی برای واردات مجاز برنج تعیین کند، بر اساس 
برآوردهای اولیه، میزان مجاز واردات از سوی وزارت 
کشاورزی در سال جاری معادل 700 هزار تن اعالم 
شده و هرچند میزان واردات صورت گرفته هنوز از 
این مرز عبور نکرده است ولی با توجه به آن که تمامی 
این واردات در نیمه اول سال صورت گرفته و هنوز 
هیچ محدودیتی برای واردات برنج در ماه های آتی 
اعالم نشده می توان انتظار داشت که واردات با شتابی 

که پدید آمده است ادامه پیدا کند.
آمارها نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی 
از 27 سنت در سال 80 به 85 سنت در  به کشور 
سال 90 رسیده است، )متوسط قیمت هر کیلو برنج 
وارداتی در نیمه اول سال جاری معادل 913 تومان 
بوده است( و این موضوع باعث شده در عین حال 
که تا حدودي میزان واردات برنج از یک میزان ثابتی 
سه  طی  برنج  واردات  هزینه  است،  بوده  برخوردار 
سال گذشته به مرز یک میلیارد دالر نزدیک شود و 
این موضوع تنها در شرایطی قابل اصالح است که 
استراتژیک محصول  این  داخلی  تولید  رشد   شاهد 

باشیم.
 زیرا بنابر پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان های
بین المللی ناظر بر بازار مواد غذایی از جمله فائو، 
روند رو به رشد مواد غذایی از جمله برنج متوقف 
نخواهد شد و ممکن است با توجه به رشد اقتصادی 
و افزایش مصرف داخلی قطب های صادراتی برنج 
در آسیا از جمله هند، شاهد کاهش صادرات این 
کشورها نیز باشیم و این موضوع از هم اکنون برای 

ایران به یک چالش تبدیل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خبر داد:

فروشگاه های سنتی و كوچک غیر تولیدی اصفهان ساماندهي مي شوند

رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: 
ایراداتی دارد که  در حال حاضر قانون کار فعلی 
قانون  اصالح  برای  نهاد  این  ازسوی  پیشنهاداتی 

کار ارائه شده است.
بررسی  نشست  در  سهل آبادی  عبدالوهاب  سید 
تعامل بیشتر بخش خصوصي، دولتي و هم اندیشی 
در خصوص مسایل کار و تولید استان اصفهان با 
اشاره به این که قانون کار فعلی ایراد دارد، اظهار 
داشت: قانون 60 سال سن و 10 سال سابقه وجود 
دارد و با این وجود اگر همین قانون درست اجرا 

شود ما راضی هستیم.
و  صنعت  خانه  طرف  از  پیشنهاداتی  افزود:  وی 
معدن استان اصفهان برای اصالح قانون کار ارائه 

شده است.
بیان  اصفهان  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
شان  جهت  به  باید  کارفرمایان  کارت  داشت: 

کارفرما پیگیری، اجرا و صادر شود.
از سوی خانه  فعالیت های صورت گرفته  به  وی 

صنعت و معدن استان اصفهان برای حل مشکالت 
صنعتگران اشاره کرد و گفت: بر اساس رایزنی ها 
بیمه های گروهی  برای  ایران و هماهنگی  بیمه  با 
معدنکاران  و  صنعتگران  برای  ویژه اي  تخفیفات 

استان در نظر گرفته شده است.
انعقاد  حال  در  تفاهمنامه هاي  درباره  سهل آبادی 
میان خانه صنعت و معدن استان با اداره استاندارد 
و سازمان صنایع و معادن سابق خاطرنشان کرد: 
در این زمینه با سازمان محیط زیست تفاهمنامه اي 

را منعقد کردیم.
صورت  پیگیري هاي  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
گرفته تمام آموزش های سازمان صنعت، معدن و 

تجارت توسط خانه صورت مي پذیرد.
با  اصفهان  استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
اشاره به این که مشکالت شهرک صنعتی دولت آباد 
در  افزود:  است،  شده  رفع  و  بیان  امکان  حد  تا 
جلسه معارفه وزیر از سوی اهالی صنعت و معدن 

اصفهان در تهران نیز شرکت داشتیم.

و  شن  معادن  یکساله  تعطیلي  خصوص  در  وی 
گفت:  آنها  برداشت  حق  از  جلوگیري  و  ماسه 
پرداخت  دولت  از  صنایع  صاحبان  مطالبات  چرا 

نمی شود.
تعاون  کار،  اداره  مدیرکل  نشست  این  ادامه  در 
تعامل و وحدت  اصفهان  استان  اجتماعی  رفاه  و 
مدیریت کار و بیمه را در استان مهم ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: در این زمینه طی برگزاری جلسات 
از  نفر  یک  مي شود،  درخواست  معاونان  شورای 

صنعت و معدن حضور داشته باشد.
این که حداقل 50 درصد  بیان  با  قادري  غالمعلي 
از وام ها محقق خواهد شد، افزود: این درصد از 
وام ها باید به صورت کارشناسی به افراد صنعتگر 
و  صنعت  خانه  باید  که  گیرد،  تعلق  معدنکار  و 

معدن استان مشاور ما باشد.
تعامل  ما  موفقیت  رمز  کرد:  نشان  خاطر  وي 
همدیگر با  اجرایی  دستگاه های  همکاری   و 

 است.   

خبر

مدیر دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و 
بختیاري گفت: 70 درصد جمعیت این استان براي دریافت 

سهام عدالت پذیرفته شدند.
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  جمع  در  شهریارپور  علي 
این  شده  معرفي  مشموالن  تعداد  بختیاري،  و  چهارمحال 
نفر  هزار و 498  را 720  دریافت سهام عدالت  براي  استان 

عنوان کرد.
وي تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 635 هزار و 607 نفر 

براي دریافت سهام عدالت پذیرفته شده اند.
شهریارپور افزود: ایثارگران، افراد تحت پوشش کمیته امداد 
بازنشستگان  و  شاغالن  عشایر،  و  روستائیان  بهزیستي،  و 
و  مساجد  خدام  خاص،  بیماران  اجرایي،  دستگاه هاي 
نگاران، زنان سرپرست خانوار، کارکنان  حسینیه ها، روزنامه 

اقشاري  علمیه،  هاي  حوزه  طالب  و  جمعه  نماز  ستادهاي 
هستند که براي دریافت سهام عدالت پذیرفته شده اند.

وي اظهار داشت: رزمندگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستي تاکنون سود سهام عدالت خود را در دو مرحله و 

با مبالغ 40 و 80 هزار تومان دریافت کرده اند.
یک  در  نیز  عشایر  و  روستائیان  داشت:  بیان  پور  شهریار 
مرحله به ازاي هر نفر 80 هزار تومان سهام عدالت دریافت 

کرده اند.
مدیر دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و 
بختیاري گفت: فرهنگیان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرایي 
نیز در یک مرحله سود سهام عدالت خود را به مبلغ 40 هزار 

تومان دریافت کرده اند.
چهارمحال و بختیاري 900 هزار نفر جمعیت دارد.

توزیع سهام عدالت بین 70 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاري 
ارائه  مدت،  این  شدن  سپری  و  توسعه  پنجم  برنامه  آغاز  با   
تسهیالت  و معافیت های بیمه ای کارفرمایان هنوز اجرایی نشده 
و چه بسا با اجرا نشدن ماده 80 برنامه توسعه ممکن است باز هم 

کارگران چوب این دیر شدن ها را بخورند.
نیروی  به جذب  کارفرمایان  تشویق  برای   فارس،  به گزارش 
کار جدید و افزایش اشتغال زایی، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران تدوین شده که به موجب آن کارفرمایان 
کارگاه های خصوصی و تعاونی می توانستند در صورت رعایت 
مفاد آن و با به کارگیری نیروهای کار ثبت نام شده نزد مراکز 
قبیل  از  مزایایی  غیردولتی،  کاریابی های  یا  و  اشتغال  خدمات 
معافیت حق بیمه سهم کارفرما را تا پایان برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به کار 

برند. اما در حال حاضر این ماده برای اجرا شدن تاکنون ابالغ 
نشده و عدم ابالغ هرچه سریع تر آن این احتمال را به ذهن متبادر 
می کند که مشکالت جامعه کارگری و همچنین کارفرمایان به 

نقطه چندان خوشایندی نرسد.
دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان اعالم کرد: با پایان 
یافتن ماده 103 برنامه چهارم توسعه و در پی آن با آغاز برنامه 
پنجم توسعه و اجرا نشدن ماده 80 در زمینه بیمه کارگران در حال 

حاضر مشکالتی برای کارفرمایان به وقوع پیوسته است.
امیر منتظری به استفاده از 600 تا 700 نفری کارفرمایان از ماده 
103 اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل این که تعدادی از کارگران 
می شوند،  اخراج  نزدیک  آینده ای  در  یا  شده  اخراج  کار  از 
 دولت در زمینه بیمه کارگران باید یارانه ای برای کارفرمایان در

نظر بگیرد.

بیکاری، کارگران اصفهانی را تهدید می کند

با توجه به ایرادات فعلی قانون کار
خانه صنعت و معدن اصفهان پیشنهادات اصالح قانون کار را ارائه داده است
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از  بیشتر  زنان  این که  بیان  با  شناس  جامعه  یک 
مردان در معرض تهدید سالمت روانی قرار دارند، 
ساعت  کاهش  و  حمایتی  قوانین  افزایش  گفت: 
کاری زنان، گزینه نخستی است که دولتمردان در 
تأمین سالمت روان این قشر از جامعه باید مد نظر 

قرار دهند.
امان اله قرائی مقدم در خصوص وضعیت سالمت 
روان  سالمت  داشت:  اظهار  ایران  در  زنان  روان 
که  است  زندگی  در  شاخصه ها  مهم ترین  از  یکی 
شامل نشاط، لذت بردن و هدفمندی زندگی است 
و به داشتن شخصیت سالم کمک فراوانی می کند. 
وی افزود: سالمت روانی و جسمی در زنان بسیار 
اساسی  رکن  آنها  که  چرا  است  اهمیت  دارای 
همچون  موضوعاتی  هم اکنون  اما  هستند  خانواده 
مناسب  رفتار  عدم  خانوادگی،  مشکالت  طالق، 
همسر و تبعیضات اجتماعی سالمت روان زنان را 
تهدید می کند. این جامعه شناس با بیان این که زنان 

و  روحی  بیماری های  معرض  در  مردان  از  بیشتر 
تهدید سالمت روانی قرار دارند، گفت: اضطراب و 
استرس شایع ترین مشکالت روحی زنان است البته 
مسئولیت های  دلیل  به  زنان شاغل  در  این مشکل 

مضاعف می تواند بیشتر مشاهده شود.
پیش  مشکل  مهم ترین  روانی  بهداشت 

روی خانواده ها
قرائی مقدم ادامه داد: فعالیت بیش از حد در محیط 
امور منزل و فرزندان،  به  کار و استرس رسیدگی 
زنان شاغل را تحت فشار قرار می دهد از این رو 
کاری  ساعت  کاهش  و  خاص  تسهیالت  اعطای 
تأمین  به  می تواند  که  است  گزینه ای  نخستین 
ادامه  وی  کند.  کمک  شاغل  زنان  روان  سالمت 

خانه،  در  مادران  نقش  اهمیت  به  توجه  با  داد: 
چرا  است؛  ضروری  آنها  روان  سالمت  تضمین 
که سالمت روان فرزندان در گروی داشتن مادری 
مشکل  داشت  توجه  باید  است.  شاداب  و  سالم 
پیش  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  روانی  بهداشت 
روی خانواده ها در جامعه کنونی است و با صنعتی 
این  است.  یافته  رشدی  به  رو  روند  جامعه  شدن 
جامعه شناس در خصوص نقش دولت  برای کاهش 
آسیب روانی زنان گفت: افزایش قوانین حمایتی از 
زنان، کاهش ساعت کاری و فراهم کردن امکاناتی 
برای افزایش نشاط و شادی زنان از وظایف مهم 
دولت ها در تأمین سالمت روان این قشر از جامعه 
است، البته نباید فراموش کرد که معنویت نیز راه 

نجات انسان امروزی از بیماری های روانی و تأمین 
سالمت روحی است.

برخي نگاه هاي جنسیتي، سالمت روان زنان 
را تهدید مي کند

یک مشاور با بیان این که برخالف تصورات موجود، 
برخوردارند،  بیشتري  روان  سالمت  از  شاغل  زنان 
گفت: عدم مسئولیت پذیري مردان و همکاري نکردن 
مناسب آنها با همسرانشان و برخي نگاه هاي جنسیتي 
جزء عواملي است که سالمت روان زنان را در ایران 
تهدید مي کند. میرسعید جعفري در خصوص عوامل 
تهدیدکننده سالمت روان زنان در جامعه اظهار داشت: 
سالمت روان زنان نقش مهمي را در تضمین پویایي 
و سالمت جامعه ایفا مي کند به همین دلیل ریشه یابي 

عواملي که سالمت روان زنان را تضمین مي کند براي 
افزود:  وي  است.  ضروري  سالم  خانواده اي  داشتن 
وضعیت سالمت روان زنان شاغل و زنان خانه دار 
نیز با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال نوع شغل 
و میزان رضایت از آن و همکاري همسر و فرزندان 
در میزان سالمت روان زنان شاغل تأثیر بسیاري دارد. 
این که چند عامل در محیط کار  بیان  با  این مشاور 
تعیین کننده سالمت روان زنان شاغل است، گفت: 
دیدگاه جنسیتي به زنان،  اذیت و آزار آنها در محیط 
کار، دستمزد کم و عدم امکان ارتقاي شغلي زنان جزء 
عواملي است که سالمت روان آنها را در محیط کار 
داد:  ادامه  فارس جعفري  از  نقل  به  مي کند.  تهدید 
کاهش ساعت کاري و اعطاي تسهیالت مناسب در 
سالمت روان زنان شاغل نقش مهمي دارد، بنابراین 
برنامه ریزي ها و سیاست گذاري ها باید به نحوي باشد 
که زنان شاغل حضور مؤثري را در منزل داشته باشند 

و تمام وقت خود را در محیط کار سپري نکنند. 

زاینده رود  
کشور  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
با  مرتبط  قانون  این که  بیان  با  اصفهان،  در  همایشی  در 
متاسفانه  اما  رفته  مجلس  به  سربازان  اقتصادی  مباحث 
متاسفانه  قرار گرفته است، تصریح کرد:  مورد بی توجهی 
مخارج  بی اهمیت،  بخش های  برخی  در  گاهی  مسئوالن، 
برای  که  است  درحالی  این  و  می کنند  هزینه  را  هنگفتی 
هزینه کردن در موضوعات مهمی چون امنیت و دفاع از 

کشور مضایقه می کنند.
نیز  اصفهان  استان  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
سربازان را پل ارتباطی میان جامعه و نیروهای مسلح دانست 
و گفت: اگر سربازان وظیفه از محیط و خدمت وظیفه خود 
راضی باشند این نگرش به خانواده ها و سایر افراد جامعه 

انتقال می یابد.
ابراهیم مهرانفر در ادامه افزود: با بررسی بر روی 
قوانین 54 کشور جهان، به این نتیجه رسیدیم که 
خدمت وظیفه در 23 کشور به صورت اجباری، 
خرید  قابل  کشور  پنج  و  اختیاری  کشور   20
می باشد و این امر در ایران ترکیب همه این موارد 

است.
سربازی  در خدمت  موجود  آسیب های  به  وی 
تبیین  و  تعریف  در  ابهام  کرد:  اشاره و تصریح 
سربازی، اضطراب خانواده ها از آلودگی محیط های 
خدمت  به  نسبت  سربازان  نگرانی  سربازی، 
وظیفه عمومی با نگرش اتالف عمر و شکست 

فرزندانشان،  به  خانواده ها  اقتصادی  وابستگی  ناامیدی،  و 
بی توجهی عده ای از خانواد ه ها به دفاع و امنیت کشور، کاهش 
تقدس سربازی، توهم خرید خدمت و اخذ معافیت و نیز 
اختالل در رفتار سازمانی نیروهای مسلح از جمله آسیب ها و 

خالءهای موجود در خدمت سربازی است. 
وی پیشنهاداتی را در زمینه حل مشکالت موجود ارائه کرد و 
اظهار داشت: تقویت عزت نفس، استفاده از سیاست تشویق، 
اتخاذ تدابیری در جهت کاهش نگرانی خانواده ها و ایجاد 
تقدس سربازی از مواردی است که می تواند در رفع مشکالت 

موجود موثر باشد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان نیز سرباز را 
بخشی اساسی و محوری در نیروهای مسلح عنوان و تصریح 
کرد: سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، دو سال قبل، 
پیشنهادی را مبنی بر استفاده از سربازان بومی 
موافقت  از  ارائه و پس  تهران  به  این سپاه  در 
آنان، این پروسه را اجرا کرد که نتیجه آن کاهش 
چشمگیر جرایم در سپاه بود. همچنین به نقل 
از ایمنا سردار غالمرضا سلیمانی با بیان این که 
محیطی  از  امروزی  سربازان  بیشتر  متاسفانه 
بدون هیچگونه تخصص و  به نسبت مرفه و 
می شوند،  وظیفه  وارد خدمت  ویژگی خاصی 
بومی سازی خدمت  اجرای  در صورت  افزود: 
سربازی، جوان با همان شخصیت درونی شکل 
گرفته  و با یک انطباق شخصیتی و محیطی به 

خدمت وظیفه عمومی وارد می شود.

جامعه

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور 

به مباحث اقتصادی سربازان بی توجهی شده است

گزارشحادثه

با واژگونی خودرو؛
کویر مرنجات قربانی گرفت

واژگون شدن خودروي توریست بي احتیاط در اثر 
ریگ گرفتگي در کویر مرنجاب آران و بیدگل سه 

کشته و مجروح بر جاي گذاشت.
مدیر مرکز اورژانس و فوریت هاي پزشکي شهرستان 
آران و بیدگل با اعالم این خبر اظهار داشت: یک 
دستگاه خودروي 206 با چهار سرنشین، در اثر بي 
احتیاطي راننده و سرعت باال در مسیر شني، دچار 
خودرو،  شدن  واژگون  با  و  شده  گرفتگي  ریگ 

راننده جان خود را از دست داد. 
منوچهر سلیمیان افزود: همچنین دو نفر از سرنشینان 
این خودرو از ناحیه قفسه سینه، مهره هاي گردن و 
فک دچار آسیب شدید شدند که با اقدام ماموران 
شدند.  منتقل  بیمارستان  به  پزشکي  فوریت هاي 
افزایش  و  پاییز  فصل  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  وي 
ورود گردشگران به منطقه کویري مرنجاب آران و 
بیدگل، تأکید کرد: گردشگراني که قصد عزیمت به 
کویر را دارند حتمًا باید با هماهنگي با دستگاه هاي 
شهرستان  این  فرهنگي  میراث  جمله  از  اجرایي 
به  سفر  ضروري  نکات  و  اطالعات  دانستن  و 
بر  تأکید  با  منطقه شوند. وي همچنین  وارد  کویر 
به  سفر  پزشکي  و  ایمني  نکات  رعایت  ضرورت 
و  سفر  ملزومات  دانستن  کرد:  خاطرنشان  کویر، 
همراهي فرد راهنماي آشنا با منطقه کویر، موجب 
افزایش چشمگیر ایمني سفر و کاهش آسیب ها و 

حوادث ناگوار در سفر به کویر می شود. 
اصفهان  استان  شمال  در  بیدگل  و  آران  شهرستان 
بزرگ  کویر  به  ورود  اصلي  دروازه هاي  از  یکي 

مرکزي ایران است.

خدمت وظیفه در 
23 کشور به صورت 
اجباری، 20 کشور 
اختیاری و 5 کشور 
قابل خرید می باشد 
و این امر در ایران 
ترکیب همه این 

موارد است

تحقیقات جامعه شناسی نشان داده است

کاهش ساعت کاری،  الزمه تأمین سالمت روان زنان

مزایده
ــه مزایده  ــعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس 6/652 اجراي احکام ش
ــن صافي اصفهاني 2.  ــه اجرایي 181/90 ج ح/ 4 خواهان ها 1. آقاي حس اي در خصوص کالس
آقاي محمدحسین صافي اصفهاني با وکالت آقاي عباس قاسمي نژاد به نشاني اصفهان، خ شیخ 
صدوق شمالي، چهارراه نیکبخت، روبروي مجتمع تجاري آالء، ساختمان امیر، طبقه 4، واحد 8 
ــاني مالکي به نشاني مجهول المکان مبني بر دستور فروش به منظور  و خوانده خانم طرب فارس
ــاني اصفهان، چهارباغ پایین،  ــش دانگ پالک ثبتي 3247 بخش 2 ثبت اصفهان به نش فروش ش
ــجد سرخي، انتهاي بن بست سرخي، جنب پالک 24 با وصف کارشناسي ذیل الذکر  کوچه مس
ــاعت 9 تا 10 صبح در محل  ــه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 90/8/12 از س ک
این اجرا دادگستري کل اصفهان، طبقه سوم، اتاق 306 برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند پنج 
روز قبل از مزایده از ملک بازدید نموده و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت کارشناسي به حساب 
سپرده دادگستري اصفهان به شماره 2171290210008 و ارائه فیش آن در زمان مزایده به این اجرا 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. وجه حاصله پس از کسر هزینه هاي قانوني به نسبت سهام فیمابین شرکاء 
تقسیم مي گردد. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: ملک مورد بازدید تحت پالک ثبتي شماره 
3247 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که قباًل به صورت یک باب خانه مسکوني بوده ولي در موقع 
بازدید ساختمان هاي قدیمي پالک مذکور تخریب شده بود و فقط بخشي از ساختمان هاي قدیمي 
ضلع شرقي پالک به شکل مخروبه باقي بود. پالک مزبور فاقد امتیازات آب، برق و گاز مي باشد 
ــت. ضمناً پالک موصوف به نسبت        و 69  ــاحت عرصه پالک حدود 880 مترمربع اس و مس
 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ در مالکیت آقایان محمدحسین و حسن صافي اصفهاني و مقدار
ــاع متعلق به بانو طرب فارساني مالکي مي باشد. علیهذا با توجه به شرح فوق،  و 2 حبه مش 2

ــاحت، ابعاد و در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در ارزیابي شش دانگ عرصه پالک 3 موقعیت، مس
فوق االشعار به مبلغ 5/200/000/000 ریال معادل پانصد و بیست میلیون تومان ارزیابي و اعالم 

مي گردد.  م الف/ 9489 مدیر اجراي احکام شعبه 4 دادگاه  حقوقي اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصي
7/507 شماره: 6100 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه و فوقاني آن به مساحت 40/90 
ــده از پالک 265 فرعي از 159- اصلي واقع  ــماره 8244 فرعي مفروز و مجزي ش مترمربع به ش
ــق پرونده ثبتي بنام آقاي محمدرضا باغبانیان  ــادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طب در ب
فرزند حسن درجریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحدید حدود بعمل نیامده بنا 
ــتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در  به دس
تاریخ 1390/08/17 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز 
ــد. م الف/ 75  تاریخ انتشار: 1390/07/25 طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک  پذیرفته خواهد ش

بادرود
 

ابالغ
7/515 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده: 9009980350300321. 
وقت رسیدگی: 90/9/1 ساعت 10 صبح. خواهان: فرهاد بهرام پوری با وکالت آقای مهدی ناظمی 
ــتی تسلیم  ــته: مطالبه. خواهان دادخواس ــی فرزند جواد. خواس زاده. خوانده: مجتبی عزیزی کاش
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند. ضمناً جلسه دادگاه به منظور استماع شهادت شهود خواهان تشکیل خواهد 

شد. م الف: 10733 مدیر دفتر شبعه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأي
ــماره پرونده:8809980350100184، شماره  ــماره دادنامه: 9009970350100573، ش 7/529 ش
بایگانی شعبه: 880184، خواهان: آقای حسین توکلی فرزند عبدالعلي به نشانی خیابان گاز – خانه 
اصفهان – کوی شهید حسن یزدی – بن بست نیکو – پالک 51. خواندگان: 1- آقای محمد حریری 
به نشانی مجهول المکان. 2- شرکت ریسندگی نوین شهرضا به نشانی خیابان فردوسی – ساختمان 

آسایش – شماره5. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
ــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای   را اعالم و به ش
ــندگی نوین  ــرکت ریس ــت 1- محمد حریری فرزند حبیب اله. 2- ش ــین توکلی به طرفی حس
شهرضا به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 621182 عهده بانک سپه شعبه شریف 
ــود اصل چک و گواهی عدم  ــت تقدیمی وج ــی اصفهان دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس واقف
ــته و عدم حضور وی  ــتغال ذمه خوانده داش پرداخت صادره از بانک محال علیه که داللت بر اش
ــتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت  ــته خواهان ثبت مس برای دفاع از برائت ذمه خود خواس
ــالب در امور مدنی  ــی دادگاه های عمومی و انق ــون آیین دادرس ــواد 198 و 515 و 519 قان و م
ــخیص مصلحت  ــاریه آن از مجمع تش ــره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفس و تبص
ــارت  ــته و خس  نظام خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ چهار میلیارد ریال بابت اصل خواس
ــاخص  ــان وصول که مبنای تغییر ش ــید )1384/5/15( تا زم ــخ سررس ــه آن از تاری ــر تادی تاخی
ــه پرداخت  ــد. همچنین ب ــد گردی ــبه خواه ــرا محاس ــد اج ــزی در موع ــک مرک ــی بان اعالم
ــی نماید رای  ــان محکوم م ــال در حق خواه ــک هزار ری ــه مبلغ پنجاه و ی ــی ب ــه دادرس هزین
ــد.  ــی در همین دادگاه می باش ــل واخواه ــس از ابالغ قاب ــت روز پ ــی ظرف بیس ــادره غیاب  ص

م الف: 10745 اعلمی – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأي
ــماره پرونده:8909980359400361، شماره  ــماره دادنامه: 9009970352900955، ش 7/530 ش
بایگانی شعبه: 900526، شاکی: آقای حسن صادقی برزانی به نشانی خیابان شهیدان غربی )برزان( 
– اول کوچه شهید عسگری – اولین منزل دست چپ – منزل صادقی. متهم: آقای یداله ماهرانی 
ــی محتویات پرونده  ــکار: دادگاه با بررس مجهول المکان. اتهام:  ایراد جرح عمدی با چاقو گردش
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
ــخصات بیشتر دائر بر  اتهام آقای یداله ماهرانی فرزند محمدرضا فعال مجهول المکان و فاقد مش
ایراد جرح عمدی با چاقو )قداره( در تاریخ 1371/7/20 در خیابان شهیدان اصفهان )محله برزان( 
موضوع شکایت آقای حسن صادقی برزانی فرزند صادق از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و 
محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مأمورین انتظامی و گواهی های پزشکی 
ــهود و مطلعین و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری  قانونی و اظهارات ش
بودن متهم و عدم حضور وی در هیچیک از مراحل دادرسی با وصف احضار قانونی و نشر آگهی، 
ــارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه با توجه به مطالبه دیه از ناحیه  ــابی از ناحیه مش ارتکاب بزه انتس
شاکی باستناد مواد 294 و 295 و 302 و 367 و 418 و 480 و 481 و 495 قانون مجازات اسالمی 
نامبرده را به پرداخت یک دوم از پنج صدم دیه کامل بابت دیه بریدگی کف دست چپ )موضحه( 
ــت و دو درصد دیه کامل  ــریان کف دس و دو درصد از دیه کامل بابت ارش پارگی تاندونها و ش
بابت ارش شکستگی یکی از استخوانهای مچ یا کشف دست که با توجه به مرور زمان تعیین دقیق 
محل شکستگی امکان پذیر نمی باشد و جمعاً بیست و پنج درصد از دیه کامل بابت ارش نقص 
 عضوی محدودیت حرکت و اختالل حسی انگشتان دوم لغایت پنجم دست چپ در حق شاکی 
محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. م الف: 10744 حاجی زاده – رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

تحدید حدود اختصاصي
ــدانگ قطعه زمین محصور تقریباً چهار جریبی  ــماره: 6069 چون تحدید حدود شش 7/535 ش
ــماره پالک 3092 فرعی از 159 – اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9  ــهره به ش معروف چاله ش
حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی به نام بانو بهجت طیبی بادی در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1390/08/17 ساعت 10 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خوالهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ــی روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 78  تاریخ انتشار:  ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س

90/7/25  طویلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود 
 

ابالغ
ــوراي حل اختالف حوزه: اول  ــه پرونده: 89/807 شماره: 255 مرجع رسیدگي ش 7/536 کالس
ــهر- جوي آباد، خیابان شمس  ــهر، خواهان: قدرت اله صالحي محل اقامت: خمیني ش خمیني ش
تبریزي، کوچه مهر، خیابان طالقاني منزل صالحي، خواندگان: 1- مجید صالحي به آدرس: خمیني 
ــهر- جوي آباد- خیابان شمس تبریزي- کوچه مهر، 2- محمدعلي محمدي به آدرس مجهول  ش

ــورا: در خصوص دعوی قدرت اله صالحی بطرفیت مجید صالحی و محمدعلی  المکان. رأي ش
محمدي بخواسته الزام خواندگان به انتقال سند موتورسیکلت پیشرو 125 به شماره پالک 5337 
اصفهان 7 مقوم به سه میلیون ریال با توجه به شرح خواسته خواهان و با توجه به این که کارت 
موتورسیکلت در ید خواهان بوده است و خوانده ردیف دوم که دعوی مطروحه بوده علی رغم 
ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده است و با توجه به استعالم 
بعمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی که سند به نام خوانده ردیف دوم بوده لذا دعوي خواهان 
ــخیص و مستنداً به ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم محمد علي محمدي را به  برابر تش
ــمی و انتقال موتورسیکلت موصوف به نام خواهان محکوم  ــناد رس حضور در یکی از دفاتر اس
ــد با توجه به این که دعوي خوانده اول بند 5 قرار رد  صادر می نماید رای صادره غیابی  می نمای
و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این شورا پس از انتقال مهلت و ظرف بیست روز 
ــت.  قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول حقوقي  قابل اعتراض در محاکم عمومي حقوقي اس

خمیني شهر
 

ابالغ رأي
ــده: 9009980351500341، پرون ــماره  ش ــه: 9009970351500964،  دادنام ــماره  ش  7/537 

ــماره بایگانی شعبه: 900345، خواهان: خانم مینو بهرامی به نشانی اصفهان – کوی امام جعفر  ش
ــانی مجهول المکان.  ــی – پالک 107. خوانده: آقای بیژن کاردان به نش ــتان 7 غرب صادق – بوس
ــی.  گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم  ــته: اعسار از پرداخت هزینه دادرس خواس
ــیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی  رس
خانم مینو بهرامی به طرفیت آقای بیژن کاردان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی 
ــار وی از پرداخت هزینه دادرسی  ــه میلیارد ریال نظر به اینکه شهود خواهان اعس مطالبه مبلغ س
ــخیص و رای بر  ــهادت داده اند و خوانده دلیل مخالفی ارائه ننموده دعوی خواهان ثابت تش ش
اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است. م الف: 10802 سراج – رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأي
ــده: 8909980353700045،  پرون ــماره  ش ــه: 9009970353700463،  دادنام ــماره  ش  7/544
 890934 ــعبه:  ش ــی  بایگان ــماره  ش  ،8909980364700305  ،8909980364700305
ــت  ــا وکال ــدی ب ــتم هن ــی رس ــا حاج ــای رض ــاکی: آق ــان و ش ،890492، 890342، خواه
ــه  ــروی داروخان ــو – روب ــاغ خواج ــان – چهارب ــانی اصفه ــه نش ــفیان ب ــرداد یوس ــای مه  آق
حریری – ساختمان احسان – طبقه دوم – دفتر وکالت. خواندگان: 1- آقای محمدرضا چنگیزی به 
نشانی تهران – میدان ملت – کوچه قلیچخانی – پالک 100- واحد 9- کدپستی: 1673863511. 
ــانی خیابان مقداد )آتش( – نهر  ــاهی به نش 2- آقای محمد چنگیزی با وکالت آقای مهدی باباش
ــه خدمات حقوقی آفتاب عدل. 3- آقای داود  ــاختمان زیتون – طبقه 1 – موسس ــادی – س فرش
امیرفضلی. 4- آقای سید ابوالفضل فتاحی هر دو مجهول المکان. شاکی: آقای رضا حاجی رستم 
هندی به نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ خواجو – چهار سوق فریدون – کوی هدایت – جنب 
کوی میرزا کریم – پالک 112. متهم: آقای محمدرضا چنگیزی با وکالت آقای مهدی باباشاهی به 
نشانی خیابان مقداد )آتش سابق( – نهر فرشادی – ساختمان زیتون – طبقه 1 – موسسه خدمات 
حقوقی آفتاب عدل. خواسته ها: 1- اعتراض به قرار دادسرا. 2- الزام به ایفای تعهد )مالی( اتهام: 
خیانت در امانت. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ــل مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدرضا چنگیزی  ذی
ــه دستگاه خودرو پراید با توجه مجموع به  ــین مبنی بر خیانت در امانت نسبت به س فرزند حس
دفاعیات طرفین و روابط مالی و قرار دادن آنان به نظر می رسد اختالف آنان یک اختالف حقوقی 
بوده و فاقد ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد لذا مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری 
ــتم  ــت آقای رضا حاجی رس رای به برائت وی صادر و اعالم می گردد و در خصوص دادخواس
هندی فرزند عباس با وکالت آقای مهرداد یوسفیان فرزند باقر به طرفیت محمد چنگیزی فرزند 
ــین و سید ابوالفضل فتاحی فرزند علی اصغر و داود امیرافضلی فرزند رحمان مبنی بر الزام  حس
ــران 888س57 و پراید مدل  ــماره 44 ای ــدگان به تحویل اتومبیل های پراید مدل 80 به ش خوان
ــماره 734ص79ایران 32 و DIC به شماره  ــماره 529ن62ایران44و پراید مدل 82 به ش 81 به ش
ــماره 1225 مورخ 89/1/30 و 1227 مورخ 89/2/1  596د72ایران 55 موضوع قولنامه های به ش
مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار ریال با توجه به تحویل چک شماره 391560 و تحویل چک 
ــده است و حواله سه  ــنده ش به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان که وصول و تحویل فروش
ــاب آقای فتاحی و تحویل نقدی یک میلیون  ــماره 091856 به حس میلیون تومان وجه نقد به ش
تومان وجه نقد به خوانده ردیف اول و صرف نظر از دفاعیات بالوجه وی که وجوه مذکور بابت 

ــده است ثانیًا  ــت زیرا اوالً هیچ دلیلی از طرف خوانده بر این موضوع ارائه نش طلب وی بوده اس
خواهان مدارکی را به دادگاه ارائه کرده که مبالغ زیادی را از وی طلب کار می باشد و صرف نظر 
از دفاع وی مبنی بر اینکه چون قولنامه ها به نام خودش بوده مالک خودش می باشد و حق اقامه 
قرارداد را داشته است زیرا اوالً شهود شهادت داده اند که او به دفعات متعدد به نام خودش و برای 
خواهان معامله می کرده است آن هم به لحاظ بیماری خواهان بوده است ثانیاً خواهان قولنامه های 
متعددی را در اثبات این موضوع ارائه کرده است ثالثاً خواهان ثمن معامله را همان گونه که ذکر 
شد به وی پرداخت و خوانده ردیف اول تمام مدارک خودروها از قبیل بیمه نامه و کارت خودرو 
و کارت سوخت و قولنامه های خرید را تحویل خواهان داده است و دلیلی هم به سرقت مدارک 
ــت که همگی داللت بر خرید خودروها بنام خودش و  از کیف خودش به دادگاه ارائه نکرده اس
برای خواهان می باشد و حق اقاله یا فسخ نیز به وی داده نشده است. لذا خواسته خواهان را ثابت 
ــخیص و خواندگان را مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی به تحویل چهار دستگاه  تش
خودرو بشرح ستون خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظر مرکز استان اصفهان می باشد و در خصوص خوانده دیگر غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 
تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد و در خصوص اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع 
تعقیب با توجه به اینکه دلیل موثری که موجبات نقض قرار صادره را فراهم آورد ارائه نکرده است 
مستنداً به بند ن ماده 3 قانون اصالح قانون دادگاههای عمومی و انقالب قرار منع تعقیب را تایید 
ــت.م الف: 10808  نم نبات – رئیس شعبه 111  ــمت قطعی اس می نماید. رای صادره در این قس

دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

مزایده
ــه  ــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس 7/539 اجرای احکام ش
ــیران و خوانده عبدالکریم مزروعی  ــیران و فرزانه ش 900119ج/2 مربوط به خواهان ها فریبا ش
با خواسته مطالبه 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی اقدام به برگزاری 
مزایده جهت فروش پالک معرفی شده از سوی خوانده با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
در تاریخ 90/8/9 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خیابان نیکبخت – دادگستری کل استان اصفهان 
ــوم – اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع  – طبقه س
در خیابان بهارستان غربی – جاده فرعی – مسجد موسی بن جعفر طبق کروکی بازدید نمایند. از 
ــده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ  قیمت پایه )ارزیابی ش
ارزیابی شده را در زمان مزایده بهمراه داشته باشند و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس 
به شرح ذیل می باشد: برابر مساحی انجام شده قطعه زمین مورد نظر به مساحت پانصد مترمربع 
بوده که فاقد سند ثبتی و رسمی بوده و فقط دارای قولنامه عادی می باشد که در زمان بازدید شخم 
خورده بود. زمین مذکور شماال به جاده خاکی )فرعی( وسط مزارع منطقه و جنوبا به مزرعه فتح اله 
کچویی و غربا به مزرعه احمد مزروعی و شرقا به مزرعه براتعلی مزروعی محدود می باشد. لذا با 
توجه به جمیع جهات موثر در ارزیابی و نوع حاصلخیزی خاک مزرعه و میزان شوری آب آبیاری 
و فاصله آن از راه های مواصالتی و خدماتی و عرف محلی، قیمت زمین مذکور در پرونده از قرار 
ــت و پنجاه میلیون ریال معادل  هر مترمربع پانصد هزار ریال )500/000 ریال( جمعا برابر دویس
بیست و پنج میلیون تومان )25/000/000 تومان( ارزیابی می گردد. م الف: 10812  مدیر اجرای 
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ــیمای مرکز  ــه نیروی انتظامی از صداوس ــن اختتامیه هفت در آئی
ــش برنامه های   ــژه این مرکز در پوش ــان بخاطر نقش وی اصفه

نیروی انتظامی استان تجلیل شد. 
ــیمای مرکز اصفهان  ــم، کلباسی مدیر کل صداوس در این مراس
ــتاورد عملکرد خوب نیروی  ــود در جامعه را دس آرامش موج
ــانه ملی باال بردن  ــت وگفت: یکی از اهداف رس انتظامی دانس
ــدار وابهت نیروی  ــان دادن اقت ــت عمومی در جامعه با نش امنی
ــتر احساس  ــود متجاوزان بیش ــت که موجب می ش انتظامی اس
ــند. کلباسی با اشاره به تعامل  نگرانی کنند ومردم به آرامش برس
نزدیک صداوسیمای مرکز اصفهان با نیروی انتظامی برنامه های 
ــی همراه پلیس، صبح  ــی رادیو ،برنامه های تلویزیون صبحگاه
ــینمایی مرگ  ــای علمی تخصصی ،فیلم س ــت ه اصفهان ،نشس

ــی وتب برفکی را از برنامه  ــاعت فراموش ــپید ،سریالهای س س
ــمرد که در جهت نشان  ــیمای مرکز اصفهان برش های صداوس
دادن اقتدار وعملکرد نیروی انتظامی ونقش پلیس در جامعه به 
تصویر درآمده است. مدیر کل صداوسیمای مرکز اصفهان یکی 
از ضروریات عصر ارتباطات را سواد رسانه ای برشمرد وگفت 
ــه وتحلیل گزارش ها  ــتفاده از تکنولوژی ،توان تجزی :توان اس
ــخیص تصاویر بصری،  توانایی  وواکنش در جامعه، توانایی تش

انتقاد به رسانه نه برداشت منفعالنه، توانایی اتخاذ رژیم استفاده 
ــانه وتوانایی تجزیه وتحلیل سیاسی، اقتصادی واجتماعی  از رس
از برنامه ها  از ویژگی های سواد رسانه ایست که در دبیرستان 
ــردار  ــود. در این آیین س ــگاه ها باید آموزش داده ش ها ودانش
ــان ،برنامه های  ــتان اصفه ــی فرماندهی نیروی انتظامی اس کرم
ــال نیروی انتظامی را فنی وتخصصی توصیف کرد وگفت :   امس
ــد برای  ــال در هفته نیروی انتظامی اجرا ش برنامه هایی که امس

مردم امید بخش وبرای مجرمین موجب ترس و خوف بود.
ــاره به شعارامسال نیروی انتظامی با عنوان » سهم من  وی با اش
ــان دادن  ــت با نش در امنیت وآرامش« از نیروی انتظامی خواس
ــتقیم ،کاری کنند که هرکس به  ــش پلیس به صورت غیر مس نق

سهم خود در امنیت جامعه واقف شود وبه آن عمل کند.
ــمتی برویم تا قشر جوان با نیروی انتظامی  وی افزود :باید به س
ــود.  ــی برقرارکند واعتماد دو طرفه ش ــاط نزدیک وصمیم ارتب
ــا قدردانی از همه  ــتان اصفهان ،ب ــی نیروی انتظامی اس  فرمانده
دستگاه ها وادارات ،  فعالیت های صدا وسیمای مرکز اصفهان 
ــی مدیر کل صدا  ــمرد و از مهندس کلباس را ویژه وجالب برش
وسیمای مرکز اصفهان وهمکاران وکارکنان ایشان به طور ویژه 

قدردانی کرد. 

ــت که  ــه کارگردانانی اس ــرام توکلی از آن جمل به
ــته در این سال ها به کیفیتی ثابت و قابل توجه  توانس
در فیلمسازی دست پیدا کرده و سیر صعودی را طی 

کند.
ــی با قواعد  ــان داده به خوب ــه اثر خود نش  او در س
سینما آشناست و می داند چگونه از ابزار و امکاناتش 
کمک بگیرد تا بتواند دنیای درونی آدم ها را به تصویر 

بکشد.
 او که تجارب موفق پابرهنه در بهشت و پرسه در مه 
را در کارنامه دارد توانسته در سومین اثرش با اقتباس 
از متنی قوی و آشنا که نوشته تنسی ویلیامز امریکایی 
ــت دوباره به درون شخصیت هایش نفوذ کند و  اس
ــا درگیر نماید. کارگردان با  بیننده را با ذهنیات آن ه
کمال مهارت و هوشمندی با داستانی ساده و ایده ای 

یک خطی، روایتی مرثیه وار از مشکالت و درد نهان 
انسان های امروز را ارائه می دهد. 

ــی که آدم ها مدام با آن ها گالویزند و تبدیل  رویاهای
به دردی شده آمیخته از خواستن ها و نتوانستن ها. به 
عبارتی این همان دغدغه تغییر در انسان مدرن است 
ــدن. کارگردان این بار هم، همانند آثار  برای بهتر ش
قبلی کارگردان فیلم با مونولوگ های شخصیت اصلی 

ــتان و از زاویه نگاه اول شخص شروع می شود.  داس
کم کم با شخصیت های فیلمنامه و محیط زندگی شان 
آشنا شده و به درکی درست از آن ها می رسیم. درست 
ــاهد شخصیت پردازی در  در زمانه ای که به ندرت ش
سینمای ایران هستیم و اغلب با کاراکترهایی بی جان 

روبه رو می شویم.
 احسان را در انبار لوازم یدکی، مادر را در کارخانه 
ــویی در حین  ــواد غذایی و یلدا را داخل دستش م
ــه ای می بینیم. پالن هایی  تمیز کردن حیوانات شیش
ــواب، کتری آب بر روی بخاری،  ثابت از تخت خ
ــر روی ایوان، کاناپه  ــرخ خیاطی، تختی کهنه ب چ
ــاده و تاقچه ای که عکس پدر بر روی آن قرار  س
ــم نمی بینیم.  ــت او را در فیل ــه و ما هیچ وق گرفت
ــرد و یکدست  یک بار دیگر توکلی در فضایی س
ــخصیت هایش است و  روایتگر تعلیق و دودلی ش
گاه با شکست زمان و مونولوگ های احسان بیننده 
را همراه او راهی سفر ذهن می کند تا بین تخیل و 

واقعیت مردد بماند. 
گاهی هم با صدای رعد و برق دلهره توهمی سرشار 
ــرانجامی ها را به دلش می اندازد و به یکباره  از بی س
احساس می کند همه شخصیت های فیلم در خوابی 
ــدی فرو رفته اند. بر خالف تجربه های قبل این بار  اب
داستان و نوع روایت، به مراتب ساده و روان تر است 
و کارگردان توانسته خانواده ای از طبقه متوسط جامعه 

را بسیار واقعی و باورپذیر به تصویر بکشد. 
ــتان و شخصیت ها  طوری که بیننده به راحتی با داس
ــان و  ــادر، نگرانی احس ــتیصال م ــده و اس همراه ش
ــکش  ــانی یلدا را درک می کند و قطره های اش پریش
ــود. آماندای نمایشنامه باغ شیشه ای در  جاری می ش
»اینجا بدون من« مادری است رنجور که برای رسیدن 
ــبی و شرایطی بهتر سخت کار می کند  به تعادلی نس
ــیفته اش در کارخانه، لوازم  ــغل دو ش و عالوه بر ش
ــد. اگر چه گذشته او لبریز از  ــی هم می فروش آرایش
سرخوردگی ها است اما تالش می کند دختر معلولش 
را سرپا نگه دارد تا روزی سرانجام ازدواج و زندگی 

خوش او را ببیند.
ــار از ظاهرسازی است از خاطرات   زندگی او سرش

سر میز غذا بگیرید تا پخش موسیقی قدیمی )تصنیف 
شب انتظار داریوش رفیعی(، تغییر کاناپه، کفش های 
ــنه بلند یلدا و غلوهای بی حد و اندازه درباره او  پاش
برای خواستگاری )پارسا پیروزفر( که هنوز نمی داند 

یلدا را پسندیده یا نه.
 اما انگار خودش فهمیده این ها نتیجه ای ندارد تا آنجا 
که از احسان سیگار طلبیده و با او از پیشنهادش درباره 
خودکشی سخن می گوید. احسان هم از این وضعیت 
ــودایش نویسندگی در  ــته است و از آنجا که س خس
ــفر کند یا بهتر بگویم از  ــینما است، می خواهد س س
ــرایط موجود فرار کند تا هم به عالقه اش برسد و  ش
شاهد فشار زندگی بر مادر و خواهرش نباشد. شاید 
راهی که سالیانی قبل پدرش رفته است. اینجاست که 
ــتش رضا، به قصه شرایط برای خانواده  با ورود دوس
احسان تغییر می کند و با دیدن سکانسی صمیمی از 
ــام خوردن آن ها سر میز منتظریم تا ازدواج یلدا و  ش
رضا را جشن بگیریم که یکباره آب سردی وجودمان 
ــی آورد و می فهمیم رضا نامزد دارد و  را به لرزه درم
ــود. اینجا بدون  ــار بر فیلم حاکم می ش فضایی غمب
ــنامه باغ وحش  ــت ایرانی از نمایش من، روایتی اس
شیشه ای که به همراه اتوبوسی به نام هوس از بهترین 
نوشته های تنسی ویلیامز به حساب می آیند. ویژگی 
ــل توجه فیلم اقتباس خوب توکلی و دقت او در  قاب
انتقال متن از واژه به تصویر است. متأسفانه با وجود 
منابع عظیم و متون ادبی فاخر فیلمنامه های اقتباسی در 

سینمای ما انگشت شمارند. 
اینجا بدون من از آن جهت مهم و قابل احترام است که 
نویسنده توانسته با رعایت فراز و فرودهای متن اصلی 
ــکلی  ــخصیت ها، موقعیت ها و دیالوگ ها را به ش ش
ــیه روی های  ایرانی طراحی کند و با اجتناب از حاش
ــورد قصه را کنترل کند تا یک پالن اضافی هم  بی م

مخاطب را آزار ندهد. 
ــان برای  ــاید آمدن دوباره رضا به خانه احس البته ش
خواستگاری یلدا، بهبودی حال یلدا و موافقت مادر و 
احسان با ازدواج یلدا کمی غیرمنطقی به نظر می رسد 
ــان  که با عنایت به فضای کلی فیلم و تخیالت احس

قابل توجیه است. 

نقد

اخبار كوتاه

در 28 مهر سال جاری؛

از  استاد »پرورش« 
تقدیر می شود

در  پرورش  استاد  نکوداشت  همایش  علمی  دبیر 
اصفهان گفت: به منظور قدردانی از چهره انقالبی 
در  پرورش  استاد  از  جاری  سال  مهرماه   28 در 

اصفهان تجلیل می شود. 
احمد زمانی در نشست مطبوعاتی نکوداشت استاد 
علی اکبر پرورش که در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اظهار داشت: تجلیل  برگزار شد،  اسالمی اصفهان 
تجلیل  ضمن  انقالبی،  چهره های  و  شاخصین  از 
الگوسازی  بزرگ مردان،  این  خالصانه  خدمات  از 
برای نسل جوان است و حضور چهره های انقالبی 
حس  و  درک  را  انقالب  بنیان گذار  که  افرادی  و 
استفاده  )ره(  خمینی  امام  منویات  از  و  کرده اند 
بزرگوار  آن  منویات  ابراز  با  می توانند  نموده اند، 
وی  دارند.  نگه  زنده  عمومی  ذهن  در  را  انقالب 
علی  استاد  اجتماعی  سیاسی  زندگی  به  اشاره  با 
شد،  آغاز  دانشجویی  دوران  از  که  پرورش  اکبر 
تصریح کرد: استاد پرورش از چهره های برجسته ای 
تقی جعفری، عالمه محمد  همچون عالمه محمد 
حسین طباطبایی و شهید مطهری در زمان خود از 

آنها بهره گرفت. 
پرورش  استاد  نکوداشت  همایش  علمی  دبیر 
 1321 سال  در  پرورش  داشت:  بیان  اصفهان  در 
تحصیالت  پایان  از  پس  و  شد  متولد  اصفهان  در 
مدرک  اصفهان  دانشگاه  در  متوسطه  و  ابتدایی 
لیسانس خود را در رشته ادبیات اخذ کرد و مدرک 
فوق لیسانس خود را در دانشسرای عالی تهران در 
رشته کارآموزی دبیری دریافت کرد. وی با اشاره 
به آغاز اقدامات سیاسی استاد پرورش اضافه کرد: 
پرورش پس از گذراندن دوران سربازی، نخستین 
اطالعات  و  کرد  آغاز  را  خود  سیاسی  اقدامات 
سخنرانی های  مقابل  در  زمان  آن  ژاندارمری 
در  که  داد  نشان  فراوانی  عکس العمل های  او 
خدمت  پایان  تا  سخنرانی  از  را  او  رژیم   نهایت 

منع کرد.
کانون های  در  پرورش  حضور  به  ادامه  در  وی   
اسالمی  انجمن های  اسالم،  جهان  تربیتی  علمی 
زمان)عج(  امام  مددکاری  انجمن  و  دانش آموزان 
پنج  در  گفت:  و  اشاره  جوانان  برای  سخنرانی  و 
رمضان سال 57 و تحصن در منزل آیت ا... خادمی 
ایام بود و  از مراحل حضور فعال پرورش در آن 
برجسته ترین آن سخنرانی در عاشورا و تاسوعای 
انقالب  پیروزی  در  بسیاری  تأثیر  که  بود  حسینی 

اسالمی داشت.

به انگیزه اکران در تاالر فرشچیان

اینجا بدون من هیچ نیست

فرهنگ و هنر
در آئین اختتامیه هفته نیروی انتظامی مطرح شد:

نقش صدا و سیمای در نمایش اقتدار پلیس جدی است 

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100350803576، شماره پرونده: 8909980350800922،  7/542 ش
ــماره بایگاني شعبه:  890922، خواهان مژگان احمدپور مبارکه دادخواستي به طرفیت   ش
ــان نموده که جهت  ــتان اصفه ــده احمد رحماني تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس خوان
ــتان اصفهان واقع در اصفهان  ــتم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس ــیدگي به شعبه هش رس
ــتري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق  ــهید نیکبخت ساختمان دادگس خ چهارباغ باال خ ش
ــیدگي آن  ــه 8909980350800922 ثبت گردیده که وقت رس ــه کالس ــاع و ب 315 ارج
ــت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  ــده اس ــاعت 9:00 تعیین ش 1390/08/29 و س
ــي دادگاه هاي عمومي و  ــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس ــت خواهان و ب و درخواس
ــار  ــتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش انقالب در امور مدني و دس
آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
ــت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر  ــخه دوم دادخواس ــاني کامل خود نس اعالم نش
ــیدگي حاضر گردد. م الف/ 10810 شکیبافرد- منشي شعبه هشتم دادگاه  فوق جهت رس

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
ــماره ابالغیه: 9010100361501914، شماره پرونده: 9009980361501122،  7/543 ش
ــعبه: 901168، خواهان مژگان یکرنگي دادخواستي به طرفیت خوانده  شماره بایگاني ش
ــان نموده که  ــتان اصفهان- اصفه ــاي عمومي شهرس ــر تقدیم دادگاه ه ــروز مرادي ف به
ــت و هفتم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( دادگستري  ــعبه بیس ــیدگي به ش جهت رس
ــاختمان  ــهید نیکبخت- س ــتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش شهرس
ــتري کل استان اصفهان ط 3 اتاق 345 ارجاع و به کالسه 9009980361501122  دادگس
ــده است. به  ــاعت 9:00 تعیین ش ــیدگي آن 1390/09/01 و س ثبت گردیده که وقت رس
ــز ماده 73 قانون  ــت خواهان و به تجوی ــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس عل
ــتور دادگاه مراتب  ــور مدني و دس ــي و انقالب در ام ــي دادگاه هاي عموم ــن دادرس آیی
ــر آگهي  ــود تا خوانده پس از نش ــار آگهي مي ش یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش
ــخه دوم  ــاني کامل خود نس ــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش ــاد آن ب ــالع از مف و اط
ــیدگي حاضر گردد.  ــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس ــت و ضمائ دادخواس
ــم دادگاه عمومي حقوقي ــت و هفت ــعبه بیس ــوري- مدیر دفتر ش ــف/ 10809 منص  م ال

اصفهان 
 

ابالغ اجرائیه
-1659 ــماره  ش ــوری  حض ــه  دادنام ــب  بموج 891284ک119.  ــماره:  ش  7/547

89099703545 مورخ 89/12/10 دادگاه عمومی جزایی شعبه 119 که طی دادنامه شماره 
9009970369300412 مورخه 90/3/30 شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته 
است محکوم علیه علیرضا جان ولی فرزند عبداله به نشانی اصفهان – خیابان عبدالرزاق 
ــت خوانده را به تحویل عین یک  – بازار نیم آور – کوی انصار – پالک 20. محکوم اس
کیلو و سیصد و شصت گرم طالی 18 عیار ساخته شده و پرداخت مبلغ 225/000 ریال 
ــی در حق خواهان رمضان قربانی فرزند حبیب اله به نشانی ملک  به عنوان هزینه دادرس
شهر – خیابان مطهری – 20 متری بهار – پالک 140. محکوم می نماید ضمنًا نیم عشر 
ــت از تاریخ ابالغ اجرائیه  ــد. محکوم علیه مکلف اس حق االجرا به عهده خوانده می باش
ــرح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده روز  ــتناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش به اس
ــاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- یا مالی  مف
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
ــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود  ــادر به اجرای مف را ق
را به قسمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع 
ــر باشد، به حبس  ــمتی از مفاد اجرائیه متعس از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قس
ــصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره : شخص ثالث نیز  جنحه اي از ش
مي تواند به جاي محکوم علیه براي استیفاي محکوم به مالي معرفي کند. عالوه بر موارد 
باال به موادي از قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
ــون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگ اجرائیه درج  و قان
گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 10805 شعبه 119 دادگاه عمومی 

)جزایی( اصفهان 

ابالغ اجرائیه
7/548 شماره اجرائیه: 9010420351500151، شماره پرونده: 8909980351501471، 
ــت اجراي حکم مربوطه به شماره  ــعبه: 891477، بموجب درخواس ــماره بایگاني ش ش
ــه 9009970351500419 محکوم علیه  ــماره دادنامه مربوط 9010090351501414 و ش
ــه 1- پرداخت مبلغ  ــت ب ــانی: مجهول المکان محکوم اس امید طغیانی فرزند اکبر به نش
ــته و مبلغ دو میلیون و هشتاد هزار ریال بابت  صد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواس
ــی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت  هزینه دادرس
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها )88/7/10 به مبلغ 4/000/000 ریال و 89/2/28 به 
ــاخص تورمی بانک مرکزی  مبلغ 100/000/000 ریال( لغایت زمان اجرای حکم وفق ش
ــان – خیابان آپادانا  ــانی اصفه ــه عباس کروندی فرزند محمود به نش ــق محکوم ل در ح
ــرانه ابراهیمی – پالک 1. طبقه1. 2- پرداخت نیم  ــتان پس 1 – کوچه آینه – جنب دبیرس
عشر دولتی اجرای رای منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی می باشد. 
ــت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز  محکوم علیه مکلف اس
مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
ــت ده روز صورت جمع دارائی خود را به  ــرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل ــه اج ب
ــمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد  قس
ــود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده  از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش
ــود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از  ــد لیکن برای فرار در پرداخت اموال خ ای
ــر باشد، به  ــمتی از مفاد اجرائیه متعس دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
ــوه اجرای محکومیت های  ــوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نح ــی مدنی مص دادرس
مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن 
عمل نماید. م الف/ 10801 رحیمی – مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اصفهان 
 

ابالغ
7/549 شماره درخواست: 9010460350200055، شماره پرونده: 9009980350200539، 
ــعبه: 900546، خواهان بانک کارآفرین دادخواستی به طرفیت مرضیه  ــماره بایگانی ش ش
ــارات وارده ناشی از  ــنگ موحدی به خواسته مطالبه خس ــه نوحی و هوش جنتی و نفیس
ــی واهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه  دادرس
دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 
304 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980350200539 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
ــاعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  1390/8/30 س
ــت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  و به درخواس
ــار  ــتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش انقالب در امور مدنی و دس
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
ــعبه  ــیدگی حاضر گردد. م الف:10803  قربانی – مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش جهت رس

دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

تاسیس
ــرکت فنی و مهندسی فراز سازان  ــیس ش ــماره: 2455/ث 90/103 آگهی تاس 7/552 ش
ــرکت فوق در تاریخ 1390/06/16 تحت شماره 45227  ــهامی خاص. ش نصف جهان س
ــیده و در تاریخ 1390/06/16 از  ــه ملی 10260631820 در این اداره به ثبت رس و شناس
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
ــار زاینده رود آگهی می شود. 1 – موضوع  ــمی و کثیراالنتش عموم در روزنامه های رس
ــه برداری کلیه پروژه های ساختمانی،  ــه کشی و نقش ــرکت: انجام، اجرا، نظارت، نقش ش
ــاختمان، ابنیه و محوطه سازی، حفظ و  ــات، برق س عمرانی، فنی، صنعتی و فنی تاسیس
ــبز، تامین نیروی انسانی موقت، رنگ آمیزی و سند بالست تنظیفات  نگهداری فضای س
عمومی، خرید و فروش آهن آالت و فلزات، خرید و فروش و تولید و توزیع صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی خارجی 
ــرکت در  ــخاص حقیقی و حقوقی، ش ــرکت، عقد قرارداد با اش صرفا جهت موضوع ش

ــای نمایندگی در داخل و خارج  ــات دولتی و خصوصی، اخذ و اعط ــدات و مناقص مزای
ــرکت: از تاریخ  ــد. 2- مدت ش ــرکت مرتبط می باش ــور و آنچه که با موضوع ش از کش
ــهر اصفهان  ــتان اصفهان – ش ــرکت: 1-3- اس ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش
ــرکت: مبلغ  ــرمایه ش ــش خیابان 5 آذر – طبقه اول. 4- س ــاری – نب ــان جابرانص – خیاب
ــم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می  1/000/000 ریال منقس
ــین طی گواهی بانکی شماره 27661079  ــط موسس ــد که مبلغ 350/000 ریال توس باش
ــکن شعبه رزمندگان اصفهان پرداخت گردیده است و  مورخ 1390/06/03 نزد بانک مس
ــد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای  ــرمایه در تعهد صاحبان سهام می باش الباقی س
ــول هاشم زاده به  ــمت رئیس هیأت مدیره. 2-5- آقای رس ــم زاده به س محمدرضا هاش
ــم زاده به سمت عضو هیأت  ــمت نائب رئیس هیأت مدیره. 3-5- آقای علیرضا هاش س
ــال انتخاب  ــمت مدیرعامل به مدت 2 س ــم زاده به س ــره. 4-5- آقای علیرضا هاش مدی
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل 
ــد. 7- اختیارات  ــرکت معتبر می باش یا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر ش
ــد. 8- بازرس اصلی و علی  مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش
ــه عنوان بازرس اصلی، 2-8- خانم زینت هوایی  ــدل: 1-8- آقای احمد رضا طالبی ب الب
ــف: 10766  آذری – رئیس اداره ثبت  ــازرس علی البدل. م ال ــمس آبادی به عنوان ب ش

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

اخطاریه ماده 101
556 / 7 شماره: 8808 اخطاریه ماده 101 آئین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مربوط 
به پرونده اجرائی کالسه 52-712/89. آقای عباس کبیری طرقی و خانم فرخنده جاللی 
سرکپه راجع به پرونده اجرائی کالسه 52-712/89 متعلق به شما که در قبال طلب بانک 
ملت شعبه کمال الملک کاشان بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده که در اثر عدم 
ــالک ثبتی 1543 فرعی از 141- اصلی  ــت دین و پایان مهلت مقرر مورد رهن )پ پرداخ
ــناس رسمی  ــط کارش ــتان نطنز( توس واقع در طرقرود جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرس
ــده لذا بر طبق ماده  ــارد و چهل میلیون ریال ارزیابی گردی ــتری به مبلغ یک میلی دادگس
101- آئین نامه اجرائی که ذیاًل شرح داده شده بدینوسیله به شما اخطار می شود که پس 
از رویت این اخطار به فاصله پنج روز چنانچه اعتراض دارید اعتراض خود را به ضمیمه 
ــال دارید و اال به همان  ــون و پانصد هزار ریال هزینه تجدید ارزیابی ارس ــه میلی مبلغ س
ــد. ماده 101: معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی  قیمت آگهی خواهد ش
ــتمزد  ــه روز به اجرا مراجعه و با اطالع از میزان دس اعتراض کرده باید حداکثر ظرف س
ــید اخذ کند که در  ــلیم اجرا کرده و رس ارزیاب مجدد آن را ابالغ و قبض مربوطه را تس
ــتمزد ارزیاب  ــود باید در آن میزان دس موردی که طبق ماده 101 نتیجه ارزیابی ابالغ ش
مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ باید 
کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به اجرا تسلیم 
ــید ارزیابی قطعی خواهد شد. م  دارد و در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرس

الف: 10692 شادمان – کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

حصر وراثت
7/557 خانم فاطمه اخوان فر دارای شناسنامه شماره 939 به شرح دادخواست به کالسه 
3369/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم ابراهیم پور کومله بشناسنامه 48 در تاریخ 1390/5/5 اقامتگاه دائمی 
ــر و یک  ــت به دو پس خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس
دختر و همسر به شرح ذیل: 1 – هومن ابراهیم پور کومله به ش ش 7979 فرزند متوفی. 
ــین ابراهیم پور کومله ش ش 161 فرزند متوفی. 3- هاله ابراهیم پور کومله ش  2- حس
ــر متوفی و الغیر. اینک  ش 333 فرزند متوفی. 4- فاطمه اخوان فر به ش ش 939 همس
ــت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا ره کسی  ــریفات مقدماتی درخواس با انجام تش
ــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش
ــد. م الف: 10847 از طرف رئیس شعبه  ــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش ش

دهم شورای حل اختالف اصفهان 
 

فقدان سند مالکیت
ــتناد یکبرگ  ــای محمدرضا طالبیان فرزند یداله باس ــماره 5848-90/7/19 آق  7/558 ش
ــت که سند  ــده مدعی اس ــمًا گواهی ش ــهود رس ــهاد محلی که هویت و امضاء ش استش
مالکیت شش دانگ یک باب خانه مزروعی پالک شماره 30/842 واقع در قریه زیاد آباد 

ــه در صفحه 579 جلد 66 امالک ذیل ثبت 10771 بنام بانو معصومه  ــش ثبتی میمه ک بخ
ــلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره  ــتان فرزند عیسی ثبت و صادر و تس خداپرس
ــی یافته و معامله دیگری هم  ــان به او انتقال قطع ــه 2 کاش 157286 – 76/9/17 دفترخان
ــدن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است چون درخواست  ــده نحوه گم ش انجام نش
ــک اصالحی ماده 120 آئین  ــند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره ی ــدور المثنی س ص
ــود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در  ــند مراتب آگهی می ش نامه قانون س
ــبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ  ــده( نس این آگهی ذکر ش
ــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل  انتش
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
ــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز - رئیس  نش

ثبت اسناد و امالک میمه 
 

ابالغ وقت رسیدگي
ــه: 1341/90ش7 خواهان  ــیدگی در خصوص پرونده کالس 7/559 آگهی ابالغ وقت رس
ــحاق مهری دهنو دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال خسارت و ضرر  اس
و زیان به طرفیت مجتبی همدانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 90/9/7 
ــب تقاضای  ــاعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس س
ــیدگی به این شعبه واقع در  ــر تا خوانده قبل از وقت رس خواهان مراتب در جراید منتش
ــانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه  ــم کاش خیابان محتش
ــیدگی ابالغ  ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس ثانی دادخواس
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10875 مدیر دفتر شعبه هفتم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ وقت دادرسي
ــاعت 9 صبح،  ــیدگي: 90/8/25 س ــده: 900636 ح/ 14، وقت رس ــه پرون 7/566 کالس
ــید احمد فدکي، خوانده: احمدرضا  خواهان: مجید راهجو فرزند علي با وکالت آقاي س
ــلیم دادگاههای  ــفته. خواهان دادخواستی تس ــته: مطالبه سه فقره س ــیان، خواس صالکش
ــعبه چهاردهم حقوقي اصفهان ارجاع گردیده و  ــیدگی به ش عمومی نموده که جهت رس
ــیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و  وقت رس
ــتور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از  دس
ــار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه  جراید کثیراالنتش
ــخه دوم دادخواست و ضمائم  ــانی کامل خود نس بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/ 10936 

صابري- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده
ــعبه 16 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه  7/567 اجراي احکام ش
ــم راحله دژدار، علیه ورثه  ــم مهرانگیز اکبریان با وکالت خان ــه خان 900098 ح ج/ 16 ل
ــته مهریه به مبلغ  ــم همگي اکبریان( با خواس مرحوم اکبریان )فرزاد، فرید، فروزان، هاش
ــته و حق الوکاله و هزینه دادرسي و مبلغ 250/000  77/028/520 ریال بابت اصل خواس
ــناس و 80/000 ریال هزینه نشر و مبلغ 3/851/426 ریال حق االجرا  ریال اجرت کارش
ــه مزایده اي جهت فروش اموال زیر برگزار نماید. لذا طالبین خرید مي توانند  دولت جلس
جهت شرکت در مزایده در تاریخ 90/8/8 ساعت 9/30 در دفتر این اجرا اتاق 204 طبقه 
ــتان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش  دوم دادگستري کل اس
ــي خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده  ــروع و برنده کس از مبلغ ارزیابي ش
ــپرده واریز و هزینه هاي  ــاب س و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبي را في المجلس به حس
مربوط را متقبل شود. 1. امتیاز حج عمره که حسب نامه 92460/157 مورخه 89/10/16 
ــت و نامه 5115-90/6/17 در حق محکوم لها توقیف و ارزش آن 5/000/000  بانک مل
ــد و امتیاز مربوط داراي حساب اصلي  ــود مشارکت بانک ملت مي باش ریال به عالوه س
369900785 و حساب سود شماره 621472457 نزد بانک ملت مي باشد. 2. تلفن  هاي 
ــماره 6611715-6684536 که به مبلغ 11/000/000 ریال ارزیابي و در حال  ثابت به ش
حاضر به مبلغ 73/800/274 ریال بدهي معوقه به مخابرات دارد. 3. امتیاز تلفن همراه به 
ــماره 09133259721 که به مبلغ 2/200/000 ریال کارشناسي و 29/000 ریال بدهي  ش

دارد. م الف/ 10935 شریعتي- مدیر اجراي احکام شعبه 16 دادگاه حقوقي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

واگذاری 870 هکتار از زمین های پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی برای توسعه شهر جدید بهارستان، پنج ماه پیش 
در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی 
به تصویب رسیده است که واگذاری زمین های مناطق حفاظت 
 شده مطابق قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست غیر قانونی

است.
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  رابطه  همین  در 
گفت: اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسداری 

از منابع طبیعی استان ضعیف عمل کرده است.
قانونی بودن مصوبه  با اشاره به غیر  آبادی  سید احمد خاتون 
در  دولت  زیست  محیط  و  بنایی، صنعت  زیر  امور  کمیسیون 

واگذاری بخشی از زمین های پارک ملی کاله قاضی به منظور 
توسعه ای  گونه  هر  کرد:  اظهار  بهارستان  جدید  شهر  توسعه 
شهر  این  ناماندگاری  و  ناپایداری  موجب  اصفهان  شهر  در 

می شود.
انتقال  وی با بیان مشکالت کنونی تامین آب و نبود امکانات 
زیست  توان  اصفهان  شهر  افزود:  بهارستان  شهرک  فاضالب 

محیطی و اکولوژیک افزایش جمعیت را ندارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این 
توجیهی  گزارش  اساس  بر  باید  شهری  توسعه  طرح های  که 
از  باید  گفت:  گیرد،  صورت  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی 
برای  آیا  پرسید  می کنند  تصویب  را  طرح ها  این  که  افرادی 

توسعه شهرک بهارستان طرح ارزیابی زیست محیطی صورت 
گرفته است؟

یک  قاضی  کاله  ملی  پارک  که  این  بیان  با  آبادی  خاتون 
اذعان  است،  اصفهان  شهر  اطراف  زیستی  محیط  کمربند 
است  وحش  حیات  پناهگاه  و  ملی  پارک  قاضی  کاله  کرد: 
قانونی غیر  شده  حفاظت  مناطق  در  شهری  مناطق  توسعه   و 

است.
باشد  مشخص  باید  شهری  مرزهای  که  این  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  کند،  تجاوز  مرزها  این  از  نباید  شهرها  گسترش  و 
گسترش شهرهایی که در کنار عوامل طبیعی مانند رودخانه ها 

به وجود آمده اند محدود است.

این عضو هیأت مدیره جمعیت پیام سبز با بیان این که گسترش 
شهر در منطقه کاله قاضی صدمات جبران ناپذیری به گیاهان و 
جانوران این منطقه وارد می کند، تصریح کرد: برخی گونه های 
گیاهی و جانوری این منطقه در حال انقراض است و توسعه 

شهری حیات آنها را به خطر می اندازد.
خاتون آبادی با اشاره به محدویت های توسعه شهری و نبود زیر 
ساخت های مناسب در این مناطق اضافه کرد: گسترش شهرک 
بهارستان در حالی انجام می شود که منطقه توان اکولوژیک این 

گسترش را ندارد.
وی با بیان این که توسعه شهری موجب رشد کاذب جمعیت 
موجب  شهری  توسعه  هرگونه  داد:  ادامه  می شود،  اصفهان 
افزایش رشد ناخالص جمعیت که خود سبب بروز مشکالت 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اکولوژیک و زیست محیطی در 

این مناطق می شود.
این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این که تصویب 
چنین طرح هایی نشان می دهد اداره کل محیط زیست به رسالت 
خود عمل نمی کند، افزود: ظرفیت تحمل زیست محیطی منطقه 
و  زمینی  زیر  آب  سفره های  رفتن  پایین  به  توجه  با  اصفهان 
خشکی زاینده رود کاهش یافته است و هر گونه توسعه غیر 
کارشناسانه مناطق شهری سم مهلکی برای منابع طبیعی اصفهان 

به شمار می آید.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حال پیگیری 

مصوبه است
تایید  با  اصفهان  استان  زیست  محیط  کل حفاظت  اداره  مدیر 
واگذاری بخشی از زمین های پارک ملی کاله قاضی به منظور 
از  عمده ای  قسمت  گفت:  ایسنا  به  بهارستان  شهرک  توسعه 

مصوبه اصالح می شود.
احمدرضا الهیجان زاده اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور در حال پیگیری این مصوبه است و بررسی این سازمان 

در روزهای آینده به نتیجه می رسد.
از  را  مصوبه  این  کشور  زیست  محیط  سازمان  افزود:  وی 
زمین های  واگذاری  مقدار  اما  می کند  بررسی  مختلف  زوایای 
مشخص هنوز  بهارستان  شهرک  توسعه  منظور  به  منطقه   این 

نشده است.
کاله  وحش  حیات  پناهگاه  و  ملی  پارک  ایسنا،  گزارش  به 
شرقی  جنوب  در  هکتار  هزار   50 از  بیش  مساحت  با  قاضی 
واقع شده بهارستان  در مجاورت شهر جدید  اصفهان و   شهر 

است. 
به  می باشد  توجه  قابل  منطقه  این  در  جانوری  گونه ای  تنوع 
از  جنس   16 به  متعلق  پستاندار  گونه   17 تاکنون  که  طوری 
شده  شناسایی  پارک  این  در  راسته  چهار  و  خانواده  هشت 
شناسایی  منطقه  این  در  گیاهی  گونه   252 همچنین  است. 
قرار توجه  مورد  باید  حفاظتی  لحاظ  از  گونه   37 که   شده 

گیرند.

محیط زيست

با واگذاری بخش هایی از پارك ملی کاله قاضی؛

توسعه ناپایدار اصفهان همچنان ادامه دارد

يادداشت
حکایت دریاچه  ارومیه

خداوند این سرزمین را از دروغ 
و خشکسالي بپایاد!

 حسین زندي
نیاکان سختکوش و تالشگر ما بر این باور بودند که 
»نابرده رنج گنج میسر نمی شود« و می گفتند »آن که گندم 
می کارد راستی می افشاند« و آبادانی و شادی و زندگی را 
در آباد کردن و کار تولیدی می دانستند. به همین خاطر 
در دل کویر خشک و بیابان ها آبادی پدید می آوردند، با 
کندن کاریز و قنات و روان کردن آب، روستا و شهر 
می ساختند و با ساختن بادگیر در بیابان خنکنایی پدید 
می آوردند که جان آدمی را تازه می کند. از دل همین 
خاک همه گونه رستنی و میوه را برمی کشیدند و از 
جاهای دیگر دنیا رستنی می آوردند و در این خاک سبز 
می کردند. با آن که هندوستان و فرنگ و اروپا از ایران 
پرآب تر و سرسبزتر بودند »باغ های ایرانی« است که 
زبان زد شده اند و شهرت جهانی دارند و »تاج محل« را 
معماران ایرانی می سازند و کاخ ورسای لویی چهاردهم 

به تقلید از باغ های ایرانی ساخته می شود.
اما در دوران ما، بیشتر مردم به دنبال گنج بادآورد و یک 
شبه راه صدساله رفتن و ثروتمند شدن ضربتی از راه 
مضاربه و شبکه های هرمی و چندضلعی و دزدی و وام 
بی برگشت و »جوش دادن معامله« و حق داللی هستند. 
کمتر کسی به فکر کار تولیدی و زحمت و رنج کشیدن 
برای دستیابی به آرزو است. همه چیز وارداتی شده است 
و حتی سیر و پیاز هم از جاهای دیگر به بازار می آید. 
کشاورزان بیچاره شده اند و زمین ها را رها کرده به شهرها 
روی آورده اند. مردمان باغ ها را ویران می کنند تا در کوچه  
شش متری به تقلید کورکورانه از فرنگ، آسمان خراش 
)آسمان و خرهایش؟( ده طبقه از فوالد و سیمان بسازند 
)که تازه در برابر زمین لرزه هم پایدار نیست!(. آنگاه به 
خاطر ناآگاهی و بیگانگی با اقلیم و به خاطر نابود شدن 
باغ ها، خانه ها در تابستان داغ است و در زمستان سرد! 
برای چاره، کولر گازی و بخاری می آورند که خود 
باعث مصرف انرژی بیشتر و برهم خوردن تعادل محیط 

زیست می شود.
بدین ترتیب سرزمینی که روزگاری مردم روشن بین و 
سختکوش آن از دل کویر آب بیرون می کشیدند امروز 
به دست نسل تن آسان و کوته بینی افتاده که نه تنها در 
آن شبکه های آبیاری ساخته نمی شود بلکه رودخانه های 
پرآبی که هزاران سال روان بوده و جان این سرزمین 
تشنه و مردم آن را سیراب می کرده همچون زنده رود 
)به معنای رود خروشان یا زاینده رود امروزی( می میرند 
و دریاچه هایی چون بختگان و ارومیه از بخت بدشان 
»بخوشید  می شوند.  خشک  همگان  چشم  برابر  در 
یتیم«.  سرچشمه های قدیم/نماند آب جز آب چشم 
رودها و دریاها همان پدیده های طبیعی هستند که به 
خاطر اهمیت شان در زندگی آدمی، در چشم نیاکان ما 
ایزدبانوی خود را داشتند و احترام به آنها بخشی از باورها 
و آداب زندگی ما بودند و پس از اسالم نیز با جمله » آب 
مهریه  فاطمه زهرا« است کوشیدیم جنبه  مذهبی بودن 
و مقدس بودن آب را در نظر مردمان همچنان باال نگه 
داریم. اما امروزه بیشتر مردم »آب را گل می کنند و برایشان 
مهم نیست که در فرودست انگار کفتری می خورد آب، 
یا دست درویشی نان خشکی فرو برده در آب یا که این 
آب روان می رود تا فروشوید اندوه دلی«. تنها می خواهند 
بر سر هر آب روانی که می بینند سدی بسازند و از آن 
کره بگیرند. تا یک سال را نان و کره بخورند. تا سال بعد 
کی زنده است و کی مرده؟ دیگی که برای من نجوشد 

در آن سر سگ بجوشد!
خداوند این سرزمین را از دروغ و دشمن و خشکسالی 

بپایاد!

فراز ایران

 هومان خاکپور-فعال محیط زیست

ماجرا از این قرار است که؛ گویا یک جفت خرس 
تشنه و گرسنه به ناچار جهت آب خوردن و تهیه 
غذا، در اوایل هفته گذشته سحرگاهان از ارتفاعات 
منطقه جنگلی شمس آباد بروجن به باغات میوه در 
منطقه ونک سمیرم که هم مرز با منطقه شمس آباد  
می باشد نزدیک شده و شوربختانه خرس ماده در 
استخر کم آب یکی از باغات سیب - که دیواره های 

آن ایزوگام و لغزنده شده بود - گرفتار گردید.
غالم امیری - هموطن باغدارمان در منطقه - ماجرای 

رفتار ستایش برانگیز هم وطنان ونکی مان را چنین 
تعریف کرد؛ صبح خیلی زود به همراه گروهی از 
اهالی ونک برای چیدن سیب به سمت باغات روانه 
بودند که با صدای نعره خرسی قهوه ای در داخل 
استخر کم آب یکی از باغات مواجه شدند. خرس 
ماده در تالش برای خارج شدن از استخر و خرس 
نر هم در فاصله 200 متری در حال نعره کشیدن و 
بی قراری برای رهایی جفتش بود، بدون شک حضور 
نر و تالش  نزدیک شدن خرس  از  مانع  باغداران 
برای نجات جفتش شده بود. این باغداران با اقدامی 
شایسته تقدیر تعدای تنه و سرشاخه درخت به داخل 

استخر انداختند و پس از دو ساعت تالش، کوشیدند 
تا خرس گرفتار خود را از روی این چوب ها به باال 
و بیرون استخر بکشاند و به همراه جفتش که در تمام 
این مدت در حال نعره کشیدن و بی قراری بود راهی 

ارتفاعات منطقه شمس آباد دوراهان شود.
به راستی این باغداران منطقه ونک نشان دادند که 
تعداد آن باغدارانی که در رفتاری غیر انسانی اقدام 
به قتل فجیع آن خرس مادر و دو فرزندش، آن هم 
به جرم آسیب رساندن به درختان باغ شان کردند، 
در کمینه است و عموم مردمانی که در منطقه ونک 
سمیرم زندگی می کنند از جنس انسان هایی هستند 

که می کوشند تا با به خطر انداختن جانشان، جان 
یک خرس را نجات دهند و نشان دهند که آنان به 
حق فرزندان ایران زمینی هستند که سرود مردمانش، 
خردمندی و عشق ورزی و دوست داشتن و مهربانی 
کردن است. باورم این است که در راستای تحقق 
افزایش  و  فرهنگی  سازی  ظرفیت  های  برنامه 
آگاهی های عمومی به منظور جلب مشارکت مردم و 
جوامع محلی در پاسداری و حمایت از تنوع زیستی، 
پخش اخبار چنین مهربانی ها و مهربانی کردن های 
بد  اخبار  انتشار  از  بیشتری  کارکرد  مان  هموطنان 
و غیر انسانی در این حوزه دارد. استفاده از تمامی 
گونه  این  انعکاس  در  رسانی  اطالع  ظرفیت های 
رفتارهای انسانی و معرفی چنین هموطنان شایسته 
تقدیری، به شکل بسیار مؤثری مردم جامعه را نسبت 
به محیط و جانداران پیرامون شان حساس کرده و 
رابطه های دوستانه تری در بین آن ها برقرار می کند. 

نگارنده به افتخار هم وطن بودن با چنین هموطنانی، 
و  شاکرم  را  پروردگار  و  کنم  می  تعظیم  قد  تمام 
بر خود می بالم که در سرزمینی زندگی می کنم که 
مردمانش برای نجات جان جانداری جانشان را به 

خطر می اندازند.

سرود مردم ایران مهرباني باشد

ونک این بار به فریاد یک خرس تشنه رسید

باز پس گیری اراضی
کاله قاضی

استان  زیست  محیط  مدیرکل 
اصفهان گفت: باز پس گیری اراضی 
واگذار شده پارک ملی کاله قاضی 
اعتراض  و  مصوبه  اصالح  از  پس 
سازمان محیط زیست تنها در انتظار 
شهرسازی  و  مسکن  وزیر  امضاء 
احمدرضا  مهر،  گزارش  به  است. 
الهیجان زاده گفت: محیط زیست 
خواستار  جدی  پیگیری های  با 
باز گرداندن  این مصوبه و  اصالح 
اراضی واگذاری کاله قاضی شد که طبق آخرین اطالعات اصالح مرز و 
بازگرداندن این اراضی به محدوده های سازمان محیط زیست در دستور 
کار قرار گرفته است. مدیرکل محیط زیست اصفهان تصریح کرد: البته 
از این 870 هکتار اراضی که واگذار شده در مورد 260 هکتار آن پیش 
عالی شهرسازی  بین سازمان محیط زیست و شورای  توافقاتی  این  از 
صورت گرفته و تنها 610 هکتار از اراضی کاله قاضی باز پس گرفته 

می شود.

800 هکتار از مرغزارهای شهرکرد احیا 
می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اجرای  از  بختیاری  و  چهارمحال 
شهرکرد  مرغزارهای  احیای  طرح 
در سطحی معادل 800 هکتار خبر 
داد. عطاءاله ابراهیمی اظهار داشت: 
بیش از 300 هکتار از این مرغزار 
طرح های  اجرای  راستای  در 
توسعه ای از جمله احداث فرودگاه 

شهرکرد اختصاص یافته است.
این  بیان  با  فارس وی  گزارش  به 
که اعتبار مورد نیاز به  منظور احیا و بازسازی مرغزار شهرکرد تأمین شده 
است، افزود: با اتمام مطالعات و تحقیقات دانشگاه شهرکرد طرح احیا 
و بازسازی مرغزار شهرکرد اجرایی می شود. ابراهیمی افزود: در راستای 
اجرای این طرح در جنوب شهرکرد با مراکز تحقیقاتی این استان قرارداد 
شناسایی  طرح  گفت:  ادامه  در  ابراهیمی  است.  شده  منعقد  همکاری 
آفات و امراض جنگلی از سوی این اداره کل در لردگان و منطقه بازفت 

کوهرنگ در دست اجراست.

فشار دام بر مرتع درکشور 2/2 دهم 
ظرفیت مراتع است

عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: 
امروزه فشار دام بر مراتع در کشور 
که  است  موجود  ظرفیت  دهم   2/2
مضاعفي  و  زیاد  فشار  مسأله  این 
به  مي کند.  وارد  کشور  مراتع  بر  را 
اظهار  احمدي  ایرنا، حسن  گزارش 
درصد   70 حدود  متأسفانه  داشت: 
از بهره برداران مراتع بي سواد یا کم 
سواد هستند بنابراین آنان بدون توجه 
به عواقب وخیم استفاده بي رویه از 

مرتع، دام هاي خود را در مراتع رها مي کنند.
استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات گفت: ایران با گستره 165 
میلیون هکتار از نظر عوارض طبیعي، اقلیمي و پوشش گیاهي بسیار معتبر و 

گوناگون است.
 وي اظهار داشت: به طور کلي 90 درصد کشور جزو اقلیم هاي خشک و 
نیمه خشک است و حدود 13 درصد از طرح کشور بارندگي کمتر از 100 

میلیمتر دارد.

 مرگ تدریجی دشت های
چهارمحال و بختیاری

های  دشت  تدریجی  و  آرام  مرگ 
حاصلخیز چهارمحال و بختیاری در 
حالی اتفاق افتاده است که خشکسالی 
 چهار سال پیاپی گلوی تشنه دشت های
این استان را می فشارد و عمق آب 
های زیر زمینی آن را به کمتر از 19متر 
رسانده است. به گزارش ایبنا معاون 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
از یازده دشت چهارمحال و  حاضر 
بختیاری هشت دشت با بیالن منفی ممنوعه اعالم شده است. وی با بیان این 
که خشکسالی در چهارمحال و بختیاری به مرحله بحرانی اجتماعی اقتصادی 
رسیده است، تصریح می کند: باال رفتن میزان امالح و افزایش شوری آب 
از اثراتی است که کاهش سطح ایستایی سفره های زیر زمینی بر منابع آبی 
 می گذرد. وی کاهش آبدهی چاه ها، بایر شدن قنوات، کاهش آبدهی چشمه ها،
کاهش طول عمر چاه های نیمه عمیق، را از جمله اثرات کمی کاهش آب های 

زیر زمینی عنوان کرد. 

در  قهوه ای  خرس های  کشتار  دردناک  خبر  انتشار 
یکی از شهرهای مرکزی ایران موجی از اعتراضات 
مردمی را نسبت به این عمل شنیع، ضد اخالقی و غیر 
انسانی برانگیخت. در تاریخ ایران زمین این نخستین 
بار است که شاهد چنین حجمی از اعتراضات مردم، 
فعاالن حقوق حیوانات و حامیان محیط زیست نسبت 
به کشتار، آزار و اذیت حیوانات کشورمان هستیم.
حیوان آزاری و نامهربانی با حیوانات رخدادی نادر 
نیست اما گاه برخی رخدادها جریان ساز می شود و 
می تواند برای همیشه در ذهن انسان های با وجدان 

جای بگیرد.
برای  که  قضایی  پیگیری های  کنار  در  داریم  باور 

مجازات و تنبیه متخلفان صورت می گیرد باید فضایی 
این  از  برداری فرهنگی  بهره  بهترین  تا  ایجاد شود 
و  مردند  خرس ها  گیرد.  صورت  دردناک  حوادث 
خاطیان دیر یا زود و کم یا زیاد مجازات خواهند شد و 
رسانه ها چون همیشه مسأله را به فراموشی می سپرند. 
برای ما مجازات یک فرد هدف نیست، بلکه وظیفه 
ماست که نگذاریم حوادثی نظیر این حادثه دردناک 

بار دیگر رخ دهد.
ما گروه های فعال حقوق حیوانات و محیط زیست، 
سازمان ها و گروه های زیست محیطی و فرهنگی به 
همراه شخصیت های حقیقی این عرصه خواستاریم 
که فاجعه مرگ خرس ها برای همیشه در تاریخ ایران 

ثبت و ضبط شود. بدینوسیله روز 20 شهریورماه را 
نامیم. می  علیه حیوانات«  با خشونت  مبارزه   »روز 
20 شهریورماه 1390 روزی است که مرگ خرس ها 
برای بار نخست از رسانه ها منتشر شد و باعث ایجاد 
خشم عمومی و موج گسترده انزجار مردمی از این 

فاجعه دردناک گشت.
پاییز و ورود  به فصل  نزدیکی  به واسطه  این روز 
مهاجران طبیعی به کشور به عنوان میهمان طبیعت 
اهمیت  از  آغاز فصل شکار و صید  و  زمین  ایران 
باالیی برخوردار است. بی تردید نزدیکی این روز 
 با فصل شکار می تواند بر اثرگذاری این نامگذاری

بیفزاید.

برای ماندگار شدن ضجه توله خرس های معصوم:

»روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات«

زیست بوم

رویداد

در  شوی  آبشار  اطراف  برکه های  و  آبگیرها 
از  یکی  روزگاری  که  خوزستان،  استان  شمال 
بود،  لرستانی  سمندر  های  زیستگاه  مهم ترین 
تبدیل نادر  اینگونه  از  عاری  منطقه ای  به   امروز 

شده است.
به گزارش آژانس خبری بختیاری آبشار شوی در 
شمال  در  دزفول  شهرستان  توابع  از  سالند  شهر 
استان خوزستان، و با فاصله اندکی از مرز استان 
در 10  کوه های سرتنگ شوی  بین  در  و  لرستان 
کیلومتری ایستگاه راه آهن تله زنگ در مسیر راه 

آهن سراسری اهواز - تهران واقع شده  است.
سامان فرجی پژوهشگر و فعال اجتماعی که در هفته 

جاری از منطقه شوی دیدن کرده است، می گوید: 
تا چند سال پیش تعداد بسیاری از سمندر لرستانی 
خوانده او«  باریک  »حاجی  محلی  زبان  به   که 
می شدند در آبشار وجود داشت، اما طی سفری که 
به تازگي به منطقه داشتم در دو روز اقامت خود در 
منطقه و با وجود تالش های بسیار، با هیچ موردی 

از این گونه نادر دوزیست مواجه نشدم.
وی افزود: پس از تحقیق متوجه شدم که سارقان 
زیرا  نیستند  منطقه  اهالی  از  لرستانی  سمندرهای 
اهالی برای سمندر »حاجی باریک او« و جانوران 
درون آبشار به دلیل باورهای محلی احترام قایل 
از برخی شهرهای  اما گروه های مختلفی  هستند، 

همجوار برای شکار این سمندر و استفاده از آن در 
آکواریوم ها به این منطقه می آیند.

وی همچنین افزود: در پایان روز دوم متوجه شدم 
گروهی سودجو که از شهرهای اطراف به منطقه 
جهت  مخصوص  وسایل  با  بودند  آمده  شوی 
شکار در منطقه حاضر شده اند و پس از مذاکره 
متوجه شدم که گروه یاد شده با وجود جستجوی 
فراوان تنها موفق به شکار پنج بچه سمندر بسیار 
اینجانب  اصرار  مقابل  در  و  شده اند  کوچک 
انقراض  خصوص  در  هشدار  و  رهاسازی  برای 
آنها در طبیعت به رها سازی   این جاندار حاضر 

نشدند.

دزدان به محیط زیست هم رحم نمي کنند

انقراض نسل سمندر لرستانی در آبشار شوی
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تداخل بازي هاي لیگ بسکتبال
با بازي هاي آسیا

لیگ  برنامه های  گفت:  آهن  ذوب  بسکتبال  تیم  سرمربی 
نمی توانیم  و  دارد  تداخل  آسیایی  مسابقات  با  بسکتبال 

برنامه ریزی طوالنی مدت داشته باشیم. 
لیگ  افتادن  تأخیر  به  پیشنهاد  داشت:  اظهار  کوهیان  فرزاد 
مطرح شد اما فدراسیون این درخواست را نپذیرفت و ما هم 

تابع شرایط هستیم و کار خود را انجام می دهیم.
جدید  فصل  برای  ذوب آهن  تیم  تمرینات  به  اشاره  با  وی 

افزود: 10 روز است تمریناتمان را آغاز کرده ایم و دو بازیکن ملی پوش تیم نیز هنوز به 
تیم اضافه نشدند، اما تمرینات پیگیری می شود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: از دست دادن حامد آفاق و مهدی اسماعیلی که 
بازیکنان خوب فصل گذشته ذوب  آهن بودند، ضربه بزرگی به تیم ما وارد کرد، ضمن 

این که قانون استفاده از یک خارجی هم موجب می شود هماهنگی ما کمتر شود.
وی با بیان این که تا چهار هفته ابتدایی لیگ بر روی هماهنگی تیم کار می کنیم،گفت: با 
توجه به این که میانگین قد تیم ما به نسبت کوتاه است در پست پنج بازیکن خارجی 
آمریکایی  یک  و  آفریقایی  بازیکن  یک  داد: سال گذشته  ادامه  می کنیم.کوهیان  جذب 
داشتیم که هر دو خوب کار کردند، در این فصل نیز به دنبال یک بازیکن با کیفیت 

هستیم. 

سرمربی کهنه کار،
درصدد کودتا در سه جبهه!

چرخه مربیان ایرانی و محدودیت نفرات این گردونه همواره 
مورد انتقاد قرار گرفته است. در این میان آنهایی که به هر 
دلیل از این قطار پیاده می شوند این امر را برنتابیده و برای 
مربیان از  یکی  زنند.  می  وآتش  آب  به  مجدد   بازگشت 
کهنه کار فوتبال ما که فصل گذشته کارنامه بسیار ضعیفی از 
خود بر جای نهاد و از حیث سقوط تیم ها رکورد زد و به 
همین دلیل امروز دیگر نامی از وی در بین لیگ برتری ها و 

دسته اولی ها نیست این روزها تالش گسترده ای را آغاز کرده تا بار دیگر بتواند روی 
نیمکت یک تیم بنشیند.

 تیمی در شهر محل زندگی وی که روزهای خوبی را سپری نمی کند یکی از گزینه های
تیمی در حوالی  برقرار کرده است.  را  تیم البی هایی  این  به  پیوستن  برای  اوست. 
پایتخت که مربی جوانش به سبب نتایج آن تیم تحت فشار قرار دارد و تیمی دیگر 
در نزدیکی های جنوب کشور که آنجا هم مربی جوانی  دارد و اتفاقاً مربی کهنه کار 
مدنظر روزگاری هم آنجا مربیگری می کرد از دیگر باشگاه هایی هستند که در تیررس 
آقای سرمربی قرار دارند و برای رفتن به آنجا اقداماتی خودجوش داشته است تا بلکه 
فرصت عرض اندام به او داده شود. باید دید این کودتاهای خزنده نتیجه ای در بر دارد 

یا خیر و همچنان شاهد خانه نشینی او هستیم! 

»بنا«، بهترین مربی کشتی فرنگی جهان
در سال 2011

از سوی فدراسیون جهانی کشتی محمد بنا به عنوان بهترین 
مربی کشتی فرنگی جهان در سال 2011 میالدی انتخاب 

شد.
فدراسیون جهانی کشتی، محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران را به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان 
در سال 2011 میالدی انتخاب کرد. قرار است همزمان با 
برگزاری کالس بین المللی مربیگری کشتی آزاد در روزهای 

26 تا 29 آبان ماه در تهران و با حضور رافائل مارتینتی، رئیس فیال از محمد بنا و زکی 
جونز، سرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران و آمریکا به عنوان بهترین مربیان 
سال 2011 میالدی تقدیر شود. محمد بنا که پس از المپیک پکن بار دیگر سرمربی تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران شد، در سال های اخیر افتخارات فراوانی همچون کسب اولین 
قهرمانی جام جهانی، عناوین دومی و سومی جهان برای نخستین بار و کسب بیشترین 

مدال در بازی های آسیایی را در کارنامه کاری خود دارد. 
محمد بنا، سرمربی پرافتخار کشتی فرنگی ایران در مورد انتخاب خود به عنوان بهترین 
مربی سال 2011 جهان به مهر گفت: این افتخار متعلق به کلیه مربیان سازنده در سراسر 
کشور و همکارانم در کادر فنی است که شبانه روز و بدون توقع برای رشد و بالندگی 

کشتی فرنگی ایران تالش می کنند.

تیم کاراته سپاهان در هفته دوم لیگ برتر باشگاه های 
کشور، دو پیروزی کسب کرد و به رده دوم جدول رقابت 
 ها صعود کرد. هفته دوم لیگ برتر کاراته باشگاه های
کشور با حضور هشت تیم و با غیبت تیم هیأت گیالن 
همراه بود. تیم امید سپاهان در این مسابقات و در 
مرحله اول در مقابل تیم هیأت کاراته خراسان رضوی 
قرار گرفت و در کاتای انفرادی علی شاه زیدی با کاتای 
سوپارین پی با نتیجه پنج بر صفر در مقابل کاتا روی 
مشهدی به پیروزی رسید و اولین سه امتیاز را برای 

فوالد کسب کرد. در کاتای تیمی، تیم سپاهان متشکل 
از علی شاه زیدی، محمد علی شاه زیدی و حمید 
رضا زاغیان با اجرای کاتای تیمی نی پایپو در مقابل تیم 
کاتای خراسان به پیروزی پنج بر صفر دست یافت و 
پنج امتیاز دیگر را به اندوخته های سپاهان اضافه کرد 
تا سپاهان در مجموع هشت امتیاز از تیم خراسان پیش 
افتد. در بخش کومیته تیمی نیز در بازی اول ایمان گل 
محمدی در مقابل حریف خود به پیروزی چهار به سه 
رسید، دانیال محمودی یک به سه نتیجه را واگذار کرد، 

مجید قادری مرد پیروز هفته گذشته به تساوی سه بر 
سه رسید، بهشاد ناظمی در اولین حضور خود در لیگ 
برتر با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید، مسعود صالحی 
نژاد با نتیجه یک به دو مغلوب حریف خود شد و 
 مصطفی سعیدی با نتیجه دو بر دو در برابر کومیته رو
خراسان متوقف شد و در آخرین بازی علی براتی 
در دیدار با حریف خراسانی با نتیجه چهار بر سه به 
پیروزی رسید تا در بخش کومیته با نتیجه 11 بر هشت 
و در مجموع تیم فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 19 بر 

هشت مقابل خراسان، پیروز میدان لقب گیرد. 
در مرحله دوم، امید فوالد مبارکه سپاهان به دلیل عدم 
حضور هیأت گیالن با نتیجه 29 بر صفر به پیروزی 
رسید. در این هفته تیم فوالد را در غیاب محمد علی 
فدراسیون  هیأت ژوری  عنوان عضو  به  که  مردانی 
جهانی کاراته عازم رقابت های قهرمانی جهان مالزی 
شده است، رسول اعتمادی و رحمت آقایی مربیان 
ابراهیمی به عنوان مربی کاتا  بخش کومیته وسعید 

همراهی کردند. 

ورزش
 تلنگر

آزموده را آزمودن خطاست
هفته دهم مسابقات لیگ برتر هم گذشت، اما خبری 
پرسپولیس  تیم  در  گیری  نتیجه  تداوم  و  ثبات  از 

مشاهده نمی شود. 
تیم پرسپولیس مقابل مس کرمان چهارمین شکست 
 خود را نیز متحمل شد و با همان 12 امتیاز هفته های

این  واقعیت  اما  گرفت.  جای   10 رده  در  گذشته 
است که تا چه زمان باید به یک مربی فرصت داد 

تا نتیجه بگیرد؟
کسی با حمید استیلی مشکل شخصی ندارد، کسی 
نتیجه  پرسپولیس  در  استیلی  حمید  ندارد  دوست 
نگیرد، اما واقعیت این است که استیلی نشان داده 
را  پرسپولیس  چون  بزرگی  تیم  هدایت  توان  که 

ندارد.
پیروزی  سه  فقط  بازی   10 انجام  با  پرسپولیس 
کسب کرده و با 12 امتیاز در پایین جدول است. 
پرسپولیس هیچ حاشیه امنیتی ندارد، فاصله امتیازی 
این تیم با مس کرمان و راه آهن، دو تیم از سه تیم 
پس  است.  امتیاز  و سه  ترتیب چهار  به  قعرنشین 
گرفتن 12 امتیاز، برای تیم بزرگی چون پرسپولیس 
مورد  زودتر  هرچه  باید  که  است،  فاجعه  یک 

رسیدگی قرار گیرد.
 پرسپولیس روزگار خوشی را پشت سر نمی گذارد،
شده  کریمی  علی  به  متکی  فقط  پرسپولیس  تیم 
است و روزی که کریمی در میدان نباشد، بی شک 

روز شکست پرسپولیس است.
هیچ  باشد،  میدان  در  جادوگر  که  هم  روزی  تازه 
چون  ندارد،  وجود  تیم  پیروزی  برای  تضمینی 
سایر  و  جادوگر  از  صحیح  استفاده  توان  استیلی 

ستاره های پرسپولیس را ندارد.
ستاره  یک  حد  در  ملی  تیم  در  رضایی  غالمرضا 
می درخشد، اما در پرسپولیس یک بازیکن معمولی 
است . این ها همه یک دلیل دارد و آن هم این است 

که استیلی توان سکان داری این تیم را ندارد.
قبلی  مربی  نام  دارند که  پرسپولیس حق  هواداران 
را در ورزشگاه صدا بزنند. پرسپولیس تیم بزرگی 

است بنابراین زمانی برای آزمون و خطا ندارد. 
نمی شود به صرف این که باید به مربی های جوان 
فرصت داد، تیمی با این عظمت و سابقه را قربانی 

کرد.
دو  توان  نمی  کرد،  فرد  قربانی  را  تیم  توان  نمی 
در  بد  عملکرد  بر  سرپوشی  را  متوالی  پیروزی 
چندین مسابقه قرار داد، نمی توان تحقیر شدن در 
آزادی مقابل رقیب دیرینه را به صرف دو پیروزی 

متوالی فراموش کرد.
در زمان حبیب کاشانی، همه بهانه آن را داشتند که 
تیم دارای ثبات مدیریتی نیست. اما در حال حاضر 
که هم ثبات مدیریتی وجود دارد و هم خبری از 
سرپرست موقت نیست، دیگر چه بهانه ای وجود 

دارد؟  
رفتن  شد،  می  حل  شوک  یک  با  تیم  مشکل  اگر 
کاشانی و آمدن رویانیان می توانست شوک خوبی 

برای تیم باشد.
این  از  فراتر  تیم  مشکل  که  است  آن  حقیقت  اما 
حرف ها است. تیم در زمین دارای مشکالت فنی 

است.
 بازیکنان بدون برنامه بازی می کنند، تعداد پاس های
صحیح بازیکنان به ندرت دو رقمی می شود. تیم 
تاکتیک  ندارد.  برنامه  نیز  آزاد  برای ضربات  حتی 
تیم در زمان پیروزی و شکست قابل تفکیک نیست 

و ... .
بپرسند  پرسپولیس  تیم  هواداران  تک  تک  از  اگر 
که مشکل پرسپولیس چیست، بی شک همه مقصر 

اصلی را استیلی می دانند.
تیم استیلی زمانی که پیروز می شود هم زیبا بازی 
تیم  بازد.  می  که  زمانی  به  برسد  چه   ، کند  نمی 
از  با یک گل  دقیقه  آخر 55  بازی  در  پرسپولیس 
هم  دقیقه  یک  حتی  اما  بود،  عقب  خود  حریف 
برای جبران گل برنامه نداشت. در لحظاتی از بازی 
سیستم بازی پرسپولیس را نمی توانستیم تشخیص 

دهیم.
حتی تعویض های استیلی هم به کمک پرسپولیس 
نیامد و کوچک ترین تغییری در روند پرسپولیس 

ایجاد نکرد.
نیمکت  حد  در  استیلی  پذیرفت،  باید  را  واقعیت 
پرسپولیس نیست و باید آن را ترک کند. او اسطوره 
باشگاه است، او برای این باشگاه زحمات فراوان 
کشیده است، اما توان فنی او در حدی نیست که 

بتواند پرسپولیس را هدایت کند.
را  او  گذشته  گیری  نتیجه  عدم  این  با  نباید  پس 
زیر سئوال برد. بی شک استیلی با رفتنش بهترین 
محبت و کمک را در حق تیم  محبوبش انجام داده 
این هم نشان داد که رداي  از  استیلي پیش  است. 

سرمربیگري پرسپولیس براي او بزرگ است. 

 پژمان سلطاني
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیداری معوقه از 
هفته هشتم لیگ برتر کشور ساعت 15:45 امروز در 
ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم مس سرچشمه ای 
است که در دقایق پایانی بازی قبلی از هفته دهم 
با یک گل مغلوب نفت تهران شد که اصغر شرفی 
این تیم به شدت به نحوه قضاوت داور  سرمربی 

اعتراض داشت.
مس با چهار امتیاز در قعر جدول جا خوش کرده 
تیم است.  آمده  اصفهان  به  امتیاز  حداقل  برای   و 
ذوب آهن هم پس از چهار تساوی متوالی در هفته 
گذشته با یک گل از سد صبا در شهر قم گذشت تا با 
روحیه ای مضاعف به مصاف شاگردان شرفی برود.

ذوب آهن اگر بتواند با پیروزی زمین مسابقه را ترک 
کند هم امتیاز دیگر تیم اصفهانی خواهد شد و در 
صورتی که شاگردان ابراهیم زاده با بیش از چهار 
گل مس سرچشمه را با شکست بدرقه کنند جایگاه 
دسترس  از  دور  که  گیرند  می  را  سپاهان  پنجمی 
خط  در  آهن  ذوب  حریف  که  چرا  بود  نخواهد 
حمله فقط به ساق های علی سامره چشم دوخته و 
در ضد حمالت روی حرکات این بازیکن حساب 

ویژه ای باز کرده است.
تیم  را در  احمد سنجری جای خود  زمانی که  از 
مس به اصغر شرفی داد، شرفی هم با تاکتیک های 
قلدرانه خود نتوانسته این تیم را به بازی های لیگ 
برتر برگرداند و مشکالت فنی و غیر فنی این باشگاه 

همچنان پا برجاست. 
تیم مس کاندیدای اول سقوط به لیگ دسته اول به 
حساب می آید و این تیم مثل مس کرمان نیاز به 
شوک دارد. مسئوالن باشگاه تغییر مکان بازی های 
خانگی را شوک بزرگی می دانند که این موضوع 
در دست بررسی است، چرا که هواداران کرمانی در 
بازی های خانگی استقبال خوبی از این تیم خانگی 
ندارند و حتی بر علیه کادر فنی و بازیکنان شعار 

می دهند.
از آن سو تیم ذوب آهن با تمام داشته های خود 
مقابل مس خواهد ایستاد. قاسم حدادی فر کاپیتان 
ذوب آهن که به تازگی از بند مصدومیت رهایی 

یافته، در بازی امروز به میدان خواهد آمد.
ذوب آهن توان آن را دارد که هم از هر دو جناح 

و هم توی عمق و حتی ضربات ایستگاهی دروازه 
مس را باز کند. پیش بینی می شود که ابراهیم زاده 
فرشید  گردان،  شهاب  از  خود  اصلی  ترکیب  در 
ماهینی، سید محمد  احمدی، حسین  علی  طالبی، 
هوگو  فر،  حدادی  قاسم  آلوز،  فیلیپ  حسینی، 
ماچادو، ایگور کاسترو، اسماعیل فرهادی و محمد 
برتر  لیگ  پایان هفته دهم  در  کند.  استفاده  قاضی 

فوتبال کشور تیم نفت تهران با 21 امتیاز صدرنشین 
است و تیم های استقالل و تراکتورسازی به ترتیب 
دوم و سوم هستند. تیم های نفت تهران، استقالل 
و تراکتورسازی تبریز و صبای قم با شش پیروزی 
با  آهن  راه  تیم  دارند  کارنامه  در  را  برد  بیشترین 
شش تساوی بیشترین مساوی را در بین تیم های 
دیگر کسب کرده و مس سرچشمه با هفت باخت، 

بیشترین شکست را از آن خود کرده است.
تراکتورسازی با 23 گل زده بهترین خط حمله را 

در لیگ دارد.
مس سرچشمه نیز تنها شش گل به ثمر رسانده و به 
نوعی خط آتش این تیم زیر سئوال رفته، تیم شاهین 
 با شش گل خورده بهترین خط دفاعی را دارد و
 17 با  سرچشمه  مس  و  کرمان  مس  های  تیم 

خود آن  از  را  دفاعی  خط  بدترین  خورده   گل 
کرده اند.

یک  با  تنها  سرچشمه  مس  و  آهن  راه  های  تیم 
پیروزی کمترین برد را در بین تیم های دیگر دارند 
تیم های تراکتورسازی، صبای قم و مس سرچشمه 
هم با یک تساوی تاکنون کمترین مساوی را کسب 

کرده اند. 

تحلیل

خبر

بعد از چهارمین پیروزي

ذوب آهن از سپاهان سبقت مي گیرد 

دو  پیروزی و صعود سپاهان به رده دوم لیگ کاراته

زاینده رود
احمدرضا طالبیان قایقران اصفهاني تیم ملي ایران 
در  معتمدي  آرزو  و  مردان  متر  هزار  کایاک  در 
کایاک 200 متر زنان با کسب دو سهمیه المپیک 
در چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب های 
مجموع  در  ایران  قهرماني  آسیا،  قهرمانی  آرام 
مدال ها را براي نخستین بار در قاره آسیا به ثبت 

رساندند.
قایقرانی مسابقات  دوره  چهاردهمین  پایان   در 
المپیک  انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  آرام  های  آب 
در  ها  رقابت  کلی  بندی  رده  تهران،  در  لندن 
اعالم  معلولین  و  جوانان  بزرگساالن،  بخش   سه 

شد.

در مجموع کل مسابقات در بزرگساالن، جوانان 
با  ایران  تیم  مردان  و  زنان  بخش  و  معلولین  و 
سه  و  نقره   11 طال،   18 شامل  مدال   32 کسب 
نخست  رده  در  آسیایی  کشور   20 بین  در  برنز 
قهرمانی مجموع رسید.  عنوان  به  و  قرار گرفت 
این برای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران است 
که کشورمان در مجموع کل مدال های جوانان 
عنوان  به  طال  مدال   16 کسب  با  بزرگساالن  و 

قهرمانی آسیا می رسد.
در  قزاقستان  و  مدالی، چین  بندی  این جمع  در 
کشور  بندی  رده  این  در  دارند.  قرار  دوم  رده 
در  تنها  آسیا،  قاره  اول  قدرت  عنوان  به  چین 
و  شده  حاضر  مسابقات  در  بزرگساالن  بخش 

کره  مالزی،  ژاپن،  چین،  مانند  هم  کشورها  اکثر 
جنوبی، تایلند، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و 

... در بخش معلولین حاضر نبوده اند!
و  بزرگساالن)بانوان  سنی  رده  مجموع  در  اما 
مردان(، چین با کسب 15 مدال طال و دو نقره و 

یک برنز قهرمان شد.
ایران در این بخش با پنج مدال طال، شش نقره 
این  است.  شده  آسیا  قهرمان  نایب  برنز  دو  و 
مجموع  در  ایران  که  است  بار  نخستین  برای 
قرار آسیا  دوم  رده  در  بزرگساالن  سنی   رده 

می گیرد.
در رده سنی جوانان، تیم ایران با کسب  13 مدال 
طال، پنج نقره و یک برنز در صدر آسیا ایستاد و 

مجموع  در  کرد.  تکرار  را  خود  قهرمانی  عنوان 
آسیا هم  قهرمانی  معلولین  مسابقات  دوره  اولین 
تیم ایران با دو طال و یک نقره و یک برنز اول 

شد.
هند و افغانستان هم دوم و سوم شدند. همچنین 
مقدم  حکیمی  آرزو  مسابقات،  از  دوره  این  در 
با کسب سه مدال طال و یک  در بخش جوانان 
تهران  آسیایی  های  رقابت  ستاره  عنوان  به  برنز 
سنی  رده  در  هم  طالبیان  احمدرضا  شد.  معرفی 

بزرگساالن صاحب سه گردن آویز طال شد.
قهرمانی  قایقرانی  مسابقات  دوره  چهاردهمین 
 24 تا  مهر   21 از  لندن  المپیک  وانتخابی  آسیا 

مهرماه در تهران برگزار شد.

در حاشیه

قهرماني ایران در قایقراني براي اولین بار در آسیا

طالبیان با سه طال تاریخ ساز شد
اصغر فروتن: 

بدشانس هستیم اما بی تعصب نه!
اصغر فروتن در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن پیش از دیدار با مس سرچشمه 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ذوب آهن در این مدت تالش زیادی کردند تا به طلسم تساوی های 
یک بر یک پایان دهند که خوشبختانه با پیروزی ارزشمند برابر صبا در قم، به این هدف مهم دست یافتیم. 
وی با بیان اینکه فاصله بین مسابقات بسیار کم است، افزود: اعتراضی روی برنامه ریزی مسابقات نداریم 
اما فاصله دیدارهایمان کم است و این مسأله روی تیم تاثیر می گذارد. ضمن این که برای دیدار با مس 
سرچشمه صلصالی و عشوری را به دلیل مصدومیت و »میگوئل« را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم اما 

با این شرایط هم با تمام قوا و برای سه امتیاز به میدان می رویم. 
وی با بیان این که تیم ذوب آهن در ابتدای فصل جاری تغییرات بسیاری داشت و نیاز به زمان دارد تا به 
شرایط مطلوب برسد، ادامه داد: در دیدار با تیم های راه آهن، ملوان و پرسپولیس ما در دقیقه 90 پیروزی را 
از دست دادیم که این اتفاق به دلیل بدشانسی بود نه بی تعصبی بازیکنان. قطعا اگر در این بازی ها پیروز 
می شدیم، االن در جمع تیم های باالی جدول بودیم، آن هم با یک بازی کمتر. فروتن در پایان گفت: من 
با قاطعیت می گویم ذوب آهن با تعصب ترین بازیکنان را در اختیار دارد که تنها به فکر موفقیت تیم خود 

هستند.



روسیه و آمریکا در پی موجود افسانه ای
دانشمندانی از چندین کشور از جمله روسیه و آمریکا 
به سیبری  یتی  نام  به  ای  افسانه   برای کشف موجودی 
می روند. این اتفاق پس از آن رخ داده که گزارشاتی مبنی 
بر دیدن این موجود افسانه ای در 20 سال گذشته در این 
از  برابری داشته است. دانشمندانی  افزایشی سه  منطقه، 
کشورهای روسیه، آمریکا، کانادا، سوئد، استونی، مغولستان 
و چین برای بررسی مدارکی از دیدن این موجود به سیبری 

می روند، موجودی که هیچگاه بودنش اثبات نشده است. مواردی از دیدن یتی ها در 
»کمرورو و آلتای« در 3200 کیلومتری شرق مسکو نسبت به 20 سال پیش با افزایشی 
سه برابری روبه رو شده است، به طوری که دانشمندان تخمین می زنند چندین یتی در 
منطقه وجود داشته باشد. مدارک دیگر در مورد وجود این مخلوقات شامل آلونک هایی 
از شاخ و برگ و رد پاهایی به طول 35 سانتیمتر هم در منطقه یافته شده است. گروهی 
 از دانشمندان این کنفرانس برای بررسی این شواهد به کوهستان های این منطقه اعزام 

می شوند تا تحقیقاتی را انجام و تالشی را برای پیدا کردن یتی انجام دهند.

 دسر 40 میلیون تومانی هوس نکرده اید؟!
اشتهای شما کور خواهد شد اگر قیمت دسر پودینگی 40 
میلیون تومانی را دیده و حاضر به پرداخت آن نباشید و یا 
به هیچوجه نداشته باشید که پرداخت کنید! این دسر که دو 
قیراط الماس داشته و با خاویار و طال و بهترین شکالت 
مانند بستنی طالی 400  بلژیکی مزین شده بستنی هایی 
هزار تومانی برج میالد خودمان را به گاراژ می زند. پودینگ 
این دسر از چهار نوع از بهترین شکالت های بلژیکی با 

طعم های هلو و پرتغالی و ... ساخته شده است. این دسر توسط سر آشپز معروف 
مارک گیبرت در منطقه لیندث هاو و در هتل هاوس ویندرمر در کامبریای انگلیس کنار 
بزرگ ترین دریاچه طبیعی این کشور ساخته و به مناسبت هفته ملی شکالت ناقابل به 
قیمت 22 هزار پوند عرضه شده است. سال گذشته دسر سرندیپیتی فروزن در نیویورک 
به قیمت 15730 پوند به فروش رفت اما اینک این گران ترین دسر پودینگی دنیا 22 هزار 
پوند به فروش می رسد و اگر یک نفر پولدار دست به جیب پیدا شده و آن را خریده و 

بخورد، نام خود و دسر را در گینس ثبت می کند. 

عجیب ترین بازی جهان در ژاپن 
بوتااوشی یک ورزش ژاپنی است که بین سربازان دانشکده 
نظامی ژاپن برگزار می شود. در این ورزش افراد دو تیم 
مقابل، با استفاده از یک تیر چوبی در مقابل هم قدرت 
نمایی می کنند. این ورزش در اصل یکی از بازی های 
قدیمی کشور ژاپن است. بازی از دو تیم 75 نفره تشکیل 
شده است که همه آنها در یک صف منظم در کنار تیر 
چوبی و مقابل همدیگر قرار می گیرند و سعی می کنند به 

هر طریق ممکن تیر چوبی را از دست نفرات تیم حریف خارج سازند. بازیکنان حتی 
از لگد زدن و چنگ زدن نفرات تیم حریف دریغ نمی کنند. قدمت بازی بوتااوشی مانند 
بازی تخته نرد، به سال های 1954 تا 1955 برمی گردد. در غیر این صورت تیم حریف 
برنده است. این بازی تا حدودي شبیه مسابقه طناب کشی است که بازیکنان هر تیم سعی 
دارند طناب را به سمت خود بکشند. به نظر می رسد این بازی تمرینی برای سربازان 
نظامی است تا تحت سخت ترین شرایط، تمرکز خود را در برابر حمالت افراد مهاجم 

از هر سمت و سو حفظ کنند.

جهان پر است از مکان های مخفی و منحصر 
 به فرد که ما در مورد آنها نمی دانیم، یا اگر هم 
مکان ها  این  دیدن  به  توانیم  نمی  می خواستیم 
برویم. این مطلب به هشت مکان از مهم ترین 
اماکن در سراسر جهان اشاره می کند که دیدن آن 

برای عموم مردم تا حدودي غیر ممکن است.
مژگوریه

که  است  روسیه  به  نزدیک  شهری  مژگوریه 
احتمال می رود کسانی در باالترین تدابیر امنیتی 
مشغول به کارهای بسیار محرمانه باشند. شهر در 
سال 1979 تأسیس شد. کوهی ایستاده در 1640 
متری است و مرتفع ترین کوه در اورال جنوبی 
می باشد. ایاالت متحده بر این باور است که از 
 این محل به عنوان تأسیسات هسته ای استفاده 
می شود. پرسش های مکرر ایاالت متحده باعث 
شد تا روسیه در این باره پاسخ هایی دهد. آنها 
گفته اند که این محل، سایت استخراج از معادن، 
منطقه ذخیره  برای گنجینه های روسیه،  مخزن 
سازی مواد غذایی و سوخت رسان برای رهبران 

در صورت بروز جنگ هسته ای می باشد.
مترو دو مسکو

مترو دو در مسکو روسیه سیستم زیرزمینی مخفی 

و  استالین ساخته شده  زمان  در  گویا  که  است 
رمز د - 6 توسط کا گ ب به آن داده شده بود. 
روزنامه نگاران روسی گزارش داده اند که وجود 
مترو - 2 توسط سرویس امنیت فدرال روسیه و 
یا دولت مسکو نه تأیید و نه تکذیب شده است. 
مترو برای اتصال کرملین به سرویس امنیت فدرال 

روسیه ساخته شده است.
باشگاه آقایان وایت

باشگاه آقایان وایت منحصر به فرد انگلیسی هاست. 
این برنامه در سال 1693 توسط ایتالیایی به نام 
فرانچسکو بیانکو )فرانسیس سفید( برای فروش 
شکالت داغ تازه کشف شد، اما در نهایت تبدیل 

به یک نمونه باشگاه آقایان )اما بسیار خصوصی( 
شد. ممکن است بپرسید چرا این باشگاه در این 
فهرست است. اول این که زنان به طور کامل از 
تا حدودي نصف  عضویت حذف شدند، پس 
جهان قادر به دیدن این مکان نیستند. دوم این که، 
مردانی که مایل به پیوستن به این باشگاه منحصر  
به فرد هستند، تنها زمانی می توانند عضو این 
مکان شوند که عضوی از درون آنها را دعوت 
دو  حمایت  هم  عضو  آن  خود  که  باشد،  کرده 
در  مگر  باشد.  داشته  را  دیگر  باالی  رده  عضو 
مواردی که شما عضو خانواده سلطنتی هستید و 

یا بسیار قدرتمند در سیاست یا هنر.

منطقه 51
خوانندگان  بیشتر  که  است  محلی  مکان  این 
 ،51 منطقه  ببینند.  دارند  انتظار  زیاد  احتمال  به 
که  است  نظامی  پایگاه  یک  برای  مستعار  نام 
ایاالت  غرب  در  نوادا  ایالت  جنوبی  بخش  در 
متحده واقع شده است. هدف اولیه ساخت این 
 پایگاه پشتیبانی از توسعه و آزمایش هواپیماها و 
سالح های آزمایشی فوق سری می باشد. دولت 
ایاالت متحده به سختی اذعان به وجود این منطقه 
کرده و تئوری های توطئه بسیاری از جمله ارتباط 
ذکر شده  مکان  این  درباره  ها  پرنده  بشقاب  با 
است. در صورت ورود به این منطقه از نیروی 

کشنده استفاده می شود.
اتاق 39 

اتاق 39 یا  دفتر 39 یکی از سازمان های مرموز 
در کره شمالی است که به دنبال راه هایی برای به 
ارز در 1970 تشکیل شده است.  دست آوردن 
وجود  اتاق 39  مورد  در  کمی  خیلی  اطالعات 
که  باورند  این  بر  ای  به طور گسترده  اما  دارد، 
سازمان با استفاده از 10 تا 20 حساب بانکی در 
از جمله جعل  برای مقاصدی  چین و سوئیس 
و تقلب، پولشویی و دیگر معامالت غیرقانونی 
فعالیت دارد. همچنین ادعا شده که اتاق 39 در 
قاچاق مواد مخدر و فروش سالح های غیرقانونی 
 120 دارای  سازمان  حال  این  با  دارند.  نقش 
شرکت تجارت خارجی و تحت کنترل مستقیم 

کیم جونگ ایل است.
نیروی هوایی سلطنتی منویث

نظامی  پایگاه  نیروی هوایی سلطنتی هیل یک 
فوق  پروژه  به  مربوط  که  هست  انگلیسی 
ایستگاه  حاوی  سایت  شود.  می  اشلون  سری 
زمینی ماهواره ای است و به عنوان بزرگ ترین 
ایستگاه نظارت الکترونیکی در جهان توصیف 

می شود.
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مردی که حاضر نیست 
قهوه خانه اش را بفروشد

اگر چه این قهوه خانه تنها ساختمان قدیمی باقی 
مانده در حوالی منطقه Roubaix در شمال فرانسه 
است، صالح اودجانی مالک این ساختمان که 46 
پیشنهاد  کند  کار و زندگی می  آن  سال است در 
فروش آن را رد کرد. در ابتدا تعداد زیادی از مردم 
تخریب  جهت  را  خود  امالک  واگذاری  پیشنهاد 
پیشنهادات  ارائه  با  اما  بازسازی رد می کردند،  و 
هر  به  شدند.  راضی  آنها  از  بسیاری  مالی  خوب 
حال 71 سال قدمت این منطقه خود گواهی برای 
تخریب  و  تخلیه  به  نسبت  آن،  ساکنان  اعتراض 
در  هرکدام  که  بر  سه  ساختمان  دو  است.  منطقه 
تقاطع دو خیابان قرار دارند، تنها بنا های باقی مانده 
از حمله هوایی فرانسه هستند. تمامی مکان های 
تبدیل  خاک  از  تلی  به  ساختمان  دو  این  اطراف 
این  میان  سکونت،  و  زندگی  عالئم  تنها  و  شده 
همانند  است.  اودجانی  زندگی  محل  ها،  ویرانه 
خرید  پیشنهاد  نیز  او  به  منطقه،  ساکنان   دیگر 
به  نشد  حاضر  حتی  او  اما  دادند،  را  اش  کافه 
و  بود  کالم  یک  حرفش  کند.  فکر  آن  فروش 
 این که نخواهم فروخت. من در این قهوه خانه کار 
می کنم و هیچکس تحت هیچ شرایطی، نمی تواند 
مرا از آن بیرون کند. اصلیتش الجزایری است. وی 
در سال 1949 به فرانسه مهاجرت کرد و تا چندین 
و همسرش  او  این که  تا  کرد  کار  به سختی  سال 
ساختمان Café Chez Salah را در سال 1965 
خریدند و به استقالل مالی رسیدند. با گذشت 70 
سال، از خیابان های Roubaix که همیشه مملو 
از اقشار مختلف مردم از پزشک گرفته تا معدنچی 
آن  یادآور  کافه صالح  داخل  فقط  بود،  کفاش  و 
باخته،  پرده های کهنه و رنگ  مانده است،  روزها 
گرامافون قدیمی، عکس ها و کارت پستال های 
کهنه روی دیوار، اینها همه یادآور زمانی است که 
هرکس در آن منطقه شغل و کسب و کاری داشت 
به  قادر  صالح  بود.  آسان  همه  برای  زندگی  و 
فراموش کردن خاطرات محل زندگی اش نیست. 
در مقابل پیشنهادهایی که به او می شد با صراحت 
این  از  هرگز  و  ندارم  نیازی  پول  به  داشت:  بیان 
هیچ  بروم،  جا  این  از  چرا  نمی خورم.  تکان  جا 
جا برایم بهتر از اینجا نیست. از سال 2000، همه 
قطعات زمین مجاور ساختمان صالح اودجانی از 
مردم خریداری شده و در سال 2003 و 2004 دو 

کارخانه قدیمی نیز بسته شدند. 

خبر

روزنه

آگهی مزایده خودرو سال 1390 مرحله دوم 
اس��تانداری اصفهان در نظ��ر دارد تعدادی از خودروها و ماش��ین آالت متعلق به 
خود را به اس��تناد بند 38 قانون بودجه س��ال 1390 کل کشور و همچنین مجوز 
کمیس��یون ماده 2 ب��ه ش��ماره 880190 م��ورخ 1390/07/5 از طریق مزایده 
عموم��ی به فروش رس��اند. لذا متقاضی��ان می توانند از تاری��خ 1390/07/24 
لغای��ت 1390/07/28 از س��اعت 9 صب��ح لغای��ت 12 ظهر جه��ت دریافت برگ 
ش��رایط شرکت در مزایده و بازدید از خودروهای مذکور به پارکینگ ماشین آالت 
اس��تانداری واقع در کیلومتر 4 جاده اصفهان خورزوق و از ساعت 14 لغایت 16 
به مرکز بازگش��ت امور اتباع و مهاجرین خارجی واقع در جاده اصفهان – تهران – 

خیابان پتروشیمی – پشت انبار بنیاد مسکن مراجعه نمایند.

اداره کل امور اداری و مالی استانداری اصفهان 

نوبت دوم

م الف/10826

آگهی ارزیابی كیفی مناقصه گران 90/176
ش��رکت آب منطقه ای اصفه��ان در نظر دارد عملیات تکمیلی خط دوم انتقال آب و ش��یرخانه های کمربندی 
شمال و شرق اصفهان از مخازن پیالف تا مخازن گورت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر 
ب��ه پیمانکار واجد صالحی��ت واگذار نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حض��ور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.
مشخصات کلی پروژه:

اجرای بخش های باقیمانده خط دوم آبرسانی از پیالف تاگورت بالوله 1400 بتنی و 1200 فوالدی شامل: 1- از شیرخانه دولت 
آب��اد به طول حدود 900 متر با ی��ك مرحله پایپ جکینگ در خیابان زینبیه. 2- از ابتدای منطقه حصه تا اتوبان فرودگاه به طول 
ح��دود 900 مت��ر . 3- از خیابان والیت تا ایس��تگاه پمپاژ ارغوانی��ه و مخزن گورت حدود 3800 متر با س��ه مرحله نقب یا پایپ 
جکین��گ در خیاب��ان های جی، ارغوانیه و اتوبان ش��رق. 4- آبگیری کل مس��یر و رفع عیب احتمالی به طول ح��دود 30 کیلومتر. 
 5- تغیی��ر مح��ل ریزش پس��اب تصفیه خانه جنوب بط��ول 1100 متر. 6- نصب ش��یرآالت و تجهیزات و انج��ام کارهای تکمیلی 

شیرخانه های در طول مسیر.
مبلغ پایه: حدود 17/000/000/000 )هفده میلیارد ریال( براساس فهارس بهای پایه خطوط انتقال و ... سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب
محل اجرا: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شمال و شمال شرق اصفهان 

مشاور: مهندسین مشاور زایند آب 
مدت اجرا: 9 ماه 

واجدی��ن ش��رایط از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگه��ی حداکثر به مدت 14 روز مهلت دارند نس��بت به تهیه و تکمیل اس��ناد 
 ارزیابی از سایت WWW.ESRW.ir اقدام نموده و مدارك تکمیلی را به نشانی اصفهان – پل خواجو – بلوار آئینه خانه – جنب 
هالل احمر – شرکت آب منطقه ای اصفهان – کدپستی 76473-81646 صندوق پستی 0391 دبیرخانه امور قراردادها تحویل 

دهند. تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 و فاکس: 6611073
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. م الف: 10864

مدير امور قراردادها  

نوبت اول

مکان های مخفی و منحصر به فرد


