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همايش ملي جنگ نرم 
با حضور رئيس جمهور گشايش يافت 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
بهترين راه اداره كشور حركت در مسير 
قانون اساسي است 

مــراد کاظمی )معــاون سیاسی امنیتی استانداری 
چهارمحال و بختیاری( در بازدید از دفتر روزنامه 
این  چشمگیر  پیشرفت  به  اشاره  با  رود  زاینده 
روزنامه گفت: روزنامه زاینده رود از نشریه هایی 
است که روند رو به رشد خود را حفظ کرده و با 
توجه به سابقه و تجربه های دست اندرکاران این 
روزنامه، توانسته جهش مثبتی در عرصه مطبوعات 
کشور بردارد. مراد کاظمی گفت: کار شما از جمله 
مشاغل سخت می باشد و تهیه و آماده کردن اخبار 
و ویرایش و آماده سازی یک نشریه بسیار مشکل 
است و از سوی دیگر به خاطر چاپ روزانه نشریه، 
کار شما سخت تر از نشریه هایی اس که با عنوان 

گاهنامه، ماهنامه یا هفته نامه منتشر می شوند.
استـــاندار  امنیتــــی  سیـــــاسی   معــــاون 
و  آرایی  صفحه  کیفیت  بختیاری،  و  چهارمحال 
سادگی در عین حرفه ای بودن روزنامه زاینده رود 
را ستود و گفت: متأسفانه برخی از نشریه ها در امر 
کیفیت و جلوه نشریه خود، کمتر سرمایه گذاری 
کرده و نشریه ای در حد متوسط به مردم عرضه 
می کنند. این خود یک ضعف بوده چرا که جذابیت 
دارد.  بستگی  آن  ظاهری  کیفیت  به  نشریه  یک 
در برخی موردها به همکاران مطبوعاتی توصیه 
می کنم که روند پیشرفت روزنامه زاینده رود را 
سرلوحه کار قرار داده و به انصاف باید عرض کنم 
که زاینده رود یک تیپ حرفه ای روزنامه نگاری 
دارد. امتیاز دیگر روزنامه زاینده رود بحث گستره 
 توزیع آن است که به عنوان یک روزنامه محلی
 منطقه ای محسوب می شود و در دو استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند. کاظمی به 
نقش مطبوعات در عرصه های فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: روزنامه زاینده رود نیز از 
این نقش مطبوعات مستثنی نیست و در سالم سازی 

روابط بین دو استان نقش غیر قابل انکاری دارد.

ــین صادقیان در یک  غالمحس
نشست خبری که به مناسبت 
هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
ــده بود گفت: در 6  تشکیل ش
ماهه نخست امسال، مسمومیت 
ناشی از مصرف الکل چوب در 

استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است...
سراسري / صفحه2

نمایشگاه عرضه توانمندی ها 
ــاون، با  ــدات بخش تع و تولی
ــای برتر و  ــور تعاونی ه حض
ــتان های اصفهان،  ــه اس نمون
ــتان و  ــزی، یزد، لرس قم، مرک
از  ــاری  بختی و  ــال  چهارمح

چهارم تا هشتم آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود... 
سراسري / صفحه2

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 افزايش مسموميت ناشی از مصرف 
الکل چوب در 6 ماهه نخست امسال

برگزاری نمايشگاه عرضه توانمندی ها 
و توليدات بخش تعاون در اصفهان
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معاون سیاسی امنیتی استانداری 
چهارمحال و بختیاری:

روزنامه زاينده رود نقش 
مهمی در سالم سازی 

روابط بين دو استان دارد

در هفت ماهه نخست سال 89 به دست پوالدمردان ذوب آهن اصفهان رقم خورد

15 رکورد تاریخی 
در خطوط تولید ذوب آهن

صفحه 6

ــا   ــزارش ایمنــــ ــه گــــ  ب
ــر اصفهانی در  ــا ذاک علیرض
ــا مردم  ــی ب ــت صمیم نشس
ــیان شهرستان  ــتای برس روس
ــا بیان اینکه کمبود  اصفهان، ب
ــرق  ــاورزان ش آب برای کش

اصفهان مشکل های زیادی به وجود آورده است...
شهرستان/ صفحه4

استاندار اصفهان:
پا فشاری بر مسأله آب، تنها راه حل 
مرتفع نمودن مشکل منطقه شرق 

اصفهان نيست

گي
اهن

ه ش
ید
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ــیون امنیت ملی و سیاست  عضو کمیس
ــت: در صورتی  ــس گف ــی مجل خارج
ــل را در مذاکره با  ــران ابتکار عم که ای
ــت گیرد و این گروه  گروه 1+5 به دس
ــته ای را بپذیرد،  ــز واقعیت ایران هس نی
مذاکره های نوامبر نتیجه بخش خواهد 
ــو با ایرنا،  ــنایی در گفتگ بود. مهدی س
ــای قریب الوقوع  ــاره به مذاکره ه با اش
ــت: ورود  ایران با گروه 1+5 اظهار داش
ــت که مواضع  ــه گفتگوها از این جه ب
ایران بدون واسطه  ــالمی  جمهوری اس
ــفافیت به اعضای این گروه ارائه  و با ش

می شود، مفید است. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
ــالمی افزود: جمهوری اسالمی ایران  اس
ــن گفتگوها  ــاختار ای ــتفاده از س با اس
می تواند به مرور استفاده از حق مشروع 
ــته ای را  خود در فناوری صلح آمیز هس
به جامعه بین الملل بقبوالند و این گروه 
را مجبور به پذیرش این واقعیت ها کند.  
ــن گفتگوها بازی  ــنایی تأکید کرد: ای س
همه یا هیچ نیست بلکه باید به گونه ای 
ــق همین  گفتگوها  عمل کرد که از طری
ــالمی ایران و  دیدگاه های جمهوری اس
ــران به طرف  ــورد نظر ته چارچوب م

مقابل تحمیل شود. 

وی خاطر نشان کرد که طرف غربی نیز 
ــته ای ایران  تاکنون در قبال موضوع هس
ــت را در پیش گرفته است  همین سیاس
ــویی تحریم وضع می کند و  یعنی از س
از سوی دیگر به دنبال برقراری گفتگو با 
تهران است و با این سیاست سعی دارد 
تا دیدگاه خود را به مسئوالن جمهوری 

اسالمی ایران تحمیل کند. 
ــرکت در این دور از  ــنایی افزود: ش س
ــه گرفتن ابتکار  ــا باید منوط ب گفتگوه
ــوی جمهوری  ــا از س ــل مذاکره ه عم
ــد، زیرا در صورتی  ــالمی ایران باش اس
ــه منزله بازی کردن  که این مذاکره ها ب
ــد که طرف غربی آن را  با قاعده ای باش

تعیین می کند، سودمند نخواهد بود. 
ــت ملی و  ــیون امنی ــو کمیس ــن عض ای
ــت خارجی مجلس تأکید کرد که  سیاس
ــرایط مورد نظر  ــی از ش حتی اگر بخش
ــالمی ایران مورد پذیرش  جمهوری اس
ــود، در این  طرف مذاکره کننده واقع ش
ــه نتیجه بخش بودن  صورت می توان ب

آن امیدوار بود. 
ــی را مهمترین فایده  ــنایی ابهام زدای س
ــرای گرفتن  ــت و گفت: ب مذاکره دانس
نتیجه از این مذاکره ها باید ابتکار عمل 
را به دست بگیریم و عناصر و مؤلفه های 

جدیدی را وارد گفتگو ها کنیم. 
ــی  ــه بخش ــه نتیج ــزود: هرگون وی اف
ــت که  ــا منوط به این اس ــن گفتگوه ای
کشورهای 1+5 واقعیت ایران هسته ای 

را بپذیرند. 
ــش و توان  ــزود: پذیرش دان ــنایی اف س
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــته ای جمه هس
می تواند مبنایی برای این گفتگوها باشد 
ــن صورت مذاکره ها برای 5+1  و در ای

هم نتیجه بخش خواهد بود. 

ــرای تجهیز  ــت: ب ــران گف ــتاندار ته اس
ــات  امکان ــه  ب ــی  قرآن ــه های  مدرس
ــورت لزوم  ــورد نیاز، در ص فیزیکی م
ــازاد عمرانی کمک  ــه م ــل بودج از مح
ــزارش فارس به  ــود. به گ ــه می ش گرفت
ــانی و روابط  ــز اطالع رس ــل از مرک نق
ــوزش و پرورش،  ــی وزارت آم  عموم
ــی مدیران  ــی تمدن در گردهمای مرتض
ــه قرآنی شهر تهران، در  یک هزار مدرس
ــالن همایش های صدا و سیما اظهار  س
ــیت دولت دهم  ــل حساس ــت: دلی داش
ــه موضوع  ــور ب ــخص رئیس جمه و ش
ــه های قرآنی، دغدغه  راه اندازی مدرس
ــی،  ــائل ارزش ــت در خصوص مس دول
اعتقادی و فکری جامعه و کلید خوردن 
قرآن و مفاهیم آن در جامعه توسط این 

مدرسه ها است. 
ــخنان رئیس جمهور  ــا تأکید بر س وی ب

ــان  بی ــتانی  اس ــفرهای  س  در 
نباید به موضوع های  ــت:   داش
قرآنی به صورت فرعی و جنبی 
ــود زیرا در  برنامه ها پرداخته ش
ــورت روح کتاب های  این ص
ــی از آثار انسان ساز قرآن،  درس

دور می  شود. 
استاندار تهران با بیان اینکه هیچ 
دولتی تا امروز به این اندازه در 
موضوع های قرآنی وارد نشده 
ــرد دولت  ــت، گفت: رویک اس
ــات آن در عرصه دینداری  دهم و خدم
ــای فکری و اعتقادی  و تحکیم پایگاه ه
کم نظیر است. وی با اشاره به اختصاص 
ــه فعالیت های  ــش عمده ای از بودج بخ
ــای قرآنی افزود:  ــی به فعالیت ه فرهنگ
ــخص و مستقلی که  براساس طرح مش
ــود، اعتبار  ــت به دولت ارائه ش قرار اس
ــه های قرآنی در  ــرای مدرس ب خاصی 
بودجه کل کشور در نظر گرفته خواهد 
شد. تمدن با ابراز حمایت و کمک های 
مادی و معنوی استانداری به بحث های 
ــک امر فرا  ــوع را ی ــن موض ــی، ای قرآن
ــه داد: امتیاز  ــد و ادام ــه ای خوان مدرس
بزرگ این نشست آن است که به لطف 
ــاخص ترین و ارزشمندترین  خداوند ش
ــه ها  چهره ها برای مدیریت این مدرس

برگزیده شده اند. 

ــی  ــور عمرانــ ــاون امــ معــ
ــران، از آمادگی  ــتانداری ته اس
ــی و  ــرای طراح ــتانداری ب اس
در   CNG ــگاه  جای ــداث  اح
 مجتمع های آپارتمانی خبر داد.

محمدرضا محمودی در گفتگو 
با مهر در ورامین، اظهار داشت: 
طراحی جایگاه های CNG به 
صورت آزمایشی و پایلوت در 
ــت که می توان  دستور کار اس
آنها را در مجتمع های آپارتمانی 

در طبقه همکف و در متراژ 40 متر مربع 
ــاکنان این  ــرد. وی افزود: س طراحی ک
ــا می توانند از طریق جایگاه  آپارتمان ه
CNG مستقر در ساختمان مربوطه از این 
ــوخت جهت تغذیه خودروهای خود  س
ــتفاده کنند. وی افزود: برای ساخت  اس
چنین جایگاه هایی، سرمایه اولیه ای به 
ــت.  مبلغ 70 میلیون تومان مورد نیاز اس
ــتانداری تهران  ــاون امور عمرانی اس مع
اضافه کرد: اگر مجتمعی در استان تهران 
ــد هزینه مذکور را پرداخت  حاضر باش
ــع  ــتگاه CNG در آن مجتم ــد، ایس کن
ــکونی احداث، نصب و راه اندازی  مس

ــال حاضر  ــت: در ح ــود. وی گف می ش
 CNG ــتگاه های برای رفع کمبود ایس
 در استان تهران، گروهی از اداره ها مانند 
ــی،  انتظام ــای  نیروه ــا،  ه ــهرداری  ش
ــیرانی ها فعال  ــرانی ها و تاکس اتوبوس
ــی در اختیار  ــن های ــه زمی ــده اند ک ش
ــتانداری قرار دهند. محمودی افزود:  اس
ــق اداره ها در  ــه از طری ــن هایی ک زمی
اختیار استانداری قرار می گیرد، مشمول 
ــده و پس از  احداث جایگاه CNG ش
احداث، نصب و راه اندازی، این جایگاه 
ــود تا  ها به خود آنها تحویل داده می ش
ــی از آن بهره برداری  ــه صورت عموم ب

شود.

محمودی:
آمادگی استانداری تهران برای احداث 

جايگاه CNG در مجتمع های آپارتمانی

ــرم با حضور  ــش ملی جنگ ن همای
رئیس جمهور در تاالر عالمه امینی 

دانشگاه تهران گشایش یافت. 
ــم افتتاحیه  به گزارش ایرنا، در مراس
این همایش با حضور رئیس جمهور 
از دانشنامه جنگ نرم رونمایی شد. 
ــن همایش دو روزه به همت نهاد  ای
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و 
معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 
ــاس برنامه  ــود. براس برگزار می ش
ــرم، آیت ا...  ــی جنگ ن همایش مل
احمد جنتی )دبیر شورای نگهبان(، 
ــا میر تاج الدینی )معاون  محمد رض
پارلمانی رئیس جمهور(، سید محمد 
ــاد  ــر فرهنگ و ارش ــینی )وزی حس
ــکر یحیی رحیم  ــالمی( و سرلش اس

صفوی )دستیار و مشاور فرماندهی 
ــور نیروهای  ــوا در ام ــم کل ق معظ
مسلح( نیز از سخنرانان این همایش 
ــردار غالمرضا  س هستند. همچنین 
ــد  ــازمان پدافن ــس س ــی )رئی جالل
بروجردی  ــن  الدی عالء  غیرعامل(، 
ــت ملی و  ــیون امنی ــس کمیس )رئی
ــت خارجی مجلس(، حجت  سیاس
االسالم محمد محمدیان )رئیس نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها(، 
فرهاد رهبر )رئیس دانشگاه تهران(، 
آیت ا... محی الدین حائری شیرازی 
ــرگان رهبری(  ــس خب )عضو مجل
ــا پناهیان  ــالم علیرض و حجت االس
ــخنرانی  در این همایش دو روزه س

می کنند. 

زاینده رود
توانمندی ها  عرضه  نمایشگاه 
ــش تعاون، با حضور  و تولیدات بخ
تعاونی های برتر و نمونه استان های 
اصفهان، قم، مرکزی، یزد، لرستان و 
ــاری از چهارم تا  چهارمحال و بختی
هشتم آبان ماه سال جاری در اصفهان 
ــگاه در  ــود. این نمایش برگزار می ش
ــهروند )خیابان جی(  ــاالر ش محل ت
ــاعات 15 تا  ــج روز، بین س و در پن
ــا حضور  ــود و ب ــد ب ــاز خواه 21 ب
ــاون در اولین روز برگزاری  وزیر تع
گشایش خواهد یافت. هدف اصلی 
ــایی  ــگاه، شناس برگزاری این نمایش
الیه های مختلف بخش تعاون، ارائه 
توانمندی های تعاونگران استان ها، 
ایجاد رقابت سالم بین تعاونی ها  در 

جهت پیشرفت و توسعه و نیازسنجی 
و آسیب شناسی بخش تعاون خواهد 

بود.
این نمایشگاه ها می تواند  برگزاری 
ــتر مناسبی برای معرفی ماهیت و  بس
جایگاه تعاونی ها باشد و ذهنیت افراد 
جامعه را در خصوص توانمندی های 
این بخش روشن تر سازد و نگرش 

مردم را از بخش تعاون تغییر دهد.
در این نمایشگاه تعاونگران و مدیران 
ــتقیم با مردم  ــا به طور مس تعاونی ه
ــوند و می توانند از  ــه رو می ش  رو ب
ــای آنها در  ــه نظرها و دیدگاه ه نقط
ــه هدف ها و رفع  ــتیابی ب جهت دس
ــکل های احتمالی و  ــص و مش نواق
ــد و بازاریابی  ــاد ایده های جدی ایج
محصول های خود بهره گیرند. در این 

نمایشگاه 109 غرفه برای تعاونی ها 
در نظر گرفته شده و شرکت کنندگان، 
تعاونی هایی هستند که در چهار سال 
ــای برتر،  ــوان تعاونی ه اخیر به عن
نمونه، شاخص و صادراتی در استان 
 اصفهان و استان های هم جوار شناخته 
ــرکت ها شامل 44  ــده اند. این ش ش
تعاونی صنعتی، 15 تعاونی کشاورزی، 
4 تعاونی معدنی، 17 تعاونی خدماتی، 
4 تعاونی فرش دستبافت، یک تعاونی 
ــی تأمین نیاز  ــل و نقل، 5 تعاون حم
ــرف کنندگان،  تولیدکنندگان و مص
ــرف، 6 تعاونی  ــی مص ــک تعاون ی
ــدی توزیعی، یک تعاونی اعتبار  تولی
ــرکت های تعاونی  ــه ش و 8 اتحادی
هستند که با حضور در این نمایشگاه، 
 دستاوردهای خود را به نمایش خواهند 

ــه های  ــزاری جلس برگ ــت.  گذاش
ــران، برگزاری  ــا تعاونگ تخصصی ب
همایش اشتغال پایدار در بخش تعاون 
در دانشگاه صنعتی اصفهان، نشست با 
استادان دانشگاه، کارشناسان، مسئوالن 
و مدیران تعاونی ها، برگزاری جلسه 
ــعه  ــترک اتاق تعاون و بنیاد توس مش
ــتان، برگزاری  کارآفرینی و تعاون اس
ــعه تعاون استان،  ــتاد توس جلسه س
ــا و رفع  ــی تنگناه ــه منظور بررس ب
ــای بخش تعاون با حضور  معضل ه
استاندار اصفهان و حضور در برنامه 
ــان، از  ــیمای مرکز اصفه ــری س خب
ــرم تعاون در  ــای وزیر محت برنامه ه
سفر یک روزه به اصفهان و در حاشیه 
ــور خواهد  ــگاه مذک ــی نمایش  برپای

بود.

و  ـــجـویـان  دانش از  ــی  جـمعــ
فارغ التحصیالن دانشگاه های سراسر 
ــخیص  ــور با رئیس مجمع تش کش
ــد.  کردن ــدار  دی ــام  نظ ــت   مصلح
ــمی  ــزارش ایلنا، آیت ا... هاش به گ
رفسنجانی در این دیدار بهترین راه 
برای اداره کشور را حرکت در مسیر 
قانون به ویژه قانون اساسی دانست. 
وی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران را مبتنی بر اسالم و مکتب اهل 
بیت)ع( بیان کرد و افزود: در قانون 
اساسی به حقوق مردم و آزادی های 

ــل به آنها  ــده که عم آنها تصریح ش
می تواند زمینه های رشد فرهنگی و 
ــه را فراهم کند.  اجتماعی در جامع
ــخیص مصلحت  تش رئیس مجمع 
نظام با اشاره به تصویب سیاست های 
ــخیص مصلحت  کلی در مجمع تش
نظام و ابالغ آنها توسط رهبر معظم 
ــا را الزم االجرا عنوان و  انقالب، آنه
تأکید کرد: براساس این سیاست ها، 
سیاست خارجی باید براساس تعامل 
ــت  داخلی،  ــا حفظ اصول و سیاس ب
ــارکت و مبتنی بر  طبق آزادی و مش

ــردم اداره گردد.  وی حرکت  رأی م
ــوی تکامل و  ــری را به س تاریخ بش
بهتر شدن عنوان کرد و گفت: موانعی 
ــر جامعه ای  ــیر در ه که در این مس
ــود موقتی خواهد بود و  ایجاد می ش
نمی تواند برای همیشه مانع حرکت 
ــوی پیشرفت گردد.  آن جامعه به س
ــاره به  ــنجانی با اش ــمی رفس هاش
ــترش ابزارهای اطالع رسانی در  گس
ــای امروز تأکید کرد: اکنون زمان  دنی
ــت و نمی توان  انفجار اطالعات اس
ــانی را محدود کرد و باید  اطالع رس

ــکلی فراهم نمود که  ــه را به ش زمین
ــتفاده مطلوب از  ــردم بتوانند با اس م
ــح را پیدا  ــیر صحی  این ابزارها، مس

کنند. 

الدن سلطانی 
غالمحسین صادقیان در یک نشست 
خبری که به مناسبت هفته پیشگیری 
ــکیل شده بود  ــمومیت ها تش  از مس
ــال،  ــت امس گفت: در 6 ماهه نخس
ــی از مصرف الکل  ــمومیت ناش مس
ــبت به  ــتان اصفهان نس چوب در اس
ــال قبل افزایش یافته  مدت مشابه س
ــت. وی افزود: این الکل همراه با  اس
متانول بوده که خود یک ماده سمی و 
کشنده است و این در واقع هشداری 
است برای مردم که این ماده به واقع 
می تواند خطرناک باشد. اما اینکه چرا 
ــت  ــوع الکل به راحتی در دس این ن
ــت باید مسئوالن دیگر  مردم بوده اس

پاسخگو باشند. 
ــگاه علوم  معاون غذا و داروی دانش
ــاره به  ــکی اصفهان، ضمن اش پزش
ــگیری از مسمومیت ها )از  هفته پیش
ــان  ــم آبان ماه( خاطرنش اول تا هفت
ــای این هفته  ــرد: نامگذاری روزه ک
ــرح است: روز پیشگیری از:  بدین ش
ــمومیت ناشی از گاز و منوکسید  مس

کربن، پیشگیری از مسمومیت ها در 
ــگیری از مسمومیت  اطفال، روز پیش
ناشی از سوء مصرف مواد در جوانان، 
ــگیری از مسمومیت با مواد  روز پیش
غذایی و گیاهان سمی، روز پیشگیری 
ــمومیت با سم های دفع  از بروز مس
ــوینده  ــیمیای و ش ــات و مواد ش آف
خانگی، روز پیشگیری از مسمومیت 
ناشی از گزیدگی و روز پیشگیری از 

بروز مسمومیت های دارویی.
ــین صادقیان تصریح کرد:  غالمحس
ــالمت و بهداشت،  ارتقای سطح س
ــرای  ــی ب ــگ عموم ــای فرهن ارتق
پیشگیری، آموزش عمومی و کاهش 
مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها و 
آموزش چگونگی برخورد برای افراد 
مسموم، از هدف های مهم  نامگذاری 
هفته پیشگیری از مسمومیت ها است. 
ــان کرد: اطالع  وی در ادامه خاطرنش
رسانی، تهیه تیزر، نصب بنر در سطح 
شهر، همکاری با آموزش و پرورش 
ــازی و پیشگیری،  جهت فرهنگ س
ــی، تهیه سی  برگزاری مسابقه نقاش
ــتان، آموزش  دی های آموزش در اس

پزشکان خانواده در استان، هماهنگی 
ــش مربیان در  ــتی و افزای ــا بهزیس  ب
مهد کودک ها، برگزاری مصاحبه های 
ــت که  خبری از جمله اقدام هایی اس
معاونت غذا و داروی علوم پزشکی 
اصفهان به مناسبت هفته پیشگیری از 

مسمومیت ها انجام داده است.
ــگاه علوم  معاون غذا و داروی دانش
ــان اینکه  ــکی اصفهان ضمن بی پزش
ــت امسال 49  ــش ماهه نخس در ش
مورد مرگ و میر ناشی از مسمومیت 
گزارش شده گفت: مهم ترین عامل 
ــی از مسمومیت در  مرگ و میر ناش
ــت.  ــمومیت دارویی اس ــران، مس ای
ــروه 56/6  ــن گ ــه ای ــوری ک ــه ط ب
ــامل  ــا را ش ــمومیت ه ــد مس  درص
می شود. غالمحسین صادقیان افزود: 
ــترین عامل  ــتان اصفهان بیش در اس
مسمومیت ها مربوط به مسمومیت های 
دارویی است که از این گروه بیشترین 
عامل مسموم کننده مواد مخدر است. 
مسمومیت با سم ها و مصرف اشتباه 
ــودکان در رده  ــژه در ک ــه وی دارو ب
های بعدی قرار دارند. وی همچنین 

ــال گذشته میزان مرگ و  گفت: در س
ــمومیت ها در استان  میر ناشی از مس
اصفهان، 113مورد بوده که بیشترین 
ــیدکربن می  عامل مربوط به منوکس
ــد. از طرفی عامل های دارویی و  باش
سم ها در رده های بعدی قرار دارند. 
ــگاه علوم  معاون غذا و داروی دانش
ــکی اصفهان با بیان اینکه مرکز  پزش
دارو و سموم به صورت شبانه روزی 
پاسخگوی سئوال های مردم هستند 
افزود: در سال گذشته در کشور 112 
هزار و 675 تماس تلفنی با این مرکز 
ــن تعداد 23  ــورت گرفته که از ای ص
هزار و 770 مورد مربوط به اصفهان 
ــی اصفهان 20  ــت.  به عبارت بوده اس
ــش داده  ــور را پوش ــد کل کش درص
است. غالمحسین صادقیان در خاتمه 
ــان کرد: مرکز اطالع رسانی  خاطرنش
ــب  و داروی اصفهان رتبه اول را کس
ــت. گفتنی است: 09646 به  کرده اس
صورت سراسری در کل کشور آماده 
ــخگویی به مردم است از طرفی  پاس
ــان پل ارتباطی  6699614 در اصفه

مردم با این مرکز است.

ــیون  ــمس اردکانی )رئیس کمیس ش
انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و 
عضو کمیسیون ریلی ایران( به منظور 

ــتاوردهای ذوب  آشنایی بیشتر با دس
آهن اصفهان به خصوص تولید ریل از 
خط تولید این شرکت بازدید کرد. وی 
هدف از بازدید خود را بررسی شرکت 
ــتاندارد  ذوب آهن در تولید ریل با اس
ــب  ــی راهکارهای مناس باال و بررس
جهت حمل مواد اولیه و محصوالت 
این شرکت از طریق  ریل ذکر نمود و 
گفت: در این بازدید مطمــئن شدم که 
ذوب آهن می تواند ریل با استاندارد 
باال تولید کند که امید است بر اساس 

تفاهمنامه صورت گرفته با راه آهن، این 
امر با جدیت از طریق وزارت صنایع و 
معادن و وزارت راه و مسئوالن مربوطه 
ــود. اردکانی گفت: هم اکنون  دنبال ش
کارگروهی به همین منظور در وزارت 
صنایع تشکیل شده است. وی اهمیت 
حمل و نقل ریلی در کاهش حوادث 
جاده ای و تلفات انسانی را یادآور شد 
و گفت: بر اساس بررسی های به عمل 
آمده نسبت مجروحان و صدمه های 
ــاده ای و مواد اولیه و  حمل و نقل ج

محصوالت بسیار باالست و حرکت 
به سمت حمل و نقل ریلی یک اقدام 
ــت و باید بیش از پیش مورد  ملی اس
ــمس اردکانی در  توجه قرار گیرد. ش
ادامه ذوب آهن اصفهان را پیشگام در 
عرصه های مختلف دانست و گفت: 
ــرای کامل طرح  ــت که با اج امید اس
ــتاندارد باال،  توازن و تولید ریل با اس
این مجموعه بزرگ صنعتی همچنان 
پویایی و پیشگامی خود را در کشور 

حفظ کند.

عضو كمیسیون امنیت ملي مجلس: 
گروه 1+5، واقعيت ايران هسته اي را بپذيرد 

استاندار تهران خبر داد: 
استفاده از بودجه مازاد عمراني 
براي تجهيز مدرسه های قرآني

جهان نما نصف النهار
ضمن دفاع از حجاب اسالمی؛

اردوغان: محروم كردن محجبه ها از 
تحصيل،  اقدامی »مرتجعانه« است 

نخست وزیر ترکیه جلوگیری 
از تحصیل خانم های محجبه 
ــگاه های این کشور  در دانش
ــی »مرتجعانه« خواند.  را اقدام
ــه نقل از  ــه گزارش فارس ب ب
 پایگاه خبری »خبر 5« ترکیه، 
رجب طیب اردوغان )نخست 
ــخنرانی  ــه( در س ترکی وزیر 
خود در همایشی که از سوی 
اقدام  ــه مجالس برای  مؤسس

ــری«  ــطح کره زمین، تحت عنوان »تقویت زنان- افزایش قدرت بش در س
برگزار شده بود، از محروم نگه داشته شدن خانم های محجبه از تحصیل در 
ــور فقط به دلیل حفظ حجاب از طرف آنها به شدت  دانشگاه های این کش

انتقاد کرد. 
ــرفت های حاصله در زمینه احقاق  ــخنان خود به پیش اردوغان در ابتدای س
حقوق فردی، اجتماعی زنان و مردان در دوران اقتدار دولت وی اشاره کرد 
و سپس حمایت اخیر مردم ترکیه از ایجاد تغییر در قانون اساسی کشور را 
ــد. وی گفت: حاال که صحبت از برابری یا نابرابری زنان و مردان  یادآور ش
است من می خواهم روی این مطلب تأکید داشته باشم، زیرا ابتدا این مشکل 
باید برطرف شود. من می گویم که اگر خانم ها هنوز در بین خود نتوانستند 
ــکل برابری و نابرابری را حل کنند، دیگر از نابرابری زن و مرد صحبت  مش

کردن چه معنایی دارد؟  
نخست وزیر ترکیه سپس با گالیه از خانم های بی حجاب کشورش خطاب 
به آنها گفت: خانم محجبه به خانم بی حجاب می گوید که من از حقوق تو 
ــاع می کنم اما خانم بی حجاب نمی تواند همین حرف را به خانم محجبه  دف
ــکل در همین نقطه است. سیاست ما نیاز به زنان آینده نگر دارد.  بگوید. مش
ــت وزیر ترکیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصویری که  نخس
ــور از زنان ارائه می دهند، گفت: در  ــی از کانال های تلویزیونی این کش برخ
برخی از کانال های تلویزیونی مباحثه خانم ها با یکدیگر را می بینم. در یک 
سو خانم هایی هستند که به سبب نوع پوششان از حق تحصیل در دانشگاه 
ــوی دیگر هم خانم هایی را می بینیم که  ــته شده اند و در س محروم نگه داش
ــن محرومیتی را درک نمی کنند. بنابراین اینها از حق تحصیل محجبه ها  چنی
دفاع نمی کنند. مبارزه ای هم در جهت احقاق این حق از خود نشان نمی دهند. 
این برخورد عادالنه ای نیست. اردوغان سپس با لحنی تند خطاب به مخالفان 
حجاب گفت: محروم کردن دختران و زنان محجبه از تحصیل در دانشگاه ها 
اقدامی مرتجعانه است. این مشکل مشکلی وجدانی است. این معضل همان 

قدر که مربوط به زنان می شود، معضل مردان نیز هست. 

 يونان برای حل مشکل پناه جويان 
از اتحاديه اروپا كمک خواست 

 تلویزیون اتریش اعالم کرد: دولت یونان به دلیل رشد فزاینده مهاجرت های 
غیرقانونی به این کشور، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد.

ــن خبر و به نقل از  ــای تلویزیون اتریش با درج ای ــه گزارش ایرنا، تارنم ب
ــل،  ــی اتحادیه اروپا در بروکس ــاریای داخل ــتروم« کمیس ــیلیا مالمش  »سس
ــای اروپا )فرونتکس(  ــارت بر مرزه ــان از آژانس اروپایی نظ ــت: یون نوش
ــت اعزام تیم های مداخله سریع در زمینه مهاجرت غیر قانونی و  درخواس
بی رویه به کشور را کرده است. این منبع خبری به نقل از کمیساریای اتحادیه 
اروپا نوشت: نگهبانان مرزی یونان موظف به کنترل مرزهای زمینی با ترکیه 
به منظور جلوگیری از افزایش مهاجرت اتباع مختلف که به طور غیر قانونی 

از این مرزها وارد کشور می شوند، هستند. 
تلویویزن اتریش با بیان اینکه در حال حاضر شمار مهاجرت های غیرقانونی 
در این کشور اروپایی رشد چشمگیری داشته افزود: برای نخستین بار است 
ــور عضو اتحادیه اروپا از نیروهای ویژه این اتحادیه که از سال  که یک کش
ــکیل شد درخواست  ــکل هایی تش 2007 میالدی برای کمک به چنین مش
کمک کرده است. یونان در واقع پل ارتباطی پناه جویان به کشورهای اروپایی 
است. بر اساس گفته های وزیر امور داخلی یونان، این کشور اصلی ترین مرز 
عبوری مهاجران آفریقایی و آسیایی محسوب می شود و تنها در سال 2008 

حدود 150 هزار مهاجر غیرقانونی داشته است.

انفجار در معبد صوفی های 
پاكستان، 4 كشته برجای گذاشت 

انفجار بمب در یکی از بزرگترین معابد صوفی های پاکستان که صبح دیروز 
ــدود 10 مجروح برجای  ــته و ح ــت کم 4 کش به وقت محلی رخ داد، دس
گذاشت. به گزارش ایرنا، شبکه سی ان ان با اعالم این خبر به نقل از منابع 
پلیس پاکستان افزود: بمب نزدیک یکی از ورودی های معبد »بابا فرید« کار 
ــم نماز صبح هنگام خروج افراد از معبد،  ــته شده بود که بعد از مراس گذاش
ــتانی به نام »پک پتان« در ایالت  ــد. این معبد در شهر کوچک باس منفجر ش
پنجاب واقع شده است. تا این لحظه هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این 

انفجار را بر عهده نگرفته است. 

كرزای تأكید كرد:

لزوم انحالل شركت های امنيتی 
خارجی در افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان خواستار همکاری جامعه بین المللی با کابل، برای 
انحالل شرکت های امنیتی خصوصی خارجی در این کشور شد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، »حامد کرزای« رئیس جمهوری 
افغانستان، بار دیگر بر لزوم انحالل شرکت های امنیتی خصوصی در موعد 
مقرر تأکید کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای تصمیم 
کرزای برای منحل کردن این شرکت ها را جدی و غیرقابل بازگشت عنوان 
کرد. در این بیانیه همچنین از جامعه بین الملل خواسته شده کابل را در اجرای 
این اقدام که در راستای برنامه های توسعه و بازسازی کشور انجام می گیرد، 
یاری کند. این بیانیه پس از دیدار کرزای با نمایندگان سازمان ملل و ناتو و 
نیز سفیران آلمان، انگلیس و امریکا منتشر می شود. بر این اساس، دیدارهای 
ــتان  مذکور در واکنش به انتقادهای غرب از تصمیم رئیس جمهوری افغانس
برای پایان دادن به فعالیت های شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور 
ــتقبال از درخواست  ــت. در همین حال دولت امریکا با اس انجام گرفته اس
ــرکت های امنیتی خصوصی  کرزای برای همکاری در زمینه حذف نقش ش
ــتان ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و کابل راه های  در تأمین امنیت افغانس
مناسبی را برای همکاری در این زمینه بیابند. امریکا این اقدام کابل را به عنوان 
گامی مهم برای به عهده گرفتن امنیت کشور ارزیابی کرده است. گفتنی است: 
ماه گذشته کرزای فعالیت 8 شرکت امنیتی غربی از جمله شرکت امریکایی 
»بلک واتر« را در افغانستان ممنوع کرد که این اقدام با اعتراض مقام های ناتو 

که از 9 سال پیش در حال جنگ با شبه نظامیان هستند رو به رو شد.

همایش ملي جنگ نرم با حضور رئیس جمهور 
گشایش یافت 

برگزاری نمايشگاه عرضه توانمندی ها و توليدات بخش تعاون در اصفهان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
بهترين راه اداره كشور حركت در مسير قانون اساسي است 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
افزايش مسموميت ناشی از مصرف الکل چوب در 6 ماهه نخست امسال

شمس اردكانی:
ذوب آهن اصفهان توانايی توليد ريل با استاندارد باال را دارد

چه خبر از پایتخت
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حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است 
ــه عصر فعلی  ــن پدیده اختصاص ب و ای
نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته 
دارد و این پدیده هم در کشورهای توسعه 
یافته و هم در کشورهای در حال توسعه 
ــته و دارد و تنها تفاوت آن در  وجود داش
ــورهای توسعه یافته با کشورهای در  کش
حال توسعه، از حیث ریشه های تاریخی 
ــار کالبدی و  ــود آورنده آن و رفت به وج
ــور ایران نیز از  اجتماعی آن هستند. کش
این پدیده مصون نمانده اما شرایط حادی 
که در برخی از کشورها از جمله برزیل، 
ــورهای  ــتان و پرو و برخی کش هندوس
آفریقایی وجود دارد در کشور ما، حاکم 
ــت، ولی از حیث قدمت مشابه سایر  نیس
ــین اژدری  ــت. محمد حس کشورها اس
ــن باره  ــازی( در ای ــهر س )متخصص ش
معتقد است: بر اساس مطالعه های انجام 
ــور دارای معضل  ــده، 58 شهر از کش ش

حاشیه نشینی هستند. 
ــزار نفر در  ــون و 850 ه ــش از 4 میلی بی
ــعت 37  ــمی به وس ــکونتگاه غیر رس س
هزار هکتار زندگی می کنند و چون قشر 
عظیمی از این حاشیه نشینان مهاجران از 
ــهر های کوچک هستند،  ــتاها یا ش روس
ــت که  ــا این اس ــرا روی آنه ــکل ف مش
ــا در پی تهیه  ــکونت گزینند؟ آنه کجا س
ــکن، به لحاظ  ــن جهت احداث مس زمی
ــهر به این  ــیه و اطراف ش ــی حاش ارزان
ــد و مناطقی را  ــا روی می آورن منطقه ه
ــکیل می دهند که رفته رفته تبدیل به  تش
ــود با حاشیه های مملو از   شهری می ش
سکونتگاه های غیر رسمی. حاشیه نشینی 
به اقدامی گفته می شود که افراد را از یک 
ــه جایی نزدیک  ــط بدون امکانات ب محی
ــه نه در دل  ــاند. البت به امکانات می کش
ــدرن برای زندگی. به  امکانات و ابزار م
عبارتی بسیاری از افراد هم دیده شده اند 
ــی خود رضایت کامل  که از وضع زندگ

ندارند.
ــد و ترجیح  ــهر ها زندگی می کنن در ش
می دهند به حاشیه شهرها بروند اما آنها 
هم شهروند به حساب آیند. وضع زندگی 
تمام کسانی که در جامعه شهری ساکنند 
ولی از نظر درآمد، بهره گیری از امکانات 
ــر  ــرایط نامطلوبی به س و خدمات در ش
ــت  ــد مصداق همین موضوع اس می برن
در واقع کلیه کسانی که از حالت تولیدی 

گذشته خود بیرون آمده و 
ــازاد نیروی  به صورت م
انسانی در حاشیه شهرها 
ــد، در  ــکنی می گزینن س
ــیه نشینان قرار  زمره حاش
می گیرند. هنگامی که در 
روستاها و شهرستان های 
کافی  ــات  امکان کوچک 

ــتاندارد  ــب و اس ــد وخدمات مناس نباش
ــک مردم آن حوزه به  ــود، بی ش ارائه نش
زندگی در شهرهای بزرگ و کالنشهرها 
می اندیشند و این تفکر با یک مهاجرت 
ــیه  ــود. حاش خیلی راحت عملی می ش
ــیه  ــود می آید و حاش ــه وج ــینی ب نش
ــود به مراکزی  شهر ها هم تبدیل می ش
ــیب های اجتماعی به دلیل  ــه انواع آس ک
ــئوالن در آن موج  عدم نظارت کافی مس
می زند. کالنشهرهایی چون تهران، مشهد 
و اصفهان مملو از آسیب هاست. اعتیاد، 
ــرقت و...از  ــاق خرد مواد مخدر، س قاچ
جمله موردهایی است که ساکنان حاشیه 

کالنشهر ها با آن رو به رو هستند.
ــناس امور  ــه )آسیب ش علی اصغر توش
اجتماعی( می گوید: حاشیه نشینی یعنی 

زندگی خارج از متن شهر.
ــهر در جامعه  این خارج بودن از متن ش
پیشرفته، به معنای بودن در آرامش است. 
ــود،  ــهر خارج می ش ــی فردی از ش وقت
ــلوغی شهر دور شود و  می خواهد از ش
از قضا بیشتر حومه نشین ها از قشر مرفه 
جامعه هستند. در این نوع کشورها حاشیه 
نشینی دور بودن از امکانات زندگی است؛ 

امکاناتی که حتی در نگاه 
ــت، اما  کلی ضروری اس
موجود نیست. حومه شهر 
در جوامع پیشرفته و غربی 
محل مناسبی برای زندگی 
است، اما در محیط جهان 
سوم این طور نیست. در 
واقع اینجا، جایی است که 

هیچ امکانات زندگی به آن نمی رسد.
و  ــزه  ب ــاره  درب او  ــا  ب ــا  م ــوی   گفتگ
ناهنجاری هایی است که از حاشیه شهر 
ــد. یکی از علت های  به متن آن می رس
مهاجرت به شهرها، کسب شغل و درآمد 
ــب است. به عبارت دیگر  خوب و مناس
ــخص مهاجر در محل سکونت قبلی  ش
ــغلی نداشته و یا اگر صاحب  خود، یا ش
ــت  ــب وضعی مناس را  ــوده آن  ب کاری 
جسمانی، مالی و یا شخصیتی خود نمی 
ــاس به منظور یافتن شغل  داند. براین اس
ــهرها شده  ــب و پردرآمد راهی ش مناس
ــخص موقع ورود به شهر  ــت. این ش اس
ــود و به غیر  ــوب می ش یک بیکار محس
ــتیبان در  از اندک افرادی که حامی و پش
شهر به صورت موقت وجود دارد، بقیه از 
این حامی هم محروم هستند و باید خود 
ــغل برآیند. یافتن  ــدد پیدا کردن ش درص
ــواد و یا  ــغل هم به جهت نداشتن س ش
تخصص در حرفه ای از خدمات شهری، 

مشکل را دو چندان می کند. 
زیرا در فن و حرفه ای تخصص نداشته 
و استعداد و قابلیت آنها پرورش نیافته و 
به آسانی جذب بازار کار نمی شوند و در 

ــتغال به کار به اندک بهانه ای  صورت اش
از کار بیکار می شوند.

ــای زندگی  ــرای تأمین هزینه ه ناچار ب
ــاغل کاذب روی می آورند.  ابتدا به مش
ــب درآمد بیشتر  ــه کس اما چون با اندیش
 به شهر وارد شده و این خواسته برآورده 
ــه راه دیگری برای  ــود، در اندیش نمی ش
ــود، و این همان  ــب درآمد خواهد ب کس
ــاز رفتارهای خالف هنجارهای  نقطه آغ
ــماعیل قرایی مقدم  ــت. اس اجتماعی اس
)جامعه شناس( می گوید: حاشیه نشین ها 
ــتند که در تمام کشورهای  ــانی هس کس
ــهرهای  ــیه و اطراف ش ــان در حاش جه
ــتر آنها  ــی می کنند و بیش ــزرگ زندگ  ب

مهاجرند.
ــه خود را  ــیه، فرهنگ مخصوص ب حاش
ــیوه زندگی  ــن فرهنگ یک ش دارد و ای
ــینی بازتاب  ــیه نش ــت. فرهنگ حاش اس
ــای پایین اجتماع  ــیوه زندگی طبقه ه ش
ــول با نام فرهنگ  ــت که به طور معم اس
ــود. تا حدودی بیشتر  فقر شناخته می ش
ــورهای جهان )پیشرفته یا عقب نگه  کش
داشته شده( دوره هایی از حاشیه نشینی 
ــهرهای خود تجربه کرده اند اما  را در ش
ــکل اصلی در کشورهای جهان سوم  مش
ــت. آنجایی که هنوز افراد برای  نهفته اس
دستیابی به آمال خود به شهرها می آیند 
ولی هیچ گونه امکاناتی را در آن به دست 

نمی آورند.
ــت که  ــا پرواضح اس ــور م ــا در کش  ام
نمی توان در بسیاری از روستاهای کشور 
ــات الزم و کافی را به  ــون امکان هم اکن
سرعت مهیا کرد و نمی توان انتظار داشت 
ــی کردن دارند  ــتائیان که حق زندگ روس
ــکل های  ــرایط بمانند و با مش در آن ش
ــتن آب، گاز و ابزار  مهمی از جمله نداش
ــی   ارتباطات و امکانات درمانی و آموزش

کنار آیند. 
قرایی مقدم برای حل این مشکل و کمتر 
ــردن خطر ارتکاب جرم این موردها را  ک
ــنهاد می دهد: باید سطح آموزش و  پیش
ــاروری را کاهش  ــرورش را باال برد، ب پ
ــهرهای  داد و قطب های صنعتی را از ش
ــر منتقل  ــهرهای کوچک ت ــزرگ به ش ب
ــاکنان شهرهای کوچک و  کرد تا برای س
ــتائیان فرصت اشتغال به وجود آید  روس
ــته آنان  ــه از مهاجرت ناخواس  و در نتیج

جلوگیری شود.

در گفتگو با مهر اعالم شد:
 70 درصد خانواده ها كمتر 
از 50 درصد تفاهم دارند 

ــز مطالعات  ــی مرک ــهال کاظمی پور )معاون پژوهش ش
ــه 70 درصد  ــیه( با بیان اینک ــیا و اقیانوس جمعیتی آس
ــر از 50 درصد تفاهم دارند، در گفتگو  خانواده ها کمت
ــیختگی  ــزود: نباید طالق را معیار از هم گس ــا مهر اف ب
ــل،  مقاب ــم و در  کنی ــی  تلق ــت  ــی و شکس خانوادگ
ــرایط بد زندگی می کنند موفق   خانواده هایی را که با ش

بدانیم. 
ــا خانواده هایی که از  ــتی نیست، چه بس این معیار درس
ــده اند وضعیت بهتری از خانواده  هایی  یکدیگر جدا ش
ــا به دالیلی از  ــی می  کنند دارند، اما بن ــه با هم زندگ ک

یکدیگر جدا  شده اند. 
وی با بیان اینکه 50 درصد ازدواج های منجر به طالق 
در چهار سال اول زندگی مشترک اتفاق می افتد، گفت: 
علت ناپایداری ازدواج ها عدم تجانس است، هراندازه 
ــواد و موقعیت  ــطح س ــد و س که جامعه همگن تر باش
ــان باشد، به دوام یک زندگی  طبقاتی هر دو طرف یکس

مشترک کمک می کند. 
خانواده هایی که در آنها تزلزل و  اغتشاش وجود دارد اما 
ــده اند، به طالق پنهان دچار می شوند  به طالق ختم نش
و به همین دلیل نباید معیار، ادامه زندگی مشترک باشد 

بلکه باید خانواده های منسجم الگوسازی  شوند. 
کاظمی پور گفت: در مرحله اول  دختر و پسر یکدیگر 

ــز باید با  ــا نی ــس از آن خانواده ه ــا پ ــندند ام را می پس
ــوند و در یک سطح باشند، هم سطح  ــنا ش یکدیگر آش
ــرف اول را  ــودن خانواده ها نیز ح ــم فکر ب ــودن و ه  ب

می زند. 
ــیا و  ــات جمعیتی آس ــز مطالع ــی مرک ــاون پژوهش مع
ــی از دخترها تمایل دارند  ــیه تصریح کرد: خیل اقیانوس
ــاب کنند که از هر لحاظ  ــری انتخ مردی را برای همس
ــت که  ــد اما باید به این نکته نیز توجه داش ایده  آل باش
ــابه همسر  ــرایطی مش ــت خود دختر نیز در ش الزم اس
ــته باشد تا در آینده اختالف های فکری  خود قرار داش
ــی زندگی  آنها  ــث جدایی و فروپاش ــا طبقاتی باع  و ی

نشود.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی 
جوانان معتقد است که با توجه به اینکه 
ــون نفر از جمعیت  در حدود 600 میلی
چین را جوانان تشکیل می دهند، ایران 
می تواند از تجربه های این کشور برای 
ــتفاده  ــزی در حوزه جوانان اس برنامه ری
کند. او توضیح می دهد که چین به خوبی 
ــتعدادهای جوانان خود  ــته از اس توانس
ــورش استفاده  در جهت شکوفایی کش
ــن ازدواج را در این  ــد و همچنین س کن
کشور پایین نگه دارد، بنابراین همکاری 
سازمان ملی جوانان با فدراسیون جوانان 
جمهوری خلق چین می تواند مفید باشد. 
ــان دارد که  ــه او به این نکته نیز اذع البت
چین جزو کشورهایی است که با ایران 
ــادی و تجاری  ــکاری نزدیک اقتص هم
ــبات  دارد و هر چه ایران بتواند در مناس
فرهنگی و اجتماعی نیز با آنها نزدیک تر 
ــود، رابطه ایران و چین از ماندگاری  ش

بیشتری برخوردار می شود. 
ــا ایلنا گفت:  ــز کرمی در گفتگو ب پروی
ــان، تفاهم نامه ای را  ــازمان ملی جوان س
ــبات  ــال در موضوع مناس به مدت 6 س
ــور با کشور چین منعقد  جوانان دو کش

کرده است. 
ــور  ــه داد: برای اینکه بین دو کش او ادام
همکاری برقرار شود، ابتدا آن دو کشور 
ــد که به طور  ــد تفاهم نامه امضا کنن بای
ــه دیدگاه ها و نقطه  معمول در تفاهم نام
ــا نوع و میزان  ــای کلی در رابطه ب نظره
ــود و بعد از  ــخص می ش همکاری مش
ــی تفاهم نامه به مرحله  آن، برنامه اجرای
اجرا گذاشته می شود. در برنامه اجرایی 
ــد  هم زمان، مکان و چگونگی آمد و ش
هیأت دو کشور مشخص می شود. معاون 
فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان 
تصریح کرد: این تفاهم نامه بین »خه جون« 
که، معاون فدراسیون جوانان جمهوری 
خلق چین و معاون فرهنگی سازمان ملی 
جوانان که بنده هستم منعقد شده و قرار 
ــت برنامه اجرایی آن حداکثر ظرف  اس

مدت 6 ماه نوشته شود. 
معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی 
ــاس این تفاهم نامه  جوانان گفت: بر اس
ــران و چین در  ــور ای ــت کش ــرار اس ق

ــر دو در  ــازمان های بین المللی که ه س
آن عضویت دارند کارهای مشترکی در 
ــام دهند. کرمی ادامه  حوزه جوانان انج
ــن از تعادل  ــران و چی ــبات ای داد: مناس
ــت و  ــت خوبی برخوردار اس و موقعی
ــان در عرصه  ــازمان ملی جوان ورود س
همکاری های مشترک با کشور چین در 

حوزه جوانان بسیار خوب است. 
معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی 
ــور  جوانان گفت: با توجه به فضای کش
چین و اینکه این کشور دارای جمعیت 
ــیار باالیی است، میانگین سن  جوان بس
ــال و  ــران آنها 22 س ــن دخت ازدواج بی
ــال و نیم است  ــران 24 س نیم و بین پس
ــت که چین  ــان دهنده آن اس و این نش
ــتای  ــبی را در راس ــت های مناس سیاس
ــرده و برنامه  ــاذ ک ــان اتخ ازدواج جوان
تبلیغی خوبی را ارائه کرده است و ما هم 
باید از تجربه های آنها استفاده کنیم و در 

همان جهت حرکت داشته باشیم. 
کرمی ادامه داد: همچنین چینی ها در به 
کارگیری و کشف استعدادهای جوانان 
در زمینه توسعه کشورشان، موفق عمل 
ــتفاده از تجربه آنها مفید  ــد و اس کرده ان

است. 
ــای  ــای موضوع ه ــه داد: منه وی ادام
ــازماندهی  ــأله س اعتقادی، چین در مس
ــت و همخوانی نزدیکی با  جوانان قراب
ــران دارد و ایران می تواند از تجربه و  ای
ــته های آنها و چگونگی تعامل این  داش
ــور با جوانان تجربه های خوبی به  کش
ــت آورد. کرمی در پاسخ به این که  دس
ــبت به مراودات فراوان ایران با  مردم نس
چین حساس شده اند و اینکه تمام بازار 
ــده است از کاال های چینی،  ایران پر ش
ــایندی ندارند، بنابراین  ــاس خوش احس
ممکن است از اینکه سازمان ملی جوانان 
هم با کشور چین تفاهم نامه امضا کرده، 
ــند، گفت: ایران به جزء با  خرسند نباش
ــوری که  ــتی، با هر کش رژیم صهیونیس
ــت که تفاهم نامه امضا  بخواهد آزاد اس
ــی برای امضا  ــد و بنابراین هیچ منع کن
تفاهم نامه بین سازمان ملی جوانان ایران 
و فدراسیون جوانان جمهوری خلق چین 

وجود ندارد.
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2پسر بچه گرداننده باند سرقت موتورسيکلت

حوادث آتش نشانی 

وزير علوم، تحقیقات و فناوری: 

آيين نامه پذيرش دانشجوی دكترا به شيوه نيمه متمركز، تا پايان هفته ابالغ می شود
ــا تغییرهایی  ــال ب ــون دکترای نیمه متمرکز از امس آزم
ــجو و اجرا توسط سازمان  در چگونگی پذیرش دانش

سنجش آموزش کشور برگزار می شود. 
ــدن  ــاوری از نهایی ش ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــر داد و  ــرای نیمه متمرکز خب ــون دکت ــن نامه آزم آیی
ــیوه  ــجوی دکترا به ش ــت: آیین نامه پذیرش دانش گف
ــگاه ها ابالغ  ــه دانش ــان هفته ب ــا پای ــه متمرکز ت  نیم

می شود. 
به گزارش ایلنا، کامران دانشجو )وزیر علوم، تحقیقات 
ــنواره فارابی در  ــیه برگزاری جش و فناوری( در حاش
ــاره به برگزاری آزمون دکترای  جمع خبرنگاران با اش
ــن نامه این  ــاری گفت: آیی ــال ج ــه متمرکز در س نیم
ــال مطالعه آن  ــم اکنون در ح ــده و ه  آزمون نهایی ش

هستم. 

وی اظهار داشت: پس از مطالعه و تأیید این آیین نامه، 
تا پایان هفته برای اجرا به دانشگاه ها ابالغ می شود. 

جزئیات تغییر این آزمون طی آیین نامه ای در معاونت 
ــده که پس  ــی وزارت علوم تدوین و نهایی ش آموزش
ــری ابالغ  ــگاه های مج ــر علوم به دانش ــد وزی از تأیی

می شود. 
ــجوی دکترا  ــاس آیین نامه جدید، پذیرش دانش بر اس
ــال دارای دو مرحله برگزاری آزمون و مصاحبه  از امس
ــامل آزمون زبان،  ــت که ش ــگاه های مجری اس دانش
استعداد و درس های مشترک تحصیلی است. پذیرفته 
ــه برابر ظرفیت این آزمون از سوی سازمان  شدگان س
ــگاه ها معرفی  ــرش نهایی به دانش ــنجش برای پذی س
می شوند و دانشگاه ها از میان این تعداد، دانشجویان 

دکترا را پذیرش می کنند.

ــرقت  ــاله اش باند س ــت 13 س ــاله و دوس ــر 11 س پس
موتورسیکلت راه انداخته بودند. 

شاهین 11 ساله که جثه بسیار ریز و ضعیفی دارد و حاصل 
ازدواج نافرجام والدین خود و فرزند طالق است، چندی 
قبل در جریان آخرین سرقتشان هنگامی که همراه دوستش 
ــاله( موتورسیکلتی را از مقابل مغازه ای در  اردالن )13 س
ــت صاحب موتورسیکلت  جنوب تهران دزدیدند، به دس
ــتش با موتورسیکلت مسروقه موفق  به دام افتاد. اما دوس

به فرار شد. 
ــس  ــم پ ــرت عبدالعظی ــری 172 حض ــوران کالنت مأم
ــت و با  ــم را بازداش ــرقت، مته ــل س ــور در مح از حض
ــتگیر  ــت فراری اش را هم دس  راهنمایی های او همدس
ــرقت پنج  ــتین بازجویی ها به س ــا در نخس ــد. آنه کردن

موتورسیکلت فقط با هدف تفریح اعتراف کردند. 
اما اردالن در تحقیقات بعدی راز سرقت های دیگر »شاهین« 
را فاش کرد و گفت: من و شاهین دوست و همسایه هستیم. 
ــارق حرفه ای است و تاکنون نیز دست کم 30  او یک س
موتورسیکلت دزدیده و به یک موتورساز فروخته است. 
ــیکلت نیز 10 هزار تومان گرفته است.  بابت هر موتورس
چندی قبل هم او مرا تشویق به سرقت موتورسیکلت کرد که 
 وسوسه شده و قبول کردم تا فقط برای تفریح همراهی اش 

کنم. 

ــه زده و  ــن ترتیب در خیابان های جنوب تهران پرس بدی
ــیکلت های رها شده در کنار خیابان را به راحتی  موتورس

سرقت می کردیم.
بدین ترتیب هر دو متهم در حضور قاضی روحانی از شعبه 
ــرقت ها اعتراف  ــتان ری، به س 106 دادگاه اطفال شهرس
ــاهین که از وضعیت پسرش به شدت ابراز  کردند. پدر ش
تأسف می کرد درباره زندگی نابه سامانشان گفت: پس از 
تولد »شاهین« مادرش سر ناسازگاری گذاشت و به بهانه 

دریافت مهریه و نفقه مرا 5 سال به زندان انداخت. این در 
حالی بود که همسرم از ابتدای زندگی یک فرد بیمار بود و 

رفتارهایش نیز تحت کنترلش نبود. 
اما من به خاطر رضای خدا و 2 فرزندمان همچنان حاضر 
ــته اذیتم  به زندگی بودم. اما تحت تأثیر خانواده اش پیوس
ــاهین  ــرد و فرزندانمان را نیز کتک می زد. وقتی ش می ک
ــد و من نیز همچنان در زندان بودم، همسرم  ــاله ش 3 س
دادخواست طالق داد و دادگاه هم با درخواستش موافقت 
ــدرش رفت و  ــراه دخترم به خانه پ ــرد. بعد هم او هم ک

نگهداری از شاهین را مادرم بر عهده گرفت. 
وقتی از زندان آزاد شدم، سعی کردم با کار و تالش فراوان 
ــبی فراهم کنم. اما شاهین همیشه  برای فرزندانم رفاه نس
ــراغ مادرش را می گرفت ولی مادرش حاضر به دیدن  س

او نیست. 
با وجود اینکه شاهین از شاگردان نمونه مدرسه اش است 
ــکل های زندگی مان چندین بار سرقت  اما به خاطر مش
 کرده که با پیگیری و جلب رضایت شاکی ها او را نجات 

دادم. 
ــد. در حال  ــرقت ش ــوس که باز هم مرتکب س ــا افس ام
ــتور قضایی روانه کانون  ــاهین و دوستش با دس حاضر ش
 اصالح و تربیت شدند و تحقیقات پلیسی از آنها همچنان 

ادامه دارد.

 زاينده رود
 یک تانکر 20 هزار لیتری بنزین با چند خودرو در 
خیابان امام خمینی رو به روی پارک قلمستان و در ساعت 
ــانی از  ــورد کرد که نیروهای آتش نش ــه، برخ 23:17 دقیق
ــتگاه به محل اعزام شدند و خوشبختانه خطر رفع  دو ایس
شد. همچنین علت این تصادف توسط پلیس راهنمایی و 

رانندگی در دست بررسی است.

 یک مغازه تعمیرات تلویزیون در خیابان محتشم کاشانی 
در ساعت 3:6 دقیقه صبح دچار حریق شد که علت حریق 
ــت مواد نفتی گزارش شده است اما با حضور به موقع  نش

پرسنل آتش نشانی در محل، حریق کنترل گردید.
ــیلنگ روی سیلندر سبب حریق یک  ــت بنزین از ش  نش
پیکان سواری در ساعت 9:57 دقیقه صبح در میدان آزادی 
شد که با حضور به موقع آتش نشانی اقدام های الزم انجام 

ــازمان آتش  ــزارش مدیر روابط عمومی س ــه گ پذیرفت.ب
نشانی اصفهان، در روزهای گذشته 11 حادثه و 11 حریق 
ــت. خوشبختانه در این موردها  در اصفهان اتفاق افتاده اس
فوت گزارش نشده و از میان 4 نفری که دچار حادثه شدند 
ــانی نجات یافتند؛ تنها یک نفر  ــط پرسنل آتش نش و توس
 مصدوم بود که برای انجام اقدام های درمانی به بیمارستان

اعزام شد. 

منهاي موضوع های اعتقادي، چين در مورد 
مسأله جوانان به ايران نزديک است

ــر با علم و  ــروقه اگ خریدار اموال مس
اطالع از اینکه اموال مسروقه بوده آنها 
را خریداری یا مخفی کند، به مجازات 
ــال و تا  ــه س ــش ماه تا س حبس از ش
ــود. به  ــالق محکوم می ش 74 ضربه ش
ــور معمول پس  ــزارش فارس، به ط گ
ــرقت صورت گرفت سارق  از آنکه س
یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال 
ــرقت،  ــتر هدف از س برمی آیند و بیش
تحصیل و به دست آوردن وجه است. 
البته گاهی اوقات هدف سارق استفاده 
ــت. برای  ــروقه هم اس از عین مال مس
ــرقت اسلحه یا اتومبیل  مثال پس از س
ــکاب جرم قتل یا حمل  آنها را در ارت
ــتفاده می کند. در اصل  ــواد مخدر اس م
سارق هنگامی دست به سرقت می زند 
ــته باشد  که از فروش آنها اطمینان داش
و متأسفانه افرادی حرفه ای بدون آنکه 
ــته باشند اموال  ــی در سرقت داش نقش
مسروقه را از سارق یا سارقان به قیمت 
ــد و از این راه  ناچیز خریداری می کنن
ــت می آورند.  ــاری به دس درآمد سرش
ــم که آقایان الف و ب لوازم  فرض کنی
منزل ج را در تهران سرقت و آن اموال 
ــند.  ــن به آقای د می فروش را در ورامی
ــت  در این پرونده آقای ج برای به دس
آوردن اموال خود چه حقوق و وظایفی 
ــئولیت هر یک از سارقان و  دارد و مس

مالخر چیست؟ 
ــاکی باید زمان و مکان سرقت و   ش
ــرقت رفته در  ــی را که از او به س اموال

شکایت بیاورد. 
 چنانچه مشخص شد سارقان اموال 
را نزد دیگری مخفی و پنهان کرده اند یا 
ــاندند با همکاری  آنها را به فروش رس
ــایی و  آنان محل نگهداری اموال شناس
ــتان  اگر اموال در حوزه قضایی شهرس
ــال: ورامین(  ــرای مث ــد )ب دیگری باش
ــف  ــا نیابت قضایی محل، اموال کش ب

توقیف می شود. 
ــاکی و عدم وجود   با درخواست ش
ــدم ضرورت  ــرای اموال و ع مدعی ب
ــام  ــتور مق ــا دس ــا، ب ــداری آنه نگه
ــه برگردانده  ــوال به مالباخت  قضایی ام

می شود. 
ــود آقای »د« در ورامین   اگر ثابت ش
با علم و اطالع از اینکه اموال مسروقه 
بوده آنها را خریداری یا مخفی کرده، به 
مجازات حبس از شش ماه تا سه سال 

و تا 74 ضربه شالق محکوم می شود. 
 اگر ثابت شود آقای د حرفه اصلی اش 
ــروقه است  خرید و فروش اموال مس
ــالق  ــال حبس و 74 ضربه ش به 3 س
محکوم می شود یعنی بیشترین مجازات 

مقرر قانونی درباره او اعمال می شود. 
ــای د اطالعی  ــود آق ــر ثابت ش  اگ
ــته تبرئه  ــروقه بودن اموال نداش از مس

می شود. 
پرسش: با فرض اثبات بی گناهی آقای 
ــد اموال  ــرده در ازای خری ــر نامب د اگ
وجهی به سارقان داده باشد آیا می تواند 

از اموال مسروقه برداشت کند؟ 
ــخ: عین مال مسروقه که در دست  پاس
هرکس باشد مالباخته حق دارد آنها را 
ــروقه  بازپس گیرد و خریدار اموال مس
ــات بی گناهی اش فقط  ــورت اثب در ص
ــارقان را دارد آن هم  حق مراجعه به س
نه از طریق کیفری، بلکه باید علیه آنان 
ــت حقوقی  ــق مقررات دادخواس مطاب
ــده را از  تنظیم کند و وجه پرداخت ش
ــد. بنابراین مالخر هیچ  ــان مطالبه کن آن
حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی 

اگر بابت آن وجهی داده باشد. 
ــرقت در تهران  ــش: اگر عمل س پرس
ــروقه در ورامین یا  ــال مس ــد م و خری
ــد به  ــهر دیگری صورت گرفته باش ش
ــیدگی  ــوع در تهران رس ــر دو موض  ه

می شود؟ 
ــرقت مستقل از  ــخ: خیر، جرم س پاس
ــت  ــروقه اس تحصیل و خرید مال مس
ــا خرید مال  ــر کجا که تحصیل ی و ه
ــروقه انجام گرفته باشد، دادسرا و  مس
ــهر صالح به رسیدگی  دادگاه همان ش

است. 
ــش: اگر عین مال مسروقه از بین  پرس
رفته باشد فرض کنیم که مال مسروقه 
اتومبیلی بوده که اوراق شده آیا شاکی 
ــت آوردن بهای مال خود  برای به دس

باید دادخواست حقوقی بدهد؟ 
ــرقت، قانون  ــخ: خیر، در مورد س پاس
ــرده تا هنگامی که  دادگاه را موظف ک
عین مال مسروقه از بین رفته و موجود 
نیست سارق را به رد مثل یا قیمت آن 
مال ملزم کند و اگر سارق از پرداخت آن 
عاجز بود با درخواست شاکی تا زمان 
پرداخت مثل یا قیمت مال در بازداشت 
ــته شود حتی اگر مدت حبس  نگه داش

سارق به پایان رسیده باشد. 

مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال براي 
خريدارن اموال مسروقه

جامعه

برگرداندن چك 20 ميليون ریالي 
توسط دانش آموز كاشاني

288 تعاوني در آران  و بيدگل 
فعاليت دارد

جمع آوري 17 هزار حلقه فيلم 
غيرمجاز در چهارمحال و بختياري 

سنجش سالمت چشم 34 هزار 
كودك در چهارمحال و بختياري

براي نخستین بار در كشور 
 تاسيس دانشگاه تخصصي 
اهل بيت )ع( در اصفهان 

در اقدامی دانش آموز کاشانی که در مسیر مدرسه، 
یک برگ چک 20 میلیون ریالی را پیدا کرده بود، 

با امانتداری آن را به صاحبش برگرداند.

رئیس اداره تعاون آران و بیدگل از فعالیت 288 تعاونی 
از کشاورزی،  اعم  اقتصادی  در بخش های مختلف 
صنعت و خدمات در این شهرستان خبر داد.جواد صدیقیان 
در گفتگو با فارس اظهار داشت: از این تعداد تعاونی 46 
درصد آنها در مدت 25 سال و 54 درصد از آن در پنج سال 
اخیر و در دولت نهم و سال نخست دولت دهم تشکیل 

شده است. 

کارشناس سمعی و بصری و امور سینمایی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خواستار کنترل 
والدین بر عالقه مندی فرزندان در حوزه سینما شد.شهرام 
آوری  جمع  طرح  اجرای  از  فارس  با  گفتگو  در  فرجی 
سی دی ها و فیلم های غیرمجاز از ویدئو کلوپ ها و مراکز 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  فرهنگی  های  عرضه محصول 
اجرای این طرح گام بلندی در حمایت از پدیدآورندگان 

محصوالت فرهنگی و هنری است. 
وی افزود: در همین راستا در سه ماهه دوم امسال افزون بر 17 
هزار و 405 حلقه فیلم غیرمجاز موجود در ویدئو کلوپ های 

استان بررسی و جمع آوری شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با اجرای طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم، سالمت چشم 34 هزار کودک در این استان سنجیده 
می شود.سیاوش احمدی  در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
طرح غربالگری سالمت چشم کودکان یک تا شش ساله در 
این استان همزمان با سراسر کشور از نخستین روز آبان ماه 

در این استان در حال اجراست.

گفت:  اصفهان  استان  اسالمي  تبلیغات  دفتر  رئیس 
دانشکده تخصصي اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 

براي نخستین بار در کشور در اصفهان تأسیس مي شود.

بر اساس مطالعه های 
انجام شده، ۵8 شهر 

از كشور دارای معضل 
حاشيه نشينی هستند. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ــت: در برنامه  ــی در گفتگو با فارس اظهار داش ــد نصراصفهان محم
ــاالنه داریم  ــت درصدی تولید س ــد هش ــاورزی سعی در رش کش
ــتیم. وی  ــالی هایی مواجهه هس ــال اخیر با خشکس ــه در چند س ک
ــتان اصفهان، افزود: در چند  ــالی در اس ــاره به بحران خشکس با اش
ــا  35 درصد کاهش  ــالی های پیاپی ب ــت خشکس ــال اخیر به عل س
ــه  رو  ــان رو ب ــتان اصفه ــاورزی در اس ــای کش ــد محصول ه  تولی

بوده ایم. 
ــاورزی با بیان اینکه در چند سال اخیر  قائم مقام سازمان جهاد کش
ــالی و کمبود بارندگی روبه رو بوده است،  استان اصفهان با خشکس
ــعی داریم که  ــت: با برنامه ریزی جدید و مدیریت آب س بیان داش
ــه تولید نرمال در  ــیم و با مدیریت آب ب ــته باش کاهش تولید نداش

سال برسیم. 

ــعه  ــاورزی صنعتی توس ــعه کش ــان اینکه در جهت توس ــا بی وی ب
ــت، بیان  ــتان در حال اجراس ــطح اس ــت های گلخانه ای در س کش
ــاورزی  ــزه کش ــت مکانی ــک صنع ــه ای ی ــعه گلخان ــت: توس داش
ــاورزی را محقق  ــتر کش ــد بیش ــم، تولی ــن ک ــا زمی ــه ب ــت ک  اس

می کند.
نصراصفهانی همچنین به استفاده از روش های مکانیزه در دامپروری 
و شیالت اشاره کرد و افزود: استفاده از روش های مختلف مکانیزه 
در دامپروری و شیالت نیز هزینه ها را کاهش داده و تولید و درآمد 

را افزایش می دهد. 
ــان از حمایت مطلوب  ــاورزی اصفه ــازمان جهاد کش قائم مقام س
ــتفاده از روش های مکانیزه در کشت محصول های  دولت برای اس
کشاورزی خبر داد و گفت: یارانه های مطلوب و تسهیالتی با چهار 
درصد سود به متقاضیان استفاده از روش های مکانیزه در کشاورزی 

و دامپروری ارائه می شود. 
ــاورزی  ــا و ارائه خدمات کش ــی، ارائه تولیده ــکیل تعاون وی تش
ــتــان  ــاورزی اس ــه کش ــرفت عـــرص ــی در پیش ــام مهم  را گــ

دانست.

فرماندار شهركرد خبر داد:
تخصيص 67 درصدی اعتبارات 

ملک دارايی های سرمايه ای 
در شهركرد

ــورای اداری این شهرستان اظهار داشت:  ــعید زمانیان در نشست ش س
ــفر رئیس  ــا توجه به اینکه 67 درصد اعتبارات پروژه های مصوب س ب
ــده است، بر همین اساس  ــتان تخصیص داده ش جمهور به این شهرس
ــریع تر پروژه های محوله  ــی اداره ها موظف به اجرای هر چه س تمام
ــد گزارش  ــتان بای ــه اداره های شهرس ــا تأکید بر اینک ــتند. وی ب هس
ــتگاه های اداری این  ــش ماهه خود را ارائه کنند، گفت: دس عملکرد ش
ــده هستند تا  ــتان موظف به اجرای پروژه ها در زمان تعیین ش شهرس
ــیدن فصل بارش و بارندگی روند اجرایی این پروژه ها  پیش از فرارس
ــاماندهی شده باشد. زمانیان خاطرنشان کرد: بر همین اساس از هفته  س
آینده جلسه های کنترل تخصیصی پروژه ها بخش به بخش با حضور 
شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان برگزار شود و شهرداران و 
شوراهای این شهرستان باید در راستای جذب اعتبارات و پیشرفت روند 
اجرایی پروژه ها پاسخگو باشد. فرماندار شهرستان شهرکرد تصریح کرد: 
ــتگاه ها و نهادهای شهرستان باید گزارش  ــاس تمامی دس بر همین اس
دقیقی از میزان جذب اعتبارات مصوب سال 89، میزان سرمایه گذاری 
ــد. زمانیان تأکید کرد: در  ــرفت اجرایی و عملیاتی کار ارائه دهن و پیش
ــارت و کنترل دقیقی در بحث  ــیر نهادهای اجرایی هم باید نظ این مس
میزان تخصیص اعتبارات و پیشرفت پروژه ها داشته باشند. وی با اشاره 
ــتاندار چهارمحال و بختیاری در ارتباط با تسریع در  به تأکید مؤکد اس
روند اجرایی پروژه ها و جذب سرمایه گذاری در این استان گفت: کار 
سرمایه گذاری و اجرایی شدن پروژه های استان باید بدون هیچ وقفه ای 
صورت پذیرد که بر همین اساس در این مسیر با دستگاه های متعلل و 

پیمانکاران متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

به مناسبت هفته صادرات و با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری 
زنگ صادرات در مدرسه های چهارمحال و بختیاری طنین انداز شد. 
ــتاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم نواختن زنگ صادرات در  اس
ــهرکرد در جمع دانش  ــرانه فنی و حرفه ای طالقانی ش هنرستان پس
آموزان این هنرستان اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه اقتصادی 
ــاختی بسیار خوبی انجام شده است بر همین اساس  اقدام های زیرس
ــوان نمونه به طور کامل ملموس در  ــور می توان به عن از بورس کش

این ارتباط نام برد.
ــران در  ــران با وجود بح ــزود: بورس ای ــتانی اف ــی اصغر عنابس  عل
ــد که  ــر جهان همواره در اوج مي باش بورس های مختلف در سراس
نشان پویایی اقتصاد ایران است. وی ادامه داد: بر همین اساس تحریم 
ــکل مواجه  ــدگان فکر می کردند با وجود تحریم بنزین ما با مش کنن
ــر توانمندی های  ــه اقتصاد ایران با تکیه ب ــد، در حالی ک خواهیم ش
متخصصان و اندیشمندان و تولیدکنندگان با هیچ مشکل یا کمبودی 
در این زمینه مواجه نیست. وی افزایش صادرات را نشان دهنده هنر 
ــور دانست و گفت: بر همین اساس باید تمامی سعی و  اقتصادی کش
ــتان و کشور به  ــتای ارتقای میزان صادرات اس تالش خود را در راس

کار ببریم.
عنابستانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس مسئوالن کشوری به دنبال 
ــتند که تراز تجاری ما بدون نفت مثبت و نفت از چرخه تراز  آن هس
ــود. وی میزان صادرات را معیار سنجش خودکفایی  کشور خارج ش
ــت و گفت: صادرات یعنی توان یک ملت برای تولید،  ــور دانس کش
ــتغال، کمک به فناوری های بومی، اعتماد به نیروهای خودمان بر  اش
ــد، می تواند فضای  ــاس صادرات هر چقدر رونق پیدا کن همین اس

داخلی کشور را رونق دهد. 

افزايش سرانه مرسوالت پستي 
در تيران و كرون

علي معیني در گفتگو با فارس در تیران و کرون با اشاره به فعالیت هاي 
انجام شده در حوزه پست اظهار داشت: در سال جاري سرانه مرسوالت 
ــتي افزایش یافته که این افزایش مرسوله به دالیل مختلف از جمله  پس
ــتفاده از دو کارت هاي ارسال مرسوله  توسعه ارتباطات مردمي و یا اس
بوده است. وي افزود: تا پایان سال جاري استفاده از دو کارت  فیزیکي و 
الکترونیکي نهادینه و انجام مي شود که پس از رسیدن به دست گیرنده، 
کارت توسط گیرنده امضا شده و در سیستم ثبت مي شود، عالوه بر اینکه 
کارت دوم به دست ارسال کننده مي رسد، فرد متقاضي مي تواند عملیات 
ــید پستي را در سیستم الکترونیکي پست مشاهده کند. رئیس اداره  رس
ــت این شهرستان از افزایش دفاتر آي سي تي خبر داد و بیان داشت:  پس
این دفاتر خدمات پستي، مخابراتي و پست بانک را انجام مي دهند و در 
خدمات رساني به شهروندان نقش بسیار مهمي دارند. وي به ویژگي هاي 
ــیس و راه اندازي دفاتر آي سي تي اشاره کرد و افزود: با تاسیس این  تأس

مراکز توزیع روزانه مرسوالت در روستاها انجام مي شود. 

علی اکبر آخوندی در گفتگو 
ــت:  ــار داش ــارس اظه ــا ف ب
ــو پاییزه  ــت محصول ج کش
ــد و  ــاز ش ــگان آغ در گلپای
ــذر جو از  ــون 80 تن ب تاکن
ــام نصرت و فجر 30 بین  ارق
ــتان  شهرس این  ــاورزان  کش
توزیع شده است. وی افزود: 
تاکنون یک هزار و 200 هکتار 

از اراضی شهرستان گلپایگان به کشت محصول جو اختصاص یافته 
و این در حالی است که در سال زراعی گذشته 4 هزار و 200 هکتار 
ــتان به کشت محصول جو تخصیص یافته بود.  از اراضی این شهرس
ــزا خبر داد و تصریح  ــت محصول کل آخوندی همچنین از آغاز کش
کرد: در سال زراعی جاری، نزدیک به 32 هکتار از اراضی گلپایگان 
ــم محصول قابل  ــرار گرفته که امیدواری ــت محصول کلزا ق زیر کش

توجهی از این سطح از اراضی برداشت شود. 
ــع بذر به منظور  ــاورزی گلپایگان همچنین از توزی ــر جهاد کش مدی
ــت محصول ها  ــطح زیر کش ــاورزان و افزایش س ــه کش ــک ب کم
ــاورزان  ــذر در بین کش ــرم ب ــه داد: 400 کیلوگ ــرد و ادام ــاره ک اش
ــاره  ــدی همچنین با اش ــت. آخون ــده اس ــتان توزیع ش ــن شهرس ای
ــوب  ــت زعفران محس ــی از محصول های قابل کش ــه یک ــه اینک ب
ــال جاری  ــران از اواخر مهرماه س ــت زعف ــزود: برداش ــود، اف می ش
ــده  ــاورزی گلپایگان آغاز ش ــی کش ــار از اراض ــطح 10 هکت  در س

است. 

گشتی در اخبارروی میز

ــا  علیرضا ذاکر اصفهانی  به گزارش ایمن
ــتای  ــی با مردم روس ــت صمیم در نشس
ــتان اصفهان، با بیان اینکه  برسیان شهرس
کمبود آب برای کشاورزان شرق اصفهان 
مشکل های زیادی به وجود آورده است، 
ــاذ تدابیر  ــوان با اتخ ــت: می ت اظهار داش
ــرایط حیاتی  ــف ش ــای مختل و برنامه ه

کشاورزان و مردم را بهتر از قبل کرد. 
ــیان از  ــتای برس ــت: روس وی بیان داش
ــت اما  ــوردار اس ــی برخ ــرایط بحران ش
ــرمایه گذاران در این  می توان با کمک س
 منطقه و ایجاد اشتغال بر مشکل  آنها فائق

آمد. 
ــغل  ــا بیان اینکه با ایجاد 5 هزار ش وی ب
ــتان اصفهان را  ــکل شرق اس می توان مش
ــکل این منطقه را  ــش داد، افزود: مش کاه

ــتغال در بخش های مختلف کاهش  باید با ایجاد اش
داد و نباید فقط روی مسأله آب پا فشاری کرد.

ــتای برسیان دارای   ذاکر اصفهانی، با بیان اینکه روس

محرومیت های زیادی است، تصریح کرد: 
ــتان اصفهان از ابتدا محرومیت  ــرق اس ش
ــالی  ــرایط خشکس ــته و ش ــادی داش زی
ــتری را برای آنها ایجاد  مشکل های بیش
ــتر  ــت: بیش ــت. وی بیان داش ــرده اس ک
ــیان توسعه  ــتای برس مطالبات مردم روس
ــت که این موضوع را در  مسکن مهر اس
ــتور کار قرارداده ایم. استاندار اصفهان  دس
ــردن یارانه ها  ــرح هدفمند ک در مورد ط
ــون هدفمندی  ــت: اجرای قان اظهار داش
ــت،  یارانه ها  به معنی حذف یارانه ها نیس
ــور ــاختار اقتصادی کش ــه اصالح س  بلک

است. 
ــح این قانون با  ــزود: اجرای صحی وی اف
ــد اقتصاد  ــت و مردم،  می توان همت دول
کشور را شکوفا کند و زمینه سوء  استفاده 

سودجویان را از بین ببرد. 

ــی اداره کل منابع  ــاون حفاظت و امور اراض مع
ــال و بختیاری  ــزداری چهارمح طبیعی و آبخی
گفت: 90 درصد از اراضی منابع طبیعی در این 

استان سنددار شدند.
ــتان با  ــت: این اس ــی ربیعی اظهار داش امام قل
ــون و 650 هکتار  ــاحتی افزون بر یک میلی مس
ــته کوه های زاگرس  واقع در بخش مرکزی رش
ــکیل  ــور را تش ــاحت کش ــک درصد از مس  ی

می دهد.
ــیرین  ــزود: بیش از 10 درصد از آب ش وی اف
کشور در حوزه های آبخیز کارون و زاینده رود 
و قسمتی از حوزه آبخیز دز از این استان تأمین 

می شود.
ــتان  ــاحت اس ــی با بیان اینکه 85 درصد از مس ربیع
ــار از منابع  ــزار هکت ــک میلیون و 400 ه ــادل ی مع
ــت: از این میزان 307  ــکیل می دهد، گف طبیعی تش
هزار هکتار اراضی جنگلی و یک میلیون و 93 هزار 

هکتار مرتع است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تا پایان نیمه 

ــال جاری بر روی 90 درصد از اراضی  ــت س نخس
ــت جمهوری  ــت به نام دول ــند مالکی ــع ملی س مناب
ــالمی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع  اس
و آبخیزداری کشور صادر شده که این امر حفاظت، 
ــالح، احیا و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی را  اص

به وجود آورده است.
ــب قانون ملی  ــدای تصوی ــح کرد: از ابت وی تصری
ــال 1341  ــور در س ــا و مراتع کش ــدن جنگل ه ش
ــی در مدت بیش  ــعه یعن ــوم توس تا پایان برنامه س

ــار یعنی  ــر روی 625 هزار هکت ــال ب از 40 س
ــه چهارم  ــد واز ابتدای برنام ــادل 45 درص مع
ــال 84 تا پایان نیمه نخست  ــعه یعنی از س توس
ــال در مدت نزدیک به پنج سال بر روی 45  س
درصد از اراضی منابع ملی یعنی در سطح 630 
ــده  ــند مالکیت به نام دولت صادر ش  هکتار س

است.
ــطح اراضی منابع طبیعی  ــاره به س ربیعی با اش
سنددار در استان، گفت: در شهرستان اردل 98 
درصد، کوهرنگ 99 درصد، لردگان 84 درصد، 
بروجن 83 درصد و شهرکرد 79 درصد از منابع 

طبیعی سنددار شده است.
ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــرد:  ک ــدواری  امی ــراز  اب وی 
ــر روی 95  ــال جاری ب ــا پایان س ــد موجود ت رون
ــند صادر  ــتان س ــع ملی اس ــی مناب ــد از اراض  درص

شود. 
ــتر  ــع طبیعی عالوه بر اینکه بس ــه داد: مناب وی ادام
ــده در این کره  ــایر موجودات زن ــان وس حیات انس
ــعه در بخش های  ــت به عنوان عامل توس خاکی اس
مختلف دامداری، کشاورزی، صنعت، گردشگری و 

توریست و معدن محسوب می شود.

شهرستان

قائم مقام سازمان جهادكشاورزي 
استان:

كاهش 35 درصدي محصوالت 
كشاورزي اصفهان

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری:
طنين زنگ صادرات در مدرسه های 

چهارمحال و بختياری

مدير جهاد كشاورزي خبر داد:
آغاز كشت محصول جو پاييزه 

در 1200 هکتار از اراضي گلپايگان

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محقق شد:
طراحی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل 

و كنترل گر خودروها

رئیس بنیاد مسکن اردل خبر داد:
پرداخت 8/4 ميليارد ریال 

به متقاضيان مسکن مهر در اردل

در اصفهان
برگزاری مانور در برابر زلزله

گروه صنعتی انتخاب به عنوان 
واحد نمونه استاندارد استان اصفهان 

معرفی شد
زاينده رود

ــامانه ای  ــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان س ــک واحد فناوری در ش ی
ــاوگان خودروها و برقراری امنیت  ــت که نظارت کامل بر ن طراحی کرده اس
ــهرک علمی و تحقیقاتی  آن ها را تأمین می کند. به گزارش روابط عمومی ش
اصفهان، شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا از واحدهای فناوری مستقر در مرکز 
رشد Ict شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سیستم مدیریت ناوگان طراحی 
ــبانه روز، امکان مشاهده موقعیت ناوگان بر  ــت که در هر لحظه از ش کرده اس
روی نقشه با حفظ تاریخچه و جزییات حرکت را بر روی بستر GPRS شبکه 
موبایل و با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی )GPS( فراهم می کند. از 
قابلیت های این سیستم می توان به عالئم هشدار به راننده در صورت تخلف 
از سرعت مجاز، خروج یا ورود به منطقه ممنوعه، درخواست کمک از طرف 

راننده و تعریف مأموریت برای راننده اشاره کرد. 
از دیگر قابلیت های این سیستم، رسم مسیرهای طی شده بر روی نقشه، رسم 
انواع نمودارهای آماری جهت تحلیل عملکرد ناوگان و امکان نمایش ساعات 
کار خودرو است. سخت افزار این سامانه همچنین دارای 4 ورودی دیجیتال، 
ــتم  ــی و یک باتری با ولتاژ 9 تا 36 ولت و مجهز به سیس ــه 32 مگابایت حافظ
ــد. همچنین با سیستم مدیریت  ــرقت و مکان یاب GPS نیز می باش ضد س
ــن کردن خودرو از طریق موبایل وجود   ناوگان دلفین، امکان خاموش و روش

دارد.

رئیس بنیاد مسکن اردل اظهار داشت: تاکنون 51 متقاضی به صورت 
ــهیالت  ــر نیز به صورت گروهی برای دریافت تس ــرادی و 57 نف انف

مسکن مهر در این شهرستان ثبت نام کرده اند.
ــهیالت به  ــر اینکه این بنیاد آمادگی پرداخت تس ــوب صانعی با تأکید ب ای
ــرایط مسکن مهر در این شهرستان را دارد گفت:  تمامی متقاضیان واجد ش
ــارد و 400 میلیون ریال  ــزون بر 8 میلی ــت که تاکنون اف ــن در حالی اس ای
ــکن مهر پرداخت  ــر از متقاضیان احداث مس ــهیالت به بیش از 42 نف تس

شده است.
ــت که می تواند  ــکن مهر تنها طرحی اس همچنین وی ادامه داد: طرح مس
همه مردم و متقاضیان مسکن مهر را صاحب خانه کند، و این طرح یکی از 
بزرگ ترین و مهم ترین طرح های دولت به شمار می رود که در صورت 

پایان عملیات اجرایی آن شاهد حل مشکل بسیاری از مردم خواهیم بود.
ــکل مسکن خواست رئیس جمهور و تحقق  صانعی تصریح کرد: حل مش
ــته عموم مردم است که دولت نهم و دهم با شناسایی نیازمندی های  خواس
ــت. وی با بیان اینکه با حل مشکل  ــده اس مردم با دقت تمام وارد عمل ش
مسکن بسیاری از دغدغه های اجتماعی نیز کاهش می یابد، افزود: دولت 
ــت  ــته اس ــا رویکرد فرهنگی و نگاه جامع به نیازمندی های مردم توانس ب
ــی از مشکل های جامعه به ویژه در حوزه مسکن را حل کند که این  بخش

خود بسترساز حل بسیاری از مشکالت در کشور است.

ــر زلزله با هماهنگی ارزیابی آمادگی نیروهای   مانور آمادگی در براب
ــدادی برای مقابله با حوادث و نحوه خود امدادی و دیگر امدادی  ام

در بیمارستان غرضی اصفهان برگزار شد.
ــه برگزاری این مانور  ــس این مرکز با بیان اینک ــماعیلی رئی دکترحمید اس
ــتان غرضی اصفهان پیشنهاد شده بود افزود: تمرین فعال  ــوی بیمارس از س
ــامانه ارتباطی، ارزیابی سریع، تمرین  ــامانه فرماندهی حادثه، س ــازی س س
ــی، ارزیابی میزان آمادگی برای پاسخگویی  هماهنگی درون و برون بخش
ــوادث و تمرین مهارت های خود امدادی و  ــریع و صحیح در مقابل ح س
ــای کمی برگزاری این  ــدادی در زمان وقوع حوادث از هدف ه ــر ام دیگ

مانور می باشد. 
ــا بیان اینکه برای برگزاری این مانور، کارگروهی در مدیریت بحران  وی ب
ــوان متولی  ــداری اصفهان به عن ــکیل و فرمان ــان تش ــداری اصفه و فرمان
ــتان با محوریت برگزار مانور را به عهده گرفت،  مدیریت بحران در شهرس
ــی نیروهای امدادی موجود  ــنهاد حضور تمام افزود: در این کارگروه پیش
ــکی  ــوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش ــتان از س در شهرس
استان اصفهان مطرح و به تصویب رسید. دکتر اسماعیلی خاطرنشان کرد: 
ــتانداری اصفهان و مدیریت بحران فرمانداری اصفهان  مدیریت بحران اس
ــکی استان های اصفهان، یزد،  مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــرکت کننده در این مانور  ــان و گروه های ش  چهارمحال و بختیاری و کاش

بوده اند. 

 زاينده رود
ــروه صنعتی انتخاب ــن الملل گ ــط عمومی و امور بی ــزارش رواب  به گ
)اسنوا- دوو- بست(، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، انتخاب به عنوان 
واحد نمونه استاندارد استان اصفهان برگزیده و لوح و تندیس این آیین را دریافت 
نمود. محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه انتخاب با بیان اینکه استاندارد و اعمال 
ویژگی های آن در روند تولید کاال نشانگر احترام به حقوق مشتری است، گفت: 
تولیدکنندگان و صنعتگران هوشمند و آینده نگر عرضه کاال و خدمات استاندارد 
ــن ادامه فعالیت اقتصادی خویش می دانند؛ چرا که تولید بی کیفیت و  را ضام
غیراستاندارد به تجربه ناخوشایند مشتری از یک محصول منجر و تصویر منفی 

از تولید کننده ایجاد می نماید.
ــرایط کنونی صنعتگران ایرانی با تولید و عرضه محصوالت با  وی افزود: در ش
کیفیت  استاندارد می توانند اجناس بی کیفیت رقبای خارجی را از میدان رقابت و 

بازار داخلی محو و مردم را به استفاده از تولیدات بومی تشویق و ترغیب کنند.
دیانی همچنین تصریح کرد: استاندارد، توسعه صنعت را به همراه دارد و ما باید با 
تولید کاال و محصوالت جدید و بهره گیری از فناوری های نو سفیری خوشنام و 

معتبر برای معرفی توانمندی های اقتصادی و صنعتی ایران اسالمی عزیز باشیم.
گفتنی است؛ گروه صنعتی انتخاب بزرگ ترین تولید کننده لوازم خانگی به شمار 
ــنوا، دوو، بست به بازار عرضه  می آید که محصول های خود را با برندهای اس

می کند.

استاندار اصفهان:

پا فشاری بر مسأله آب تنها راه حل مرتفع نمودن 
مشکل منطقه شرق اصفهان نیست

معاون اداره كل منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری:
90 درصد اراضی منابع طبيعی چهارمحال و بختياری سنددار شد

زاينده رود
ــانه ای  به گزارش اداره ارتباطات رس
ــهرداری اصفهان، معاونان  روابط عمومی ش
ــهد، قم، کرج، تهران،  عمرانی شهرهای مش
تبریز، زاهدان از تمامی بخش های نمایشگاه 

بزرگ جهاد خدمت رسانی بازدید کردند.
كارهای ب��زرگ با حداق��ل هزینه به 

نمایش گذاشته شده است
معاون فنی وعمرانی شهرداری تبریز در حاشیه 
این بازدید ضمن اشاره به اهمیت بسیار زیاد 
نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی اظهار 
داشت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی با این 
عظمت نشان دهنده ظرفیت های باالی کار 

مدیریت شهری است. 
نمایش��گاه جه��اد خدمت رس��انی كار 

ارزشمندی است
ــهد نیز  ــهرداری مش معاون فنی و عمران ش
برگزاری نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی 
را فعالیت ارزشمندی ترقی و اظهار کرد: در 
این نمایشگاه اسناد گران بهایی با قدمت 100 
ساله شهر در 5 بخش در معرض دید عموم 

قرار گرفته که بسیار شگفت انگیز است.
طب��ع زیباشناس��ی اصفهانی ه��ا در 

نمایشگاه جهاد خدمت رسانی
ــهرداری قم نیز در  ــس کمیته حفاری ش رئی

ــگاه جهاد خدمت رسانی  خصوص نمایش
ــگاهی با چنین  گفت: تاکنون چنین نمایش
ــور  ــعت و ابعادی حتی در پایتخت کش وس
ــگاه می توان  ندیدم به عبارتی در این نمایش
طبع زیبایی و ظرافت معماری اصفهانی ها را 

به وضوح دید.
محمد عباسی ذوق و سلیقه به کار برده شده 
در نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی را 
ــزود: با توجه به این که  بی نظیر خواند و اف
چند ماه قبل از ایستگاه مترو اصفهان بازدید 
کردم برایم بسیار تعجب آور و شگفت انگیز 
است که با چنین ذوق و سلیقه این نمایشگاه 

در این مکان دایر شده است.
نمایشگاه جهاد خدمت رسانی انگيزه 

فعاليت را دو چندان می كند
معاون عمرانی شهرداری کرج نیز نظر خود 
را از این نمایشگاه این گونه بیان کرد: اطالع 
ــفاف در این نمایشگاه بسیار قابل  رسانی ش
ــارکت  ــذا این امر باعث مش ــت ل توجه اس

شهروندان در امور شهر خواهد شد.
کیوان فرصیاد نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 
را در افزایش درآمد شهری، توجه به نگهداری 
ــیار مؤثر دانست و  ــهر و اعتمادسازی بس ش
اذعان داشت: این نمایشگاه منجر به افزایش 

انگیزه در فعالیت های صادقانه می شود.

زاينده رود
دکتر سمیعی نژاد به عضویت 
ــرکـــت  ش ــیج  بس  افتخـــاری 
ــد و در جمع  ــوالد مبارکه درآم ف
آنان اظهار داشت: مایه افتخار من 
بود که عضو بسیج شرکت بشوم 
ــرکت   ــیجیان ش و دیداری با بس
داشته باشم و به عنوان یک عضو 
ــی، مردمی و  ــاد صنعت ــن نه از ای

حاصل والیی قرار گرفتم.
مبارکه  ــرکت فوالد  مدیرعامل ش
ــده در  ــرفت های حاصل ش پیش
ــرکت را تفکر بسیجی یاد کرد  ش
و گفت: این افتخار برای صنعت 
ــور است که این همه بسیجی  کش
ــل کرده و با کفایت در امر  تحصی
 تولید در این شرکت مشغول به کار 

هستند. 
ــاره  ــا اش ــژاد ب ــمیعی ن ــر س دکت
ــم رهبری  ــام معظ ــه بیانات مق ب
ــه  ک ــیجیان  بس ــوص  خص  در 
فرموده اند: دشمنان ما هنوز مردم 
و بسیج ما را نمی شناسند و هیچ 
چیزی نمی تواند جلوی پیشرفت 

ــور را با وجود  و توسعه این کش
ــیجیان بگیرد تصریح نمود: با  بس
ــیجیان در عرصه تولید  وجود بس
ــاءا...  ــور انش صنعت و معدن کش
بحث های توسعه زیربنایی کشور 

حل و فصل خواهد شد.
ایشان به عضویت درآوردن کلیه 
ــیج به  ــرکت را در بس کارکنان ش
ــیج  ــم ترین هدف بس ــوان مه عن
ــداد نمود و از  ــوالد مبارکه قلم ف
اعضاء شورای بسیج خواست این 
ــدف را در اولویت کاری خود  ه

قرار دهند.
ــاره به  ــژاد با اش ــمیعی ن دکتر س
تحریم ها گفت: با تفکر بسیجی، 
ــه در ــی ک ــی و یکپارچگ  همدل
ــرکت  ــک کارکنان این ش ــک ت ت
مشهود است امیدواریم این تحریم 
تبدیل به فرصت شود و بتوانیم از 
حداکثر توان خود به خصوص در 
بحث بومی سازی استفاده نماییم 
ــرفت و توسعه کشور و به  تا پیش
خصوص شرکت فوالد مبارکه را 

تحقق بخشیم.

طبع زيبايی و ظرافت معماری اصفهانی ها 
در نمايشگاه جهاد خدمت رسانی

مديرعامل فوالد مباركه:

پيشرفت های فوالد مباركه حاصل 
تفکر بسيجی شركت است
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احضار
6/164 چون آقاي فرهاد رئیسي فرزند غالم شکایتي علیه آقاي موسي باقري مبني 
ــه 881058 ک  ــر ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس ب
117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 89/9/9 ساعت 9/30 صبح 
ــد لذا حسب ماده 180 قانون  ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش تعیین ش
آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت 
ــده تلقي و دادگاه  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش ــرر حاضر ش مق

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8056           عالئي- مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
ــماره: 8664 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ در صحرای قریه  6/532 ش
ــه جزء بخش 11  ــماره پالک 74 فرعی از 37 اصلی واقع در کش یک رجل و نیم ش
ــه در جریان ثبت میباشد و  ــتان نطنز بنام خانم فاطمه توکلی کش حوزه ثبتی شهرس
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
ــد آمد، لذا بموجب این  ــروع و به عمل خواه ــح روز 89/9/15 در محل ش 10 صب
ــاعت  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در س
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/4
م الف/ 462                                  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

  
احضار

ــای میثم مبنی  ــکایتی علیه آق ــای امیر نادری فرزند محمدخان ش ــون آق 7/598 چ
ــه  ــه عنف مطرح نموده که پرونده آن به کالس ــدرت نمایی با چاقو- ورود ب ــر ق ب
ــاعت  ــیدگی برای روز 1389/9/30 س 890832 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس
ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180  9 صبح تعیین ش
ــی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  قانون آئین دادرس
ــر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی  محلی طبع و نش
ــده تلقی و  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش در وقت مقرر حاضر ش

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10036        توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
7/599 چون خانم مریم درویشی فرزند عباسقلی شکایتی علیه آقای خسرو قلیانی 
ــه 890835 ک  ــی بر ترک انفاق فرزندانش مطرح نموده که پرونده آن به کالس مبن
ــیدگی برای روز 1389/9/29 ساعت 9 صبح تعیین  121 این دادگاه ثبت، وقت رس
ــب ماده 180 قانون آئین  ــد لذا حس ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش ش
ــی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع  دادرس
ــود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت  ــر می ش و نش
ــده تلقی و دادگاه  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش ــرر حاضر ش مق

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10037         توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
7/600 چون خانم فاطمه میرمعصومی به قیومیت از غالمحسین حسن زاده شکایتی 
ــر ایراد ضرب و جرح عمدی  ــول مبنی ب ــه آقای بهروز میرمعصومی فرزند رس علی
ــیدگی  ــه 881116 این دادگاه ثبت، وقت رس ــرح نموده که پرونده آن به کالس مط
ــاعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  برای روز 89/9/28 س
ــد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی  میباش
ــر می شود و از متهم مذکور دعوت  ــار محلی طبع و نش از روزنامه های کثیراالنتش
ــم قضایی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت  بعمل می آید جهت انجام مراس
ــی اتخاذ خواهد  ــی و دادگاه تصمیم مقتض ــده تلق ــدم حضور احضاریه ابالغ ش  ع

نمود.
م الف/ 10038                  مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار

7/618 چون آقای سعید بابلیان فرزند حسن شکایتی علیه آقای میعاد اعظمی مبنی 
ــه 890374 ک 117  بر تخریب عمدی خودرو مطرح نموده که پرونده آن به کالس
ــیدگی برای روز یکشنبه 89/9/7 ساعت 10 صبح تعیین  این دادگاه ثبت، وقت رس
ــب ماده 115 قانون آئین  ــد لذا حس ــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش ش
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
ــیدگی در وقت مقرر  ــور دعوت بعمل می آید جهت رس ــود و از متهم مذک می ش
ــده تلقی و دادگاه تصمیم  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش حاضر ش

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10217        عالئی- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
ــماره درخواست: 8910460353500006 چون آقای مسعود زارع فرزند  7/620 ش
ــکایتی علیه آقای مهدی تیموری فرزند مجید مبنی بر ایراد جرح عمدی با  احمد ش
ــه 890864 ک 109 در این دادگاه ثبت و  چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1389/9/9 ساعت 8/30 صبح تعیین شده 
ــب ماده 180 ق.آ.د.ک مراتب  ــد لذا حس نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش
ــر می شود و از  ــار محلی طبع و نش یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــود و  ــیدگی در وقت مقرر حاضر ش متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس
ــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ  در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش

خواهد نمود.
م الف/ 10219                  مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

ابالغ رأی
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970354700794 ــه:  دادنام ــماره  ش  7/621
ــاکی: آقای قدمعلی  ــعبه: 880736، ش ــماره بایگانی ش 8809980365900592، ش
کاظمی به نشانی خمینی شهر خ مدرس کوچه خورشید. متهمین: 1. آقای مصطفی 
غفاری به نشانی مجهول المکان 2. آقای اکبر کیوانداریان به نشانی خ جابر انصاری 
خ عارف واحد 404، اتهام ها: 1. فروش مال غیر 2. کالهبرداری، گردشکار: دادگاه 
ــرح زیل مبادرت به  ــی را اعالم و به ش ــه به محتویات پرونده ختم دادرس ــا توج ب

صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمین 1. مصطفی غفاری فرزند حیدر 2. اکبر کیوانداریان فرزند 
ــرای  ــت دادس غالمرضا دائر بر کالهبرداری و فروش مال غیر موضوع کیفرخواس
ــای قدمعلی کاظمی و  ــکایت آق ــی و انقالب اصفهان، دادگاه از توجه به ش عموم
ــماره 84/2/26-3007  فتوکپی صلح نامه مورخه 84/2/25 و فتوکپی وکالت نامه ش
دفترخانه اسناد رسمی شماره 146 اصفهان و نظر به تحقیقات دادیار محترم دادسرا 
ــف دوم در مرحله تحقیق  ــان و با رد دفاعیات بالوجه متهم ردی ــارات گواه و اظه
ــیدگی و با رد دفاعیات بالوجه وکیل  ــه رس و نظر به عدم حضور و دفاع در جلس
متهمین در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه الیحه دفاعیه ای وکیل متهمین در موعد 
ــتعفای وی پس از جلسه رسیدگی تأثیری  ــت و اس مقرر به دادگاه ارائه ننموده اس
ــته و وکیل مکلف بوده قبل از حضور در جلسه  در حقوق متهمین برای دفاع نداش
ــابی به متهمین محرز و  ــه و الیحه دفاعیه تقدیم نماید، اتهام انتس ــده را مطالع پرون
مسلم است. مستنداً به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء 
ــترکًا  ــال حبس تعزیری و مش و کالهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل دو س
ــاکی خصوصی و پرداخت پانصد میلیون  به رد مبلغ پانصد میلیون ریال در حق ش
ــال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری  ری
ــی در محاکم محترم  ــالغ قابل تجدیدنظرخواه ــت 20 روز پس از اب ــرف مهل و ظ

تجدیدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 10218           مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ رأی
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970353000796 ــه:  دادنام ــماره  ش  7/622
ــماره بایگانی شعبه: 890400، شاکی: 1. آقای جهانگیر  8809980358301475، ش
رضوانی به نشانی خ عالمه امینی فلکه پردیس جنب داروخانه حافظ مسکن پردیس 
ــبی به نشانی فعال مجهول المکان، اتهام:  تلفن 2603082، متهم: آقای حامد طهماس
ــرح زیر  ــیدگی را اعالم و به ش ــکار: دادگاه ختم رس ضرب و جرح عمدی، گردش

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

ــاکی  ــبت به ش ــبی دائر بر ایراد ضرب عمدی نس در خصوص اتهام حامد طهماس
ــوی  ــت تنظیمی از س ــاکی و کیفرخواس ــکایت ش جهانگیر رضوانی از توجه به ش
ــی  ــم در مراحل تحقیق و دادرس ــور مته ــه عدم حض ــا التفات ب ــز ب ــرا و نی دادس
ــوی وی می  ــر قبول اتهام از س ــر را دادگاه قرینه ای ب ــن ام ــالغ که ای ــم اب علیرغ
ــکاری وی به نظر دادگاه  ــر مضبوط در پرونده و بزه ــد و قرائن و امارات دیگ دان
ــالمی حکم  ــتنداً به ماده 382 قانون مجازات اس ــت دادگاه مس ــلم اس محرز و مس
ــادر می نماید.  ــاکی ص ــت یکصد دینار در حق ش ــت متهم به پرداخ ــر محکومی ب
ــی در این دادگاه  ــس از ابالغ قابل واخواه ــی و ظرف ده روز پ ــادره غیاب رأی ص
ــتان اصفهان ــر در محاکم تجدیدنظر اس ــت روز قابل تجدیدنظ ــپس ظرف بیس  س

 می باشد.
م الف/ 10220            اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
ــی دادخواستی  ــه 89-1146 خواهان جواد الماس 8/105 در خصوص پرونده کالس
ــه طرفیت حمیدرضا بهداروندی تقدیم  ــپه ب مبنی بر مطالبه یک فقره چک بانک س
ــت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/9/8 ساعت 10:30 تعیین  نموده اس
ــب تقاضای خواهان مراتب  ــده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس گردی
ــعبه واقع در خیابان  ــیدگی به این ش ــر، تا خوانده قبل از وقت رس در جراید منتش
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ــیدگی ابالغ  ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10254                        شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

ــتانی به استناد یک برگ استشهاد  ــماره: 10426 غالمرضا قاسمیان اردس 8/116 ش
ــده مدعی شده که سند مالکیت  ــمًا گواهی ش ــهود رس محلی که هویت و امضاء ش
شش دانگ قطعه پالک 7997 واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 202 دفتر 
201 امالک ذیل ثبت 8994 به نام غالمرضا قاسمیان اردستانی ثبت و صادر گردیده 
ــت  ــده چون درخواس ــرقت مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش و بر اثر س
ــی آئین نامه قانون ثبت  ــت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالح ــند مالکی صدور س
ــه ملک مزبور یا  ــبت ب ــود که هر کس مدعی انجام معامله نس مراتب آگهی می ش
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به 
ــلیم نماید. در صورت  این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس
انقضاء مدت مذکور وعدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 237                          فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکیت 

ــتانی به استناد یک برگ استشهاد  ــماره: 10430 غالمرضا قاسمیان اردس 8/117 ش
ــده مدعی شده که سند مالکیت  ــمًا گواهی ش ــهود رس محلی که هویت و امضاء ش
ــع در بخش 17 ثبت  ــالک 379/2/4 واق ــالن مرغداری پ ــش دانگ یک باب س ش
اصفهان در صفحه 267 دفتر 216 امالک ذیل ثبت 10780 به نام غالمرضا قاسمیان 
ــتانی ثبت و صادر گردیده و بر اثر سرقت مفقود گردیده و معامالت متعددی  اردس
ــوده طبق ماده 120  ــند مالکیت المثنی نم ــت صدور س ــده چون درخواس انجام ش
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
ــبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  نس
ــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت  ــی لغایت 10 روز به ای آگه
ــلیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول واخواهی و یا وصول  تس
ــند معامله در صدور المثنی طبق مقررات  ــند مالکیت یا س واخواهی بدون ارائه س

اقدام خواهد شد.
م الف/ 238                         فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکیت

ــتانی به استناد یک برگ استشهاد  ــماره: 10433 غالمرضا قاسمیان اردس 8/118 ش
ــده مدعی شده که سند مالکیت  ــمًا گواهی ش ــهود رس محلی که هویت و امضاء ش
ــش دانگ قطعه ملک پالک 4717 یک اصلی دهستان گرمسیر  ــاع از ش 4 دانگ مش
اردستان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 524 و 528 دفتر 85 امالک ذیل 
ثبت 4936 به نام غالمرضا قاسمیان اردستانی ثبت و صادر گردیده و بر اثر سرقت 
مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
ــبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود  هر کس مدعی انجام معامله نس
ــد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض  می باش
ــد. در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم  ــلیم نمای خود را کتبًا با مدارک مثبت تس
ــند مالکیت یا سند معامله در  وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س

صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 239                          فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تغییرات

ــافربری آزادگان  ــرکت حمل و نقل مس ــماره: 10458 آگهی تغییرات ش 8/119 ش
اردستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 105 و شناسنامه ملی 10260029561.

ــره مورخه 89/06/26  ــات مجمع عمومی عادی وهیئت مدی ــتناد صورتجلس به اس
ــد اداره محترم حمل و نقل  ــماره 21/50136-89/07/24 به تأیی که ذیل مرقومه ش
ــرح ذیل در شرکت فوق بعمل  ــیده تغییراتی به ش ــتان اصفهان رس و پایانه های اس
ــینی و خانم فریبا نورچشمی به  آمد. 1- آقایان علیرضا زمانی فر و هدایت اله حس
ــال انتخاب شدند. 2- آقای هدایت  ــمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س س
ــمی نائب رئیس و  ــمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا نورچش ــینی به س اله حس
ــال انتخاب  ــرکت برای مدت دو س ــمت مدیرعامل ش آقای علیرضا زمانی فر به س
ــرکت با امضاء مدیرعامل همراه  ــناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش ــدند و کلیه اس ش
ــرکت دارای اعتبار است. 3- آقای جمشید زمانی به سمت بازرس اصلی  با مهر ش
ــرکت برای مدت یک  ــمت بازرس علی البدل ش ــمی به س و آقای محمد نورچش
ــال 88 مورد  ــرکت منتهی به س ــاب سود و زیاد ش ــدند. 4- حس ــال انتخاب ش س
ــرکت انتخاب  ــر آگهی ش ــب قرار گرفت. 5- روزنامه زاینده رود جهت نش  تصوی

گردید.
م الف/ 240                               فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکیت

ــتناد یک برگ استشهاد محلی که هویت  ــماره: 10436 زهرا آقائیان به اس 8/121 ش
ــند مالکیت یک دانگ مشاع  ــمًا گواهی شده مدعی شده که س ــهود رس و امضاء ش
ــیر  ــتان گرمس ــش دانگ یک باب خانه پالک 4575 و 7364 یک اصلی دهس از ش
اردستان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 371 دفتر 185 امالک ذیل ثبت 
ــرا آقائیان ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و  ــه نام زه 8180 ب
ــت صدور سند مالکیت المثنی نموده  ــده چون درخواس معامالت متعددی انجام ش
ــود که هر کس  ــاده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش ــق م طب
ــبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  مدعی انجام معامله نس
ــت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را  ــار این آگهی لغای از تاریخ انتش
ــورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول  ــلیم نماید. در ص کتبًا با مدارک مثبت تس
ــند معامله در صدور  ــند مالکیت یا س واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 231                        فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 حصر وراثت
8/125 آقای محمد عابدی ولوجردی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست 
ــت گواهی حصر وراثت نموده و چنین  ــه 341/89 از این دادگاه درخواس به کالس
ــنامه 388 در تاریخ  ــدی ولوجردی بشناس ــادروان محمود عاب ــح داده که ش توضی
ــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  1389/6/23 اقامت
ــماره 2 و محمد  ــنامه ش ــمعیل عابدی ولوجردی به شناس ــت به 1- اس منحصر اس
ــماره 8 و مجتبی عابدی ولوجردی به شناسنامه  ــنامه ش عابدی ولوجردی به شناس
ــماره 2 و سکینه عابدی  ــنامه ش ــماره 3822 و فاطمه عابدی ولوجردی به شناس ش
ولوجردی به شناسنامه شماره 9 و زهرا عابدی ولوجردی به شناسنامه شماره 4598 
ــر  ــماره 13 همس ــنامه ش فرزندان آن مرحوم و کلثوم میرزازاده ولوجردی به شناس
متوفی است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 482           مرادی- رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف نطنز

 
تأسیس

8/134 شماره: 2735/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت دستینه بنای آپادانا سهامی 
ــماره 41918 و شناسه ملی  ــرکت فوق در تاریخ 1389/07/22 تحت ش خاص. ش
ــخ 1389/07/22 از لحاظ  ــیده و در تاری ــن اداره به ثبت رس 10260596807 در ای
ــرح زیر جهت اطالع  امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
شرکت: طراحی- نظارت- اجراء- نصب- تولید- ساخت و ساز- خدمات تحقیق 
ــته  ــروژه ها و فعالیت های مرتبط با رش ــش فنی- انجام پ ــش- انتقال دان و پژوه
معماری شهرسازی، ساختمان، مقاوم سازی، راه و ترابری، مهندسی آب و فاضالب، 
ــی، کشاورزی و فضای سبز، تأسیسات و لوله گذاری نفت و گاز،  آبیاری و زهکش
تأسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان و تخصص های شرکت شامل سازه، تأسیسات 
ــت، نقشه برداری، بازرسی و  و مکانیک، ژئوتکنیک و آزمایش مصالح، محیط زیس
ــاوره در زمینه فناوری اطالعات، صادرات و واردات  کنترل فنی تولید مصالح و مش
ــرکت در مناقصات دولتی و خصوصی- مشارکت  کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ش
و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص ذیصالح حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت 
ــرکت  ــه فعالیتی که به نحوی با موضوع ش ــور کل انجام هرگون ــا و به ط از بانکه
ــدود. 3- مرکز  ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح ــد. 2- مدت ش ــاط باش در ارتب
ــرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- خیابان بهارستان  اصلی ش
ــلمان- پالک 40- واحد 1. 4- سرمایه شرکت:  ــرقی- بلوار ورزشگاه- کوی س ش
ــهم 10/000 ریالی که تعداد یک  ــم به یک هزار س ــغ 10/000/000 ریال منقس مبل
ــد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی  ــهم با نام می باش هزار س
بانکی شماره 92205 مورخ 1389/06/08 نزد بانک ملت شعبه مجتمع تجاری کوثر 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
ــرکت: 1-5- آقای محمدرضا کالئی به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2-  مدیران ش
آقای بهرام نادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-3-5- آقای غالمحسین پور 
معافی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محمدرضا کالئی به سمت 
ــال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق  مدیرعامل به مدت 2 س
ــل و رئیس هیأت مدیره و با  ــرکت با امضای مدیرعام ــناد مالی و تعهدآور ش و اس
مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می 
ــد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم آرزو محزونی به عنوان بازرس  باش

اصلی. 2-8- آقای محمدرضا اطیابی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10213/1  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
ــیا  ــرکت حقیقت جویان آس ــیس ش ــماره: 2775/ث 89/103 آگهی تأس 8/135 ش
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/25 تحت شماره 41973 و شناسه 
ــخ 1389/07/25 از  ــیده و در تاری ــن اداره به ثبت رس ــی 10260597071 در ای مل
ــرح زیر جهت  لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
ــود.  ــار زاینده رود آگهی می ش ــمی و کثیراالنتش اطالع عموم در روزنامه های رس
ــرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات وواردات،  1- موضوع ش
خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیالت از 
بانکهای دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی ونظارت و اجراء امور عمرانی، اعطای نمایندگی از 
ــرکت  ــرکت های داخلی و خارجی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش ش
ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی  ــد. 2- مدت ش مرتبط باش
ــهر اصفهان رباط دوم- خیابان مخابرات- کوی  ــرکت: 1-3- استان اصفهان- ش ش
ــاحل- ساحل یک- پالک 57. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم  س
ــد که مبلغ  ــهم با نام می باش ــی که تعداد یکصد س ــهم 10/000 ریال ــه یکصد س ب
350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 174 مورخ 1389/07/17 
ــت و الباقی سرمایه  ــعبه خیابان کاوه اصفهان پرداخت گردیده اس نزد بانک ملی ش
ــرکت: 1-5- آقای مجتبی  ــد. 5- اولین مدیران ش ــهام می باش در تعهد صاحبان س
ــمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای صادق باقری اصل به سمت  باقری اصل به س
ــمت عضو هیئت  ــره. 3-5- خانم زینب باقری اصل به س ــب رئیس هیئت مدی نائ
ــمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب  مدیره. 4-5- خانم زینب باقری اصل به س
ــرکت  ــناد مالی و تعهدات ش ــد. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس گردیدن
ــرکت معتبر  ــی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر ش ــا امضای مدیرعامل و یک ب
ــت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.  اس
ــوان بازرس اصلی.  ــدل: 1-8- آقای بهزاد لک به عن ــازرس اصلی و علی الب 8- ب

2-8- آقای داوود لک به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10213/2 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 تأسیس
8/136 شماره: 2698/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت مهرگان عسل قطره سهامی 
ــماره 41902 و شناسه ملی  ــرکت فوق در تاریخ 1389/07/19 تحت ش خاص. ش
ــخ 1389/07/19 از لحاظ  ــیده و در تاری ــن اداره به ثبت رس 10260596543 در ای
ــرح زیر جهت اطالع  امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ــته بندی عسل، گرده و موم- تولید و پرورش  ــرکت: تولید و توزیع- پخش وبس ش
ــل وام و اعتبارات  ــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز- تحصی ــل- ص زنبور عس
ــخاص حقیقی  ــرکت- عقد قرارداد با اش داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع ش
ــی و خصوصی- اخذ و اعطای  ــرکت در مزایدات و مناقصات دولت و حقوقی- ش
ــرکت مرتبط  ــور و هر آنچه که با موضوع ش ــل و خارج از کش ــی در داخ نمایندگ
ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت:  باشد. 2- مدت ش
ــهر اصفهان خیابان کاوه- خیابان گلستان- خیابان صفا-  ــتان اصفهان- ش 1-3- اس
ــرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000  ــهرک بوستان- بوستان پنجم- پالک 12. 4- س ش
ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که 
ــط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 89267575 مورخ  مبلغ 350/000 ریال توس
ــیخ صدوق اصفهان 262 پرداخت گردیده  ــعبه ش ــهر ش 1389/07/08 نزد بانک ش
ــت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت:  اس
ــمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمد  ــنی به س 1-5- آقای مرتضی امینی اش
جواد امینی اشنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم مریم امینی اشنی 
به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مرتضی امینی اشنی به سمت مدیرعامل به 
ــال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی  مدت 2 س
ــرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات  و تعهدآور ش
مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- خانم زهرا عزیزی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم بهاره قنبریان علویجه 

به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10213/3 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 
تغییرات

ــماره: 10690/ث-89/7/21 آگهی تغییرات در شرکت مهندسی پزشکی  8/137 ش
درمان افزار سهامی خاص، ثبت شده بشماره 10028 و شناسه ملی 10260311062 

ــورخ 1389/7/8  ــأت مدیره م ــادی و هی ــات مجمع عمومی ع ــر صورتجلس براب
ــان مجتبی عمادی به  ــت: 1( آقای ــرکت نامبرده بعمل آمده اس ــرات زیر در ش تغیی
ــتی 8173666791 و شهرام عمادی به شماره  ــماره ملی 1090548672 و کدپس ش
ــماره ملی  ــهریار عمادی به ش ــتی 1554834518 و ش ملی 1286643058 و کدپس
ــتی 8163644939 بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای  1286745918 و کدپس
ــتی  ــماره ملی 1290830525 و کدپس ــم زهرا رضایی به ش ــال و خان مدت دو س
ــتی  ــماره ملی 1286454492 و کدپس ــای مرتضی ترکان به ش 8139987131 و آق
ــان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت  ــمت بازرس 8149617761 به ترتیب بس
ــای مجتبی عمادی را  ــره از بین خود آق ــاب گردیدند. 2( هیأت مدی ــال انتخ یکس
ــب رئیس هیأت  ــمت نای ــهرام عمادی را بس ــمت رئیس هیأت مدیره، آقای ش بس
ــرکت تعیین نمودند و کلیه  ــهریار عمادی را بسمت مدیرعامل ش مدیره و آقای ش
ــرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره  ــناد مالی و تعهدات ش اوراق و اس
ــت؛ ضمنًا مدیرعامل مجری  ــرکت معتبر اس یا نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر ش
ــده رود جهت درج آگهی ها و  ــد. 3( روزنامه زاین ــات هیأت مدیره می باش مصوب
 دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 89/7/21 تکمیل 

گردید.
م الف: 10213/4                                                  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
ــی  ــه آموزش ــرات در مؤسس ــی تغیی ــماره: 10954/ ث-89/7/25 آگه 8/138 ش
فرهیختگان پارسا ثبت شده بشماره 1357 و شناسه ملی 10260181612 به موجب 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1389/5/20 خانم مروارید طالبی انارکی به 
ــماره ملی 1249863880 و کدپستی 8168783763 به سمت مدیرعامل و خانم  ش
ــماره ملی 1282238620 و کدپستی 8173873713 به سمت  ایران هراتی پور به ش
ــدند و کلیه اوراق و اسناد مالی  ــال انتخاب ش رئیس هیأت مدیره برای مدت دو س
و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 

است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 89/7/25 تکمیل گردید.
م الف: 10213/5                                         آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

 
تغییرات

ــماره: 1047/ت 89/103 آگهی تغییرات شرکت فومهای سقفی بام نقش  8/139 ش
جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 39382 و شناسه ملی 10260570363 به 
ــتناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1389/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ  اس
ــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مصطفی پوالدیان به  ــد: 1- ش ش
ــانی محل تصفیه شهرک صنعتی امیرکبیر-  ــمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش س
ــتی 8195148681 می باشد. در تاریخ 1389/07/25  ــماره 72- کدپس بلوک 7- ش
ــات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار  ــرکت ها و مؤسس ذیل دفتر ثبت ش

گرفت.
م الف: 10213/6                                    آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
ــرکت توان ارتوپدی اصفهان  ــیس ش ــماره: 2784/ث89/103 آگهی تأس 8/140 ش
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/07/25 تحت شماره 41948 و شناسه 
ملی 10260597150 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/07/25 از لحاظ 
ــرح زیر جهت اطالع  امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
شرکت: انجام کلیه امور ارتوپدی فنی، ساخت انواع قطعات اندام تحتانی و فوقانی 
قطعات و لوازم پزشکی، وسائل کمکی معلولین، تولید، توزیع، خرید و فروش آن- 
ــات مجاز اعتباری صرفًا  ــهیالت از بانک های دولتی وخصوصی و مؤسس اخذ تس
ــرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات  جهت تحقق اهداف ش
ــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- برگزاری، مشارکت  کشور- ش
ــمینارها و همایش ها در هر مورد کسب مجوز و پروانه های الزم  ــرکت در س و ش
ــایر مراجع ذیصالح. 2- مدت  ــت درمان و آموزش پزشکی و س از وزارت بهداش
ــتان  ــرکت: 1-3- اس ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش ش
ــهر اصفهان خیابان کاشانی- مجتمع تجاری زرافشان- طبقه همکف-  اصفهان- ش
ــم به سه هزار سهم  ــرکت: مبلغ 3/000/000 ریال منقس ــرمایه ش واحد 2/7. 4- س
ــد که مبلغ 1/050/000 ریال  ــهم با نام می باش ــه هزار س 1/000 ریالی که تعداد س
ــماره 652 مورخ 1389/04/28 نزد بانک  ــین طی گواهی بانکی ش ــط مؤسس توس
صادرات شعبه چهارسوق شیرازیها پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
ــرکت: 1-5- آقای حمیدرضا زمانی  ــهام می باشد. 5- اولین مدیران ش صاحبان س
ــمت نائب  ــرلک صفائی به س ــمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای مهران س به س
ــمت عضو هیئت مدیره.  ــنقلی صدری به س ــس هیئت مدیره. 3-5- آقای حس رئی
4-5- آقای حسنقلی صدری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
ــرکت با امضای  ــناد مالی و تعهدات ش ــدگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس 6- دارن
ــت. 7- اختیارات  ــرکت معتبر اس ــر از اعضای هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش دونف
ــد. 8- بازرس اصلی و  مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش
ــید  علی البدل: 1-8- آقای محمود آزادجو به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای س

مهدی خلیالنی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10213/7  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات واحد ثبتی اصفهان

مزايده
ــتری اصفهان در خصوص پرونده  ــعبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگس 8/142 ش
ــای حمیدرضا صابری مبنی  ــه 890096 له خانم الهام طالبی علیه آق ــی کالس اجرائ
ــت حق االجرای دولتی در نظر  ــر مطالبه مهریه و نیز مبلغ 19/268/310 ریال باب ب
ــی 10 صبح به منظور  ــاعت 9 ال ــده ای در مورخ 89/8/22 از س ــه مزای دارد جلس
ــتگاه تلویزیون پاناسونیک 42 اینچ ال سی دی مشکی نقره ای همراه  فروش یکدس
ــونیک مربوطه کال  ــینما خانواده و چهار باند و دی وی دی پاناس ــتگاه س با یکدس
ــتال 12 شاخه المپ  ــتر کریس ــی میلیون ریال و یک جفت لوس ــالم به ارزش س س
ــه ارزش دوازده میلیون ریال  ــکلت طالکوب خارجی جمعا ب ــمعی آویزدار اس ش
ــتری در نظریه ای که مصون از هر گونه  ــناس رسمی دادگس ــب نظریه کارش )حس
ــتری اصفهان واقع  ــاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس ــی مانده( در ات ــراض باق اعت
ــی گردد طالبین خرید می  ــهید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا متذکر م ــان ش در خیاب
ــتاق اول  ــل از مزایده از اقالم مذکور واقع در خیابان مش ــل 5 روز قب ــد حداق توانن
ــانی می توانند  ــهید کاظمی پالک 5 طبقه اول بازدید و کس کوچه باغ برج کوچه ش
ــداً به همراه  ــغ موضوع فروش را نق ــه حداقل ده درصد مبل ــرکت ک در مزایده ش
 داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد 

نماید.
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 19 اصفهان

تأسیس
8/143 شماره: 10220 آگهی تأسیس مؤسسه ترک اعتیاد و بازتوانی ساحل سالمت 
ــالمت  ــاحل س ــنامه ترک اعتیاد و بازتوانی س ــتان. خالصه تقاضانامه و اساس اردس
ــه ملی 10862114911  ــماره 33 با شناس ــتان که در تاریخ 89/7/22 تحت ش اردس
ــمی کشور و زاینده  ــیده جهت اطالع عموم در روزنامه رس در این اداره به ثبت رس
ــه: ترک اعتیاد و بازتوانی ساحل  ــود. 1- نام مؤسس ــرح ذیل آگهی می ش رود به ش
ــاوره ای، ارائه  ــم زدایی، خدمات مش ــتان، 2- موضوع مؤسسه: س ــالمت اردس س
ــران، 4- مرکز اصلی  ــددکاری، 3- تابعیت: ای ــکی و خدمات م ــات روانپزش خدم
ــت، کدپستی 11- ــتان، خیابان امام خمینی )ره( باالتر از اداره پس ــه: اردس مؤسس
83819976، 5- تاریخ تشکیل مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6- اسامی 
مؤسسین: خانم سهیال پزشک زاد- خانم آرزو خطیبی- خانم الهام ترکان، 7- مدیر 
ــهیال پزشک زاد  ــه حق امضاء دارند: خانم س ــخاصی که در مؤسس یا مدیران و اش
ــمت مدیرعامل و خانم آرزو خطیبی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام  بس
ــدند و  ــس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش ــمت نائب رئی ترکان به س
ــناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود  کلیه اوراق و اس
اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. 8- دارائی مؤسسه: 
ــرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکا پرداخت و تحویل  مبلغ پنجاه میلیون ریال س

و در اختیار مدیران مؤسسه می باشد.
م الف/ 229                        فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

با حضور استاندار اصفهان در شهرستان لنجان؛

افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی در سده لنجان، چمگردان و ورنامخواست
 زاينده رود

در  و  اصفهان(  )استاندار  اصفهانی  ذاکر  علیرضا  حضور  با 
از  برداری  بهره  و  افتتاح  لنجان،  شهرستان  به  ساعته  چند  سفری 
ورنامخواست  و  لنجان  در شهرهای چرمهین، سده  پروژه  چندین 
انجام شد. استاندار به همراه معاون عمرانی استانداری و مقام های 
ارشد محلی در این سفر، اقدام به کلنگ زنی باغ بانوان چمگردان، 
افتتاح ساختمان جدید شهرداری  بازدید از باغ بانوان سده لنجان، 
چند  سالن  افتتاح  و  لنجان  زینبیه سده  مدرسه  افتتاح  لنجان،  سده 

منظوره ورزشی غدیر سده لنجان نمود.
منظوره  چند  سالن  در  خود  سخنرانی  در  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
در  خوبی  عمرانی  و  اجرایی  شرایط  گفت:  لنجان  سده  ورزشی 
سراسر استان در حال اجرا است و استان اصفهان به صورت یک 
کارگاه بزرگ اجرایی – عمرانی درآمده است. وی تأکید کرد: همه 
روزه در نقاط مختلف استان شاهد اجرایی شدن و یا افتتاح چند 
رفاهی  یا  فرهنگی، خدماتی، ورزشی  زمینه های  طرح عمرانی در 

هستیم.
استاندار با اشاره به کلنگ زنی چند طرح مهم در روزهای گذشته 
از  برداری  بهره  شاهد  نیز  آینده  روزهای  در  افزود:  گلپایگان،  در 
طرح های مختلفی در استان خواهیم بود و در حال حاضر استان 
اصفهان در بیشتر رشته ها در مقام اول یا دوم است و ما می خواهیم 

اصفهان در همه زمینه ها اول شود.
کشور  در  اصفهان  سوادآموزی  اول  رتبه  کسب  در خصوص  وی 
رتبه  کسب  نظیر  شایسته ای  اقدام های  و  مثبت  آمارهای  گفت: 
نهضت  در  مردم  ناگسستنی  حرکت  از  نشان  سوادآموزی  برتر 
قم  شهر  به  رهبری  معظم  مقام  سفر  استاندار،  دارد.  کشور  علمی 
را بی نظیر خواند و اراده وحدت قوی مردم و پیوند محکم ایشان 
با والیت را نمایش دیگری از برکات انقالب عنوان نمود. علیرضا 
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: هدف همواره ارتقای خدمت رسانی به 
منطقه های محروم بوده است و مدیریت استان از انجام پروژه های 
مهم در شهرستان لنجان خرسند است. وی اظهار امیدواری کرد تا 
با وجود فرمانداری خوب شهرستان لنجان و شهرداران و شورای 
شهر شایسته این شهرستان، بتواند در تداوم فعالیت های عمرانی و 

محرومیت زدایی کوشا باشد.
50 درصد از پروژه های مسکن مهر در لنجان، بهمن ماه به بهره 

برداری می رسد
علی کریم زاده )فرماندار لنجان( در سخنانی در مراسم افتتاح سالن 
همکاری  گفت:  لنجان  سده  شهر  در  غدیر  ورزشی  منظوره  چند 
بی نظیر  همکاری  سایه  در  استان  مدیریتی  مجموعه  و  استانداری 
مسئوالن محلی، همواره موجب رشد و عمران و آبادی در لنجان 

بوده است.
فرماندار لنجان از پیشرفت پروژه مسکن مهر شهرستان لنجان خبر 

داد و اظهار امیدواری کرد که 50 درصد ساخت منازل مسکن مهر 
در این شهرستان، تا دهه فجر به بهره برداری برسد.

فرماندار لنجان اعتبار طرح های راه اندازی شده در سفر استاندار را 
4 میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر کرد و اجرای طرح های 9 گانه 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی در چمگردان، سده لنجان و 

ورنامخواست را برگی طالیی در آبادانی شهرستان توصیف کرد.
علی کریم زاده در بخشی از سخنان خود به اجرای طرح های صدا 
و سیمایی به ارزش یک میلیارد تومان و تبدیل سیستم های آنالوگ 

مردم  برای  دیجیتال،  به 
اشاره  شهرستان  این 
مردم  رسیدن  و  کرد 
خود  دیرینه  آرزوی  به 
و  شهر  دو  این  در 
آب شرب  شبکه  افتتاح 
ورنامخواست  شهرهای 
به  را  لنجان  سده  و 
با  وی  گرفت  نیک  فال 
تشکر از سرمایه گذاری 
دولت  میلیاردی   4
فاضالب  و  آب  برای 

شهرستان لنجان 
فاضالب  و  آب  گفت: 
شهرستان  این  روستایی 
نیز با اعتبار 5 میلیاردی 
روستـــای   21 در 

باغبهادران در دست اقدام است.
وی در خصوص سایر طرح های عمرانی شهرستان لنجان تصریح 
که  است  دیده شده  تدارک  ورزشی  سالن   6 برای شهرستان  کرد: 
ورزشی شهرستان  فضای  مکمل  لنجان،  غدیر سده  سالن  کنار  در 
خواهد بود که این طرح ها کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته و به 

حمایت نیاز دارد.
افتتاح طرح های آبرسانی آشامیدنی، روشنايی و آتش نشانی در 

شهرستان لنجان
استاندار اصفهان و هیأت همراه در ادامه سفر و پس از سخنرانی در 
سالن ورزشی چند منظوره سده لنجان، میدان »سفیر امید« و فلکه 
غرب سده لنجان را نیز افتتاح نمودند که در کنار افتتاح ساختمان 
جدید شهرداری این شهر و مدرسه بزرگ زینبیه، افتخار بزرگی در 
اصفهانی  ذاکر  علیرضا  می شود.  محسوب  شهر  این  عمران  تاریخ 
همچنین از پروژه آبرسانی )آشامیدنی( سده لنجان پرده برداری کرد 
و در ادامه سفر ضمن حضور در شهر ورنامخواست در مسجد جامع 

این شهر به سخنرانی پرداخت.

امکانات  و  داروخانه  ورزشگاه،   ،115 پزشکی  فوریت های  مرکز 
پزشکی نیاز مردم ورنامخواست

در ابتدای حضور استاندار در مسجد جامع ورنامخواست، نماینده 
شهر  این  نیازهای  بیان  به  سخنانی،  ضمن  شهر  این   شورای 

پرداخت. 
وی نبود اورژانس 115 و پایگاه جاده ای با وجود ترانزیتی بودن 
منطقه و نبود داروخانه شبانه روزی و آزمایشگاه تشخیص طبی را از 
ضروریت های پزشکی این شهر خواند و فقدان مجموعه ورزشی 
کافی با توجه به استقبال 
از  را  ورزش  از  مردم 
ورنامخواست  نیازهای 
همچنین  وی  کرد.  ذکر 
از مسئـــوالن استـــان 
خصوص  در  خواست 
بدهی حق آب  بخشش 
با  شهر  این  کشاورزان 
نارسایی های  به  توجه 
کمک  کشاورزی  بخش 

نمایند.
استــــاندار پس از اقامه 
نماز جماعت در مسجد 
جامع ورنــــامخواست، 
انجـــام فعـــالیت های 
سه  صورت  به  عمرانی 
تعطیلی  بدون  و  شیفته 
دولت،  جدی  عزم  با  افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  استان  در 
فعالیت های عمرانی در سراسر کشور و استان اصفهان با سرعت 
به پیش می رود و سرعت فعالیت های عمرانی استان اصفهان باال 

است.
پروژه های  و  مهر  عمرانی، مسکن  فعالیت های  کرد:  تصریح  وی 
دیگر استان و نیز نتیجه مصوبه سفرهای ریاست جمهوری به طور 
شفاف و ماه به ماه به استحضار مردم می رسد ولی با توجه به زیاد 
بودن پروژه های استان، هر چه بودجه اختصاص می یابد باز هم 
جوابگوی طرح ها و پروژه های وسیع استان نیست. علیرضا ذاکر 
اصفهانی خاطرنشان ساخت: شبکه های آبرسانی شرب اصفهان به 
سرعت در حال گسترش است ولی با وجود کم آبی استان، مردم 
بهینه آب و جلوگیری از هدر رفتن  باید در مصرف  و کشاورزان 

آب کوشا باشند. 
استاندار در شهر ورنامخواست ضمن افتتاح روشنایی بلوار الغدیر، 
شبکه آبرسانی این شهر و نیز ساختمان آتش نشانی ورنامخواست 

را نیز افتتاح کرد.

جزئیات پروژه های 9گانه راه اندازی شده در شهرستان لنجان 
علی کریم زاده )فرماندار لنجان( در خصوص جزییات افتتاح شده 
و  لنجان  سده  چمگردان،  شهر  سه  به  اصفهان  استاندار  سفر  در 
ورنامخواست، پروژه های بهره برداری شده را به شرح زیر تشریح 

نمود:
و  متری  هزار   28 عرصه  با  که  بانوان چمگردان:  كلنگ زنی باغ 
اعیانی 4200 مترمربع به مجری گری شهرداری چمگردان از اول 
آبان ماه اقدام به راه اندازی و ساختمان سازی و درختکاری آن نیز 

آغاز شده است.
هزار   10 مساحتی  در  لنجان:  سده  شهرداری  جديد  ساختمان 
در   84 تا   82 از سال  که  مترمربع  هزار   2 زیربنای  با  و  مترمربعی 
مرحله سفت کاری و از 84 تا 89 در مرحله نازک کاری و محوطه 
داشته  بر  در  هزینه  ریال   9/500/000/000 و  است  بوده  سازی 

است.
فلکه غرب )سفیر امید( سده لنجان: کل مساحت پروژه 24 هزار 
مترمربع و خاکریزی 50  برداری 30 هزار  میزان خاک  با  مترمربع 
هزار مترمربع و نیز جدول گذاری 4500 متر و آسفالت 15 هزار متر 
از سال 88 تا 89 به طول انجامیده است و 5/500/000/000 ریال 

هزینه در برداشته است.
سالن ورزشی چند منظوره غدير در سده لنجان: کل مساحت 1171 
مترمربع که از محل اعتبارهای سفر ریاست جمهوری ساخته شده است 
و از نیمه دوم 86 تا سال 89 )اتمام پروژه( زمان ساخت آن بوده است 
کارفرمای پروژه اداره تربیت بدنی استان بوده و جمع کل هزینه های 

ساخت آن 5/200/000/000 ریال بوده است.
پروژه احداث مدرسه راهنمايی دخترانه زينبیه: که با 3 هزار متر 
محوطه سازی و زیربنای 2 هزار متری از سال 87 تا 89 به طول 
استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  آن  کارفرمای  و  است  انجامیده 
هزینه  ریال  مبلغ 4/000/000/000  آن  در ساخت  و  بوده  اصفهان 

شده است.
آب َآشامیدنی تصفیه شهر سده لنجان: که با لوله گذاری به طول 
از سال 88  لوله های آذبست  با  میلیمتر  با قطر 300  متر و   3021
تا 89 در مرحله اقدام بوده است و کارفرمای آن نیز سازمان آب 
و فاضالب شهرستان لنجان و اعتبار هزینه شده 2/000/000/000 

ریال بوده است.
علی کریم زاده همچنین اجرای پروژه آب آشامیدنی ورنامخواست 
علی  شیخ  بابا  خانه  تصفیه  محل  از  و  لنجان  سده  پروژه  نظیر  را 
اصفهان و از طریق مبارکه دانست. وی احداث آتش نشانی در شهر 
تجهیزی  اعتبار  با  و  ساختمان  مترمربع   400 در  را  ورنامخواست 
الغدیر  بلوار  روشنایی  همچنین  دانست.  ریال   4/500/000/000
این  در  تصادف  کاهش  و  تردد  در  تسهیل  را سبب  ورنامخواست 

محور پر تردد ذکر کرد.

در هفت ماهه نخست سال 89 به دست پوالدمردان ذوب آهن اصفهان رقم خورد

15 رکورد تاریخی در خطوط تولید ذوب آهن
مهدی رفائی

محمد رضا خسروی راد )معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان( در 
نشست خبری این شرکت و در جمع خبرنگاران، از دستاوردهای هفت ماهه 
اول سال 89 و رسیدن به 15 رکورد تاریخی و ممتاز در تاریخ تولیدات فوالد، 
چدن و نیز دستیابی های جدید در عمر و مقاومت نسوز، در این شرکت 

بزرگ فوالدی کشور خبر داد.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ابراز داشت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان قدیمی ترین و اولین تولید کننده فوالدهای طویل در کشور، 
توانسته است تولیدات خود را از مرز 54 میلیون تن در سال عبور داده 
و در هفت ماه نخست سال با وجود محدودیت ها و معذوریت ها، به 

دستاوردهای عظیمی در صنعت فوالد برسد.
محمد رضا خسروی راد، ضمن بیان راه اندازی 4 پروژه عظیم توسعه در 

ذوب آهن اصفهان، رکوردهای حاصل شده را به شرح زیر تشریح نمود:
ركوردهای خطوط تولید ذوب آهن در 7 ماه اول سال 89

 رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب به میزان 220621 تن در بخش  کوره 
بلند )فروردین ماه(

 رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب به میزان 131950 تن در کوره بلند شماره 
3 )فروردین ماه(

 رکورد تولید ماهیانه 5420 تن چدن مذاب در شبانه روز در کوره بلند 
شماره 3 )فروردین ماه(

 رکورد تولید ماهیانه با دو »کنورتور« به میزان 206117 تن در بخش فوالد 
سازی )فروردین ماه(

نورد 650  کارگاه  در  تیرآهن  انواع  تن  ماهیانه 64000  تولید  رکورد   
)خردادماه(

 رکورد تولید شبانه روزی 2420 تن تیرآهن سایز 18 در یک شبانه روز 
)22 مرداد 89(

 رکورد تولید شیفتی 950 تن تیرآهن سایز 18 در کارگاه نورد 650 )شیفت 
یک گروه 3 در 22 مردادماه(

 رکورد تولید روزانه فوالدسازی به میزان 8456 تن )68 ذوب( در تاریخ 
89/7/19

 رکورد تولید روزانه فوالدسازی به میزان 8859 تن )71 ذوب( در تاریخ 
89/7/23

ركوردهای عمر نسوز و مقاومت ساخته های نسوز در 7 ماه اول سال 
89

 دستیابی به رکورد عمر نسوز »کنورتور« با 2088 ذوب در مردادماه 89
 رکورد مقاومت نسوز میکسر چدن به میزان 1/134/000 تن در تیرماه 89 

که به نسبت رکورد قبلی معادل 196000 تن بیشتر بوده است.
 رکورد عمر نسوز »تاندیش« از 8 ذوب به 10 ذوب در مردادماه 89

 افزایش استحکام الیه ایمنی پاتیل های فوالد از یک سیکل ذوب دهی به 
16 سیکل در مهرماه 89

 افزایش عمر صفحه های 
به  ذوب  یک  از   کشویی 

7 ذوب در تیرماه 89
 افزایش عمر استکان داخلی 
در  ذوب  به 23  ذوب  از 3 

تیرماه 89
راد  خسروی  رضا  محمد 
)معاون بهره برداری شرکت 
ذوب آهن اصفهان( همچنین 
ادامه  در  داشت:  اعالم 
طرح های توسعه و افزایش 
تولید در واحدهای مختلف 
ذوب آهن نسبت به سال 88 
افزایش تولید پیش بینی شده 
است که این افزایش در تولید 

در محصول »آگلومره« در سال 89 معادل 14 درصد و در سال 90 معادل 51 
درصد پیشرفت خواهد داشت و این پیشرفت نسبت به سال 88 در سایر 
محصوالت نیز به وجود خواهد آمد و در چدن مذاب ذوب آهن به 23 
درصد افزایش تولید در 89 و 31 درصد افزایش تولید در سال 90 خواهد 
رسید. همچنین در تولید فوالد خام 20 درصد در سال 89 و 31 درصد در 
سال 90 افزایش تولید خواهد بود.  شمش آماده نیز 16/7 درصد در سال 89 
و 29/5 درصد در سال 90 افزایش تولید خواهد داشت که این افزایش تولید 
در محصوالت نوردی معادل 9/3 درصد در سال 89 و 9/3 درصد در سال 

90 پیش بینی می شود.
چهار پروژه مهم راه اندازی شده در 7 ماهه نخست سال در ذوب 

آهن اصفهان
خسروی راد، عضو هیأت مدیره ذوب آهن از راه اندازی چهار پروژه جدید در 
ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: پروژه تصفیه گاز دیگ های »اوتیلیزاتور« 
با میزان سرمایه گذاری 135 میلیارد ریالی و سرمایه ارزی 11 میلیون دالری 
راه اندازی شده است و بازسازی دیگ شماره 7 نیروگاه حرارتی ذوب آهن 
نیز با سرمایه گذاری 52 میلیون ریال انجام پذیرفته است. همچنین بازسازی 
و تعمیرهای اساسی و درجه یک در کوره بلند شماره یک با سرمایه ای بالغ 
بر 300 میلیارد ریال به همراه تکمیل و بازسازی و مدرنیزاسیون ماشین های 

نورد 650 نیز از پروژه های مهم ماه های اخیر بوده است.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان 
هرگز زیان ده نبوده است و در شرایط رقابت مساوی و آزاد، سودآورترین 
شرکت فوالدی کشور است. وی با اشاره به سود انباشته شرکت ذوب آهن 
گفت: در سال های کم بازده در صنایع فوالد ذوب آهن اصفهان حداقل ده ها 
میلیارد ریال سود داشته است که البته برخی از تعبیرهای فردی و سلیقه ای 
سعی در کمرنگ کردن این فعالیت ها دارد. محمدرضا خسروی راد تصریح 

کرد: در صنعت تنها نباید بر 
بلکه  کرد،  تکیه  سود  روی 
در  آهن  باید خدمات ذوب 
جبهه  در  و  تحمیلی  جنگ 
و  سازندگی  و  صنعت  اول 
نیز نیروی انسانی تربیت شده 
در ذوب آهن که پایه عملکرد 
از  بسیاری  انسانی  نیروی  و 
کارخانه های فوالدی کشور 
ارزیابی  مورد  باید  نیز  است 

قرار گیرد.
پروژه های زيست محیطی 
و فعالیت های انجام شده 
جويی  صرفه  در خصوص 

انرژی
عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان در 
خصوص پروژه های محیط زیستی و صرفه جویی انرژی در ذوب آهن 
اصفهان گفت: پیشرفت پروژه های زیست محیطی طبق برنامه باید 59 

درصد باشد که هم اکنون با پیشرفت 65 درصدی، از برنامه جلو هستیم.
محمدرضا خسروی راد با اشاره به 25 پروژه زیست محیطی و هزینه ریالی 
925 میلیاردی و نیز هزینه 51 میلیون دالری این پروژه ها تصریح کرد: به 
طور حتم در سه ماهه اول سال 90 تمام پروژه ها و مسائل زیست محیطی 
ذوب آهن به انجام می رسد و 5 آیتم مورد بحث در آالیندگی هوا نیز در 
حد مطلوب قرار می گیرد، وی افزود: پیگیری های الزم در ذوب آهن و 
راه اندازی بیشتر طرح ها و تجهیز محیط زیستی مجموعه ها در طرح های 
توسعه انجام پذیرفته و به سرعت در حال اتمام است و ذوب آهن در این 
خصوص سرمایه گذاری الزم را انجام داده است. وی 51 میلیون تومان از 
بودجه اختصاصی برای طرح های زیست محیطی را متمرکز بر آالیندگی هوا 
دانست و تأکید کرد: نتیجه خروجی فاضالب کارخانه و آزمایش های محیط 
زیست، نشان از غیر آالینده بودن این پساب دارد که در طرح موجود برای 

آبیاری درختان غیرمثمر هدایت می شود.
صرفه جويی در انرژی، گامی ملی در صنايع كشور

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان، صرفه جویی در انرژی را به 
عنوان گامی ملی توسط ذوب آهن در صنایع کشور دانست و ذوب آهن را 
جزو پیشگامان این طرح بزرگ ملی در صنایع کشور قلمداد کرد. وی با اشاره 
به 51 پروژه تعریف شده و در دست پیگیری در این زمینه و فعالیت های 
زیست محیطی افزود: برآورد اعتبار 423 میلیارد ریالی و 181 میلیون دالری 
برای این طرح ها در قالب دریافت اعتبار و تسهیالت پیش بینی شده در 
بسته هدفمندکردن یارانه ها، تعریف شده است. وی ذوب آهن اصفهان را 
مصمم در صرفه جویی انرژی و مواد زیرساختی دانست و افزایش تولید و 

رکوردهای حاصله را نیز زمینه ساز این گام بزرگ، مهم و حیاتی در صنعت 
فوالد قلمداد کرد.

پیشرفت های چشمگیر در اجرای طرح توازن و پروژه های تکمیلی 
3/7 میلیون تن

محمد رضا خسروی راد در نشست خبری در جمع خبرنگاران حاضر در 
ذوب آهن اصفهان، از پیشرفت های چشمگیر در اجرای طرح توازن و 
پروژه های تکمیلی 3/7 میلیون تن در توسعه ذوب آهن سخن گفت و 
تشریح کرد: در کوره بلند 99/99 درصد پیشرفت عملی و در کک سازی 
67/93 درصد، در آگلومراسیون 90/98 درصد، در نیروگاه 93/01 و در 
تأسیسات جانبی شاهد 96/02 درصد پیشرفت عملی طرح توازن بوده ایم. 
وی در بخش پیش نیازها دستیابی به 93/54 درصد پیشرفت و در کل پروژه 

88/82 درصد پیشرفت را مورد تأیید قرار داد.
معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص 
طرح  وضعیت  تن،  میلیون   3/7 طرح  و  توسعه  تکمیلی  پروژه های 
 را مطلوب ارزیابی کرد و در مورد این طرح 7 وضعیت زیر را تشریح 

نمود:
نمودن  برطرف  مرحله  در  که  جدید  گری  ریخته  ایستگاه  احداث   
محدودیت های بانکی جهت باز نمودن LC )با توجه به تحریم ها( قرار 

دارد.
 توسعه کارگاه های بخش فوالد سازی که در مرحله اجرایی قرار دارد.

 تأمین و نصب جرثقیل های فوالدسازی که در مرحله تجدید استعالم 
بین المللی و منتظر اظهار نظر کمیسیون معادالت قرار دارد.

اسناد  که  مربوطه  تجهیزات جانبی  و  نورد 500  گامی  کوره  احداث   
مناقصه ای به فروش رسیده است.

 طرح مجموعه باسکول های ورودی و خروجی کارخانه که در مرحله 
اجرا می باشد.

 طرح توسعه کارگاه اکسیژن که قرارداد با مشاوره خارجی منعقد شده 
است

 احداث واحد آهک که آغاز عملیات اجرایی پروژه را شاهد بوده ایم.
طرح توسعه شهید کاظمی )طرح 5 میلیون تن( خسروی راد در خصوص 
طرح توسعه شهید کاظمی گفت: در این طرح تولیدهای ذوب آهن به میزان 
5 میلیون تن در سال افزایش می یابد و در واحدهای کوره بلند شماره4، 
گندله سازی، کک سازی، فوالدسازی، نورد و نیروگاه شاهد اجرای این طرح 

توسعه و افزایش تولید خواهیم بود.
وی تصریح کرد: سهم اصفهان در فوالدسازی و افزایش تولید در افق 
چشم انداز 1404، 11 میلیون تن است که ذوب آهن با انجام این طرح 
داخلی  نیاز  کردن  برطرف  و  آهن  راه  ریل های  تولید تخصصی  نیز  و 
پیگیری های  و  یافت  خواهد  دست  افق  این  به  خارج،  به  و صادرات 
تولید  به  دستیابی  برای  خارج  و  داخل  در  هدف  شرکت های  با  الزم 
در  سرعت  به  آن  مزایده  و  گرفته  صورت  ریل ها  این  صادرات   و 

حال انجام است.
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با مرفاوي مشکلي 
ندارم
قلعه نويي: محرم 
بيش از 40دقيقه 
نمي تواند بازي كند

شمسایي: 
تيم ملي به يک 
بزرگتر نياز دارد

با قلعه  نویي رفيقم
مرفاوي: براي 
وقت تلف كردن 
بازي برنامه  ريزي 
نکرده بوديم

 زاینده رود
سرمربی سپاهان گفت: پیشنهاد دادم تیم امید با نفرات اصلی  
بازی کند و نفرات بزرگسال را از تیم ما نگیرد. امیر قلعه نویی پس 
ــاوی یک بر یک مقابل مس عنوان کرد: در چند سال اخیر،  از تس
چنین بازی خوبی از سپاهان ندیده بودم. این دیدار همه چیز داشت 
ــپاهان. وی در مورد عملکرد داوری  به غیر از گل برتری برای س
ــتباه کرده باشم؛ اما به نظرم داور 2 پنالتی برای  گفت:  امیدوارم اش
ــد که  ما نگرفت. یک ضربه هم که به تیر زدیم، فکر کنم گل ش
کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند. عدالت در بازی مقابل مس 
رعایت نشد. قلعه نویی در مورد اختالف سال گذشته اش با مرفاوی 
گفت: مشکلی نیست. به سمت وی رفتم و او هم به من گل داد. 
سرمربی سپاهان در مورد محمود کریمی گفت:  در 30 سال کارم 
کمتر کسی را مانند وی دیده ام. او انسان بزرگ و جوانمردی است 
که در ابتدای حضورم راضی به مربیگری نبود، اما از وی خواستم 
تا با حضور در کادر فنی، آینده سپاهان را بسازد، همانطور که در 
استقالل امثال فکری ها و مرفاوی ها را به کادر فنی آوردم تا آینده 

استقالل را بسازند.

داشت:  اظهار  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  شمسایی  وحید 
نمی خواهم کسی را زیر سئوال ببرم، به همه خسته  نباشید 
می گویم؛ ولی احساس می کنم تیم ملی در برزیل بزرگتر نداشت. 
یک زمانی بابک معصومی و محمدرضا حیدریان در این تیم 
بودند و بعد دست به دست چرخید و در جام ملت های آسیا 
محمد هاشم زاده این مسئولیت را به عهده داشت و به تیم صالبت 
کشاورز،  محمد  مثل  بزرگی  بازیکنان  گرچه  امروز   می داد. 
محمد طاهری، مصطفی نظری و جواد اصغری مقدم در تیم ملی 
حضور دارند؛ اما همه شرایط سنی شان نزدیک به هم است، در 
حالی که تیم ملی به بزرگتر احتیاج دارد. وی در مورد بازی های 
تیم ملی فوتسال در گرندپریکس برزیل و کسب مقام چهارمی 
تصریح کرد: سه دیدار را به صورت کامل از طریق اینترنت تماشا 
کردم. بازی با اسپانیا گل بازی های گرندپریکس بود. در نیمه اول 
مصاف با پاراگوئه، ما برتر بودیم؛ اما در نیمه دوم تیم مقابل بهتر 
کار کرد. این یک بازی پایاپای بود. شمسایی ادامه داد: مسابقه با 
ایران  آرژانتین را هم تماشا کردم. آنها به طور کامل اسیر تیم 

شدند، دفاعی کار کردند و در آخر هم کم آوردند. 

 زاینده رود
سرمربی تیم مس کرمان گفت: برای وقت تلف کردن در 
جریان بازی با سپاهان برنامه ریزی نکرده بودیم. صمد مرفاوی 
پس از تساوی یک بر یک مقابل سپاهان اظهار داشت: با یک تیم 
پر مهره که نفرات اصلی و ذخیره اش فرقی با هم ندارند، بازی 
کردیم. با تیمی دست و پا بسته و بدون 6 بازیکن اصلی مقابل 
سپاهان قرار گرفتیم. وی ادامه داد: طبیعی بود در زمین سپاهان 
ابتدا کار دفاعی را انجام دهیم، سپس به حمله فکر کنیم. در 
کار دفاعی موفق بودیم و راه های نفوذ سپاهان را بستیم. پس از 
موفقیت در کار دفاعی، حمله کرده و گل زدیم. از نتیجه راضی ام 
چرا که کسب یک امتیاز آن هم در اصفهان خوب است. مرفاوی 
با اعالم اینکه خوشحالم که 9 هفته است که امتیاز می گیریم، 
درباره وقت تلف کردن بازیکنانش در جریان بازی گفت:  چنین 
چیزی را قبول ندارم. برای این کار برنامه ریزی نکرده بودیم و اگر 
می خواستیم چنین برنامه ای را پیاده کنیم، این کار را در خط حمله 
انجام می دادیم. من و قلعه نویی 8 سال در کنار هم کار کردیم و 

هیچ کدام چنین تفکری نداریم. 

خبرها

گفتگو دروغ بگوییم

زاينده رود
ــازان تیران و کرون  ــاحلی عمران س تیم فوتبال س
ــوپر  ــابقه های س ــت مرحله نیمه نهایی مس در دور رف
ــاب دو بر یک از سد سایپای البرز  ــور با حس لیگ کش
ــون این بازی اظهار  ــت. حمیدرضا دادخواه پیرام  گذش
ــختی بود. تیم حریف تا این  ــابقه بسیار س ــت: مس داش
ــان دهنده این است که تیم خوب  مرحله باال آمده و نش
ــه نامطمئن به  ــا با یک نتیج ــت و م ــا برنامه ای اس و ب
ــه داد: در این دیدار در تایم  ــیدیم. وی ادام پیروزی رس
ــین عبدالهی از زمین مسابقه اخراج شد. اما با  دوم حس
ــن حال بازی را اداره کردیم. وی در پایان گفت: روز  ای
ــت باید تفکر تیمی خود را حفظ  جمعه در بازی برگش
کنیم تا با نتیجه مطلوب به دیدار نهایی صعود کنیم. در 
ــتیم که به  ضمن در بازی رفت دو بازیکن مصدوم داش

بازی برگشت خواهند رسید.

پيروانی: 

با این شرایط از تيم اميد 
توقعی نداشته باشيد

ــرمربی تیم فوتبال امید گفت: با این شرایطی که تیم ها  س
ــته  ــا نمی دهند از ما توقعی نداش ــود را به م ــن خ بازیک
ــین پیروانی درباره مخالفت علی دایی،  ــید. غالمحس  باش
امیرقلعه نویی و محمد مایلی کهن با حضور بازیکنانشان 
ــرد. وی در  ــای زیر را مطرح ک ــم امید صحبت ه در تی
ــور رضایی در تیم امید  ــوص مخالفت دایی با حض خص
گفت: دایی مختار است هر کاری می خواهد انجام دهد. 
ــت و من حرفی در این باره ندارم. باید چه  او بزرگ ماس
ــطوره فوتبال ایران است  چیزی به دایی بگویم؟ دایی اس
ــان احترام قائل  ــت دارم. من برای همه مربی ــا او رفاق و ب
ــت که باید تصمیم بگیرد.  ــیون اس ــتم و این فدراس هس
ــان دراین باره  ــوص موضع گیری همه مربی  وی درخص
افزود: همه این مربیان مختار هستند هر طور که می خواهند 
تصمیم بگیرند. فدراسیون می داند و باشگاه ها. این قضیه 
ــط بیایم. من  را آنها باید حل کنند. من که نمی توانم وس
ــفانه از قول من در همه روزنامه ها  حرفی نزدم اما متأس
ــته اند که برایم سنگین است به دایی زنگ بزنم. این  نوش
جمله که به نقل از من زده اند را تکذیب می کنم. حرف 
نزده از قولم می نویسند. دایی باعث افتخار ماست و من 
ــم چنین حرفی در  ــودم اجازه نمی ده ــچ وقت به خ هی
ــوردش بزنم. او به من بازیکن هم ندهد هیچ گاه چنین  م
بی احترامی نمی کنم. وی با اشاره به وضع موجود و عدم 
همکاری مربیان با تیم ملی امیدگفت:  با این شرایط سایر 
تیم ها قوی تر در مسابقه ها حاضر می شوند و کسی هم 
ــته باشد. ما با همه توان  نباید از تیم امید ایران توقعی داش
ــته هایی که داریم به گوانجو می رویم. ولی قبل از  و داش
رفتن به طور حتم با کفاشیان جلسه خواهم داشت تا این 

قضیه حل شود. 

پایان اردوی تداركاتی تيم فوتسال 
گيتی پسند در شيراز 

برطرف شدن مصدوميت
 ابراهيم مسعودی

 نایب قهرمان كاتاروهای اصفهانی 
در مسابقه های كاتای ایتاليا

4 مدال رنگارنگ برای 
تکواندوكاران اصفهانی  

 زاينده رود
اردوی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در شهر شیراز به 
پایان رسید و این تیم ادامه تمرین ها را در اصفهان پیگیری می کند. بر این 
اساس مرحله بعد تمرین های تیم گیتی پسند به منظور رویارویی با تیم راه 
ساری در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال آغاز شده است. بهروز جعفری، 
مصطفی نظری، محمدرضا زحمتکش و مسعود دانشور چهار ملی پوش 
تیم گیتی پسند نیز پس از تماشای دیدار برزیل و اسپانیا در فینال جام 
جهانی کوچک، همراه با سایر ملی پوشان امروز و با پروازی طوالنی به 
اصفهان بازخواهند گشت و به این ترتیب تنها دو جلسه تمرینی کنار تیم 
خواهند داشت. تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان عصر روز پنج شنبه 
در شهر ساری میهمان تیم راه این شهر خواهد بود. تیم فوتسال گیتی پسند 
اصفهان هم اکنون با 17 امتیاز از 9 بازی در رده سوم جدول رده بندی لیگ 

برتر فوتسال ایران قرار دارد.   

زاينده رود
مصدومیت ابراهیم مسعودی یار ملی پوش تیم گیتی پسند برطرف 
ــت تیم ملی ایران را در  ــد. این بازیکن که به دلیل مصدومیت نتوانس ش
رقابت های جام جهانی کوچک همراهی کند، در تمرین های تیم شرکت 
ــکم با مصدومیت  ــت از ناحیه ش ــعودی که چندی اس  کرد. ابراهیم مس
رو به رو شده با برطرف شدن این مشکل، می تواند تیم گیتی پسند را در 
دیدار روز پنج شنبه برابر راه ساری همراهی کند. محمد وزیرزاده دیگر 
ــند نیز در صورت صالحدید پزشکان می تواند  یار مصدوم تیم گیتی پس

تیمش را در بازی هفته یازدهم همراهی کند.

در مسابقه های بین المللی روز ملی شهر پردنون ایتالیا، تیم کاتای 
جودوی ایران توانست یک مدال طال و 3 نقره کسب کند. در این 
ایران و  تیم رومانی،  ایتالیا و 3  از کشور  تیم  رقابت های دوستانه، 9 
از  متشکل  ایران  نهایت  در  پرداختند.  رقابت  به  یکدیگر  با  اسلوونی 
محمدرضا صحرایی و محمد حسن ساالری در سبک گوشین جوتسو 

مدال طالی مسابقه ها را بر گردن آویخت. 
مدال نقره این سبک نیز به مجتبی باجالن و سید رضا روحانی کاتاروهای 
اصفهانی رسید. تیم الف ایتالیا مقام سوم این سبک را به دست آورد. در 
سبک جونوکاتا، تیم ملی رومانی اول شد و تیم های ایران و ایتالیا به 

ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. 
در این سبک صحرایی و ساالری به روی تاتامی رفتند. در سبک کاتا 
منو کاتا تیم ایتالیا الف اول شد و تیم های ملی ایران و تیم ب ایتالیا در 
جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در رده بندی نهایی تیم ایتالیا به مقام 
قهرمانی رسید و تیم های ایران و رومانی عنوان های دوم و سوم را از 

آن خود کردند.

زاينده رود
ــه به نمایندگی  ــتان اصفهان ک ــم نوجوانان هیأت تکواندو اس تی
ــرکت کرده  ــن( ش از ایران در تورنمنت بین المللی اردن )جام الحس
ــد. در این  ــن رقابت ها گردی ــدال در ای ــب 4 م ــود، موفق به کس ب
ــور حضور یافتند  ــن المللی 800 تکواندوکار از 12 کش ــت بی تورنمن
ــار محمدی موفق به  ــنی نوجوانان و در وزن هفتم، یاش که در رده س
ــینی مدال نقره  ــد، در وزن دهم سید فرزاد حس ــب مدال نقره ش کس
ــنده  ــردن آویخت و علی الهی نیز در وزن اول به مدال برنز بس ــر گ ب
ــت  ــان داود عبدالرضایی به مدال نقره دس ــنی جوان ــرد. در رده س  ک

یافت.
تیم پايتخت قهرمان مسابقه های تکواندو جوانان استان

هیأت تکواندو استان اصفهان اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه های 
ــنی جوانان و بزرگساالن نمود. در  ــتان در رده س تکواندو انتخابی اس
ــالن زیتون برگزار گردید 175 نفر در قالب  ــابقه ها که در س این مس
ــرکت کردند که در پایان باشگاه فرهنگی ورزشی پایتخت  30 تیم ش
ــد. نفرات اول هر وزن  ــه عنوان قهرمانی این رقابت ها گردی  موفق ب
به ترتیب: پوریا ناظمی و حسین کیانی از پایتخت، محمد رضا بابادی و 
احمد رضا بیژنی از شهرداری، احسان خادم الحسین و رحمان آقا بیگی 
 از پایتخت، حامد محمدپور از فالت ایران و امین شهریاری از تختی 

بودند.
ــب 73 امتیاز اول  ــی پایتخت با کس ــگاه فرهنگی ورزش در پایان باش
ــد و تیم شهرداری با 59 امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و تیم سازمان  ش
شهرداری با کسب 28 امتیاز سوم شد. کمیته داوران، آقایان امامیان فر، 
اسکندری، شفیعی و سالم را به عنوان داوران نمونه معرفی کرد. کمیته 
فنی مسابقه ها احسان خادم الحسین از پایتخت و حامد محمدپور از 

شهرداری را به عنوان فنی ترین بازیکنان انتخاب کرد. 
ــر ایزدپناه و  ــت و امی ــه خدابخش از پایتخ ــان عبدال ــن آقای  همچنی
ــان به عنوان بهترین مربیان و محمد یزدی از  عبداله غالمرضا از کاش
ــت معرفی شدند. کمیته فنی  ــهرداری به عنوان بهترین سرپرس تیم ش
مسابقه ها همچنین احمد رضا بیژنی از شهرداری را به عنوان بازیکن 
ــوان تیم منتخب اخالق معرفی  ــهدای رهنان را به عن  اخالق و تیم ش

کرد.  

ورزش

نجمه كرمي
1- قرار است در ستون »دروغ بگوییم« به 
ــی که گاهی افراد مغرض برای  دروغ های
ــت اندرکاران و در کل  ــئوالن و دس مس
ــتان در محافل  ــراد فعال در ورزش اس اف
مختلف عنوان می کنند و قصد تخریب 
شخصیت ها را دارند، بپردازیم و کمی آنها 
ــت هدایت  را نصیحت کرده و به راه راس
کنیم تا دیگر هوای حرف درآوردن برای 
خادمان ورزش به سرشان نزند و به نوعی 

متحولشان سازیم! 
ــه در چند وقت  ــی از دروغ هایی ک یک
اخیر می شنویم این است که می گویند 
ــابق اداره  ــیران، مدیرکل س غالمرضا ش
ــتان در دوران خدمتش  ــت بدنی اس تربی
ــته از همسر و  در اداره، هرچی فامیل داش
ــتان و  دختر و اقوام نزدیک گرفته تا دوس
ــکاران در تربیت بدنی و بخش های  هم
ــغول به کار کرده که با  مختلف اداره مش
ــن وی از اداره مذکور، فضا برای آنها  رفت
سنگین شده و یک عده با آمدن مدیرکل 
جدید نانشان آجر شده و از بخش هایی 
ــتند بیرون شدند و  که در آن فعالیت داش
ــیران،  ــر از جمله داوود ش تعدادی دیگ
رئیس هیأت کشتی استان در شرف اخراج 
هستند، اما هنوز دلیل قانع کننده ای برای 

اخراج آنها پیدا نشده است!
ــی که این  ــن عزیزان ــت به ای یکی نیس
ــد بگوید  ــا را مطرح می کنن صحبت ه
ــر از  ــی قبل ت ــیران خیل ــه داوود ش  ک

غالمرضا شیران و درست در زمان منتقمی 
در هیأت کشتی مشغول به کارشد، ضمن 
آنکه اگر بخواهیم عدالت را در گفته های 
خودمان رعایت کرده باشیم وی در طول 
ــته و  این دوران عملکرد قابل تأملی داش
ــتی با وجود  ــد از چند دهه هیأت کش بع
ــت. در  ــان دوباره ای پیدا کرده اس او ج
ــوام دور و نزدیک  ــوص حضور اق  خص
غالمرضا شیران در اداره و مجموعه های 
ــتان نیز باید  ــت تابع تربیت بدنی اس تح
ــول دوران کاری این  ــه در ط ــم ک بگویی
ــور اهمال  ــزان در بخش های مذک عزی
کاری و یا سستی دیده نشده است که اگر 
بود افراد فرصت طلب از آن برای رسیدن 
به مقاصد خود استفاده می بردند و اینکه... 

بماند...
ــن بزرگ تر که می گویند  2- دروغ از ای
رشید خدابخش، )مدیرکل تربیت بدنی( 
که سابق بر این تجربه حضور در اصفهان و 
تربیت بدنی استان را داشته است؛ با داشتن 
ــته ها در ذهن، به  پیش زمینه ای از گذش
ــته با  قصد تالفی برخی اتفاق های گذش
برخی آدم ها، پا به اصفهان گذاشته است! 
می گویند که برکناری هوشنگ رحمتی، 
)رئیس هیأت سوارکاری استان(، برکناری 
رئیس هیأت بولینگ پنج ماه مانده به زمان 
مجمع هیأت، تغییر معاونت ورزش بانوان، 
ــدود 18 نفر از کارمندان  بیرون کردن ح

اداره هم به همین امر برمی گردد!
حتی می  گویند که خیلی از آدم ها که در 
ــته با خدابخش راه نیامده و سد راه  گذش
ــای آن زمانش بودند، امروز  او و برنامه ه
باید از صحنه وزش کنار بروند! حتی برای 
نمونه شیران را مثال می زنند و می گویند 

که چون در گذشته حاضر به تن دادن به 
ــری افراد سفارشی  خواسته های یک س

نشده، اکنون جو را علیه خود می بیند!
ــنیدیم خودمان  ــی این خبر را ش 3- وقت
ــا چه حد؟!  ــم که آخر دروغ ت هم ماندی
ــی زاده )بخوانید  ــدا صدیقه کعب بنده خ
ــان تودیع و  ــت ورزش بانوان( زم معاون
ــابی تو زحمت  ــه خدابخش حس معارف
افتاده بود، کلیه امور مربوط به تشریفات 
ــوهای مراسم  ــین پاش و خیرمقدم و بش
ــت و از این بابت خیلی  ــده داش را برعه
 خسته هم به نظر می رسید. اما آدم های 
ــائبه او  فرصت طلب این خدمات بی ش
ــیرینی گذاشته و گفتند  را به پای خودش
ــت  ــه وی همه این کارها را کرد تا پس ک
ــوان را از محبوبی بگیرد! ما  ــت بان معاون
ــل انتخاب  ــد چون دلی ــه باورمان نش ک
ــر کارنامه  ــمت به خاط وی برای این س
 درخشانش در... )در زمان نگارش حافظه 
ــت و خدابخش  یاری مان نکرد( بوده اس
او را به همین خاطر و نه به خاطر دوستی 
ــرش با وی و امثال اینها، منصوب  همس

کرده است!
4- می گویند که اعتراض برخی مخالفان 
ــای هیأت ها که کارشان به تحصن  رؤس
ــیده، حاال حاالها  ــتانداری رس مقابل اس
قابل رسیدگی نیست چون که خدابخش 
می خواهد خود برای امور ورزشی استان 
ــریع به  ــری نماید و اقدام س تصمیم گی
منظور دخالت استانداری در مدیریت وی 

محسوب می شود!
این در حالی است که به نظر می رسد این 
ــوی مدیرکل در مقابل  همه کرنش از س
ــای هیأت های  اهمال کاری برخی رؤس

ورزشی، فقط برای دادن آخرین فرصت 
ــت نه القا و تالش برای ایجاد  به افراد اس
ــت خودمختار! همان زمان که وی  مدیری
ــت به تغییر زد خیلی ها به او خرده  دس
گرفتند که چرا این قدر بی مهابا دست به 
ــتور  تغییر زده و چرا کمی تأمل را در دس
ــت حاال هم که  ــود قرار نداده اس کار خ
وی می خواهد با سعه صدر برنامه ها و 
تغییرهای خود را دنبال کند این حرف و 

حدیث ها مطرح می شود!
5- در بدترین دروغی که ما شنیدم گفته 
ــت داماد و  ــه خدابخش دس ــد ک می ش
پسرخواهر و پسر برادر و... را گرفته و در 
بخش های مختلف اداره بند کرده است! 
ــی  ــد چون بخش فنی مهندس می گوین
ــمت متمول اداره به حساب می آید  قس
آن را به دست فامیل های خودش سپرده 

است!
ــت به چنین  ــی دس ــود کس مگر می ش
ــی بزند در حالی که خود در ابتدای  اقدام
ــی  ــر چ ــود ه ورودش، اداره را از وج
 شیران و افراد منتصب به شیران بود پاک 
ــه در این بین یک نظریه  کرد! هر چند ک
دیگری هم وجود دارد و آن اینکه آورده 
ــن در این  ــش از ای ــاید پی ــه آورده، ش ک
ــت و لیس های زیادی صورت  بخش لف
می گرفته که حاال ایشان خواسته از افراد 
ــنا در این پست استفاده کند تا هم در  آش
ــا را بپیچاند و  ــا گوش آنه صورت خط
هم  برروی قراردادهای پیمانکاری تسلط 
کامل داشته باشد ضمن آنکه امور مهم هر 
چقدر در دست افراد نزدیک باشد کمتر 
 مو الی درز کارها می رود این را دیگه ما 

نمی گوییم قدیمی ترها گفته اند...!

زاينده رود
حسین افضلی از جمله مربیان جوان 
و با تجربه فوتسال ایران است که همراه 
ــپاهان افتخارهای  ــم فوالد ماهان س با تی
ــک  ــب نموده که بی ش ــی را کس بزرگ
 قهرمانی در اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا 
مهم ترین موفقیت این مربی تحصیلکرده 

اصفهانی است.
ــرمربی تیم فوالد ماهان در خصوص  س
ــه دهم و  ــا پایان هفت ــرد تیمش ت عملک
ــل از پایان نیم  ــن تیم قب ــینی ای صدرنش
ــود اما  ــخت ب ــت: باورش س ــل گف فص
ــابقه ها به  ــا قبل از پایان نیم فصل مس ت
صدر جدول رسیدیم و این از لطف خدا 
بود. رقیبان ما در رده های باالی جدول 
ــت دادند و ما   امتیازهای زیادی را از دس

ــتفاده کردیم  از این فرصت به خوبی اس
ــم و این  ــدول تکیه زدی ــدر ج  و به ص
ــل موفقیت ما بود. افضلی  مهم ترین دلی
ــا تمرین های  ــواره ب ــح کرد: هم تصری
ــعی به  ــام می دهیم س ــه انج منظمی ک
ــدمان داریم. هرگز  ادامه روند رو به رش
ــه حفظ این  ــم کرد ک ــوش نخواهی فرام
ــوارتر از به  ــر و دش ــینی مهم ت صدرنش
ــت آوردن آن است چرا که به غیر از  دس
ــه یا چهار تیم دیگر به صدرجدول   ما س
ــیدند اما  به راحتی در جدول سیزده  رس

تیمی مسابقه ها دچار نزول شدند. 
ــید مهدی ابطحی  ــه جای خالی س وی ب
)مربی سابق ماهان( در دیدار برابر ارژن 
ــاره کرد و گفت: در اولین گام  فارس اش
ــاوی کردیم  ــیراز مس در خانه با ارژن ش

ــرم اگر  ــبی نبود، به نظ ــه مناس که نتیج
ــم روی نیمکت  ــی در این بازی ه ابطح
ــناخت بهتری که از تیم داشت  بود با ش
ــابقه ماهان پیروز می شد، به  در این مس
ــه برد  ــال از هفته هفتم به بعد س ــر ح ه
ــرایط تیم  ــت آوردیم و ش متوالی به دس
ــد.  وی درخصوص  ــی متحول ش به کل
ــکل گلزنی تیمش اظهار داشت: من  مش
ــال ترمیم کارهای  ــه اول به دنب در مرحل
دفاعی تیم بودم تا آمار گل های خورده 
ما این قدر زیاد نباشد که به هدفم رسیدم 
اما درگلزنی مشکل اصلی ما عدم تمرکز 
ــان در موقع زدن ضربه های آخر  بازیکن
ــد وگرنه  ــی ما باش ــاید هم بدشانس و ش
ــل می کنیم و  ــوب عم ــی خ در کار تیم
ــا محوریت تهاجمی  ــل یک تیم ب در اص
هستیم. سرمربی فوالد ماهان پیرامون دو 
ــان نیم فصل و  ــر تیمش تا پای بازی آخ

ــبت بازی های  اینکه این دیدارها به نس
ــان تر به نظر می رسد،  ابتدای فصل آس
تصریح کرد: این تفکر بسیار غلطی است 
و در طول فصل بارها شاهد رقم خوردن 
نتایجی غیر قابل پیش بینی بودیم و علت 
ــازی تیم ها به  ــی آن نزدیک بودن ب اصل
ــوش نمی کنیم  ــت، ما فرام یکدیگر اس
ــزه ایی دوچندان  ــه همه تیم ها با انگی ک
مقابل فوالد ماهان بازی می کنند بنابراین 
ــن دو بازی آخر نیم فصل هم برای ما  ای
ــوار خواهد بود به ویژه بازی مقابل  دش
ــک نکنید که بهترین بازی  آرش بتن، ش
ــان در  ــوالد ماه ــل ف ــان را مقاب فصلش
ــال  ــن انجام خواهند داد. تیم فوتس قزوی
ــه یازدهم لیگ برتر  فوالد ماهان در هفت
ــاعت پانزده  ــال روز جمعه و از س فوتس
ــواز خواهد  ــم ملی حفاری اه  میزبان تی

بود.

حميدرضا دادخواه: جدی نگيريد!

با یك نتيجه نامطمئن 
پيروز شدیم

جاي خالي ابطحي در ماهان

تجلیل از كوچولوی آتیش پاره 

زور ژنرال به صمد نرسید
پژمان سلطانی

ــاگردان صمد مرفاوی با تساوی یک بر یک که مقابل  ش
ــن روز سپاهان  ــپاهان به دست آوردند، شیرینی جش س

)دوم آبان( را کم کردند.
ــرمربی تیم فوتبال سپاهان، مقابل مس  امیر قلعه نویی س
ــدی کریمیان در  ــرم نویدکیا از مه ــه جای مح کرمان ب
ــتم 2-4-4 آغازگر  ــتفاده کرد و با سیس ترکیب ثابت اس

بازی بود.
ــته غالمرضا عنایتی  ــون دو بازی گذش ــر خان همچ امی
ــه تیمش قرار  ــان را در نوک خط حمل ــواد کاظمی و ج

ــه  ــپاهان در نیم ــت داد و س نخس
ــاح چپ دروازه  ها، از جن ــی  مس
ــی  ــای فراوان ــط توپ ه توس  را 
ــدری  ـــرو حیــ ــد خس احمـ و 
ــه به علت جمشیدیان ارسال کرد  ک

ــرزن  س ــود  چون وج هایی 
فـرنادس 

ــاس  دی
و 

پیــروز 
ــی  قربـان
ــط  در خ
ــی  دفـاع
مس، ایـن 
سانترها راه 

ــم  ــتر به چش ــی نبرد. آنچه که در نیمه اول بیش ــه جای ب
ــپاهان کارایی چندانی  ــورد این بود که جناح چپ س خ
ــان حاج صفی کمتر پیشروی می کرد.  ــت و احس نداش
ــا در دقیقه 57، فراز  ــه دوم با آمدن محرم نویدکی در نیم
فاطمی گل برتری مس کرمان را با اشتباه فاحش رحمتی 
ــاگردان  ــادی ش ــاند و هنوز دو دقیقه از ش ــه ثمر رس  ب

مس کرمان سپری نشده بود که فابیو جان واریو بازی را به 
 تساوی کشاند. جالب است بدانید که گلزنان این مسابقه 
ــابق  ــان واریو( از بازیکنان س ــی و فابیو ج ــراز فاطم )ف
ــتقاللی  ــه مدد دو مربی اس ــران بودند که ب ــتقالل ته  اس

)امیر قلعه نویی و صمد مرفاوی( آمدند. 
ــازه ای به خط میانی  ــا ورودش جان ت ــرم نویدکیا ب مح

ــن در 35 دقیقه ای  ــپاهان داد اما این بازیک ــه س و حمل
ــتباه هایی در  ــرد مرتکب اش ــپاهان بازی ک ــه برای س ک
ــا تمرکز الزم را  ــد که گوی ــاندن توپ به یارانش ش رس
ــن دیدار به  ــت. قلعه نویی در ای ــرای این دیدار نداش ب
ــت  ــال های بلند آورد  می توانس جای اینکه رو به ارس
ــدام به  ــا اق ــرد و ی ــانه گی ــف را نش ــاع حری ــق دف  عم
ــوت زنی کند که در 4 صحنه بازیکنان سپاهان بخت  ش
ــان کردند که یک صحنه  ــوت زنی امتح خود را روی ش
ــد، دومی به زیر طاق دروازه حریف  آن تبدیل به گل ش
برخورد کرد و در صحنه سوم مدافع حریف با باز کردن 
دست خود مانع رسیدن شوت احمد جمشیدیان به خط 
ــد و جواد کاظمیان نیز یک ضربه  دروازه مس کرمان ش
ــرد که این  ــه دروازه علیرضا قدیری ک ــنگین را روان س
ــار و مانع گلزنی او  ــوان توپ این بازیکن را مه  گلر ج

شد. 
ولی این ضربه ها در 30 دقیقه آخر بازی به سوی دروازه 
ــیدیان سهم عمده ای  ــد که احمد جمش مس شلیک ش
ــپاهانی ها  ــت. س ــوت های  از راه دور داش در زدن ش
ــوند تا  ــل بودند که در دیدار با مس پیروز ش ــی مای خیل
ــگاه  ــطوره اخالق این باش ــن پیروزی را تقدیم به اس  ای
ــی بود که با  محمود کریمی کنند. محمود آتیش پاره کس
جان فشانی های خود در مستطیل سبز، نامش را در ذهن 

هواداران سپاهان به یادگار گذاشت. 
این دیدار در چارچوب مسابقه های هفته دوازدهم لیگ 
برتر فوتبال کشور انجام شد. در دیگر دیدارها تیم های 
ــتقالل تهران به تساوی یک بر یک  ــازی و اس تراکتورس
ــاپیا مقابل میهمانش فوالد خوزستان تن به  ــیدند. س رس
ــای راه آهن و صبای  ــاوی پر گل 5 بر 5 داد. تیم ه تس
ــد تیم های  ــابه 2 بر یک به ترتیب از س قم با نتیجه مش
ــتند. ملوان بندر انزلی  پاس همدان و پیکان قزوین گذش
ــهرداری تبریز به تساوی بدون گل رضایت دادند و  و ش
ــه عرب نفت تهران را از  ــت آبادان با تک گل روح ال نف

پیش رو برداشت.

مراسم آتش بازی سپاهان
پیش از آغاز دیدار سپاهان و مس کرمان و به مناسبت 
روز سپاهان مراسم آتش بازی در ورزشگاه فوالدشهر 
ــدگان خوب  ــرای دو تن از خوانن ــد که اج انجام ش
کشورمان همراه با حرکات موزون سه تن از هواداران 
که در جلد شیرهای سپاهان ظاهر شده بودند شادی و 

شکوه خاصی را به این مراسم القا کرد.
تجليل از كوچولوی آتيش پاره

ــپاهان و مس کرمان با حضور  در بین دو نیمه دیدار س
اسالمیان )رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان(، رجایی 
ــپاهان(،  ــابق کارخانه فوالد مبارکه س )مدیر عامل س
ــپاهان(،  ــمیعی نژاد )مدیر کارخانه فوالد مبارکه س س
رشید خدابخش )مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان( 
ــپاهان، از  ــران دیگر نهادها و هم زمان با روز س و مدی
ــود کریمی این بازیکن خوش نام و تأثیرگذار نه  محم
ــپاهان که در میدان با شماره 13 حاضر  چندان دور س

می شد، تجلیل به عمل آمد.
بازار داغ دسته گل و روبوسی

قبل از آغاز مسابقه، خسرو حیدری، رضا عنایتی، سید 
مهدی رحمتی و فابیو جان واریو برای صمد مرفاوی 

مربی فصل گذشته استقالل گل بردند و با او روبوسی 
ــراز فاطمی،  ــی، امیر پوالدی، ف ــد و پیروز قربان کردن
لوسیانو ادینهو و فرزاد حسین خانی از تیم مس با دسته 
ــمت نیمکت سپاهان رفتند و از امیر قلعه نویی  گل س

برای ورود به زمین رخصت گرفتند.
سقوط هواپيمای سپاهان در ورزشگاه

ــپاهان به همراه خود یک ماکت هواپیمای  هواداران س
ــتیکی به ورزشگاه آورده، آن را باد کرده بودند و  پالس
با جرثقیلی آن را نگه داشتند، اما دقایقی سپری نشد که 
این هواپیما بادش خالی شد و به حالت سقوط درآمد 
ــاید این هواپیما نتیجه بازی را از قبل می دانسته که  ش

به این روز افتاد.
حضور ۵0 نفر هوادار كرمانی

ــگاه فوالدشهر به جز 1500 نفر هواداری که  در ورزش
برای سپاهانی ها حاضر بودند، نزدیک به 50 تماشاگر 
متعصب تیم مس، خود را از کرمان به اصفهان رسانده 
ــدت تیم مس را مورد تشویق خود قرار  بودند و به ش
دادند و زمانی که از محمود کریمی تجلیل به عمل آمد، 
آنها نیز به احترام این جوان با اخالق فوتبال کشورمان، 

به تشویق پرداختند.
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مركزی، طبقه اول
دوشنبه 3 آبان 1389/ 17 ذالقعده1431/ شماره Monday 25  October 2010       378)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پيامبر اكرم )ص(:
عبادت كن خداوند تعالی را، 
 چنانچه  او را می بينی 
 و اگر او را نمی بينی، 
او تو را می بيند.

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد ايمن سازی شبکه آبیاری نکوآباد و برخوار با 
سازه بتنی نیوجرسی را از طريق مناقصه عمومی با شرايط ومشخصات زير به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت به همکاری می گردد.
مبلغ پايه: حدود 1238619200 )يک میلیارد و دويست و سی وهشت میلیون و ششصد 

و نوزده هزار و دويست ريال( براساس فهرست بهای پايه ابنیه سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان يا 5 آب يا پايه يک اشخاص حقیقی در رشته های آب 

و ساختمان
و  برخوار  شهر،  خمینی  آباد،  نجف  اصفهان،  های  شهرستان  اصفهان  استان  اجراء:  محل 

مباركه.
مدت اجراء: 6 ماه

هزينه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و 
مکان و زمان تحويل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 5 روز مهلت دارند 
تعیین  از  پس  نمايد.  اقدام  شركت  مثبته  مدارک  ارائه  و  كتبی  آمادگی  اعالم  به  نسبت 
فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

احمر- شركت  آئینه خانه- جنب هالل  بلوار  پل خواجو-  اصفهان-  مناقصه گزار:  نشانی 
سهامی آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستی 76473-81646 صندوق پستی 

WWW.ESRW.ir :391 سايت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122

فاكس: 6611073
م الف/ 10294

شركت آب منطقه ای اصفهان

مناقصه لوله گذاری فاضالب با ارزیابی کیفی

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: ساعت 12 ظهر مورخ 89/8/22
تاريخ گشاش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/8/23

دريافت اسناد: سايت اينترنتی WWW.abfa-esfahan.com     شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نمايد.

برآورد )ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

اصالح خط انتقال فاضالب در 89-3-307
محدوده منطقه پنج اصفهان

9/000/000848/946/278عمرانی

لوله گذاری فاضالب قسمتی 89-3-308
از شهرک آبشار سمیرم 

14/000/0002/390/395/440عمرانی

خط انتقال فاضالب 89-3-309
شهرداران

13/000/0002/106/540/565عمرانی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نمايد. 

برآورد )ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذاری آب مجموعه 89-3-298
7/000/000482/429/610عمرانیمسکن مهر گلپايگان فاز1

لوله گذاری آب مسکن مهر 89-3-299
میمه و وزوان

8/000/000695/490/380عمرانی

مناقصات آب

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: ساعت 12 ظهر شنبه مورخ 89/8/15
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/8/16

WWW.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره  به  منابع  )ساير  ای  سرمايه  دارائیهای  تملک  حساب  به  واريز  يا  بانکی  نامه  ضمانت 
جهادكشاورزی  سازمان  نام  به  كشاورزی  جهاد  شعبه  كشاورزی  بانک  نزد   )2164200213001 

استان اصفهان 
امور  اداره  اصفهان،  استان  جهادكشاورزی  سازمان  جريب،  هزار  خیابان  مناقصه:  اسناد  دريافت  محل 
پیمانها و قراردادها مناقصات، اتاق های 219، 272 و يا به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به 

نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمايید.
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/8/5

و   89/8/16 مورخ  يکشنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا   89/8/6 تاريخ  از  اسناد:  تحويل   مهلت 
زمان بازگشايی روز سه شنبه مورخ 89/8/18 ساعت 9 صبح می باشد.

محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان
در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 

داشتن سوابق اجرايی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذكور
دستگاه نظارت: مديريت آب و خاک 

هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/8/3                                              تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/8/4

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان

شماره موضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد )ريال(محل اجرامنا قصه

محل 
تأمین 
اعتبار

مبنای برآورد
مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ سپرده 
نوع واجدين شرايط)ريال(

سپرده

1

تجهیز و 
نوسازی اراضی 
روستای معین 

آباد

استانی1/667/192/320اردستان89/54

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12012/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در رشته آب

*

2

طرح احداث 
جاده های بین 
مزارع روستای 

سین

استانی2/080/011/514برخوار89/55

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12013/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در راه و باند

*

3
طرح شبکه 

آبیاری اراضی 
)فاز2( اردوشاه

ملی2/836/821/648فالورجان89/56

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12015/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در رشته آب

*

خريد لوله پلی 4
برآورد استانی1/776/044/000گلپايگان89/57اتیلن

6012/000/000دستگاه

كارخانه های تولیدی 
دارای گواهی از 

موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی 
و معاونت آب و 

خاک وزارت جهاد 
كشاورزی

*

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت  دوم(

م الف/ 10297اداره امور پيمان ها و قراردادها

نوبت دوم
استان  شهــــری  فــاضالب  و  آب  شركت  گـــذار:  منــاقصه   -1 

چهارمحال و بختیاری 
با   PE80 با آبرسانی  اتیلن  پلی  لوله های  مناقصه: خريد  2- موضوع 
متراژ  به  میلیمتر  سايز 160   ( شامل  اتمسفر  فشار 10  با   S.F1025
1500 متر و سايز 250 میلیمتر با متراژ500 متر و سايز 355 میلیمتر 

با متراژ 500 متر و سايز 400 میلیمتر با متراژ 450 متر طول
بانکی  ضمانتنامه  مبلغ  عمرانی-  منابع  محل  از  اعتبار:  محل   -3

80/000/000 ريال می باشد.
4- مدارک موردنیاز جهت دريافت اسناد: معرفی نامه و آخرين آگهی 
تولید كننده فیش  از شركت های  نمايندگی  نامه  يا  تغییرات شركت 
واريزی به مبلغ 200/000 ريال به حساب سیبا 105547714007.

5- محل دريافت اسناد: شهركرد میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای 
شركت تلفن: 03813342497

6- تاريخ واگذاری اسناد: 89/8/5 لغايت 89/8/8 
تاريخ تحويل اسناد مناقصه: 89/8/18 

تاريخ بازگشائی: ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 89/8/19 
كلیه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

http//:iets.mporg.ir :سايت منتشركننده

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

صرفه جويی در مصرف آب = كاهش فاضالب + پاكیزگی محیط زيست


