
تبدیل کارخانه ریسباف اصفهان به مرکز فرهنگی
8مدیرکل راه و شهرسازی استان 
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     اس��تاندار اصفه��ان ب��ر ل��زوم شناس��ایی مناب��ع 
آب��ی جدی��د در اس��تان ب��رای ح��ل مش��کالت 
رس��ول ک��رد.  تاکی��د  از خشکس��الی   ناش��ی 

 زرگ��ر پ��ور در بازدی��د از پ��روژه های شهرس��تان 
فریدونشهر، تاکید کرد: با شناسایی.....

بازدید 40 سفیر کشورهای جهان
از شهر گنبدهای فیروزه ای 

هم    زمان با آغاز هفته نکوداش��ت اصفهان 40 سفیر 
کش��ورهای خارجی برای بازدید از ظرفیت ها و آثار 

تاریخی اصفهان از این شهر بازدید کردند.
این هیات  وارد اصفهان شده و از محله و بازار و حمام 
دردش��ت اصفهان بازدی��د کردند.پخش موس��یقی 
سنتی و به نمایش گذاشتن نمادین آیین ها در حمام، 
از جمله برنامه هایی بود که ب��رای این گروه 40 نفره 

اجرا شد.

روند صعودی نرخ ارز در یک هفته اخیر افزایش اندک 
قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است.

به طور معمول ماه های فروردین و اردیبهشت دوران 
اوج رکود ب��ازار خودرو بوده و قیمت ه��ا در این دوره 
تثبیت شده و یا اندکی کاهش می یابد. با این حال در 

سال جدید تحت تاثیر عوامل مختلف....
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معاون صدا معتقد است اگر روزگاری مخاطبان رادیو به دلیل موسیقی 
و طنز پای آن می نشس��تند،  امروز به خاطر آگاهی یافت��ن از اخبار و 
آموزش دهی رادیو به آن گوش می سپارند. تا قبل از اینکه پای رادیو و 

تلویزیون به ایران باز شود....
5

Zayande Roud NewspaperZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

افتتاح بنیاد امید ایرانیان 
در استان 

با حضور توفیق��ی، رییس هیات مدی��ره بنیاد امید 
ایرانیان و محمدرضا عارف و جمعی از فعاالن سیاسی 
اس��تان اصفهان و ش��ورای هماهنگی اصالح طلبان 
استان اصفهان و به دس��ت محمدرضا عارف، معاون 
اول دولت اصالحات، دفتر  بنیاد امی��د ایرانیان  در 
استان اصفهان افتتاح ش��د.جعفر توفقی در حاشیه 
این افتتاحیه اظهار داشت: دولت ها برآمده از مردم 
هستند و مهم ترین وظیفه آنها خدمتگزاری به مردم 
بوده و مردم باید بر این مساله به وسیله پیشنهادها و 
نقطه نظرات نظارت کنند که تشکل های غیر دولتی 
این وظیفه را در این جهت بر عهده دارند. وی با بیان 
این که رابطه دولت و ملت برقرار می ش��ود تا جامعه 
به آرمان های خود برسد و این موضوع در کشور ما به 
نحو مطلوبی اتفاق نیفتاده است، افزود: پل ارتباطی 
باید در این بخش برقرار ش��ود و امی��د داریم که در 
دوره جدید، دولت این خأل را پ��ر کند. زیرا واقعیت 
این اس��ت که کارها باید به دس��ت مردم انجام شود 
 و مقام معظم رهبری بر نقش بنی��ادی مردم تاکید

 دارند. 

وی گفت: جوانان سرمایه اصلی بنیاد هستند و بنیاد 
نیز به این مساله توجه دارد. وی به دیگر اهداف این 
بنیاد اش��اره داش��ت و ادامه داد: فعالیت های بنیاد 
بعد از وقف��ه کوت��اه و فعالیت دولت جدید ش��روع 
ش��ده اس��ت و مهم ترین برنامه آن راه اندازی شعب 
استانی بوده است. توفیقی در ادامه این بحث اظهار 
داش��ت: در بحث انتخابات متوجه شدیم که جوانان 
به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی عالقه بس��یاری 

داشته و بنیاد نیز به این سرمایه تکیه می کند.
وی با بیان این که اصفهان بعد از خراس��ان، دومین 
استانی است که دفتر بنیاد امید ایرانیان در آن افتتاح 
می شود و افتتاح دیگر شعب در استان های دیگر نیز 
در دستور کار ما قرار دارد، گفت: با استقبال جوانان 
امیدوار هس��تیم که بنیاد به اهداف خود رس��یده تا 

آرمان های نظام محقق شود.
 اصفهان یکی از پر اس��تعدادترین استان های کشور 
اس��ت و مردم این استان، ش��ور و عالقه بسیاری به 
فعالیت ه��ای اجتماعی دارند و به نظر می رس��د که 

شعبه اصفهان یکی از شعب موفق کشور شود.

 مهم ترین برنامه راه اندازی شعب استانی

سی و سه پل و خواجو در معرض نابودی است
رییس انجمن صنفی معماران و شهرس��ازان اصفهان گفت: 
 س��ی و س��ه پل و پل خواجوی اصفه��ان به دلیل خش��کی

  زاین��ده رود در مع��رض ناب��ودی قرار گرفته اس��ت. س��ید 
جمال الدین صمصام ش��ریعت، در همایش ملی شهرسازی 

فرهنگ گرا افزود: شاهکارهای معماری ادوار گذشته و تمدن 
شهرس��ازی در اطراف رودخانه زاینده رود، اکنون در معرض 
خطر قرار دارد. وی با اشاره به تبعات زیست محیطی خشکی 
زاینده رود اضافه کرد: ریزگردهای حاصل از خش��کی زاینده 

 رود به طور حتم مردم اصفهان را دچار مش��کالت تنفس��ی
 می کند. این مس��ؤول معماری اصفهان اظهار کرد: در شهر 
فرهنگ گرا توجه به مباحثی مانند جانمایی درست صنایع، 
بررسی اقلیم و آب و هوا و احترام به محیط زیست الزامی است.
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 رادیو امروز فقط به 
طنز و سرگرمی فکر نمی کند

استاندار : لزوم شناسایی 
منابع جدید آب

 دالر قیمت خودرو 
را باال برد

مشابه بازار گیاهان دارویی اصفهان 
در کشور وجود ندارد 4

 آموزش بیس بال در استان
رایگان شد 6 3

کاهش ۶ درصدی آمار بیکاری 
در اصفهان

چگونه افکار 
 منفی را از خود
 دور کنیم؟



اخبار کوتاهيادداشت

هوشیاری مردم در برابر توطئه های 
دشمنان سبب حفظ نظام می شود 

دبیر شورای سیاست گذاری قرارگاه رسانه ای مقابله با تهدیدات نرم گفت: 
هوشیاری مردم در برابر توطئه های دشمنان سبب حفظ نظام می شود و 

همه باید والیت فقیه را همواره در راس امور قرار دهند. 
 عشرت شایق در جمع بسیجیان آران و بیدگل اظهار کرد: دشمن از رهبر 
معظم انقالب اسالمی وحشت دارد. بنابراین بیشتر برنامه هایی که می سازد 
علیه معظم له است. زیرا به خوبی می داند اقتدار نظام اسالمی در سایه مقام 

معظم رهبری حفظ شده است.
وی افزود: امت اسالمی مطیع رهبر فرزانه خود بوده و و حتی اگر مذاکره ای 
با دشمنان داشته باشد، هیچ وقت به او اعتماد نکرده و او را سرور قرار نداده 

و از سیره حسینی و زندگی اسالمی دست بر نمی دارد.

 کشورهای غربی دارايی های ايران
 را ظالمانه غصب کرده اند 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: کشورهای غربی 
دارایی های ما را به زور و به شکلی ظالمانه غصب کرده اند. در حالی که این 
اموال حق ملت است و اگر به  دلیل دستیابی به همان حق باز هم به ما ظلم 

شود، درست نیست. 
 سکینه عمرانی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم در ابتدای شروع به 
کار، مشکالت کشور را ناشی از سوء مدیریت ها می دانست و در مقطع فعلی 
بیشتر مسایل را به تحریم ها ارتباط می دهد، اظهار کرد: کارهای اشتباه 

دولت سابق را تایید نمی کنم، اما حسن هایی نیز داشت.
وی با بیان این که بزرگ ترین خطای دولت فعلی خوش بینی و اعتماد به 
آژانس است، تصریح کرد:  بعید می دانم که دولت بتواند خسارت های ناشی 

از ورود جاسوسان غربی به تاسیسات هسته ای را جبران کند.

 »سمیر جعجع« ريیس جمهور
 لبنان نشد

 سمیر جعجع، نماینده جریان 14 مارس با کسب 48 رای نتوانست آرای 
الزم برای تصدی پست انتخابات ریاست جمهوری لبنان را به دست آورد.

پارلمان لبنان برای رای گیری و تعیین انتخاب رییس جمهور این کشور 
تشکیل جلسه داد، اما پس از پایان رای گیری هیچ فردی نتوانست اکثریت 

آراء  را به دست آورد. 
سمیر جعجع، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مورد حمایت عربستان 
با کسب 48 رای نتوانست آرای الزم برای تصدی پست ریاست جمهوری 
را به دس��ت آورد و از راهیاب��ی به کاخ بعب��دا باز ماند.  به دنبال دس��ت 
نیافتن گروه های سیاسی به توافقی درباره نامزد مورد نظر برای ریاست 
جمه��وری، نبیه بری ریی��س پارلمان لبن��ان چهارش��نبه هفته آینده 
 را تاریخ جلس��ه بعدی انتخاب ریی��س جمهور آینده این کش��ور اعالم

 کرد. 

برخورد قوه قضايیه با اقدام خارج از 
عرف ديپلماتیک میهمانان خارجی

شورای تبیین مواضع بسیج دانش��جویی طی نامه سرگشاده ای خطاب 
به رییس قوه قضاییه تاکید کرد: ب��ا توجه به موضع گیری جنابعالی پس 
از دیدار یکی از این میهمانان خارجی با عناصر فتنه در کش��ور مبنی بر 
برخورد قوه قضاییه با هرگونه اقدام خارج از عرف دیپلماتیک میهمانان 
 خارجی، حال به نظر می رس��د بای��د به صورت جدی تر حت��ی با عوامل 
دعوت کننده این گونه اشخاص مساله دار نیز برخورد شود تا کسی به خود 
اجازه ندهد که افراد هم پیمان با دشمنان قسم خورده ملت را به هر بهانه ای 
به کش��ور دعوت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع 
بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کش��ور نامه سرگشاده ای خطاب 
به رییس قوه قضاییه درباره لزوم برخورد این قوه با هرگونه اقدام خارج از 

عرف دیپلماتیک میهمانان خارجی صادر کرد.

خريد کاالهای خارجی که مشابه 
داخلی دارند ممنوع شد

هیات وزیران به منظور حمایت از تولید داخلی در جلس��ه خود فهرست 
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی را که دارای مشابه تولید داخلی هستند 

مورد تصویب قرار داد.
جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رییس جمهور و با حضور 
اعضای دولت تش��کیل و در خصوص موضوعات گوناگون کشور بحث و 

تصمیم گیری شد.
در ابتدای این جلس��ه مع��اون امور اجرای��ی رییس جمه��ور از ثبت نام 
متقاضیان دریافت یارانه نقدی گزارش��ی به دولت ارایه کرد. بر پایه این 
گزارش ح��دود 9 درصد از جمعیت ایران ثبت نام نک��رده و دو میلیون و 
چهارصد هزار نفر نیز که تا فروردین ماه جاری یارانه دریافت کرده بودند، 

از ادامه دریافت آن انصراف داده اند. 
هیات وزی��ران از کس��انی که به دع��وت دولت و اقش��ار مرجع پاس��خ 
مثب��ت دادن��د و در ش��رایط دش��وار اقتص��ادی کنونی حاضر ش��دند 
داوطلبانه از دریافت این مبل��غ اعالم انصراف دهند، تش��کر و قدردانی 
 ک��رد و ای��ن مش��ارکت ارزش��مند را در مدیری��ت منابع ملی س��پاس 

گفت.

بازارچه های مرزی از انجام رسالت 
خود فاصله گرفته اند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: ایجاد اشتغال و درآمد برای 
مردم مس��تقر در نواحی مرزی، صادرات کاالها و محصوالت تولید شده 
در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق 
مرزی و واردات کاالی مورد نیاز مردم ای��ن مناطق از عمده ترین دالیل 
تصویب بازارچه های مرزی اس��ت. محس��نی در بازدید از بازارچه های 
 مرزی میرجاوه و منطقه سیس��تان، بر رفع مشکالت مرزنشینان استان

 تاکید کرد.
وی افزود: مرز باید از نگاه امنیتی خارج شود و بیشتر مسایل اقتصادی و 

تجارت در آن رواج پیدا کند.
  محس��نی گفت: به دلیل مهیا نبودن بس��تر الزم و امکان��ات مورد نیاز، 

بازارچه های مرزی از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند.
 عض��و کمیس��یون امنی��ت مجل��س در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: 
آنچ��ه ک��ه بی��ش از پی��ش در م��ورد مناطق م��رزی کش��ور ضروری 
اس��ت، ل��زوم س��اماندهی بازارچه ه��ای م��رزی، تج��ارت م��رزی 
و پیل��ه وری در راس��تای کنت��رل کیف��ی کااله��ای صادرات��ی 
 و س��وق دادن آنها به س��مت تجارت رس��می و قانونمند با کش��ورهای

 همسایه است.
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معرفی رییس جدید سازمان زندان ها

آیت اهلل آملی الریجانی با صدور احکام جداگانه ای روسای جدید سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
و دادگستری کل استان تهران را منصوب کرد.به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه با حکم رییس 

قوه قضاییه، علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان ها منصوب شد. 

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

تشديد تنش حا میان 
روسیه و آمريکا

سپاه؛ معنوی ترين 
نیروی نظامی 

 وزیر امور خارجه روس��یه اعالم کرد، واکنش مسکو در صورت حمله غرب به 
روسیه شدید خواهد بود. سرگئی الوروف در مصاحبه با شبکه راشاتودی گفت: 
اگر روسیه مورد حمله قرار گیرد و یا منافع مردم روسیه در اوکراین تهدید شود، 
واکنش مسکو قاطع خواهد بود. وی تصریح کرد: درصورتی که منافع روسیه در 
اوکراین در معرض خطر قرار بگیرد، مسکو همان گونه که به گرجستان پاسخ 

داد، در شرایط کنونی نیز واکنش نشان خواهد داد. 
وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: در جریان س��فر جو بایدن، معاون رییس 
جمهوری آمریکا به اوکراین، کی یف اعالم کرد که عملیات مبارزه با تروریسم 
را در جنوب این کشور از سرگرفته است. الوروف با متهم کردن آمریکا مبنی بر 
دست داشتن در ناآرامی های اخیر در اوکراین، گفت: دلیلی ندارد که باور کنیم 

آمریکایی ها در جریان ناآرامی اوکراین دخالت ندارند.  

 فرمانده ناحیه بسیج امام حسین)ع( قم گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
معنوی ترین و با ارزش ترین سیس��تم نظامی در دنیاس��ت؛ زیرا الگویی چون 
حضرت اباعب��داهلل الحس��ین)ع( دارد. محمدعل��ی مختاران ب��ا تبریک دوم 
اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه گفت: سپاه با انقالب به وجود آمده و همزاد و 
همراه انقالب است. وی گفت: ماهیت انقالب اسالمی و سپاه به هم مربوط است؛ 
تا زمانی که انقالب و ارزش ها برپاست، سپاه وجود دارد و تا زمانی که سپاه وجود 

دارد، ارزش های اسالمی و دستاوردهای انقالب نیز در امان است.
فرمانده ناحیه بسیج امام حسین)ع( با تاکید بر اینکه باید از سپاه مراقبت کنیم 
همانگونه که از نظام مواظبت می کنیم، ادامه داد: اگر بخواهیم اهمیت س��پاه 
را بدانیم باید به دس��تاوردهای انقالب و میزان توفیق نظام در عرصه داخلی، 

منطقه ای، بین المللی و صدور انقالب به جهان توجه کنیم.

 رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: ایران آمادگی 
دارد به بهبود روابط دو کره که در دهه های گذشته به دلیل 
بحران تیره شده است، کمک کند. عالءالدین بروجردی رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی در دیدار با وزیر امور خارجه کره جنوبی، گفت: ایران 
آمادگی دارد به بهبود روابط دو کره که در دهه های گذشته 
به دلیل بحران تیره شده است، کمک کند. وی در این دیدار 
ضمن ابالغ پیام تسلیت وزیر امور خارجه کشورمان به وزیر 
امور خارجه کره جنوبی و مردم این کشور، افزود: مردم ایران 
و وزیر امور خارجه، به دلیل حادثه تلخ غرق ش��دن کش��تی 
کره جنوبی که در اثر آن ده ها دانش آموز و ش��هروند کره ای 
کشته شدند، مراتب همدردی خود را اعالم می کند. رییس 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس، تاکید کرد: ایران در زمینه 
مس��ایل اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی، آم��اده همکاری و 
گسترش روابط دو جانبه با کشور کره جنوبی است. بروجردی 
همچنین تصریح کرد: نقش منفی آمریکا و گسترش تروریسم 
در منطقه با همدستی صهیونیس��ت  و تالش این کشور در 
حوادث کریمه و اوکراین ب��ه اطالع وزیر ام��ور خارجه کره 
جنوبی رسید. تحوالت منطقه ای به خصوص در کشورهای 
سوریه،  عراق و افغانستان و مواضع جمهوری اسالم ایران در 
پایان رساندن مناقشات  نیز مورد بررسی طرفین قرار گرفت.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی به قانون را 
مهم و برای جامعه ضروری دانس��ت و گفت: شاید نسبت به 
بعضی از قوانین انتقاد داشته باشیم، ولی بی قانونی و بی توجه 

به قانون با هیچ منطقی سازگار نیست.
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار نویسندگان و مسؤوالن 
سراي اهل قلم، انقالب اسالمي را یک انقالب فرهنگي خواند 
 و گفت: مطمئن��ا در مقوله فرهنگ به دلی��ل جامعیت آن،

 نگاه ها متفاوت است و باید بر اساس معیارهاي اسالمي و با 
رعایت اعتدال،  برنامه ریزي و فعالیت کرد.

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، با تش��ریح اوضاع 
اوایل انقالب و طبیعي دانستن بعضي از تندروي ها، گفت: 
ش��خصیت هایی مثل امام راح��ل به عنوان رهب��ر انقالب 
 در مقاط��ع مختلف جل��وي افراطی��ون را م��ي گرفتند و 

نمي گذاشتند فضاي عمومي جامعه تحت تاثیر قرار گیرد.
وی با بیان گوش��ه اي از اوضاع افغانس��تان، عراق، سوریه و 
مصر، گفت: تندروي همیش��ه مخل امنیت و سبب نا امني 
اس��ت و بدنه جوامع که متش��کل از اقش��ار مختلف است، 
 همیش��ه از تندروي ها گری��زان و از تندروها متنفر اس��ت.

آیت اهلل رفسنجانی گفت: صبوري در مقابل مشکالت دستور 
خداوندي در قرآن است و اگر رابطه انسان ها با خدا عابدانه و 

صمیمانه باشد، خداوند نیز بندگانش را رها نمي کند.

س��خنگوی دولت درباره میزان انصراف دهن��دگان از یارانه 
گفت: در مجموع دو میلیون و چهارص��د هزار نفر از دریافت 

یارانه صرف نظر کرده اند.
محمد باقر نوبخ��ت در در جمع خبرنگاران اع��الم کرد: در 
مجموع حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از ثبت نام برای 

دریافت یارانه انصراف داده اند.
به گفته وی دول��ت از محل انص��راف این افراد ی��ک هزار و 
200 میلیارد تومان کسب درآمد می کند. سخنگوی دولت 
همچنین اعالم کرد که ح��دود 73 میلیون نفر با ثبت نام در 
س��ایت رفاهی متقاضی دریافت یارانه شده اند. نوبخت ابتدا 
تعداد انصراف دهندگان را دو میلیون و چهارصد هزار خانوار 
اعالم کرده بود که بعد از دقایقی آمار اعالم شده را اصالح کرد. 
نوبخت همچنین با بیان این که دولت تالش دارد تورم را در 
کنار اجرای هدفمندسازی یارانه ها کاهش دهد، گفت: بانک 
مرکزی برنامه ای ب��رای ثبات اقتص��ادی دارد و ظرف چند 
روز آینده عملیاتی می ش��ود و ما تالش داریم نرخ تورم را به 
 زیر 25 درصد برس��انیم. وی همچنین در واکنش به برخی

 شائبه ها نسبت به اینکه قس��ط4/2 میلیارد دالر به حساب 
ایران واریز نشده، گفت: تمام قسط ها س��ر وقت آزاد شده و 

اختیار استفاده از این پول ها کامال در دست خودمان است.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه گفت: بنا بر این 
شده که اگر هیات پارلمانی درخواست مالقات با عوامل فتنه 
را دارد، به کشورمان س��فر نکند. بر اساس قول و وعده آقای 
ظریف نگرانی ب��رای مالقات های هیات فرانس��وی نداریم. 
حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی 
مهر با اشاره به حضور هیاتی از کش��ور فرانسه و رومانی در 
ایران و نگرانی در خصوص دیدارهای هماهنگ نش��ده این 
هیات های اروپایی گفت: در جلس��ه ای که آقای ظریف در 
کمیسیون امنیت ملی حضور یافت اعالم کرد که هر هیاتی 
بخواهد همچون گذشته دیدارهای مساله دار داشته باشد، به 
آنها اجازه نخواهیم داد. وی افزود: با این شرایط این هیات ها 
فقط باید درباره وظیفه ای که بر عهده آنها است اقدام کنند. 
رییس هیات دوس��تی پارلمانی ایران و فرانسه ادامه داد: به 
عنوان رییس این گروه، اطالع دارم که این هیات یک هیات 
کاری است و البته ممکن است با هم مالقاتی نداشته باشند 
چون گروه پارلمانی نیس��تند و نمایندگان مجلس فرانسه 
در کمیس��یون های مختلف هس��تند. کامران افزود: در دو 
دیداری که از سوی دو هیات اروپایی با عوامل فتنه انجام شد، 
 عنوان کردند که این دیدارها به صورت قاچاقی صورت گرفته

 است. 

تشخيص مصلحت  دولتسياست خارجی پارلمان

آمادگی ايران برای کمک 
به بهبود روابط دو کره

بی توجه به قانون با هیچ 
منطقی سازگار نیست

انصراف 2 میلیون و 400 
هزار نفر از دريافت يارانه

نگرانی بابت ديدارهای 
قاچاقی نداريم
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ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گف��ت: م��ا معتقدی��م 
 آمریکا غاص��ب حاکمیت جهان اس��ت در حالی که شایس��تگی

 ندارد. 
 س��ردار س��رتیپ پاس��دار محمدرضا نقدی بعد از ظهر امروز در 
گردهمایی س��االنه فرماندهان و مسؤوالن اقش��ار مختلف بسیج 
در اردوگاه ش��هدای ُدرچه، اظهار داش��ت: رهب��ر معظم انقالب 
در دیدار اخیر خ��ود با مداحان در ای��ام والدت حضرت زهرا)س( 
خواسته هایی را مطرح کردند و وظیفه ما به عنوان یک فرد والیتمدار 
و بسیجی بررسی و انجام آنان است. وی ادامه داد: به عنوان نمونه 
رهبر معظم انق��الب در این دیدار درخواس��ت کردند که مجالس 
 روضه خوانی باید موجب وحدت ش��ود؛ نه آنکه تفرقه ها را تشدید 

کند.
 رییس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: استان اصفهان با 
تقدیم بیش از 23 هزار شهید برای انقالب اسالمی و در دفاع مقدس 
 و حفاظت از آرمان های امام و انقالب، پیش��تازی خود را به اثبات

 رسانده است.
س��ردار نقدی عن��وان کرد: بای��د اس��تان اصفهان و بس��یجیان 
والیتم��دار این س��رزمین همچون گذش��ته در اج��رای امرمقام 
 معظم انقالب، خط ش��کن ب��وده و پیش��تازی خود را ب��ه اثبات

 برسانند.
رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به اینکه حقیقتا 

چه کس��ی امروز شایس��تگی حاکمیت و والیت در جهان را دارد، 
اضافه کرد: ما براساس شواهد و قرائن تاریخی معتقدیم که آمریکا 
و هم پیمانانش بدون داش��تن کوچک ترین شایستگی، حاکمیت 
و والیت جهان را غصب کرده اند. هم��ه جنگ ها و اختالفات نظام 
استکباری جهان با نظام جمهوری اسالمی ایران بر سر این اعتقاد 

است. 
سردار نقدی ابراز داشت: در حال حاضر جنگ اقتصادی و فرهنگی 
که از سوی دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی ایران تحمیل شده، 
حقیقتا جنگ اقتصادی و یک جنگ تمام عیار است. وی تاکید کرد: 
اصفهان باید در مقابله با هجمه های دشمنان و رفع دغدغه های مقام 
معظم رهبری، الگوس��ازی و به عنوان الگویی در دیگر استان های 

کشور خود را معرفی کند.
 رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین با اشاره به ش��عار سال 93 
گفت: امس��ال رهبر معظم انق��الب برخالف س��ال های قبل، دو 
وظیف��ه خطیر ب��ر دوش ملت و دولت گذاش��تند. س��ردار نقدی 
خاطرنشان کرد: منظور از عزم ملی در شعار سال 93 بسیج است. 
 بس��یج به معنای هماهنگی و هم��کاری همه جانب��ه آحاد مردم

 است. 
وی در پایان متذکر ش��د: مدیریت جهادی، یک مدیریت بسیجی 
است که در هشت سال دفاع مقدس و انقالب اسالمی ایران موجب 

موفقیت های زیادی برای نظام شد.

کسی که می خواهد حضرت فاطمه زهرا)س( را ياری 
کند، بايد با غاصب واليت بجنگد

رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین گفت: اگر کسی می خواهد 
حضرت فاطمه زهرا)س( را یاری کند، باید با غاصب والیت بجنگد.

س��ردار محمدرض��ا نق��دی در جمع فرماندهان س��پاه سراس��ر 
اس��تان اصفهان در اردوگاه ش��هدای درچه با تبریک ایام والدت 
حضرت زهرا)س( اظهار ک��رد: حضرت فاطمه)س( مظهر وحدت 
 امت اس��الم اس��ت و امیدواریم برخالف آنچه ک��ه توطئه افکنان

 می خواهند تا وج��ود نورانی حض��رت را  موضوعی برای اختالف 
بین مسلمانان قرار بدهند، به 
عام��ل وح��دت و یکپارچگی 
ام��ت اس��المی تبدیل ش��ود. 
وی اف��زود: امیدواری��م بافهم 
دقی��ق از حضرت زه��را)س(، 
راه وح��دت و یکپارچکی امت 
 اسالم، زیر بیرق والیت را دنبال 

کنیم.
بس��یج  س��ازمان  ریی��س 
مس��تضعفین گف��ت: گروهی 
م��ی خواهن��د م��ا را در تاریخ 
نگه دارن��د؛ اتفاقی که در قدیم 
رخ داده و والیت غضب ش��ده 
است اکنون هم می خواهند ما 
را از این که والیت را چه کسی 

غضب کرده، غافل کنند.
 وی با بی��ان اینک��ه حاکمی��ت ام��روز جه��ان بر عه��ده  وجود 
نوران��ی حض��رت مهدی)ع��ج( اس��ت، گف��ت: اوس��ت ک��ه 
شایس��تگی والی��ت را دارد و آمریکا و صهیونیس��ت بی��ن الملل 
 اکنون با ادع��ای حاکمی��ت بر جه��ان، این حاکمی��ت را غصب 
کرده اند. سردار نقدی تاکید کرد: اگر کسی حاضر است با غاصب 
امروز والیت بجنگن��د، ما آماده  وحدت با او هس��تیم. جانش��ین 
فرمانده کل س��پاه در امر بسیج با اش��اره به دیدار مداحان با رهبر 
معظم انق��الب گفت: باید هش��یار بود که مجال��س اهل بیت)ع( 
موجب وحدت مسلمانان شود نه موجب تفرقه و شمشیر دشمن 
را تیزتر نکند. وی به پیشتازی اس��تان صفهان در تقدیم شهید به 
انقالب و نقش این اس��تان در پیروزی و تحکیم انقالب اس��المی 
اش��اره و گفت: در دفاع مقدس نیز اصفهان اس��تانی بود که بعد از 
تهران، دو لشکر قبراق و خط شکن داشت و در هر جای این کشور 
مش��کلی رخ می داد، اصفهان ب��رای حل مش��کل در آنجا حضور 
داش��ت و لهجه  اصفهانی به گوش می رسید.سردار نقدی تصریح 
کرد: امروز باید اس��تان اصفهان در جنگ تمام عی��ار اقتصادی و 
 فرهنگی دشمن اس��تانی خط ش��کن باشد و به س��ایر استان ها

 الگو بدهد.

سردار نقدی در جمع فرماندهان سپاه:

 منظور از عزم ملی، بسیج است
آمریکا غاصب حاکمیت جهان است 

 با قدرت در انتخابات
 شرکت می کنیم 

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: با قدرت در 
انتخابات شرکت می کنیم، اما اینکه چه کسی در انتخابات 
حضور پیدا کند، هنوز مشخص نیست.  محمدرضا عارف 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به سفرش به اصفهان اظهار 
کرد: من در س��فر به اصفهان با آی��ت اهلل طباطبایی نژاد 
دیدار داش��تیم و به گلستان ش��هدا رفتم؛ دیدار دوستانه 
 بود و در این جلس��ات مس��ایل کش��ور مطرح می شود.

وی درباره اه��داف بنیاد امید ایرانیان ک��ه او برای افتتاح 
دفترش به اصفهان س��فر کرده، تصریح کرد: هدف بنیاد، 
ترویج گفتمان خرد ورزی اس��ت؛ نگاه ما راهبردی است 
و یک تش��کل غیر حزبی که در قالب یک س��ازمان مردم 
نهاد، بحث های کالن فرهنگی و اجتماعی را پیش می برد 
 و امیدوارم در راستای سیاست های کلی نظام دخیل باشد.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درب��اره اینکه آیا 
این بنیاد در انتخابات ش��رکت می کند یا خیر، بیان کرد: 
فعال چون بنیاد رویکرد حزبی ندارد، در این مس��ایل وارد 
نمی ش��ود. امور ما امور راهبردی و تدوین برنامه ها است 
بنیاد در امور راهبردی مش��ارکت جدی خواهد داشت و 
در انتخابات جدی هستیم، اما این که چه کسی بیاید و چه 
کسی نیاید در حال حاضر حرفی نمی زنیم. وی بیان کرد: 
ما در انتخابات شرکت می کنیم و قوی شرکت می کنیم و 
موضع ما این است که سال 93 روی راهبردها برنامه ریزی 

کنیم و برای سال 94 طبق مصادیق بیاییم.
آيت اهلل طاهری الگوی من است

معاون اول دولت اصالحات گفت: رفتار و س��یره آیت اهلل 
طاهری در دهه 50 برای من و دیگر دانشجویان الگو بود.

محمدرضا عارف بر سر مزار آیت اهلل طاهری از پیشکسوتان 
انقالب اس��المی و امام جمعه س��ال ه��ای ابتدایی پس 
 از پیروزی انق��الب اس��المی در اصفهان حض��ور یافت.

 محمدرض��ا ع��ارف پ��س از قرائ��ت فاتح��ه ب��ر 
حقیقت��ا  گف��ت:  طاه��ری  آی��ت اهلل  م��زار  س��ر 
 آی��ت اهلل طاه��ری از مجاهدی��ن انق��الب و اس��الم

 بود. 
وی با اش��اره ب��ه برخ��ی از مجاهدت ه��ا و فعالیت های 
ای��ن مرح��وم پی��ش ازانق��الب اس��المی تاکی��د کرد: 
آی��ت اهلل طاه��ری در زم��ان حیاتش��ان الگوی بس��یار 
 مناس��بی در جذب جوانان به ویژه قب��ل از انقالب بودند.

عارف اظهار کرد: س��یره و رفتار آی��ت اهلل طاهری دردهه 
 50 ب��رای م��ن و دیگ��ر دانش��جویان انقالبی الگ��و بود.

 امیدواریم همه ما توفیق پیدا کنیم که بتوانیم راه ایشان 
را ادامه دهیم.

مديريت جهادی
 يک مديريت 

بسیجی است که 
در هشت سال دفاع 

مقدس و انقالب 
اسالمی ايران موجب 
موفقیت های زيادی 

برای نظام شد



مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان گفت: 
وزارت راه وشهرسازی، کارخانه ریسباف اصفهان 
را خریداری کرده و به یک مرکز فرهنگی تبدیل 
می ش��ود. محم��ود محم��ود زاده در همایش 
بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار که در اداره 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان برگزار 
ش��د، اظهار کرد: با همکاری معاونین وزارت راه 
و در حضور اس��تاندار اصفهان، تفاه��م نامه ای 
در 14 بند درباره بافت های تاریخی و فرس��وده 
اصفهان منعقد ش��د. وی با بیان این که یکی از 
بندهای این تفاهم نامه تملک کارخانه ریسباف 
اصفه��ان و تبدیل آن ب��ه یک مرک��ز فرهنگی 
 اس��ت، اف��زود: امیدواری��م ب��ا همکاری س��ایر

 دستگاه ها این امر محقق شود. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود 
ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود 107 ش��هر در اس��تان 
بی��ن در  اصفه��ان  گف��ت:   اصفه��ان، 

 اس��تان های کشور بیشترین ش��هر را داراست.
وی تصریح ک��رد: 100 ش��هر اصفه��ان دارای 
 ط��رح تفصیل��ی ب��وده و از ش��اکله ه��ای 
تبعی��ت کش��ور  کالن  ه��ای   سیاس��ت 

 می کند. 
محم��ود زاده بابی��ان این ک��ه ب��ه زودی کلیه 
 ش��هرهای اس��تان صاح��ب ط��رح تفصیل��ی 
می شوند، اظهار کرد: با تکمیل این کار، اصفهان 
به عنوان یکی از معدود اس��تان های کش��ور از 

برنامه ریزی واحد برخوردار می شود. 
ریس��باف بازمانده ای از مجموعه کارخانه های 
نساجی اصفهان است که در دوران پهلوی اول، 
اصفهان را به یکی از قطب های نس��اجی کشور 
تبدیل کرده بود و تولیدات آن بیرون از مرزهای 

ایران نیز طرفدارانی داشت.
 در آن دوران، 10 کارخان��ه مهم در دو س��وی 
حاش��یه زاینده رود ش��کل گرفت. در حاش��یه 

ش��مالی زاینده رود کارخانه های »پشمباف«، 
»نختاب« و »رحیم زاده« و در حاش��یه جنوبی 
زاین��ده رود، کارخانه ه��ای »ن��ور«، »وطن«، 
»زاینده رود«، »ش��هرضای جدی��د«، »صنایع 
پش��م«، »بافن��از« و »»ریس��باف«« اح��داث 
ش��د. این کارخانه ه��ا دارای س��اختار ویژه ای 
بودند که نمایانگ��ر معماری صنعت��ی ایران در 
آن دوره اس��ت و از دیدگاه کارشناس��ان میراث 
فرهنگ��ی حفظ بخش مهمی از ای��ن گنجینه با 
تغییر کاربری و اس��تفاده بهینه، می توانس��ت 
س��رمایه مهمی برای نس��ل های بعدی باش��د، 
ام��ا در چند دهه اخی��ر، بس��یاری از آنها که در 
ش��مار بناه��ای ش��اخص صنعت��ی � تاریخی 
 کش��ور بودند، به دس��ت س��وداگران اقتصادی

تخریب شدند.
البت��ه بخش��ی از کارخانه »پش��مباف« به صدا 
و س��یمای جمهوری اس��المی مرکز اصفهان و 

بخش باقی مان��ده از کارخانه »صنایع پش��م« 
)کوش��ک میانی و س��ردر ورودی( به دبیرخانه 
شورای اسالمی ش��هر، تغییر کاربری پیدا کرد. 
بنای صنعتی، تاریخی »ریس��باف«، در نزدیکی 
س��ی وس��ه پل و زاینده رود و در امت��داد محور 
تاریخی چهارباغ، از موقعیت مکانی و س��اختار 
مطلوب ب��رای تبدیل ب��ه کاربری ه��ای مورد 
 نیاز ش��هر تاریخی اصفهان برخوردار اس��ت و از 
سال ها پیش دوستداران اصفهان خواستار حفظ 

این بنا و تبدیل آن به موزه بودند.
 س��رانجام بیش از دو س��ال پیش، دوستداران 
اصفه��ان موفق ش��دند ت��ا در جری��ان یکی از 
س��فرهای هیات دولت، زمین��ه تصویب مصوبه 
ای را فراهم آورند که به موجب آن مقرر شد که 
بنای تاریخی �� صنعتی »ریسباف« برای تبدیل 
ش��دن به موزه منطق��ه ای، به س��ازمان میراث 
فرهنگی واگذار شود. پس از مدتی کوتاه، بانک 
ملی به عنوان مالک دولتی، درخواس��ت لغو این 
مصوبه را به هیات دولت فرس��تاد که در نتیجه، 
کمیسیون مستندسازی هیات وزیران با ریاست 
وزیردادگستری تشکیل شد و سرانجام با بررسی 
مستندات، درخواست ابطال این مصوبه رد شد 
و اعالم ش��د که کارخانه »ریس��باف« متعلق به 
شرکت س��رمایه گذاری بانک ملی نیست، بلکه 
این ملک جزو دارایی های بانک ملی و در نهایت 

دولت است.
به این ترتیب مقرر ش��د به اقتضای زمان و نیاز 
فرهنگ��ی و اجتماعی کش��ور ب��ا تصمیم هیات 
دولت و به پش��توانه قان��ون، این بن��ا در اختیار 
 س��ازمان می��راث فرهنگ��ی قرارگیرد و س��ایر

 ارگان ها موظف به خض��وع در برابر این مصوبه 
ش��دند، اما هنوز این مصوبه با وجود پش��توانه 
های قانونی، اجرا نش��ده و بان��ک ملی همچنان 
بر موضع خود پافشاری می کند و بنای تاریخی 
- صنعت��ی »ریس��باف« را متعل��ق ب��ه کانون 
بازنشس��تگان بانک ملی و خ��ود را فاقد قدرت 
واگ��ذاری بنا به س��ازمان می��راث فرهنگی می 
داند.کارخانه ریس��باف اصفهان مربوط به دوره 
پهلوی اس��ت که در س��ال 1381با شماره ثبت 
 6018 به عنوان یکی از آثار مل��ی ایران به ثبت

 رسید. 

درص�دد ثبت جهان�ی آث�ار معماری 
دوران صنعتی و مدرن کشور هستیم.

 معاون معماری وشهرسازی وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه حفظ پیشینه معماری ایران به 
حمایت از نهادهای اجتماعی نی��از دارد، گفت: 
دبیرخانه ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی 
کش��ور درصدد ثبت جهانی آثار معماری دوران 
صنعتی و پیشرفته کشور است. پیروز حناچی با 
تاکید بر اینکه تاکنون 3۲ اثر دوره جدید معماری 
در دنیا به ثبت رس��یده اس��ت، اظهار داش��ت: 
برای ثبت آث��ار دوره جدید معماری کش��ور از 
شرایط خوبی برخوردار هستیم. به عنوان مثال، 

ب��رج آزادی یکی 
از این آثار اس��ت. 
وی ه��دف این کار 
را حف��ظ و صیانت 
از آث��ار معم��اری 
ای��ران  نوی��ن 
دانس��ت و گف��ت: 
پیش��ینه  حف��ظ 
معماری ای��ران به 
حمایت از نهادهای 
اجتماعی نیاز دارد 
که متاس��فانه این 
نهاده��ا در ای��ن 
خص��وص تجرب��ه 
الزم را ندارن��د، اما 
تج��ارب ک��م آنها 
نیز منجر به نتیاج 

خوبی می شود.
ش��ورای  دبی��ر 
عال��ی معم��اری و 
شهرس��ازی کشور 

در خصوص وضعیت کالنشهرها نیز تاکید کرد: 
کیفیت زندگی در کالنش��هر ها به شدت پایین 
آمده که ریش��ه اصلی آن اداره کردن شهرها به 

صورت ناپایدار است. 
وی با انتقاد از شهر فروشی شهرداران برای اداره 
ش��هر، تاکید کرد: ادامه این رون��د قابل تحمل 
نیست و باید متوقف شود؛ به گونه ای که وضعیت 
و مش��کالت کنونی کالنشهرها س��بب شده تا 
به دنبال انجام اقدامات س��ریع و تغییر در شیوه 
سنتی اداره شهرها باشیم. حناچی گفت: ارزیابی 
بودجه شهرداری های کشور نشان می دهد که 
بیشتر بودجه شهرداری ها بودجه های ناپایدار 

حاصل از شهر فروشی است. 

یادداشت
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برخورد اتوبوس با کامیون در شرق اصفهان 10 مجروح داد
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نایین استان اصفهان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با 
یک کامیون در 30 کیلومتری پایگاه امداد و نجات  انارک 10 مجروح داشت. شش نفر از مصدومان 

در محل توسط امدادگران درمان سرپایی شدند و چهار نفر دیگر به مراکز درمانی انتقال یافتند. 

3
یادداشت

 کاهش ۶ درصدی آمار بیکاری
 در اصفهان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به نقش 
حمایت از بخش تولید در کاهش بیکاری در اس��تان اصفهان، گفت: 
حمایت هایی که از بخش تولید شده، باعث کاهش بیش از 6 درصد 
بیکاری در اس��تان اصفهان ش��ده اس��ت.  غالمعلی قادری با اشاره 
به سیاس��ت اداره وزارت کار و مدیریت اس��تان در حفظ اشتغال و 
افزایش اش��تغال و تولید اظهار کرد: حفظ اشغال کارگران و فعالیت 
واحدهای تولیدی، در برنامه مدیریت اس��تان و بخش کار و اشتغال 
استان اصفهان است که سال گذشته 178 کمیسیون برای حمایت 
از کار و کارفرمایان در سطح استان تشکیل و از واحدهای تولیدی که 
به س��مت رکود و تعطیلی رفته اند، حمایت شده است. وی افزود: در 
راستای حمایت از کارگران و واحدهای تولیدی، اشتغال 195 هزار 
نفر در سال گذشته حفظ و از بیکاری آن ها جلوگیری شده که نقش 
موثری در اقتصاد خانواده های آن ها و بخش تولید داشته است. این 

برنامه ها در سال جاری ادامه دارد.  

 تمام ابزارهای مقابله جدی با 
مواد مخدر را داریم

رییس بیمارستان فارابی اصفهان گفت: تمام ابزارهای مقابله جدی 
با مواد مخدر را داریم. غالمرض��ا بارانی در دومین میزگرد تخصصی 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با عنوان نقد و بررسی 
اقدامات مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردان ها با اشاره به اینکه 
نوع مواد مخدر در حال تغییر اس��ت، اظهار داش��ت: هر روز ش��اهد 
تغییرات جدید در عرصه مواد مخدر بوده ای��م؛ به نوعی که دیگر در 
خانه ها نیز شاهد ساخت مواد  مخدر هس��تیم. وی ادامه داد: در این 
رابطه دستگاه های مربوطه از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، 
آموزش  عالی، حوزه علمیه و دیگر دستگاه ها وظیفه دارند با جدیت 

وارد این مقوله شوند.

   نورنمای سه بعدی، »شیخ بهایی« 
را بر ارگ جهان نما می نشاند

برای نخستین بار در کشور به مناسبت هفته اصفهان، نور نمایی سه 
بعدی ارگ جهان نما را در بر می گیرد. به مناس��بت هفته اصفهان از 
4 تا 9 اردیبهشت ماه س��ال جاری نورنمایی سه بعدی بر ساختمان 
ارگ جهان نما روایت��ی جدید از ش��یخ بهایی را بی��ان می کند. این 
بازی رنگ و نور که توسط شرکت دانش بنیان ظفران صنعت انجام 
می شود در واقع والدت، وفات و شاگردان ش��یخ بهایی را با تکنیک 
جدید نورپردازی س��ه بعدی نش��ان می دهد. نورنمای س��ه بعدی 
تکنیک نورپردازی جدیدی است که طی چند سال گذشته جایگاه 
مهمی را در نورپردازی های شهری به دست آورده است. این برنامه 
در این چند شب در سه سانس و از ساعت ۲0:30 از طرف شهرداری 
اصفهان روی دیواره ساختمان ارگ عظیم جهان نما واقع در میدان 
امام حسین )ع( و روبروی س��اختمان مرکزی شهرداری اصفهان به 

نمایش عمومی درمی آید.

اخبار کوتاه
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

پیکره شهراصفهان برپایه استخوان بندی قدیمی است
تبدیل کارخانه ریسباف اصفهان به مرکز فرهنگی

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

 نوبت دوم

م الف 1766

 1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات ح�دود 9 کیلو متر خط تغذیه ف�والدی در اقطار 4 الی 8 اینچ ح�دود 14 کیلومتر
 شبکه گذاری پلی اتیلن و فوالدی ، ساخت و نصب 150 مورد انشعابات فوالدی و پلی اتیلن ، کار های ساختمانی و مکانیکی 

4 مورد ایستگاه TBS جهت شهرکهای صنعتی و کار گاهی باغبهادران ، لنجان و زرین شهر 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ)1393/02/17( 
4- می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 375/000/000  ری�ال )س�یصدو هفت�اد و پن�ج میلی�ون ری�ال (                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                         کد فراخوان: 1356344
الکترونیک�ی  مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطاع�ات بیش�تر ب�ه پای�گاه اط�اع رس�انی 
 WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir آدرس  ب�ه  اصفه�ان  اس�تان  گاز   ش�رکت  
 ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 امور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل

 فرمایند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

قیمت پایه کارشناسی مدت اجارهمساحت مورد مزایدهموضوع مورد مزایده 
اجاره بهای ماهیانه

میزان سپرده شرکت در 
مزایده 

اجاره عرصه واقع در ضلع جنوب غربی تقاطع الفت - فرشته به منظور 
نصب کیوسک مطبوعاتی طبق طرح مورد تایید شهرداری 

7/000/000 ریال 3/300/000 ریالدو سال شش متر مربع 

اجاره عرصه واقع در پیرامون میدان ولیعصر به منظور نصب کیوسک 
مطبوعاتی طبق طرح مورد تایید شهرداری 

10/800/000 ریال 5/100/000 ریال دو سالشش متر مربع 

اجاره عرصه واقع در ضلع شمال غربی تقاطع الفت - آزادی  به منظور 
2/950/000 ریال1/400/000 ریالدو سالشش متر مربعنصب کیوسک مطبوعاتی طبق طرح مورد تایید شهرداری

اجاره عرصه واقع درضلع جنوب غربی تقاطع ولیعصر فروردین به منظور 
نصب کیوسک مواد غذایی  طبق طرح مورد تایید شهرداری

8/250/000 ریال3/900/000 ریالدو سالپانزده  متر مربع

اجاره عرصه واقع در فاز 2 بلوک 122- جنب خیابان فرزانگان  به منظور 
نصب کیوسک مواد غذایی طبق طرح مورد تایید شهرداری

4/850/000 ریال2/300/000 ریالدو سالپانزده  متر مربع

اجاره عرصه واقع در فاز 3- جنب مجتمع زرین هنگام  به منظور نصب 
5/000/000 ریال2/400/000 ریالدو سالپانزده متر مربعکیوسک مواد غذایی طبق طرح مورد تایید شهرداری

اجاره ساختمان واقع در ضلع شمالی محوطه دریاچه زیتون   به منظور 
20/900/000 ریال 6/000/000 ریالسه سال حدود بیست متر مربع فروش آبمیوه و بستنی 

شهرداری بهارستان در نظر دارد با اس�تناد به مصوبه ش�ماره 945/ش ب مورخ 1392/11/19 و مصوبه شماره 964 /ش ب مورخ 
1392/11/21 شورای محترم اسامی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده های عمومی با شرح و شرایط زیر اقدام نماید . 

1- واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول فوق به حساب سپرده 0105829332005 به نام  شهرداری بهارستان نزد بانک ملی و با 
ارائه ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار حداقل به مدت سه ماه 

2- پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه های نوبت اول و دوم و هزینه کارشناس دادگستری به عهده برنده مزایده میباشد. 
3- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است . 

*مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده : از روز شنبه مورخ 1393/01/30  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 93/2/13 به جز روزهای تعطیل 
*مهلت تحویل اس�ناد به دبیر خانه محرمانه ش�هرداری : از روز یکش�نبه مورخ 1393/02/14 تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 

 1393/02/24
 مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده : ش�هر بهارس�تان - خیاب�ان آزادی - ش�هرداری  بهارس�تان - قس�مت ام�ور ق�رار داده�ا -

 ) تلفن : 03116811920( 
زمان بازگشائی پیشنهادات : راس ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1393/02/25 

آگهی مزایده  عمومی  ) نوبت دوم (

مهدی فاتحی شهردار بهارستان 

جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  مراجعه فرمایید.
)کد آگهی  :ر- 93019(

آگهی فراخوان
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

مهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف 

1393/02/20تعمیر و بازسازی انواع لوس پولی در ابعاد مختلف شرکت فوالد مبارکه 48347037مناقصه1

48366865مناقصه2
تعویض موتور ، یاتاقان و تعمیرات اضطراری موتور های اصلی نورد 

شرکت فوالد مبارکه 
1393/02/20

1393/02/20تعمیر مبدل های حرارتی در انواع و ابعاد مختلف شرکت فوالد مبارکه48371448مناقصه3

48347037مناقصه4

 طراحی تفصیلی ، تامین کلیه تجهیزات ، فراهم نمودن کلیه زیر
 ساخت های سخت افزاری و تدوین نرم افزارهای مورد نیاز ، ایجاد 

بستر ارتباطی و ساخت و نصب نمایشگر های FULL COLOR LEDبا 
ابعاد بزرگ جهت پیاده سازی سیستم جامع اطالع رسانی  الکترونیک 

در نقاط مختلف سایت شرکت فوالد مبارکه با قابلیت برقراری ارتباط با 
 سیستم های اطالعات مدیریت )MIS( و شبکه اینترانت 

داخلی فوالد مبارکه 

1393/02/24

 شهرداری بهارستان

SMS

  ریسباف 
بازمانده ای از 

 مجموعه 
کارخانه های 

نساجی اصفهان 
است که در دوران 

پهلوی اول، 
اصفهان را به 

یکی از قطب های 
نساجی کشور 
تبدیل کرده بود 



اخبار کوتاهيادداشت

تردد 10 میلیون وسیله نقلیه 
 در جاده های استان 

سرپرس��ت مركز مدیریت راه هاي حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان 
گفت: در فروردین ماه امس��ال 9 میلیون و 892 هزار و 83 وس��لیه نقلیه در 

جاده های مواصالتی استان اصفهان تردد كرده اند.
محمد علي اس��ماعیل زاده با اش��اره به اینک��ه این میزان ت��ردد در یك ماه 
فروردین صورت گرفته اس��ت، اظهار كرد: محور مورچه خورت - اصفهان و 
بالعکس، ذوب آهن - اصفهان و تیران- نجف آباد بیشترین سهم تردد را در این 

مدت به خود اختصاص دادند.
 وی با بیان اینکه از مجموع ترددهای انجام شده در حدود 2 میلیون و 500 
هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است، افزود: این آمار براساس 
اطالعات ذخیره شده در 47 ایستگاه تردد شمار و دوربین های مركز كنترل 

مدیریت راه ها استخراج شده است.

مسیر انارك به زواره در استان 
مسدود می شود

بنابر اعالم مركز اطالع رس��اني فرماندهي انتظامي استان اصفهان، 
مس��یر انارك به زواره و بالعک��س، روز ۱۱ تا ۱4 اردیبهش��ت ماه از 
 س��اعت 8 صبح تا ۱7 عصر، به دلیل عملیات راه س��ازي مس��دود

 مي شود.
 مصطفي صادقیان: محور جایگزین براي تردد خودروها در روزهاي 
یاد شده، محور انارك- نایین- اردستان – زواره و بالعکس خواهد بود. 
رییس مركز اطالع رس��اني فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان از 
رانندگان خواس��ت براي اجراي بهتر این عملیات با ماموران پلیس 
راه، همکاري الزم را به عمل آورده و از تردد در این مسیر در روزهاي 

مذكور خودداري كنند.

احتمال ساخت هواپیمای مسافری 
توسط ايران و هند

مدیركل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری 
گفت: در راستای ارتقای تعامالت هوانوردی با كشورهای تاثیرگذار، 
همکاری های حمل و نقل هوای��ی دو جانبه ای��ران و هند به عنوان 
یکی از اولویت های توسعه ارتباطات بین المللی سازمان هواپیمایی 

كشوری قر ار گرفت. 
محمد س��عید ش��رفی اظه��ار كرد: ب��ا توجه ب��ه اهمیت توس��عه 
راهب��ردی روابط بی��ن دو كش��ور ایران و هن��د در ح��وزه حمل و 
نقل هوایی و به منظور ایجاد س��از و كار مناسب و تس��ریع در روند 
همکاری های هوایی بین دو كش��ور جلس��ه ای با حض��ور معاونان 
بازرگانی ش��ركت های هواپیمایی، ش��ركت فرودگاه های كش��ور، 
شركت تعمیرات مهندس��ی هواپیمایی فارسکو و س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری برگزار ش��د. وی افزود: در این جلس��ه ابتدا 
نقطه نظرات ش��ركت ه��ای هواپیمایی و س��ایر دس��تگاه های ذی 
ربط اخذ و س��پس در زمین��ه همکاری های هوایی، گردش��گری و 
 صدور خدمات فنی – مهندسی ایران به كش��ور هند بحث و تبادل

 نظر شد.

 احتمال ممنوعیت عبور وانت ها
 در آزادراه تهران - قم

تعداد قاب��ل توجهی از تصادف��ات آزادراه تهران - قم ب��ه دلیل عبور 
وانت نیس��ان اس��ت. محم��د عبدالملکی، مدی��ر راه و شهرس��ازی 
شهرستان ری گفت: نظر به تصادفات واقع ش��ده در آزادراه تهران - 
قم كه وانت بارها به ویژه وانت نیس��ان در آن به صورت موثر دخالت 
 داش��ته و حجم قاب��ل توجه��ی از تصادف��ات را به خ��ود اختصاص

 می دهند، پیگیری هایی انجام شده تا در صورت امکان، ورود آنها را به 
آزادراه محدود یا ممنوع كنیم تا در این راستا ضمن حفظ جان و مال 
رانندگان خودروهای موصوف كه بی محابا در س��طح آزادراه جوالن 
داده و در كلیه خطوط حركتی خصوصا باند سرعت حركت می كنند، 
 امکان حفاظت از س��ایر خودروهای عبوری نیز در محور تهران - قم 

فراهم شود.

درآمدهای استان در سال گذشته 
بیش از 33 هزار میلیارد ريال بود

مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: مجموع درآمد 
وصول شده در سال گذشته 33 هزار و 82 میلیارد و 967 میلیون ریال 
بود كه از این رقم مبلغ 28ه��زار و 522 میلیارد و 274 میلیون ریال 
مربوط به ردیف های استانی و بیش از چهار هزار میلیارد ریال ردیف 
های ملی اس��ت. به گزارش روز چهارش��نبه روابط عمومی اداره كل 
اقتصاد و دارایی استان اصفهان، مراد صبوحی در جلسه ستاد درآمد 
گفت: تحقق درآمدهای استانی 92 نسبت به عملکرد سال پیش، 40 

درصد رشد داشت، 
ول��ی در مقایس��ه ب��ا درآمده��ای مصوب، هش��ت درص��د تحقق 
نیافت��ه اس��ت. دبی��ر كارگ��روه تخصص��ی درآمده��ای اس��تان 
اف��زود: البت��ه ب��ا دریاف��ت ص��ورت وضعی��ت قطع��ی از اداره 
 كل خزان��ه ای��ن ع��دم تحق��ق ب��ه پن��ج درص��د كاه��ش خواهد

 یافت. 
تحق��ق  ع��دم  ب��ه  توج��ه  ب��ا  ك��رد:  تصری��ح  صبوح��ی 
از ناش��ی  ك��ه  اس��تان  مص��وب  درآم��د  درص��دی   5 

 پیش بینی رش��د 50 درصدی درآمدها بود، در سال ۱393 با تالش 
و پیگیری اس��تاندار، معاون برنامه ریزی و نمایندگان مجلس، رشد 
درآمدهای مصوب سال 93 نسب به 92 حدود ۱4درصد پیش بینی 
شده كه امید است این امر بتواند در برگش��ت مازاد درآمد به استان 

موثر باشد. 

افتتاح مسکن مهر بهارستان با سه 
مجموعه آموزشی 

مدیر عامل شركت عمران شهر بهارس��تان استان اصفهان با اشاره به 
تحویل بیشتر واحدهای مس��کن مهر تا پایان سال جاری گفت: سه 
مجموعه آموزشی با همکاری و مشاركت سازمان نوسازی مدارس نیز 

در این مجموعه افتتاح می شود.
حس��ن روانفر، روز چهارش��نبه در جم��ع خبرنگاران اظه��ار كرد: 
پ��روژه س��اخت ۱۱ ه��زار واح��د مس��کن مه��ر ك��ه از آذر س��ال 
 90 آغ��از ش��د، تاكن��ون طب��ق برنام��ه زمان بن��دی پی��ش رفته

 است. وی افزود: با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی از 
سوی شركت مادر تخصصی و در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح در 
دو سال اخیر مبلغی اضافه بر مبلغ توافق شده در ابتدای كار مسکن 

مهر از متقاضیان دریافت می شود
 . به گفته وی رقم دقیق این افزایش قیمت هنوز به طور كامل محاسبه

 نشده است.

قیم�ت ه�ر کیلووات 
برق ۵0 تومان شد

 نخستین جلسه دبیرخانه 
مسکن اجتماعي 

هم زمان با كاهش تعرفه های برق با دس��تور مستقیم رییس جمهوری، 
وزیر نیرو متوس��ط قیمت فروش هر كیلووات ساعت برق به مشتركان را 
 حدود 50 تومان اعالم كرد و گفت: بار مالی قبوض برق مشتركان ناچیز 

خواهد بود.
با صدور اولین قبوض نجومی برق و در نهایت ورود شخص رییس جمهور 
برای كاهش تعرفه برق مش��تركان خانگی در قالب اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها، وزیر نیرو شرایط جدید قیمت گذاری فروش برق به 

مردم را تشریح كرد. 
حمید چیت چیان در تش��ریح نحوه محاس��به هر كیلووات ساعت برق با 
اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، بیان داشت: متوسط قیمت 
هر كیلووات س��اعت برق حدود 494/2 ریال یعنی كمت��ر از 50 تومان 

خواهد بود. 

با دستور وزیر راه وشهرس��ازي، دبیرخانه برنامه مسکن اجتماعي در معاونت 
مسکن و ساختمان این وزارت خانه تشکیل و نخستین جلسه آن با هدف تعامل 
با صاحبنظران و متخصصان حوزه   مسکن   و پیگیري وظیفه سیاست گذاري 
و تدوین برنامه مسکن اجتماعي برگزار شد. دفتر برنامه ریزي و اقتصاد مسکن 
معاونت مسکن و ساختمان اعالم كرد: نظر به اهمیت حمایت از اقشار كم درآمد 
در تامین مسکن و لزوم حمایت دولت از این اقشار، برنامه مسکن اجتماعي به 
عنوان یکي از برنامه هاي حمایتي بخش مسکن، در دس��تور كار وزارت راه و 
شهرس��ازي قرار گرفت. در این جلس��ه عالوه بر حضور تعدادي از معاونین و 
مشاوران وزیر، مدیران و كارشناسان دفتر برنامه ریزي و اقتصاد مسکن، تعدادي 
از اساتید برجسته دانشگاهي در حوزه هاي اقتصاد، شهرسازي و جامعه شناسي 
حضور یافتند. در این جلسه به الزامات كلي مسکن اجتماعي از جمله جلوگیري 

از تمركز فقر و هماهنگي با طرح جامع مسکن پرداخته شد.

4
هند1/56 میلیارد دالر از طلب نفتی ایران را می پردازد

 رویترز اعالم كرد كه دولت هند در چارچوب توافق هس��ته ای ژنو و در سه قسط س��ه ماهه،۱/56 میلیارد دالر از
 بدهی های نفتی خود را به ایران می پردازد. منابع اطالعاتی هند اعالم كردند كه این كشور بدهی خود را به تهران 

در چارچوب توافقنامه موقت هسته ای ژنو ظرف سه ماه آینده میالدی می پردازد.
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رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعالم كرد: خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی گزارشی 
را از فعالیت و مشکالت 4 هزار واحد صنعتی استان در طول سال 
گذشته تهیه كرد. سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نخستین جلسه 
كمیسیون پشتیبانی در س��ال 93 ، نقدینگی را یکی از مشکالت 
واحدهای تولیدی دانس��ت و افزود: تمام تشکل های اقتصادی و 
برخی اقتصاددانان، خواس��تار تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
هستند. زیرا اجرای آن همین واحدهای تولیدی سرپا را به تعطیلی 

می كشاند.   
وی تصریح كرد: كشور ما بیش��تر تجاری است و تولیدی نیست و 
هرچه تورم بیشتر باشد، شبکه توزیع از آن بهره می برد و به همین 
دلیل طی سال های گذشته، شاهد تعطیل شدن واحدهای تولیدی 

بسیار و تولد واحدهای تجاری هستیم.
رییس كمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری 
از سخنان خود عنوان كرد: درمورد اجرای سیاست های اصل 44 
بررسی خواهیم كرد كه چه میزان از واگذاری ها در اصفهان واقعا به 

بخش خصوصی بوده است.
 س��هل آبادی ذكر ك��رد: در مورد اصفه��ان دو بح��ث مهم قطار

 سریع السیر و حیات زاینده رود باید حل شود. وی خواستار آموزش 
فعاالن اقتصادی شد و گفت: تش��کل های اقتصادی باید اعضای 
 خود را با قوانین و مقررات كار، بیمه، مالیات و ...  آش��نا سازند تا با 
مساله ای در این زمینه ها روبرو نش��وند. مسؤول كمیته حقوقی 
كمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان هم در این جلسه گفت: 
كمیته حقوق كمیسیون در سال گذشته تالش كرده به موضوعاتی 
از قبیل بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مسایل 

بحران آب در استان و آلودگی شهر اصفهان بپردازد.

روند صع��ودی نرخ ارز در ی��ك هفته اخیر افزای��ش اندك قیمت 
خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است.

به طور معمول ماه های فروردین و اردیبهشت دوران اوج ركود بازار 
خودرو بوده و قیمت ها در این دوره تثبیت شده و یا اندكی كاهش 
می یابد. با این حال در س��ال جدید تحت تاثی��ر عوامل مختلف از 
جمله رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه رشد نرخ 
ارز، قیمت خودروها در بازار آزاد به ویژه خودروهای وارداتی اندكی 

افزایش یافته است.

در این زمین��ه یك فعال ب��ازار خودروهای واردات��ی می گوید: در 
روزهای اخیر قیم��ت خودروهای وارداتی به طور متوس��ط چند 

میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با بیان این كه قیمت توس��ان از ۱47 میلی��ون تومان به ۱48 
میلیون و 500 هزار تومان رسیده است، خاطرنشان می كند: قیمت 
اسپورتیج نیز از ۱50 میلیون تومان به ۱52 میلیون تومان افزایش 

یافته است.
 این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه می دهد:  قیمت اپیتما نیز به 
۱48 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است كه پیش از عید 
قیمت توسان ۱40 میلیون تومان، اسپورتیج ۱44 میلیون تومان و 

اپیتما ۱43 میلیون تومان بود.
وی خاطرنش��ان می كند: با گرانی های اخیر بازار به ركود بدتری 
خواهد رفت. زیرا خریداران نس��بت به رشد قیمت ها شوكه بوده و 
احتماال به امید كاهش مجدد نرخ دالر و كاهش قیمت ها از خرید 

خودداری می كنند. 
به گفته این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی، آغاز ش��ماره گذاری 
خودروهای وارداتی، تاثیر مثبتی بر كنترل قیمت این محصوالت و 

احتماال كاهش آن خواهد داشت.

صعود به قله گرانی  

دالر قیمت خودرو را باال برد
ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:

تشکل های اقتصادی خواهان تعويق فاز دوم هدفمندی

در كشور بیش از 8 هزار گونه گیاه دارویی وجود دارد، اما كمتر از نیم 
درصد از صادرات جهان در این بخش به ایران اختصاص دارد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه اختصاصی گل و گیاه، 
گیاهان دارویی و ماهی های تزیینی گفت: زیبایی نمایشگاه گل و گیاه 
اصفهان با نمایشگاه هلند قابل مقایسه است و این نمایشگاه من را به 

یاد كشور هلند و نمایشگاهش انداخت. 
سیدرضا حکیم فعال اظهار داشت: استقبال مردم از این نمایشگاه 
بس��یار شایس��ته بود و امیدواریم در دوره های آتی با زمینه سازی 
بیشتر، این نمایش��گاه اقتصادی تر و در سطح گسترده تری برگزار 
شود. وی با اشاره به تولید بهترین نمونه های گل و گیاه در كشور و 
وجود فارغ التحصیالن این رشته در كشور بیان داشت: خوشبختانه 

زمینه اشتغال زایی فراوان و نیز ارتقای سطح كیفی تولیدات در این 
صنعت وجود دارد و این امر مایه خرسندی است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان تصریح كرد: در كشور بیش از 8 هزار گونه گیاه دارویی وجود 
دارد اما كمتر از 0/5 درص��د از صادرات جهان در این بخش به ایران 
اختصاص دارد. این در حالی است كه در كل قاره اروپا كمتر از 2 هزار 
گونه گیاه دارویی وجود دارد، اما بیش از 20 درصد صادرات جهان را 

به خود اختصاص داده است. 

حکیم فعال با اعالم این كه بازار گیاهان دارویی اصفهان مشابهی در 
دیگر استان های كشور ندارد، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته 
با دانشگاه علوم پزشکی، كلینیك بزرگ تخصصی طب سنتی در كنار 
بازار گیاهان دارویی راه اندازی شد تا عالوه بر ارتقای سالمت مردم، 

جلوی سوء استفاده برخی از سودجویان گرفته شود. 
وی همچنین از ایجاد باغ پرندگان زینت��ی در اصفهان در آینده ای 
نزدیك خبر داد و گفت: امیدواریم موضوع پرنده های زینتی هم در 

دوره های آینده، به این نمایشگاه اضافه شود. 

مديرعامل سازمان میادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

مشابه بازار گیاهان دارويی اصفهان در کشور وجود ندارد

     استاندار اصفهان بر لزوم شناسایی منابع آبی جدید در استان 
 برای حل مشکالت ناش��ی از خشکس��الی تاكید كرد. رسول

 زرگر پ��ور در بازدید از پروژه های شهرس��تان فریدونش��هر، 
تاكید كرد: با شناسایی طرح های جدید و منابع آب، بخشی از 

مشکالت در این خصوص برطرف خواهد شد. 
وی مقوله آب را جزو اصل��ی ترین و مهم تری��ن دغدغه های 
مدیریت استان عنوان كرد و افزود: پس از پیگیری های فراوان 
مدیریت اس��تان، طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود 
در شورای عالی آب به تصویب رسید. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه در س��طح ملی نیز موضوع حوضه آبریز زاینده رود مورد 
توجه دولت قرار گرفته است، اضافه كرد: در جلسه ای در هیات 
دولت و چندین جلسه در شورای عالی آب و شورای هماهنگی 
حوضه آبریز زاینده رود، مباح��ث مربوط به این حوضه مطرح 
شده و این نشانگر عزم جدی مسؤولین كشور برای حل مشکل 
زاینده رود است. وی با اشاره به این كه مدیریت استان سه كار 
اصلی را محور فعالیت های آب قرار داده اس��ت، اظهار داشت: 
پیگیری حق آبه ه��ا و ایجاد مدیریت یکپارچ��ه برای منابع و 
مصارف این حوضه آبریز، باید در راس امور قرار گیرد. زرگرپور 
مدیریت یکپارچ��ه را پایه ای ب��رای اقدامات بع��دی و محور 
مصوبات 9 گانه شورای عالی آب عنوان كرد. استاندار اصفهان 
با تاكید بر این كه صرفه جویی در مصرف باید مورد توجه مردم 

 قرار گیرد، تصریح كرد: بس��یاری از آم��ار و ارقامی كه به طور
 نا آگاهانه توس��ط برخ��ی در مورد میزان مصرف آب ش��رب، 
صنعت و كشاورزی اس��تان اصفهان اریه می شود غیر واقعی 
است، اما باز هم امکان مصرف بهینه و صحیح تر وجود دارد. وی 
استفاده شهرداری ها و صنایع را از پساب شهری برای فضای 
س��بز و س��ایر مصارف صنعتی، از اقدامات اساسی در كاهش 

مصرف آب بیان كرد. 
زرگرپور با تاكید ب��ر این كه باید در اس��تان اصفهان به دنبال 
 منابع جدید آب باش��یم، اظهار داش��ت: در این خصوص باید 
طرح های جدید آب را شناسایی كنیم و تالش شود با پیگیری 
این طرح ها اجرایی شود. اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به 
وجود منابع آبی قابل مالحظه در شهرستان فریدونشهر، مردم 
این منطقه نباید در خصوص تامین آب ش��رب و كش��اورزی 
دغدغه جدی داشته باشند. وی افزود: آبرسانی به صورت سیار 
و با تانکر به برخی از روستاهای شهرستان فریدونشهر، زیبنده 
این شهرستان نیست. استاندار اصفهان معاون هماهنگی امور 
عمرانی خود را مامور كرد كه در جلس��ه ای با حضور مدیركل 
جهاد كشاورزی و مدیر عامل آب منطقه ای، مصوبات قبلی در 
خصوص آبرس��انی به مزارع، باغ ها و همچنین تخصیص آب 

برای فضای سبز شهرداری فریدونشهر را پیگیری كند. 
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، استاندار اصفهان 

در این سفر یك روزه از تونل چشمه لنگان به طول ۱7 كیلومتر 
با ظرفیت انتقال آب ۱30 میلیون مت��ر مکعب و همچنین از 
طرح تونل خدنگستان به طول ۱۱ كیلومتر كه 65 میلیون متر 

مکعب آب را در سال منتقل می كند، بازدید كرد. 
برای این طرح ه��ا از ابتدای اجرا تاكن��ون 9۱ میلیارد تومان 
هزینه شده اس��ت. اس��تاندار اصفهان همچنین تونل در حال 
تکمیل گالب یك به طول ۱0 كیلومتر و همچنین تونل گالب 
2 به طول ۱7 كیلومتر كه ح��دود3/5 كیلومت��ر آن به اتمام 
رسیده اس��ت را نیز مورد بازدید قرار داد و با توجه به تصویب 
نهای��ی آن در وزارت نیرو به عنوان متولی ط��ر ح های آبی، بر 

اجرای آن تاكید كرد. 
س��د س��رداب نیز كه فعالیت 
اجرایی آن ش��روع شده با 54 
متر ارتف��اع و 40 میلیون متر 
مکعب حجم مخ��زن و طول 
ت��اج 752 مت��ر، از طرح های 
آبی بود كه در این س��فر مورد 
بازدید اس��تاندار اصفهان قرار 

گرفت.
حج�م روان آب های   

کشور نصف شد
ش��ركت مدیری��ت مناب��ع 
آب ای��ران اعالم ك��رد: حجم 
روان آب های كش��ور در پایان 
شش��مین ماه سال آبی جاری 
)اس��فندماه 92( در مقایسه با 
زمان مشابه متوسط درازمدت 

5۱ درصد كاهش یافته است.
حجم روان آب های سطحی كشور در پایان آخرین ماه سال 92 
با حدود 24 درصد كاهش درمقایس��ه با زمان مشابه سال آبی 
گذشته، به ۱7 میلیارد و 537 میلیون مترمکعب رسیده است.

براس��اس این گزارش، حج��م جریان های س��طحی در پایان 
اس��فندماه 92 رتبه چهل و چهارم را در 46 س��ال گذش��ته به 
خود اختصاص داده است. حجم كل روان آب های سطحی در 
دوره مش��ابه بلندمدت، 36 میلی��ارد و 52 میلیون مترمکعب 

بوده است. 
حجم جریان های س��طحی در اس��فندماه 92 در حوضه های 
دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومی��ه، مركزی، هامون و 
س��رخس به ترتیب 2 میلیارد و 575 میلی��ون، ۱۱ میلیارد و 
229 میلیون، 837 میلیون، دو میلیارد و ۱26 میلیون، ۱80 
میلیون و 590 میلیون مترمکعب ثبت ش��ده است. همچنین 
حجم روان آب های كشور در اس��فندماه سال 92 درمقایسه با 
اسفندماه س��ال 9۱ در حوضه های دریای خزر، خلیج فارس، 
دریاچه ارومیه، مركزی و سرخس به ترتیب 37، 2۱، 5، 26، 37 
درصد كاهش و در حوضه هامون 2۱ درصد افزایش یافته است.

استاندار اصفهان:

لزوم شناسایی منابع جدید آب در استان
انتشار گزارش مصارف يارانه 
انصرافی ها هر سه ماه يک بار

هیات دولت، مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور را مکلف كرد تا هر سه ماه یك بار، گزارش 
مصارف منابع آزاد شده حاصل از یارانه انصرافی ها را به 

مردم گزارش دهد.
همچنین بر اساس گزارش��ی كه محمد شریعتمداری، 
معاون اجرایی رییس جمهور روز گذشته به هیات دولت 
 ارایه ك��رد، حدود 9 درص��د از جمعیت ای��ران ثبت نام

 نک��رده ان��د و دو میلی��ون و چهارص��د ه��زار نف��ر 
نی��ز ك��ه ت��ا فروردی��ن م��اه ج��اری یاران��ه دریافت 
 ك��رده بودن��د، از ادام��ه دریاف��ت آن انص��راف

 داده اند. 
در جلس��ه هیات وزیران، اعضای كابین��ه از افرادی كه 
به دعوت دولت و اقش��ار مرجع پاس��خ مثبت دادند و در 
شرایط دشوار اقتصادی كنونی حاضر شدند داوطلبانه از 
دریافت این مبلغ اعالم انصراف كنند، تش��کر و قدردانی 
كردند و این انصراف را مش��اركتی ارزشمند در مدیریت 

منابع ملی دانستند.
به اعتقاد اعضای كابینه، این مش��اركت عالوه بر ارزش 
مادی كه می تواند به اجرای برنامه های دولت در حمایت 
از تولید، تامین امنیت غذایی و توسعه بیمه ها كمك كند 
واجد ارزش بیشتری به لحاظ همراهی ارزشمند معنوی 

با دولت بود. 
هیات وزیران اظه��ار امیدواری كرد به تدریج با آش��کار 
شدن آثار سیاست های دولت، منابع حاصل از هدفمندی 
به صورت دقی��ق تری به مص��رف حمایت گس��ترده از 

محرومان جامعه سوق داده شود.
هیات وزیران از دس��ت اندركاران اجرای��ی ثبت نام كه 
با شایس��تگی فراوان به ای��ن امر مهم اهتم��ام كردند و 
این حج��م از ثبت ن��ام را در م��دت مح��دود و به روش 
 الکترونیک��ی س��ازماندهی كردن��د، تش��کر و قدردانی 

كرد.
این گزارش می افزاید: برخ��الف محدودیت منابع، عزم 
دولت برای بهبود نظام سالمت و توس��عه پوشش بیمه 
و تامین امنیت غذایی جدی اس��ت و حمای��ت از تولید 
و خروج از ركود و اس��تمرار مهار تورم را در دس��تور كار 

خود دارد.
همچنین اساسنامه ش��ركت های زیر مجموعه شركت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، اساسنامه شركت 
بهینه سازی مصرف سوخت و اصالح اساسنامه سازمان 
مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات دولتی و عمومی به 

تصویب هیات وزیران رسید.

زرگر پور:
 بايد طرح های

 جديد آب را 
 شناسايی کنیم

 و تالش شود  
با پیگیری

 اين طرح ها
اجرايی شود



یادداشت

 کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، از مجموعه جلس��ات سخنرانی مقام معظم رهبری با حضور 
امام جمعه کاشان در حسینیه شهدای سپاه کاشان طی مراسمی رونمایی شد. این کتاب مجموعه ای از 
سخنرانی های مقام معظم رهبری در سال ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن مجتبی)ع( مشهد مقدس است .
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رونمایی کتاب مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری
هفتیادداشت

هنرمندان اصفهانی، آبروی شهر 
هستند

 نماینده ول��ی فقیه و ام��ام جمعه 
اصفهان گفت: هنرمندان اصفهانی، 
آب��روی ش��هر هس��تند و اگ��ر از 
دستاورد های آنها مراقبت نکنیم، 
 بدون ش��ک ب��ه ای��ن قش��ر ظلم 

کرده ایم.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی  

نژاد در دیدار اعضای س��تاد هفته 
نکوداش��ت اصفه��ان ب��ه ضرورت 
استفاده از توانمندی های هنرمندان اصفهان در تمام بخش ها تاکید 
کرد. وی گفت: هنرمندان، میراث فرهنگی به شمار می آیند و عالوه 
بر این که باید با احترام با آنها رفتار کرد، از بیت المال نیز باید حقوقی 

برای این قشر ارزشمند در نظر گرفته شود.

»دوست دارم زنده باشی زنده رود« 
به تصویر کشیده می شود

 موضوع��ات » دوس��ت دارم زنده 
باشی، زنده رود«، »اگر من اصفهان 
 را م��ی س��اختم« و»گنبده��ای

فیروزه ای شهر من« در غرفه کتاب 
متری به تصویر کشیده می شود.

به مناس��بت هفت��ه اصفه��ان در 
نمایشگاه جشنی به رنگ اصفهان، 
غرفه کت��اب متری ب��ا موضوعات 

مختلف فعال شده است. 
در این راستا شهروندان بر اساس موضوع انتخابی خود داستانی را با 

خالقیت و نوآوری به نمایش می گذارند.

 جشنواره بزرگ بازی های شبانه 
نقش جهان برگزار می شود

جشنواره بزرگ بازی های شبانه       
نقش جهان به مدت 7 روز در ایام 
نکوداش��ت اصفه��ان ب��ا حضور 
جمعی از شرکت کنندگان در این 
دوره از رقاب��ت ه��ا و همچنین 
عالقه مندان به ای��ن بازی ها در 
میدان تاریخ��ی ام��ام اصفهان 
برگزار می شود.در این جشنواره 
بزرگ ک��ه ب��ه همت س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود، نفرات شرکت 
کننده در مس��ابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند و به نفرات برتر 
هدایای نفیسی تقدیم می شود. گفتنی است این جشنواره از سوم تا 
نهم اردیبهشت ماه همزمان با ایام نکوداشت هفته اصفهان از ساعت 

۱6 الی 22 در میدان تاریخی امام اصفهان برگزار می شود. 

15 فیلم و سریال ویدیویی پروانه 
نمایش گرفتند

جلسه شورای صدور پروانه نمایش 
فیل��م ه��اي خانگ��ي- ویدیویي با 
حضور همه اعضا در محل معاونت 
آثار و فعالیت های سینمایی برگزار 
و براي پانزده عنوان فیلم و سریال 

پروانه نمایش صادر شد.
»صب��ح  س��ینمایي  فیلم ه��اي 
تهیه کنندگ��ی  ب��ه  خاکس��تر« 
عبدالرض��ا آش��تیاني و کارگرداني 
حسن ناظر، س��ینمایي »پاتال و آرزوهاي کوچک« به تهیه کنندگی 
وحید نیکخواه آزاد و به کارگردانی مسعود کرامتي، ویدیویي»نوزده 
بزرگ تر از بیست« به تهیه کنندگی علیرضا قاسم خان و کارگردانی 
فرشید س��لیمي و موس��ي رضوي، از جمله این آثار است که مجوز 

نمایش گرفته اند.

جان مالکوویچ، دزد دریایی 
فیلسوف مآب می شود

ج��ان مالکووی��ج بازیگ��ر مط��رح 
آمریکایی ب��ه زودی در یک درام از 

شبکه ان بی سی دیده می شود.
جان مالکوویچ در ی��ک فیلم درام 
جدی��د از ان بی س��ی ب��ا عن��وان 
»استخوان های متقاطع« از ۳0 ماه 

می، راهی تلویزیون می شود.
وی در این فیل��م در نقش یک دزد 
دریایی فیلسوف مآب ظاهر می شود 
که جمالتی خاص برزبان می آورد. این فیلم در دوران طالیی دزدی 
دریایی، یعنی قرن هجدهم می گذرد و یادآور دزد دریایی مشهوری به 
نام »بلک برد« )پرنده سیاه( است. مالکوویچ در سال 20۱۳ با قسمت 
دوم »قرمز« راهی پرده های سینماها ش��د و برای امسال سه فیلم را 

در برنامه اش دارد. 

محبوب ترین میراث 
جهانی نزد ژاپنی ها

 زمانی دوباره 
به اصفهان بازمی گردم

    
گردش��گر ژاپنی در اصفهان گفت: میدان نقش جهان اصفهان محبوب ترین 
اثر ثبت شده در یونس��کو در میان ژاپنی هاست. س��ی تو می تاناکا، گردشگر 
ژاپنی که به اصفهان س��فر کرده، در حاشیه جشن نکوداشت هفته اصفهان به 
خبرنگار ما گفت: یکی از دوستانم دیوانه ایران است و به من پیشنهاد داد که به 
ایران سفر کنم. من عالقه مند بودم فرهنگ سنتی ایرانی را تجربه کنم. اکنون 
بسیار خوشحالم که به ایران س��فر کرده ام، چون مردمان بسیار مهربانی دارد. 
 من  میدان نقش جهان را خیلی دوست دارم، چون مردم از مکان های مختلف

 در آن گرد هم می آیند. به عالوه عالقه مند به میراث فرهنگی جهانی ثبت شده 
 در یونسکو هستم. از این رو می خواس��تم بیایم و از حضور در این میدان لذت 

ببرم.

گردشگر اسپانیایی در اصفهان گفت: من بارس��لونا را دوست دارم، اما همواره 
 به دنبال فرصتی برای بازگشت به اصفهان هس��تم و زمانی دوباره به این شهر

 بازمی گردم.  »آیتور« و »ماریول« گردشگران اسپانیایی در حاشیه جشنواره 
فرهنگی هنری ویژه نکوداشت هفته اصفهان که در میدان امام برپاست، دلیل 
سفر خود به ایران را عالقه مندی به فرهنگ های مختلف وبی اعتماد به بازی 
سیاسی آمریکا عنوان کردند و به خبرنگار ما گفتند: ما می خواستیم با چشمان 
خودمان ایران را ببینیم و این کشور بسیار جذاب است. آیتور افزود: هنگامی که 
به کشور خود بازگردم، مطمئنا به هموطنانم می گویم در اولین فرصت به ایران 
سفر کنند. زیرا ایران کشور بسیار زیبایی است و مردمان بسیار خوبی دارد و ما از 
بودن در آن بسیار لذت بردیم. وی درباره شهر اصفهان خاطرنشان ساخت: این 

شهر بناهای شگفت انگیز و مساجد واقعا باورنکردنی دارد.

هنر نمایش

کارگردان اصفهانی تئاتر گفت: تئاتر اصفهان با جایگاهی که شایسته آن است، فاصله دارد و مسؤوالن 
باید با دید حرفه ای و توجه به ظرفیت های موجود در این رش��ته، به آن نگاه و برای تعالی آن تالش 

کنند. تئاتر اصفهان و تمام دغدغه هایی که کارگردانان اصفهانی دارند، قصه ای است که سر دراز دارد و این روزها  
اگرپای حرف هایشان بنش��ینید، از بی توجه به این هنر می گویند و این شده دردل مشترک تئاتری های نصف 
جهان. امید نیاز هم یکی از همان تئاتری هایی اس��ت که از این امرمستثنی نیس��ت. او هم از این بابت گله های 
بسیاری دارد؛ از نامهربانی هایی که هم به او شده و هم به تئاتر شهرش و او پس از موفقیت در نمایش »مردگان 
مشغول کارند«،  نمایش بین المللی» ۱+۱ « محصول مشترک ایران و ایتالیا را بر روی صحنه برد؛ نمایشی که با 
حضو هنرمندان مطرح ایتالیا همچون گوگیلمو پاپا و تیزیانو پوپولیاستاد دانشگاه موسیقی بولونیا در رشته پیانو 

اجرا می شود. اجرای نمایش ۱+۱ در اصفهان بهانه ای شد که با امید نیاز گفت وگویی داشته باشیم:
1+1 آن هم کاری مشترک با یک کش�ور دیگر، یک نمایش بی کالم 2 نفر آدم که با هم یک محصول 

مشترک اجرا کردند؛ این ایده و کار چطور در ذهن شما نقش بست و چرا با هنرمند ایتالیایی؟
سال 90 بود که در جشنواره تئاتر همدان اجرای »هی تو« را داشتم . در آنجا با گوگیلمو پاپا که نمایش» قطرات 

کوچک« را اجرا کرد، آشنا شدم و او رقیب من در جشنواره بود. وقتی که در جشنواره و برای انتخاب نمایش ها به 
من ناحقی شد و جایزه کارگردانی تعلق نگرفت و گوگلیموپاپا این موضوع را دید، جایزه خود را به من هدیه کرد. 
پس از آن، او به اصفهان سفر کرد تا از نزدیک کار ما را ببیند و ظرفیت های اصفهان را ارزیابی کند و او از من برای 

همکاری یک کار مشترک دعوت رسمی کرد و من  آن زمان درباره این پیشنهاد فکر کردم.
متن کار کی نوشته شده بود؟

آن زمان اصال متنی در کار نبود و گوگیلمو پاپا مرداد 9۱ به آموزشگاه اردیبهشت آمد و ما بدون هیچ متنی تازه 
آمدیم و برای یک کار مشترک همدیگر را شناختیم و یاد گرفتیم و با توجه به اینکه 2 انسان از 2 کشور مختلف 

با 2 فرهنگ متفاوت و خیلی چیزاهای دیگر بودند، کار سختی داشتیم.
برای چنین کاری با توجه به اینکه شما در این هنر حرفه ای هس�تید و او نیز از هنرمندان برجسته 

ایتالیا است، نیاز به تمرین زیادی داشتید؟

بله ۱00 درصد؛ ما در آن موقع هیچ متنی نداشتیم و وقتی متن نباشد، به طور طبیعی میزانسنی 
هم نیس��ت، اما پس از آن تمرین هایی برای ش��ناختن و درک همدیگر انج��ام دادیم و یک متن 

مشترک نوشتیم.
ویژگی این متن چیست؟

این متن برای بازی بی کالم اس��ت؛ یعنی بازیگر از ابتدا تا انتها بدون کالم بازی می کند، اما تنها در بخش پایان 
اجرا فقط یک بیت از شعر موالنا یعنی» بیت بیا تا قدر یکریگر بدانیم« خوانده می شود.

داستان نمایش چه چیزی را می خواهد روایت کند؟
این نمایش روایتگر 2 انس��ان اس��ت که از 2 س��رزمین متفاوت به طور اتفاقی با یکدیگر برخورد کرده و بر سر 

سرزمینی جدید با یکدیگر رقابت می کنند.
 این داستان به مخاطب نشان می دهد که انسان ها در هر ش��رایطی به همدیگر نیاز دارند. موسیقی در این کار  
پررنگ است.تیزیانو پوپولی  که استاد دانشگاه موسیقی بولونیا در رشته پیانو بوده، موسیقی این کار را برعهده 

دارد.

مدیران اصفهانی با دید حرفه ای به تئاتر اصفهان نگاه کنند 

معاون صدا معتقد اس��ت اگ��ر روزگاری مخاطب��ان رادیو به دلیل 
موسیقی و طنز پای آن می نشستند،  امروز به خاطر آگاهی یافتن از 

اخبار و آموزش دهی رادیو به آن گوش می سپارند.
تا قبل از اینکه پای رادیو و تلویزیون به ایران باز شود، گرامافون های 
بوقی در ایران پادش��اهی می کردن��د و تماش��اخانه های الله زار و 

نمایش های روحوضی سر مردم را گرم می کردند.
گرامافون ها از طریق کمپانی های انگلیسی وارد ایران شده بودند و به 
دلیل قیمت باال، هرکسی قدرت و توان خرید آنها نداشت و فقط در 

خانه اعیان و اشراف می شد آن را دید.
البته خیلی ها که آن زمان هنوز نمی دانس��تند گرامافون چیست، 
فکر می کردند که نوازندگان و خواننده در داخل دس��تگاه نشسته 
و مش��غول اجرای موس��یقی زنده هس��تند و پس از پای��ان کار از 
آن بیرون می آیند. به همی��ن دلیل به گرامافون دس��تگاه حبس 
صوت یا زن��دان صدا می گفتند. بعدها با درخواس��ت وزارت جنگ 
و اواسط س��ال ۱۳0۳، دولت یک ایس��تگاه رادیویی با قدرت 20 
کیلو وات و آنتن ۱20 متری و طول م��وج کوتاه برای تهران تامین 
و 6 فرس��تنده هم برای تبریز، مش��هد، کرمان، ش��یراز، کرمانشاه 
و خرمشهر از روس��یه تهیه کرد. فرس��تنده تهران پس از ورود به 
ایران در زمینی به مس��احت 20هکتار پش��ت کاخ قاجار در جاده 
شمیران حوالی سیدخندان نصب شد که بعدها معروف به ایستگاه 
بی س��یم ش��د. وقتی هم که رضاخان روی کار آمد، آنجا تبدیل به 
زندان قصر ش��د و به مرور با همکاری ش��رکت تلفنکن آلمانی دو 

فرس��تنده دیگر در می��دان توپخانه و محله تیر دوقلو نصب ش��د. 
اولین برنامه رادیوی ایران در 4 اردیبهشت ۱۳۱9 افتتاح و صدای 
 نغمه موس��یقی ایرانی از بلندگوهای نصب ش��ده در محوطه اداره

بی سیم سیدخندان شنیده شد. اداره رادیو در کمرکش جاده قدیم 

شمیران کمی پایین تر از ایستگاه س��یدخندان قرار گرفته بود که 
بعدها ساختمان وزارت پست و تلگراف و هتل بین المللی تهران نیز 
همراه پل س��یدخندان روبه روی آن ساخته شد. اولین برنامه های 
رادیویی پخش موسیقی سنتی ایرانی و عربی و گفتارهای فرهنگی 

 و مذهبی بود. به مرور زمان از اس��تادانی چون س��عید نفیس��ی و 
ذبیح اهلل صفا و چند نفر گوینده نیز دعوت به کار ش��د تا نیازهای 
رادیو را برطرف و برنامه سازی کنند. رادیو ایران در طول روز دارای 
دو نوبت پخش برنامه بود که بخش اول از س��اعت ۱۱:۳0 صبح تا 
۱4 بود و بخش دوم هم از ساعت ۵:4۵ دقیقه تا ۱2:۳0 شب ادامه 
داشت؛ برنامه هایی که به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه 
و آلمانی پخش می شد. سازمان های ارتشی هم برای خود صاحب 
برنامه بودند و در ساعات مش��خصی با عنوان رادیو نیروی هوایی یا 
زمینی و دریای��ی برنامه های ویژه خود را پخ��ش می کردند. اولین 
رادیوهایی که به خانه تهرانی ها راه یافتند رادیوهای بزرگ المپی 
 از مارک وس��تینگ هاوس و زیمنس بودند. زمانی که آنها را روشن 
می کردند مدتی زمان می برد تا المپ ها داغ ش��ده و رادیو ش��روع 
 به کار کن��د. این رادیوه��ا از لحاظ جث��ه و بزرگی چیزی ش��بیه

 تلویزیون های 2۱ اینچ امروزی بودند و از رادیو ترانزیستوری خبری 
نبود. پای رادیو ترانزیستوری در اواسط دهه 40 به ایران باز شد که 
هم کوچک تر و هم ارزان تر از رادیوی المپی بود. شرکت سونی ژاپن 
برای اولین بار در سال ۱96۵ میالدی به صورت انبوه تولید رادیوی 
ترانزیستوری را شروع کرد که با یک باتری کوچک کار می کرد و از 

لحاظ جثه و قیافه به اندازه کف دست بود و در جیب جا می شد.
اکنون بیش از 20 ش��بکه رادیویی در ایران مشغول کار هستند و 
هرکدام هم با ورود به حوزه ای تخصصی تالش می کنند که مخاطب 

گریزپا را پای خود نگه دارند .

گزارش از ۷۴ سالگی دستگاه حبس صدا در ایران

رادیو امروز فقط به طنز و سرگرمی فکر نمی کند

معاش ادب

گفت وگو با احمد پوری

برای اهل ادبیات فقط می توان 
دعا کرد!

احمد پوری با بیان این که نیاز ب��ه امرار معاش برای اهل 
ادبیات یک واقعیت تلخ اس��ت، می گوید برای کسانی که 
می خواهن��د در این عرصه فعالیت کنن��د، فقط می توان 
دعا کرد تا شرایطی برایش��ان پیش بیاید که کم تر وقت 
خود را صرف فعالیت های غیرادبی کنند. این نویسنده و 
مترجم درباره امکان امرار معاش از طریق ادبیات در ایران، 
گفت: اگر ادبیات را قدری وسیع تر بگیریم و آن را به آثار 
شناخته شده و با ارزش محدود نکنیم و ادبیات عامه پسند 
و زرد را هم مدنظر قرار دهیم، می شود از طریق این ادبیات 
امرار معاش کرد. کس��انی هس��تند که رمان هایشان به 
مذاق ادیبان خوش نمی آید، اما با تیراژ 20 هزار نسخه به 
چاپ های دورقمی می رسد. او ادامه داد: اگر نویسنده ای 
چنین شرایطی داشته باشد، می تواند از راه ادبیات امرار 
معاش هم بکند، اما اگر اصل نظر ش��ما هم��ان ادبیاتی 
باشد که در ذهن من هم هس��ت، در ایران امرار معاش از 
راه ادبیات ممکن نیس��ت. چون چندین معادله دیگر هم 
هست که نمی گذارد شما کارتان را بکنید. یک سال وقت 
می گذارید تا کتابی را بنویس��ید یا ترجمه کنید، بعد اثر 
شما به ارشاد می رود، ولی در نهایت بعد از یک سال که در 
آن جا می ماند، اجازه انتشار دریافت نمی کند. این یعنی 
دو سال وقت شما رفته است، بدون این که درآمدی داشته 
باشید. پوری اضافه کرد: به همین دلیل است که دوستان 
ما ک��ه فعالیت ادب��ی می کنند، معموال س��عی می کنند 
کارهای دیگری هم داشته باش��ند. به این ترتیب ادبیات 
حرفه ای کم تر می شود. ایده آل این است که یک نویسنده 
یا مترجم امنیت شغلی داشته باشد و تمام نیرو و وقتش را 
روی نوشتن بگذارد؛ یعنی حرفه ای باشد و بتواند کارهای 

بهتری خلق کند. 

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور با بیان اینکه 
خردجمعی و مشارکت اجتماعی برترین محافظ آثار تاریخی 
 اس��ت، گفت: مش��کالتی که در زمینه متروی اصفهان و برج 
جهان نما و حفظ حریم آث��ار تاریخی ایجاد ش��د و به تهدید 
سازمان یونسکو انجامید، تنها ناشی از نگذراندن مراحل قانونی 
و اصولی طرح های ساخت وساز شهری بود. به گزارش خبرنگار 
مهر، محمد حس��ن طالبیان در نشس��تی با حضور مسؤوالن، 
دوستداران میراث فرهنگی و دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان 
که به مناسبت هفته اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع 
ثبت آثار تاریخ��ی بهانه ای برای حفاظ��ت از این میراث های 
اصیل اس��ت تا این آثار ب��ه کمک تجربیات و اس��تانداردهای 
جهانی مدیریت شود. وی با اشاره به اینکه مداخالت غیرقانونی 
فراوان در ش��هرهای مختل��ف مانع حفظ صحی��ح برخی آثار 
تاریخی و میراثی اس��ت، بیان داش��ت: جریان های حفظ آثار 
 فرهنگی و تاریخ��ی در تم��ام دنیا ب��ه دنبال آن هس��تند تا 
ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و کیفیت زندکی هر 
شهری را به مردم شناسانده و به کمک مردم این آثار را حفظ 
کنند. زیرا خرد جمعی اس��ت که می تواند آث��ار تاریخی  را از 
هرگونه گزندی حف��ظ کند. معاون س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری کشور با اشاره به مشکالتی که در زمینه متروی 

اصفهان و برج جهان نما و حفظ نکردن حریم آثار تاریخی ایجاد 
شده بود، بیان داشت: س��خن ما با همه مسؤوالن درباره حفظ 
مجموعه های تاریخی جهانی این است که اگر برای انجام هر 
گونه ساخت و ساز قانونی لحاظ شود، هیچ گونه مشکلی برای 
دو طرف ایجاد نمی شود، اما اتفاقاتی که در اصفهان رخ داد و 
تهدیدهای یونکسو تنها به دلیل همین بی قانونی بود. وی اضافه 
کرد: به طور مثال برای ساخت وسازهای حریم آثار تاریخی باید 
کاراکترهای الزم مانند مطالعات باستان شناسی، کارشناسی و 
فنی الزم انجام و پس از تصویب شورای ذی ربط در اصفهان و 
تهران نقشه و طرح مورد نظر برای تایید به یونسکو ارسال شود 
که اگر این فرایند قانونی باشد، یونسکونیز موافقت کرده و هیچ 
مشکلی برای انجام ساخت و سازهای شهری مورد نظر نخواهد 
بود. طالبیان با اشاره به خالقیت های معماری گذشتگان برای 
ایجاد آسایش و آرامش در زندگی تاکید کرد: مردمان گذشته 
بسیار با سلیقه بودند و کیفیت زندگی را به خوبی می شناختند 
به گونه ای که با مشاهده آثار معماری گذشتگان انسان حس 
می کند که آنها گویی بهشتی برای زندگی خود ساخته بودند. 
وی اضافه کرد: برخی آثار معماری قدیمی مانند قلعه های به 
جا مانده در دامنه دشت های سرسبز در برخی شهرهای کشور 
این موضوع را به ذهن متبادر می کند که چرا اکنون خالقیت 

در معماری مرده است و چرا نمی توانیم حداقل خالقیت های 
گذشتگان را حفظ کنیم.

حفاظت از آثار تاریخی در گرو مشارکت های اجتماعی
معاون میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: میراث فرهنگی به 
تنهایی قادر به حفظ آثار تاریخی نیس��ت و حفاظت روستاها 
و ش��هرهای تاریخ در گرو مش��ارکت اجتماعی اس��ت. وی با 
اشاره به این که تعداد پیشکس��وتان عرصه حفظ آثار تاریخی 
در کشورمان رو به تقلیل اس��ت، گفت: اینها افرادی با تجربه 

هس��تند که ش��اید از دیدگاه ما 
سواد چندانی ندارند، اما در واقع 
دارای دکت��رای تجرب��ه در طول 
زندگی هستند و کار آنها کمتر از 
کارشناسان تحصیل کرده نیست.  
طالبیان اظهار داشت: از این نکته 
غافل مانده ایم که تا زمانی که این 
افراد هس��تند هم حفاظت و هم 
تولید آثار تاریخ��ی رخ می دهد 
باید در کنار کارشناسان معماری 
تاریخ��ی از حضور اف��راد گمنام 
ای��ن عرص��ه مانن��د باغبانی که 
 متخصص حفاظت و نگهداری از 

باغ های تاریخی است، غافل نباشیم.

ابهام در زمینه صدور مجوز
معاون س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور گفت: طرح ساخت 
خیابان آقا ن��وراهلل نجف��ی در حریم ۵0 مت��ری میدان نقش 
جهان نه در س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور و نه در شورای 
عالی معماری و شهرس��ازی تصویب نش��ده و انجام این کار از 
 س��وی هر ارگانی انجام ش��ده غیرقانونی اس��ت و باید هر چه 
سریع تر از ادامه آن جلوگیری شود. به گزارش خبرنگار مهر، 
محمد حسن طالبیان در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان 
دانشگاه هنر اصفهان که با حضور مسؤوالن میراث فرهنگی و 
شهری اصفهان برگزار شد، در پاس��خ به  سوالی درباره رعایت 
نکردن حریم در مح��دوده آثار تاریخ��ی و تخریب بافت های 
یکپارچه شهری با اش��اره به کم کاری برخی مسؤوالن در این 
زمینه اظهار داش��ت: زمانی که در استان فارس سمتی داشتم 
اجازه ندادم که تخریب ها و  س��اخت و سازها به برهم خوردن 
یکپارچگی بافت شهری در حریم حرم شاهچراغ منجر شود، اما 
پس از آن این مساله به جریان افتاد. وی افزود: برخی مسؤوالن 
ذی ربط نیز نه تنها از این مس��اله جلوگیری نکردند بلکه یکی 
از آنها چند روز پیش برای دفاع از این س��اخت وسازها به من 
گفت»مگر حرم شاهچراغ  از امام رضا باالتر است که جلوی این 
ساخت وسازها را در حریم آن بگیریم« و با این سخن به نوعی 

این کار را مثبت تلقی می کرد.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

احداث خیابان آقا نوراهلل نجفی در کنار میدان نقش جهان غیرقانونی است 

بی قانونی، تهدید میراث های تاریخی اصفهان

سخن ما با همه 
مسؤوالن درباره 

حفظ مجموعه های 
تاریخی جهانی 
این است که اگر 

برای انجام هر 
گونه ساخت و ساز 
قانونی لحاظ شود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

باشگاه سپاهان به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعتراض می کند

باش��گاه فوالدمبارکه س��پاهان 
نس��بت به قضاوت نی شی مورو 
یوچ��ی داور ژاپنی بازی این تیم 

مقابل الهالل معترض است.
به نقل از سایت باشگاه سپاهان، 
مس��عود تابش قائم مقام باشگاه 
ف��والد مبارکه س��پاهان در این 
خصوص اظهار داش��ت: با توجه 
به نظر کارشناس��ان، گل الهالل 
در شرایط آفساید به ثمر رسیده 
اس��ت. به همین دلیل با بازگش��ت مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه 
همراه با تیم فوتبال س��پاهان در روز جمعه از عربستان، نامه اعتراض 
رسمی باشگاه نسبت به عملکرد داور ژاپنی به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ارسال شد. سپاهان در ش��رایطی که می توانست با کسب یک تساوی 
مقابل الهالل به مرحله یک هشتم نهایی لیک قهرمانان آسیا برسد، با 

تک گل ناصر الشمرانی به این تیم باخت و از دور رقابت ها کنار رفت.

مردانی: هدف من به اهتزاز درآوردن 
پرچم ایران در المپیک است

س��جاد مردان��ی تکوان��دوکار 
اصفهاني با اینک��ه مدال طالی 
تورنمنت آلمان را تصاحب کرد، 
به دلیل شکس��ت در مسابقات 
انتخاب��ی، هم��راه تی��م ملی در 
مسابقات قهرمانی آسیا نخواهد 
بود؛ ه��ر چن��د مردان��ی هدف 
بزرگ��ی همچ��ون رس��یدن به 
المپیک دارد و برای کس��ب این 
س��همیه می خواهد پله ها را تک 
تک طی کند. سجاد مردانی پس از کسب مدال طالی تورنمنت آلمان 
گفت: بازی های آلمان یکی از مس��ابقاتی بود که دارای امتیاز المپیک 
است و برای رسیدن به المپیک باید در تمامی مسابقات شرکت کرد تا 
در چهار وزن ممکن بتوانیم امتیاز الزم برای کس��ب سهمیه را داشته 
باشیم. این ملی پوش اصفهانی تکواندو در مورد عملکرد فوق العاده خود 
در مسابقات هلند، بیان کرد: خدا را ش��کر در هلند تنها طالی ایران را 
گرفتم و توانستم قهرمان و نایب قهرمان المپیک را شکست دهم. حریف 
من در فینال، تکواندوکاری از گابن بود که در رتبه یک وزن من قرار دارد 

ولی او را شکست دادم. 

بهترین عنوان برای کماندار اصفهانی 
نخس��تین مرحله از جام جهانی 
تیروکم��ان در س��ال ۲۰۱۴ در 
چین آغاز شد. در دور مقدماتی 
ای��ن مس��ابقات مین��و عابدی 
کمان��دار اصفهان��ی در رتب��ه 
دوازدهم ق��رار گرف��ت. در روز 
نخس��ت ای��ن مس��ابقات ملیکا 
عبدالکریمی کماندار ریکرو زنان 
ایران در بخش مقدماتی در رده 
بیست و نهم جای گرفت؛ مریم 
محمودی سرشت در همین بخش هشتاد و چهارم شد. ساسان رضوی 

نیز در رشته ریکروی آقایان مقام هفتادم را به دست آورد. 

قلعه نویی:مجلسی ها برای پول نفت 
هم مثل فوتبال شفاف سازی کنند

س��رمربی تیم فوتبال استقالل 
مجل��س  گفت:نماین��دگان 

 هم��ان طور ک��ه ب��رای فوتبال  
ش��فاف س��ازی می کنند، برای 
پول نفت هم شفاف سازی کنند.

امیر قلعه نویی پ��س از پیروزی 
3 بر یک استقالل مقابل الریان 
قطر در نشس��ت خب��ری گفت: 
بازی خوب��ی ب��ود. اول باید به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بگویم 
که به داور بحرینی بابت صعود تیم الشباب تبریک می گویم. اگر قرار 
است این داور به جام جهانی برود، برای فوتبال آسیا متاسفم. زیرا این 
داور به جام جهانی می رود و داوران خوب ما به آسیا نمی روند!  بچه های 
ما تالش کردند و از همه آنها ممنون هستم. آنها از عربستان به تهران 
آمدند و تمرین کردند. مقابل الشباب اگر داور بحرینی آن پنالتی را به 
زیان ما نمی گرفت، ما صعود می کردیم. داور بحرینی مانع صعودمان 

شد و حرف زدن  فایده ای ندارد. 

آب پاکی روی دست 
ملی پوشان هندبال

 وزیر:ب�رای ع�زل و نص�ب کس�ی تحت فش�ار قرار 
نمی گیرم 

پس از گذشت دو روز از ارسال دومین نامه انتقادی جمعی 
از ملی پوش��ان هندبال ایران ب��ه وزی��ر ورزش و جوانان، با 
صحبت های روز پنجشنبه محمود گودرزی به نظر می رسد 

این نامه هم مانند نامه اول بی نتیجه بماند!
تیم ملی هندبال ایران بهمن ماه امسال در شانزدهمین دوره 
مسابقات جام ملت های آسیا خوش درخشید و با کسب مقام 
سوم این مسابقات برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران 
به جام جهانی صعود کرد، ام��ا روزهای خوش هندبال ایران 
خیلی زود با حواشی مختلف عجین ش��د. کمتر از یک ماه 
از این موفقیت نگذش��ته بود که ملی پوشان هندبال ایران با 
ارسال نامه ای گالیه آمیز به وزارت ورزش و جوانان خواستار 
رسیدگی فوری وزیر ورزش به وضعیت نا به سامان این رشته 
ورزشی و مدیریت جالل کوزه گری در راس فدراسیون شدند. 
این نامه با واکنش��ی از س��وی وزیر همراه نشد تا اینکه پس 
از اقدام سوال برانگیز رییس فدراس��یون در برکناری رافائل 
کاستلو از هدایت تیم ملی و سپردن سکان این تیم به بروت 
ماچک، ملی پوشان هندبال ایران این حرکت را تاب نیاورند 
و روز دوشنبه هفته گذشته، دومین نامه خود را نیز به وزارت 
ورزش فرستادند و تلویحا خواستار برکناری رییس فدراسیون 
ش��دند، اما محمد گودرزی، وزیر ورزش و جوانان آب پاکی 
را روی دس��ت ملی پوش��ان معترض ریخت و صحبت های 
وی با یکی از خبرگزاری ها در در پایان نشس��ت مش��ترک 
با نمایندگان ای��ران در مجامع بین المللی، نش��ان می دهد 
گودرزی قصد ندارد تحت فشار این نوع حرکت ها قرار گیرد. 
گودرزی می گوید: هر کس باید در جایگاه خودش عمل کند. 
این اقدامات شایسته نیس��ت، ضمن اینکه با انجام این گونه 
اقدامات و برای عزل و نصب کسی تحت فشار قرار نمی گیرم. 
در مقابل تمام این گونه اقدام��ات مقاومت خواهیم کرد و بر 
اساس قانون عمل می کنیم. حال به نظر می رسد ملی پوشان 
هندبال ایران در سالی که رقابت های مهمی چون بازی های 
آس��یایی و جام جهانی قطر را در پیش دارن��د، برای تحقق 
خواس��ته های خود )که انصافاً در بحث تبعیض در پرداخت 
پاداش میان آنها و سایر رشته های توپی افتخارآفرین، خواسته 
 به حقی اس��ت( باید از راه دیگری وارد شوند، اما نباید توقع

 ورزش دوستان و هواداران هندبال نیز از مسؤوالن و متولیان 
ورزش کشور فراموش شود؛ انتظاری که خواهان توجه بهتر 

به هندبال و تامین خواسته های این تیم است . 

زاویه

6
مسابقات دارت در آران و بیدگلی  

 مس��ابقات دارت بان��وان ادارات شهرس��تان آران و بی��دگل به مناس��بت هفته زن با حض��ور ۴۰نفر
 ش��رکت کننده از آموزش و پرورش، هالل احمر، فرمانداری، محیط زیست، ورزش و جوانان، دانشگاه 
پیام نور، دادگستری،فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی و بهزیستی در سالن شهدای ورزشکار برگزار شد. 

گروه ورزش�ی- بیس بال نوعی ورزش گروهی اس��ت که با 
چوب و توپ توسط ۹ بازیکن در یک زمین چمن بازی می شود. 
بیس��بال در قرن نوزدهم از ورزش انگلیس��ی کریکت ریش��ه 

گرفته است.
پیدایش بیس بال

بیس ب��ال از بازی ه��ای متعددی ک��ه با چوب و ت��وپ بازی 
می شدند اشتقاق پیدا کرده است. از جمله این بازی ها می توان 
ورزش قدیمی راوندر که در آمریکای ش��مالی بازی می ش��د، 
ورزش انگلیس��ی کریکت و ورزش بس��یار قدیمی رومانیایی 

اُینا را نام برد.
در مدارک تاریخی و سنگ نوشته های قدیمی و در کتیبه های 
مختلف بازی انسان با یک تکه چوب و شیئی گلوله ای و کروی 
وجود دارد. این بازی در فرهنگ های بزرگی چون س��رزمین 
خودمان ای��ران، یونان و مصر ب��ه عنوان بازی و س��رگرمی و 
تشریفات توس��ط مردان بازی می ش��ده. بازی های زیادی در 
سرزمین مان ایران ش��بیه به بیس بال انجام می شده و انجام 
می شود و در گوشه کنار کشور و در نقاط مختلف بازی با چوب 
و توپ با نام های مختلف همچون، زنجی��ر پله، توپ و چوب، 
توپ تخته، چوگو، ُکرد توپی و … صورت می گرفته و می گیرد 

که شباهت هایی با بازی امروزی بیس بال دارد .
نخستین مسابقه ورزش مدرن بیس بال که در اسناد نوشتاری 
گزارش شده است، به مسابقه ای در ۴ ژوئن ۱۸3۸ در بیچ ویل، 

انتاریو، کانادا مربوط می شود.
آموزش بیس بال در استان  اصفهان  رایگان شد

رییس کمیته بیس بال استان اصفهان گفت: برای توسعه هرچه 
بیشتر بیس بال در اس��تان اصفهان، طرح آموزش رایگان این 

رشته ورزشی را در دستورکار قرار داده ایم.وحید باطنی 
به آغاز فعالیت رشته بیس بال در اصفهان اشاره 

کرد و گفت: رشته بیس بال از سال 7۹ در 
اصفهان آغاز شد و در مدت فعالیت 

۱۴ ساله این رشته 

ورزشی، چندین عنوان در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ به 
دست آمد. وی ادامه داد: از س��ال ۸7 تا ۹۰ بیس بال اصفهان 
بدترین دوران خود را پش��ت سر گذاش��ت و تمام داشته های 
این رشته نابود ش��د تا اینکه در این سال مسؤولیت را برعهده 

گرفتم.
 وی با بی��ان اینک��ه اصفهان نخس��تین اس��تانی ب��ود که از 
مربی خارجی اس��تفاده کرد، متذکر ش��د: در فصل گذش��ته 
مس��ابقات لی��گ بیس ب��ال موفق ش��دیم تیم ه��ای مدعی 
 منطقه جنوب را شکس��ت داده و عنوان س��ومی را به دس��ت

 آوریم.
ملی پوش بیس بال اصفهان یادآور ش��د: رشته بیس بال ریشه 
در ورزش های محلی ایرانیان دارد؛ تا جایی که در چهارمحال 
و بختیاری یک بازی محلی با ش��باهت زیاد به بیس بال انجام 

می شود.
توجه بیشتر به رشته بیس بال در رسانه ها

وی خواستار توجه بیشتر رسانه ها به رشته بیس بال شد و ابراز 
کرد: توجه بیش��تر رس��انه ها می تواند موجب شناخت بیشتر 
مردم و خانواده ها از این رشته ش��ده و عالقه مندان بیشتری 

جذب بیس بال شوند.
ب��ه  فعالیت کمیته اس��تعدادیابی باطن��ی 

بیس بال اشاره کرد و بیان 
 : شت ا کمیته اس��تعدادیابی د

زیر نظ��ر چند تن از 
پیشکس��وتان این 

رشته فعالیت دارد و رایزنی هایی با هیات پرورش اندام استان 
اصفهان برای جذب عالقه مندان صورت گرفته است.

وی، حضور علیرضا ادیب را در راس کمیته بیس بال و سافت بال 
کش��ور اتفاق مثبتی برای این رشته ها دانس��ت و گفت: آقای 
ادیب فرد بس��یار فعال اس��ت و با حضور وی می ت��وان آینده 

روشنی را برای رشته بیس بال متصور بود.
باطنی ادامه داد: رییس کمیته بیس بال و س��افت بال فعالیت 
خوبی در عرصه بین المللی دارند و در سه کنفرانس بین المللی 

مربوط به این رشته شرکت داشته اند.
راه اندازی آکادمی بیس بال در اصفهان

مدی��ر ش��رکت صنای��ع 
پلیمر اس��پادانا از تمایل 
ب��رای  ش��رکت  ای��ن 
آکادم��ی  ن��دازی  راه ا
بیس بال در اصفهان خبر 
داد و گفت: ب��ا راه اندازی 
بیس ب��ال  آکادم��ی 
می توان در مسیر آموزش 
و کش��ف اس��تعدادهای 
برتر در رش��ته بیس بال 
کرد.حمی��د  حرک��ت 
عظیمی اظهار کرد: پس 
از حض��ور چند س��اله در 
صنعت، تصمیم گرفتیم 
که در ح��وزه ورزش نیز 
وارد ش��ویم و با پیشنهاد 

 ریی��س کمیته بیس ب��ال، حمای��ت از ای��ن تیم را ب��ر عهده
 گرفتیم.

وی در م��ورد دالیل حمایت این ش��رکت از رش��ته بیس بال 
تصریح کرد: معموالً اسپانس��رهایی که وارد ورزش می شوند، 
تمایل دارند در رشته هایی سرمایه گذاری کنند که بیشتر مورد 
توجه هستند، اما شرکت ما رش��ته بیس بال را بنا به متفاوت 
بودن آن انتخاب کرد. مدیر شرکت صنایع پلیمر اسپادانا تاکید 
کرد: بیس بال رش��ته جذاب و متنوعی است و عالقه مندان به 
این رشته در رده سنی جوانان هستند، اما آن طور که باید این 
رشته در سطح جامعه شناخته شده نیست و متاسفانه رسانه ها 
نیز تنها به اسپانسرهایی بها می دهند که در رشته هایی 
مانند فوتب��ال و فوتس��ال ورود کرده اند.وی با 
اشاره به تداوم حمایت این شرکت 
از رشته بیس بال بیان کرد: نتایج 
به دس��ت آمده در ابت��دا چندان 
م��ورد رضای��ت هی��ات مدی��ره 
ش��رکت نبود، اما تصمیم گرفتیم 
 همچنان به حمایت خ��ود ادامه

 بدهیم.

نگاهي به تاریخچه بیس بال در ایران و جهان

آموزش بیس بال در اصفهان رایگان شد
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 حذف تلخ سپاهان
 در ریاض عربستان

تصویری از سلول مدیر 
عامل بایرن در زندان

هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه و چهارشنبه گذشته 
برگزار شد تا چهره ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شود.

با توجه به مش��خص شدن تکلیف 3 تیم فوالد، تراکتورس��ازی و استقالل در 
 پایان هفته پنجم، تنها دیدار س��پاهان برابر الهالل عربس��تان برای ایرانی ها

 سرنوشت ساز بود. اما اشتباه فاحش کمک داور مسابقه روی گل آفساید الهالل 
ابتکار عمل را از شاگردان کرانچار گرفت و با شکستی تلخ به قعر جدول گروه 

D لیگ قهرمانان سقوط کردند.
بدین ترتیب در پایان مرحله گروهی و مش��خص شدن وضعیت ۸ گروه غرب 
و شرق آسیا کش��ورهای عربس��تان، کره جنوبی و ژاپن هر کدام با 3 نماینده 
بیشترین نماینده را در مرحله یک هش��تم نهایی دارند. پس از آنها امارات با 
دو نماینده در مرحله یک هش��تم نهایی حاضر است و کشورهای ایران، قطر، 
ازبکستان، استرالیا و چین هر کدام یک نماینده در مرحله یک هشتم پایانی 

خواهند داشت.

اولی هوینس مدیر عامل سابق بایرن برای گذراندن محکومیت سه سال و نیمه 
خود به زودی راهی زندان می شود.

در تاریخ ۱3 مارس ۲۰۱۴ اولی هوینس مدیر عامل بایرن مونیخ به علت فرار 
مالیاتی از سوی دادگاه ایالتی مونیخ به سه سال و نیم حبس محکوم شد و یک 

روز پس از این حکم از سمت خود استعفا کرد. 
هوین��س در آن زمان با انتش��ار بیانه ای اع��الم کرد ف��رار از پرداخت مالیات 
یک اش��تباه بزرگ در زندگ��ی اش ب��وده و عواقب ناش��ی از این اش��تباه را 
 قبول می کن��د. او حاال باید ب��رای گذراندن دوران حبس رفت��ه رفته خود را

 آم��اده کن��د. ای��ن هم��ان س��لولی اس��ت ک��ه مدی��ر عام��ل س��ابق 
بای��رن بای��د محکومی��ت س��ه س��ال و نیم��ه خ��ود را در آن بگذران��د. 
س��لولی که به نظ��ر م��ی رس��د از حداق��ل امکان��ات رفاه��ی برخ��وردار 
 اس��ت، ام��ا ب��دون ش��ک ب��رای س��تاره ای چ��ون هوین��س وحش��تناک

 خواهد بود.

شاگردان کی روش تساوی کردند
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود به 
مصاف تیم باشگاهی اورالندو پایرتس رفت و به تساوی 
3 بر 3 دس��ت یافت. قرار اس��ت در این اردو یک بازی 

تدارکاتی هم با تیم ملی موزامبیک برگزار کند.

جام جهانی به ریو دو ژانیرو رسید 
کاپ جام جهانی بعد از عبور از ۸۹ کش��ور و طی مسافتی بیش از 
۱۵۰ هزار کیلومتر به برزیل برده شد تا تور ملی این جام آغاز شود.

گفتنی است در تور ملی، کاپ جام جهانی۲۰۱۴فوتبال از ۲3 شهر 
برزیل عبور می کند.

 NBA بسکتبال حرفه ای
مدافع عنوان قهرمانی رقابت های بسکتبال حرفه ای NBA دومین برد خود را برابر 
شارلوت بابکتس در مرحله نخست پلی آف کسب کرد. در پنجشنبه هفته ای که 
گذشت نیز تیم هوستون راکتس میزبان پورتلند بلیزرز بود که در پایان این بازی 

خانگی را با حساب ۱۱3 بر ۹۲ به مهمان خود واگذار کرد.

 رشته بیس بال
 ریشه در ورزش های 
محلی ایرانیان دارد

 تا جایی که در 
چهارمحال و بختیاری 

یک بازی محلی
 با شباهت زیاد به 

بیس بال انجام می شود

تالش برای واگذاری صوری سرخابی ها به نفع دوستان
چند سالی پس از خصوصی س��ازی شرکت های کوچک و 
بزرگ و چند بار پس از رفت و آمد بر سر خصوصی سازی دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس  با مجلس، گویا دولت 
تدبیر و امید، کمر همت به خصوصی سازی 

اس��تقالل و پرسپولیس بس��ته است و  
کار، وزارت ورزش برای این 

نماین��ده ای تام االختی��ار 
منصوب  ک��رده و همین، 
 دولت کنون��ی را از دیگر 
دولت ه��ا در این زمینه 
ی��ک گام به 

پیش انداخته 
است.

ت�الش ب�رای واگ�ذاری ص�وری 
نف�ع  ب�ه  س�رخابی ها 
 ، ن س�تا و د
آشنایان و 

رفقا؟

خصوصی سازی در ایران داستان های خاصی دارد؛ از آن داستان ها 
که تعریف جهان��ی اش با تعری��ف داخلی آن، زمین تا آس��مان 
تفاوت دارد. مثل خیل��ی از چیزهای دیگرم��ان؛   همانی که در 
 بس��یاری جا ها به  تصویری خنده دار از یک واقعیت بیرونی بدل

 می شود.
نزدیک ترین حالت ب��ه واقعیت همینی اس��ت که االن در س��ایر 
باشگاه ها می بینیم؛ ظاهری خصوصی سازی شده و  باطنی وصل به 

سرچشمه های الیزال منابع دولتی.
بنابراین، هم اکنون  به جای این که اس��تقالل و پرسپولیس دست 
گدایی  به سوی وزارت ورزش و جوانان دراز کنند، از یک وزارت خانه 
پر پ��ول دیگری س��ر درمی آورن��د؛   همان مدل خصوصی س��ازی 

ایرانی مآب که فقط برای گول زدن خودمان از آن بهره می بریم.
اما اگ��ر واقعا  قرار ب��ر این بود، چرا این همه س��رو ص��دا و جنجال 
پیرامون این دو تیم به راه افتاد؟ اگر قرار نبود که کار اساسی برای 
خصوصی سازی این دو تیم ش��ود، چرا چند ماه است ریز جزییات 
ماجراهای این دو باش��گاه روی دایره خبرگزاری ه��ا و تلویزیون و 

روزنامه ها ریخته شده و همه درباره آن اظهار نظر می کنند؟
بنا بر این گزارش، تا پی��ش از این، گمان می رفت وزارت ورزش 
با اقدامات گام به گام خود، سعی در بهبود وضعیت این دو 
باش��گاه دارد و می خواهد یک بار برای همیشه، کاری 
درست و انقالبی انجام دهد، اما سخنان دیشب امیر 
خادم نش��ان داد که این وزارتخانه، هیچ برنامه 
مشخصی برای درست کردن ساختار مدیریتی 

این دو باشگاه ندارد.
آنها که پیش��تر ها پایان س��ال را زم��ان واگذاری این دو باش��گاه 
عنوان ک��رده بودن��د، اکنون پای��ان ش��هریور را ب��رای واگذاری 
تعیی��ن کرده ان��د و البت��ه خودش��ان ه��م خ��وب می دانن��د، با 
 توجه ب��ه موان��ع حقوق��ی، این اتف��اق تا پایان س��ال نم��ی افتد

.نکت��ه ای ک��ه در ای��ن می��ان عجی��ب و کم��ی مش��کوک 
 ب��ه نظ��ر می رس��د، ت��الش ب��ر ارزان فروش��ی ای��ن دو 

باشگاه است. 
علی فت��ح اهلل زاده  در برنامه نود گفت: پی��ش از عید، ۱۲۰ میلیارد 
 برای فروش باش��گاه تعیین ک��رده بودند که با تم��اس من با آقای 
خادم، معلوم ش��د این باش��گاه تنها یک دارای��ی ۲۰۰ میلیاردی 
از محل کم��پ تمرینی خ��ود دارد. بنابراین، اگر این آم��ار و ارقام 
درست باش��د، این چه حسابرس��ی طوالنی مدت  از این دو باشگاه 
بود ک��ه در پایان کار، ی��ک فقره دارای��ی ۲۰۰ میلی��اردی در آن 
 لحاظ نش��ده بود و  پیاپی ب��ر بده��ی ۴۵ میلیاردی این باش��گاه

 پافشاری می شد؟
اینکه رق��م بده��ی 7۰ میلی��اردی پرس��پولیس و ۴۵ میلیاردی 
اس��تقالل، رقم بزرگ��ی اس��ت و نش��ان از س��وءمدیریت این دو 
باش��گاه در س��ال های اخیر دارد، درس��ت؛ اما گویا ارق��ام تعیین 
ش��ده برای ف��روش و ت��الش ب��رای واگ��ذاری س��ریع ای��ن دو  
باشگاه ورشکس��ته کمی س��هل انگارانه اس��ت؛ البته اگر نگوییم 
 از روی غ��رض ورزی و ب��رای ایج��اد رانت ه��ای آش��کار و پنهان

 است.

هیچ کشوری در دنیا اردوی 
تدارکاتی برپا نکرده است!
محمد یاوری/ کارشناس فوتبال 

هیچ کش��وری در حال حاضر اردوی تدارکاتی ملي برگزار نکرده اس��ت، 
زیرا باش��گاه ها در لیگ قهرمانان اروپا هس��تند و به لیگ ه��ای خود نیز 
فکر می کنن��د و بازیکن خ��ود را در اختی��ار تیم مل��ی نمی گذارند. تیم 
 ملی آن کش��ورها هم ب��ا برنامه ریزی درس��ت به اس��تقبال جام جهانی

 می روند. تیم ملی بای��د برنامه جام 
باشگاه های آسیا را در نظر می گرفت 
و اردوی آفریق��ای جنوب��ی را عقب 
می انداخ��ت و ۵ و یا ۶ اردیبهش��ت 
برگ��زار می ک��رد ت��ا تداخل��ی بین 
باش��گاه ها و تیم ملی به وجود نیاید. 
نمی توان با یک تلفن و کدخدامنشی 
بازیکنان را از یک باش��گاه گرفت و به 

تیم ملی اضافه کرد. 
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مفاد آرا 
2283 شماره 103/93/144/58موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
آقابشماره  فرزندسید  آراني   زاده  عباس  مصطفی  سید  :آقای  هیات  شماره8165  رای  1ـ 
به مساحت286/32مترمربع پالک 1237فرعی  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 9177در شش 
مجزي شده  از 235فرعي از2640   اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

2ـ رای شماره8213 هیات :آقای مسیب کمال ارانی فرزندیوسف  بشماره شناسنامه11945  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/5مترمربع پالک شماره 709فرعی مفروزومجزی 
شده از 4 فرعی از 2643 اصلی واقع درصالح آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه ازورثه عباسعلی صالح)مالک رسمی ( 

3- رای شماره 8243هیات:اقای احمدعلی صدفی ارانی  فرزندمحمد بشماره شناسنامه 697  
وخانم زهرا آب آوار آراني  فرزند احمد به شماره شناسنامه 534)بالمناصفه(در شش دانگ 
از  343فرعی  شده  مفروزومجزي  پالک926فرعي  300مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک 

شماره 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
4ـ رای شماره 8174 هیات :آقای ابوالفضل چتری بیدگلی  فرزند  غالمعلی  بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  271 به شماره شناسنامه  فرزند محمود  بیدگلی   قمری  خانم عظمی  و    8967

شده  مفروزومجزی  14فرعی  پالک  77مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
از2وقسمتی از 3فرعی ازشماره  575اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی از جوادشاطریان)مالک رسمی (
5- رای شماره   7688 هیات آقاي عباس رام فرزندمحمد حسین شماره شناسنامه 673 وخانم 
طاهره بیلدارآرانی فرزند قاسم به شناسنامه 11802)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 94/50مترمربع پالک 6 فرعی مفروزومجزی شده از1فرعی1338 اصلی در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

6ـ رای شماره  8149 هیات :آقای مهدی رام فرزندنجاتعلی بشماره شناسنامه27350 )نسبت 
به 4دانگ( وخانم  فاطمه سلطان دهقانی آرانی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 212)نسبت 
به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 163/25مترمربع پالک 7فرعی مجزي شده  
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی  از 1338 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه  از1 فرعي 

ازنجاتعلی رام )مالک رسمی(

7ـ رای شماره 8232هیات :اقای مجید صباغیان بیدگلی فرزندابوالفضل  بشماره شناسنامه 
132 )نسبت به 4دانگ( وخانم نگار دهقانی  فرزند عباس به شماره شناسنامه 614 )نسبت 
به دودانگ(ومحمود صباغیان بیدگلی فرزندابوالفضل به شماره شناسنامه 92 )نسبت به یک 
دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/90مترمربع پالک 12فرعی مفروزومجزی 

شده از1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

اله بشماره شناسنامه  8ـ رای شماره 8130هیات :آقای محمدتقی نوری بیدگلی فرزندحبیب 
401 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 299 مترمربع پالک 53فرعی مفروزو مجزی شده  

از3  فرعی از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

9ـ رای شماره 8231هیات :آقاي مهدی خدادادی آرانی فرزند  عباس بشماره شناسنامه 245 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت210مترمربع پالک8 فرعی مجزی شده از1و4و5و7فرعی 

وقسمتی از مشاعات از 1330اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره  8112هیات :آقای  محمد علی عرب زاده اراني فرزندمانده علی به شماره 
پالک  132/50مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   6190004261 شناسنامه 
7480 فرعی   مفروزومجزی شده از1178 فرعی از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازمانده علی عرب زاده آرانی وکبریا عربیان آرانی 

)مالکین رسمی(

11-رای شماره 8128هیات :آقای فاطمه مدبر فرزند علي بشماره شناسنامه 5000 شش دانگ 
از 41  از 93 فرعی  یک باب خانه به مساحت 274/50مترمربع پالک721 فرعی مجزی شده 

اصلی واقع حسن آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

12-رای شماره8216هیات :خانم زهرا صانعی آرانی  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
207 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 221/20مترمربع پالک 2018 فرعی  مجزی شده 

از 35فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه  محمد حسن  فرزند  احمد عسگری   :آقای  هیات   8214 رای شماره   -13
255در شش دانگ یک باب خانه به مساحت118مترمربع پالک 2019 فرعی  مجزی شده از 62 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره  8146 هیات :اقاي علی عباس زاهدی فر  فرزند محمود بشماره شناسنامه 
275 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 315مترمربع  پالک شماره2020 فرعی مجزی 
شره از 2638 اصلی واقع در احمداباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازحسن اکرمیان )مالک رسمی (
اراني فرزند محمد حسین بشماره  :اقای علی حاجی محمدی   15- رای شماره 8157 هیات 
شماره  پالک  111مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1099 شناسنامه 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمداباد  واقع  اصلی  از2638  شده  مجزی  2021فرعی 

وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/22                              
    رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان

مفاد آرا 
2284 شماره 103/93/117/58موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره9041هیات :آقای عباس رشیدی مفرد   فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 

اله شناسنامه 8921)بالمناصفه(در  فرزند حبیب  آرانی  اعظم  کویری  و خانم    142
از  شده   مجزي  2071فرعی  پالک  مساحت242مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع  2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه 

الواسطه ازمحمدعرفانیان وحاج علی خان داداشی)مالکین رسمی( 
2ـ رای شماره9354 هیات :آقای سعید اسماعیل بیکی فرزندمحمد آقا بشماره شناسنامه 
519 )نسبت به 4 دانگ(و خانم ناهید حکیمیان آرانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
301  )نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 164/75مترمربع پالک 
شماره 2070فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
و   فرزندعلی بشماره شناسنامه 199  ترزبان   3- رای شماره 9034هیات:اقای عباس 
شش  193)بالمناصفه(در  شناسنامه  بشماره  حبیب  فرزند  آرانی  حکیمیان  زهرا  خانم 
دانگ یک باب خانه به مساحت 197/12مترمربع پالک2069فرعي مفروزومجزي شده  از 
شماره 2638 اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازمحمدخلعتبری)مالک رسمی(
شناسنامه  احمدبشماره  فرزند  فر   وکیلی  حسین  :آقای  هیات   8786 شماره  رای  4ـ 
شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  کریمی  باهره  به4دانگ(وخانم  )نسبت   344
پالک  230/5مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  به2دانگ(  282)نسبت 
ثبتی آران  آباد بخش 3 حوزه  از 2638اصلی واقع دراحمد  2068مفروزومجزی شده 

وبیدگل
5- رای شماره   5867هیات حسینعلی اعتصام پور  فرزند مسلم شماره شناسنامه 12106 

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/97مترمربع پالک 7500 فرعی مفروزومجزی 
شده از1010فرعی از2637 اصلی درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی ازمحمدآقامومن زاده)مالک رسمی(

6ـ رای شماره  8826هیات : آقای حسین بحرینی آرانی فرزندابوتراب بشماره شناسنامه8138 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت117مترمربع پالک 7499فرعی مجزي شده از227فرعی  

از 2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 9079هیات : خانم باهره قربان پور آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 208 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197مترمربع پالک 7498فرعی مفروزومجزی شده 

از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 9363هیات :آقای مصطفی ناظر حضرتی آرانی فرزندعباس  بشماره شناسنامه 
10050و خانم طیبه حاجی علیخانی آرانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 11638)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/46مترمربع پالک 1272فرعی مفروزو مجزی شده  
از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  محمد  آقا  فرزند  آرانی  زاده  نوذر  اصغر  علی  :آقاي  8823هیات  شماره  رای  9ـ 
به شماره شناسنامه 3276  ماشاله   فرزند  آرانی  مکارپور   زینب  و خانم  شناسنامه 2617 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/80مترمربع پالک1271 فرعی مجزی 

شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  9067هیات :آقای  عبدالرضا صدفی آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
358وخانم ملیحه حاجی جمالی آرانی فرزندرضا  بشماره شناسنامه 10663)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  204مترمربع پالک 1270فرعی مفروزومجزی  شده از  

235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 9003هیات :آقای قاسم مهدی پور فرزند مهدی بشماره شناسنامه 7817 و 
خانم زهره اسالمیان فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه 9684 )بالمناصفه(شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 226/25مترمربع پالک1269فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 

2640اصلی واقع آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره7694هیات :خانم حسین نجاتی آرانی   فرزند محمد بشماره شناسنامه 
در  151)بالمناصفه(  بشماره شناسنامه  جواد  فرزند  آرانی  ابتدائی  مریم  وخانم    212
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 166مترمربع پالک 1268 فرعی  مجزی شده از 
235 فرعی از2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی ازسیدرضاعباس زاده )مالک رسمی(
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  کاشی  کریم  مجید  :آقای  هیات   9073 شماره  رای   -13
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  آرانی  اقبالیان  اعظم  خانم  و   167 شناسنامه 
پالک 1267  به مساحت124/85مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  709)بالمناصفه(در شش 
فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی ازصفرعلی قدیریان )مالک رسمی(
اله  فرزندرحمت  آرانی    محمدی  پروین  :خانم  هیات   9069 شماره   رای   -14
مترمربع  پالک  به مساحت135  باب خانه  یک  دانگ  بشماره شناسنامه  16 در شش 
شماره1266فرعی مجزی شره از235 فرعی از  2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 
3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسین اوقانی ) مالک رسمی(
15- رای شماره 9035هیات :اقای سعید مقنی  فرزنداسداله بشماره شناسنامه 9000 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 200/35مترمربع پالک شماره 1265فرعی مجزی 

شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره9050هیات :آقای حسین اکبرزاده آرانی  فرزندرضا بشماره شناسنامه 
206در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118/35مترمربع پالک 1264فرعی  مجزی 
شده  از 235 فرعی 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی ازماهرخ اکبرزاده)مالک رسمی(
بشماره  فرزندمحمد  آرانی   عموصادقی  حسن  :آقای  هیات   9042 شماره  رای   -17
به مساحت260/20مترمربع پالک 1263  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه  359در شش 
3 حوزه  بخش  آران دشت  در  واقع  2640اصلی  از  235فرعی  از  مجزی شده  فرعی  

ثبتی آران وبیدگل.
فرزند حسین   بشماره  آرانی    :اقاي محسن جوخی  هیات  رای شماره  8802   -18
شناسنامه  شماره  به  فرزنداحمد  آرانی  اف  رسول  محبوبه  و   124 شناسنامه  
پالک  146/80مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   544
شماره1262فرعی مجزی شره از 402 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 8807هیات :اقای عباس دلیری بیدگلی فرزنداصغر بشماره شناسنامه  
9833 وخانم مریم زین العابدینی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 963در شش 
شده  مجزی  1261فرعی  شماره  پالک  125مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  دشت  درآران  واقع  اصلی   2640 از  فرعی  از376 

خریداری عادی ازعباس رهبری فرد)مالک رسمی(
شماره  فرزندکتابعلی  سامله   فالحی  امیر  :آقای   8816هیات  شماره   رای  20ـ 
شناسنامه 1016 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  69مترمربع پالک 944فرعی 
مفروزومجزی  شده از  322 فرعی از 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
بشماره  اله  امان  فرزند  سامله   فالحی   کتابعلی  :آقای  9056هیات  شماره  21-رای 
شناسنامه 338 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/33مترمربع پالک943فرعی 

مجزی شده از 322 فرعی از 2645اصلی واقع وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه  فرزند رمضان   زهرا عزیزی    :خانم  هیات  22-رای شماره9348 

11698  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/22مترمربع پالک 942 فرعی  مجزی 
شده از 340 فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  رضا  فرزند  آرانی    مشرقیان  زینب  :آقای  هیات   9077 شماره  رای   -23
شناسنامه 433 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت99/45مترمربع پالک 2074فرعی 

مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
24- رای شماره  9075 هیات :آقای حسین حاجی مومنی آرانی   فرزندحسن بشماره 
شناسنامه  231 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت275/05 مترمربع  پالک 
شماره710فرعی مجزی شره از5 فرعی از  2643 اصلی واقع در صالح آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندرضا  آرانی   الدینی  شمس  علی  :اقای  9352هیات  شماره  رای   -25
شناسنامه 442 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 266/50مترمربع پالک شماره 
4625فرعی مجزی شده از 266فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی   رسولی  عمو  مهدی  :آقای  شماره9367هیات  26-رای 
شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  بانوی  مهین  وخانم  شناسنامه186  
پالک  مربع  متر   177/10 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  100)بالمناصفه(در 
از 219 فرعی 2840 اصلی واقع د ریگستان دیمکار بخش  4624فرعی  مجزی شده  

3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازعباس عمورسولی آرانی )مالک رسمی(
بشماره  علی  فرزندمانده  آرانی   قدیریان   فضه  :خانم  هیات   8803 شماره  رای   -27
شناسنامه  79در شش دانگ یک باب خانه به مساحت122/5مترمربع پالک 4623 فرعی  
مجزی شده از 205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
28- رای شماره  9372 هیات :اقاي سید احمد پورهاشمی   فرزند آقا ولی   بشماره 
شناسنامه  40 و خانم کبری احمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 8324)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/25مترمربع پالک شماره7503فرعی مجزی 
آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  مسعود  در  واقع  اصلی  از2637  فرعی   4051 از  وبیدگلشره 
29- رای شماره 8815هیات :اقا حسن المع آرانی فرزندمحمد تقی بشماره شناسنامه  

)بالمناصفه(  بشماره شناسنامه12  فرزند غالمحسین   بختیاری   زهرا  وخانم   7414
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  250مترمربع پالک شماره 7502فرعی مجزی 
شده از1178  فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شناسنامه   بشماره  فرزندحسن  منش  رزمی  محسن  :اقا  8997هیات  شماره  رای   -30
9072 وخانم زینب آرمند  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 11289)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مسا حت129/40مترمربع پالک شماره 7501فرعی مجزی شده 

از1189 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم92/2/22                              
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان

 فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي اسماعیل مرآتي فرزندعبدالکریم باارائه دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت ششدانگ یک  مفقود شدن سند  هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي 
قطعه زمین شماره 2661 / 2 واقع درفضل آباد دواصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده 
28 / 4 / 88  درصفحه 526 دفتر 325 بنام نامبرده  که سندمذکورذیل ثبت 51443 – 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رای 
2316 شماره دادنامه : 9209970350801615 شماره پرونده : 9209980350800714 
شماره بایگانی شعبه 920738خواهان بانک مهر اقتصاد – حمید نوری با وکالت خانم 
معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی چهارراه توحید ط دوم بانک ملت ساختمان 
بهسامان واحد 7 موسسه حقوقی جم  خواندگان : 1- محسن درستی 2- آقای حمید 
درش نصیر 3- آقای سعید فکار 4- آقای احمد رنجبران همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه طلب گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده بشرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه درخصوص دادخواست معصومه کریمی 
سعید   – نصیر  درش  حمید  طرفیت  به  اقتصاد   مهر  بانک  از  وکالت  وندبه  نورالدین 
محسن درستی  دائر بر مطالبه مبلغ 62000000 ریال بابت   – احمد رنجبران   – فکار 
قسمتی از وجه چک شماره 312218 عهده بانک تجارت  با احتساب خسارات دادرسی    
تاخیر تادیه ، دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک 
در ید وکیل خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت خواندگان دارد از ناحیه خواندگان 
دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313و314 
قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی  و تبصره الحاقی به ماده 2 
صدور چک خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 62000000 ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده 
و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این مرجع میباشد . م الف 1339بهرامیان – 

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

2317 شماره دادنامه : 9209970350801583 شماره پرونده : 9209980350800715 
شماره بایگانی شعبه 920739خواهان بانک مهر اقتصاد – حمید نوری با وکالت خانم 
معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی چهارراه توحید ط دوم بانک ملت ساختمان 
بهسامان واحد 7 موسسه حقوقی جم  خواندگان : آقای محمود ایروانی 2- آقای محمد 
ی  آقا   -4 المکان  مجهول  نشانی  به  همگی    خالقی  حسین  آقای   -3 عمادی  صادق 
حسین عباسی به نشانی خانه اصفهان گلخانه کوچه ارغوان مجتمع محمد واحد 2 پ 51  
خواسته : مطالبه طلب گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای 
دادگاه درخصوص دادخواست معصومه کریمی نورالدین وند  به وکالت از بانک مهر 
محمد صادق عمادی- حسین   – محمود ایروانی   – اقتصاد  به طرفیت حسین عباسی 
فقره چک  وجه سه  از  قسمتی  بابت  ریال   127500000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  خالقی   
با  ملی   بانک  عهده   788325 و  ملت  بانک  عهده  و498599   136775 های  شماره  به 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
شامل رونوشت مصدق چک  ها و گواهینامه و عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید وکیل خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت 
را  خواهان  ادعای  نیامده  عمل  به  ایرادی  و  دفاع  خواندگان  ناحیه  از  دارد  خواندگان 
وارد دانسته و به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون 
قانون صدور چک خواندگان را متضامنا  به ماده 2  الحاقی  آئین دادرسی  و تبصره 
با احتساب خسارت دادرسی  به پرداخت مبلغ 127500000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه محکوم و 
اعالم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواهی در این مرجع میباشد . م الف 1338بهرامیان – رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

2318 شماره دادنامه : 9209970350801584 شماره پرونده : 9209980350800716 
شماره بایگانی شعبه 920740خواهان بانک مهر اقتصاد – حمید نوری با وکالت خانم 
معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی چهارراه توحید ط دوم بانک ملت ساختمان 
بهسامان واحد 7 موسسه حقوقی جم  خواندگان : علی ساریخانی 2- سجاد شیبانی 
3- عباسعلی ابو ترابی 4- حسینعلی آقایی   همگی  به نشانی مجهول المکان خواسته 
: مطالبه طلب گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه 
درخصوص دادخواست معصومه کریمی نورالدین وند  به وکالت از بانک مهر اقتصاد  
سجاد شیبانی       – آقایی  حسینعلی   – ترابی  ابو  عباسعلی   – به طرفیت علی ساریخانی 
شماره  به  چک  فقره   3 وجه  از  قسمتی  بابت  ریال   105000000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر 
های 292327-466027-130360 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه 
با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و عدم پرداخت که 
حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید وکیل خواهان نیز ظهور 
در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عمل 
نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 105000000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
تادیه محکوم و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهی در این مرجع میباشد . م الف 1337بهرامیان – رئیس شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

2319 شماره دادنامه : 9209970350801865 شماره پرونده : 9209980350800422 
شماره بایگانی شعبه 920437خواهان یداله چمنزار با وکالت آقای عباس آتش به نشانی 

اصفهان چهار باغ باال مجتمع پارک پالک 606   خوانده آقای سید مهدی زرکش اصفهانی   
به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات 
به  از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت  با استعانت  اعالم و  را  پرونده ختم رسیدگی 
از  به وکالت  . رای دادگاه درخصوص دادخواست عباس آتش  نماید  صدور رای می 
یداله چمن زار  به طرفیت سید مهدی زرکش اصفهانی دائر بر مطالبه مبلغ 175000000 
ریال وجه 6 فقره سفته  به شماره های 81704-3 و -109061-7 و 6 و-091665 با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
شامل رونوشت مصدق سفته ها که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل 
سفته ها در ید وکیل خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت  نامبرده دارد و با عنایت 
به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته 
و به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 304و249 قانون تجارت خوانده را   به پرداخت مبلغ 175000000 ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی ) هزینه دادرسی و حق الوکاله (  به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم 
قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  و  بوده  غیابی  خواندگان  به  نسبت  رای صادره  مینماید 
واخواهی در این مرجع میباشد . م الف 1336بهرامیان – رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

فقدان سند مالكيت
که هویت  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرزندرضا  مهردادامیري  آقاي  اینکه  به  نظر 
مشاع  دودانگ  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
ازششدانگ پالک 728 / 32 واقع دربخش یک ثبتي شهرضاشده است که سندمالکیت 
امیري  نوراله  بنام   87 دفتر   119 درصفحه   9303 ثبت  ذیل   32  /  94 پالک  ششدانگ 
صادرگردیده وبموجب سندرسمي  4738 – 23 / 5 / 51 دفتردوشهرضابه رضاامیري 
تفکیک   92  /  5  /  13  -  -  6402 تفکیکي  مجلس  صورت  بموجب  گردیدسپس  انتقال 
پالکهاي 727 و 728 ازآن مجزي وپالک 94 جهت باقیمانده منظورگردیده که پالکهاي 
727 و 94 باقیمانده به غیرانتقال گردید چهاردانگ پالک 728 / 32 بموجب سندرسمي 
115663 - 17 / 3 / 85 دفتر4 شهرضابه سلیمه یزداني فرزندعبدالکریم اصداق شده 
شهرضابه  دفتر4   85  /  7  /  29  –  115843 سندرسمي  بموجب  دیگرآن  ودودانگ 
اینک  واقع شده  نامبرده  درسهم  که سنداولیه  گردیده  انتقال  فرزندرضا  مهردادامیري 
ماده 120آئین  دراجراي  که  است  نموده  المثني  نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
به ملک  ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت  قانون  نامه اصالحي 
مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد  اداره ثبت سند مالکیت 
نزد  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  یا سند  مالکیت  ارائه سند  .در صورت 
ارائه  به  واصل سند  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض 

دهنده مسترد مي گردد. 
   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده 
 : پرونده  شماره   9310460372100001 درخواست:  شماره   2320
 11 شعبه  احکام  اجرای    910561  : شعبه  بایگانی  شمازره    9109980351101071
آقای  له   11 910561ج  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه 
مبنی  کوفگر   حسین  آقایان  نمایندگی  با  سفالین  آجر  کارخانه  علیه  کاظمی  رمضان 
نیم  بابت  ریال   500000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال    84484404 مطالبه  بر 
بابت   1700000 مبلغ  و  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   300000 مبلغ  و  دولتی  عشر 
دستمزد کارشناس در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 93/2/28 ساعت 8 صبح 
کارخانه  تولیدی  محصول  نوع  یک  سفال  آجر  عدد  هزار  هشتاد  فروش  منظور   به 
آجر  سفالین می باشد که از جنس آجر سفال به اندازه اسمی 10-20-30 می باشد که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مصون از اعتراض طرفین بوده تعداد 
هشتاد هزار قالب آجر با توجه به نوع آجر کیفیت مقاومت شکل ظاهری وزن و ابعاد آن 
و در نظر گرفتن تمام عوامل موثر هر قالب آجر سفال بالغ بر 100 تومان و قیمت کل 
آجر های مورد مزایده به مبلغ 8000000 ریال بر آورد گردیده و برگزار نماید ضمنا 
طالبین خرید می توانند حداق 5 روز قبل از مزایده از اموال موضوع مزایده به آدرس 
اصفهان کیلو متر 25 جاده اصفهان نائین محمد ابادقهاب بازدید و کسانی میتوانند در 
مزایده شرکت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را نقدا بهمراه داشته و مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .  م  الف 

810 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
2321 در خصوص پرونده کالسه 816/92 خواهان صحت رییسی       دادخواستی 
مبنی بر پرداخت مبلغ 35000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 987883 به عهده 
بانک ملی شعبه شهرک صنعتی مورچه خورت به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی 
و  تاریخ صدور  از  تادیه  تاخیر  الوکاله وکیل وخسارت  دادرسی و حق  از هزینه  اعم 
قرار تامین خواسته  به طرفیت سعید سبحانی آزاد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 93/2/29 ساعت18 عصر 0 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخ 
خوراسگان خ 22 بهمن جنب مسجد جواد االئمه  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 1321مدیر دفتر شعبه 34 مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

خانم  وکالت  با  صرامی  احد  خواهان   1694/92 کالسه  پرونده  خصوص  2322در 
منتظمی   جواد  محمد  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  طاهری 
  8:30 93/3/28 ساعت  مورخ  روز چهارشنبه  برای  وقت رسیدگی  است.  نموده  تقدیم 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح 
تا خوانده  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  خواهان 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید. 
 اتخاذ می شود. م الف 1324مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

خانم  وکالت  با  صرامی  احد  خواهان   1695/92 کالسه  پرونده  خصوص  2324در 
مرادی شاه  اله  عطاء  آقای  به طرفیت  مطالبه وجه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  طاهری 
قریه  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/3/28 ساعت9 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف 1323مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  واال  نصیری  زینت  خواهان   913/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2323
از  مشاع  دانگ  سه  میزان  به  رسمی  سند  انتقال  به  خوانده  الزام  درخواست  بر  مبنی 
طرفیت  به  اصفهان    6 بخش   2248/2176 ثبتی  پالک  در  واقع  منزل  دانگ  شش 
شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  حسین    فرزند  جابری  عصمت 
المکان بودن  با توجه به مجهول  مورخ 93/3/24 ساعت16عصر تعیین گردیده است. 
مراتب در  دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
اول   – سجاد  درخ  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه  ارباب 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   8165756441
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 
اختالف  حل  شورای   26 شعبه  دفتر  مدیر    1322 الف  م  شود.  می  اتخاذ   مقتضی 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

2325 در خصوص پرونده کالسه 46/92 خواهان محمد صالح بیک دادخواستی مبنی 

رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  بیک    صالح  الصاحب  عبد  طرفیت  به  مطالبه   بر 
توجه  با  است.  گردیده  تعیین  ساعت16عصر   93/2/31 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
پالک  جنب ساختمان صبا –  اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور –  درخ سجاد – 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 1325مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف 

اصفهان

  



پيامبر اکرم )ص( : 
راست ترين سخن، رس��اترين پند و زيباترين حكايت، كتاب 

خدا )قرآن( است.

یكی از ویژگی های افكار منفی، طوالنی بودن و كامل 
شدن آنهاست. فكرهای منفی این قدر در ذهن باقی 
می ماند و دنبال هم می چرخد ت��ا یك ماجرای تلخ و 

منفی بزرگ در ذهن شكل بگیرد
بسیاری از ما دایم در حال س��ر و كله زدن با خودمان 
هس��تیم؛ با اف��كاری ك��ه گاه و بی گاه به س��راغمان 
 می آید. البته متاس��فانه در اغلب م��وارد این فكرها و

 گفت  و گوهای درونی چندان مثبت نیس��ت و همین 
مساله موجب می ش��ود همه فكرها و گفت  و گوهای 
درون��ی را ب��د و اس��ترس  زا بدانیم؛ چرا ك��ه معموال 
عادت داری��م خودمان را ب��ه دلیل اتفاقات گذش��ته 
محكوم  كنیم یا نگران و مضطرب اتفاقات آینده باشیم؛ 
اتفاقاتی كه هنوز پیش نیامده و مشخص نیست روزی 
به واقعیت می پیوندد یا نه. موضوع مهم این است كه 
چنین افكاری می تواند امی��د به آینده را از بین ببرد و 
فرد را برای طی مسیر زندگی، تنها و نا امید رها كند، 
اما چون اعمال ما نتیجه افكارمان اس��ت، اگر بتوانیم 
تفكراتمان را تغییر دهیم، حتما قادر خواهیم بود طور 
دیگری هم عمل كنیم و در نتیج��ه زندگی متفاوتی 
خواهیم داش��ت. پس در ای��ن مورد هم باید س��عی 
كنید و با تمرین، افكار منف��ی را به فكرهایی مثبت و 
انرژی بخش تغییر دهید.یكی از معروف ترین جمالت 
منفی كه خیلی از ما دایم ب��ا خودمان مرور می كنیم، 

این است: »من نمی توانم«. 
 تحقیقات متعدد نش��ان داده اس��ت بیش��تر نوابغ و 
دانشمندان كسانی بوده اند كه با كار و مطالعه زیاد به 
این موقعیت رسیده اند و همین موضوع ثابت می كند 
اگر می خواهید موفق ش��وید، باید دای��م به خودتان 

بگویید كه می توانید.
 مثبت اندیشی

  ه�مواره اف�كار ما بر روی احساس��ات م��ا تاثیرگذار
 است. 

اگر تصور كنید كارهایتان س��ر و س��امان ن�خواهند 
 گرفت، در ش���م�ا اح�س��اس اندوه و انفع��ال ایجاد
 می شود و از ت�الش و كوشش دست خواهید كشید.

 اگر می پ�ن�داری�د ب��رای انج��ام كارهایتان محتاج 
 كمك دیگران هس��تید، ممك�ن اس���ت اح�س��اس

 بی كفایتی و وابستگی كنید. 

 چگونه افکار منفی
 را از خود دور کنيم؟ 
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آهو در طویله خران

صیادی، یك آهوی زیبا را شكار كرد و آن را به طویله خران انداخت. 
در آن طویله، گاو و خر بسیار بود. آهو از ترس و وحشت به این طرف 
و آن طرف می گریخت. هنگام شب مرد صیاد، كاه خشك جلو خران 
ریخت تا بخورند. گاوان و خران از شدت گرسنگی كاه را مانند شكر 
می خوردند. آهو، رم می كرد و از این سو به آن سو می گریخت. گرد 

و غبار كاه او را آزار می داد.
چندین روز آهوی زیبای خوش��بو در طویله خران شكنجه می شد. 
مانند ماهی كه از آب بیرون بیفتد و در خش��كی در حال جان دادن 
باشد. روزی یكی از خران با تمسخر به دوستانش گفت: ای دوستان! 
این امیر وحشی، اخالق و عادت پادشاهان را دارد، ساكت باشید. خر 
دیگری گفت: این آهو از این رمیدن ها و جستن ها، گوهری به دست 
آورده و ارزان نمی فروش��د. دیگری گفت: ای آهو ت��و با این نازكی و 
ظرافت باید بروی بر تخت پادشاه بنشینی. خری دیگر كه خیلی كاه 
خورده بود با اشاره س��ر، آهو را دعوت به خوردن كرد. آهو گفت كه 
دوس��ت ندارم. خر گفت: می دانم كه ناز می كنی و ننگ داری كه از 
این غذا بخوری. آهو گفت: ای االغ! این غذا شایسته توست. من پیش 
از این كه به این طویله تاریك و بد ب��و بیایم، در باغ و صحرا بودم؛ در 
كنار آب های زالل و باغ های زیبا؛ از بد روزگار در اینجا گرفتار شده 
ام، اما اخالق و خوی پاک من از بین نرفته است. اگر من به ظاهر گدا 
شوم، گدا صفت نمی شوم. من الله سنبل و گل خورده ام. خر گفت: 
هرچه می توانی الف بزن. در جایی كه تو را نمی شناس��ند می توانی 
دروغ زیاد بگوی��ی. آهو گفت : من الف نمی زنم. بوی زیبای مش��ك 
در ناف من گواهی می دهد كه من راس��ت می گویم. اما شما خران 
 نمی توانید این بوی خوش را بشنوید، چون در این طویله به بوی بد

 عادت كرده اید.

شهر حکایت 

داش��تن موهای س��الم و ش��اداب آرزوی بس��یاری از مردان و 
زن��ان اس��ت. نگه��داری و نظاف��ت آنه��ا نی��ز نیازمن��د ب��ه 
 صرف زم��ان و گاهی ص��رف هزینه اس��ت. در اینج��ا برخی از 
 روش های ساده برای افزایش حجم موها به طور طبیعی را بازگو 

می كنیم.
ماساژ با روغن 

ماساژ پوست سر بس��یار مهم است. ماس��اژ مو باعث می شود 
گردش خون بهبود یابد و ریشه های مو سالم و قوی شوند.بهتر 
این اس��ت. روغن نارگیل و یا جوجوبا استفاده كنید. استفاده از 

روغن رزماری برای مبارزه با شوره سر بسیار موثر است.
نرم کننده

استفاده از نرم كننده پس از ش��امپو ضروری است. نرم كننده 
باعث می ش��ود رطوبت به رش��ته های موی كه در اثر استفاده 
 از ش��امپو خش��ك ش��ده اند بازگردد. اما به یاد داش��ته باشید

 نرم كننده به ریشه موهایتان نرس��د، حداقل ۳ - ۴ سانتی متر 
دور از پوست سر خود بزنید.

رژیم غذایی متعادل 
یك رژیم غذایی سالم و متعادل برای افزایش حجم موهای شما 
به طور طبیعی الزم و ضروری اس��ت. رژیم غذایی باید ش��امل 
ویتامین های ضروری و مواد معدنی، ویتامین B ، C ، روی، آهن 
و مس باشد. این مواد رشد مو از طریق تقویت پیاز مو خود را به 
دنبال دارند. همچنین، نوشیدن حداقل ۸ لیوان آب در طول روز 

به نگه داشتن حالت هیدراته بدن و مو كمك می كند.
 آلوئه ورا

در صورت اس��تفاده صحیح معجزه می كن��د. آلوئه ورا بهترین 
 درم��ان طبیع��ی برای كنت��رل كاه��ش ریزش مو اس��ت. ژل 
آلوئه ورا را به طور مستقیم به پوست سر بمالید و اجازه دهید به 
مدت یك ساعت بماند. سپس موهای خود را با شامپو بشویید. 

استفاده منظم از این ماده قطعا ریزش مو را كاهش می دهد. 
مواد شيميایی ممنوع

تا حد امكان س��راغ رنگ ها و مواد شیمیایی مو نروید. این مواد 
موهای شما را شكننده و ضعیف می كند و مو مستعد به ریزش 

می شود.
پرهيز از استرس

اس��ترس به عنوان مقصر اصل��ی در ریزش مو دیده می ش��ود. 
اس��ترس بیش از حد می تواند به نازک ش��دن مو و س��فیدی 
 مو منجر ش��ود. برای رهایی از ناراحتی س��راغ ی��وگا و ورزش

 بروید. 

چند راهکار ساده برای داشتن موهایی پرپشت و سالم

محقق��ان  پژوه��ش 
س��ایمون  دانش��گاه 
نش��ان  فریزركان��ادا 
می دهد ك��ه اف��راد در 
سن 2۴ س��الگی به اوج 
حركت��ی_ عملك��رد 
شناختی خود می رسند.

به نق��ل از پایگاه خبری 
sciencedaily، در 
این تحقیق، پژوهشگران آزمایش��ات علوم اجتماعی را برای 
درک زمان زوال مهارت های حركتی_شناختی مرتبط با سن 

و چگونگی جبران این رخداد انجام دادند.
در حقیقت، پژوهش��گران نوعی شیب س��رازیری زودرس را 
به س��مت پیری توصیف كرده اند. با این حال، هنوز بدن راه 

جایگزینی را برای این زوال پیدا می كند.

نش��ان  مطالع��ات 
 م��ی دهد ك��ه احتمال 
م��رگ و می��ر 16هزار 
داوطلبان ای��ن تحقیق 
ك��ه در روز كمت��ر از 
 ی��ك س��اعت چ��رت

 م��ی زدن��د، 1۴ درصد 
اف��رادی  از  بیش��تر 
 اس��ت كه در ط��ول روز 
نمی خوابند. این میزان ب��رای افردی كه مدت خواب نیمروز 
آنها، بیش از یك ساعت است، به ۳2 درصد نیز می رسد. چرت 
زدن در طول روز باعث بروز تنگی نفس می شود. در تحقیقات 
قبلی نشان داده شده بود كه چرت كمتر از ۳0 دقیقه در طول 
روز باعث افزای��ش هوش و تمركز می ش��ود، ولی این خواب 

كوتاه مشكالت تنفسی و آپنه خواب را نیز به دنبال دارد.

ب��رای خودمراقبتی و 
تامی��ن س��المت خود 
در ه��ر  و خان��واده 
روز مص��رف ۵ نوب��ت 
می��وه و س��بزی های 
خ��ام اس��تفاده كنید.

كفاش��ی  فاطم��ه 
مرك��ز  كارش��ناس 
بهداش��ت ش��ماره دو 
اصفهان ب��ا اعالم اینك��ه ۸۸ درصد م��ردم در روز كمتر از 
پنج واحد میوه و س��بزی مص��رف می كنند و ب��ه عبارت 
دیگ��ر میانگین میوه یا س��بزی مصرفی ی��ك و نیم واحد 
اس��ت، اظهار داش��ت: تقریبا از ه��ر 10 ایران��ی تنها یك 
 نفر در ط��ول روز به ان��دازه كافی میوه و س��بزی مصرف 

می كند.

 سن آغاز زوال
 حرکتی_شناختی بدن 

خواب نيمروزی وافزایش 
خطر مرگ و مير 

خودمراقبتی روزانه با 
مصرف ميوه و سبزی

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

 ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بر آورد )ريال ( تضمين )ريال( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/500/000227/127/696جاریاصالح و توسعه  شبكه آب لنجان 92-2-189

20/500/000409/871/412جاریاجرای خط انتقال آبرسانی به شهرک حمل و نقل زرين شهر  92-2-190

31/000/000609/417/245جاریاجرای شبكه فاضالب شهر فالورجان92-2-191

23/000/000442/351/790جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه 5 شهر اصفهان 92-2-192

25/000/000499/202/664جاریتوسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر اصفهان 92-2-193

14/000/0002/378/208/095عمرانلوله گذاری فاضالب شهر خوراسگان )قسمت دوم( 92-2-194
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تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
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