
شاید حقوق کارمندان اصفهانی زیاد شود 

 سه پروژه ز یست محیطی در 
ذوب آهن کلید خورد

    کنسرت
  ناظری و علیزاده

+MUSIC
درپی حذف غیرقانونی شرکت های پیمانکاری

سیر نزولی ثبت 
اختراعات در اصفهان 4

 تیم کاراته اصفهان
68 بی رقیب در صدر

خطر شبکه های 
5اجتماعی 

نفت اروپایی ها را قطع می کنیم 

ایجاد 20 هزار شغل خانگی در اصفهان

 این روزه��ا در حالی که سیاس��ت های ایران هراس��ی که
 صادر کننده اصلی آن غرب اس��ت، با وس��ایل مختلفی به 
همسایگان ایران القا می ش��ود. باز هم برخی رویکردهای 

ایرانیان در منطقه قابل تأمل است.

بی��ش از ۲۰ ه��زار ط��رح مش��اغل خانگ��ی در اس��تان اصفه��ان در ح��ال راه ان��دازی اس��ت.  ای��ن تع��داد 
 ط��رح، ب��ه مبل��غ بی��ش از ۷۵۰ میلی��ارد ری��ال از مح��ل اعتب��ارات خ��ود اش��تغالی و کس��ب و کار خ��رد ب��ه

 بانک های عامل معرفی شده اند. 

چای خانه های اصفهان 
صالحیت بهداشتی ندارند

 مس��ئول بهداش��ت محیط معاونت بهداشت دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان گفت: تمام چای خانه های اس��تان اصفهان 
از س��ال 86 تاکنون صالحیت بهداش��تی دریاف��ت نکرده اند.

 حس��ین صفاری اظهار داش��ت: در حال حاضر بی��ش از ۲۰۰ 
چای خانه اصفهان فاقد پروانه کس��ب اس��ت و تنها به ش��کل 
محدود ،اماکن خیلی قدیمی دارای مجوز اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه با وضع قانون خارج کردن قهوه خانه ها و چای خانه ها 
از ش��مول اماکن عمومی، نظارت بر نحوه عملکرد آنها از سوی 
مسئوالن بهداشتی کشور بسته ش��د، ادامه داد: این قانون در 
حالی از سوی هیأت دولت تصویب شد که در نامه ای آورده شده 
بود خروج قهوه خانه ها از ش��مول اماکن عمومی پیشنهاد وزیر 

بهداشت است که این گفته از سوی وزیر تکذیب شد.
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تایید 413 داوطلب رد صالحیت شده  2

اجاره موقوفات به روز شود بودجه  3

فرهنگی را تامین می کنیم

سه پروژه زیست محیطی به مناسبت سی و سومین بهار انقالب 
ش��کوهمند اس��المی ایران، با حضور معاون رییس جمهوری و 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید.
واحدهای افتتاح شده ش��امل آسپیراس��یون کوره بلند شماره 
یک، سیس��تم تصفیه گاز آگلوماشین ش��ماره چهار و واحدهای 
 تصفیه غبار شماره یک و دو توازن  با هزینه 191 میلیارد ریال به

 بهره برداری رسید.
اسپیراس��یون کوره بلند ش��ماره ی��ک که از س��ال 88 عملیات 
س��اخت آن با هزینه ۵6 میلیارد ریال آغاز ش��ده  است ، دیروز 

مورد بهره ب��رداری قرار گرف��ت. همچنین سیس��تم تصفیه گاز 
اگلو ماشین ش��ماره چهار نیز از دیگر پروژه های سه گانه زیست 
محیطی است که با صرف هزینه ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید.واحدهای تصفیه غبار شماره یک و دو توازن ،که از سال 8۵ 
آغازشد  با هزینه 6۵ میلیارد ریال آغاز شده نیز مورد بهره برداری 
قرار گرفت.همچنین عملیات اجرایی س��اخت دو پروژه تصفیه 
پساب صنعتی غیرسمی و انتقال پساب زرین شهر و استفاده در 
فضای سبز ذوب آهن  نیز با حضور معاون رییس جمهور و رییس 

سازمان محیط زیست آغاز شد.

 سوال از احمدی نژاد
     نیمه دوم اسفند در مجلس

 بادست گل نزدم    
گلم با   ران بود    

وضعیت تاالب های چهارمحال 
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با حضور معاون وزیر در اصفهان
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اصفهان، پنجمین رکورد دار بیکاری در کشور

 مجلس، فروش نفت به اروپا
 را ممنوع می کند 

 آقایوسف
 در شبكه  خانگی 

نرخ  بیكاری  در اصفهان 16 درصد است
افتتاح بزرگترین نمایشگاه 

کشاورزی در اصفهان 3
آل سعود در انتظار 

تحریم ایران 22
 مخالفت چین و روسیه 

5با تحریم ایران

آنجلو پولوس ابدی شد 

انتقام سپاهان از نفت و تساوی دوباره ابراهیم زاده

پيرمرد رهايم كرد، انگار چيزهايي را مي دانست كه من نمي دانستم. 
من هم همين ط��ور؛ چيزهايي را مي دانس��تم كه او نمي دانس��ت.

همس��فر ش��ديم؛ مِنِ يتيم با پيرمردي سرگشته ، س��فري به مثابه 
تمام تاريخ. آنجلو پولوس يا آنگلو پول��وس،  تلخ گونه از بين ما رفت. 

سينمايش، سينمايي بدون حد و مرز بود به وسعت تمام دنيا  ...

سپاهان به دليل مسابقات ديگر تيم هاي صدرنشين تحت فش��ار بود، اما در نيمه نخست مسابقه خوب ظاهر شد و توانست با 
پيروزي راهي رختكن شود. طاليي پوش��ان كه در اين بازي عمادرضا را در اختيار نداشتند، انگيزه زيادي براي كسب ۳ امتياز 

مسابقه داشتند و براي پيروزي موقعيت هاي بسياري روي دروازه نفت ايجاد كردند. 
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در باند مخالف جاده ای كه مديران اش��تغال اس��تان پيش  4
می روند تا با ايجاد 240 هزار شغل جديد، از شتاب رشد نرخ بيكاری 
بكاهند، تعديل نيرو و ريزش كار در بنگاه های اقتصادی همه رشته ها

را پنبه می كند ...

فشار خون یک میلیون  3  
اصفهانی باال است
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محمود استاد محمد 5

 در بستر بيماري  

آماده مذاکره براساس 2

 احترام متقابل هستیم

سخنگوی كميس��يون انرژی مجلس از تهيه طرح توقف فروش 
نفت ايران به اروپا از س��وی نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: 
پيش بينی می ش��ود اين طرح تا روز يكش��نبه، ۹ بهمن ماه در 

صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار بگيرد. 
 س��يدعماد حس��ينی با اعالم اينكه هم اكنون بررسی اين طرح 
 در كميس��يون انرژی مجلس مراحل نهايی خود را پش��ت س��ر 
می گذارد، تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح، دولت مكلف 
به توقف فروش نفت به اروپا پيش از آغ��از تحريم نفتی ايران از 

سوی اتحاديه اروپا می شود.
وی  با تاكيد بر اينكه اي��ن طرح با قيد فوري��ت در صحن علنی 
مجلس بررس��ی می ش��ود، اظهار داش��ت: اي��ران راهكارهای 
 مقابله با تصميات خصمانه برخی از كش��ورهای غربی را اجرايی

 می كند. اين عضو كميس��يون انرژی مجلس با يادآوری اينكه 
 هر گونه تحريم نفت ايران توس��ط مجلس بدون پاسخ گذاشته

 نمی ش��ود، بيان كرد: قطعا اگر اروپا نفت اي��ران را تحريم كند 
ما هم راهكارهای مقابله با تحريم اروپاي��ی ها را اجرا می كنيم. 
حس��ينی در مورد زمان بندی تحريم فروش نفت به كشورهای 
اروپايی توضي��ح داد: زمان اجرای اين طرح ب��ه نظر نمايندگان 
مجلس شورای اس��المی بس��تگی دارد و پيش بينی می شود تا 
روز يكشنبه هفته آينده اين زمان بندی نهايی شود. به گزارش 
مهر، اعضای اتحاديه اروپا ديروز در اقدامی خصمانه برای تحريم 
نفت ايران به توافق رسيدند و مقرر كردند تا ابتدای ژوئيه 2012 
 ميالدی ) تيرم��اه ۹1( كش��ورهای عضو اين اتحادي��ه واردات

 نفت خام از ايران را متوقف كنند.

يک فعال محيط زيست و منابع طبيعی در چهار محال و بختياری، 
از رها شدن انبوهی از زباله های بيمارستانی و خانگی در جنگل های 
شهرس��تان لردگان خبر داد. هومان خاكپ��ور، درگفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: جنگل كلگچی، در حاش��يه ش��هر لردگان و در 
باالدست اراضی كشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمين 
آب شرب و كش��اورزی روس��تاهای منطقه قرار گرفته است. وی با 
اش��اره به رودخانه لردگان اف��زود: چندين مزرعه پ��رورش ماهی و 
 شاليزارهای زيادی از لردگان تا س��د كارون 4 از آب همين رودخانه

 استفاده می كنند.

نشس��ت صميمی رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان با 
خبرنگاران برگزار شد. شاهين ش��يرانی در اين نشست با دفاع 
از عملكرد دولت نهم و دهم در حوزه س��المت اذعان كرد: 21 
سال است كه در مديريت نظام س��المت ايفای  نقش می كنم 
و براس��اس تجربيات اين مدت، بر اين اعتق��ادم كه با توجه به 
استانداردهای جهانی در طی سال های اخير اقدامات مؤثری در 
حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سالمت صورت گرفته است. 

ش��يرانی با تأكي��د ب��ر اهميت نق��ش رس��انه ه��ا در اطالع 
رس��انی دقيق به م��ردم اظهار داش��ت: س��المت رس��انه ها 
دس��ت مردم اس��ت، چ��را ك��ه وزارت بهداش��ت ب��ه عنوان 
 حوزه اجراي��ی، تنه��ا 25 درصد از س��المت م��ردم را تأمين
 می كند و 75 درصد باقيمانده در دس��تان مردم و حوزه های

 اطالع رسانی است.

           در پی تغییر
 حکومت ایران نیستیم

        رئیس جمهور
 افزایش سود را ُمهر کرد

   زباله های لردگان در     
جنگل رها شده اند
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یادداشت

2
چهره روز

توافق پشت پرده با آمریکا درباره 
ایران و سوریه، صحت ندارد

 وزارت خارج��ه روس��یه، در بیانی��ه ای تواف��ق پش��ت پ��رده
 مسکو - واشنگتن را درباره حمله نظامی به ایران و دخالت غرب در 
سوریه، تکذیب کرد. در این بیانیه اعالم ش��ده است که مسکو هیچ 
توافق پشت پرده ای با واش��نگتن در زمینه موافقت با حمله نظامی 
به ایران در مقابل عدم دخالت غرب در امور داخلی س��وریه ندارد و 

اخباری که در این رابطه منتشر می شود، بی پایه و اساس است
--------------------------------------

 از ابتدا عضو جبهه متحد
 اصولگرایان بودم

غالمعلی حدادعادل، عضو کمیت��ه داوری جبهه متحد اصولگرایان 
گفت: من از همان ابتدا عضو جبهه متحد بودم و ارتباط تش��کیالتی 
با جبهه پایداری ندارم، ولی همواره دوس��تان اصولگ��را را به اتحاد 

دعوت کرده ام.
--------------------------------------

مسئولیت جدید نیکزاد
علی نیک��زاد، به عن��وان نماینده وی��ژه رئیس جمهور ب��رای اعمال 
اختیارات هیأت وزیران درمورد احداث محل ساختمان همایش های 

بین المللی در تهران، منصوب شد. 
--------------------------------------

انتقاد هاشمی رفسنجانی از 
بزرگداشت های مقوایی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از برنامه تبلیغی آغاز 
دهه فجر امسال بااستفاده از ماکت های مقوایی، ابراز امیدواری کرد، 
برنامه های فرهنگی و تبلیغی دستگاه های تبلیغاتی برای این ایام در 
خور و شأن و بزرگی آن باشد و از انجام برنامه های کم محتوا و سخیف 

خودداری شود.
--------------------------------------

جاسبی شکایت کرد
س��ردبیر روزنامه وطن امروز ،از شکایت رییس س��ابق دانشگاه آزاد 
در واپس��ین روزهای ریاس��ت از این روزنامه خبر داد. این شکایت 
در دادسرای رسانه مطرح ش��ده و دادسرا در راس��تای این شکایت 

مدیرمسئول روزنامه را احضار کرده است.
--------------------------------------

 تأیید 413 داوطلب 
رد صالحیت شده 

مرتض��وی، رییس س��تاد انتخابات کش��ور از بررس��ی اعتراضات 
داوطلب��ان رد صالحیت ش��ده نام��زدی انتخاب��ات نهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی خب��ر داد و اظهار داش��ت: اعتراضات 
داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس که رد صالحیت ش��ده بودند، 

بررسی شد و 413 نفر آنها تأیید شدند.

--------------------------------------

الوروف با اسد دیدار می کند
رس��انه های عربی  گزارش دادند، وزیر امور خارجه روسیه به همراه 
رییس س��ازمان اطالعات این کش��ور، روز سه ش��نبه برای بررسی 
اوضاع سوریه به این کش��ور می روند. خاطر نشان می شود، روسیه 
از جمله مخالفان سرسخت تصویب پیش نویس قطعنامه ضد سوری 
کشورهای عربی و غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

--------------------------------------

سوییس نام حماس را از فهرست 
سازمان های تروریستی حذف کرد

یکی از رهبران حماس، از اقدام سوییس مبنی بر حذف نام جنبش 
مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( از فهرس��ت س��ازمان های 
تروریس��تی خبر داد. وی در ادامه گفت: طبق تصمیم جدید دولت 
سوییس، نهادها و مؤسسات این کشور اجازه دارند، با دولت منتخب 
فلسطین در غزه همکاری و تعامل داشته باشند. همکاری در زمینه 
اجرای پروژه های مختلف  مانند آم��وزش نیروهای وزارتخانه های 

فلسطین از جمله زمینه های همکاری است.
--------------------------------------

تا هوا سرد است، نفت را ببندید
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، با صدور نامه سرگشاده ای 
خطاب به وزیر نفت، خواستار قطع هر چه سریع تر صادرات نفت به 

اروپا شد.

عدم حضور اصالح طلبان 
ساده انگارانه است

توکیو از تحریم ایران 
چشم پوشی می کند 

با هنر، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان  گفت: متأسفانه دوستان ما 
در جبهه پایداری اعالم کردند، لیست جداگانه می دهند و تحلیل آنها این است 
که چون اصالح طلبان در انتخابات حاضر نیستند، خوب است که اصولگرایان 

با هم رقابت کنند.
 ما این تحلیل را قبول نداریم و معتقدیم اصالح طلبان در این انتخابات حاضرند، 

هرچند چهره های مشهور آنها وارد صحنه نشده اند. 
وی گف��ت: توصی��ه م��ا ای��ن اس��ت ک��ه جبه��ه پای��داری ب��ه جبه��ه 
 متح��د بیای��د، دو صندل��ی آنه��ا خال��ی اس��ت و بهت��ر اس��ت در

 صندلی های خود بنشینند و با هم کار را جلو ببریم. 
باهنر تصریح کرد:اگرجبهه پایداری تصور کند اصالح طلبان در انتخابات شرکت 

نکرده اند، ساده انگارانه است.  

کوئیچیرو گمبا، وزیر خارجه ژاپن بعد از بازگشت تیم مذاکره کننده ژاپن از 
واشنگتن به خبرنگاران گفت: ژاپن احتماالً از برخی تحریم های آمریکا علیه 
ایران چشم پوشی می کند. وی با خودداری از بیان اینکه آیا بازهم با آمریکا 
مذاکره صورت خواهد گرفت یا نه، گفت: دولت ژاپن در اسرع وقت به بررسی 
و مشورت در این زمینه می پردازد. تسوکاسا اومیورا، سرپرست تیم مذاکره 
کننده ژاپن در واش��نگتن و معاون وزیر خارجه ژاپن در امور خاورمیانه نیز 
به خبرنگاران گفت: مذاکرات به شیوه ای همکاری گونه صورت گرفت و من 
می توانم بگویم که توافقات نهایی نیز صورت گرفت. اومیورا، از گفتن اینکه 
آیا ژاپن از تحریم ایران چشم پوشی می کند یا نه طفره رفت؛ اما گفت: تحت 
الیحه تحریم های ایران که توسط کنگره تصویب شده است، دولت آمریکا 

می تواند بعضی کشورها را از تحریم کامل معاف کند

 پس از 2 هفته انتش��ار پی در پی برخی اخب��ار درباره علت 
امضاء نشدن حکم ریاست فرهاد دانشجو، دبیرهیأت مؤسس 
دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد، مصوبه ریاست دانشگاه آزاد 
اسالمی به تازگی تسلیم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شده و 
الزم است هیأت امنا برای  دریافت برنامه های فرهاد دانشجو، 

با وی جلسه ای برگزار کند.
قبل از برگزاری این جلسه، زمزمه هایی مبنی بر افزودن 
 یک تبص��ره ب��ه اساس��نامه دانش��گاه آزاد در خصوص

 تصمیم گیری برای امضای حکم ریاس��ت این دانشگاه 
توس��ط فرد دیگری به جز رییس هیأت امنای دانشگاه 
آزاد، شنیده می شد، اما پس از برگزاری جلسه، منصور 
کبگانیان - عضو شورای عالی انقالب فرهنگی- در گفتگو 
با مهر اعالم کرد که قرار اس��ت برخی از اعضای شورای 
عالی برای موضوع صدور حکم ریاس��ت دانشگاه آزاد با 
رییس هیأت امنای دانشگاه آزاد، مذاکره و تعامل کنند.
 تی��م مذاک��ره کنن��ده ب��ا آی��ت اهلل هاش��می ش��امل

 حجت االس��الم محمدیان، حدادعادل، مخبردزفولی، 
قمی و والیتی می ش��ود، ام��ا زمان مذاکره ای��ن تیم با 
رییس هیأت امنای دانشگاه آزاد هنوز مشخص و قطعی 
نشده و به نظر می رس��د این جلس��ه تا قبل از تشکیل 
جلسه بعدی شورای عالی انقالب فرهنگی، برگزار شود. 
کچوئیان، عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی امروز در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه سه شنبه 
گذشته این شورا، برخی اعضا بر اضافه کردن تبصره ای 
به اساسنامه دانش��گاه آزاد تأکید داشتند. وی افزود: در 
نهایت، رییس جمهور پیش��نهاد ک��رد، برخی از اعضای 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که اسامی آنان ذکر شده 
است، برای مذاکره با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به دفتر 
وی مراجعه کنند. دکت��ر احمدی نژاد، در این جلس��ه 
عنوان کرد، بهتر است تغییر در اساسنامه صورت نگیرد 

و با رفسنجانی مذاکره شود.

الهام با بیان اینکه باید به سمت مجلسی برویم که باگفتمان 
دولت همسو باشد، افزود:  البته ما ایرادی به دولت داریم  و 
حرفمان آن اس��ت که باید دولت مراقب عملکردهای خود 
باشد چرا که با ظرفیت انقالب اسالمی روی کار آمده است، 

باید از این ظرفیت مراقبت کند.
وی  با اشاره به اینکه استکبارس��تیزی یکی از نقاط مثبت 
دولت محس��وب می ش��ود، افزود: در مجلس آینده باید به 
دنبال کسانی بگردیم که با این س��نخیت، تناسب داشته 
باش��ند و به عبارت دیگر  گفتم��ان دولت را که در س��وم 
تیر متبلور ش��د تقوی��ت کند.الهام با بی��ان اینکه مجلس 
شورای اس��المی از جایگاه بس��یار باالیی برخوردار است، 
افزود: مجل��س می تواند رییس جمه��ور را میخکوب کند 
یا می تواند در ش��تاب دولت نقش تأثیرگذاری را ایفا کند 
البته به عملکرد مجالس هفتم و هش��تم انتقاد وارد است. 
این مجال��س دولت را به چالش کش��یدند.عضو ش��ورای 
مرکزی جبهه پایداری انقالب اس��المی،  با اشاره به اینکه 
آزادی در نظام اس��المی بی نظیر اس��ت، افزود: باید از این 
آزادی استفاده کرد که نمونه این آزادی برگزاری انتخابات 
متعدد در نظام اس��المی اس��ت. پس باید از این آزادی ها 
 مس��ئوالنه اس��تفاده کرد چرا که با انتخاب��ات می توانیم

 انقالب را حفظ کنیم.

ناصر س��ودانی، نایب رییس کمیس��یون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار پارلمانی 
خبرگزاری فارس، با اش��اره به ادامه بررس��ی طرح قطع 
صادرات نفت به اتحادیه اروپا گفت: این طرح دوفوریتی 

همچنان روی میز مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
 وی در این زمینه افزود: مجلس ای��ران به جد، در حال 
بررسی کارشناسانه طرح قطع صادرات نفت به اتحادیه 
اروپا اس��ت و نمایندگان نیز آمادگی کامل برای تصویب 
این طرح را دارند. نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس 
تصریح کرد: تاکنون تعدای از سفرای کشورهای اروپایی 
از جمله فرانس��ه، یون��ان، ایتالی��ا و آلمان ب��ا حضوری 
سراس��یمه در مجل��س و وزارت امور خارجه خواس��تار 
خویش��تن داری مجلس در زمینه تصوی��ب طرح قطع 

صادرات نفت به اروپا شده اند.
 س��ودانی اضافه کرد: س��فرا، در پیام هایی که به صورت 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم به مجلس ش��ورای اسالمی 
فرستاده اند، از مجلس فرصتی خواس��ته اند تا در زمینه 

تحریم خرید نفت از ایران، اروپایی ها تجدیدنظر کنند.
وی خاطرنشان کرد: قصد مجلس شورای اسالمی جنگ 
با دنیا نیس��ت؛ بلکه این اروپایی ها بودند که این تنش ها 

را به وجود آوردند.

 مصطف��ی رضا حس��ینی،  س��خنگوی طراحان س��ؤال از 
رییس جمهور با اشاره به جلس��ه روز چهارشنبه طراحان 
سؤال از رییس جمهور و ارایه گزارش نمایندگان حاضر در 
جلسات کمیسیون های تخصصی از پاسخ های ارایه شده 
نمایندگان دولتی، اظهارداشت: در این جلسه پس از شنیدن 
گزارش، طراحان اعالم کردند، با این پاسخ ها قانع نشده اند. 
وی ادامه داد: بنابراین در نامه ای مکتوب که روزیکش��نبه  
تقدیم هیأت رئیسه مجلس می ش��ود، عدم اقناع طراحان 
سؤال، به هئیت رئیسه اعالم می شود. طبق این نامه، هیأت 
رئیسه باید درخواست نمایندگان امضاء کننده سؤال را به 
رییس جمهور ابالغ کرده و مقدم��ات حضور وی در صحن 
مجلس را فراهم کند. به گفته وی، در صورت ابالغ این نامه 
به رییس جمهور در هفته جاری، زمان حضور رییس جمهور 
در صحن علنی مجلس و پاسخگویی به سؤاالت مطرح، نیمه 
دوم اسفندماه اس��ت.نماینده شهربابک خاطرنشان کرد: از 
آنجایی که مدت زمان حض��ور رییس جمهور کوتاه خواهد 
بود، طراحان سؤال ترجیح می دهند از ده سؤال قید شده 
در این طرح، حداقل 5 سؤال در صحن مجلس مطرح شود 
تا رییس جمهور به آن پاس��خ دهد. قان��ون عفاف و حجاب 
و چگونگ��ی هزینه ک��ردن 1500 میلیارد توم��ان بودجه 
 ارتقای شاخص های فرهنگی،  از مواردی است که ترجیح

 می دهی��م دیوان محاس��بات وارد ش��ود. رضا حس��ینی 
خاطرنشان کرد:11 روز خانه نشینی رییس جمهور که به 
نوعی تمرد از دستور رهبری بود و همچنین نحوه عزل وزیر 
خارجه و عدم پرداخت اعتبارات مترو، از مباحثی است که 
حتماً در صحن از رییس جمهور سؤال می شود. وی گفت: 
طراحان سؤال به این اجماع رسیدند که این اتفاق خوب در 
کشور رخ دهد و به نوعی مس��ئوالن و دستگاه ها در مقابل 
مجلس و قانون، پاسخگو باشند. هدف ما اصالح امور، اجرای 
قانون و پرهیز از وارد شدن هرگونه خدشه به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است.

انتخابات    نفتدولت  مجلس 

تشکیل تیم مذاکره با 
هاشمی توسط احمدی نژاد 

مجلس آینده باید با 
گفتمان دولت همسو باشد

4 کشور اروپایی تا به حال 
مهلت خواسته اند 

سؤال از احمدی نژاد نیمه 
دوم اسفند در مجلس 

اخبارکوتاه

باید تولید نفت راکاهش داد 
وزیر نفت دولت نهم

مسعود  میرکاظمی 

بحث تحریم، حرف جدیدی نیست و غربی ها سال ها است که تحریم 
را در دستور کار خود قرار داده اند. ما در فروش نفت به اتحادیه اروپا 

سهم باالیی نداریم.
اگر ما بخش تولید نف��ت را برای مدتی کاهش و نف��ت خود را کمتر 
 به بازار عرضه کنی��م، می توانیم در یک برنام��ه دراز مدت، موفق  تر
 عمل کنی��م. ایران در بحث ف��روش نفتی، ارزان فروش��ی  می کند.

اگر نف��ت ای��ران در اختی��ار اروپایی ها ب��ود، آن ر ا کمت��ر از 300، 
400 دالر ب��ه دیگ��ران 
بهت��ر  . ختند و نمی فر
اس��ت ما برداشت های 
خ��ود را از میدان ه��ای 
مس��تقل کاهش داده و 
از میدان های مش��ترک 
 نفتی حداکثر برداش��ت

 را داشته باشیم.
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قیمت جهانی نفت از مرز ۱۱۴ دالر گذشت
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به باالی 114 دالر در هر بشکه رسید.  
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 ای��ن روزه��ا در حال��ی ک��ه سیاس��ت های
 ایران هراس��ی که صادر کننده اصلی آن غرب 
است، با وسایل مختلفی به همسایگان ایران القا 
می شود. باز هم برخی رویکردهای ایرانیان در 
منطقه قابل تأمل است؛ چرا که فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، از پهلو 
گرفتن ناوگروه هجدهم نیروی دریایی ارتش 
در بندر جده عربس��تان خبر داد  و گفت: این 
اقدام برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و 

مقابله با ایران هراسی، حائز اهمیت است.
 دس��ت دوس��تی ایران��ی ک��ه ب��ه س��مت 
عرب ها درازشده، در حالی دیپلماسی مقتدارانه 
ایرانی را آشکار می س��ازد که عربستان بیش 
از دیگران برطب��ل جنگ نفت می کوبد؛آنقدر 
 که برخی مناب��ع آگاه گفته اند، بعید نیس��ت 
عرب ها نفت کشورهایشان را مجانی به اروپا و 

آمریکا بفرستند.

این در حالی اس��ت که نفت، این روزها، خون 
 ج��اری در رگ سیاس��ت دنیا ش��ده اس��ت و 
 نفتی ها هرس��ازی ک��ه می خواهن��د کوک

 می کنن��د و بقیه ک��ه فقط مص��رف کننده 
نفت هستند، باید خودش��ان را با ساز نفتی ها 

هماهنگ کنند و اگر نکنند.... 
شاید به همین خاطر بود که وزیر نفت ایران با 
وجود همه تهدیدهای بین المللی که این روزها 
باب شده، پاسخی دو پهلو داد تا بدین شیوه، راه 

را بر برخی تهدید کننده ها ببندد. 
رستم قاس��می، در جمع خبرنگاران از توقف 
کامل صادرات نفت به اروپ��ا نگفت، اما از قطع 
صادرات به کشورهایی خبرداد که تصمیم دارند 
6 ماه دیگر نفت ایران را مورد تحریم قراردهند. 

او با ظرافت خاصی بر استفاده احتمالی از روش 
تهاتر کاال به ج��ای نفت، تأکید ک��رد و گفت: 
ما در حال حاضر با بس��یاری از کشورها تهاتر 

داریم اما تا کن��ون، پول نفت را ب��ه طور کامل 
 از همه کش��ورها گرفت��ه و پ��ول کاالی آنها را

 پرداخته ای��م. اگر بخواهیم تهات��رکاال به کاال 
داشته باشیم و نفت بدهیم و کاال بگیریم، چندان 
پیچیده هم نیس��ت. وی با سیاس��ت خاصی، 
عربستان را به دلیل مواضع اخیرش در باره تأمین 
نفت ایران در بازار، زیرسؤال برد و تأکید کرد: از 
اوپک به دلیل ماهیت اقتصادی- نه سیاس��ی 
آن- خواسته ایم تا کش��ورهای عضو را وادار به 
تبعیت از قوانین کند؛ به نحوی که کشوری حق 
نداشته باشد مواضع نفتی دیگر کشور عضو را 

زیر سؤال ببرد.

عرب ها مراقب باشند 
وزیرنفت متذکرش��د: بازار نف��ت یک تجارت 
است و بازار متعادلی اس��ت و تصور نمی کنیم 

اعضای اوپک بخواهند حق دیگر اعضا را از بین 
ببرند و امیدواریم عربس��تان هم به این مسأله 

تمکین کند.
قاس��می، با تأکید مجدد بر اینکه صدور نفت 
بعض��ی کش��ورهای اروپای��ی را حتم��اً قطع 
 می کنیم و درباره بقیه نی��ز در آینده تصمیم 

می گیریم،گفت: اوپک، یک اساسنامه 
اجباری ندارد و اساسنامه آن توصیه ای 
اس��ت تا اعضا منافع یکدیگر را حفظ 
کنند و ما نیز از اوپک خواسته ایم، منافع 
 ما را به عن��وان یکی از اعض��ای مهم،

 حفظ کند و امیدواریم عربس��تان این 
مسأله را مد نظر داشته باشد.

وزیر نفت، در ادامه ب��ا بیان اینکه بین 
مجلس و دولت اختالفی درباره تحریم 
نفت وجود ندارد، گف��ت: هفته پیش 
اعالم کردیم، نفت بعضی کش��ورهای 
اروپایی را قطع می کنی��م و حتماً نیز 
چنین خواهیم کرد و زم��ان آن را نیز 

اعالم می کنیم.

نفت همه را قطع می کنیم 
وی اضافه کرد: بعضی اروپایی ها به دلیل 
قراردادهای بلندمدت توسعه میادین، 
باید از ایران نفت ببرند، اما اگر آنها نیز 
نخواهند، ما مشکلی برای قطع صادرات 

نفت به آنها نداریم. وزیر نفت اظهار داشت: ما 18 
درصد از کل نفت ایران را به اروپا می فروشیم و 
برای بیش از این مقدار، مشتری آماده داریم که 
به دلیل نداش��تن نفت کافی به آنها برای 6 ماه 

آینده قول می دهیم.
وی اضافه کرد: هم مردم دنیا و هم بس��یاری از 
کشورهای دنیا با ایران دوست هستند و ما امروز 

نفت ذخیره  شده ای در دریا یا انبارها نداریم.

گاز ارزان نداریم 
رستم قاس��می، در عین حال، نمایی از آینده 
گازی ایران ارایه کرد و تأکید داشت: سوییس، 

درخواستی برای لغو قرارداد خرید گاز طبیعی از 
ایران ارایه نکرده است. همچنین احتمال دارد 
در ماه های آتی، قرارداد جدید گازی با یونان به 
امضاء برسد. رستم قاسمی، همچنین با اشاره 
به آخرین وضعیت بررسی قیمت گاز صادراتی 

به ترکیه متذکرشد: ما گاز ارزان نمی فروشیم.

به گفته او، در حال حاضر مذاکرات با ش��رکت 
سوییسی در خصوص میزان فروش گاز و قیمت 
فروش این حامل انرژی، ادامه دارد و تاکنون این 
شرکت سوییسی درخواستی برای لغو قرارداد 

خرید گاز طبیعی از ایران ارایه نکرده است.
وزیر نفت همچنین با بیان اینک��ه ایران برای 
ارای��ه تخفی��ف گازی ب��ه ترکیه، با یکس��ری 
محدودیت ه��ای قانونی روبرو اس��ت، تأکید 
کرد: باید در داوری بین المللی ایران، مستندات 
خ��ود را ب��رای ف��روش گاز طبیعی ای��ران به 
ترکیه اعالم کند. در ای��ن داوری بین المللی، 
 در ب��اره فروش گاز ب��ه ترکیه، بح��ث و تبادل

 نظر می شود. 

وزیر نفت:

نفت اروپایی ها را قطع می کنیم

قاس�می با تأکی�د مجدد ب�ر اینکه 
ص�دور نف�ت بعض�ی کش�ورهای 
اروپای�ی را حتمًا قط�ع می کنیم و 
درباره بقی�ه نیز در آین�ده تصمیم 
خواهی�م گرف�ت، گف�ت: اوپ�ک 
ی�ک اساس�نامه اجباری ن�دارد و 
اساسنامه  آن توصی�ه ای اس�ت تا 
اعضا منافع یکدیگر را حفظ کنند و 
ما نیز از اوپک خواسته ایم منافع ما 
رابه عنوان یکی از اعضای مهم،حفظ 
کن�د و امیدواری�م عربس�تان این 

مسأله را مد نظر داشته باشد
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نگاه شهروند
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 مبارزه ادامه دارد
گفتگو با حاج سید محمود موسوی 

امین شایگان نیا: 
من از نوجوانی به وسیله پدرم 
ب��ا فعالیت های سیاس��ی و 
انقالبی آشنا شدم. در جوانی 
مسئولیت یک گروه سیاسی 
و مذهبی جوان را که چکیده 
افراد حاضر در جلسات قرآنی 
آیت اهلل عالمه و آیت اهلل زند 
کرمانی ب��ود، به م��ن دادند. 

پس از دستگیری های متوالی، در س��ال 1337 پس از دستگیری 
فوراً برای خدمت به شمالی ترین مرز ایران با اتحاد جماهیر شوری 

تبعید شدم.
 پس از اتمام دوره سربازی با بازگش��ت به زادگاهم، وارد بازار شدم 
و با مشورت آیت اهلل خادمی و آیت اهلل ش��مس آبادی و آیت اهلل زند 

کرمانی و مرحوم سحری، فعالیت های سیاسی ام را از سر گرفتم.
روزی در خدمت آیت اهلل کاش��انی بودم. پرسیدم حضرت آقا پس از 
شما ما چه کنیم؟ ایش��ان گفتند: بعد از من بروید قم. آنجا یک حاج 
آقا روح اهلل هست، به او اقتدا کنید. آشنایی ام با حضرت امام هم به 
سخنرانی ایشان علیه رژیم صهیونیستی در قم بر می گردد؛ خوب به 
یاد دارم آن روز باغ پشت خانه امام از جمعیت مملو بود. ما با حجت 

االسالم رحیمیان در ارتباط بودیم و ایشان با حاج آقا مصطفی.
 این بار دامنه فعالیت هایمان هم گستردتر شده بود و از هر صنفی یک 
شبکه داشتیم و با هر شبکه به وسیله یک فرد مطمئن متصل بودیم. 
ما دستگاه چاپ داش��تیم. ارتباط خوبی هم با چاپخانه ها داشتیم. 
حتی اطالعیه ها و اعالمیه های امام و س��ایر علما و مراجع تقلید را 
گاهی تکثیر و در سراسر کشور توزیع می کردیم. اما شبکه های ما 
 لو رفت. حتی چاپخانه های م��ا را هم پیدا کردند. تع��داد زیادی از 
بچه ها دستگیر و شکنجه شدند و بعد با وعده و وعید بعضی از آنها، 
اس��م ما و تعدادی دیگر را لو دادن��د. این بار مرا با نام س��ید محمود 
موسوی، نه یک نام مستعار، در تاریخ41/3/15 دستگیر کردند و در 

سال42/9/2 تحویل ساواک تهران دادند. 
برای پ��ی بردن ب��ه اس��رار درون س��ازمان من را عجیب ش��کنجه 
دادند؛ یکی از ش��کنجه هایش��ان که هنوز بعد از گذش��ت 37 سال 
 اثراتش پابرجاس��ت، این بود که برای 24 ساعت دستانم را به سقف 
می چس��باندند و وزنه هایی به کف پاهایم آویزان می کردند و بعد 
دوباره، برای 24 ساعت این بار به دس��تانم وزنه آویزان می کردند و 
پاهایم را به س��قف می چس��باندند. هنوز، بعد از مداواهای فراوان، 
کشیدگی در مهره های کمرم مشهود است. شکنجه هایی که نسل 

جوان امروز حتی باور هم نمی کند. 
بعدها مطلع ش��دم همه نگران س��المتی ام بودند. به خصوص بعد 
از اینکه دادس��تان در تاریخ 43/12/23 برای من درخواست اعدام 
 کرد. نزدیکان امام بعدها به من گفتند که امام بس��یار س��راغتان را 
می گرفتند. 110 جلس��ه ختم زیارت عاش��ورا هم در تهران و قم و 
اصفهان برای س��المتی و آزادی ام تشکیل ش��د، تا اینکه به صورت 
معجزه آسایی مرا آزاد کردند. بعد از آزادی فوراً به خدمت امام رسیدم 

و ایشان هنگامی که مرا دیدند، گفتند: کثر اهلل امثالکم.
پس از آزاد ش��دن از ت��رس طعمه ق��رار گرفتن برای پ��ی بردن به 
تشکیالت و س��ایر افراد در تهران ماندم و حتی ارتباطم را با اصفهان 
قطع کردم. درآم��دم از راه خرید جنس در ب��ازار تهران و فروش آن 
در محالت و مغازه های جزء بود و ش��ب ها هم در کوچه  مروی، در 
منطقه  ناصرخسرو می خوابیدم. شبی برای دریافت قسط جنسی که 
فروخته بودم به دم درب منزل خریدار رفته بودم، شخصی را دیدم که 
او هم یک جنس نسیه به آن خانه داده بود. ناگهان از من پرسید برادر، 
 ش��ما در زندان قصر نبودید؟ من در همان لحظه چهره اش را که در 
درس های تفس��یر قرآن آی��ت اهلل طالقانی در زندان قصر ش��رکت 
می کرد، به یاد آوردم. او کس��ی نبود جز شهید محمد علی رجایی. 
بعدها این دیدار باعث شد ما با هم حدود سه ماهی را در یک اتاق، در 

مسافرخانه کوچه مروی سپری کنیم.
در سال های هجرت امام خمینی)ره( سفرهای زیادی را به بورسای 
ترکیه و نجف اش��رف داش��تم. هنگامی که برای بار دوم قرار ش��د 
مقداری از وجوهات ش��رعیه مقلدان امام در ایران را به خدمتش��ان 
ببرم، به کوچه قدیمی ش��هر نجف که رسیدم، ناگهان دیدم حاج آقا 
مصطفی به سمتم آمدند و گفتند: »آقا گفتند بروید پول ها را بدهید 
دفتر آیت اهلل خوئی و رسید بگیرید. اینجا پر است از نیروهای ساواکی 
و نیروهای سازمان استخبارات عراق.« من شوکه شدم که امام از کجا 
می دانست من می آیم و از کجا فهمید که من نزدیک خانه هستم. 
در بازگشت از دفتر آیت اهلل خویی فهمیدم که به دلیل ورودم به محله 
امام من را شناسایی کردند. با توسل به موال علی راهم را ادامه دادم، 
اما دم مرز مرا دستگیر کردند  و چند روزی را مهمانشان بودم و یک 

پذیرایی حسابی هم شدم.
جنگ حق و باطل در طول تاریخ، تا ظهور امام زمان)عج( ادامه دارد. 
به قول شهید مرتضی آوینی: »نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بال 

آزموده اند و الغیر....صحرای بال به وسعت همه تاریخ است.«   

مسافران نوروزی 
آنالین باشند

نظر درباره مصلی در 
چارچوب قانون  اوقاف 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد: برای اولین بار در کشور، 
اطالع رسانی در ستاد تس��هیالت س��فر نوروزی به روش الکترونیکی انجام 
می شود.به گزارش ایمنا، محس��ن رنجبر با بیان مطلب فوق گفت: برنامه ها، 
اقدامات و خدمات ستاد تسهیالت سفر ش��هر اصفهان با ایجاد سایت داخلی 
گردشگری اطالع رسانی می شود. با ایجاد این بستر در شهر اصفهان ارایه بسته 
اطالع رسانی، نقشه شهر به صورت آنالین، آفالین و الکترونیکی فراهم می شود.

وی با تأکید بر ارایه تسهیالت با ایجاد مرزهای حقیقی و مجازی خاطرنشان 
کرد: مسافران پیش از سفر به شهر تاریخی اصفهان در ابتدا می توانند با استفاده 
از مرزهای مجازی و اینترنت اطالعات کافی راجع به این شهر را کسب نمایند 
سپس با اس��تفاده از مرزهای حقیقی در ورودی شهر از تسهیالت ایجاد شده 

استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: هرگونه اظهار نظر درباره 
مصالی اصفهان، به استثنای نماینده ولی فقیه در اس��تان، باید در چارچوب 
مقررات این اداره کل باشد. حجت االسالم والمسلمین حسین اژدری در گفتگو 
با ایرنا افزود: طبق فتوای رهبر معظم انقالب، مصالهای مراکز استان ها باید زیر 
نظر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه وقت آن شهر اداره شود.وی اظهار 
داشت: از سوی دیگر مصالی اصفهان، موقوفه متصرفی این اداره کل و سند آن 
نیز به نام اوقاف است و متولی به جز اوقاف ندارد. وی همچنین به شکایت این اداره 
کل درباره نحوه اداره مصال و اساسنامه آن اشاره کرد و گفت: رأی بدوی دادگاه 
حدود سه ماه پیش اعالم شد.وی اظهار داشت: قاضی پرونده در رأی بدوی وارد 
ماهیت شد و ایراد شکلی نگرفت و به همین دلیل با اعتراض این اداره کل، هم 

اکنون این رأی در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان اعالم کرد: بودجه 
سال 91 شهرداری در کمیسیون تلفیق این هفته شورا 

بررسی می شود.
به گ��زارش ایمنا، عباس حاج رس��ولیها ب��ا بیان مطلب 
فوق گفت: الیحه بودجه شهرداری اصفهان بالغ بر هزار 

میلیارد تومان برای تصویب هفته گذشته ارایه شد.
وی با اش��اره به بررس��ی این الیحه در کمیس��یون های 
مختلف ش��ورا افزود: در کمیس��یون تلفیق هفته جاری 
این الیحه با حضور تمامی اعضای شورا بررسی می شود.

 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان ب��ا تأکید بر 
ویژگی ه��ای بودجه س��ال 91 تصریح ک��رد: توجه به 
عدالت اجتماعی در توزیع اعتبارات، منابع و امکانات در 
سطح شهر، توجه به عمران، آبادانی محالت و تخصیص 
اعتبارات ویژه، پرداختن به حمل و نقل عمومی به ویژه 
اتوبوسرانی، بهبود وضعیت زیست محیطی، استفاده از 
انرژی های ن��و و تجدید پذیر، ایج��اد مراکز فرهنگی و 
گردشگری، از مهم ترین ویژگی بودجه سال آینده است.

وی با تأکید ب��ر این که اکنون کش��ور در ح��وزه علم و 
فناوری در منطقه حرف اول را می زند، اظهار امیدواری 
کرد بتوانیم در کلیه حوزه ها خدمات بیشتری به مردم 

ارایه دهیم.

مسئول ستاد عمره دانشگاهیان استان اصفهان گفت: در 
سال جاری حدود 2هزار و 500 نفر از دانشگاهیان سراسر 

استان به حج عمره اعزام می شوند.
حجت االسالم علی تقوی با اشاره به اینکه در سال جاری 
دانشگاهیان از سراسر استان در قالب 19 کاروان به حج 
عمره اعزام می شوند، اضافه کرد: اعزام این افراد در قالب 

کاروان های مجرد، متأهل و استادان صورت می گیرد.
وی به زمان اعزام این افراد به حج عمره اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضر زمان اعزام دانشگاهیان به حج عمره قطعی 
نیست و به صورت احتمالی اعزام کاروان های دانشجویی 
به حج عمره از 19 اسفندماه جاری آغاز می شود و اواخر 

اردیبهشت ماه سال آتی نیز این اعزام ها پایان می یابد.
تقوی با اشاره به اینکه اس��تقبال دانشجویان برای حج 
عمره حدود 16 برابر بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده 
است، تأکید کرد: افراد اعزامی نیز باید تنها برای یک بار 
از س��همیه عمره دانشجویی اس��تفاده کرده باشند و در 
غیر این صورت از حق ش��رکت در قرعه کشی حج عمره 

دانشجویی بهره مند نمی شوند.
مسئول س��تاد عمره دانشگاهیان اس��تان اصفهان بیان 
داشت: دانش��جویان دختر تنها همراه با محارم خود به 

عمره دانشجویی اعزام می شوند.

همایش تجلی��ل از پیش��گامان انقالب اس��المی با حضور 
چهره های ماندگار و پیشگام انقالب اسالمی استان اصفهان 
در سالن اجتماعات صدا و سیما برگزار و از 22 فعال این عرصه 

تقدیر و تجلیل شد.
به گزارش ایمنا حس��ن حدادی امروز در همایش تجلیل از 
پیشگامان انقالب اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران حاصل 

فداکاری های انبیاء، صلحا و شهداست.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه نق��ش رهب��ری و والیت فقی��ه در 
پی��روزی م��ردم نق��ش بی بدیل��ی ب��ود، بی��ان داش��ت: 
اس��تقبال عظی��م و ش��کوهمندی ک��ه م��ردم ای��ران از 
ای��ن م��رد ب��زرگ تاری��خ هن��گام ورودش ب��ه کش��ور 
 پ��س از 15 س��ال تبعی��د کردن��د، حکوم��ت ای��ران را 
تضمین کرد.در این همایش از حس��ین مصی��ب زاده، اکبر 
مسجدی آرانی، قدیر قصری، حس��ن قاسمی، امان اهلل آنی، 
عباس علی محبی، محمد علی صحاریان، محمدحسن آقایی، 
کاظم صادقی، محمود ربانی، قدی��ر ایرجی، محمد آنالویی، 
حمید شایگان، کاظم سلیمیان، علی درخشش، اصغر برهانی 
پور، جعفر حقوقی، مرتضی رضی زاده، س��عید سهیلی پور، 
اصغرضرابی، جواد شایسته فر و خانواده شهید شاه کرمی به 
عنوان پیشگامان تأثیرگذار انقالب اسالمی استان اصفهان در 

دوران رژیم ستم شاهی تقدیر شد.

رییس اداره آموزش و پرورش اس��تثنایی استان اصفهان 
گفت: تا یک سال آینده باید تمام مدارس استثنایی نیمه 
هوشمند شوند تا معلمان بتوانند از وسایل کمک آموزشی با 
محتوای الکترونیکی استفاده کنند.کریم حیدری در گفتگو 
با فارس در ارتباط با هوشمندس��ازی مدارس اس��تثنایی 
اظهار داش��ت: مدارس هوش��مند، مدارس��ی هستند که 
اولیای دانش آم��وزان بتوانند در منزل ب��ه صورت آنالین 
از دروس و تکالی��ف دانش آم��وز مطلع ش��وند. وی صریح 
 کرد: در مدارس باید از تکنولوژی جدید اس��تفاده شود. به 
 صورت��ی ک��ه در کالس تخت��ه هوش��مند،کامپیوتر و 
data  show مورد اس��تفاده قرار گیرد و معلم از وسایل 
کمک آموزش��ی با محت��وای الکترونیکی اس��تفاده کند. 
این اقدام برای معلم��ان و دانش آموزان اس��تثنایی مانند 
دانش آموزان کم توان ذهنی، ناشنوا، نابینا و دارای اختالل 
رفتاری و یادگی��ری که یکی از حواس آنها دچار مش��کل 
است، بسیار کمک کننده اس��ت. حیدری در مورد هزینه 
مورد نیاز برای نیمه هوشمند کردن مدارس اظهار داشت: 
نیمه هوش��مند کردن مدارس برای ه��ر کالس 3میلیون 
تومان هزینه دارد.وی در پایان درباره هزینه هر دانش آموز 
اس��تثنایی تصریح کرد: هر دانش آموز استثنایی پنج برابر 

دانش آموزان عادی هزینه دارد.

دانشگاه شهرشهر آموزش

 بررسی بودجه سال ۹۱ در 
کمیسیون تلفیق شورا 

دختران دانشجو فقط با 
محارم به عمره می روند

تقدیر از ۲۲ نفر پیشگام 
انقالب در اصفهان

مدارس استثنایی اصفهان 
نیمه هوشمند  می شوند

چهره انقالب - 4

اجاره موقوفات به روز شود بودجه 
فرهنگی را تأمین می کنیم

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان

حجت االسالم حسین اژدری

اگر موقوفات احیا ش��ود و اجاره موقوفات به نرخ روز پرداخت شود، 
نه تنها اس��تان به بودج��ه فرهنگی نی��از ندارد، بلک��ه 100 میلیارد 
 تومان بودج��ه فرهنگی اس��تان را تقبل می کنیم. اس��تان اصفهان

 12 هزار و 570 موقوفه 
و 41 ه��زار رقب��ه دارد. 
امسال درآمد اداره اوقاف 
 دو برابر شده است. تکایا،

حس��ینیه ها،مساجد و 
کاروانسراها موقوفه است 
و برای تأیید این موضوع 
قانون از مجلس شورای 

اسالمی داریم. 
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چهره روز
سفیران شهروندی به عیادت کودکان بیمار می روند

 جمعی از س��فیران ش��هروندی و مربیان تربیتی، همزمان با دهه مبارک فجر همراه با کتب، 
نرم افزار و سایر محصوالت آموزشی به بیمارستان های شهر اصفهان رفته و با عیادت از کودکان 

بستری در بیمارستان ها، آنها را با مفاهیم شهروندی آشنا می کنند.
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مس��ئول بهداش��ت محیط معاونت بهداشت دانش��گاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: تمام چای خانه های استان اصفهان از 

سال 86 تاکنون صالحیت بهداشتی دریافت نکرده اند.
حسین صفاری در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر 
بیش از 200 چای خانه اصفهان فاقد پروانه کسب است و تنها 

به شکل محدود اماکن خیلی قدیمی دارای مجوز است.
وی با اش��اره به اینکه با وضع قانون خارج کردن قهوه خانه ها و 
چای خانه ها از شمول اماکن عمومی، نظارت بر نحوه عملکرد 
آنها از سوی مسئوالن بهداشتی کشور بس��ته شد، ادامه داد: 
این قانون در حالی از س��وی هیأت دولت تصویب ش��د که در 
نامه ای آورده ش��ده بود خروج قهوه خانه ها از ش��مول اماکن 
عمومی پیش��نهاد وزیر بهداشت اس��ت که این گفته از سوی 

وزیر تکذیب شد.
مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه وزیر بهداشت نسبت به قانون وضع شده 
اظهار مخالفت کرده اس��ت، تصریح کرد: مسئوالن بهداشتی 
تنها در شرایطی اجازه فعالیت به چای خانه ها را می دهند که 
از تنباکوی میوه ای استفاده نشود و همچنین، اجازه حضور به 

افراد زیر 18 سال و زنان را ندهند.
وی ادامه داد: به منظور نظارت بهداش��تی بر قهوه خانه و چای 
خانه ها، نزدیک ب��ه 15 م��اده قانونی وضع کردی��م و این در 
صورتی اس��ت که دنبال عرضه چای در این اماک��ن به غیر از 
قلیان هس��تیم. در زمان حاضر تعداد چایخانه هایی که بدون 
مجوز در حال فعالیت  هستند، بسیار زیاد است که باید چاره ای 

اندیشیده شود.
از همین مقام مسئول خبری در تاریخ اول دی ماه سال 89  با 
این عنوان که هیچ  یک از چایخانه های اصفهان مجوز بهداشتی 
و پروانه کسب ندارند خبری منتشر شد که در آن هم به صورت 
شفاف اعالم ش��ده بود در س��ال 84 به دنبال ابالغی از سوی 
وزارت بهداش��ت با همکاری نیروی انتظامی به مدت دو سال 
نزدیک ب��ه 400 چای خانه اصفهان پلمپ ش��د. این در حالی 
بود که وزارت کشور بدون هماهنگی با مسئوالن وقت وزارت 
بهداش��ت، اجازه فعالیت به تمام چای خانه های دارای پروانه 

کسب را داد.
وی با اشاره به اینکه براساس دستورالعمل وزارت کشور، چای 
خانه هایی که  از تنباکوی سنتی اس��تفاده کنند و به نوجوانان 
زیر 18 سال اجازه ورود داده نشود، حق فعالیت دارند ادامه داد: 
این در صورتی است که هیچ یک از این موارد رعایت نمی شود.

 صفاری بیان داش��ت: این عم��ل وزارت کش��ور تمام زحمات 

دو س��اله معاونت بهداش��ت و نی��روی انتظامی را ه��در داد، 
به گونه ای ک��ه در ح��ال حاضر نه بی��ن متولیان س��المت و 
 نه م��ردم، انگی��زه ای برای جم��ع آوری دوباره چ��ای خانه ها 

وجود ندارد.
وی با بیان اینک��ه هیچ  یک از چای خانه ه��ا در اصفهان دارای 
مجوز بهداشتی نیست و همین مسأله س��بب شده که پروانه 
کسب تمام این مراکز باطل شود، تأکید کرد:  هم اکنون معاونت 

بهداش��ت نیاز به قوه قهریه نیروی انتظام��ی و حمایت جدی 
مسئوالن دارد تا بتوانند مانع فعالیت صنف چایخانه ها شوند در 

صورتی که چنین همکاری وجود ندارد.
به گزارش فارس، تمام این گفته ها در دو س��ال اخیر در حالی 
اس��ت که هنوز مقامات بهداش��تی اس��تان اصفهان، به دلیل 
مصوب��ات قانونی ناهماهن��گ، درگیر جم��ع آوری این مراکز 

هستند، اما میزان عملکرد آنها هر روز بسته می شود.

مسئوالن 
بهداشتی تنها در 

شرایطی اجازه 
 فعالیت به 

چای خانه ها را 
می دهند که از 

تنباکوی میوه ای 
استفاده نشود و  
اجازه حضور به 

افراد زیر ۱8 سال و 
زنان را ندهند

 مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

چای خانه های اصفهان صالحیت بهداشتی ندارند
هر شهروند، یک پلیس

زم��ان انتخاب��ات یکی از 
کاندیدها ش��عاری داشت 
که هدف نهایی��ش را »هر 
شهروند، یک ستاد« بیان 
می کرد. یعنی به جایی  برس��یم ک��ه آرمان های ما در 
وجود هر شهروند نهادینه ش��ود و دیگر نیازی به حضور 
 ما نباشد. این مس��أله وقتی در س��طح حکومتی مطرح 
می ش��ود، یکی از مهم ترین مسائل اس��ت. مثال نیروی 
انتظامی به آن س��طح آرمانی برس��د که دیگر نیازی به 
وجودش نباشد؛ هر فرد ایجاد کننده امنیت باشد و شهر 

از گشت زنی ها بی نیاز. 
همیش��ه امن ترین شهرها آنهایی هس��تند که مردم در 
درونش��ان به درجه ای از آگاهی رس��یده اند که مخل 
امنیت س��ایرین نباش��ند، نه آنهایی که پ��ر از مأمورین 

اجرای قانونند.
  در همی��ن ش��هرمان از لح��اظ پلیس کمب��ودی حس 
نمی کنیم، اما هیچ کدام هم بعد از نیمه های شب جرئت 
بیرون رفتن - خصوصا با پای پیاده- را نداریم. این موضوع 

تقریباً برای هر قشری صدق می کند.
 برخی همش��هریان عزیز که حتی روزها هم بدون هیچ 
واهمه ای، به خودشان اجازه به هم ریختن آرامش فکری 
دیگران را می دهند. بی فایده ترین کار هم شاکی شدن 
برای تجاوز به حریم خصوصی ست که احتماالً فقط خنده 

حضار را در پی دارد. 
اگر زن باش��ی که اوضاع امنیتت چند برابر بدتر اس��ت؛ 
یا باید از ت��رس جان هیچ نگوی��ی و حرف ها را بی هیچ 
تقصیری تحمل کنی یا برای امنیت بیش��تر یک جنس 
برتر به دنبال داش��ته باش��ی تا بدانند تنها نیستی. البته 
 خودم ه��م جزئ��ی از این ش��هرم و فقط انتق��اد کردن، 

نابجاست. 
همیش��ه می گوییم جامعه یا ش��هرمان ناامن است اما 
هیچ فکر نمی کنیم به جز خود ما چه کس��ی در امنیت 

دخیل است؟
 این ما هس��تیم که باعث می ش��ویم دونفری که یازده 
ش��ب از پارک رد می ش��وند یا ی��ازده صب��ح از کوچه 
 خلوت، تنش��ان بلرزد یا نه؛ هم برای امنی��ت فیزیکی و 

هم روانی. 
امنیت اجتماعی حقیقی برآمده از تک تک افراد اس��ت، 
نه از نهادهایی مانند نیروی انتظامی که در بهترین حالت 
تنها می توانند ظاهری امن و زیبا به شهرمان بدهند. اما 
 حقیقِت زیر پوس��ت این ش��هر با درون گود آمدن حس 

می شود نه با نظاره گرِی صرف.

روشنک 
موسوی

SMS
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از دالر 10 هزار تومانی باکی نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر این که باید بساط دالل بازی در بازار 
ارز متوقف شود، گفت: با روش های جدید دولت، هزینه  سفته بازی  برای 

دالالن بسیار افزایش می یابد.
سیدشمس الدین حسینی، ارز را وسیله ای برای مبادله دانست و گفت: 
 با سیس��تمی که ما راه اندازی کرده ای��م،  اگر قیمت دالر در ب��ازار آزاد به

 10 هزار تومان برسد هم تأثیری در اقتصاد کشور ندارد.  البته اگر کسی 
بخواهد مبادله قانونی و مشروع انجام دهد، ما دالر هزار و 226 تومانی به او 

می دهیم، ولی شاید کسی بخواهد خودش روی دالر قیمت بگذارد.
وی افزود:در حال حاضر ما بازار را به این س��مت می بریم که اگر کسی ارز 
را غیر قانونی خرید و فروش کند، حتی نتواند از ارزی که در دستش دارد 

استفاده کند.
---------------------------------------

سکه 775 هزار تومان
قیمت سکه طرح قدیم، دیروز در بازار 785 هزار تومان، طرح جدید 775 
هزار تومان، نیم سکه 385 هزار تومان بود و نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار 

هم به 73 هزار تومان کاهش یافت.
 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 785 هزار تومان، 
طرح جدید 775 هزار تومان و نیم س��که به 385 هزار تومان رسید. نرخ 
هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز ش��نبه در بازار 198 هزار تومان، سکه 
 گرمی 100 هزار توم��ان و هر گرم ط��الی زرد 18 عیار در ب��ازار داخلی

 73 هزار تومان بود.
---------------------------------------

حباب ۳0 میلیونی خودروهای 
وارداتی 

مدیرکل دفتر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، از آغاز گشت بازرسی از نمایشگاهداران خودرو خبر داد 
و گفت: قیمت خودروهای وارداتی که 20 تا 30 میلیون گران تر فروخته 
می ش��وند، باید به حالت س��ابق برگردد. ش��هرام میرآخورلو،  با اشاره به 
شکل گیری سودجویی برخی عرضه کنندگان خودروهای وارداتی گفت: 
هم اکنون در مورد خودروهای وارداتی این ش��ائبه وجود دارد که برخی 
سودجویی ها با امتناع از عرضه خودرو در بازار، در حال شکل گیری است 
و عده ای به دنبال بهره مندی از س��ود کاذب هس��تند. وی افزود: مقایسه 
آمارهای واردات خودرو در سال 89 نسبت به س��ال 88، نشانگر کاهش 
میزان واردات خودرو است؛ چراکه در مقطعی از سال گذشته، جلوی ثبت 

سفارش خودرو گرفته شده بود.
---------------------------------------

یارانه بهمن،  سه شنبه در حساب 
شهریار حیدری فر، مدیر روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان 
اینکه یارانه نقدی بهمن ماه  نسبت به ماه های قبل هیچ تغییری نکرده، 
گفت: یارانه نقدی به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان، روز سه شنبه 
18 بهمن 90 به حساب مردم واریز و از ابتدای روز  چهارشنبه 19 بهمن 

قابل برداشت است.
پرداخت یارانه نقدی، از آذرماه سال 89 شروع شد و چهاردهمین دوره واریز 

یارانه نقدی در بهمن ماه امسال است.
بودجه هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال 90، مبلغ 54 هزار میلیارد 
تومان شامل 50 هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت ها و 4 هزار میلیارد 

تومان در بودجه عمومی دولت بود.
---------------------------------------

کشتی ها تخلیه نشد
رویترز،  به نقل از منابع آگاه تجاری اعالم کرد: پنج کشتی حامل غله برای 
ایران، از تخلیه بار در ایران بازمانده و راهی کشورهای دیگر شده اند. در سه 
هفته گذشته، حداقل 10 فروند کش��تی حامل غله در خارج از بندر امام 
خمینی در ایران معطل مانده اند و به دلیل این که پول آنها هنوز به دست 

صاحبان کاال نرسیده،  دستور تخلیه بار آنها صادر نشده است.
بر اساس این گزارش، روز پنج شنبه به پنج کشتی دستور داده شد، راهی 
مقاصد جدید ش��وند و از نزدیک بندر امام خمینی در ایران به طرف قطر 
امارات و س��نگاپور به راه بیفتند. در پی تحریم ها، ش��ماری از بانک های 

اروپایی، انتقال اعتبار مالی کاالها را به مقصد ایران، متوقف کرده اند.
---------------------------------------

محدودیت فروش تجهیزات 
مخابراتی به ایران

 کشورهای اروپایی درباره محدودیت صادرات و فروش تجهیزات مخابراتی 
به ایران در ماه های آینده به توافق نهایی دست یافتند.

به گزارش رویترز، دیپلمات های 27  کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل 
از توافق اصولی برای ممنوع کردن فروش تجهیزات مخابراتی به ایران خبر 
دادند. بر اساس این گزارش، دور تازه تحریم ها علیه ایران می تواند شامل 
افزایش تعداد اسامی مسئوالن تحریم شده ایرانی باشد. تحریم این افراد 
شامل مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت دریافت ویزا از اتحادیه اروپا است.

اصفهان با اشتغال حدود 96 هزار نفر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی موجود در سطح استان، رتبه نخست را از نظر تعداد، 
مساحت و اش��تغال زایی ش��هرک های صنعتی در سطح 
کش��ور دارد. رییس شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
 اصفهان با اش��اره به وج��ود  77 ش��هرک و ناحیه صنعتی

 اس��تان گفت: صنایع کوچک عالوه بر امکان اس��تفاده از 
ظرفیت های علمی، فنی و سخت  افزاری از مزایایی همچون 

اشتغال زایی باال و کاهش آالیندگی برخوردار هستند.
مرتضی یزدخواس��تی، با اش��اره به پروژه های اجرایی این 
مجموعه در اصفهان اظهار داش��ت: ش��رکت شهرک های 
صنعت��ی، زیر مجموع��ه ای از س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به ش��مار می رود. وی با اشاره به 
اینکه ایجاد و تأمین زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی 
و ساماندهی وضعیت صنایع کوچک به عهده این مجموعه 
است، اضافه کرد: در حال حاضر 94 درصد از صنایع کشور 
و 92 درصد از صنایع اس��تان، از صنایع کوچک تش��کیل 

می شوند.
رییس ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان، با 
اش��اره به اینک��ه صنای��ع کوچک در رش��د و پیش��رفت 
 بخش ه��ای صنعتی نق��ش وی��ژه ای دارن��د، ادام��ه داد:

 در حال حاضر ارایه خدمات به صنایع کوچک در قالب پنج 
دفتر در سطح کشور صورت می گیرد.

یزدخواستی، با اشاره به شهرک ها و نواحی صنعتی فعال در 
اصفهان، تأکید کرد: در سطح اس��تان، 76 شهرک و ناحیه 
صنعتی مشغول به فعالیت هستند و یک شهرک صنعتی 

دیگر نیز در دست بررسی و تحقیق است.
رییس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه مقایسه شهرک های صنعتی در سه زمینه تعداد، 
مساحت و اش��تغال صورت می گیرد، بیان داشت: اصفهان 
در هر سه مورد فوق، رتبه نخست را در سطح کشور به دست 

آورده است.

در برنامه پنجم توسعه، تمام واحدهای تولیدی و صنعتی 
باید به سیس��تم پاالی��ش آلودگی به ص��ورت آنالین و 
مجازی متصل ش��وند و امیدواریم اصفهان اولین استانی 
باشد که این کار را انجام می دهد. معاون رییس جمهور، 
با بیان اینکه در حال حاضر ش��اهد تحوالت بسیار خوبی 
در فوالد مبارکه هستیم، گفت: صنعت فوالد، جزء صنایع 
استراتژیک در دنیا اس��ت و کشورهای دارای این صنعت 
از ف��راز علمی و فنی باالی��ی برخوردار هس��تند. محمد 
جواد محمدی زاده، در مراس��م افتتاح آخرین فاز پروژه 
اصالح غبارگیری های ناحیه فوالدس��ازی مجتمع فوالد 
مبارکه اظهار کرد: اجرای پروژه های س��نگین در بخش 
فوالد، نش��انه توانایی کش��ور از لحاظ علمی، مدیریتی و 
تکنولوژیک اس��ت. وی افزود: آثار و برکات این مجتمع 
برای کش��ور و منطقه با ارزش اس��ت ولی آنچه برای ما 
اهمیت دارد، این است که این مجتمع به تولید و توسعه 
اهمیت داده و از مسائل محیط زیست غفلت نکرده است.

محمدی زاده خاطرنش��ان کرد: معموالً در س��ایت های 
صنعتی دنیا، شاهد عدم تعادل هستیم. 

انجام اقدامات زیست محیطی با ارزش است، ولی تأخیر 
در اجرای آنه��ا جای نگرانی دارد.خوش��بختانه در فوالد 

مبارکه، این تأخیرها کمتر بوده است.

بیش از 20 هزار طرح مشاغل خانگی در استان اصفهان در حال 
راه اندازی است.  این تعداد طرح، به مبلغ بیش از 750 میلیارد 
 ریال از محل اعتبارات خود اش��تغالی و کس��ب و کار خرد به

 بانک های عامل معرفی ش��ده اند. مدیر کل تعاون کار و رفاه 
استان اصفهان، در مراسم تجدید میثاق با جامعه کار، تولید و 
تعاون استان و افتتاح متمرکز 61 طرح تعاونی که در گلستان 
ش��هدا برگزار ش��د،گفت: با توجه به این که موضوع اشتغال 
 یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری است و در متن

 سیاست های دولت قرار دارد، تاکنون 75 درصد میزان تعهد 
اشتغال دراستان اصفهان، محقق شده است.

 غالمعلی قادری، با تأکید بر این که تا پایان س��ال 84، حدود
 4 ه��زار و 85 تعاون��ی در اس��تان اصفه��ان ب��ه ثب��ت 
رس��یده بود، ادام��ه داد: بع��د از س��ال 84 یعن��ی در مدت 
6/5 س��ال، دول��ت نه��م و ده��م، ح��دود 5 ه��زار تعاونی 
 در اس��تان به ثبت رس��یده و می توان عنوان ک��رد، تا امروز
 910 میلیارد تومان در حوزه تعاون سرمایه گذاری شده است.

وی به حوزه روابط کار و 317 هیأت تش��خیص حل اختالف 
 و رس��یدگی در راس��تای حل اختالف بین کارگر و کارفرما 
اشاره کرد و بیان داشت: حدود 30 هزار پرونده، در سال به این 
مرکز ارجاع داده می شود و عالوه بر آن نیز 3 هزار پرونده در 

شورای سازش مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رییس کمیس��یون بانوان اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: از 
سال 87 تاکنون ثبت اختراعات سیر نزولی داشته است در 
حالی که تعداد ثبت عالیم تجاری و اختراعات از سال 80 
تا 83، 4 هزار و 302 مورد و در س��ال 87 به 25 هزار 899 

مورد رسیده بود.
 زهرا اخوان نس��ب، در س��مینار آموزشی س��ازو کارهای 
حمایت از حقوق مالکیت معنوی با اش��اره به این که ثبت 
مالکیت معنوی، زیرساخت علوم و تکنولوژی است اظهار 
 داش��ت: ثبت مالکیت اختراعات و ایده ه��ا باعث تقویت و

 فرهنگ سازی رعایت حقوق هر ایده و تولید می شود.
وی نبودن مش��اوره برای ثب��ت مالکیت و دفات��ر ثبت در 
اس��تان ها را یکی از چالش های پیش روی ثبت اختراعات 
در کشور دانست و بیان داشت: نبودن حمایت کننده مالی 
برای اختراعات و نبودن امکانات تحقیقی و پژوهشی برای 
مخترعان، س��بب کاس��تن از انگیزه مخترعان و صاحبان 
ایده برای نوآوری اس��ت. رییس کمیس��یون بان��وان اتاق 
بازرگانی اصفهان، با اشاره به این که حمایت از مخترعان و 
 صاحبان ایده، برای تقویت و توسعه کشور مؤثر است، افزود: 
فرهنگ سازی ثبت مالکیت معنوی با ایجاد دفاتر ثبت در 
تمام شهرستان ها،گامی مهم در تحکیم بخشیدن مالکیت 

معنوی در کشور است.
 وی از گش��ایش دفتر ثب��ت مالکیت معن��وی در اصفهان 
 خب��ر داد و گف��ت: گش��ایش ای��ن دفت��ر می توان��د ب��ه

 فرهن��گ س��ازی مالکی��ت معن��وی ن��زد صاحب��ان 
کن��د. ش��ایانی  کم��ک  صنعتگ��ران،  و  مش��اغل 

مش��اور وزی��ر دادگس��تری و دبی��ر ش��ورای سیاس��ت 
 گ��ذاری مالکی��ت معن��وی کش��ور نی��ز در ای��ن 
جلس��ه اعالم کرد: ارزیابی عالیم تجاری ب��رای واحدهای 
تولیدی امتیاز ویژه ای برای صاحبان آن دارد. دارایی های 
معنوی دارای ارزشی است که از آن می توان به جای وثیقه 

برای دریافت تسهیالت بانکی استفاده کرد.

آلودگی اشتغالصنایع کوچک مالکیت معنوی

 اشتغال 96 هزار نفر در 
شهرک های صنعتی 

صنایع، به سیستم پاالیش 
آلودگی متصل شوند

ایجاد 20 هزار شغل 
خانگی در اصفهان

سیر نزولی ثبت اختراعات 
در اصفهان

اخبار کوتاه

قانونی رویای هفت 
ناهید 
س��اله 90درص��د شفیعی 

کارکن��ان دولت در 
اصفهان برای حذف  
2 هزار و 50شرکت 
 پیمان��کار نی��روی انس��انی را نق��ش ب��ر آب 
می کند که می گوید »نهادها و دستگاههای دولتی 
اجازه ندارند با بیش از 10 درصد کارکنانشان قرارداد 
مس��تقیم ببندند.« دولت از اول با کار شرکت های 
پیمانکار که به عنوان واسطه و دالل بین نیروی انسانی 
 و بخش خدمات قرار می گیرن��د و فقط حق داللی 
هس��ت.  و  ب��وده  مخال��ف  گیرن��د،   م��ی 
عبد الرضا شیخ االس��الم، وزیر کار و رفاه اجتماعی با 
تأکید بر این موضوع بود که بس��تن ق��رارداد با این 

شرکت ها را ممنوع کرد

آرزویی 7 ساله
البته موضوع ح��ذف دالالن و واس��طه گران تأمین 
نی��روی انس��انی از هرگونه فعالی��ت در ب��ازار کار و 
تأمین نیرو ب��رای دس��تگاه ها و زیرمجموعه های 
مختلف دولتی، طرحی اس��ت که پس از س��ال 83 
از س��وی دولت دنبال می شود. در س��ال های اولیه 
این طرح چندان جدی گرفته نش��د، اما ب��ا آغاز کار 
 دولت دهم در بخش مربوط به ساماندهی نیروهای

 شرکتی، پیمانکاری، واسطه ای و اسامی از این دست، 
مسائل جدیدتری از سوی دولت مطرح شد.

همه ناراضی به جز پیمانکار 
 ایده حذف شرکت های پیمانکار، با طرح این سؤال 
آغاز ش��د که وقتی نیروی کار و بازار به یکدیگر نیاز 
دارند، دیگر چه لزومی بر حضور دالالن و واسطه گران 
است؟ اما کم کم بروز برخی نارضایتی ها بین نیروهای 
پیمانکاری دستگاه ها، افزایش تخلفات پیمانکاران، 
رعایت نکردن حق و حقوق قانونی نیروهای شرکتی 
و کسب سودهای سرشار از سوی مافیای پیمانکاری 
باعث ش��د تا دولت در تصمیم خود به حذف دالالن 

تردید نکند.

مشاغل خدماتی منتظر نباشند  
این در حالی است که معاون روابط کار اداره کل تعاون 

کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان، تصمیم دولت 
را برای حذف ش��رکت های پیمانکار نیروی انسانی 
و بس��تن قرارداد مس��تقیم با کارکنان، فقط شامل 
نیروهای کارشناس��ی و کمک کارشناسی فعال در 
دستگاه های دولتی می داند و می گوید:کسانی که 
در مشاغل خدماتی مانند رانندگی، بخش حمل و نقل، 
طبخ و توزیع غذا، نظافت، نگهبانی و خدمات عمومی 

تعمیر و تجهیز فضای سبز فعالیت می کنند، نباید 
چشم به راه بستن قرارداد کار با دولت باشند. محسن 
 نیرومند، گروه دومی راکه شامل این قانون نمی شوند

 کارکنان بخ��ش خصوصی دانس��ت و گفت:حذف 
این دو گروه، بخش عظیمی را از متقاضیان داش��تن 
قراداد مس��تقیم با دولت کم می کند، اما حتی برای 
 بقیه کارکنان، مغایرت هایی در قانون وجود دارد که 

نمی تواند نادیده انگاشته شود.

قانون مخالف است
وی با اشاره به ماده 23 قانون خدمات کشوری گفت: 
این قانون می گوید فقط10 درص��د از کارکنان هر 
دستگاه می توانند قرارداد مس��تقیم داشته باشند. 
همین قانون است که دس��ت مدیران را برای اجرای 

مصوبات دولت درباره حذف پیمانکاران بسته است.
نیرومند افزود: اگر مدیری با تم��ام نیروهای قرارداد 
غیر مس��تقیم یا ب��ه عب��ارت دیگر ش��رکتی خود 
قراردادمس��تقیم ببندد، باید پاس��خگوی سازمان 
بازرسی و تخلف خود از قانون خدمات کشوری باشد و 
این بزرگ ترین مانع برای حذف شرکت های واسطه 

و دالل نیروی انسانی به شمار می آید.

قانون مقدم بر مصوبه
در حال��ی که هن��وز راه��کاری برای رف��ع اختالف 
تصمیمات دولت و مجلس پیدا نش��ده، شرکت های 
پیمانکاری با همان شکل و روش به فعالیت خود ادامه 
می دهند؛ یعنی حقوق ماهیانه کارکنان غیر مستقیم 
ادارات را مرتب از بودجه آنه��ا دریافت می کنند و با 
کس��ر مبلغی به عنوان کارک��رد و هزینه های خود، 

مبلغی بسیار کمتر به نیروی کار پرداخت می کنند. 
معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان اصفهان، با تأکید براین که قوانین، مقدم بر 
مصوبات دولت است، گفت:این مغایرت های قانونی 
مدیران را برای پاس��خگویی به دیوان محاس��بات و 
سازمان بازرس��ی، هراس��ان کرده و باعث شده این 
تصمیم ب��زرگ دولت با وجود تأکی��دات و مکاتبات 

فراوان رییس جمهور،  اجرا نشود.

رد صالحیت نیمی از پیمانکاران 
وی بهترین راهکار موق��ت را برای ح��ل این تضاد، 
استفاده از پیمانکارانی عنوان کرد که صالحیتشان از 
سوی اداره کار تأیید شده باشد و گفت: در حال حاضر 
بیش از 2 هزار و500 شرکت پیمانکار نیروی انسانی 
در استان اصفهان فعالیت می کنند که  نیمی از این 
شرکت ها، تخلف های آش��کار داشته و  اداره تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی صالحیت آنها را تأیید نمی کند.
با وجود همه اما و اگرهای قانونی و موانع دیگری که در 
مسیر اجرای این مصوبه وجود دارد، دولت با تصویب 
ضرب االجلی، دستگاه های اجرایی زیرمجموعه خود 
را موظف کرده تا 16بهمن ماه 90، نسبت به تبدیل 
وضعیت تمام نیروهای ش��رکتی خود اقدام کنندو 
هشدار داده، هرگونه اقدام به تبدیل نشدن قرارداد و 
وضعیت نیروهای شرکتی، از این پس تخلف قطعی 

دستگاه ها تلقی و با آن برخورد  انضباطی می شود.

در پی حذف غیر قانونی شرکت های پیمانکاری،

شاید حقوق کارمندان اصفهانی زیاد شود

در حال حاضر بیش 
از 2 هزار و 500 

شرکت پیمانکار 
نیروی انسانی در 

استان اصفهان 
فعالیت می کنند 

که  نیمی از این 
 شرکت ها 

تخلف های آشکار 
داشته و  اداره 

تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی صالحیت 

 آنها را تأیید
 نمی کند

سبزی و صیفی جات گران شد
قیمت هر کیلو شاهی و شوید با افزایش حدوداً 500 تومانی به حدود 1400 تا 1500 تومان 
رسید. همچنین نرخ سیر تازه نیز با حدود200 تومان در هر کیلو افزایش روبرو بوده است. کاهش قیمت سکه ادامه می یابد

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی
 عباس کمره ای 

در هفته جاری یعنی سومین هفته از اجرای طرح پیش فروش سکه 
در شعب بانکی توسط بانک مرکزی، عرضه س��که با زمان تحویل4 
 ماهه نداریم و پیش فروش س��که با زمان تحوی��ل 6 ماهه با قیمت

 5 میلیون و 989 هزار ریال انجام می شود.
 پیش از ای��ن نیز بان��ک مرک��زی اعالم ک��رده بود، پی��ش فروش 
 س��که ها را با توجه به ش��رایط تغییر می دهد؛ بنابراین ممکن است 
قیم��ت،  ش��رایط،  ای��ن 
سررسید تحویل و شرایطی 

از این قبیل باشد.
پیش از این نرخ سکه دارای 
حباب بود، در حالی که هم 
اکن��ون این حب��اب تخلیه 
ش��ده و روند نرخ سکه رو به 

کاهش  است. 

صبرمان زیاد است و 
جلسات مدیران در پیش

در حالی که بیش از 300 روز از صدور فرمان جهاد اقتصادی در سال 90 
می گذرد، باید از فرماندهان اقتصادی این نبرد پرسید، چه خبر؟

 سال گذشته را با ش��عار»همت و کار مضاعف«به پایان رساندیم که تا 
حدودی اجرایی شد؛ سالی که گرچه با آمارهای باالی اشتغال از سوی 
دولت در سراسر کشور دس��ت خود را به 90 جهادی داد، اما نگاه مردم 
در برابر این آمار و ارقام با عالمت س��ؤال و گاه تأمل از سر تعجب همراه 
بود؛ اما بگذریم همت و کار مضاعف، ش��د یا نشد، ما که از خیر آن همه 
آمار گذشتیم و چشمان خود را شستیم برای دیدن صحنه جهادی ایران 
در سال 1390 که فرمان آن از سوی رهبر معظم انقالب در بهاری ترین 
فصل س��ال صادر ش��د. بازدید رهبر معظم انقالب از منطقه اقتصادی 
عس��لویه در همان روزهای نخست 90،نش��ان داد »جهاد اقتصادی«       

قرار اس��ت فراتر از یک ش��عار، مهمان پیش نویس برنامه  ها و سندهای 
راهبردی کش��ور قرار گیرد. با صدور این فرمان، از تمامی تمجیدهای 
مسئوالن و مدیران در نام گذاری سال با این عنوان که گذشتیم، رسیدیم 
به عمل، برنامه و تفکر مدیران برای تحقق این فرمان. وقتی همان ابتدا 
پرسیدیم که چه ش��د این همه تعریف هایتان، از تش��کیل جلسه ها و 
س��تاد برای عملیاتی کردن این فرمان خبر دادند. ما هم گفتیم خوب 
ابتدای س��ال اس��ت و فرماندهان»جهاد«در تدارک سنگر و تجهیزات 
هس��تند تا دس��ت پر، از جهاد 90 به درآیند و خدای ناکرده نخواهند 
 سال جهاد را با تیر خالص آمار به پایان برسانند. ستادها و جلسه ها هم

 تشکیل شد، اما خبری از میدان جهاد به میان نیامد یا شاید پیاده نظام ها 
و سواره نظام ها آنقدر نرم جهاد کردند که ما ندیدیم. به هر حال صبر ما 

زیاد و جلسات مدیران هم در پیش است.کمی که کاسه صبرمان از این 
همه صبوری و نرمی لبریز ش��د و س��راغ عملیات جهادی را از مدیران 
گرفتیم، تازه فهمیدیم، از دل تمامی جلسه ها و ستادها، بررسی مشکالت 

و معضالت اقتصادی هر استان بیرون آمده است.
در حقیقت باید پرسید، در سالی که نباید یک لحظه از پاتک های دشمن 
غفلت می کردیم، چگونه با برنامه ها و جوس��ازی های برخی، توپ را به 

درون دروازه خود وارد کردیم؟
 تنها 40 روز دیگ��ر به پایان نبرد نخس��ت در » جه��اد اقتصادی 90 «

باقی نمانده است.
 فرماندهان اقتصادی! اگر س��تادها و جلسات تمام ش��د و به پایان خط 

رسید، بگویید از 318 روز جهاد، چه خبر؟!
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»پل چوبي« انتخاب روزدوم مردم شد
آمار روز دوم انتخاب هاي مردمي جشنواره سي ام در سينماها اعالم شد و بر اين اساس، دو فيلم 
»پل چوبی« و » بوسيدن روي ماه بي« در بخش داخلي و »عقاب« در بخش بين المللي، تا روز دوم 

كنسرت شهرام ناظري و عليزاده صدرنشين جدول گرفتند. در اين انتخاب  »شور شيرين«  فيلم آخر لقب گرفت.
در پاريس  

كنس��رت ش��هرام ناظري و 
حس��ين عليزاده به دعوت 
كش��ور فرانس��ه در »تئاتر 
ش��هر« پاري��س برگ��زار 
مي شود. ناظری درباره اين 
برنامه گفت: كنسرت پاريس 
با هنرنمايي حسين عليزاده  
و س��ازهاي كوبه اي مجيد 
خلج همراه است و تاريخ اجرا 

نيز 17 مارس، مصادف با 27 اسفند ماه تعيين شده است. اين هنرمند ادامه 
داد: اين اجرا به صورت بداهه نوازي و بداهه خواني است و چهار روز پيش 
از اجرا، عازم فرانسه می شويم. شهرام ناظري و حسين عليزاده آخرين بار 
14 و 15 آبان ماه با ساير اعضاي گروه »دوستي«، يعني اردشير كامكار ، 
محمد فيروزي ، بهنام ساماني ، پژمان حدادي ، روزبه رحماني ، سيامك 
جهانگيري و سينا جهان آبادي در سالن ميالد نمايشگاه بين المللي تهران 

به صحنه رفتند. 

آغداشلو:

مردم حق دارند سير تکامل 
هنرمندانشان  را ببينند

بخشي از دوره هاي كاري »محمد احصايي« با حضور اهالي هنر در موزه 
گالري خانه هنر به  نمايش گذاشته شد. آثار اين نمايشگاه كه 30 نمونه 
از نام مبارك »اهلل« اين هنرمند معاصر را دربرمي گيرد، صرفا به صورت 

موزه اي براي تماشا عرضه شده است.
احصايي از شش ماه گذشته در كانادا به سر مي برد و برگزاري نمايشگاهي 
براي بزرگداشت 72 س��الگي او كه از جمله پيشگامان هنر معاصر ايران 
در عرصه نقاشي، گرافيك و نقاش��ي خط ايران است، در غيبت خودش 
برگزار شد. آيدين آغداش��لو - هنرمند نقاش- درباره نمايشگاه هنرمند 
هم نسل اش گفت: نمايشگاه آثار احصايي از آنجا كه حاصِل عمري است، 

نياز به فضاي بزرگي همچون موزه  هنرمعاصر تهران دارد. 
او ادام��ه داد: مردم ما حق دارند س��ير تكامل و ترقي هنرمندانش��ان را 
ببينند. در حالي كه كمتر چنين فرصتي درباره  آثار احصايي كه در ايران 
نمايشگاه نداشته و كتابي هم منتشر نكرده، پيش آمده است. بنابراين، 
اين نمايشگاه در واقع تجديد ديدار با بخشي از آثار احصايي است. ابراهيم 
حقيقي هم با اشاره به حضور احصايي در راه اندازي گروه ها و تشكل هاي 
آموزشي و صنفي گرافيك در ايران،  بيان كرد: احصايي همواره در مقاطع 
مختلف آرامش قلبي به خانواده مي داد. پدر مواظب است و اين تعهد را 
آيدين آغداشلو نيز به دوش گرفته و حضور اين دو در هنگامه ها و تنگناها 

راه گشا و تكيه گاه است.

خبر

اتاق موسيقی

كارگردانی ساده و يکدست
كارگردانی پوالنسكی س��اده و يكدست است. اغلب 
نماها در اندازه های متوسط و نزديك می گذرند و در 
تمام طول فيلم، به نمای به يادماندنی و دارای ارزش 
زيبايی شناسی چشمگيری برنمی خوريم. در بخش 
ابتدايی فيلم كه ش��خصيت ها سعی دارند تشخص 
 را در رفتارش��ان حفظ كنند و هنوز خيلی حقيقت 
 درون ش��ان را ب��روز نداده اند، بيش��تر ب��ه نماهای 
دونفره ای برمی خوريم كه آن دو نفر، غالبا همان زن و 
شوهر هستند. به مرور زمان كه ايجاد تنش ها بيشتر 
 می شود، به ش��كل ديگری از موقعيت س��وژه ها در

 قاب بندی برمی خوريم: نماه��ای دونفره ای كه آن 
دو نفر لزوما زن و شوهر نيس��تند، نماهای سه نفره 

و همچنين نماهايی ت��ك نفره كه در اكث��ر مواقع، 
موقعيت اين س��وژه تنها در قاب، به اين شكل است 
كه وی از جانب ش��خصيت های ديگ��ر مورد هجوم 

قرار گرفته است.

بازيگران شاخص فيلم
اس��تفاده از چهار بازيگر ش��اخص و حرفه ای، كار را 
برای كارگردان از بس��ياری جهت ه��ا راحت كرده 
 اس��ت؛ بازيگرانی كه به خوبی از پس نقش هايشان 
برمی آين��د. از تغيي��رات قابل ذكر نس��بت به متن 
نمايشنامه، ابتدا و انتهای فيلم است كه در واقع تيتراژ 
ابتدايی و انتهايی را رقم می زند؛پوالنس��كی ترجيح 
 داده اس��ت در تيتراژ ابتدايی موقعيت درگيری پسر

بچه ها را نشان دهد. در انتها نيز نمايی از موش همستر 
رهاشده در خيابان را می بينيم و در ادامه، دو پسری 
كه به دور از جنجال های خانواده هايشان سرگرم وقت 
گذراندن با يكديگرند. اين دو قسمت، تنها زمان هايی 
هستند كه فيلم با موسيقی همراه می شود. موسيقی 
را آلكساندر ِدسپُلت ساخته است؛ آهنگساز پركاری 
كه از دستاوردهای امس��ال او می توان به موسيقی 
قابل توجه فيل��م »درخت زندگی« س��اخته ترنس 
ماليك اشاره كرد. در انتها و با تعميق در آخرين ساخته 
پوالنسكی به اين نتيجه می رسيم كه »خدای كشتار« 
نه موفقيت بزرگی برای سازندگانش و نه نقطه عطفی 
در كارنامه كارگردانش اس��ت. اگر كمی خوش بين 
باشيم و نگوييم فيلم اثری نااميد كننده برای فيلمساز 

كهنه كار سينماست، می توانيم اين طور بگوييم كه 
»خدای كشتار« فيلمی است متوسط كه به يك بار 

ديدنش می ارزد.

ماجرای فيلم 
دو زوج ميانس��ال به دليل اينكه پسر 11 ساله يكی، 
پس��ر زوج ديگر را با چوب زده و او را زخمی كرده، در 
غياب فرزندان شان دور هم جمع شده اند. هر چهار 
نفر در ظاهر بس��يار آرام و مبادی اخالقند و سعی بر 
اين دارند كه مشكل بين دو پس��ربچه را حل كنند. 
ولی هر چقدر پيش می رويم، آنها بيشتر و بيشتر به 
جان يكديگر می افتند و با چالش هايی خواس��ته يا 
ناخواسته، روبه رو می شوند. يكی هنردوست است و 
ديگری عمده فروش، آن يكی مشاور مالی و نفر آخر 
 كه پدر ضارب هم هس��ت، وكيل شركت دارو سازی 
 اس��ت. فحاش��ی و بی احترامی به يكديگر ثمره اين 
 ديدار است و هركدام از شخصيت ها به مرور، به شكلی 
رقت بار درون پرالته��اب خود را آش��كار می كنند. 
در جايی از نمايش��نامه كه آنت م��ی خواهد بقيه را 
 متوجه كند پسر او نيز مورد خشونت قرار گرفته است، 
می گويد: »فحاشی كردن هم نوعی خشونته .« و اين 
جمله، به شكلی طعنه آميز، به وضعيت هر چهار نفر 
آنها اشاره می كند. بحران تا آنجا پيش می رود كه در 
آخر، بنا به گفته خود شخصيت ها، آن روز، بدترين روز 

زندگی شان می شود.

ياسمينا رضا، نويسنده اصلی اثر
ياسمينا رضا نويسنده نمايشنامه، زندگی زناشويی 
 و روابط اجتماع��ی در جامعه ای غرب��ی را به چالش 
می كش��د. او با نگاهی انتقادی به مسايلی همچون 
زندگی زناشويی، هنردوس��تی، حقوق بشر و حيوان 
دوس��تی، در قالب دي��دار دو زوج درمان��ده به ظاهر 
متمدن، موقعيتی دراماتيك را خل��ق می كند. وی 
در نمايشنامه اش به نقاش��ی های فرانسيس بيكن 
ايرلندی، اس��كار كوكوشكای اتريش��ی و همچنين 
تس��وگوهارو فوجيتای ژاپنی اش��اره می كند كه در 
خانه خانواده ميزبان به گونه ای نظم يافته روی ميز 
 قرار گرفته اند؛ سه نقاشی كه در قرن بيستم فعاليت 
كرده اند و آثارشان بی شباهت به هم نيست )خالی از 
لطف نيست كه يادآور شوم دو نقاشی كه ابتدا نام شان 

آمد، از هنرمندانی هستند كه الهام بخش سينماگر 
برجسته آمريكايی، ديويد لينچ بوده اند(.

واقعيت درونی شخصيت  ها
از قضا اين ها همان كتاب هايی هستند كه آنت روی 

آنها باال می آورد! جالب اينجاس��ت كه اس��تراتژی 
روايت در اين نمايشنامه به گونه ای طرح ريزی شده 
 است كه واقعيت درونی هر يك از شخصيت ها هويدا 
می ش��ود؛ مش��ابه همان كاری كه بيك��ن فقيد در 
ش��خصيت هايی كه در نقاش��ی هاي��ش خلق می 
 كرد س��عی بر انجام دادنش داش��ت. به قول خودش 

می خواست حقيقت سوژه را به دام بيندازد.
 ش��ايد با تأكيد ياس��مينا رضا بر اين كتاب و جدای 
ابراز دوس��ت داش��تن اش از س��وی آنت و ورونيك، 
دليل باال آوردن آنت روی آن را بهتر متوجه ش��ويم؛ 
ت��رس و وحش��ت او از مواجهه با نقاش��ی های يك 
نقاش كه ذات ي��ا حقيقت مدل هاي��ش را تصوير و 
 مخاطب را ب��ا مفاهيمی همچ��ون درد و فرياد، آگاه 

می كرد. 

نگاهی به فيلم كشتار، آخرين اثر رومن پوالنسکی

واقعیت درونی شخصیت  ها

دو زوج ميانسال 
به دليل اينکه 

پسر ۱۱ ساله يکی، 
پسر زوج ديگر را 
با چوب زده و او را 

زخمی كرده، در 
غياب فرزندان شان 

 دور هم جمع 
شده اند. هر چهار 
نفر در ظاهر بسيار 

آرام و مبادی 
اخالقند و سعی 
بر اين دارند كه 
مشکل بين دو 
پسربچه را حل 

كنند يکی از توانايی های پوالنس�کی ساختن فيلم هايی با لوكيش�ن محدود، چون يک آپارتمان اس�ت؛آثاری كه در ذهن  گروه فرهنگ 
دوست داراِن او ثبت شده اند، مانند »مستأجر« و »بچه رزماری«. از سوی ديگر، او رابطه ای ديرينه با اجرای متون  بزرگان و هنر

ادبيات نمايشی دارد.؛از اقتباس سينمايی »مکبث« ويليام شکسپير گرفته تا همين امسال و ساختن فيلمی از نمايشنامه 
»خدای كشتار« ياسمينا رضا؛ فيلمی كه بخش عمده آن در سالن پذيرايی يک آپارتمان و با چهار شخصيت ثابت می گذرد.
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728 شماره: 379/90 ش 8 به موجب رأي شماره 626-90/4/12 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد طاهري نام پدر: عبداله نشاني محل اقامت: 
خ س��یمین- بن بس��ت فروزنده- پالك 43 نرسیده به باقلوا فروشي، محکوم است به: رأي بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت 
36/000 ریال هزینه دادرس��ي در حق خواهان س��ید مصطفي عدناني س��اداتي نام پدر: س��ید 
س��لبعلي نش��اني محل اقامت: ملک شهر- خ 17 شهریور جنب مس��جد قبا- نانوایي عدناني. 
)به موجب تعهدنامه ش��ماره 67922 مورخ 87/2/30(. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد 
اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. م الف/ 18040 شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
729 شماره ابالغیه: 9010100350304026،  شماره پرونده: 9009980350300984، شماره بایگاني 
ش��عبه: 900984، خواهان بانک ملت به مدیریت علي دیواندري دادخواس��تي به طرفیت خوانده 
عباس ترابي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به 
ش��عبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستري کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 
9009980350300984 ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1390/12/23 و س��اعت 9/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 17949 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
730 شماره ابالغیه: 9010100361503043،  شماره پرونده: 9009983730300959، شماره 
بایگاني ش��عبه: 901536، خواهان مهناز کریمي دادخواس��تي به طرفی��ت خوانده داود علي 
غف��ار رخي ه��ادي زاده تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفه��ان- اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگي به شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 345 ارجاع و به کالس��ه 9009983730300959 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگي آن 1390/12/24 و س��اعت 9 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17950 منصوري- مدیر دفتر ش��عبه بیس��ت و هفتم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
731 شماره ابالغیه: 9010100350304016،  ش��ماره پرونده: 9009980350301138، شماره 
بایگاني ش��عبه: 901138، خواهان پیام اس��ماعیلي دادخواستي به طرفیت خوانده اصغر بهاري 
ایلخچي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به 
شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9009980350301138 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1390/12/21 و س��اعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 17952 دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
732 شماره ابالغیه: 9010100350304013،  شماره پرونده: 9009980350300987، شماره 
بایگان��ي ش��عبه: 900987، خواهان بانک مل��ت به مدیریت علي دیواندري دادخواس��تي به 
طرفیت خواندگان اس��ماعیل مرادي و حس��ین رفیعي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9009980350300987 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگي آن 1390/12/23 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور مدن��ي و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک��ي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17953 دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ
733 شماره ابالغیه: 9010100350304015،  ش��ماره پرونده: 9009980350300986، شماره 
بایگاني شعبه: 900986، خواهان بانک ملت به مدیریت علي دیواندري دادخواستي به طرفیت 
خواندگان زهرا کیاني و داریوش ش��اهلونژاد و محمدهادي فرهادي باجولي تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي 
)حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9009980350300986 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1390/12/23 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 17954 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
734 اجراي احکام شعبه 13 دادگاه حقوقي اصفهان در اجراي مفاد اجراییه پرونده 143/88 ج/13 
له آقاي عباس��علي فاتح با وکالت آقاي ابراهیم ایمانیان پور علیه آقاي علیرضا صادقي به نشاني 
بوستان ملت، بن بست بابک، پ 4 مبني بر مطالبه 596/230/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه 
دادرسي و حق الوکاله وکیل و مبلغ 9/900/000 ریال بابت کارشناسي و مبلغ 80/000 ریال بابت 
ح��ق الدرج در روزنامه جمعاً به مبل��غ 606/210/000 ریال و مبلغ 28/500/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتي در نظر دارد جلسه مزایده اي در روز پنج شنبه تاریخ 90/12/4 از ساعت 9 تا 10 صبح 
واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت، دادگستري کل، طبقه سوم،  اتاق 358 اجراي احکام شعبه 13 
حقوقي به منظور فروش 7/253 حبه از 30 حبه مشاع آقاي علیرضا صادقي از 72 حبه ششدانگ 
پ��الك ثبتي 236/10 بخش 5 ثبت اصفهان معادل مبلغ 634/710/000 ریال واقع در بلوار ملت، 
کوچه ساسان، بن بست بابک، پ 4 که اکنون در تصرف علیرضا صادقي مي باشد با وصف اینکه 
نظریه کارشناس��ي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبین خرید مي 
توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��اني ملک مراجعه و بازدید نمایند و با تودیع نقدي 10 درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. اوصاف ملک: پالك فوق مقدار 2 متر عرض در 
شمال غربي و 2 متر هم در شمال شرقي داخل بن بست و پارکینگ شده است. پارکینگ مجزا 
از عرصه و اعیان منزل مي باش��د. مشخصات ثبتي حکایت از آن دارد که قطعه زمین پالك 236 
اصلي بخش 5 ثبت اصفهان به شرح صورتجلسه تفکیکي شماره 2/4310 مورخ 44/8/6 به 15 
قطعه زمین تفکیک و طي تقس��یم نامه ش��ماره 2378 مورخ 44/8/10 دفترخانه اسناد رسمي 92 
اصفهان بین مالکین تقسیم شده است. سپس حدود بعضي از قطعات به موجب صورت مجلس 
اصالحي شماره 2/14086 مورخ 47/8/1 اصالح شده است و حدود قطعه شماره 236/10 بدین 
شرح است. شماالً به خط مستقیم مفروض به زمین 226 باقي مانده به طول 12/60 متر غربًا  اول 
به خط مستقیم مفروض به زمین 236/11 به طول 22 متر دوم به راهرو جدیداالحداث 2 متري 
به طول 1 متر که راهرو مذکور در اثر عقب نشیني پالك هاي طرفین کوچه 8، 9، 10 و 11 از 2 
متر افزایش یافته و نهایتاً طول ابعاد شرق و غرب کم شده است که مساحت عرصه آن از حدود 
290 مترمربع بر حدود 280 مترمربع تقلیل یافته اس��ت. لذا مقدار اخیر مورد ارزیابي قرار گرفته 
است. منزل اخیر یک باب خانه )واحد مسکوني( دو طبقه )همکف و اول( است که طبقه همکف 
شامل هال ورودي، سالن پذیرایي و غذاخوري، آشپزخانه اوپن و سرویس بهداشتي الزم )حمام، 
رختکن و دستشویي( مي باش��د. توالت و دستشویي سرهم و کف عمدتًا  سرامیک فرش است. 
دیواره سرویس ها و آشپزخانه تا باال کاشي کار شده اسکلت ساختمان فلزي و سقف ها با تیرچه 
و بلوك پوشیده شده، درب هاي داخلي چوبي و در و پنجره هاي خارجي پروفیل آ هن مي باشد. 
قفس��ه ها و کابینت آشپزخانه چوبي و قدمت س��اختمان بیش از سي و پنج مي باشد. مشترکات 
س��اختمان ش��امل انش��عابات آب و فاضالب و گاز بوده و گرمایش آن موتورخانه و رادیاتور و 
س��رمایش آن کولر مي باشد و داراي دو دس��تگاه کنتور برق است و اظهار شد مشخصات طبقه 
فوقاني هم مش��ابه طبقه همکف است. جمع مساحت س��اختمان هاي آن در طبقه 420 مترمربع 
مي باشد. ساختمان فعاًل سرپا و در آن ساکن مي باشند لکن به هنگام خرید و فروش آن اصطالحًا 
کلنگي تلقي مي گردد و فقط قیمت عرصه آن در نظر گرفته مي شود. لذا با توجه به موقعیت محل، 
قواره،  ابعاد بر موجود و سایر مشخصات قیمت زمین آن مترمربعي 22/500/000 ریال و با توجه 
به مس��احت اعالم شده )280 مترمربع( قیمت کل شش دانگ آن به مبلغ شش میلیارد و سیصد 
میلیون ریال )6/300/000/000 ریال( براساس قیمت 2/5 دانگ از شش دانگ مورد مالکیت آقاي 
علیرضا صادقي مبلغ 2/625/000/000 ریال )دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج ریال( برآورد 

مي گردد. م الف/ 17990 مدیر اجراي احکام شعبه 13 دادگاه حقوقي اصفهان
 

مزايده
735 ش��عبه دوم اجراي احکام حقوقي دادگس��تري اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالس��ه 890040 ج 2 موضوع دس��تور فروش ملک مشاع صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي 
حقوقي اصفهان به ش��ماره 890997035020071-89/1/24 له زهره مش��هدي خوراس��گان 
بطرفی��ت 1- محمدتقي قض��اوي و 2- بتول اعتباریان مبني بر فروش شش��دانگ پالك ثبتي 
6401/6 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��اني اصفهان خ جي خ مس��جد امام علي پش��ت باشگاه 
طحاني کوچه ش��هید چاووشي زاده پالك 12 که مشخصات و ارزیابي آن طبق نظر کارشناس 
رسمي دادگس��تري بشرح زیر مي باشد و پالك مذکور فعاًل در تصرف اکبر اعتباریان مي باشد 
جلس��ه مزایده اي در تاریخ 90/12/2 ساعت 9 الي 10 صبح در مکان شعبه 2 عمومي حقوقي 

واقع در اصفهان خ نیکبخت دادگس��تري طبقه سوم اتاق 302 برگزار نماید. طالبین خرید مي 
توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از محل بازدید نمایند. کس��اني حق ش��رکت در مزایده را 
دارند که حداقل 10 درصد بها را نقداً به همراه داشته باشند. مزایده از قیمت پایه نظر کارشناس 
ش��روع شده و برنده فرد یا افرادي مي باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. مشخصات 
مل��ک: مل��ک مورد بازدید تحت پالك ثبتي 6401/6 واق��ع در بخش 5 ثبت اصفهان بصورت 
یکباب خانه قدیمي یک طبقه بمساحت عرصه حدود 242 مترمربع و اعیاني جمعاً حدود 145 
مترمربع با اسکلت آجر و تیرآهن )بخش شرقي( و آجر تیرچوبي )بخش غربي( پوشش داخلي 
گچ و رنگ و نقاشي با درب هاي پروفیل فلزي و چوب و شیشه، کف داخل سیماني و حیاط 
موزاییک با نماي س��یماني و قس��متي آجر بانضمام زیرزمین انباري با سقف قوسي بمساحت 
حدود 25 مترمربع با امتیاز آب و برق و گاز و با قدمت ساختماني بیش از 25 سال بوده است 
که با عنایت بشرح موصوف، موقعیت محل، مساحت و قدمت ساختمان، شرایط عرضه و تقاضا 
و با در نظر گرفتن س��ایر عوامل مؤثر در موضوع، کل ارزش عرصه و اعیان شش��دانگ خانه 
فوق االشاره و امتیازات مربوطه برابر 1/040/000/000 ریال محاسبه و اعالم مي گردد. م الف/ 

17989 مدیر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای 
736 کالس��ه پرونده: 90-1079/ش ح/33. شماره دادنامه: 1681-90/10/29. تاریخ رسیدگی: 
90/10/7. مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای سیف 
اله عسگری خشویی آدرس: اصفهان – خیابان وحید – خیابان باغ دریاچه – کوی شهید عباسی 
– پالك25. خوانده: آقای خداداد ش��یخ میری آدرس: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ یک 
میلیون و شش��صد و پنجاه هزار تومان بابت اجور معوقه یکباب خانه مس��کونی و هزینه های 
قبوض مصرفی آب و برق و گاز و تلفن به انضمام خس��ارات وارده. گردش��کار: پس از ارجاع 
پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سیف اله عسگری خشویی فرزند علی به طرفیت آقای 
خداداد ش��یخ میری فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال بابت اجور معوقه و 
هزینه های پرداخت قبوض مصرفي آب و برق و گاز و تلفن به انضمام خسارات وارده با توجه 
به قرارداد اجاره 88/5/5 ارائه ش��ده توسط خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل آن وجود دارد 
از رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خوانده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر 
اینکه طی دادنامه ش��ماره 462-90/3/31 کلیه اجور معوقه خود را بابت قرارداد اجاره دریافت 
نم��وده و مطالبه قبوض پرداخت ش��ده برق و تلفن به مبل��غ 1/410/000 ریال را دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز از ناحیه وی به 
شورا واصل نشده است لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/410/000 
ریال بابت قبوض مصرفی برق و تلفن و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص الباقی خواسته به مبلغ 15/090/000 ریال مستنداً به بند 
2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. م الف: 18061 

مهرانفر – قاضی شعبه سی و سوم حقوقي شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
737 آقاي اکبر خواجه گیلي داراي شناس��نامه ش��ماره 872 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
5267/90 ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان علي خواجه گیلي بشناسنامه 327 در تاریخ 90/7/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 5 پس��ر و 4 دختر و یک عیال به 
نام هاي ذیل: 1- اکبر خواجه گیلي ش ش 872 پس��ر متوفي، 2- حس��ن خواجه گیلي ش ش 
21891 پس��ر متوفي، 3- اصغر خواجه گیلي ش ش 1203 پس��ر متوف��ي، 4- مهدي خواجه 
گیلي ش ش 1692 پس��ر متوفي، 5- مس��عود خواجه گیلي ش ش 6-092840-127 پس��ر 
متوف��ي، 6- مهناز خواجه گیلي ش ش 25798 دختر متوف��ي، 7- زهرا خواجه گیلي ش ش 
 20107 دختر متوفي، 8- زهره خواجه گیلي ش ش 5931 دختر متوفي، 9- مریم خواجه گیلي

ش ش 2 دخت��ر متوف��ي، 10- زه��را عاب��دي قاس��م آب��ادي ش ش 9 عی��ال متوف��ي 
و الغی��ر. این��ک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ي درخواس��ت مزب��ور را یکمرتب��ه آگه��ي 
مي نمای��د ت��ا هرکس��ي اعتراض��ي دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ي ن��زد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگه��ي ظ��رف ی��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد واال گواه��ي ص��ادر خواهد ش��د.

 م الف/ 18121 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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گربه سیاه، در چمن نیوکمپ
 در جریان بازی بارسلونا و رئال سوسیه داد، گربه سیاه که در نظر مردم خرافاتی نماد بد شانسی و 
بد یمنی است، وارد چمن ورزشگاه نیوکمپ شد. هواداران سوسیه داد از قبل این کار را وعده داده 

بودند و مشخص نیست با چه ترفندی این گربه را وارد نیوکمپ کرده اند.
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تمايل پرسپولیسی ها 
برای جذب گردان

 اوشین و آرن 
اعتصاب را  شکستند

پرسپولیسی ها در تالش هس��تند تا هر طور شده ش��هاب گردان را برای لیگ 
قهرمانان آس��یا به خدمت بگیرند. محمد رویانیان در تماسی با دروازه بان ملی 
پوش ذوب آهن از او خواس��ت تا پرسپولیس را در لیگ قهرمانان آسیا همراهی 
کند. رفتن دروازه بان اول پرسپولیس و عملکرد دور از انتظار گلرهای دیگر این 
تیم باعث شده تا پرسپولیسی ها از هم اکنون به فکر فصل آینده خود و البته لیگ 
قهرمانان باشند. پیشنهادی که به گردان شده، دو ساله است.  البته هنوز مشخص 
نیست که این انتقال انجام می شود یا نه، اما با توجه به نیمکت نشینی های این 
بازیکن در پنج بازی گذشته شاید این اتفاق بیفتد. هنوز هیچ کدام از مسئوالن 
ذوب آهن واکنشی به این اتفاق نش��ان نداده اند. هر چند ابراهیم زاده هم  برای 

حضور در رقابت های پلی آف به یک دروازه بان ششدانگ نیاز دارد.

اوشین ساهاکیان و آرن داودی، دو بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال ذوب آهن 
پس از دو هفته غیبت و به دنبال برگزاری نشست با مدیرعامل باشگاه و توافقات 

حاصل شده، به ترکیب این تیم بازگشتند.
بازگشت دو بازیکن ملی پوش تیم بس��کتبال ذوب آهن به ترکیب این تیم در 
آس��تانه دیدار با المتحد لبنان در چارچوب مرحله نخست پلی آف رقابت های 
قهرمانی باشگاه های غرب آسیا، ترکیب نماینده کشورمان برای برگزاری این 
را کامل کرد. ساهاکیان و داودی دو هفته قبل، که ذوب آهن به دلیل مشکالت 
مالی و داخلی با بحران های زیادی مواجه شده بود، در اعتراض به شرایط موجود 
از ترکیب تیم بسکتبال این باشگاه جدا شدند و حتی در دیدار هفته گذشته برابر 

تیم لیگ برتری شهرداری گرگان غایب بودند. 

روماريو رئیس افتخاری فدراسیون جهانی
اعجوبه فوتب��ال برزیل و نماینده کنونی پارلمان این کش��ور آمریکای 
جنوبی، رئیس افتخاری فدراسیون »فوتوالی« شد. اعضای هیأت رئیسه 
با اکثریت آرای خود، روماریو، ستاره سابق تیم ملی فوتبال این کشور 
را به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون جهانی » فوتوالی« انتخاب کرند.

تالش برای جذب مجدد کارلوس توز
مقامات تیم کورینتیانس برزیل از مدتی قبل در تدارک 
پروژ ه ای هستند تا  بتوانند کارلوس توز را جذب کنند. این 
مهاجم آرژانتینی  پس از تجربه حضور در منچستریونایتد، 

اکنون عضو تیم منچسترسیتی  است. 

پیروانی به برق نزديک شد

مهرداد شکاری که در این فصل نتایج خوبی با برق شیراز 
کسب نکرده بود، پس از شکست خانگی هفته گذشته 
از سمت خود استعفا کرد و غالمحسین پیروانی، از دیروز 

در تمرینات این تیم حاضر شد و امور را زیر نظر گرفت.

وظیفه تاريخی هواداران طوفان زرد؛

آه و افسوس، جای قهرمانی را نگیرد
نقش هواداران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
موفقیت های این تیم اصفهانی نقشی انکار ناپذیر 
اس��ت. تعصب و عالقه اصفهانی ها به زردهای 

شهرشان ریشه در سالیان دور دارد.
در دهه اخیر، ورود ش��رکت فوالد مبارکه و حمایت این قطب صنعتی از 
تیم کهن اصفهانی که با به ارمغان آوردن افتخارات و قهرمانی های جدید 
همراه بود، اصفهانی ها را مشتاق تر کرد که بیش از پیش از تیم استان خود 

حمایت کنند.
 این افتخارات تا بدان جایی پیش رفت که حتی آن دس��ته از افرادی که 
عالقه داشتند در کنار عشق به تیم ش��هر خود یکی از تیم های سرخابی 
تهران را به عنوان تیم محبوب دوم خود برگزینند، از این کار منصرف شوند 

و  سپاهان را یگانه عشق خود در فوتبال ایران قرار دهند.
هر چند جریان حمایت و عشق سپاهانی ها با سایر تیم های شهرستانی 
همچون تراکتور سازی تبریز، شاهین بوشهر، صنعت نفت آبادان، ملوان، 
فوالد خوزستان و... قصه دیگری دارد که در جایی دیگر می توان به بررسی 

آن پرداخت.
هواداران سپاهان پس از اینکه دیگر مجالی برای حضور در ورزشگاهی در 
شهر و یا در نزدیکی شهر اصفهان، همانند نقش جهان را نداشتند، در بیشتر 
دیدارهای تیم محبوبشان، به جز دیدارهای آسیایی و دیدارهای داخلی که 
به قهرمانی منتهی می شد، نتوانستند حضوری پرشور و هم جانبه داشته 
باشند و ورزشگاه فوالد شهر، با فاصله قابل توجهش از اصفهان، در بیشتر 
اوقات درحسرت حضور کامل و پرشور هوادارانش بود تا اینگونه فریاد انتقاد 
و گالیه اصفهانی ها از نبود یک ورزشگاه استاندارد و در خور شأن آنها در 

کالن شهر اصفهان عیان و هویدا شود.
ورزشگاه نقش جهان در دیدارهای مهم لیگ و یا دیدارهای آسیایی همانند 
سپاهان - االتحاد عربستان و  رقابت هایی از این دست، هیچگاه  فراموش 
نمی کند که 40 هزار س��پاهانی را در خود جای داد و هزاران هوادار دیگر 
نیز به دلیل تکمیل ظرفیت ورزشگاه امکان حضور در ورزشگاه را نیافتند.

شاید اگر این ورزشگاه همچنان امکان میزبانی دیدارهای سپاهان را داشت، 
هواداران س��پاهان نیز مانند هواداران تبریزی، لقب پرشورها را با خود به 
یدک می کشیدند و مجریان برخی برنامه های تلویزیونی، همانند فوتبال 
برتر در نظرسنجی های اس ام اسی خود دیگر نمی توانستند نام سپاهان را 

در بین گزینه های اصلی در معرض نظر و دیدگاه مردم قرار ندهند. 
 در این دیدگاه روی سخنانمان با هواداران سپاهان به گونه ای دیگر است؛ 
دوری ورزشگاه فوالد شهر از اصفهان، مشکالت ایاب و ذهاب، گرانی بلیط و 
سردی هوا در کنار  اینکه حضور و استقبال تماشاگران در سراسر کشور افت 
و تنزل یافته، بازی های میان هفته با کمترین استقبال تماشاگران برگزار 
می شود و حتی استقبال از تیم های پایتخت در برخی اوقات به کمتر از 
 سه هزار نفر هم کاهش یافته است، شاید قابل توجیه و در مواردی، بعضا

 مسئله ای سراسری باشد، اما سپاهانی که در ابتدای فصل با نگاه مأیوسانه 
همگان روبه رو بود و برخی ها در انتظار فصل کابوس وار زردها بودند، با عزم 
مدیران، کادر فنی و بازیکنان آن و همه دست اندرکارانش با زحمت و تالش 
فراوان هم اینک صدرنشین رقابت های لیگ است، حق دارد و می تواند 

انتظاری دیگر از هواداران خود داشته باشد. 
تیمی که با همه مصائب و مشکالت ابتدای فصل اینگونه خود را به ساحل 
آرامش رساند و با عبور از سایر مدعیان خود را به این جایگاه رسانده است، 
به دوپینگی با طعم هواداران نیازی دو چندان دارد.تیمی که به عشق و برای 
شادی این هواداران خود را به رتبه نخس��ت در جدول رسانیده می تواند 
انتظاری به حقی داشته باشد تا حداقل در دیدارهای خانگی اش هواداران 
ورزش��گاه را به مثابه یک جهنم برای رقبا کنند، تا بتواند حداکثر امتیاز 

دیدارهای خانگی را به حساب خود واریز کند.
 فرصت هت تری��ک در قهرمانی و به دس��ت آوردن س��ومین جام پیاپی 
رقابت های لیگ برتر، فرصتی طالیی است که اگر خدای ناکرده از دست 
رود، آه و افسوس آن طوالنی خواهد بود و صد البته، رسیدن به آن شیرینی و 
حالوتی طوالنی خواهد داشت و به طور تمام و کمال، بیش از پیش سپاهان 

را یک سر و گردن باالتر از سایرین نشان می دهد.
هفته های پایانی، هفته هایی حساس برای س��پاهان است و خواسته ما 
از همه اصفهانی ها و سپاهانی ها این است که با وجود دوری ورزشگاه از 
اصفهان، سردی هوا و زمان نامناسب بازی ها، از همه این مشکالت عبور 
کنند و روزهایی به یاد ماندنی را برای اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان رقم 
بزنند. ممکن است صدر جدول در هفته های باقی مانده باز هم دستخوش 
تغییرات شود، اما هواداران مان می توانند با نیروی اعجاب برانگیز پشتیبانی 

خود، پایانی خوش را برای سپاهان و زردهای ایران رقم بزنند.  
-----------------------------------------

اروپای زير صفر دست به دامان فوتبال شد  

حل معمای بی پولی در مستطیل سبز
مدتی اس��ت که بحران ش��دید اقتصادی و موج اعتراضات م��ردم اروپا 
با بحران س��رما گره خورده و م��ردم از ثروتمندان عرص��ه فوتبال انتظار 
کمک دارند.گ��زارش تکان دهن��ده روزنامه های اس��پانیایی از وضعیت 
معیش��ت مردم در اروپا، همزمان با م��وج نگران کننده س��رما و کمبود 
انرژی و س��وخت در این قاره، نش��ان از بحران جدی و پیچی��ده ای دارد 
که بدون تردید به م��وج اعتراضات مردمی علیه نظام س��رمایه داری در 
کش��ورهای غربی دامن خواه��د زد. در این میان، روز گذش��ته انتش��ار 
گزارش��ی از وضعیت اس��تادیوم های فرانس��ه بس��یاری از کارشناسان 
اجتماع��ی در اروپا را به فک��ر وادار ک��رد؛ دمای ه��وا زیر صف��ر رفته و 
 با توجه ب��ه پیش بینی ه��ای موجود، خی��ال صعود ن��دارد. ه��واداران 
دو آتشه تیم های شاغل در لوشامپیونه نیز در چنین وضعیتی، نقدینگی 
 محدود خود را به جای بلیت استادیوم، به خرید س��وخت و مواد غذایی

 اختصاص می دهند.
با آغاز فصل سرما در فرانسه و در چند هفته گذشته، تعداد هواداران حاضر 
در استادیوم های این کشور حداقل ۳0 درصد کاهش داشته و صحنه های 
التماس مردم در کنار اتوب��وس بازیکنان برای دریاف��ت پول معموال در 

سایت های خبری دولت فرانسه منعکس نمی شود.
هواداران دو تیم بارسلونا و رئال مادرید که معموال بلیت بازی ها را با قیمت 
بیشتری تهیه می کنند تا به تیم خود کمک کرده باشند، در دو هفته گذشته 
نه تنها با شکستن درب ورودی برنابئو، بدون بلیت وارد استادیوم  شدند و 
با پلیس درگیر شده اند، بلکه با در دست داشتن پالکاردهایی، از مقامات 
باشگاه رئال مادرید خواسته اند تا به هواداران رسمی خود کمک مالی کنند.

گران شدن سوخت و کمبود آن در انگلیس، اس��پانیا، ایتالیا و فرانسه در 
عرصه ورزش نیز مشهود است و مردم از شدت سرما نه تنها با استادیوم ها 
قهر کرده ان��د، بلکه حتی برای تماش��ای بازی های م��ورد عالقه خود به 
رستوران ها نیز نمی روند. هزینه خرید کارت های تلویزیونی نیز برای مردم 
باال است و ندیدن بازی های تیم مورد عالقه جوانان باعث می شود تا برای 

تخلیه هیجانات خود به دنبال میدان دیگری بگردند.
 در این میان، برخی از فوتبالیس��ت های معروف جه��ان فوتبال از جمله 
مسی، آخرو، رونالدو، کاکا، اوزیل و پویول با اختصاص بودجه و جمع آوری 
کمک های حامیان مالی باشگاه های خود سعی در کمک رسانی به مردم 

دارند.

يادداشت

هفته بیس��ت و پنجم رقابت های فوتبال 
لیگ برتر باش��گاه های کش��ور  امروز با 
برگزاری دو دیدار در کرمان و تهران آغاز 
می شود که تیم های استقالل و ذوب آهن 
پیش از مسابقه حساس پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب به 

مصاف تیم های سایپای البرز و مس سرچشمه کرمان می روند. 

بازی راحت ابراهیم زاده در کوير 
قعرنشین لیگ برتر پس از دو شکست خارج از خانه و اختالف هشت 
امتیازی با دیگر قعرنشینان، در بازی مجدد خانگی برابر ذوب آهن 
تنها به پیروزی فکر می کند تا امیدهایش ب��رای بقا در لیگ برتر 
زنده بماند. نارنجی پوشان سرچشمه که روزهای سختی را سپری 
می کنند، شاید برای آخرین مرتبه زیر نظر اصغر شرفی در مسابقات 
به میدان برود. ذوب آهن هم که پس از پیروزی روحیه بخش برابر 
شاهین بوشهر در دقیقه 5+90، پیش از دیدار با استقالل در پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا به برد خارج از خانه برابر مس سرچشمه چشم 
دوخته تا با روحیه باالتر روز جمعه در آزادی برابر آبی پوش��ان به 
میدان برود. البته بازیکنان تیم مس سرچش��مه که دیگر چیزی 
برای از دس��ت دادن ندارند، رقیب بسیار س��ختی برای شاگردان 
ابراهیم زاده خواهند بود. نکته جالب در مورد بازی این دوتیم، گلزنی 
هوارمالمحمد در دیدار رفت  است که با تک گل او بازی یک بر صفر 
به سود ذوبی ها تمام شد. هوار محمدی که در بازی برگشت به خاطر 
اختالف سلیقه با سرمربی تیم ترجیح داده از دور اخبار مربوط به 
تیمش را دنبال کند.ضمن اینکه ذوب آهن در 5 هفته اخیر ۲ برابر 

مس سرچشمه امتیاز بدست آورده است؛ مس سرچشمه از 5 دیدار 
اخیر خود تنها 4 امتیاز کسب کرده است اما ذوب آهن از 5 دیدار 
خود ۸ امتیاز کسب کرده  و این درحالی است که در 5 هفته اخیر 
ذوب آهن تنها دو گل به ثمر رسانده و ۸ امتیاز کسب کرده است اما 
مس سرچشمه با وجود به ثمر رساندن 4 گل امتیاز کمتری نسبت 

به ذوب آهن بدست آورده است. 

استقالل هم صدر را می خواهد هم حیثیتش را 
عوض کردن پیروزی با شکست در دربی تهران روحیه آبی پوشان را 
بسیار پایین آورده است. مدیریت و کادرفنی این تیم پیش از دیدار 
حساس با س��ایپا، بیش از برنامه های فنی، باید به مسائل روحی و 
روانی بازیکنان خود توجه ویژه ای داشته باشند تا آنها را به شرایط 
عادی بازگردانند. شاگردان مظلومی که در بازی رفت هم برابر سایپا 
کار سختی داشتند و با تکیه بر توانایی فنی جباری، پیروز شدند، 
قطعا  امروز هم برابر تیم س��ایپا کار س��ختی را خواهند داشت. به 
خصوص که پزشکان تیم استقالل آخرین امیدهای مظلومی برای 
بازی جباری در این دیدار را ناامید کردند و گفته شده مجتبی جباری 
به دلیل پاره شدن مینیس��ک پایش چند هفته ای دور ازمیادین 
خواهد بود و به احتمال زیادی آبی پوش��ان را در رقابت های پلی 
آف تنها خواهد گذاشت. مجید صالح هم که سال گذشته در بین 
اعضای کادرفنی ذوب آهن حضور داشت، می تواند با ادامه بخشیدن 
به ناکامی های آبی پوشان، ضمن تقویت جایگاه نارنجی پوشان در 
لیگ، شانس تیم ذوب آهن را هم برای پیروزی در بازی پلی آف برابر 

استقالل بیشتر کند.

تیم فوتبال سپاهان که هم اکنون با 46 امتیاز و تفاضل گل باالتر 
نسبت به استقالل در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است، امید 
دارد با توقف استقالل در بازی های آینده و افزایش اختالف دو تیم، 

تا پایان فصل صدرنشین باقی بماند.
مدیر تیم فوتبال سپاهان با تأیید این موضوع معتقد است تجربه 
نشان داده هرگاه س��پاهان به صدر جدول رسیده، پایین آمدنش 
سخت بوده است. رسول خوروش در بیان این دیدگاه و در گفتگو 
با مهر به همین نکته اکتفا نکرده و گفته استقاللی ها با باخت در 
دربی به حاش��یه می روند. وی گفت: در نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر، تیم س��پاهان چراغ خاموش و بدون حاشیه و با تکیه بر 
تدابیر کادرفنی و تالش بازیکنان توانس��ت با کسب پنج پیروزی 
متوالی صدرنشین لیگ شود. وی یکی از عوامل موفقیت تیمش 
را فوتبالی بودن اعضای کادر مدیرتی این تیم می داند و می گوید: 
توانایی و شایستگی مدیران فوتبالی سپاهان، باعث شد پس از تشنج 
و مشکالت ابتدای فصل، تیم به آرامش نسبی برسد و با انتخابات و 
تغییرات مثبت در تیم، سپاهان به تمام معنا یک تیم حرفه ای شده 

و گام به گام به سوی موفقیت پیش برود.
مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تأکید بر اینکه رسیدن به صدر 
جدول مشکل بود اما حفظ آن س��خت تر است، اضافه کرد: سابقه 
نشان داده هر وقت سپاهان به صدرجدول رسیده، پایین آمدنش 

سخت بوده است.
وی ادامه داد: استقالل در هفته های گذش��ته 9 امتیاز از سپاهان 
جلو بود، اما قدرش را ندانست و فکر نمی کنم اگر در آینده اختالفی 

بین دو تیم وجود داشته باشد، بتوانند آن را جبران کنند. آنها پس 
از شکست در دربی، به حاشیه می روند. غیبت مجیدی و تیموریان 

هم قطعا روی این تیم تأثیرگذار است.
خوروش در مورد اینکه پرس��پولیس با شکس��ت دادن استقالل 
 در صدرنش��ینی ای��ن تی��م اصفهانی نق��ش مهمی داش��ت، از 
پرسپولیسی ها تشکر کرد: دست شان درد نکند! باالخره هر دو تیم 
سپاهان و پرسپولیس، ریشه ش��اهینی دارند و در چنین جاهایی 
باید به یکدیگر کمک کنند. س��پاهانی ها که تا این جای کار با هر 
سه مدعی و تعقیب کنند ه خود، یعنی استقالل، صبا و نفت تهران 
بازی کرده اند، با خیال آسوده تری به مصاف سایر مدعیان می رود. 
خوروش در این باره می گوید: همه هدف مان حفظ صدرنشینی و 
افزایش اختالف امتیازمان با سایر رقیبان است که برای رسیدن به 
این موفقیت باید در دو بازی آینده برابر مس کرمان و سایپای البرز به 
پیروزی دست یابیم. مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان معتقد است: 
از این به بعد هر مسابقه برای مان حکم فینال را دارد و باید با کسب 
امتیازهای کامل در هر مسابقه، شانس مان را برای کسب سومین 

قهرمانی متوالی افزایش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه محرم نویدکیا تا لیگ قهرمانان آسیا نمی تواند 
س��پاهان را در مس��ابقات همراهی کند، گفت: عالوه بر نویدکیا 
و جمش��یدیان، در بازی با داماش، امید ابراهیم��ی را هم به دلیل 
محرومیت در اختیار نداش��تیم، اما خوش��بختانه بازیکنان تیم با 
همدلی و هماهنگی کمبودها را برطرف و سه امتیاز بسیار حساس 

آن دیدار را بدست آوردند.

توانايی و 
شايستگی مديران 
فوتبالی سپاهان، 
باعث شد پس از 
تشنج و مشکالت 
ابتدای فصل، تیم 
به آرامش نسبی 
برسد و با انتخابات 
و تغییرات مثبت 
در تیم، سپاهان به 
تمام معنا يک تیم 
حرفه ای شده و 
گام به گام به سوی 
موفقیت پیش برود

مجید صالح هم که 
سال گذشته در بین 
اعضای کادرفنی 
ذوب آهن حضور 
داشت، می تواند 
با ادامه بخشیدن 
به ناکامی های 
آبی پوشان، ضمن 
تقويت جايگاه 
نارنجی پوشان در 
لیگ، شانس تیم 
ذوب آهن را هم 
برای پیروزی در 
بازی پلی آف برابر 
استقالل بیشتر 
کند

سرپرست تیم سپاهان:هفته بیست و پنحم لیگ برتر؛ 

استقالل، پس از شکست، به حاشیه می رودبازی راحت ابراهیم زاده در کویر

رويارويی ذوب آهن با المتحد لبنان

تیم بسکتبال ذوب آهن در مرحله پلی آف مس��ابقات بسکتبال قهرمانی 
باشگاه های غرب آسیاروز سه ش��نبه، در اولین دیدار خود، به مصاف تیم 
المتحد لبنان می رود. ب��ه همین منظور تیم بس��کتبال ذوب آهن امروز 

،دوشنبه عازم لبنان می شود. 
تیم مهرام، دیگر نماینده ایران در این رقابت ها امروز در برابر آرامکس اردن 
قرار می گیرد. دیگر دیدارهای مرحله نخست پلی آف مسابقات بسکتبال 
قهرمانی باشگاه های غرب آسیا ۲4 و ۲5 بهمن ماه برگزار می شود که طی 
آن، پتروشیمی در بندرامام به مصاف شانویل لبنان می رود. تیم های دهوک 
و الریاضی لبنان هم در ع��راق رودرروی هم قرار می گیرند. مرحله پلی آف 
مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. 
در پایان رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا، سه تیم برتر 
به عنوان نمایندگان این منطقه در بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی 

باشگاه های آسیا شرکت می کنند.

عابربانک به رشت نمی رسد؟

در حالی که انتقال باشگاه داماش به حسین هدایتی در انتظار تأیید قوه 
قضاییه بود، مدیرعامل داماش از توقف این روند خبر داد.

قرار بود روز گذشته در جلسه ای بین امیر عابدینی، مدیرعامل باشگاه 
داماش و حسین هدایتی، مالک باشگاه اس��تیل آذین، امضای انتقال 

مالکیت باشگاه داماش به هدایتی صورت گیرد، اما این جلسه لغو شد.
به گفته امیر عابدینی قوه قضاییه که قرار بود روز گذشته این انتقال را 

بررسی و تأیید کند، هنوز این انتقال را تأیید نکرده است.
عابدینی در این باره گفت: ظاهرا در جلسه روز گذشته در قوه قضاییه 
 بحث های جدیدی پیش آمده و به همین دلیل، روند این انتقال متوقف

 شده اس��ت. این اتفاق در حالی رخ داده اس��ت که عابدینی با تشریح 
برنامه های آینده این باشگاه، نام باش��گاه را از هم از داماش به داماش 
استیل آذین تغییر داده بودند که گویا با شرایط پیش آمده، این اتفاق 

فعال عملی نمی شود. 

 تساوی در  دربی به نفع ما نیست

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: در دیدار برابر فوالدماهان 
تساوی به سود هیچ تیمی نیست و باید این دیدار برنده ای داشته باشد.

علیرضا افضل درباره اختالف چه��ار امتیازی با منصوری اف��زود:  تیم ها 
بازی های س��ختی در آینده دارند. منصوری هم نمی تواند تمام بازی ها را 
ببرد، همان طور که شاید ما هم نتوانیم به برتری دست یابیم. افضل در مورد 
بازی هفته آینده برابر فوالدماهان گفت: دو تیم بازیکنان بسیار خوبی دارند و 
امیدوارم بازی زیبا و بدون حاشیه برگزار شود و هر تیمی که لیاقت پیروزی را 
داشت به برتری دست یابد. در بازی های دربی نمی توان به جدول و امتیازات 
گذشته تیم ها نگاه کرد. وی در خصوص نظر رضا  لک مبنی بر اینکه تکلیف 
قهرمان تا حدود زیادی پس از برگزاری این هفته مشخص می شود، تصریح 
کرد: این گونه نیس��ت که ما اگر بازی را واگذار کنی��م و منصوری نیز ببرد 
تکلیف قهرمان مش��خص ش��ود، زیرا چهار هفته دیگر داریم که می تواند 

امتیازات زیادی رد و بدل شود. 

افضل:توقف روند انتقال داماش به هدایتی لیگ قهرمانان غرب آسیا؛

گروه 
ورزش

گروه
 ورزش
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خبرویژه

5 میلیارد ریال سهم مجموعه 
ورزشی فارسان

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
چهارمحال و بختی��اری گفت: 5 میلیارد 
ریال ب��رای تکمی��ل فضاهای ورزش��ی 
مجموعه ورزش��ی کارگران شهرس��تان 
فارس��ان اختص��اص یافت. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاری ف��ارس از ش��هرکرد، داوود 
ش��یوندی، در دیدار با امام جمعه ش��هر 
فارسان، اظهار داشت: با وجود ظرفیت ها و 
استعدادهای مطلوبی که در این شهرستان وجود دارد، اعتبارات خوبی برای 
بخش تعاون و مشاغل خانگی شهرستان فارسان اختصاص داده شده و تالش 
مضاعفی در راستای ایجاد اشتغال پایدار جوانان این مرز و بوم صورت گرفته 
است. وی افزود: تاکنون طرح های مختلفی در بخش تعاون در این شهرستان 
ایجاد و راه اندازی ش��ده ک��ه تعدادی از آنه��ا در ایام مب��ارک دهه فجر به 

بهره برداری می رسد.
ش��یوندی خاطرنش��ان ک��رد: هم��واره مدیری��ت تع��اون این اس��تان، 
س��عی ب��ر آن داش��ته اس��ت، ب��ا توس��عه امکان��ات مجموعه ه��ای 
فرهنگ��ی و ورزش��ی در ای��ن شهرس��تان، در راس��تای پرک��ردن اوقات 
 فراغ��ت کارگ��ران و تعاونگ��ران و خان��واده آن��ان، زمین��ه تفریح��ات 

سالم را برای آنها فراهم کند.

70 درصد چهارمحالی ها واجد 
شرایط رأی هستند  

معاون سیاسی وامنیتی استاندارچهارمحال 
وبختیاری 

یزدان جاللی 
15هزارنفردربرگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی درچهارمحال و 
بختیاری فعالیت دارند. به همین دلیل همه دست اندرکاران انتخاباتی باید 
درراستای برگزاری انتخابات سالم تالش کنند ونیزباید برای شعب اخذ رأی 
افراد معتمد، امین و صادق انتخاب ش��وند. فراموش نکنیم باید درراستای 

انتخابات، اعتم��اد مردم را 
جل��ب کنی��م. رأی مردم 
درانتخابات بسیارمؤثراست.

انتخابات، آب��روی ملی هر 
کشوری است و انتخاباتی 
که دریک نظام سیاس��ی 
برگ��زار می ش��ود، از نظر 
کم��ی و کیفی ن��زد افکار 
عمومی دنیا بسیاراهمیت 

دارد. این انتخابات، مایه اقتدار نظام است.
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چهره 
یک روز 33 مشعل 

 همزم��ان ب��ا س��ی و س��ومین س��الگرد ورود تاریخ��ی بنیانگذار کبی��ر انقالب اس��المی
  دو ومیدانی کاران استان 33 مشعل برافروخته را از محل فرودگاه شهرکرد به سمت مصلی

 امام خمینی )ره( حمل کردند.

خبر 

 درس��ال های اخیر، تاالب ها و 
هومان 
مرغزاره��ای بام ای��ران - که به خاکپور

سرزمین آب ها ش��هرت دارد - 
نیز مانند دیگر تاالب های وطن 
ب��ا تغیی��رات نگ��ران کنن��ده 
اکولوژیکی مواجه شده اند. در این میان وضعیت تاالب گندمان 
نس��بت به چغاخور، بحرانی تر بوده و تا کنون به سیاهه قرمز 
تاالب های در معرض خطر جهان یا مونترو نپیوس��ته، اما به 
جرأت می توان گفت که در وضعیت هشدار و زرد قرار دارد و 
اگر قبل از آنکه دیر ش��ود اقدامات مؤثری انجام نشود، ممکن 

است جایگاه جهانی آن به مخاطره بیفتد.
 یادتان هس��ت که ت��االب گندمان یک��ی از 1۰ ت��االب برتر

 پرنده نگری در ایران اس��ت که در دفتر بین المللی تحقیقات 
پرندگان آبزی »لندن – 135۲« به ثبت رس��یده و به عنوان 
زیستگاهی ارزشمند در میان 1۰5 زیستگاه مهم پرندگان در 
کشور شناسایی شده و در ش��مار زیباترین تاالب های ایران و 

کانون های گردشگری چهارمحال بختیاری قرار دارد.
س��الروز در   – گذش��ته  روز  در  خ��ود   نگارن��ده، 

 »روز جهانی تاالب ها« - در گندمان بوده و چند ساعتی پای 
صحبت ریش سفیدان محلی که حکایت از روزهای زمستانی 
پرشور و داغ تاالب و پرواز دسته دسته پرندگان مهاجر و بومی 
منطقه داشت، نشسته. اما این زمستان، دریغ از مشاهده  دسته 
پرندگان بومی تا چه رسد به پرندگان مهاجر نواحی سردسیر 
ش��مالی با جمعیت های زیاد! انگار گندمان، روزهای تعطیل 

خود را سپری می کرد!
نه تابلوی طبیعی زیبایی و نه پرواز پرنده ای! 

بزرگداش��ت  مراس��م  در  ک��ه  نب��ود  بهت��ر   آی��ا 
 »روز جهان��ی ت��االب ه��ا« هم��ه دس��تگاه ها و نهاده��ای

 دست اندرکار و مقامات محلی، به پرس��ش ها و لکنت های 
مدیریتی این زیستگاه ارزشمند پاسخ می دادند؟ می گفتند 
در فاصله دو مراسم بزرگداشت س��ال های 1389 و 139۰ تا 
چه اندازه با چاه های کش��اورزی غیر مجاز در محدوده تاالب 
مقتدرانه برخورد کرده ایم و بر میزان برداشت چاه های مجاز 
نظارت داش��ته ایم و اجازه نداده ایم بی��ش از این نفس های 
گندمان به شماره افتد؟ چقدر برای افزایش راندمان آبیاری در 
اراضی کشاورزی حاشیه تاالب، تالش کرده ایم؟ برای گرفتن 
حق آبه  طبیعی گندمان، چه اقدام هایی کرده ایم؟ وقتی هنوز 
در گندمان با گلوله به استقبال میهمانان مهاجر می روند، در 
 برخورد قاطعانه ب��ا آن پرنده کش های نابخ��رد چقدر موفق

 بوده ایم؟ با اراضی ملی تخریبی و تصرف ش��ده حاشیه تاالب 
که به کش��اورزی تغییر کاربری داده ش��ده اند چه کرده ایم؟ 
در کنترل دام و چرای مفرط در ت��االب چقدر موفق بوده ایم؟ 
 در بودجه ریزی اس��تان، چقدر به اعتبارات محیط زیست بها

 داده ایم و س��هم اعتباری اش از محل منابع مالی و اعتبارات 
تملک دارایی استان چند درصد رشد داش��ته است؟ و ده ها 
 پرس��ش دیگر که حیات و پایداری بوم ش��ناختی تاالب های

 بام ایران را نشانه گرفته اند.
زمانی می توانی��م گندمان را در وضعیت س��بز قرار دهیم که 

 پاس��خ های درخوری برای این پرس��ش ها داش��ته باشیم و 
در غیر این صورت، تشدید وضعیت بحران بی آبی، وقوع پدیده 
فاجعه بار خودسوزی در اعماق تاالب )مانند تاالب پریشان در 
فارس(، فرار پرندگان و مرگ زیستمندان تاالبی، تبدیل تاالب 
به کانون های گرد و خاک،کاهش ظرفیت ویژه گرمایی منطقه، 
افزایش اختالف دمای ش��ب و روز در منطقه با حداکثر دمای 
گرم در روز و حداقل دمای سرد در شب، نصیب مان می شود 
و به تدریج شرایط زندگی برای بس��یاری از گونه های گیاهی، 
اقالم زراعی و باغی و حتی گونه های جانوری سخت می شود.

آیا بهتر نبود که در 
مراسم بزرگداشت 

 »روز جهانی 
تاالب ها« همه 

دستگاه ها و 
 نهادهای 

دست اندرکار و 
مقامات محلی به 

 پرسش ها و
 لکنت های 

مدیریتی این 
زیستگاه ارزشمند 

پاسخ می دادند

به مناسبت 2 فوریه؛ روزجهانی تاالب ها

وضعیت تاالب های چهار محال و بختیاری وخیم شد 
سالن کارگاه های آموزشی 
بروجن بهره برداری شد 

همزمان با سی و س��ومین فجر پیروزی س��الن کارگاه های 
آموزش��ی و نمایشگاهی در شهرس��تان بروجن بهره برداری 
ش��د.معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
صبح امروز در مراس��م بهره برداری از این کارگاه آموزش��ی 
در بروجن، اظهار داش��ت: برای اجرای این کارگاه آموزشی 
و نمایشگاهی که در دانش��گاه پیام نور بروجن احداث شد، 
اف��زون بر ی��ک میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه ش��ده 
اس��ت.حمیدرضا فروزنده افزود: با افتت��اح این طرح، زمینه 
بهره مندی دانش��جویان، دانش آم��وزان و اعضای گروه های 

علمی، فرهنگی و هنری در شهرستان بروجن فراهم شد.
وی، توس��عه فضای فیزیکی برای ارتقای ام��ور فرهنگی را 
ضروری دانس��ت و تصریح کرد: در این زمینه دولت عدالت 

محور اقدامات اساسی و کلیدی را اجرایی کرده است.
-----------------------------------

جشنواره شهربرفی از 
قاسم آباد رفت 

محل برگزاری پنجمین جش��نواره ش��هربرفی ایران ازدهکده 
س��یاحتی» قاس��م آباد« درشهرس��تان کوهرنگ ب��ه کانون 

گردشگری»آبشارشیخ علیخان«در این شهرستان تغییر کرد.
مدی��رکل گردش��گری، می��راث فرهنگ��ی وصنایع دس��تی 
چهارمحال وبختی��اری دراین ب��اره اظهارداش��ت: با تصمیم 
مقامات محلی شهرستان کوهرنگ و کارشناسان گردشگری، 
جش��نواره ش��هر برفی ایران در محل جدید برگزارمی ش��ود.

مژگان ریاحی، معرفی کانون گردش��گری آبشارشیخ علیخان 
را به عن��وان مقصد جدید گردش��گری و عدم بارش مناس��ب 
برف در دهکده س��یاحتی قاس��م آباد، از دالی��ل تغییر محل 
برگزاری پنجمین جش��نواره ش��هر برفی ایران عن��وان کرد.
 وی اضافه کرد: این جش��نواره با الهام ازفرهن��گ غنی ایرانی،

 توجه به خرده فرهنگ ها ی اقوام ایرانی، توجه به معماری ایرانی 
و نشانه های معروف کشور ایران، از روز دوشنبه 17 بهمن ماه تا 
پایان روز چهارشنبه 19 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

ریاحی تأکید کرد: آیین پایانی این برف آورد نیز روز پنج شنبه 
۲۰ بهمن سال جاری، در کانون گردشگری آبشار شیخ علیخان 
برگزارمی شود.مدیرکل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی چهارمحال و بختیاری، معرفی جاذبه های چهارمحال و 
بختیاری به عنوان مقصد گردشگری زمستانی، گسترش روحیه 
نشاط و همکاری بین جوانان و معرفی صنایع دستی و میراث 
معنوی این استان را از اهداف برگزاری پنجمین جشنواره شهر 

برفی ایران عنوان کرد.

اخطار اجرایی
691 ش��ماره: 15/1099/89 به موجب رأی شماره 289 تاریخ 90/4/28 حوزه 15 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رضا ن��وری مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 89/11/26 لغایت زمان 
وصول. مش��خصات محکوم له: مس��عود امیری نام پدر: رمضان نشانی محل اقامت: خ کهندژ، 
مادی س��ودان، فرعی 4، بن 11. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای 
حک��م و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت 
خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده 
باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 15 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار متهم 
704 ش��ماره ابالغیه: 9010100362001430. ش��ماره پرونده: 9009980362000309. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900314. در  پرونده کالس��ه 9009980362000309-900314د/1 این شعبه 
ش��کایت سولماز ابریشمی فرزند محمد علیه اکبر داوری دولت آبادی به اتهام تهدی ضرب و 
جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در موعد مقرر 30 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
ش��عبه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 17898 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

ابالغ رأی
705 ش��ماره دادنامه: 9009970353501761، ش��ماره پرونده: 9009980358000449، شماره 
بایگانی شعبه: 900782، شاکی: آقای رسول نظری پور به نشانی تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، 
بلوار سیمون بولیوار- خ معین- معین دهم- پ 12 واحد 1، متهم: آقای نوید عابدینی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1. جعل، 2. اس��تفاده از س��ند مجعول، گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص اتهامات متهم نوید عابدینی فرزند علی دائر بر جعل یک فقره رضایتنامه 
محضری شماره 270-88/6/7 و استفاده از سند مجعول، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره 
از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به ش��کوائیه ش��اکی و مالحظه اصل س��ند 
رضایتنامه جعلی ارایه ش��ده در پرونده استنادی ش��اکی به کالسه 01214-85 ک 114 )کالسه 
870096 شعبه 3 اجرای احکام کیفری( و با التفات به جوابیه واصله از طرف اداره ثبت احوال 
اصفهان و اظهارات س��ردفتر محترم دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم رضایتنامه و اینکه متهم 
نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه )منتش��ره در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 596-90/6/1( در 
مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی )که آگهی احضار وی 
نیز در روزنامه نصف جهان به ش��ماره 1371-90/7/26 درج گردیده است( در جلسه دادرسی 
مورخه 90/9/28 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت 
لذا وقوع و انتس��اب بزه های فوق به وی محرز و مس��لم می باش��د. دادگاه در اجرای ماده 217 
قانون آیین دادرسی کیفری مستنداً به مواد 47 و 533 و 535 قانون مجازات اسالمی و رعایت 
مفاد رأی وحدت رویه ش��ماره 1188-36/3/30 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور متهم را 
بعلت ارتکاب بزه جعل سند رسمی یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بعلت ارتکاب 
بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 
و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اس��المی اصل سند جعلی را معدوم می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 17896 

کلیشادی- رییس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم 
706 ش��ماره ابالغیه: 9010100362001427. ش��ماره پرونده: 9009980362001801. شماره 

بایگانی ش��عبه: 901835. مجتمع شماره 4 دادس��رای عمومی و انقالب استان اصفهان پرونده 
کالسه 9009980362001801-901835د/1 شکایت محمد صادق اکلیلی فرزند مرتضی علیه 
مجتبی احمدی به اتهام ضرب و جرح عمدی جهت رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
ظ��رف مهلت 30 روز از نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر گردد. با عنای��ت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 17902 ش��عبه اول دادیاری دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان 
 

ابالغ رأی
711 ش��ماره دادنامه: 9009970352701673، ش��ماره پرونده: 8609980352700888، شماره 
بایگانی ش��عبه: 860888، شاکی: آقای محمدرضا شیرانی به نشانی مجهول المکان، متهمین: 1. 
آقای آرش مرادی به نش��انی ملک ش��هر خ مفتح کوی صبور پ 103، 2. خانم زیبا خیری به 
نش��انی خ پروین حکیم ش��فایی دوم فلکه بهمن گلبار 1، 3. آقای ابوالفضل ماهرانی به نشانی 
میدان جمهوری خ خرم خ شهیدان ک شهید عسگری پ 316، 4. آقای محمدرضا افشاری به 
نشانی خ شیخ صدوق شمالی ک آسیاب ک شهید علیرضایی پ 589/34، 5. آقای محمدعلی 
اختری زاده به نش��انی خ آبشار سوم خ سرور ک گلستان 2 جنب مجتمع قصر آبشار پ 110، 
اتهام: واخواهی نسبت به جعل، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص واخواهی واخواه 
آقای محمدرضا )مش��هور به س��عید( ش��یرانی بیدآبادی فرزند یداله از دادنامه های شماره های 
86099700352701366-86/10/23 و رأی اصالحی آن به ش��ماره 8609970352701689-

1386/12/28 ب��ا ای��ن توضیح که نامبرده طی الیحه ارس��الی مندرج در صفح��ه 281 پرونده 
تقاضای رس��یدگی )واخواهی( را نموده اس��ت لهذا دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق 
پرونده محتویات صفحه 101 پرونده نحوه شهادت شهود در پرونده و با توجه به پاسخ استعالم 
بعمل آمده از معاونت نظام وظیفه اصفهان که کارت معافیت پیوس��تی مورد تأیید قرار نگرفته 
است لذا نظر به مراتب و با توجه به اینکه آقای واخواه دلیلی جهت واخواهی خود ارایه ننموده 
اس��ت و دادنامه صادره وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و موجبی در پرونده جهت 
فسخ دادنامه صادره ملحوظ و مشهود نمی باشد لهذا نظر به مراتب و مستنداً به ماده 218 قانون 
آئین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه مورد واخواسته را عیناً مورد تأیید و ابرام 
قرار می دهد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
 محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/ 17904 ذبیحی- رییس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

تصویب
712 ش��ماره: 20583/ث-1390/10/26 آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرس��ان ش��رکت 
وطن اصفهان س��هامی خاص، ثبت ش��ده به شماره 12 و شناس��ه ملی 10860190909. برابر 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1390/4/28 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1389 شرکت نامبرده به تصویب رسیده و مؤسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شناسه ملی 
10530133758 و آقای حس��ین منصوری به کدملی 1286895057 و کدپستی 8166714671 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنًا 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1390/10/26 تکمیل گردید. م الف/ 17788 آذری- رییس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
713 ش��ماره: 2760/ت 90/103 آگهی تغییرات ش��رکت راهسازی س��روش مهر جی سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 42604 و شناس��ه ملی 10260604171. به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1390/9/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مصطفی اش��کاوندی پزوه برای مدت یکس��ال به سمت مدیر 
تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه خیابان جی- چهارراه ش��هید رجایی- فلکه شهید 
رجایی- بهار یک روبروی سوپر میالد- پالک 60 کدپستی 8156146131 می باشد. در تاریخ 
1390/11/06 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. م الف/ 17756 آذری- رییس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
714 ش��ماره: 3889/ث 90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت خدمات بیمه ای پارس حامی نیکان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/10/29 تحت ش��ماره 46262 و شناس��ه ملی 
10260643150 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/10/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع ش��رکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه 
آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات 
ش��ورای عالی بیمه،  دس��تورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه، 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان 
مدرس- مقابل هنرس��تان پروین اعتصامی- س��اختمان قصر- طبقه اول- واحد اول- کدپستی 
8148864565- تلفن: 03114479140، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقسم به 
پنجاه هزار سهم 10/000 ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 250/000/000 
ریال توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 449 مورخ 1390/10/28 نزد بانک ملی شعبه 
مدرس اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهرا ش��فیعی به س��مت رییس هیأت مدیره، 2-5- خانم 
فاطمه ش��فیعی به س��مت نائب رییس هیأت مدیره، 3-5- آقای اکبر مقیمی به س��مت عضو 
هیأت مدیره، 4-5- خانم فاطمه مقیمی به سمت عضو هیأت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 
5-5- آقای اکبر مقیمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 
8- ب��ازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای محمدحس��ین ناظمی به عن��وان بازرس اصلی، 
2-8- آقای رسول خاکپور به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 17737 آذری- رییس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان   
 

مزایده اموال غیر منقول
716 بموجب اجرائیه های کالسه های 540-16/90-و 541-17/90 علیه آقای رحمت حسین 
گلی که مبلغ 146/200/000 ریال بابت اصل و مبلغ 60/900/000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 
90/01/09 و از ای��ن تاری��خ به بعد روزانه مبلغ 103/000 ری��ال به اضافه 10/000 ریال قرض 
الحسنه و هزینه بیمه بابت پرونده اجرایی کالسه 540-16/90 و مبلغ 47/600/000 ریال بابت 
اصل و مبلغ 20/300/000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 90/01/09 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ 34/000 ریال به انضمام هزینه بیمه بابت پرونده کالس��ه 541-17/90 به بانک ملی شعبه 
بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باش��ند و بنا بر درخواست بانک بستانکار 
شش دانگ یک باب خانه بشماره پالک 4199 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 
نه حوزه ثبتی بادرود که س��ند مالکیت آن ذیل ثبت 1771 صفحه 322 دفتر 10- امالک به نام 
آقای رحمت حس��ین گلی صادر و تسلیم گردیده و حدود اربعه ملک عبارتند از: شماال در دو 
قسمت اول بطول 10/85 متر درب و دیواریست به شارع دوم بطول 2/50 متر که بصورت پخی 
است دیواریست به شارع شرقاً در سه قسمت اول بطول 12/30 متر دوم که شمالی است بطول 
0/35 متر سوم در امتداد قسمت اول بطول 7/35متر دیواریست به شارع جنوباً اول بطول 12/95 
متر دیواریست بدیوار پالک 4204 فرعی غرباً بطول 21/70 متر دیواریست بدیوار پالک 4200 
فرعی. حقوق ارتفاقی ندارد و برابر نامه ش��ماره 813-90/10/27 بانک ملی ش��عبه بادرود بیمه 
نامه ش��ماره 520118-156-3310-89-89/12/22 تا تاریخ 90/12/04 بیمه می باشد با جمیع 
متعلقات و منضمات عرصتاً و اعیاناً بدون استثناء منافع و هرگونه عرصه و اعیانی و تأسیسات 
ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل و کلیه امتیازات آب و برق و گاز که برابر سند رهنی 
ش��ماره 12834-86/06/12 و سند متمم 12870-86/06/18 در رهن می باشد از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه 90/12/03 در محل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود از طریق مزایده از مبلغ 
648/000/000 ریال ارزیابی شده شروع و با باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته 
می شود. ضمناً بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و حقوق دولتی و 
سایر هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ و منتشر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 

م الف: 104 طویلی – رییس ثبت بادرود 
 

 

فقدان سند مالکیت 
717 شماره: 7288. آقای مهدی نوریان زواره فرزند علی اکبر احدی از ورثه مرحوم علی اکبر 
نوریان زواره باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهی شده و 
مدعی اس��ت که سند مالکیت ششدانگ یکباب دکان پالک 3 فرعی مجزی شده از 341 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 391 دفتر 
206 امالک بنام آقای علی اکبر نوریان زواره فرزند ابراهیم س��ابقه ثبت و س��ند صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری صورت نگرفته و در اثر اس��باب کشی مفقود شده است. نظر به اینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده. طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد  از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود، المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 327 عصاری – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره 
 

اخطار اجرایی 
718 کالس��ه پرونده: 70/90حل1. به موجب دادنامه ش��ماره 373 م��ورخ 90/6/14 صادره از 
شورای حل اختالف 1 خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه معصومه بهادری 
نیا نش��انی مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند 
تلفن همراه به شماره 09133187810 به نام خواهان سید حسین میرلوحی نشانی خمینی شهر 
خ کنهدژ – جوی آباد قدیم – جنب شهرداری رأی صادره غیابی است. محکوم علیه بموجب 
ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأساً نسبت به 
اجرای مفاد حکم اقدام نماید، در غیر اینصورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگستری 

ارسال خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

ابالغ 
719 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 900489ک102 دادگاه عمومی جزایی خمینی ش��هر آقای 
اسفندیار صالحی متهم می باشد به جعل و استفاده از سند مجعول )4 فقره ایران چک( موضوع 
گزارش بانک لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز دوشنبه مورخ 91/2/11 ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت آگهی به 
نامبرده ابالغ می نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی است در 
صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی، ابالغ ش��ده محسوب و دادگاه غیابًا 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 
 

ابالغ 
720 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 900487ک102 دادگاه عمومی جزایی خمینی ش��هر آقای 
حسن مهرابی فرزند علی متهم می باشد به ایراد ضرب و جرح با چاقو موضوع شکایت آقای 
ابوالقاسم اسماعیلی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز دوشنبه مورخ 91/2/11 ساعت 10/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت آگهی به 
نامبرده ابالغ می نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی است در 
صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی، ابالغ ش��ده محسوب و دادگاه غیابًا 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 
 

ابالغ 
721 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 901095ک102 دادگاه عمومی جزایی خمینی ش��هر آقای 
فرزاد رمضانی متهم می باش��د به ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای سید محمدرضا 
نوربخش – سید امید میرصفی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز شنبه مورخ 91/2/9 ساعت 
8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی 
به نامبرده ابالغ می نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی، ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 
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 تعبیر شهید بهشتی در باره
 رهبر معظم انقالب 

 در مدرس��ه ش��هید مطه��ری،
 بنی صدر را دعوت ك��رده بودند تا 
كارهای آینده و سیاس��ت هایش 
را توضی��ح دهد. من بلند ش��دم و 
گفتم: آقای بنی صدر شما در یك 
كلمه به س��ؤال من جواب بدهید 
 تا همه خاطرش��ان جمع ش��ود و 
همی��ن ج��ا ب��ه حض��رت عالی 
رأی بدهیم.گفت��م : م��ی خواهم 
 بدان��م نظ��ر ش��ما نس��بت ب��ه 
والیت فقیه چیس��ت؟ بنی ص��در در جواب گفت: ش��ما بچه ه��ا در اجرای 
فرامین امام تند و افراطی هس��تید. والیت فقیه نباید جای استبداد را بگیرد.

با س��خنان بنی صدر، جلس��ه متش��نج ش��د و یكی از حاضری��ن- احتماالً 
آقای ناطق- بلند ش��د و گف��ت : این چه خرافاتی اس��ت كه م��ی گویی؟ و 
در حالی كه داش��ت جلس��ه را ترك می ك��رد، گفت : اینجا نشس��تن حرام 
 اس��ت. به دنب��ال او همه بلن��د ش��دند و رفتن��د و جلس��ه به ه��م خورد.
 بعضی آقایان ناراحت ش��دند و گفتند، تو باعث ش��دی كه س��خنرانی آقای

 بنی صدر به هم بخورد. این همه سؤال بود؛ تو چرا این سؤال را مطرح كردی؟ 
این مسئله باید روشن ش��ود و جا بیفتد. این عمامه و لباس روحانیت هم كه 
شما پوشیده اید، برای حمایت از والیت است نه چیز دیگر. این اختالف بین 
ما ادامه داش��ت. ما قبل از بركناری بنی صدر، برسر همین مسئله، جلساتی 
را برای براندازی وی داشتیم.جلس��ات ش��اخه روحانیت مبارز حزب به طور 
سیار، هربار در منزل یكی از اعضا برگزار می شد. بعد از بركناری بنی صدر از 
ریاست جمهوری، دكتر بهشتی اعضای هر دو شاخه مجمع روحانیت حزب 
را به باغی به نام باغ سبز در كرج، دعوت كردند تا آنها را به هم نزدیك كنند و 
میانه آنها را التیام ببخشند. در همان جلسه، درباره ی رئیس جمهوری بعدی 
هم صحبت ش��د. نظرها متوجه حضرت آیت اهلل خامن��ه ای به عنوان چهره 
 مناسب برای ریاس��ت جمهوری بود. ش��هید مظلوم دكتر بهشتی، فرمودند

 چهره ای مانند ش��خصیت آیت اهلل خامنه ای  را خداون��د ذخیره كرده برای 
رهبری این انق��الب، لذا اجازه بدهی��د محمد علی رجائی ب��ه عنوان رئیس 

جمهوری مطرح شود.
كتاب خاطرات حجت االسالم والمسلمین موسوی فرد مسئول كمیته انقالب اسالمی نارمك 

در اوایل انقالب

روایت

م��واد  از  ش��گفت انگیز  منبع��ی  ش��ما   آش��پزخانه 
درمان  كننده و شفابخش برای بهبود عالئم سرماخوردگی 
 و آنفلوآنزا است كه به ش��ما كمك می كنند، سریع تر بهبود 

پیدا كنید.
ب��ا ش��روع  فص��ل پایی��ز و با كاه��ش دم��ای ه��وا، وزش 
باد و آغ��از بارندگ��ی، احتم��ال ابت��ال به س��رماخوردگی 
و آنفلوآن��زا افزای��ش پی��دا می كن��د. ب��رای هی��چ یك از 
 این دو بیماری ویروس��ی درمان مش��خصی وج��ود ندارد،

 اما بی تردید در آشپزخانه شما مواد خوراكی بسیاری یافت 
 می ش��وند كه می توانند به بهب��ود عالئم بیم��اری و درمان

 سریع تر آن كمك كنند.

1   ش��ربت آبلیمو، دارویی ش��گفت انگیز برای درمان 
گلو درد، پاكس��ازی خون و همچنین ن��رم كردن بافت های 

مخاطی است. 

2   س��وپ مرغ، از قرن بیس��تم تاكنون به عنوان یك 
خوردنی برای درمان آنفلوآنزا و سرماخوردگی شناخته شده 

و واقعاً تأثیرگذار است.

3   خردل، موجب كاهش تب، از بین رفتن مواد سمی و 
كمك به بهبود غشاء مخاطی در ریه ها می شود.

4  زنجبیل، اگر به صورت چای مصرف شود، می تواند به 
عنوان یك تركیب ضد ویروسی مؤثر، میكروب ها را نابود سازد 

و برای درمان اختالل و آشفتگی معده نیز بسیار مفید است.

5   سیر، یك گیاه فوق العاده مفید، هم برای پیشگیری 
و هم برای درمان عالیم آنفلوآنزا و سرماخوردگی به كار می 
رود. سیرخام، خاصیت ضدقارچی و ضد باكتریایی و همچنین 
خواص ضدویروسی فوق العاده ای دارد. متخصصان انگلیسی 
نیز در چندین آزمایش دریافته اند، سیر می تواند سرعت درمان 

آنفلوآنزا را افزایش دهد.

6 نعناع، اگر به ص��ورت چای مصرف ش��ود، می تواند 
موجب تشدید تعریق در هنگام تب شود. پس از نوشیدن چای 
نعناع، بالفاصله به رختخواب رفته و خود را گرم كنید تا در اثر 

تعریق زیاد، تب شما كاهش پیدا كند.

7    روغن كرچك، اگر روی قفسه س��ینه مالیده شود، 
به باز ش��دن مجاری هوایی و بهبود گردش خ��ون در ریه ها 
كمك می كند. برای این كار،  قفسه سینه را با روغن كرچك 
 ماس��اژ دهید. س��پس با یك تكه پارچه نازك، روی س��ینه

 را بپوش��انید و با یك بطری حاوی آب داغ روی سینه را گرم 
نگه دارید.

دانش��مندان آمریكای��ی در بررس��ی های خود 
 نش��ان دادن��د ك��ه ع��ادت ب��د ورود م��داوم به 
 ش��بكه ه��ای اجتماع��ی، منج��ر ب��ه اعتیادی 
 می شود كه حتی از اعتیاد به مواد مخدر و سیگار،

خطرناك تر است.
نوش��تن یك توئی��ت روی توئیتر حت��ی اگر دیر 
وقت باش��د یا كلیك روی»می پسندم« در كنار 
پست یك دوست روی فیسبوك در اداره و در اوج 
كار، عادتی اس��ت كه به اعتقاد محققان مدرسه 
بازرگانی دانشگاه شیكاگو، ترك آن از ترك اعتیاد 
به مواد مخدر، سیگار و الكل دشوارتر اس��ت. این تحقیق، با كنترل آرزوها و تمایالت 205 
بزرگسال كاربر شبكه های اجتماعی و با ثبت مجموع 7 هزار و 827 نشانه مبنی بر تمایالت 

و خواسته های هر یك از آنها، به این نتیجه دست یافت.
 براس��اس گ��زارش ت��اپ نی��وز اینترنش��نال، ای��ن بررس��ی ه��ا نش��ان داد،  خوابیدن،

 بزرگ ترین و قوی ترین خواس��ته این افراد بود؛ اما تمایل به اس��تفاده از دس��تگاه های 
ارتباطات چندرسانه ای در این افراد انكارناپذیر بود.

 درحقیقت، در تصور عمومی، س��یگار و الكل موادی هس��تند كه به ش��دت اعتیادآور به
 نظر می رسند. این درحالی است كه نتایج این تحقیق نشان می دهد تمایالت مرتبط با این 
دو ماده، نسبت به سایر خواسته ها به ویژه خوابیدن و دسترسی به شبكه های اجتماعی، 

بسیار ضعیف هستند.

خطرشبکه های اجتماعی 
اخبار ویژه

تحقیقات جدید در آمریكا نشان می دهد، خطر ابتال 
به سكته های مغزی در افرادی كه به میزان كمتری 
در معرض نور خورش��ید قرار دارند، بیشتر است. به 
گزارش پایگاه خبری»هلس دی نیوز« آمریكا نوشت: 
این تحقیقات حاكی است: میزان نور خورشیدی كه به 
بدن می رسد، درصد احتمال ابتال به سكته های مغزی 
را مشخص می كند. پژوهشگران دانشگاه آالباما، در 
جریان تحقیقات خود از 30 هزار فرد باالی 45 سال 
دریافتند: كس��انی كه به میزان كمی در معرض نور 
خورشید قرار دارند، یك برابر و نیم بیشتر از دیگران 

در معرض خطر ابتال به سكته های مغزی قرار دارند. همچنین این پژوهشگران دریافتند كسانی 
 كه در مناطق سردتر زندگی می كنند، خطر ابتالی آنها به سكته های مغزی بیشتر است.خانم

 لسلی مك لور، مسئول این تحقیقات گفت: ما هنوز به طور مشخص رابطه بین نور خورشید و 
سكته های مغزی را نمی دانیم. فرضیه های زیادی مطرح است، اما حقیقتاً هنوز مكانیزم پس 
پرده آن را نمی دانیم. تحقیقات دیگری نیز نشان داده است كه استفاده بیشتر از ویتامین D ، خطر 
 ابتال به سكته های مغزی را به میزان 11 درصد كاهش می دهد. منبع اصلی دریافت این ویتامین

 به جز منابع گیاهی مثل غالت و حیوانی مثل ماهی ساردین و شیر، نور آفتاب است؛ به طوری كه 
10 تا 20 دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تأمین می كند.

ویتامین D چندین نقش كلیدی در بدن دارد و از همه مهم تر كمك به جذب مواد معدنی كلسیم 
و فسفر از غذا است.همچنین كمبود این ویتامین،  باعث پوكی استخوان در كهنسالی می شود.

ارتباط نور خورشید با سکته مغزی 

توصیه مي شود، مشتركان تلفن همراه از واگذاري تلفن به صورت 
رهن، اجاره یا وكالت، خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظیم 
سند صلح در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات مشتركین تلفن 

همراه، نس��بت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنند. در صورتي كه 
صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن خود را به شخص 
دیگري داشته باش��د، باید برابر بخشنامه س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور، پس از استعالم دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعالم 
 از سوي ش��ركت ارتباطات س��یار ایران، نس��بت به سند وكالت 
اقدام كند. وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نیس��ت. ام��ا در مواردي 
كه صاحب تلفن همراه براي كس��ب درآمد، تلف��ن همراه خود را 
در ازاي مبلغ معیني به صورت اس��تیجاري در اختیار ش��خص 
ثالثي قرار مي دهد و ش��خص ثالث نیز آن را به ص��ورت رهن در 
اختیار ش��خص دیگري مي گذارد، مس��ئولیت مال��ي و حقوقي 
تلفن همراه، برعهده مش��ترك اس��ت. ممكن است شخصي كه 

تلفن هم��راه را اجاره ك��رده، مبالغ كالني هزینه كند و س��پس 
متواري ش��ود. در این گونه موارد، ش��ركت ارتباطات سیار طبق 
مقررات جاري، به مش��ترك )صاحب تلف��ن( مراجعه و هزینه ها 
را از وي مطالبه مي كن��د. در مواردي كه تلفن هم��راه در اعمال 
مجرمانه یا نظایر آن ها مورد اس��تفاده قرار بگیرد، مس��ئولیتش 
برعهده مش��ترك اس��ت. لذا توصیه مي ش��ود مش��ترك تلفن 
 همراه هر چند به ط��ور موق��ت آن را در اختیار اش��خاص دیگر

 قرار ندهد.در صورتي كه شناس��نامه تلفن همراه، مفقود شود یا 
به سرقت برود، صاحب تلفن باید در اسرع وقت به ادارات مناطق 
مشتركین تلفن همراه مراجعه كند تا پس از انجام مراحل قانوني، 

نسبت به جلوگیري از جعل شناسنامه اقدام گردد.

چند نکته حقوقي درباره تلفن همراه 

1- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شهركرد- بلوار طالقاني- خیابان 9 دي- شركت آب و فاضالب 
روستایي استان- اداره حقوقي و قراردادها

*  ارائه معرفي نامه كتبي براي نماینده پیمانكار. تصویر برگه صالحیت شركت و فیش واریز مبلغ 100/000 
ریال به حساب 2175211502003 سیبا نزد بانك ملي.

زمان دریافت اسناد الزامي مي باشد اطالعات كامل در اسناد مناقصه موجود مي باشد.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ این آگهي لغایت 1390/11/20

- این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس: iets.mporg.ir درج گردیدده است. تلفن: 7 یا 
0381-2235186

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال و بختیاري

محل موضوع مناقصه
اجراء

مدت 
اجراء 
به ماه

صالحیت 
موردنیاز

نحوه محاسبه 
براساس 

مبلغ برآورد

 به ریال

مبلغ ضمانت 
نامه شركت 

در مناقصه به 
ریال

و  تأمین  پروژه  عملیات  اجراي 
مجتمع  اشامیدني  آب  انتقال 
شامل  حسن  امامزاده  روستایي 
نصب  انتقال،  خط  اجراي 
شیرآالت وا حداث حوضچه هاي 
مربوطه واحداث مخزن ذخیره و..

شهرستان 
لردگان

 5

پنج

ص  شخا ا
داراي  حقوقي 
در  صالحیت 
پایه  آب  رشته 

حداقل 5

ابنیه،  بهاء  فهرست 
آب،  انتقال  خط 
انتقال  و  توزیع  ابنیه 
و  راه  روستایي،  آب 
و  برقي  تأسیسات 
 88 سال  مكانیكي 

بدون تعدیل

2/530/288/73650/000/000

و  تأمین  پروژه  عملیات  اجراي 
مجتمع  آشامیدني  آب  انتقال 
فارسون  و  جغد  روستایي 
شامل اجراي خط انتقال، نصب 
احداث  مربوطه،  شیرآالت 
مخزن  و  مربوطه  حوضچه هاي 

ذخیره و...

شهرستان 
لردگان

4

چهار

ص  شخا ا
داراي  حقوقي 
در  صالحیت 
پایه  آب  رشته 

حداقل 5

بهاء  فهارس  براساس 
آب  انتقال  و  توزیع 
تأسیسات  روستایي 
و  مكانیكي  و  برقي 
بدون   88 سال  ابنیه 

تعدیل

1/757/999/27240/000/000

و  تأمین  پروژه  عملیات  اجراي 
مجتمع  آشامیدني  آب  انتقال 
روستایي شش بهره شامل اجراي 
شیرآالت  نصب  انتقال،  خط 
حوضچه هاي  احداث  مربوطه، 

مربوطه و مخزن ذخیره و...

شهرستان 
لردگان

3

سه

ص  شخا ا
و  حقوقي 
داراي  حقیقی 
در  صالحیت 
پایه  آب  رشته 

حداقل 5و3

بهاء  فهارس  براساس 
آب  انتقال  و  توزیع 
تأسیسات  روستایي 
و  مكانیكي  و  برقي 
بدون   88 سال  ابنیه 

تعدیل

510/379/86820/000/000

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 190/3007
شركت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال و بختیاري در نظر دارد انجام عملیات زیر را با مشخصات ذیل از 

طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

))پرداخت غیر حضوری قبوض آب بهاء = صرفه جویی در وقت و هزینه((

نوع و موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

محل مبلغ برآورد  ریالمحل اجراء
تامین 
اعتبار

مدت مبنای برآورد
اجراء 
)روز(

مبلغ 
سپرده)ریال(

نوع سپرده واجدین شرایط

خرید لوله و لوازم طرح 1
تجهیز،نوسازی و آبیاری 

تحت فشار روستای 
نیوان سوق )فاز2(

یك 
مرحلهای 

90/119

برآورد ملی-گلپایگان
دستگاه

کارخانجات 6025/000/000
تولیدی دارای 

گواهی از موسسه 
استاندارد و 

تحقیقات صنعتی 
و دارندگان مجوز 
تولید از معاونت 

آب و خاک و 
صنایع وزارت 

جهاد کشاورزی

*

اجرای طرح تجهیز، 2
نوسازی و آبیاری تحت 

فشار روستای نیوان 
سوق )فاز2(

یك 
مرحلهای 

90/120

فهرست ملی3/880/425/625گلپایگان
بهای واحد 

پایه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

اشخاص حقوقی 15019/000/000
دارای حداقل پایه 

و رتبه مورد نیاز 
در رشته آب و 

دارندگان مجوز 
اجرای سیستم 

آبیاری تحت فشار 
از معاونت آب و 

خاک و صنایع 
وزارت جهاد 

کشاورزی

اجرای طرح تجهیز، 3
نوسازی اراضی روستای 

نیکن

یك 
مرحلهای 

90/121

فهرست استانی1/565/223/203گلپایگان
بهای واحد 
پایه آبیاری 

و 60زهکشی 
سال 88

اشخاص حقیقی 15012/000/000
و حقوقی دارای 

حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته 
آب از معاونت امور 
عمرانی استانداری 

اصفهان 

طرح شبکه 3 و 4 4
آبیاری صحرای خروشاد 

پیربکران

یك 
مرحلهای 

90/122

فهرست ملی995/005/774فالورجان
بهای واحد 

پایه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

اشخاص حقیقی 9/500/000
و حقوقی دارای 

پایه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب 

از معاونت امور 
عمرانی استانداری 

اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

*  ضمانت نامه بانكی یا واریز به حساب تملك داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200212001( 
نزد بانك كشاورزی شعبه جهاد كشاورزی بنام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 

1 - محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان ، دبیرخانه 
http://iets.mporg.ir كمیسیون مناقصات ، اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی

2 - مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 90/11/18.

زمان  و  اداری روز دوشنبه مورخ 90/12/01  پایان وقت  تا  تاریخ 90/11/19  از  مهلت تحویل اسناد:   -  3
بازگشایی سه شنبه مورخ 90/12/02 ساعت 9 صبح می باشد.

4 - محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان. 

5 - هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

م الف/18119 اداره امور پیمان ها و قراردادها 
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