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800 تُن گوشت وارداتى در راه اصفهان است
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استفاده فقط 32 درصد
 کالس هاى درس 

استان از بخارى گازى؟!  

طرح سهمیه بندى سوخت 
رد شد

وام 60 میلیونى ازدواج 
در کش و قوس!

7

توان مقابله با افزایشتوان مقابله با افزایش
 نرخ میوه را نداریم نرخ میوه را نداریم
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از کیلویى 29 تا کیلویى 42 هزار تومان؛

با چه رویى مى خواهند
 زیدان و مورینیو را بیاورند؟!

سردار آزمون، مهاجم تیم ملى فوتبال کشورمان به انتقاد از فدراسیون 
فوتبال پرداخت و مدعى شد مسئوالن فدراسیون فقط وعده و وعید 

مى دهند و دروغ مى گویند.
سردار آزمون درباره پیوستنش به تیم زنیت روسیه اظهار کرد: زنیت در 

صدر جدول روسیه قرار دارد و ...
در صفحه 7 بخوانید6

سیاست هاى آموزش و 
پرورش اصفهان بر اساس 
مدرسه محورى است

مدیرکل آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد:

یک راه جهنمى تا فینال

سردار آزمون با انتقاد از فدراسیون فوتبال:

سردار
فوتبال
مى ده
سردار
صدر

7

فینالیکراه جهنمى تا فینال جهنمىتا نالیکراه ف تا ن ا لک ی ى جه ر ی

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
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رئیس شــوراى عالى جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
قم اظهار کــرد: اگر افــرادى در بحث والیــت فقیه، 
اطالق را قبــول ندارند، مــا قبول داریــم و معقتدیم 
والیت فقیه اطــالق دارد و معناى آن این اســت آن
 اختیاراتى که امــام معصوم(ع)دارد و مــى تواند عمل 
کنــد و باید عمل کند، فقیهى که جانشــین او اســت،

 اختیار دارد همه چیزها را که مــى تواند عمل کند، باید 
عمل کند.

آیت ا... یزدى ادامه داد: فرض کنید اگر حاکمیت اسالم 
آنقدر پیشرفت کرد مثًال در کره شــمالى که به دین و 
خدا اعتقادى نیســت، بتواند مردم این کشور را دعوت 

به اسالم کند و بگوید یا مســلمان شوید یا جنگ کنید 
و مطمئن باشــد که در جنگ اگر چه بــا تلفاتى همراه 
باشد ولى پیروز مى شود، این عقیده را در مورد ولى فقیه 
داریم، چــون او را ولّى مطلق مى دانیــم و در بازنگرى 
قانون اساســى این کلمه مطلق اضافه شــده، یعنى در 
واگذارى شئون امام معصوم(ع) به فقیه وقت،  هیچ گونه 

محدودیتى نیست.
  وى گفت: خداى متعال فقیهى مانند امام راحل(ره) را 
مأمور کرد و ایشــان به وظیفه عمل کرد و در مدت 15 
سال در تبعید بودند و مأمور بود شرایط را براى حکومت 

اسالمى آماده کند.

عضو کمیسیون انرژى مجلس از رد طرح سهمیه بندى 
سوخت در این کمیسیون خبر داد.

هدایت ا... خادمى گفت: کمیسیون روز دوشنبه دو دستور 
کار داشت که دستور کار نخست بررسى طرح نمایندگان 
در خصوص سهمیه بندى سوخت بود که بر اساس این 
طرح به ازاى هر نفر روزانه یــک لیتر بنزین اختصاص 
مى یابد و براساس آن ســامانه اى براى خرید و فروش 
بنزین ایجاد مى شود. وى با بیان اینکه اعضاى کمیسیون 
معتقد بودند کــه این طرح از لحاظ اجرایى مشــکالت 
عدیده اى دارد و ســبب کاهش مصرف یا جلوگیرى از 
قاچاق سوخت نمى شــود، افزود: بنا بر نظر نمایندگان 

این طرح سبب پیدایش دالالن سوخت مى شد، چرا که 
مکانیزم صحیحى براى اجراى طرح وجود نداشــت، در 
کنار آن نیز شاهد افزایش قیمت کاالها بودیم چرا که کاال 

و خدمات خود را با افزایش قیمت سوخت، وفق داده اند.
نماینده مردم ایــذه در مجلس ادامــه داد: نمایندگان 
کمیسیون با طرح سهمیه بندى ســوخت به اتفاق آراء 
مخالفت کردند، دولت نیز با این طرح مخالفت کرد.  وى 
ادامه داد: در بخش دوم نشســت کمیسیون وزیر نفت 
گزارشــى درخصوص فروش نفت در زمان تحریم ها، 
مشتریان نفتى و کشورهاى هدف ارائه و تبیین کرد که 

چه مکانیزم هایى در آینده پیگیرى مى شود.

ولى فقیه اختیارات
 امام معصوم(ع) را دارد 

طرح سهمیه بندى سوخت
 رد شد

اپیدمى مى شود
 اعتمادآنالین | محمــد مهاجــرى، فعال 
رســانه اى اصولگرا درباره طومارنویسى و فشارها 
براى لغو سخنرانى على الریجانى در کرج بیان کرد: 
این کارها سازماندهى ویژه اى دارد، همین افرادى 
که پیامــک تهدیدآمیز براى نماینــدگان مجلس
 مى نوشتند که نباید به  FATF رأى بدهید، همان ها 
براى اعضاى مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
هم پیامــک مى دهند. همین آدم هــا از مردمى که 
از موضوعــات هم بى اطالع هســتند در نمازجمعه 
کــرج طومار جمــع مى کننــد. همین افــراد امام 
جمعه کرج را تحریــک مى کنند کــه آن حرف را 

مطرح کند.

خب درخت بکارید!
سید مصطفى هاشمى طبا، کاندیداى    ایلنا|
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهورى گفته است: 
ما مردم بلد نیســتیم چطور باید آب را مصرف کنیم. 
یا اینکه اصًال نمى دانیم آب چیســت. براى تأمین 
آب مورد نیاز سواحل جنوبى مى توان از آب شیرین 
کن استفاده کرد ولى اینکه یک لوله از خلیج فارس 
تا اصفهان داشــته باشــیم، مقدارى تخیلى است 
و اصًال امــکان ســرمایه گذارى اش را نداریم. چرا 
امســال در اصفهــان 8000 هکتار برنج کاشــتند
 و در فارس 18 هزار هکتار برنج کاشــتند؟ با تمام 
این کم آبى ها چــرا برنج مى کارند؟ بــه جاى برنج 

درخت بکارند.

حرف هاى جدید سردار نقدى
اینطور که حســاب   روزنامه شهروند|
کاربرى شبکه افق ســیما ادعا کرده، سردار نقدى 
روز شــنبه در برنامه زنده «جهــان آرا» گفته: «در 
جلسه اى عده اى از غیرمسلمانان با دیدن من صلوات 
فرستادند و قرآن را با صوت خواندند، آنقدر از انقالب 
اسالمى خوششان مى آمد که مى گفتند هرچه شما 
مى گویید همراه با صداقت است.» این اظهارات در 
شبکه هاى اجتماعى با واکنش مواجه شد و عده اى 
که این حرف ها را بازنشــر مى کردند، دلیل مسلمان 
نشدن کســانى را پرســیدند که هم قرآن با صوت 
خوانده اند و هم اینطور شیفته شخصیت سردار نقدى 

بوده اند.

بازداشت عضو 
شوراى شهر کرج 

  ایلنا| شنیده شــده محمدحســین خلیلى 
اردکانى، عضو شوراى شــهر کرج، بازداشت شده 
است. خلیلى اردکانى، نماینده مجلس ششم و رئیس 
ســابق حزب اتحاد  ملت در کرج، دیروز به شعبه 7 
بازپرسى دادســراى کرج احضار و سپس بازداشت 
شــد. هنوز خبرى از علت این احضار منتشر نشده 

است.

شایسته نیست...
  روزنامه ایران| ایــن شایســته نیســت 
نماینده مجلسى که ماهانه متوسط ده میلیون حقوق 
دریافتى دارد ســینه ســپر کند و براى کارگرى که 
کمتر از دو میلیــون در ماه دریافتــى دارد، حکم به 
ایستادگى و مقاومت دهد یا مسئول محترم دیگرى
 اظهارنظــر کنــد که مــردم گرســنگى را تحمل

 مى کنند.

احضار 2 عضو 
شوراى شهر تهران 

  آفتاب  نیوز| صبح دیــروز ناهید خداکرمى 
و محمود میرلوحى، دو عضو شــوراى شهر تهران 
به دادســرا احضار شــدند. ناهید خداکرمى در پى 
شکایت ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان 
و بــراى بررســى پرونده اش بــه دادســرا رفت 
و میرلوحى به دلیل شــکایت محمدباقر قالیباف در 

دادسرا حاضر شده بود.

خبرخوان
چرا روز یک شنبه 
مدارس تعطیل نیست

  مهر | رئیس اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش شــهر تهران اعالم کرد: 
تعطیلى روز یک شنبه 21 بهمن ماه منوط به اعالم 
تعطیلى این روز از طرف دولت اســت. مسعود ثقفى 
درباره شایعه تعطیل شدن روز یک شنبه 21 بهمن ماه 
گفت: هر گونه تعطیلى براى مواردى به جز آلودگى 
هوا و لغزندگى خیابان هــا و بارندگى، خارج از حیطه 
اختیارات آموزش و پرورش است و در صورتى تعطیلى 
از سوى آموزش و پرورش اعالم مى شود که دولت آن 
روز را براى همه نهادها و ارگان ها تعطیل اعالم کند.

کمبود برنج نداریم
 پانا | از ابتداى امســال بیش از یک میلیون 
ُتن برنج به کشور وارد شده است و آنگونه که رئیس 
انجمن تولیدکنندگان برنج مى گوید با توجه به آمار 
مناســب تولید برنج بیش از نیاز کشــور است و به 
مردم اطمینان مى دهد کــه هیچ کمبودى در تأمین 
برنج کشــور تا پایان مرداد 98 وجود ندارد و امیدوار 
اســت واردکنندگان هم به علت منافع خود بر ساز 

واردات ندمند.

عمر مردم عسلویه کم شده 
 رویداد24|  عیسى کالنترى، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست به مشکالت جبران ناپذیر در 
عسلویه اشاره کرد و افزود: عمر مردم عسلویه 9 سال 
کمتر شده و هر کسى در آن ورود کند نمى تواند 24 
ساعت دوام بیاورد براى همین هیچیک از مسئوالن 
کشــور و حتى وزیر نفت که این همه منفعت از آن 

منطقه دارد نمى توانند در عسلویه زندگى کنند.

چند میلیون سگ داریم؟
در سال 88 آمارى اعالم شد   انصاف نیوز|
که طبق آن یک میلیون حیوان خانگى در کشــور 
وجود داشــت، االن حداقل حدود سه چهار میلیون 
سگ خانگى در ایران وجود دارد. طى ده سال گذشته 
صنعت حیوانات خانگى رشد 300 تا 400 درصدى را 

تجربه کرده است.

وضعیت جوى در تعطیالت 
  تسنیم| با توجه به در پیش بودن تعطیلى 
روز شنبه 20 بهمن و دوشنبه 22 بهمن، کسانى که 
درصدد سفر هستند باید به شرایط جوى این روزها 
توجه داشته باشند. از روز شنبه 20 بهمن، بارش ها از 
نوار غربى در کشور آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه 22 
بهمن ادامه خواهد داشت. به نظر مى رسد مسافرانى 
که براى فرار از پیک ترافیک تصمیم دارند یک روز 
زودتر یعنى یک شنبه از سفر بازگردند در مسیرهاى 

کوهستانى با مشکل در تردد درگیر خواهند شد! 

مى خواهید استانى را
 نابود کنید؟! 

پروفســور پرویز کردوانى، پدر علم    ایسنا|
کویر شناسى ایران با ابراز مخالفت همه جانبه از انتقال 
آب چه از سدها به استان هاى همجوار در گذشته و 
چه انتقال آب دریا به کیلومترها دورتر در حال حاضر، 
تصریح کرد: بارها به مدیران در مورد پیشنهادهاى 
آنان هشدار داده شد که اگر مى خواهید استانى را نابود 

کنید به آن آب بدهید.

کادوى امیر قطر براى کویت
 اعتمادآنالین | امیر قطر در جریان سفر خود به 
کویت کادوى ویژه اى براى «شیخ صباح االحمد الجابر 
الصباح» تقدیم کرد. «شیخ تمیم بن حمد آل ثانى» پیراهن 
تیم ملى کشورش قهرمان جام ملت هاى آسیا را به امیر 
کویت اهدا کرد و از مردم کویت به دلیل حمایتى که از تیم 
کشورش در بازى هاى برگزار شده در امارات داشتند تشکر 
کرد. گفته مى شود کویت بازیگر اصلى آشتى کشورهاى 
شوراهاى همکارى و پایان دادن به بحران عربستان و قطر 

محسوب مى شود.

پوالد کیمیایى که از سینماى ایران خداحافظى کرد، به 
فاصله یک روز از تصمیمش پشیمان شد.

دوشــنبه 15 بهمن بود کــه پوالد کیمیایى با انتشــار 
مطلبى در اینستاگرام از سینما خداحافظى کرد و گفت 
از ایران مى رود. بعضــى خبرگزارى ها ایــن اتفاق را 
شوك آور توصیف کردند اما به نظر مى رسد پوالِد قصه 
ما چندان در تصمیمش استوار نبود و یک روز نگذشته از 
تصمیمش برگشت و ماندگار شد! کیمیایى البته مدعى 
اســت که این تصمیم را در پى پیام هــاى هوادارانش 

گرفته است.

او در این باره نوشت: «تا روزى که نفس دارم مى مونم 
و مى جنگم حتى از مخالفانــم هم ممنونم چون انگیزه 
بیشترى دارم تا خودم رو بیشــتر ثابت کنم همیشه در 
قلب من هســتین و به امید شــما هــر کارى مى کنم 
کجا بــرم با وجود فرشــته هایى مثل شــما. تا آخرش

 خواهم بود...»
به این ترتیب داســتان از ایران رفتن پــوالد کیمیایى 
به سرانجام نرســید و البته این ماجرا هرچه نداشت نام 
کیمیایى را به ســرخط خبرها آورد،  چــه رفتنش، چه 

ماندنش. 

«بادن آلمان» بار دیگر نقاشى «دخترى با بادکنک» 
اثر «بنکسى»، هنرمند گرافیتى ناشناس بریتانیایى را 
در معرض نمایش عالقه مندان گذاشت. به گزارش 
«یورونیوز»، این نقاشى پیش از این در اکتبر 2018 
میالدى، زمانى که در حراجى لنــدن به قیمت یک 
میلیون پوند به فروش رسید در مقابل چشم حاضران 

رشته رشته شد.

پس از این حادثه، کارشناسان موزه قاب نقاشى را باز 
کرده و به دقت به بررســى آن پرداختند تا در صورت 
وجود بات رى یا وسیله اى دیگر، آن را یافته و از تکرار 
این حادثه جلوگیرى کنند اما هیچ چیز مشکوکى در 

قاب نقاشى نیافتند.
احتمال مى رود که رشته رشــته شدن این اثر هنرى 

باعث افزایش ارزش و بهاى آن شده باشد.

مهدى طالقانى، فرزند مرحوم آیــت ا... طالقانى 
خواستار تغییر نام خیابان آیت ا... طالقانى تهران 
و حذف نام پــدرش از این خیابان شــد. او درباره 
موضوع پاك کردن عکس آیــت ا... طالقانى در 
خیابان طالقانى تهران گفت: سال 88 به مناسبت 
صدمین ســال تولد آقا به ما گفتند، قرار اســت، 
عکسى از آقاى طالقانى کشــیده شود که شد اما 
چند وقــت پیش عکس را پاك کــرده و تبلیغات 
محصوالت زیبایــى یک شــرکت محصوالت 

بهداشتى را به جایش گذاشته بودند.
طالقانى بــا بیان اینکه ظاهــراً آن تبلیغ هم پاك 
شــده، اظهار کرد: به ما گفتند، صاحبخانه راضى 
نیست، این در حالى است که مالکیت دیوار ها به 

عهده شهردارى است.
طالقانى همچنیــن گفت: مى خواهــم به آقاى 
حناچى و شــوراى شهر پیشــنهاد بدهم که اسم 
آقا (آیــت ا... طالقانــى) را از خیابــان طالقانى
 بردارند. چون دوست نداریم، از اسم ایشان استفاده 

ببرند.

شــهردار فردیس در خصوص دســتگیرى چند نفر از 
کارکنان شــهردارى این شــهر گفت: با وجود اینکه 
امــکان تهاتر در شــهردارى فردیس وجود نداشــت، 
برخــى از پرســنل شــهردارى بــا همــکارى افراد

 خارج از بدنه شــهردارى بــا فرصت طلبــى اقدام به 
جعل پرونده هاى بدهــکار شــهردارى در قالب تهاتر 

کرده اند.
منوچهر غفــارى در خصــوص پرونده هــاى تهاتر و 
دستگیرى هاى اخیر در شهردارى فردیس اظهار کرد: 
ظاهراً قراردادهاى مابین بدهکاران و عوامل شهردارى 
که در این پرونده نقش داشــته اند خــارج از مجموعه 

شهردارى بسته شده که این افراد با ترفندهاى مختلف و 
ارائه تخفیف هایى با درصد باال اقدام به دریافت مبالغ از 

بدهکاران شهردارى کرده اند.
وى با تأکید بر جعل اسناد شــهردارى در پرونده تهاتر 
افزود: اسناد مربوط به شهردارى که باید با بررسى هاى 
ادارى صادر شود توسط این افراد، جعل و هیچ مبلغى به 

حساب شهردارى واریز نشده است.
به گفته شهردار فردیس، به زودى میزان جرم متخلفین 
توسط دستگاه قضائى مشخص مى شود و همه افرادى 
که در این پرونده دخیل بوده اند، به مجازات اعمال خود 

مى رسند .

رئیس پیشین دســتگاه اطالعات عربستان سعودى، در 
بیان بخشى از خاطراتش، از دیدار خود با رهبر انقالب خبر 
داد و ایشان را «مردى روشنفکر و اهل مطالعه» توصیف 

کرد و گفت با حسى مثبت از این دیدار خارج شده است.
به گزارش «فارس»، «بندر بن سلطان»، سفیر پیشین 
سعودى در واشنگتن، رئیس پیشین دستگاه استخبارات 
و رئیس ســابق شــوراى عالى امنیت ملى عربســتان 
سعودى، در گفتگویى طوالنى با نخستین نسخه روزنامه 
«ایندیپندنــت عربى» به بیان خاطراتى از ســفرش به 
ایران و مســائلى مرتبط با مقامات وقت ایرانى از جمله 
مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى، على الریجانى، محمود 

احمدى نژاد و همچنین رهبر معظم انقالب پرداخت.
رئیس پیشین اســتخبارات عربستان سعودى مى گوید: 
«پس از ســفرهاى قبلى ام بــه ایــران، در مرتبه بعد

  (2007/ 1386) درخواست کردم که با [حضرت آیت ا...] 
خامنه اى دیدار کنم چون در دفعات گذشــته هیچیک 
از امور صحبت شده، محقق نشــده بود. دیدار هم کردم. 
ایشان زبان عربى را به خوبى مى دانستند. گواهش این 
است که اشــتباهات مترجم را به زبان فصیح، تصحیح 
مى کردند. به او گفتم، حضرت آقــا! بیایید اصًال بدون 
مترجم صحبت کنیم.» بندر افزود: «عجیب این اســت 
که من با احساسى مثبت، از آن دیدار خارج شدم. ایشان 

مردى روشنفکر و اهل مطالعه است.»
رئیس شوراى امنیت ملى وقت سعودى توضیح داد: «یک 
بار زمانى که [حضرت آیــت ا...] خامنه اى رئیس جمهور 
بودند، "ســعود الفیصل"، وزیر خارجه فقید، با ایشــان 
در پاکســتان دیدار کرده بود. وقتــى الفیصل به همراه 
على اکبر والیتى، به محل اقامت ایشــان رفتند، دیدند 

مشغول خواندن [مطالب یا اشعارى از] "ابوطیب متنبى" 
هستند. متنبى، از بزرگ ترین شاعران تاریخ ادبى عربى 
و متولد ســده چهارم ه.ق اســت و از حیث اهمیت او را 
همســنگ جایگاه انورى و حافظ در ادبیات فارســى 

مى دانند.»
بندر بن ســلطان افزود: «این بار سال 2007 میالدى 

که به تهران رفتم، [حضرت آیــت ا... خامنه اى] خیلى 
جدى و قاطع بودند. قبل از آنکــه خداحافظى کنم و از 
الریجانى به دلیل همکارى اش تشکر و از او -در صورت 
تمایلش- براى سفر به عربستان دعوت کنم، پرسیدند 
چرا بیشتر نمى مانید؟ پاســخ دادم با شیطان بزرگ قرار 
دارم. گفتند: شیطان بزرگ کیست؟ پاسخ دادم "آمریکا"؛ 

با رئیس جمهورش قرار مالقات دارم. خندیدند و گفتند: 
چطور این گونه توصیفشان مى کنى؟ مگر دوست شما 
نیستند؟ گفتم بله، البته دوست راهبردى ما هستند؛  اما 
ترسیدم بگویم به آمریکا مى روم و شما بپرسید جنوبى یا 
شمالى! براى همین از عبارتى استفاده کردم که شما از 

آن استفاده مى کنید.» 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس مى گوید 
وام ازدواج در این کمیسیون از 15 میلیون به 30 میلیون 

افزایش پیدا کرده و مبلغ آن کاهش پیدا نمى کند.
در ســال جارى و پس از افزایش قابل توجــه نرخ ارز، 
هزینه هاى ازدواج نیز افزایش قابل توجهى داشــت. در 
ســمت هزینه هاى دختر، تأمین کلیه اقالم جهیزیه با 
افزایش دو تا سه برابرى مواجه شد. در سمت هزینه هاى 
پسر نیز تأمین مسکن و نرخ اجاره بها در کلیه نقاط تقریبًا 
دو برابر شــده و هزینه اقالم اولیه زندگى نیز با افزایش 

قابل توجه روبه رو شده است.
افزایش دو تا ســه برابرى هزینه هاى تشکیل خانواده، 
تغییر تسهیالت حمایتى از ازدواج را نیز بدیهى مى کند. 
در واقع، تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان 
باید متناسب با هزینه هاى تشکیل خانواده باشد تا اثرگذار 
واقع شود. اما مبلغ جدید وام ازدواج چقدر باید باشد تا هم 
براى جوانان مناسب باشد و هم بانک ها توان پرداخت 
آن از طریق منابع قرض الحسنه مردم را داشته باشند؟ 

بررسى ها نشان مى دهد از آنجا که هزینه هاى ازدواج 
حداقل دو برابر شده اســت، وام ازدواج نیز باید دو برابر 
شود و به 30 میلیون تومان افزایش یابد. وام ازدواج 60 
میلیون تومانى 8بهمن ماه در  کمیسیون تلفیق تصویب 
شــد و طبق آن به هر کدام از زوج ها 30 میلیون تومان 
تسهیالت ازدواج پرداخت مى شود. اما آیا بانک ها توان 

پرداخت چنین تسهیالتى را دارند؟
رئیس شــوراى هماهنگى بانک هاى دولتى پیشنهاد 
کرد که رقم وام ازدواج بایــد حداکثر 20 میلیون تومان 
باشد  چراکه اگر مبلغ باال برود، افراد کمترى مى توانند از 
وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال هاى 
گذشــته صف براى دریافت وام ازدواج تشــکیل شود.

منابع قرض الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، 
همانقدر اختصاص خواهد یافت و اگــر مبلغ باال برود، 

افراد کمترى مى توانند از وام ازدواج استفاده کنند.
اما  قاسم احمدى الشکى، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
ســال 98 مجلس در خصوص اینکه بانک ملى اعالم 
کرده است که حداکثر وام ازدواج براى سال آینده باید 20 

میلیون تومان باشد، گفت: دولت نمى تواند از پرداخت 
وام ازدواج 30 میلیون تومانى شانه خالى کند و مبلغ آن 

کاهش نخواهد یافت.
وى ادامه داد: دولت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق که 
اگر به تصویب نهایى مجلس و تأیید شــوراى نگهبان 
برســد، باید به متقاضیان وام ازدواج که مدارك الزم را 

دارند 30 میلیون تومان وام ازدواج دهد.
احمدى الشــکى در این باره که گفته مى شود افزایش 
مبلغ وام ازدواج باعث مى شــود جمعیــت کمترى از 
این تسهیالت برخوردار شــوند، اظهار کرد: دولت باید 
متناسب جمعیت متقاضى وام ازدواج در سال 97 به افراد 

متقاضى تسهیالت ازدواج در سال 98 وام دهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ســال 98 مجلس بیان 
کرد: اعضاى کمیســیون تلفیق بودجــه 98 این موارد 
را جمع بنــدى و نهایى مــى کنند تا براى بررســى و 
تصویب به صحن علنى ارسال شــود از این رو پس از 
تصویب در قوه مقننه دولــت نمى تواند مبلغ وام ازدواج 

را کاهش دهد.

توصیف رئیس پیشین دستگاه اطالعات عربستان سعودى از رهبر معظم انقالب

بندر بن سلطان: رهبر ایران مردى روشنفکر است

وام 60 میلیونى ازدواج در کش و قوس!
محیا حمزه

گالیه فرزند آیت ا...  طالقانى

نقاشى جنجالى «بنکسى» دوباره دیدنى شد

پوالدِ رفت و برگشت!

مشخص شدن علت بازداشت کارمندان شهردارى فردیس
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نمایشگاه فجر فاطمى در 
کوشک

نمایشـگاه «فجر فاطمى، اقتصـاد مقاومتى و تحکیم 
خانواده» در دارالقرآن کوشک گشایش یافت.

در این نمایشگاه بیش از 20 غرفه شامل صنایع دستى 
محلى، صنایع تبدیلى، اقتصاد مقاومتى و دستاوردهاى 
انقـالب اسـالمى به همـراه غرفـه تسـت قندخون و 

فشارخون رایگان برپا شده است.

افزایش 12 برابرى تولید برق 
در شهرضا

مجتبى باقـى، مدیر امور برق شـهرضا گفـت: میزان 
تولید برق در این شهرستان از 22/5 مگاوات در قبل از 
انقالب با 12 برابر افزایش به 250 مگاوات رسیده است.

انعقاد قرارداد 22پروژه 
مشارکتى در سال 97

مدیرعامل سـازمان سـرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمـى شـهردارى اصفهان گفـت: سـال 97 به رغم 
شـرایط و نوسـانات اقتصـادى در سـطح کالن، تا به 
امروز 22 قرارداد مشارکتى منعقد و از سوى شهردارى 
منعقد شده است.شهرام رئیسـى اظهارکرد: بر اساس 
برنامه ریزى هاى انجام شـده، امسـال باید 24 قرارداد 
مشـارکتى منعقد شـود که تاکنون 22 قـرارداد منعقد 

شده است. 

آغازعملیات ساخت 
حوزه علمیه خواهران خور 

عملیـات سـاخت بنـاى حـوزه علمیـه خواهـران 
ریحانه النبى(س) خور و بیابانک آغاز شد. این ساختمان 
در زمینى به مسـاحت2070 متر مربع و 800 متر مربع 

زیربنا، با یک میلیارد ریال اعتبار اولیه ساخته مى شود. 

افتتاح3 طرح خدماتى و 
کشاورزى در برخوار 

با اعتبارى افزون بر 78 میلیارد ریال، سه طرح  خدماتى 
و کشاورزى با حضور معاون هماهنگى و امور اقتصادى 

استاندارى اصفهان در برخوار افتتاح شد.
در این آییـن، نیروگاه خورشـیدى 100 کیلـو واتى در 
جنگل هـاى حبیب آبـاد، راه انـدازى وکارخانـه تولید 
انواع لبنیـات و مرغدارى تخمگـذار 64 هزار قطعه اى 

نیز افتتاح شدند.

 تولید 2میلیارد کیلووات برق 
در نیروگاه اصفهان

نیروگاه حرارتـی اصفهان در سـال جارى بیـش از دو 
میلیارد و175میلیون کیلووات، انرژي الکتریکی تولید 

و  به شبکه سراسري برق کشور انتقال کرد.
واحدهاى بخارى مولد برق نیـروگاه اصفهان تا پایان 
دى ماه سـال جارى، دو میلیـارد و175 میلیون و 625 
هـزار کیلـووات سـاعت، انـرژي الکتریکـی خالـص 
تولیدي را به شبکه سراسـري برق کشور تحویل داده 

است.

آغاز پیش فروش نوروزى 
بلیت قطار 

پیش فـروش نـوروزى بلیت قطـار در اصفهـان آغاز 
شـد. مدیرکل راه آهـن اسـتان اصفهـان گفت:پیش 
فروش بلیت قطار هاى نوروزى از سـه شـنبه(دیروز)، 

بدون افزایش قیمت آغاز شده است. 
رضا سـادات حسـینى با بیان اینکه آمار  پیش فروش 
قطار هاى نوروزى این استان در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 16درصد افزایش داشته است، افزود: 130مرکز 
فروش بلیت قطار در استان فعال هستند. وى گفت: در 
این پیش فروش، بلیت قطار هاى مسافرى در ایام پیک 
نوروز98 (از 24 اسفند تا 16 فروردین98) در چهار مرحله 

اینترنتى فروخته مى شود.

خبر

رئیس دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشاره به کمبود پرستار مرد در بیمارستان هاى 
اصفهان به ویژه در بخش اورژانس گفت: میزان پذیرش 
دانشجویان پسر رشته پرستارى در چند سال گذشته در 
دانشکده پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزایش 
یافته است. فریبا طالقانى درباره اجراى طرح کارورزى در 
عرصه پرستاران اظهارکرد: این طرح براى نخستین بار در 
کشور و با موافقت معاونت آموزشى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى براى یک دوره از دانشجویان پرستارى 
در مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) در حال اجراست و 
به این دانشجویان ماهانه مبلغى به عنوان کمک هزینه 

پرداخت مى شود. وى با بیان اینکه اجراى این طرح از ترم 
تحصیلى بهمن سال گذشــته در این دانشکده آغاز شد، 
افزود: دانشجویان سال آخر رشته پرستارى در بیمارستان 
آموزشى مقیم مى شوند و با گذراندن واحدهاى کارورزى و 
ارائه خدمت در بیمارستان، کمک هزینه تحصیلى دریافت 
مى کنند. وى هدف از اجراى این طرح را افزایش صالحیت 
و توانمندى و ایجاد انگیزه بیشــتر در بین دانشــجویان 
پرســتارى براى کار کردن در این عرصه، پس از دانش 
آموختگى عنوان و تصریح کرد: دانشــجویان در اجراى 
کارورزى به صورت نیمه مستقل عمل مى کنند و مانند 

کارکنان بیمارستان با آنها رفتار مى شود. 

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مدت جارى بودن آب 
محدود است، گفت: روزى که آب را جارى کردیم حجم 
آب ذخیره شــده در پشت ســد زاینده رود 198 میلیون 
متر مکعب بــود و ناگزیریم حداقــل 110 میلیون متر 
مکعب را براى آب شــرب و نیاز فصل تابســتان حفظ 

کنیم.
عباس رضایى گفت: افزایش خروجى آب از دریچه هاى 
سد زاینده رود به دنبال مباحث کارشناسى صورت گرفت 
و ساعت ها روى آن کار شد و البته لطف و رحمت الهى نیز 

شامل حال مردم استان بوده است.
وى ادامه داد: امسال در باالدست بیش از 1050میلیمتر 

بارندگى داشتیم، در حالى که سال قبل فقط 125 میلیمتر 
بارندگى به ثبت رسید.

وى خاطرنشان کرد: اگر تفضل الهى شامل حال ما شود 
و شاهد رحمت الهى و نزوالت جوى باشیم، جارى بودن 
آب تداوم پیدا مى کند و مجبور هستیم که 110 میلیون 
متر مکعب آب را در تابستان ذخیره داشته باشیم تا مردم 

با مشکل روبه رو نشوند.
رضایى با درخواست از مردم براى صرفه جویى در مصرف 
آب گفت: از مردم اســتان اصفهان استدعا داریم که در 
مصرف آب صرفه جویى الزم را داشــته باشند چون از 

وظایف شرعى، اخالقى و مدنى ماست.

جارى بودن آب در صورت بارش 
نزوالت جوى تداوم مى یابد

کمبود پرستار مرد در 
بیمارستان هاى اصفهان

شرکت صدر ذوب رضوانشــهر شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 518 و شناسه ملى 10862058537 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/05/22 
تصمیمات ذیــل اتخــاذ شــد : در آگهــى مکانیزه 
13973040210100099 به تاریخ 97/4/24 انتخاب 
اعضاى هیئت مدیره درج نگردیده که بدین وسیله اصالح 
میگردد: آقاى على چترایى به شماره ملى 1091551308 
آقاى حسینعلى چترایى به شماره ملى 1091329907 
آقاى محمد چترایى به شماره ملى 1091152421 به 
ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

تیران و کرون (370209)

آگهى تغییرات

به زودى، افتتاح و کلنگزنى 26/5 میلیــارد تومان پروژه 
عمرانى در فوالدشهر با حضور مقامات کشورى و استانى، 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى توسط 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر صورت مى گیرد.
از جمله این طرح ها مى توان به  بهره بردارى از مسجد 14 
معصوم(ع) واقع در محله فرهنگ 4، بهره بردارى از مسجد 
حضرت اباالفضل(ع) در محله  فرهنگ 5، کلنگزنى اولین 
مسجد خّیرساز فوالدشهر در محله فرهنگ یک، کلنگزنى 

و آماده ســازى معابر اصلى برزن «دیار» به مساحت 40 
هکتار اشاره کرد.

از دیگر طرح هاى اجرایى در دهه فجر در فوالدشهر،  آغاز 
عملیات اجرایى محور میانى برزن «دیار» (بلوار ولیعصر) به 
طول 3 کیلومتر، بهره بردارى از روشنایى برخى از محالت  
مسکن مهر شامل نصب 733 پایه روشنایى، 11 کیلومتر 
کابل کشى زیرزمینى،25 دستگاه پایه روشنایى 24 مترى 
تلسکوپى و آغاز استقرار شعبه دوم مرکز اورژانس مسکن 

مهر است.
بر اســاس این گزارش، بهره بردارى از 29 کیلومتر پیاده 
روسازى معابر فرعى و اصلى محالت مسکن مهر، بهره 
بردارى از 51 کیلومتر جدولگذارى معابر مسکن مهر، بهره 
بردارى از 7/5 کیلومتر آسفالت معابر اصلى و فرعى محالت 
مسکن مهر و آغاز نصب حفاظ ایمنى دیواره هاى مالون 
محالت مسکن مهر از جمله دیگر طرح هاى اجرایى توسط 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر است.

مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان گفت: امسال در 276 
کالس درس روستاهاى فاقد گازکشى و دوردست استان از 

بخارى هاى نفتى براى گرمایش استفاده مى شود.
مهدى میربد افزود: در ابتداى اجراى طرح اســتاندارد سازى 
سیستم گرمایشى مدارس، 1500کالس درس معادل 6 درصد 

از مدارس استان از بخارى نفتى استفاده مى کردند. 
وى با بیان اینکه هم اکنون 32 درصد از کالس هاى درس 
استان از بخارى گازى اســتفاده مى کنند، گفت: در صورت 
تخصیص اعتبار تا سه سال آینده استانداردسازى سامانه هاى 

گرمایشى مدارس تکمیل مى شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: محموله 800 تنى گوشــت قرار است به زودى به 
اصفهان برسد که در صورت توزیع این مقدار گوشت در 

بازار، به یقین با تورم در قیمت این کاال مقابله مى شود.
عبدالرضا آقاجانى در پاسخ به سئوالى مبنى بر انبار کردن 
گوشت در سردخانه ها و توزیع نشدن در بازار، گفت: امکان 

انبار این حجم از گوشت در سردخانه ها وجود ندارد.
 وى تشــریح کرد: به همت اداره کل دامپزشکى، خروج 
دام سنگین از اصفهان با کاهش روبه رو شده و این امر، 
دلیل افزایش نیافتن قیمت گوشت در روز هاى اخیر بوده

 است.
 نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان  

ادامه داد: کلیه گوشــتى که به منظور تنظیم بازار توزیع 
مى شود، گوشت وارداتى است و با قیمت 29 هزار تومان 
براى گوشت گوساله و 41 تا 42 هزار تومان براى گوشت 

گوسفندى عرضه مى شود.
آقاجانى بیــان کــرد: محل توزیــع این گوشــت در 

فروشگاه هاى بزرگ است.

از کیلویى 29 تا کیلویى 42 هزار تومان؛

800 تُن گوشت وارداتى 
در راه اصفهان است

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفــت: 40 طــرح درحــوزه راهدارى، 
حمل و نقل، فنى و نظارت بر جــاده ها همزمان با 
گرامیداشت دهه فجر در اصفهان به بهره بردارى 

مى رسد.
مهدى خضــرى افزود: آغاز عملیــات اجرایى 33 
طرح با بیــش از 60 میلیارد ریال اعتبــار در حوزه 
نگهــدارى راه ها و ابنیه فنــى و دو طرح ایمنى در 

حوزه اداره ایمنى و حریم راه هــا، با اعتبارى بیش 
از 70 میلیارد ریال در زمره طــرح هاى دهه فجر 

است.
وى گفت: ایمن سازى آزاد راه ذوب آهن به وسیله 
حفاظ بتنى مفصلى و تأمین روشــنایى جاده قدیم 
نطنز در محدوده روســتاى یحیى آباد و طرق رود، 
از دیگر آماده بهره بردارى طرح هاى شاخص این 

حوزه محسوب مى شود. 

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: معموًال جرائم خرد و غیر کالن توسط افرادى 
که براى اولین بار مرتکب جرمى شده اند، صورت 
مى گیرد و همین باعث مى شــود تا براى اولین بار 

دستگیر شوند.
جهانگیر کریمى با اشــاره به افزایــش تعداد جرم 
اولى هاى دستگیر شده توسط ناجا اظهار کرد: آمار 
دقیقى از میزان دستگیرى جرم اولى ها در اصفهان 

در دست نیست اما بر اساس تجربه مى توان گفت 
که میزان دســتگیرى جرم اولى ها در جرائم خرد 
همچون ســرقت لوازم ماشــین و... بیشتر از سایر 

جرم هاست.
وى افــزود: جرایم خرد عمومًا توســط ســارقان 
غیرحرفه اى همچون معتــادان صورت مى گیرد و 
درحدود 60 تا 65 درصد از دســتگیرى ها در جرائم 

خرد مربوط به جرم اولى هاست. 

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
در حال حاضر، بیشتر میوه و سبزى موجود در بازار 
صادر مى شود و تا زمانى که جلوى صادرات از سوى 
دولت گرفته نشــود، نمى توان با افزایش قیمت ها 

مقابله کرد.
ناصر اطرج اظهار کرد: هم اکنون با دو مقوله گرانى 
و گرانفروشــى در بازار مواجه هستیم و درحالى که 
بازرسان اصناف با گرانفروشى برخورد مى کنند اما 

نمى توانند با گرانى مقابله کنند. 
وى با بیــان اینکــه در حــال حاضر صــادرات 

گوجه فرنگــى در کشــور بالمانع اســت، افزود: 
اکنون نرخ هرکیلو گوجه فرنگــى در میدان میوه 
و تره بار 5500 تومان اســت که با تداوم صادرات، 
احتماًال قیمت ایــن محصول به بیــش از 8000 
تومان افزایش مى یابد، همچنین نرخ هرکیلو خیار 
نسبت به سال گذشته حدود 300 درصد گران شده 

است.
وى افزود: ما در افزایش قیمت میوه و ســبزیجات 
نقشــى نداریم و تنها بر اســاس عرضــه و تقاضا 

محصوالت را روزانه قیمتگذارى مى کنیم. 

 دبیر انجمن شرکت هاى دانش بنیان استان اصفهان 
گفت: اقتصاد دانش بنیان، تنها راه حل مسائل خرد 

و کالن کشور است.
 یاســر معین الدینى با اشاره به مشــکالت موجود 
کشور در حوزه آب، آلودگى، محیط زیست، بیکارى 
و مســائل اجتماعى گفت: در همه این حوزه ها نیاز 
به فناورى هــاى روز و مبتنى بر مســئله داریم که 
باید با اتکا به توان داخلى ایــن فناورى ها را تولید 

کنیم.
وى افزود: بهترین و بهره ورانه ترین راه رســیدن 
به این مطلوب، ســفارش این کار به مردم اســت.

معین الدینى ادامه داد: کســب و کارهاى فناورانه 
یعنى تمامى فعاالن اقتصادى که در حوزه تکنولوژى 
در موضوعات مختلف صنعت، کشاورزى، خدمات، 
گردشــگرى، مدیریت، علوم انســانى و اجتماعى 
فعالیت دارنــد و این مجموعه را فعــاالن اقتصاد 

دانش بنیان مى نامیم.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت هاى دانش بنیان 
در بخشى دیگر از سخنان خودگفت: توانمندى هاى 
فعاالن اقتصاد دانش بنیان در استان اصفهان به حدى 
رسیده که این مسئولیت اجتماعى و ملى را بپذیریم 

که مى  توانیم پاسخگوى مسائل کشور باشیم.

معاون فناورى اطالعــات و آمار جمعیتى اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان گفت: طى هشت ماهه 
ســال جارى 652 نفر نام خود را در اصفهان تغییر 

داده اند.
مجتبى یکتامنش با بیان اینکه طى ســال جارى  
189 هزار و 638 شناسنامه در استان اصفهان صادر 
شده است، اظهار کرد: از این تعداد، 138 هزار و  777 

شناسنامه براى بزرگسال، 50 هزار و 861 شناسنامه 
براى نوزادان و 12 هزار و 932 شناســنامه المثنى 

صادر شده است.
وى همچنیــن افــزود: از این آمار، طى هشــت 
ماهــه امســال، 158 مــورد تنظیم اســناد براى 
فرزندخواندگــى و 652 تغییر نام  به ثبت رســیده

 است.

معاون فنى و پردازش ســازمان مدیریت پسماند 
شهردارى اصفهان از پیشــرفت 50 درصدى فاز 
نخســت عملیات عمرانى احداث خطوط پردازش 
جدید در کارخانه تولید کود آلى ســازمان مدیریت 

پسماند خبر داد.
مجید قاسمى از پیشرفت 50 درصدى فاز نخست 
احداث این خطوط خبــر داد و افزود: در حال حاضر 
اجراى عملیات تخریب دیوارهاى ســالن دریافت 

و محوطه به اتمام رســیده و عملیات خاکریزى در 
دست اجراست.

وى با بیان اینکــه پس از اتمــام عملیات خاکى، 
عملیات ساخت فنداسیون و تجهیزات آغاز مى شود، 
تصریح کرد: پیش بینى شده که تا پایان اردیبهشت 
ماه سال آینده، عملیات عمرانى خطوط فاز یک  و 2 
به پایان برسد و نصب تجهیزات مکانیکى خطوط 

آغاز شود.

40 طرح راهدارى در اصفهان به بهره بردارى مى رسد

افزایش انجام جرائم خرد توسط جرم اولى ها

توان مقابله با افزایش نرخ میوه را نداریم

اقتصاد دانش بنیان 
تنها راه حل مسائل خرد و کالن کشور

 ثبت 158 شناسنامه فرزندخواندگى

بهره بردارى از خطوط جدید پردازش پسماند
 در اصفهان

اجراى 26 میلیارد تومان پروژه در فوالدشهر

استفاده فقط 32 درصد
 کالس هاى درس استان از 

بخارى گازى؟!  

برنامه هاى مخابرات اصفهان 
در دهه فجر

315 هزار نفر
مستمرى بگیر تأمین اجتماعى در استان

همزمان با دهه فجر؛

معاون فرماندهى انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

در سال آینده صورت مى گیرد

رئیس اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان به 
تشــریح برنامه هاى این مجموعه در ایام ا... دهه فجر 

انقالب اسالمى پرداخت. 
شاهین ملک زاده با اشاره به برنامه هاى تدارك دیده 
شــده براى این ایام افزود: حضور مدیــران در برنامه 
ســالروز 12 بهمن، برگزارى همایش پیــاده روى و  
دوچرخه سوارى، عطرافشــانى وگلباران مزار شهدا، 
دیدار با جانبازان و خانواده شــهدا،آذین بندى مراکز 
مخابراتى،کاشت 40 نهال در مراکز مخابراتى سراسر 
استان، برقرارى میز خدمت و ایستگاه صلواتى، ارسال 
پیام تبریک و اطالع رسانى براى شرکت در مراسم دهه 

فجر، تشریح دســتاوردهاى 40 ساله مخابرات منطقه 
اصفهان در قالب مولتــى مدیا و انعکاس آن در فضاى 
مجازى و پخش آهنگ هــاى انقالبى به عنوان آواى 
انتظار در ســامانه هاى ارتباطى، از جمله برنامه هایى 

است که در این دهه برگزار مى شود.
وى بیان کرد: همچنین براى آشــنایى هر چه بیشتر 
مردم با دســتاوردهاى40 ســاله انقالب شکوهمند 
اســالمى در زمینه مخابــرات و ارتباطات در ســطح 
اســتان، مخابرات منطقــه اصفهان در نمایشــگاه 
دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى حضور خواهد 

داشت.

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 315 هزار نفر در استان اصفهان 
مستمرى بگیر تأمین اجتماعى هستند. محمد گورابى از راه اندازى کمپین«خلق 
مهربانى» در استان اصفهان خبر داد و اظهارکرد: این کمپین چند روزى است که در 
استان اصفهان راه اندازى شده و خدمات غیر حضورى نیز در شعبات این کمپین ارائه 
مى شود.  وى با بیان اینکه 17 خدمت غیرحضورى توسط سازمان تأمین اجتماعى 
به بیمه شدگان ارائه مى شود، افزود: این خدمات در راستاى تکریم ارباب رجوع و 
کاهش مراجعات حضورى آنها به شعبات پیش بینى شده است و بر همین اساس، بنا 
به برنامه ریزى هاى صورت گرفته، تمامى افراد بیمه شده و مستمرى بگیر مى توانند 

به خدمات غیرحضورى از طریق فضاى مجازى دسترسى داشته باشند.



0404 3434 ویژه ویژه سال پانزدهمچهارشنبه  17 بهمن  ماه   1397
دهه فجردهه فجر

       جمعیت هالل احمر 
افتخار به گذشته،   امید به آینده

انقالب اسالمى ایران در ســال 1357 آغاز دگرگونى هاى 
بزرگ و بنیادى در کشور و منطقه بوده است. در توصیف انقالب 
همین کفایت مــى کند که بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران 
حضرت امام خمینى (ره) از انقالب اسالمى با عنوان هایى مانند 

«معجزه قرن » و «انفجار نور» یاد کرده است. 
فرارسیدن دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزى انقالب اسالمى، 
فرصت مغتنمى براى مرور انقالب اسالمى و دستاوردهاى آن در 
حوزه هاى مختلف مى باشد. جمعیت هالل احمر پس  از انقالب 
اسالمى هویت تازه اى به خود گرفت و با الهام از کالم بنیانگذار 
جمهورى اسالمى ایران همانا «جمعیت هالل احمر جمهورى 
اسالمى ایران یک مؤسسه عام المنفعه و سازمان کمک رسان 
به طبقه محروم و گرفتار جامعه مى باشــد.» تالش کرد گستره 
فعالیت هاى امدادى و عام المنفعه خود را به تمام اقشــار مورد 
هدف گســیل دهد. مقام معظم رهبرى نیز در فرازى فرمودند: 

«دو چیز را باید جدى دنبال کنید: 1 –حالت تحرك و 2- حضور 
دائم. فرق هالل احمر با دیگر مؤسسات امدادى و کمک رسان 
این اســت که مربوط به فوریت هاست و باید مثل سربازان یک 
ارتش همیشه آماده باشند، باید بتوانند در هنگام حوادث حضور 
واقعى، مؤثر و کارگشا داشته باشند. این حالت باید از همه جهات 

حفظ شود.»
امروز نزدیک به 90 ســال از عمر جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان مى گذرد و نیمى از این حیات در طول 40 ســال عمر 
پربرکت انقالب شکوهمند اسالمى ایران سپرى شده است. به 
منظور حفظ و پاسداشت ارزش هاى متعالى و اقدامات بى بدیل و 
ارزشمند این نهاد مردمى در این دوران طالیى برآن شدیم تا در 
آستانه 40 سالگى انقالب، تاریخ شفاهى این جمعیت که مرهون 
مجاهدت ها و مساعى مشــفقانه نیروهاى مخلص، انقالبى و 
جهادگر جمعیت هالل احمر در ادوار گذشته و حال مى باشد را 

تدوین نماییم.
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان داراى گنجینه بى نظیرى 
از ســرمایه هاى انســانى و نمادین بوده و هســت که بعضى 
از آنــان چهره در نقاب خاك کشــیده، بســیارى دچار کهولت 
سن شده و بازنشسته شــده اند، تعدادى در شرف بازنشستگى 
بوده و بعضًا مواردى نیز مهاجرت کرده اند. این ســرمایه هاى 
انســانى و نمادین همواره موتور محرك و به عنوان برند ملى و 
بین المللى باعث شکل گیرى هویت این نهاد مردمى مى شوند 
که مى توانند در پیشــبرد اهداف متعالــى جمعیت کمک هاى 

شایانى نمایند.
واکاوى بخشى از خاطرات مدیران، فعالین داوطلب، امدادگران، 
نجاتگران و بازنشســتگان جمعیت هالل احمر استان و بررسى 
اسناد و مدارك موجود و باقیمانده از ایثارگران و شهداى امدادگر 
جمعیت در طول چهاردهه اخیر، تصویرروشــنى از عملکرد این 

نهاد براى آیندگان ترسیم مى کند.
تدوین تاریخ شــفاهى جمعیت هالل احمر اســتان در عمل، 
روایت شفاهى اطالعاتى است که از طریق مصاحبه و از افرادى 
که شــاهد یک رویداد بوده اند به دســت مى دهد که این خود 
مى تواند به زوایاى پنهان بسیارى از مشــکالت، نقاط قوت و 
ضعف و تهدیدها و فرصت هاى این نهاد ارزشــمند نورآگاهى 

بتاباند. 
امیدواریم با اســتعانت از خداوند متعال و بــا همت و همدلى و 
همکارى تمامى همکاران شفیق جمعیت، این میراث گرانبها را 
که یادگار ارزشمند گذشتگان است حفظ و حراست کنیم و در این 
رهگذر از همه کسانى که اطالعاتى از قبیل عکس، فیلم، نوشته 
و هرگونه اثر مرتبط با فعالیت هاى جمعیت هالل احمر در این 
چهار دهه گذشته دارند دعوت مى شــود، در این حرکت عظیم 
یاریگر مجریان این طرح ماندگار باشند.                                                        دکترمحسن مومنى- مدیرعامل
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همزمان با چهلمین ســالگرد پیــروزى انقالب 
اســالمى و با هدف افزایش ضریــب اطمینان، 
واحد تقطیر سوم شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و چند طرح مهم زیســت محیطى این شرکت به 

بهره بردارى مى رسد.
مرتضی ابراهیمی، مدیر عامل شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان  با اعالم این خبر گفت: ظرفیت کلى 
پاالیشگاه اصفهان روزانه 370 تا 386 هزار بشکه 
است که با راه اندازى واحد تقطیر سوم این ظرفیت 
در سه واحد توزیع خواهد شد و این تغییر موجب 
کاهش بــار ترافیکى خــوراك در دو برج  تقطیر 

کنونی می شود.
وى افزود: تاکنون خوراك ورودى پاالیشــگاه، 
وارد دو واحد تقطیر 100 هزار بشــکه اى مى شد 
که این امر موجب افزایش ترافیک محصوالت 
داخل برج هاى جداکننده واحدهاي تقطیر شده 
بود که با راه اندازى واحد تقطیر ســوم، عالوه بر 
توزیع خوراك، ضریب ایمنى باالتر رفته و با توجه 
به جدید بودن تجهیزات واحد تقطیر سوم، کیفیت 

محصوالت تولیدى نیز افزایش خواهد یافت.
وى تصریح کرد: ظرفیت پاالیشى پاالیشگاه از 
طریق دو واحد جانبى غلظت شکن و در زمان نیاز 
به تولید بنزین بیشتر، حدود 60 تا 70 هزار بشکه  در 

روز افزایش مى یابد.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان عنوان کرد: 
طراحی و تأمین بخش عمده تجهیزات این واحد 
توسط سازندگان توانمند داخلی و تحت نظارت 
شرکت ملى مهندسى و ســاختمان نفت ایران 
صورت پذیرفته اســت و این واحد هم اکنون در 

مرحله راه اندازي بوده و با استعانت از خداوند متعال 
تا پایان سال وارد مدار بهره بردارى خواهد شد.

تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین 
یورو 5

مرتضى ابراهیمى بهبود کیفیــت فرآورده هاى 
تولیدى در پاالیشگاه اصفهان را مهمترین هدف 
طرح هاى بهینه ســازى در این پاالیشگاه خواند 
و افزود:  از ابتداى اردیبهشــت امســال، کیفیت 
بنزین تولیدى در پاالیشــگاه اصفهان که روزانه 
11 میلیون لیتر است به سطح کیفى یورو 5 ارتقا 

پیدا کرده است.
وى با اشاره به اینکه بنزین با کیفیت تولیدى در 
پاالیشگاه اصفهان به 12 اســتان کشور ارسال 
و توزیع مى شــود، گفت: کار تحقیقاتى ساخت 
کاتالیســت واحد ایزومریزاسیون مجتمع بنزین 
سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان که تا پیش از 
این تحت لیسانس دو کشور آمریکا و فرانسه تولید 
مى شد و یکى از راهبردي ترین کاتالیست هاى 
صنعت نفت محسوب می شود، با سرمایه گذارى 
پاالیشگاه اصفهان انجام و با موفقیت بومى سازى 

شد.
پروژه مهم زیست محیطى تصفیه 
آب پاالیشــگاه اصفهــان آمــاده 

بهره بردارى
مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان همچنین از 
راه اندازى پروژه مهم زیست محیطى تصفیه آب 
پاالیشگاه اصفهان همزمان با چهلمین سالگرد 
انقالب شــکوهمند اســالمى خبر داد و گفت: 
ظرفیت ایــن پروژه 700 مترمکعب در ســاعت 

است که تا پایان بهمن ماه امسال، به بهره بردارى 
خواهد رسید.

مرتضى ابراهیمى افزود: با بهره بــردارى از این 
پروژه بخش عمده آب مصرفى در چرخه پاالیش 
نفت خام از آب خاکسترى (فاضالب) شاهین شهر 

اصفهان تأمین مى شود.
وى با ا شاره به اینکه یکى از مهمترین معضالت 
واحدهاى صنعتى در اصفهان، آب اســت، گفت: 
تحقیقات این پروژه از هشــت سال گذشته آغاز 
شده و مى توان گفت پاالیشــگاه نفت اصفهان 
به عنوان یک پیشرو در استفاده از آب خاکسترى 
در بخش صنعت به شمار مى رود. ابراهیمى واحد 
تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان را یکى از برترین و 
بى نظیرترین واحدهاى تصفیه آب به ویژه به لحاظ 

حجم و گستردگى در سطح کشور خواند. 
واحد تصفیه گازوئیل

مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان همچنین اعالم 
کرد: هدف از راه اندازى واحدهاي تصفیه گازوئیل، 
کاهش (حذف) گوگــرد از گازوئیل تولید و تولید 

سوخت پاك  است که در حال انجام می باشد
ابراهیمى با اشاره به این که بخش عمده تجهیزات 
مورد نیاز در پاالیشگاه اصفهان بومى سازى شده 
است، گفت: تمامى خریدهاى مربوط به احداث 
واحد تصفیه هیدروژنى نفت گاز در گذشته انجام 
شده است و امیدواریم عملیات اجرایى آن به زودى 
سرعت یابد و ان شاءا... در نیمه دوم سال 1398 به 

بهره برداري خواهد رسید.
وى تأکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 
18 تا 20 میلیون لیتر گازوئیل در این پاالیشگاه 

تولید مى شود که 2 تا 3 میلیون لیتر آن یورو 4 بوده 
و به منظور تأمین ســوخت اتوبوسرانى در سطح 
شهر اصفهان و استان هاي همجوار به مصرف 
مى رسد که با راه اندازى این واحد، کیفیت تمامى 
گازوئیل تولیدى در پاالیشــگاه به یورو  5 ارتقا 
خواهد یافت. وى افزود: نفت کــوره تولیدى در 
این پاالیشــگاه که حدود 18 درصد محصوالت 
تولیدى را تشــکیل مى دهد کــه طبق تعهدات 
زیست محیطى باید به صفر کاهش یابد و در این 
راستا با تکمیل اجراي طرح جامع بهبود و بهینه 
سازي فرآیند شرکت پاالیش نفت اصفهان این 

مهم محقق خواهد شد.
حضور فعال سازندگان داخلى در 
اجــراى پروژه هاى زیســت محیطى 

پاالیشگاه اصفهان
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان  پروژه 
جداسازى روغن از آب (واحد روغن گیر) و تأمین 
برق پاالیشگاه از نیروگاه به منظور صرفه جویى 
در آب (با 93 درصد پیشرفت فیزیکى) را از دیگر 
پروژه هاى در دست اجراى پاالیشگاه اصفهان نام 
برد و تأکید کرد: تمام پروژه هاى زیست محیطى، 
بهینه ســازى و پاالیشــگاه اصفهان توســط 
متخصصان توانمند داخلى و شرکت هاى سازنده 

داخلى اجرایى خواهد شد.
ابراهیمــى یکــى دیگــر از واحدهــاى آماده 
بهره بردارى در پاالیشــگاه اصفهــان را واحد 
گرانول ســازى گوگرد عنوان کــرد و گفت: این 
پروژه زیست محیطى به ظرفیت 300 تن در روز 

نیز در بهمن ماه امسال به بهره بردارى مى رسد. 

فضاي ســبز پاالیشــگاه اصفهان بیش از حد 
استاندارد است

        شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش 
نفت خام و تولید فرآورده هاي نفتی و تأمین خوراك صنایع پایین 
دستی (شرکت هاي پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراك، نفت 
سپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) از سال 1358  

آغاز کرده است.
        در حــال حاضر این شــرکت  با توجه بــه موقعیت خاص و 
توانمندي هاي خود به عنوان یک مرکــز صنعتی عظیم  نه تنها 
تأمین در حدود یک چهارم از نیازهاي روزانه کشور به فرآورده هاي 
نفتی را بر عهده دارد، بلکه خوراك دیگر واحدهاي صنعتی مانند 
پتروشیمی اصفهان، پتروشــیمی اراك، شرکت صنایع شیمیایی 
(L.A.B) و واحدهایــی که به دنبال سیاســت هاي خصوصی 
سازي از پاالیشگاه اصفهان جداشده اند (شرکت پاالیش نفت جی 

و شرکت نفت سپاهان)را  نیز تأمین می کند. 
        پاالیشــگاه اصفهان 114/5 هکتار از 340 هکتار وسعت خود 
را به فضاى ســبز اختصاص داده، این در حالی است که استاندارد 
فضاي سبز براي پاالیشگاه ها 20 درصد مساحت کل آنها تعیین 
شده،36  درصد این شرکت به فضاى ســبز اختصاص داده شده 
است.  شــرکت پاالیش نفت اصفهان (ســهامی عام) به عنوان 
یکی از شرکت هاي بزرگ تولید کننده فرآورده هاي نفتی کشور و 
پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، در راستاي رسالت و 
تعهدي که نسبت به کلیه ذینفعان دارد، با استعانت از خداوند متعال 
و تکیه بر توانمندي کارکنان خود سیســتم هاي مدیریت کیفیت، 
زیست محیطی، ایمنی و بهداشــت  حرفه اي را بر اساس آخرین 
،ISO-9001 ، ISO\TS - 29001 ویرایش اســتانداردهاي
 ISO-14001، OHSAS-18001 به منظور تحقق اهداف 
سازمان به شرح زیر، مســتقر کرده و به صورت یکپارچه اجرا می  
کند. این شرکت همچنین  در مهرماه سال 1397 موفق به کسب 

گواهینامه استاندارد مدیریت انرژي ISO  - 50001 شد.
تولیدات شرکت 

بنزیــن/ نفت ســفید/ نفت گاز/ نفــت کــوره/ گاز مایع/ روغن 
خام/ حــالل هاي ویژه/ گوگرد/ انواع ســوخت هواپیما/ ســایر

 فرآورده هاي نفتی. 
عرضه فرآورده هاي ویژه در بورس کاالي ایران

هم اکنون فرآورده هاي آیزوریســایکل، وکیــوم باتوم، لوبکات 

سنگین، گوگرد، انواع حالل ها به صورت مستمر در تاالر بورس 
کاالي ایران عرضه می شوند.

شــرکت پاالیش نفت اصفهان در طول 8 سال 
دفاع مقدس

 از ابتداي تأسیس، شرکت پاالیش نفت اصفهان نقشی حیاتی در 
ادامه فعالیت هاي دیگر صنایع منطقه ایفا کرده و گردش چرخ هاي 

اقتصادي- صنعتی منطقه را اطمینان می بخشید.
در طول هشت سال دفاع مقدس با توجه به حمالت پی درپی دشمن 
به صنایع و نیاز کشور به سوخت، با انجام صدها پروژه خرد و کالن، 
ظرفیت عملیاتی این پاالیشگاه تا مرز90 درصد طراحی اولیه،  افزایش 
یافت و بدین ترتیب  برگ زرین توان عملیاتی روزانه بیش از 370000 
بشکه، در تاریخ پر افتخار این پاالیشگاه و صنعت نفت ایران ثبت شد.
به عبارت دیگر تأمین منابع انرژي مورد نیاز جبهه هاي حق علیه 
باطل در طول جنگ تحمیلی از یک سو و نگاهی به آینده پر شور و 
تحرك جامعه از سوي دیگر، اساس و مبناي تغییرات و تحوالتی 
بوده است که به دنبال آن پاالیشــگاه اصفهان موفق به افزایش 
ظرفیت عملیاتی خود شده و در پی آن توانسته جایگاه ویژه اي را در 

میان پاالیشگاه هاي کشور به خود اختصاص دهد.
به طور حتم تحقق افزایش ظرفیت عملیاتی واحدهاي بهره برداري 
پاالیشــگاه اصفهان تا مرز بیش از 90 درصد، در راستاي تأمین 
نیازهاي اجتناب ناپذیر دوران جنگ تحمیلی ایجاد تنگناهایی در 
بخش هاي مختلف این پاالیشــگاه را به دنبال داشت. مهمترین  
مشــکالت بدین شــرح بود:  ناکافی بودن  بخــار و نیروي برق 
تولیــدي،  ناکافی بودن ظرفیــت عملیاتی و احدهــاي بازیافت 
آب، محدودیت ظرفیت عملیاتی برج هاي خنک کننده و شــبکه 
مربوطه، ناکافی بودن حجم ازت تولیدي به ویژه در زمان تعمیرات 
اساسی واحدهاي کاتالیســتی و آیزوماکس به صورت همزمان، 
محدودیت هاي واحدهاي عملیاتی، محدودیت ظرفیت مخازن 
نفت خام و فرآورده هاي تولیدي، نیاز به بازنگري روش هاي حفظ و 
حراست از این مجموعه صنعتی حیاتی که  عوامل مذکور باعث شد، 
پروژه هاي عظیمی با هزینه هاي میلیاردي در شرکت اجرا شود. 
در راستاي حل معضالت، شرکت پاالیش نفت اصفهان مبادرت 
به مطالعه و اجراي پروژه هاي گوناگونی در قالب طرح تکمیلی و 

بهبود  نمود که نمونه هایی شاخص از آنها به شرح زیر است: 
 بهبود و توسعه نیروگاه برق، بررسی و تکمیل واحد بازیافت آب، 
احداث برج خنک کننده جدید،  بررسی و تعویض شبکه آب خنک 

کننده، افزایش ظرفیت مخازن خوراك (نفت خام) و ذخیره سازي 
فرآورده ها، افزایش ضریب حفاظت پیرامونی پاالیشگاه به طول 
تقریبی 10 کیلومتر، افزایش ضریب ایمنی ایســتگاه هاي فرعی 
برق،پروژه خرید و نصب یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت تولید 
227 تن بخار در ساعت در راستاي تأمین نیازهاي فعلی و متناسب 
با افزایش ظرفیت عملیاتی واحدهاي بهره برداري، پروژه بررسی 
و بهبود واحد بازیافت آب درراســتاي رفع تنگناهاي عملیاتی و 
افزایش توان واحد در راســتاي بازیافت آب با مد نظر قراردادن 
مشکالت کمبود آب، مصرف بهینه منابع و حفظ سالمت محیط 
زیست ازطریق نصب سیستم اسموز معکوس (R.O.) با ظرفیت 
400 متر مکعب در ساعت، پروژه طراحی و ساخت برج خنک کننده 
با ظرفیت 13600 متر مکعب بر ســاعت ظرفیت سامانه خنک 
کننده پاالیشــگاه با توجه به افزایش ظرفیت عملیات واحدهاي 
موجود. افزایش خوراك پاالیشــگاه تا مرز 370000 بشــکه در 
روز و افزایش حجم فــرآورده هاي تولیدي از یک ســو و انعقاد 
قرارداد با دیگر صنایع در راســتاي تأمین خوراك آنان  با توجه به 
طرح هاي پیش بینی افزایش واحد هاي عملیاتی در آینده و تأمین 
نیاز این پاالیشگاه از نظر ظرفیت کافی به منظور انباشت نفت خام 
و فرآورده هاي نفتی در بعد متعارف، پروژه افزایش تعداد مخازن 

تعریف شد. 
پروژه احداث واحد تولید ازت (COLD BOX) با هدف تأمین 
نیاز واحدهاي عملیاتی به ازت مایع یــا گاز به مقدار کافی جهت 
کاربري در مــوارد : گاز پوششــی (Blanketing Gas)، گاز

 ،(Purging) تخلیه ظروف و بــرج ها ،(Inert Gas)بی اثر 
اجراي پروژه نصب مبدل هاي   PACKINOX  در راستاي  
 ،A/H 251-E بهینه نمودن تبادل حرارت در مبدل هاي حرارتی
کاهش مصرف ســوخت در کوره هاي واحد تبدیل کاتالیستی و 
کاهش افت فشار در مبدل ها و مکان افزایش خوراك واحد. خرید 
و نصب سامانه هاي اندازه گیري با هدف ایجاد امکانات الزم براي 
اندازه گیري و محاسبه دقیق میزان خوراك، فرآورده ها و مقادیر 
تحویلی و برگشتی صنایع همجوار در راستاي تحقق آرمان ایجاد 

انگیزه بنگاه اقتصادي و رعایت الزامات قانونی.
 تقدیم 15 شهید در دوران دفاع مقدس  

در طول دوران دفاع مقدس و در ســال هــاي مقاومت و دفاع از 
حریم مقدس کشورمان،  15 نفر از همکاران شرکت پاالیش نفت 

اصفهان به درجه رفیع  شهادت نائل شدند.

چهل ســال از عمر انقالب اسالمی ایران گذشــت، انقالبی که همچون خورشیدي پر تأللؤ، درخشــیدن آغاز و نور امید و حیات را در دل 
مستضعفان و محرومان پرتو افکن کرد.  بهمن ماه  پیروزي انقالب اســالمی براي ملت ایران یادآور خاطره هاي بزرگ ترین پیروزي حق و 

جنود خداوند بر  باطل و تیره دالن زمان است

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى؛

واحد تقطیر سوم شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و چند طرح مهم زیست محیطى 

آماده بهره بردارى است
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ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139704002130000628/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700854 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802130000027 تاریخ صدور: 1397/11/11 ابالغ اجرائیه چک- بدین وسیله به آقاى روانبخش 
مهین فرنسب ساکن: مجلسى، خیابان هاتف، کوچه ادب، پالك 10 ابالغ مى شود که آقاى قاسمعلى ایران پور 
مبارکه فرزند محمود جهت وصول مبلغ 25/000/000 ریال به استناد چک شماره 888684/9404- 07 مورخ 
96/2/30 صادره بانک ملى دیزیچه علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700854 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/10/23 مامور ابالغ اداره پست، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به ت قاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

368974 اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه /11/341
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده: 1225/97 تاریخ رسیدگى: 97/11/8 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف زرین شهر 
خواهان: سجاد عطایى کچویى فرزند رضا نشانى: باغبهادران- کچوئیه خ ش سادات خوانده: 1- جالل اسحاقى 
فرزند محمد نشانى: نجف آباد خ امام 2- داود وهابى فرزند مسعود نشانى: تهران سى مترى جى پ 226 ط 2 
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن 
تقدیم دادخواست، درخواست تأمین خواسته نیز نموده است و با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى 
اعضاى شورا، ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تأمین خواسته: در خصوص 
دادخواست سجاد عطایى به طرفیت جالل اسحاقى- داود وهابى به خواسته صدور قرار تأمین خواسته با توجه 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان که 
عبارت است از یک فقره چک/ سفته شماره 065109- 97/11/5 عهده بانک شهر شعبه به مبلغ 60/000/000 
ریال که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ واخواست گردید، درخواست وى وارد تشخیص و 
مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى بند ج ماده 108 و 
مواد 115 و 116 از قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تأمین و توقیف معادل 
مبلغ 60/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م الف: 369072 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /11/351

ابالغ قرار تأمین
کالسه پرونده: 1249/97 شماره دادنامه: 1169- 97/11/13 تاریخ رسیدگى: 97/11/13 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف زرین شهر خواهان: سجاد عطایى کچویى فرزند رضا خوانده: 1- جالل اسحاقى 
فرزند محمد نشانى: مجهول المکان 2- میرشاد قصاب فرزند حس ن نشانى: پیشوا (ورامین) شهرك قائم بلوك 
425 ط 38 خواسته: صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه 
خواهان ضمن تقدیم دادخواست، درخواست تأمین خواسته نیز نموده است و با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا، ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تأمین 
خواسته: در خصوص دادخواست سجاد عطایى به طرفیت جالل اسحاقى- میرشاد قصاب به خواسته صدور قرار 
تأمین خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مستند 
درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره چک/ سفته شماره 358800/49- 97/10/25 عهده بانک ملت 

شــعبه به مبلغ 85/000/000 ریال که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ واخواست گردید، 
درخواست وى وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس 
شوراى اسالمى بند ج ماده 108 و مواد 115 و 116 از قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار تأمین و توقیف معادل مبلغ 85/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم میگردد. 
قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. قرار صادره بالفاصله قبل از ابالغ قابل اجرا 

مى باشد. م الف: 369076 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/352
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فرشادفریدون پور خواهان اقاى رضارستمى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 655 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
20 / 12 / 97 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 368310 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/342 
اخطار اجرایى

محکوم علیه: محمدگرامى فرزندرضا 2- عباســعلى هادیان فرزندرحمت اهللا هردوبه نشانى مجهول المکان  
محکوم له : بانک مهراقتصاد به نمایندگى علیرضازمانى باوکالت مریم موثق ســیچانى به نشانى اصفهان پل 
آذر- ابتداى خ توحید پالك 3به موجب راى  غیابى شماره 466 تاریخ 30 / 7 / 96 حوزه 2 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 8/569/747ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 150/000ریال بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 
92/8/27  لغایت اجراى حکم که محاسبه آن بادایره اجراى احکام است درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى 
نیزبرعهده محکوم علیه است . قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر – سیدمجیدعقیلى - ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . محکوم علیه تا30روزپس ازابالغ 
اجراییه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساراقامه نماید تابازداشت نشود – 367451 /م الف 

سیدمجیدعقیلى -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/343 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 816/97 دادنامه 97/08/28-1140/97 مرجع رسیدگى 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد(امیرآباد) خواهان: محمدرضا مغزى نشانى: امیرآباد(خ بهشتى جنب 
کارواش پوریا اسپرت محمد خوانده: 1.سعید جمالى 2.جعفر رستمیان نشانى: هردو مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمى  گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.
راى قاضى شــورا درخصوص دعواى آقاى محمد رضا مغزى به طرفیت خواندگان: 1.ســعید جمالى 2.جعفر 
رستمیان شیرازى به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر رسمى جهت انتقال رسمى و قطعى یک 
دستگاه اتومبیل پژو 405 به شماره انتظامى 839/63 به 53 بانضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به اوراق 

و محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و قولنامه ارائه شده فى ما بین آقاى محمدرضا مغزى و 
سعید جمالى با عنایت به استعالم اداره راهور مورخه 97/07/04 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید 
و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى(نشرآگهى) در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده اند و الیحه اى در 
دفاع از خویش به شورا ارائه ننموده اند لذا شورا با استناد ماده 220 و 221 و 222 قانون مدنى  و 198 آدم حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم (جعفر رستمیان) به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى و قطعى 
اتومبیل فوق الذکر به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول (سعید جمالى) به پرداخت مبلغ دویست ونود و 
پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهى و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. 311366/م الف، قاضى شعبه5 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 11/344
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محرم صابرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند به طرفیت آقاى 1- على پور بى 
باك 2- محمد طاها براتى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1220/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 369042/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف 

آباد /11/345
 حصروراثت 

محمود ابوطالبى داراى شناسنامه شماره 656 به شرح دادخواست به کالسه 1549/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول عادل نیاء بشناسنامه 587 در تاریخ 97/7/30 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباسعلى ابوطالبى 
ش ش 191 ، 2. اکرم ابوطالبى  ش ش 1103 ، 3. محمود ابوطالبى ش ش 656 ، 4. حسنعلى ابوطالبى ش ش 
164 ، 5. محمد على ابوطالبى ش ش 416 (فرزندان متوفى)، 6. احمد ابوطالبى ش ش 240 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 369452/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/346
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 282/97 دادنامه 519/97-97/7/1 مرجع رسیدگى 
شعبه ششم شوراى حل اختالف خواهان: عباس سلیمیان نشانى: نجف آباد- قدس مرکزى با وکالت : عظیمه 
صادقى نشانى : نجف آباد – خ امام – بعد از چهار راه شهردارى خوانده: سکینه قدیرى نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه ...... فقره چک به شماره 390587-96/10/15 جمعا به مبلغ 14/230/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 

کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى عباس سلیمیان با وکالت عظیمه صادقى به طرفیت سکینه قدیرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
14/230/000 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
96/10/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.369399/م الف، على زارع - قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 11/347

مفاد آرا
 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک شاهین شهر - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقدسندرسمى - آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
– برابرراى شــماره 13976030203500013مورخ 97/7/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فقاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اله عرفانى جزى فرزندمحمدعلى به ش ش25صادره ازاصفهان درقســمتى 
ازششدانگ یک باب مرغدارى به مساحت 13931/95مترمربع پالك 1951فرعى از409اصلى واقع دربخش 
16خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى رضا شاهرجبیان گرگابى محرزگردیده است لذابه منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شــوددرصورتى که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشــاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى 
تقدیم نمایند .بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادرخواهدشد .به فاصله 15روز بین دوانتشــاررعایت گردد -  تاریخ انتشــارنوبت اول : 97/11/17وتاریخ 

انتشارنوبت دوم 97/12/2 م الف 370069 ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 11/348 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم  ســکینه مطورى خواهان حجت اله طریقت خاکسار دادخواستى 
به خواسته مطالبه  به طرفیت شما درشــوراى حل اختالف گز  تقدیم نموده و به کالسه 97 / 443 ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 20 / 12 / 97 ساعت 3/30 عصرروزدوشنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف گز مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهدشد 

. 368316 /م الف دفترشوراى حل اختالف گز / 11/350 

سى و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانى کارگران کشور به میزبانى 
استان اصفهان روزهاى 14 و 15 بهمن ماه با شرکت استان هاى اصفهان 
الف (فوالد مبارکه) و ب، آذربایجان شرقى، البرز، تهران، شهرکرد، خراسان 
رضوى و شمالى، ســمنان، قزوین،قم، کردســتان، کرمان، کرمانشاه،

کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مازندران و یزد در محل خانه تکواندو استان 
اصفهان(سالن شهید قورچانى) برگزار شد و استان هاى اصفهان، قزوین و 

تهران به ترتیب مقام هاى اول تا سوم این رقابت ها را کسب کردند.
 این مسابقات در حالى به میزبانى استان اصفهان برگزار شد که 17استان 
و 18 تیم در بخش کیورگى (مبارزه) و پومسه (اجرا فرم) کار خود را با 46 
نفر در بخش مبارزه و 30 نفر در بخش پومسه آغاز کردند. نکته مهم در این 
دوره،  استفاده از سیستم کامل هوگو الکترونیک و سیستم کامل داورى در 

این مسابقات بود. این کار باعث ایجاد شرایط مطلوب تر و به روزترى در 
مسابقات شد.

  اما در این مسابقات، نتایج زیر به دست آمد:
در 58کیلوگرم: افشــین خاکشور(خراســان رضوى)، حســین 
کیانى(فوالد مبارکه اصفهان) اول و دوم. ساجد موالنا  (سمنان) و محمد 

مختارى (کرمانشاه) سوم مشترك.
در 68کیلوگرم: حسین کیلک(قزوین)، یوسف مهرى زاده (تهران) اول و 
دوم. احمدرضا صالح (اصفهان ب) و محمد رضا حیدرى (قم)  سوم مشترك

در80-کیلو گرم: احسان ولیان پور(کرمانشاه)،فردین شهادت فر 
(قزوین)اول و دوم .امیر بهرامى (چهارمحال و بختیارى) و على رضا بیژنى 

(مازندران) مقام سوم مشترك.

در80+کیلو گرم: سیاوش گلشــیرازى(فوالد مبارکه)، محمد میثم 
خلیلیان (قم) مقام هاى اول و دوم. مهدى گودرزى (اصفهان ب) و سیروس 

گراملى (مازندران)مقام سوم مشترك.
 پومسه انفرادى

رده سنى 25 الى 30 سال: ناصر جعفرى (فوالد مبارکه)، مجتبى 
بهارلویى(اصفهان ب) و مصطفى عباسپور ایران خودرو تهران به ترتیب 

مقام هاى اول تا سوم.
رده سنى 31 الى 40 سال: سید ناصر معنوى (اصفهان ب)، پویان 
سلیمانى (کردستان) و على سمیعى (مازندران) به ترتیب مقام هاى اول 

تا سوم.
رده سنى 41 سال به باال: محسن شاهپیرى(فوالد مبارکه)، مهدى 

پشت واره (ایران خودرو تهران) و بابک سرلک لرستان به ترتیب مقام هاى 
اول تا سوم این بخش را کسب کردند.

 پومسه تیمى
تیم هاى فوالد مبارکه، ایران خودرو تهران و البرز مقام هاى اول تا سوم 

تیمى بخش پومسه را کسب کردند.
جواد شیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان در 
پایان این رقابت ها ضمن تبریک به ورزشکاران کارگر استان اصفهان به 
مناسبت کسب مقام قهرمانى تکواندو کارگران کشور اظهار کرد: علیرغم 
نتایج خوبى که در ورزش و مخصوصاً ورزش کارگرى استان کسب شده 
است، معتقدم پتانسیل و ظرفیت ورزش استان بیش از اینهاست و باید با 
حمایت بیشتر صنایع و شرکت هاى مختلف، جایگاه ورزش استان ارتقا یابد. 

عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش کارگرى کشور تصریح کرد: وجود 
واحدهاى تولیدى بزرگ در سطح اســتان فرصت بسیار خوبى است تا 
بتوانیم تیم هاى خوبى را در رشــته هاى مختلف در لیگ هاى کشورى 

داشته باشیم. 
شایان ذکر است استان اصفهان با دو نماینده در این مسابقات شرکت کرد 
و تیم شایسته اصفهان «ب» نیز در این مسابقات به مقام دوم دست یافت 
که بر اساس قوانین فدراسیون از هر استان تنها یک تیم در رده بندى قرار 
مى گیرد. در پایان تیم فوالد مبارکه نماینده استان اصفهان با 39 امتیاز 
مقام قهرمانى این دوره از مسابقات را کسب کرد. تیم هاى قزوین با 23 
امتیاز و ایران خودرو تهران نیز با 20 امتیاز به ترتیب مقام هاى دوم تا سوم 

مسابقات را کسب کردند.

استان اصفهان، قهرمان مسابقات تکواندو کارگران کشور شد

«در دوره جدید مدیریتى، نقشه راه و فصل الخطاب آموزش و پرورش 
استان اصفهان اجرایى و عملیاتى کردن سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش بوده و این یک انتخاب نیست بلکه اتفاق بزرگى است که در 
کشور رقم خورده و در استان اصفهان نیز ما با همت و تالش مضاعف آن 
را پیگیرى کرده و مى کنیم و باید از دوره پیش دبستانى و ابتدایى مدنظر 

باشد که خوشبختانه در استان اصفهان این امر رقم خورده است.»
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در اولین نشست خود با 
خبرنگاران که به مناسبت ارائه عملکرد 40 ســاله آموزش و پرورش 
در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب ترتیب یافته بود با بیان این مطلب 
گفت: در ســفر وزیر آموزش و پرورش در دهه فجر امسال به استان 

اصفهان، برنامه هاى وزارت آموزش و پرورش تبیین شد.
محمد اعتدادى اظهار کرد: دستاوردهاى بسیار خوبى در پوشش تحصیلى 
اتباع خارجى فاقد مدارك هویتى، پژوهش هاى علمى دانش آموزان به ویژه 
در جشنواره جابر بن حیان و با سوادى در 40 سال گذشته داشته ایم و رشد 

قابل توجهى در محورهاى مختلف را شاهد بودیم.
وى کل اتباع دانش آموز بیگانه در استان اصفهان را 53 هزار نفر اعالم 
کرد و گفت: از 53 هزار اتباع خارجى بیگانه، 17 هزار نفر آنان فاقد مدارك 
هویتى هستند که امروز تحت پوشش آموزش و پرورش قرار گرفته اند.

وى مدرسه محورى در اجراى سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را 
از برنامه هاى آموزش و پرورش استان اصفهان برشمرد و افزود: همه 
سیاست ها و برنامه هاى ما در آموزش و پرورش استان اصفهان بر اساس 
مدرسه محورى خواهد بود و در این راستا به مدیران واحدهاى آموزشى 

اختیار داده ایم تا بتوانند خودشان مدرسه را مدیریت کرده و 
تصمیم گیرى کنند و تنها بخشنامه مدنظر نباشد و 

در حقیقت مدیر، تحولگرا باشد که خوشبختانه 
این بستر در استان فراهم شد اما به کار یک 
روز، یک ماه و یکسال وصال نخواهد داد 

و زمانبر است.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان، کمبود شدید نیروى انسانى و 
فرســودگى مدارس در استان اصفهان را 
از مشکالت برشــمرد و گفت: ما در آغاز 
سال تحصیلى در مهر 97، پیش از 13 هزار 

کسرى نیرو در آموزش و پرورش استان اصفهان داشتیم 
که با همکارى و تدبیر همه همکاران، بخش زیادى از آنها در قالب جذب 
معلمان حق التدریس، بازنشستگان آموزش و پرورش و بخشى هم در 

قالب خرید خدمات آموزشى تأمین شد و توانستیم مهرماه سال جارى 
کسرى ها را پوشش دهیم و مدارس فعالیت خود را آغاز کردند.

اعتدادى با اشاره به اینکه یک سوم مدارس آموزش و پرورش استان 
اصفهان فرسوده است، گفت: در استان اصفهان 5300 مدرسه و واحد 
آموزشى داریم که یک سوم آن فرسوده بوده و حتى ماه پیش مجبور به 

تخلیه تعدادى از آنها شدیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد: امروز با صداى 
بلند اعالم مى کنم کرامت و شأن معلمان به هر صورتى که در آموزش 
و پرورش خدمت ارائه مى دهند باید حفظ شود و این یک شعار و بروز 
احساسات نیست و به مدیران آموزشى هم گفته شد که همواره شأن 
معلمان را حفظ کنند و احترامشان را داشته باشند که اگر اینگونه نبود 
وظیفه ما آن است که رســیدگى کنیم. بنابراین مدیران آموزشى در 

مدارس باید به آن پایبند باشند.
اعتدادى افزود: سیاست آموزش و پرورش تعدیل مدارس بوده و این کار 

در استان اصفهان تاکنون رقم خورده است.
وى با بیان اینکه ستاد خدمات سفر تشکیل شده و جلساتى هم برگزار 
شده است آمادگى آموزش و پرورش اســتان براى اسکان همکاران 

مهمان فرهنگى را براى نوروز 98 اعالم کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار امیدوارى کرد در 
کالن کشور نسبت به مباحث معیشتى همکاران فرهنگى و توجه بر 
این قشر، اقدامات مطلوب ترى صورت پذیرد که البته آموزش و پرورش 

استان اصفهان هم پیگیرى هاى الزم را کرده و مى کند.
اعتدادى مى گوید: امسال مسابقات فوتبال دانش آموزى در سطح کشور 
برگزار شد که هر استان با نام یک شهید مدافع حرم بود و در 
این مسابقات استان اصفهان با نام شهید 
مدافع حرم محسن حججى شرکت کرد 
و توانســت جام قهرمانى مسابقات دهه 
فجر کشور را به خود اختصاص دهد و این 
افتخارى بزرگ بــراى فرهنگیان و جامعه 

ورزشى استان اصفهان است.
***

معاون پشــتیبانى آموزش و پرورش استان 
اصفهان هــم به خبرنگاران گفــت: آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان در زمره چهار استان دچار 
کمبود نیروى انسانى بود که توانستیم از طرق مختلف، این 
کســرى را جبران کنیم و فعالیت آموزشى را در آغاز سال تحصیلى به 

نحو مطلوب پیش بریم.

ســید محمد میرپور گفت: امروز 32 درصد مدارس اســتان اصفهان 
مستحکم، 40 درصد نیازمند مقاوم سازى و 29 درصد تخریبى است. 
این در حالى اســت که خیریــن در 50 درصد پروژه هــاى آموزش و 
پرورش استان اصفهان سهم دارند و استان اصفهان در جذب خیرین از 

استان هاى خوب به شمار مى رود.
وى ادامه داد: ستاد خدمات ســفر براى پذیرش همکاران فرهنگى در 
نوروز 98 تشکیل شده و 1260 مدرسه با 12 هزار و 760 کالس میزبان 
اســکان همکاران فرهنگى که در نوروز 98 به اصفهان سفر مى کنند 
بوده و همواره ســعى شده اســت تا خدمات باکیفیت در طول سفر به 

آنان داده شود.
***

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: 
بازماندگان از تحصیل در دوره متوسطه اول در استان اصفهان در سال 
جارى 2374 نفر بودند که از این تعداد 517 نفر آنان با همکارى آموزش 
و پرورش جذب شدند. همچنین در دوره متوسطه دوم هم ده هزار و 374 
نفر بازمانده از تحصیل داشتیم که 6445 نفر از آنان بازگشت به تحصیل 
داشتند که در این راستا در 41 منطقه آموزش و پرورش استان اصفهان 

تالش گسترده اى صورت گرفت.
محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: حلقه مفقــوده آموزش در آموزش و 
پرورش، عدم مهارت آموزى بود کــه در دوره جدید وزارت آموزش و 

پرورش با اجراى طرح هاى مختلف از جمله «طرح ویژه مدرسه» براى 
دانش آموزان ابتدایى و اول متوســطه، «طرح دوره ایران مهارت» و... 
به آن پرداخته شد که امید است با اطالع رســانى مطلوب رسانه ها به 
خانواده ها، دانش آموزان براى شرکت در این طرح ها که برخى اختیارى 

است ترغیب شوند.
***

معاون آموزش ابتدایى آموزش و پرورش اســتان اصفهان هم با بیان 
اینکه در دوره ابتدایــى ما نوآموزانى داریم که به مدرســه نمى روند و 
گروهى که تارك تحصیل هستند و در سیستم «سناد» ثبت نام کرده 

ولى ادامه تحصیل ندادند را نیز داریم.
شهین جوانى اظهار کرد: از 4669 دانش آموز از تحصیل بازمانده، امروز 
1124 نفر ورودى پایه اول هستند و خوشــبختانه روند رشد و جذب 
افزایش یافته است. این در حالى است که در سال تحصیلى 95- 94 ما 
41/2 درصد جذب بازماندگان از تحصیل را داشتیم که این میزان در 
سال تحصیلى 97- 96 به 99/28 درصد جذب این دانش آموزان انجامید 
و امروز افتخار داریم که بگوییم پرچم یک مدرسه ابتدایى در دورترین 
نقاط استان با یک معلم برافراشته شــده و در بیمارستان هایى هم که 
کودکان صعب العالج بسترى هستند با بهره گیرى از معلمان بى مرز به 

آنها آموزش داده مى شود.
جوانى با تأکید بــر اینکه آموزش باکیفیــت در دوره ابتدایى از حقوق 

کودکان ماست، افزود: اجراى طرح خواهرخواندگى در مناطق محروم، 
کمتر برخوردار، براى دانش آموزان از برنامه هاى اجرا شــده بوده و در 
راستاى توسعه عدالت آموزشى، در حال حاضر 161 مدرسه عشایرى 
با کد فضا داریم که در نظر است در سال آینده به 171 مدرسه افزایش 
یابد. در حالى که در سال تحصیلى 93- 92 هیچ مدرسه عشایرى در 

استان نبود.
معاون آمــوزش ابتدایى آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در 
جذب نوآموزان پیش دبســتانى 74/7 درصد رشد داشتیم و همواره با 
ارسال پیامک براى فرهنگیان براى شناســایى و جذب این نوآموزان 

کوشیده ایم.
جوانى از لزوم عزم ملى براى جذب بازماندگان از تحصیل گفت و افزود: 
آموزش و پرورش به تنهایى قادر به این شناسایى نیست و عدم شناسایى 
این کودکان، مشکلى بزرگ به شمار مى رود که رسانه ها هم مى توانند در 

این راستا به کمک آموزش و پرورش بیایند.
وى در ادامه گفت:  بر اساس دستور وزیر آموزش و پرورش، استفاده از 
هرگونه کتب کمک آموزشى، آزمون هاى زاید، استفاده از حل المسائل 
در مدارس ابتدایى ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد 
چرا که حق کودکان بازى و ایجاد امنیت روانى در آنها و خانواده هایشان 

است.
***

معاون پرورشــى و فرهنگى آموزش و پرورش استان اصفهان هم در 
جمع خبرنگاران به برنامه هاى آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمى اشــاره کرد و گفت: امسال آموزش 
و پرورش استان اصفهان مفتخر است که در چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب و دهه فجر، 40 کتابخانه را در 40 مدرسه فاقد کتابخانه افتتاح 
کرد، 40 سرود انقالبى در سالروز ورود امام راحل(ره) به میهن اسالمى 
در گلستان شــهدا اجرا شد و نمایشگاه دســتاوردهاى دوران انقالب 
آموزش و پرورش استان برپا شد و همکاران فرهنگى و دانش آموزان 
نیز در مراسم  راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن سال جارى به صورت گسترده 

شرکت مى کنند.
مهدى اسماعیلى از فراخوان برگزارى جشــنواره «مشق انقالب» با 

عنوان «زندگى به سبک روح ا...» خبر داد.
وى خاطرنشان کرد: امسال بیش از 915 نفر رشته دانش آموزان ما در 
مسابقات فرهنگى - هنرى و 285 نفر از دانش آموزان در مسابقات قرآن 
و عترت شرکت کردند. این در حالى اســت که در 2248 آموزشگاه در 
مدارس نماز جماعت با حضور امام جماعت برگزار شده و 455 هزار نفر از 

دانش آموزان در مدارس ابتدایى، آموزش نماز را فرا مى گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

سیاست هاى آموزش و پرورش اصفهان بر اساس مدرسه محورى است
ساسان اکبرزاده

 امروز با 
صداى بلند اعالم مى کنم 

کرامت و شأن معلمان به هر 
صورتى که در آموزش و پرورش 
خدمت ارائه مى دهند باید حفظ 

شود و این یک شعار و بروز 
احساسات نیست

م
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 شرکت فنى مهندســى آتور صنعت داتیس 
اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
51960 و شناسه ملى 14004012886 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1397/10/01تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقاى میالد اسمعیلى به شماره 
ملى 2679821912 و آقاى ســید شروین 
نوربخش به شــماره ملى 1291992510 
و خانم نیلوفرالســادات اعرابى هاشــمى 
1271138255 به عنوان اعضاى اصلى هئیت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و صورت سود و زیان منتهى به سال 
مالى 1396 مورد تصویب قرار گرفت. آقاى 
امید بهرامى به شماره ملى 1160075034 
به سمت بازرس اصلى و آقاى نوید ابوطالبى به 
شماره ملى5419963906 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(370683)

شــرکت آگهى تغییرات شــرکت فنى 
مهندســى آتور صنعت داتیس اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
51960 و شناسه ملى 14004012886 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/01تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : آقاى میالد اســمعیلى به شماره 
ملــى 2679821912 مدیــر عامل و 
عضو هیئت مدیره و آقاى سید شروین 
نوربخش به شماره ملى 1291992510 
رییس هیئت مدیــره و خانــم نیلوفر 
السادات اعرابى هاشمى به شماره ملى 
1271138255 نایــب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اســناد مالــى و تعهداآور 
شــرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس 
هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است . مدیر عامل مجرى مصوبات هئیت 
مدیره مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(370428)

شــرکت آگهى تغییرات شرکت صدر 
ذوب رضوانشــهر شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 518 و شناسه 
ملــى 10862058537 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1397/05/22تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى على چترایى1091551308 
به ســمت رئیس هیات مدیــره آقاى 
حســینعلى چترایى 1091329907به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره آقاى 
محمــد چترایــى 1091152421 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(370206)

 آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

سردار آزمون، مهاجم تیم ملى فوتبال 
کشــورمان به انتقــاد از فدراســیون 
فوتبال پرداخت و مدعى شد مسئوالن 
فدراسیون فقط وعده و وعید مى دهند 

و دروغ مى گویند.
ســردار آزمون درباره پیوســتنش به 
تیم زنیت روســیه اظهار کــرد: زنیت 
در صدر جدول روســیه قرار دارد و یکى 
از پرافتخارترین تیم هاى این کشــور است. 
بازیکنان و مربــى بزرگى هــم دارد و خیلى 
خوشحالم به این تیم پیوستم. در چند روز اخیر 
خیلى صحبت در مــورد رفتن من به انگلیس 
شــده بود اما در آخر تصمیم بر این شد که به 

زنیت بروم.
وى در مورد اینکه آیا پیشــنهادات تیم هاى 
انگلیسى به او واقعیت داشته است یا خیر؟ بیان 
کرد: بله، ولورهمپتون قرضى من را مى خواست 
اما همین موضوع باعث شــد پیوستن من به 

این تیم کنسل شود.
مهاجم تیم ملى فوتبال کشورمان در ادامه 
درباره شکست تیم ملى ایران مقابل ژاپن 
در جام ملت هاى آسیا 2019 گفت: ژاپن 
تیم قدرتمندى اســت و در همه جام ها 
مدعى قهرمانى به شــمار مى آید. شما 
دیدیــد این تیــم در جــام جهانى هم 
فوق العاده بود و با بدشانسى حذف شد. 

در هر صورت فوتبال است و یک اشتباه مى تواند 
نتیجه را عوض کند. متأســفانه این اشتباه هم 
براى ما رقم خورد و در آخر شکست خوردیم. به 

نظرم مى توانستیم منطقى تر بازى کنیم.
آزمون در واکنش به ایــن موضوع که غیبت 
مهدى طارمى هم در شکســت ایران مقابل 
ژاپن تأثیرگذار بود، خاطر نشان کرد: بله، دقیقًا 
90 دقیقه دو بازیکن ژاپن با من یارگیرى نفر 
به نفر داشتند و اگر طارمى بود مى توانست از 
فضاها اســتفاده کند. طارمى مهاجم باهوشى 
اســت و مى توانســت به ما کمــک کند اما 
متأسفانه دو کارته بود. وحید امیرى هم بازیکن 
فوق العاده و جنگنده اى است اما طارمى گلزن 

است و بسیار باهوش.
وى در پاسخ به این پرسش که اکنون مشغول 
چه کارى اســت، گفت: االن در حال سفر به 
تهران هســتم تا بعد از آن ان شاءا... به روسیه 

بروم و به تیم زنیت ملحق شوم.
مهاجم تیــم فوتبال کشــورمان درباره رفتن 
کارلوس کــى روش از ایران نیز خاطر نشــان 
کرد: رفتن این مربــى خیلى بد بود، هیچکس 
هم او را بدرقه نکرد. به نظــرم مهم احترامى 
بود که باید به او مى گذاشــتیم که نگذاشتیم 
این ناراحت کننده است. کى روش هشت سال 
در فوتبال ایران کارهاى بزرگى انجام داد. شما 
تیم ملى را ببینید. چند بازیکــن لژیونر دارد؟ 

به طور مثال علیرضا جهانبخــش از تیم ملى 
به لیگ انگلیس رســید. تیم هاى انگلیســى 
اگر در تیم ملى کشــورت بــازى نکنى اصًال 
به ســراغ تو نمى آیند. ضمن اینکه کى روش 
درآمدزایى زیادى هم براى ایران داشت و پس 
از حضورمان در جام جهانى و جام ملت ها پول 

زیادى به فدراسیون فوتبال رسید.
وى درباره اینکه گفته مى شود زین الدین زیدان 
و ژوزه مورینیو گزینه هاى جانشینى کى روش 
در تیم ملى ایران هستند و آیا او چنین چیزى 
شنیده است یا خیر، گفت: من اصًال چیزى در 
این خصوص نشنیده ام اما این مربیان اگر نیایند 
بهتر است. با چه امکاناتى و اصًال با چه رویى 
زیدان و مورینیو را مى خواهیم دعوت کنیم؟! 
درست اســت ایران کشــور بزرگى است، اما 
وقتى امکاناتمان در حد نام ایران نیست، چطور 
مى خواهیم این مربیان را به ایران دعوت کنیم؟ 
ما زمین چمن تمرین نداشــتیم و تازه درست 
شده است. در زمین پژوهشــگاه نفت تمرین 
مى کردیم و هر لحظه ممکــن بود، مصدوم 
شویم. این واقعًا زشت است اگر ما دوباره سراغ 
گزینه هاى خارجى برویم و آنها بیایند و اتفاقات 
قبل تکرار شود. اگر قرار است اتفاقات گذشته 
رخ دهد، نیایند بهتر است. اگر زیدان به ایران 
بیاید و بپرســد چه امکاناتى دارید، چه جوابى 

مى خواهند به او بدهند؟

سردار آزمون با انتقاد از فدراسیون فوتبال:

با چه رویى مى خواهند 
زیدان و مورینیو را بیاورند؟!

سردار آزمون، مه
کشــورمان به ا
فوتبال پرداخت
فقط فدراسیون
و دروغ مى گویند
ســردار آزمون
تیم زنیت روســ
در صدر جدول روس
از پرافتخارترین تیم ها
بازیکنان و مربــى بزر
خوشحالم به این تیم پیو
خیلى صحبت در مــور
شــده بود اما در آخر تص

زنیت بروم.
پ وى در مورد اینکه آیا
انگلیسى به او واقعیت د
کرد: بله، ولورهمپتون قر
اما همین موضوع باعث
این تیم کنسلشود.
مهاجم تیم ملى فوتب
درباره شکست تیم
آ در جام ملت هاى
تیم قدرتمندى اس
ب مدعى قهرمانى
دیدیــد این تیــ
فوق العاده بود و

با
زید

«فوتبالیست بى غیرت» گوشه اى از الفاظ نامناسبى بود که بهداد سلیمى در واکنش به پاداش 
فوتبالیست هاى تیم ملى اظهار داشت.

در روزگارى که فوتبال به یک صنعت تبدیل شده است و گاهى سیاست را هم درگیر خود مى کند 
سرمایه گذارى روى آن در هیچ کجاى دنیا بعید نیست.

چه کســى مى داند یک فوتبالیســت حرفــه اى و خانــواده اش در طول یک فصــل و یا در 
تورنمنت هاى بین المللى چه فشارهاى روانى را تحمل مى کند؟!

اما زحمات و تالش هاى شــبانه روزى ورزشکاران دیگر رشــته هاى ورزشى براى موفقیت و 
سربلندى کشــور را نمى توان نادیده گرفت و کمتر از فوتبالیست هایى که درآمد آنچنانى دارند 

دانست.
پاى رقابت و جنگیدن در میادین بین المللى که درمیان باشــد، فرقى نمى کند کدام ورزشکار و 
در چه رشته اى، همه براى سرافرازى میهن از جان مایه مى گذارند، فرقى نمى کند هواداِر چه 
ورزشى و چند ساله باشى، از ته دل براى سربلندِى سربازى که براى موفقیِت کشورت پا به میدان 

نهاده دعا مى کنى.
ورزشــکاراِن ما توجه و برقرارى عدالِت به حق در بین تمامى رشــته هاى ورزشى را از سوى 
مسئوالن طلب دارند، تا هیچیک از آنها نه دلسرد و بى خیال ورزش حرفه اى شوند و نه هیچ کدام 

براى خودى نشان دادن، به وطن خود پشت کنند و تابعیت دیگر کشورها را بگیرند.

در سال هاى حضور برانکو پرســپولیس دو قهرمانى 
متوالى لیــگ برتر را تجربــه کرد و بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا هم رســید. یکى از معدود لذت هایى 
که هنوز به آن دست نیافته  اما قهرمانى در لیگ و جام 
حذفى در یک فصل است. هر چند در ابتداى همین 
فصل و با حاضر نشدن اســتقالل در میدان، جاِم 

قهرمانى سوپرجام به پرسپولیسى ها رسید ولى 
هواداران این تیم همچنان در حسرت باال بردن 
جام حذفى و جام قهرمانى لیــگ برتر در یک 

فصل فوتبالى هستند.
پرسپولیس همین االن در لیگ برتر مدعى اصلى 

قهرمانى است و در پایان نیم فصل، هیچ تیمى بیشتر 
از شاگردان برانکو امتیاز جمع نکرده است. از طرفى 
قرمزها در جــام حذفى هم با گل دیرهنگام ســعید 
کریمى از سد سپیدرود گذشتند تا فاصله  خود با این رؤیا 

را کم و کمتر کنند. البته پرسپولیس براى قهرمانى 
در جام حذفى و حداقل تا قبــل از بازى فینال، 

اصًال کار ساده اى ندارد.
این تیم در مرحله بعدى باید با پدیده دیدار 

کند. تیمى که در نیم فصل نخســت با 
نتایجش همه را شگفت زده کرد. بعد 

از آن در نیمه نهایى، سپاهان منتظر 
مشخص شدن برنده این مسابقه 
است. ســپاهان که در لیگ برتر 
هــم رقیب اصلى پرســپولیس 
است، در جام حذفى بعد از حذف 
شهردارى ماهشهر موفق شد 
نســاجى و مس کرمان را در 
ضربات پنالتى شکست دهد 
و راهى مرحلــه ماقبل فینال 

شود.
برنده آن دیدار هم فینالیست 
مى شود و در آخرین بازى این 

تورنمنت بایــد با داماش گیالن 

رقابت کند. داماشــى که همین چند روز پیش موفق 
شد سایپا را حذف کند. ســایپا هم استقالل را حذف 
کرده بود و این نشان مى دهد داماش لیگ دویى اصًال 
حریف دست و پا بسته اى در فینال نخواهد 
بود. پرسپولیس در صورت برد 
در این سه بازى، قهرمان 
حذفى خواهد شــد و با 
قهرمانى در لیگ، این 
رؤیــا را هم بــا برانکو 

محقق مى کند.

 کارلوس کى روش پیش از ترك همیشــگى ایران براى آخرین 
بار مقابل دوربین عادل فردوســى پور نشســت تا از مردم ایران 
خداحافظى کند. مصاحبه عادل با سرمربى پرتغالى  در چند بخش 
از برنامه «نود» پخش شد تا حرف هاى پایانى کى روش هم به 
گوش مردم ایران برسد. سرمربى سابق تیم ملى در ابتدا به بازى 
با ژاپن اشاره کرد و گفت: «بازى با ژاپن پدیده اى نادر بود. چیزى 
که در آن بازى رخ داد، در این هشت سال بى سابقه بود. اما آن 30 
دقیقه نمى تواند همه عملکرد هشت ساله بازیکنانم را زیر سئوال 
ببرد. آنها در این هشت سال تالش هاى فوق العاده اى کرده اند.»

او در ادامه به آینده تیم ملى ایران اشــاره کــرد: «در دوران من، 
در صد بازى فکر مى کنم 13 یا 14 رقابت را شکســت خوردیم. 
امیدوارم در پایان صدمین بازى ســرمربى بعدى تیم ملى ایران، 
پنج یا شش شکســت در کارنامه تیم ملى باشــد. در این هشت 
سال مردم ایران به من لطف و محبت زیادى داشتند. من هرگز 
نمى توانم پاسخى براى شــما داشته باشم.» سرمربى سابق تیم 
ملى در ادامه به بازى هاى دوســتانه تیم ملى اشاره کرد: «فکر 
مى کنم االن شرایط مناســبى براى صحبت در این باره نداشته 
باشیم. نمى خواهم به دالیل این اتفاق اشاره کنم. با این حال ما 

سعى مى کردیم بازى هاى دوستانه مان را داشته باشیم.»
با سابقه ترین ســرمربى تیم ملى به مصاحبه هایش درباره برانکو 
هم اشاره کرد: «مى خواهم ســئوالى از نورپرداز برنامه شما بپرسم. 
اگر عادل فردوســى پور هفت ماه حقوق تو را ندهــد، باز هم براى 
او کار مى کنى؟ شــرایط ما هم همیــن گونه بود. مــن حقوقم را 
مى گیرم تا از عملکرد تیم ملى ایران دفــاع کنم؛ از بازیکنان و کادر 
فنى ام. من هیچ مشــکل شــخصى اى با برانکو نــدارم. اتفاقًا مى 
خواهم از على دایى، امیــر قلعه نویى، برانکو و وینفرد شــفر بابت 
این هشت سال هم تشــکر کنم. مى توانید از آقاى برانکو بپرسید 
که چرا درباره تیم ملى صحبت مى کنــد و در کار تیم ملى دخالت

 مى کند. مــن حتى یک بــار هم نام پرســپولیس را نیــاورده ام. 
مصاحبه ام درباره گرسنه بودن مردم ایران، آن یک سمپاشى بزرگ 
بود. من هرگز چنین حرفى نزدم. بازى هاى رسانه اى باعث مى شود 
من براى هواداران پرسپولیس منفور باشــم. آقاى برانکو به شکلى 
حرف مى زد که هواداران پرسپولیس عالقه اى به من نداشته باشند.»
او به میراث تیم ملى اشاره کرد: «مجموعه اى که من براى تیم 
ملى ایران ساختم، فرصت زیادى براى استفاده از آن نداشتم اما 
امیدوارم سرمربى بعدى تیم ملى از آن استفاده کند. البته که همه 
چیز به دیدگاه او باز مى گردد. با این حال آنطور که من متوجه شدم 
تنها کمپ اسپایر امکاناتى شبیه به آن دارد. براى تیم ملى ایران 
آرزوى بهترین ها را دارم.» وقتى عادل از کى روش درباره لیست 
تیم ملى ایران پرسید، او گفت: «اگر به گذشته هم بازگردم، لیستم 

تغییرى نمى کند.»

آن یک سمپاشى بزرگ بود
سایت «آى اسپورت» در جدیدترین انتقادات خود به امیر 

قلعه نویى نوشته است:
 قلعه نویى به عنوان یکى از جدى ترین مخالفان کارلوس 
کى روش طى همه این ســال ها، حاال و بــا جدایى مربى 
پرتغالى از فوتبال ایران موضعى جدید و جالب در مورد او 
اتخاذ کرده اســت؛ اینکه کاش قرارداد کى روش را تحت 
ضوابط و چارچوبى خاص تمدید مى کردنــد و او را روى 
نیمکت تیم ملى نگه مى داشتند. جالب است، نه؟ امیر احتماًال 
این جمالت را براى ثبت در آرشیو رسانه ها به زبان مى آورد 
تا بعداً هزار بار در اثبات حقانیت و بى طرفى خودش بگوید: 
«من حتى با جدایى کى روش هم مخالف بودم.» با وجود 
این به سختى مى توان سخنان او را باور کرد و پذیرفت که از 
ته دل این حرف ها را مى زند. در این مورد دم خروس شاید در 
بزنگاه هاى هیجانى بیرون بزند؛ جاهایى که خبرى از نقاب 
اینستاگرام نیست و امیر در اوج احساسات، خود واقعى اش 
را نشــان مى دهد. هنوز فراموش نکرده ایم بعد از پیروزى 
اخیر سپاهان بر استقالل، چطور قلعه نویى با طعنه و کنایه 
به مربى بازنده گفت: «شــفر را هم مثل کى روش هشت 

سال نگه دارید.»
چهار سال پیش وقتى تیم ملى برابر عراق شکست خورد 
و از جام ملت ها کنار رفــت، در ایران به نیکى از کى روش 
استقبال شد و قراردادش را تمدید کردند. آن اتفاقات چنان 
فشارى به قلعه نویى وارد کرد که او بارها در مصاحبه هایش 
با اصحاب رسانه گفت: «من به کره باختم دادگاهى شدم، 
ولى باخت آقایان به عراق حماسه شد.» حاال اما قلعه نویى 
از بدرقه سوت و کور کى روش گله مى کند که «این رفتار 

در  شأن مرام و فرهنگ ایرانى نبود.» با شما چه کنیم آقاى 
قلعه نویى؟ توییت ها و حرف هاى شیک و روشنفکرانه تان 
را باور کنیم یا احساســات صادقانه اى را که گاه و بیگاه از 

البه الى خشم و عصیانتان بیرون مى جهد؟
تحول عمیق و بنیادین در فیسبوك و اینستاگرام و توییتر 
اتفاق نمى افتد. این مصاحبه هاى «خوشــگل» به ندرت 
مى تواند تصویر آدم ها را تغییر بدهد. سنگ محک اصلى، 

رفتار و عمل انسان است. یکى مثل امیر قلعه نویى 
روى این ترازو چه کاره است؟ چطور ممکن 

است یک نفر مدام از پشت پرده چرك 
و فساد و تباهى در فوتبال ایران حرف 
بزند اما خــودش پرافتخارترین مربى 
همین فوتبال باشد؟ چطور ممکن است 

یک نفر این همه در مذمت ریخت وپاش 
در فوتبال کشــور شــکِوه کند اما هر سال 

ســنگین ترین قراردادها را ببندد و بعد از 
آنکه بخاطر دســتمزد هنگفت تر از 

ذوب آهن به ســپاهان رفت، این 
انتقال را «معاملــه با خدا» بنامد؟ 
چطور ممکن اســت یــک نفر 
بگوید:«کشاورزى مى کنم و به 
استقالل برنمى گردم» اما از آن 
روز به بعد پنــج تیم عوض کند 
و از جمله روى نیمکت همین 
اســتقالل هــم بنشــیند؟ از 
امیرخان جملــه اى به یادگار 

مانده که شاید اوج قدرنشناسى او در مقابل ثروت و اعتبار 
بادآورده فوتبال را نشــان مى دهد؛ اینکــه: «اگر مادرى 
مى خواهد فرزندش را نفرین کند، باید به او بگوید برو مربى 
شو.» عجبا که خود قلعه نویى هیچ وقت تصمیم نگرفت از 
این شغل نفرینى دست بشوید و سراغ یک زندگى آرام و 

بى دردسر با پول هاى قلیل و تمیز برود.
مجموعه اینهاســت که باعث مى شــود باور کردن امیر 
قلعه نویى - حتى به اندازه موضع معتدل اخیرش در مورد 
کى روش- کار دشوارى باشــد. در فضاى مجازى 
همه تالش اش را مى کند تا با جمالت حکیمانه، 
مرثیه سرایى براى خشــکى کارون و زاینده رود و 
تمجید از بازیگران ممنوع کار، پرســتیژ اجتماعى 
متفاوتى براى خودش خلق کند اما هیچ کدام 
از اینها بــراى تغییر تصویــر او کافى 
نیست؛ مردى که هنوز بابت حمایت 
فردوسى پور از کى روش آنقدر 
شاکى است که او را به قید 
سوگند به جان دو بچه اش 
متهم به تــالش براى 
نابودى فوتبــال ایران 
مى کند اما وقتى از طرف 
برنامه «نود» صاحب 
عنوان مربــى برتر ماه 
مى شود، لبخند ژکوند 
مى زند و جایزه اش را 

تحویل مى  گیرد!

کارى کنید غیرفوتبالى ها
 تبعه نشوند

ستاره اســپانیایى الســد قطر تأکید کرد که مجموعه اســپایر دلیل اصلى قهرمانى قطر در جام 
ملت هاى آسیا 2019 بود.

جام ملت هاى آسیا 2019 به میزبانى امارات برگزار شد و تیم   ملى فوتبال قطر توانست جام قهرمانى 
را باالى سر ببرد.

ژاوى هرناندز، ستاره سابق بارسلونا پیش از بازى هاى جام ملت هاى آسیا پیش بینى کرد که ژاپن 
و قطر به فینال صعود مى کنند و در نهایت قطر قهرمان مى شود.

این ستاره السد درباره دلیل پیش بینى عجیب اما درست خود، گفت : من اطمینان داشتم که قطر جام 
قهرمانى را باالى سر مى برد. وقتى قبل از بازى ها پیش بینى قهرمانى قطر را کردم بعضى گفتند که 
دیوانه شده است و یا از روى تعصب صحبت مى کند اما من به حرف خود اطمینان داشتم چرا که به 

خوبى تیم قطر را مى شناختم.
او ادامه  داد: من از نزدیک بازیکنان قطر را مى شناختم. در آکادمى اسپایر شاهد پیشرفت فوتبال 
قطر بودم. بر این باور هستم که تأسیس آکادمى اسپایر و آموزش بازیکنان در آن دلیل این قهرمانى 
بود و در نهایت هم این سرمایه گذارى جواب داد و قطر قهرمان شد. پیش بینى مى کردم که قطر 

ژاپن را شکست دهد چرا که ژاپن در ضربات پنالتى   و یا با نتیجه یک بر صفر 
نهایت با این نتیجه خوب به هم تیم بسیار خوب و قوى اى است اما در 
صحبت هاى خــود، اضافه سود قطر بازى تمام شــد. ژاوى در پایان 
کرد: گل دوم قطر به ژاپن را که توســط 
عبدالعزیــز حاتم به ثمر رســید بارها نگاه 

کردم. این گل ثمره ســال ها کار و تالش 
سانچز در اسپایر اســت. به نظرم او 

بهترین مربى مجموعه اســپایر 
است. تیم قطر بازیکنانى چون 
اکرم عفیف، عبدالکریم حسن، 
بســام الراوى، پــدرو، طارق 
ســلمان و خوخى را در اختیار 
دارد که همه آنهــا مى توانند 
در اروپا بــازى کنند. باید این 
بازیکنان به خوبى حفظ شوند 
چرا که آینده فوتبال قطر هستند.

روى حرف خودم اطمینان داشتم

یک راه جهنمى تا فینال

جدیدترین حمله به ادبیات قلعه نویى

ت. یکى مثل امیر قلعه نویى 
 ست؟ چطور ممکن
پشت پرده چرك
تبال ایران حرف 
تخارترین مربى

طور ممکن است 
ذمت ریخت وپاش 

ـکِوه کند اما هر سال 
ها را ببندد و بعد از 

د هنگفت تر از 
ن رفت، این
خدا» بنامد؟ 
 یــک نفر 
ى کنم و به 
» اما از آن 
وض کند 
ت همین 
ــیند؟ از 
 یادگار 

اندازه موضعمعتد قلعه نویى - حتى به
کى روش- کار دشوارى باشــد.
همه تالش اش را مى کند تا با
مرثیه سرایى براى خشــکى ک
پ تمجید از بازیگران ممنوع کار،
متفاوتى براى خودش خلق
از اینها بــراى تغییر
نیست؛ مردى که
فردوسى پور
شاکى اس
سوگند
متهم
نابود
مى ک
برنام
عنوا
مى
مى
تحو

م
ن

ع

ن
ث

ن سرمایه گذارى جواب داد و قطر قهرمان شد. پیش بینى مى کردم که قطر 
صفر نتیجه یک بر که ژاپنا با را شکست دهد چرا ژاپن
نهایت با این نتیجه خوب به  قوى اى است اما در 
صحبت هاى خــود، اضافه شــد. ژاوى در پایان 
 ژاپن را که توســط 
مر رســید بارها نگاه 

ســال ها کار و تالش 
ـت. به نظرم او 

عه اســپایر 
چون نانى
یم حسن،
رو، طارق 
 در اختیار 
ى توانند 
 باید این 
فظ شوند 
طر هستند.

مریم صبورى

د. یکى از معدود لذت هایى 
ه  اما قهرمانى در لیگ و جام 
ابتداى همین  هر چند در
ــتقالل در میدان، جاِم 

پولیسى ها رسید ولى 
 در حسرت باال بردن 
ى لیــگ برتر در یک 

 لیگ برتر مدعى اصلى 
یم فصل، هیچ تیمى بیشتر 
جمع نکرده است. از طرفى 
م با گل دیرهنگام ســعید 
شتند تا فاصله  خود با این رؤیا 

سپولیس براىقهرمانى
قبــل از بازى فینال، 

ید با پدیده دیدار 
ل نخســت با 

ده کرد. بعد 
ان منتظر
 مسابقه 
گ برتر
ولیس 
حذف
ق شد 
ا در 
هد
ال

ت
ین

گیالن 

حریف دست و پا بسته اى در فینال نخواهد 
بود. پرسپولیس در صورت برد 
اینسه بازى، قهرمان در

حذفى خواهد شــد و با 
قهرمانى در لیگ، این 
رؤیــا را هم بــا برانکو 

محقق مى کند.

احمد خلیلى
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اندیشــه ها به خداوند احاطه نکننــد بلکه جلــوه اى نمود تا به وجــودش معترف 
شــوند و به تعقل دریابند که ادراك کنه ذاتش ممنوع است و بدین ترتیب، آنها را 
بر اندیشه هاى باطلى که مدعى احاطه ذات او بودند، حاکم قرار داد. بزرگى اش 
به گونه اى نیست که داراى ابعاد باشد و این ابعاد ســبب بزرگى جسم او شوند و 
عظمتش به گونه اى نیست که غایات به او خاتمه یابند و او را در حالى که، داراى 

جسد است بزرگ نشان دهند. بلکه شأن او و سلطنت او بزرگ است.
موال على (ع)

استان اصفهان با مســاحتی معادل 107045 کیلومتر مربع  6/75 درصد از 
مساحت کشور و با جمعیتی معادل 5120850 نفر  6/41 درصد  از جمعیت 

کشور را به خود اختصاص داده است.
عشایر استان اصفهان براساس سرشماري ســال 1387 (مرکز آمار ایران) 
متشکل از 3 ایل  بزرگ بختیاري، قشقایی و عرب جرقویه می باشد. عشایر 
ایل بختیاري (با تعداد 4090 خانوار و 24005 نفر جمعیت ، 45/3 درصد از 
جمعیت عشایر استان) دوره ییالقی خود را در شهرستان هاي فریدونشهر، 
چادگان و فریدن  مستقر مى شوند و عشایر ایل قشقایی (با 5301 خانوار و 
27928 نفر جمعیت، 52/7 درصد از جمعیت عشایر استان) دوره ییالقی خود 

را در شهرستان هاي سمیرم، شهرضا و دهاقان سپري می نمایند.
 همچنین عشایر ایل عرب جرقویه (با 214 خانوار و 1051 نفر جمعیت و 2 
درصد جمعیت عشایر استان) فصل قشالقی خود را در شهرستان اصفهان 

(بخش جرقویه ) سپري می نمایند.
استان خوزستان به عنوان استان قشالقی عشــایر بختیاري و استان هاي 
فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد اســتان هاي قشالقی عشایر ایل 
قشقایى محسوب می گردند. همچنین استان چهارمحال و بختیاري و مناطق 
شمالی استان فارس نیز به عنوان استان هاي ییالقی عشایر ایل عرب جرقویه 

محسوب می گردند.
به دالیل متعدد ( از جمله تولید محصوالت متکی بر منابع در دسترس، تولید 
محصوالت ســالم و قابل رقابت و متکی به دانش بومی و...) می توان ادعا 
نمود که عشایر نماد و پیشتازان اقتصاد مقاومتی می باشند. برهمین اساس به 
اختصار به توانمندي ها، قابلیت و تولیدات جامعه عشایر استان اشاره می گردد: 
عشایر استان با داشتن  1000,000 واحد دامی و بهره برداري از 1350,000 
هکتار از مراتع استان  سالیانه 10,000 تن گوشت قرمز (25٪ تولید استان) و 
5858 تن لبنیات و حدود 300 تن عسل تولید و روزانه بازار مصرف می نمایند. 
همچنین عشایر استان با داشــتن 23000 هکتار اراضی کشاورزي سالیانه 
45000 تن محصــوالت زراعی و 120,000 تن محصــوالت باغی تولید

 می نمایند (یک ســوم باغات سیب شهرستان ســمیرم متعلق به عشایر 
می باشد).همچنین عشایر استان سالیانه 27441 متر مربع انواع صنایع دستی 
تولید می نمایند که عمده مواد اولیه از دام موجود تأمین گردیده و مزیت آن 

ذهنی بافت بودن دستبافته ها می باشد. 
مسائل و مشکالتی همچون قرار گرفتن عشایر در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته استان، برخورداري از کمترین شاخص هاي توسعه انسانی از 
قبیل بهداشت و درمان، دامپزشکى، آب شرب سالم و بهداشتى، راه مناسب، 

سوخت و سوادآموزي، از بین رفتن ایل راه هاي  عشایر و مشکالت عدیده 
کوچ، آسیب پذیري زیاد در برابر خشکسالی ها و سیل و... زندگی عشایر را با 

نامالیماتی همراه نموده است.
 اداره کل امور عشایر استان اصفهان به تبعیت از سیاست هاي کلی سازمان 
امور عشایر ایران طرح ها و برنامه هاي اجرایی مناسبی را جهت ساماندهی و 
حمایت و کمک به اشتغال و تولیدات عشایر در دست انجام دارد. این طرح ها 
شامل 4 عنوان کلی: مطالعات مناطق عشایري، ارائه خدمات به کوچندگان، 

عملیات اجرایی اسکان و طرح جایگزینی سوخت فسیلی می باشد.
 فرصت هاي قانونی مناسبی نیز طی سالیان گذشته براي ارائه خدمات مناسب 
به عشایر ایجاد شده است که از آن جمله می توان به آیین ساماندهی عشایر 
مصوبه هیئت محترم وزیران، تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص 
ارائه خدمات آموزشــی و فرهنگی به جامعه عشایر، تصویب و وجود قانون 
برنامه ششم توســعه و تبصره هاي مختلف در رابطه با ساماندهی عشایر- 
تشکیل شوراي عالی عشایر (به ریاســت رئیس جمهور محترم) شوراهاي
 عشایر استان و شهرســتان، عقد تفاهمنامه با سایر دستگاه ها جهت ادامه 
خدمات به عشایر تشکیل شوراهاي اســالمی براي تیره هاي عشایر و... 

اشاره نمود.

خانوار میزان اعتبار  واحدحجممحل اجراشهرستاننام پروژهردیف
بهره مند

میزان اشتغالزایى
نفرمیلیون ریال

46002000دهانه1بره روز دنا کوهسمیرماحداث پل1
50005000کیلومتر12طاسک دنا کوهسمیرمزیر سازى جاده2
2787104کیلومتر2,5سگ دوانسمیرمخط انتقال برق3
15001000کیلومتر1,2گردنه کاسگان وردشتسمیرمزیر سازى جاده و بهسازى4
1000500کیلومتر5اسد آباد به صولک وردشتسمیرمزیر سازى جاده5
صولک به کمپ گردشگرى سمیرمزیر سازى جاده6

500200کیلومتر2وردشت
1200250مورد10بخش مرکزى و پادناسمیرماحداث منبع ذخیره آب شرب7
250302متر   1500وال آلون فریدونشهر خط انتقال و منبع  ذخیره آب 8
3000506کیلومتر 10ونیزان فریدونشهر جاده ونیزان 9

200502متر مکعب 40ونیزان فریدونشهر منبع ذخیره آب 10
360060010متر مکعب 56000پیشکوه فریدونشهر اصالح  جاده هومستان به مازه پینگان  11
6601001حلقه 2دهستان قلعه سرخ فریدونشهر حفر و تجهیز جاه آب شرب 12
4010مترمکعب25هوك(خروس گلویه)شهرضااحداث منبع ذخیره آب13
90100متر 500هوك(تنگ گله)شهرضااحداث خط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 14
7230متر 400اسفرجان(سلطان خلیل)شهرضااحداث خط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 15
7510مترمکعب300هوكشهرضااحداث استخر ذخیره آب کشاورزى16
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7510مترمکعب300اسفرجان(سلطان خلیل)شهرضااحداث استخر ذخیره آب کشاورزى17
220150متر50هوك(بلبالب)شهرضامرمت و الیروبى قنات18
2450متر 200دزج (گالجیک)دهاقان  احداث خط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 19
2410متر 200هرندى دهاقان احداث  خط انتقال آب کشاورزى با استفاده ار لوله 20
7510مترمکعب300هرندى دهاقان احداث  استخر ذخیره آب کشاورزى21
10030متر مکعب450هرندى دهاقان احداث  استخر ذخیره آب کشاورزى22
7520متر مکعب300هرندى دهاقان احداث  استخر ذخیره آب کشاورزى23
7510متر مکعب300هرندى دهاقان احداث  استخر ذخیره آب کشاورزى24
7510متر مکعب300هرندى دهاقان احداث  استخر ذخیره آب کشاورزى25
2410متر 200هرندى دهاقان خط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 26
6030متر 400جرقویهاصفهانخط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 27
5020متر300جرقویهاصفهانخط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 28
5010متر 300جرقویهاصفهانخط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 29
7530متر 500جرقویهاصفهانخط انتقال آب کشاورزى با استفاده از لوله 30
15040متر مکعب700جرقویهاصفهاناحداث  استخر ذخیره آب کشاورزى31
10030متر مکعب 100جرقویهاصفهاناحداث  استخر ذخیره آب کشاورزى32
1190530کیلومتر2چنارود جنوبىچادگانزیرسازى و آسفالت جاده چشمه گرداب 33
740160کیلومتر2چنارود جنوبىچادگانزیرسازى و آسفالت جاده دره آلوچه 34

شهردارى مشکات در نظر دارد یک قطعه از زمینهاى درتملک خود با کاربرى تاسیسات شهرى، 
تجارى واقع در بلوار امام خمینى (ره)شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش 
برساند .لذا از متقاضیان درخواســت میگردد از تاریخ نشراولین آگهى بمنظور دریافت اسناد 

شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد.
2-هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3-شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است .
4-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5-شماره هاى تماس : 031-55683737

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد قرارداد: 1- « پیمان طبخ و توزیع غذا » 2- « پیمان 
تعمیر و نگهدارى آسانسور » را جهت واگذارى به پیمانکار به صورت مجزا از طریق مناقصه ، و قرارداد: 
ا- « اجاره گلخانه و زمینهاى کشاورزى » را به صورت اجاره از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار 

نماید.
مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به شــماره 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى 

فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگاه- امور ادارى دانشگاه 
مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/4

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
 (www.iaufala.ac.ir)شماره تماس: 03137434081              سایت دانشگاه

آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 125 مورخ 97/10/09 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش سیمان سیاه 
پاکتى نائین تیپ 2 درب کارخانه از طریق آگهى مزایده عمومى و 
دریافت بهاى آن به صورت نقدى اقــدام نماید. (پرداخت هر نوع 
مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده 
مذکور تا پایان وقت ادارى ســاعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 

97/11/24 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده زمین 
شماره5527-97 مورخه 97/11/16

آگهى مناقصه و  مزایده عمومى

آگهى مزایده نوبت  اولنوبت دوم

   احسان کوزه گرآرانى -   شهردار مشکات   احسان کوزه گرآرانى -   شهردار مشکات

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجانروابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

سید حیدر ثمریان- شهردار خورسید حیدر ثمریان- شهردار خور

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیرا را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/11/28

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 11/17 /1397

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود قطر 600 265/2- 4- 97
میلیمتر جهت منطقه سه شهر اصفهان

اعتبارات تملک 
386/500/000دارایى سرمایه اى

خرید سیستم حذف بو، اجراى پوشش کانال ورودى فاضالب، واحد آشغالگیر تا 269/2- 4- 97
واحد دانه گیرى از جنس GRP و آشغالگیر دستى تصفیه خانه فاضالب شهرضا

اعتبارات تملک 
334/000/000دارایى سرمایه اى

250/000/000جارىخرید 2 دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه282- 4- 97

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در اقطار: 200، 283- 4- 97
610/000/000جارى اعتبارات فوالد315 و 400 میلیمتر جهت منطقه لنجان

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار کالس C 250 90 کیلویى و کالس 284- 4- 97
457/000/000جارى اعتبارات فوالدD 400 100 کیلویى جهت منطقه لنجان




