
مديركل مس��كن و شهرسازي 
اس��تان اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر تمام شهرهاي اين استان 
شامل طرح هاي توسعه و عمران 
ش��هري )طرح جامع( هستند و 
استان اصفهان از جمله استان هاي 

پيشرو در اين طرح است ... 

آب مصرفي 386 روستا در استان 
 اصفه��ان از طريق س��يار تأمين 
م��ي ش��ود. رگ حياتي ش��هر 
اصفهان خشك شده و كشاورزي 
در ش��رق، رو به نابودي اس��ت. 
اينها همان دغدغه هاي هس��تند 

 كه مس��ئوالن اين اس��تان را بر آن داش��ته تا تونل هاي انتقال آبي چون 
بهشت آباد و گالب را كلنگ بزنند. از سال هاي گذشته تمركز صنايع پر 

مصرفي چون فوالد و ذوب آهن ...

مديركل مسكن و شهرسازي استان اصفهان:
طرح هاي جامع و تفصيلي 80 شهر 

تصويب شد

 گناه بحران آب را بر گردن خشكسالي 
نيندازيم
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برگزاری هفته فرهنگي و گردشگری 
اصفهان در سن پطرزبورگ 

صفحه4

در ش��رايطي كه دكتر خدابخش 
مدي��ركل تربيت بدني اس��تان با 
قاطعيت اظهار م��ي دارد ورزش 
اصفه��ان »باي��د« در س��ال 94 
پايتخت ورزش ايران ش��ود و با 
تشريح كامل روند فعاليت ها براي 

اجرايي ش��دن سند راهبردي ورزش اصفهان از كليه مسئوالن هيأت هاي 
ورزشي خواسته اس��ت براي رسيدن به جايگاه رفيع و كسب مدال هاي 

جهاني...

دريغ از يك شاخه گل
سهل انگاری در هيأت جودو تا کی؟

 شهرستان    صفحه 4

در نزدیکی بندر جاسک؛
نیروی دریایی ارتش مانع قاچاق سوخت شد

 ورزش    صفحه 7

بهمن زين الدين
ماده سيزدهم كنوانسيون ژنو صراحتاً اعالم می دارد 
اشخاصی كه همراه نيروهای مسلح باشند بی آنكه 
جزء آنان باشند مانند خبرنگاران، مشمول مقررات 
كنوانس��يون می ش��وند. همچنين مطابق پروتكل 
 الحاقی 1977 به اين كنوانس��يون، حمل��ه به افراد 

غير نظامی در جنگ ممنوع است. 
سيزده سال از شهادت مظلومانه خبرنگار ايرانی در 
افغانستان می گذرد. وصف شهامت و شجاعت شهيد 
محمود صارمی بارها و بارها بيان شده است، به ويژه 
آخرين دقايق اس��ارت او در هفدهم مرداد 1377 به 

همراه ديپلمات های ايرانی. 
مزارشريف افغانستان دقايقی است كه سقوط كرده 
و محمود صارمی و همراهانش در اسارت گروهك 
مزدور طالبان هس��تند، اما او در اين موقعيت خطير 
هم از رسالت خبری خود دست برنمی دارد و خبر 
سقوط را به جهان مخابره می كند. وضعيت اسارت 
او و اعضای كنسولگری ايران در مزارشريف برای 
چندين س��اعت در پرده ای از ابهام بود و پس از آن 
خبر ش��هادت او و ديپلمات های ايرانی به دس��ت 
گروهك افراطی طالبان، منتشر شد. اگرچه با وجود 
تمام تالش ه��ای ديپلماتيك، اعتراضات جهانی و 
طرح اين مسأله در مجامع بين المللی هنوز عامالن 
اين جنايت هولناک به دادگاه كش��يده نشده اند، اما 
از بركت خون اين خبرنگار شهيد و ديپلمات های 
همراه او، دست های پنهان و آشكار سياست های 
تجاوزطلبان��ه در منطقه، برای جهانيان رو ش��د و 
افكار عمومی جهان به مظلوميت ايران اسالمی در 
قبال حوادث سياس��ی منطقه و افغانس��تان پی برد. 
به دنبال ش��هادت مظلومانه شهيد صارمی، بسياری 
 از ش��خصيت های سياس��ی، مذهبی، اجتماعی و 
به ويژه حوزه خبر و اطالع رسانی در جهان، در برابر 
اين حادثه وحش��تناک واكنش نشان دادند. از شهيد 
صارمی به حق می توان به عنوان خبرنگاری ياد كرد 

كه مظلومانه...                    
ادامه در صفحه2

خبرنگار با حرفه خود 
زندگی می کند

سرمقاله

اداره كل كمیت��ه ام��داد امام خمینی )ره( اس��تان چهارمحال و 
بختیاری درنظر دارد اجرای عملیات زيرسازی، روسازی و اجرای 
قیر mc و آسفالت توپكا و اجرای جداول بتنی جاده های واقع در 
س��امان- اردوگاه دانش آموزی شهید دكتر چمران را با برآورد 
هزينه 2/994/578/563 ريال از طريق مناقصه به پیمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد، واجدين شرايط جهت اطالع از چگونگی 
برگزاری مناقصه به نشانی اينترنتی htthp://iets.mporg.ir و 
يا به آدرس ش��هركرد- دروازه سامان- مجتمع ادارات- اداره 
كل كمیته امداد امام )ره( استان- اداره تداركات مراجعه و يا با 

شماره تلفن 03812261819 تماس حاصل نمايند.
الزم به ذكر است مهلت شركت در مناقصه از تاريخ 1390/5/16 
لغايت 1390/5/20 می باش��د و بازگش��ايی پ��اكات در تاريخ 
1390/6/1 برگزار می گردد. ضمناً كلیه هزينه های مناقصه 
 اعم از هزينه كارشناس��ی و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان چهارمحال و بختیاری

كمیته امداد امام خمینی )ره(

نوبت دوم

17 مرداد س��الروز ش��هادت محم��ود صارمي 
پرچم��دار عرصه اطالع رس��اني و خب��ر و روز 

خبرنگار به كلیه خبرنگاران مبارك باد.

17 مرداد سالروز ش��هادت محمود صارمي و 
روز خبرنگار در ماه پر بركت رمضان بر تمامی 

اصحاب رسانه مبارك باد.

روابط عمومي و امور بین الملل باشگاه فرهنگی- ورزشی 
فوالد ماهان سپاهان

روابط عمومي بانک ملی ایران
اداره امور شعب استان اصفهان
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سراسری

خبرنگار با حرفه خود زندگی می کند

جهان نما

نماينده مردم تهران، ری، شميرانات و اسالمشهر در 
مجلس شورای اسالمی افزود: در واقع كل نظام و 
قوای سه گانه بايد برگزاركننده انتخابات باشند، چرا 
كه در خيلی موارد دولت ذينفع است و نمی شود كه 

طرف ذينفع خود، برگزاركننده انتخابات باشد.
علی مطه��ری با تأكيد برض��رورت تدوين اليحه 
جامع انتخابات، گف��ت: به طوركلی تدوين چنين 
قانونی برای كشور كار الزمی است، از اين جهت 
كه برگزار كننده انتخابات نبايد تنها دولت باش��د. 
عضو فراكس��يون اصولگرايان مجل��س ادامه داد: 
برهمين اس��اس معتقدم كه بايد ي��ك ترتيبی داده 
شود كه هيأت برگزاركننده انتخابات صرفاً دولت 
نباش��د، البته دولت مجری اس��ت، ولی آن هيأت 
تصمي��م گيرنده بايد مركب از نمايندگان كل نظام 
باشد. مطهری درباره نحوه اجرای چنين تغييری در 
قانون انتخابات كش��ور،  اظهار كرد: درهرحال بايد 
چنين كاری انجام بگيرد و اگر اين موارد در اليحه 
جامع انتخابات وجود نداشته باشد، به هر حال بايد 
راه حلی پيدا ك��رد كه اين تغييرات صورت گيرد. 
وی با اشاره به تأخير دولت در ارسال اليحه جامع 
انتخابات به مجلس، گفت: حتی اگر دولت هم  اين 
اليحه را به مجلس ندهد، می شود به صورت طرح 

آن را به مجلس ارائه كرد. مصطفی پورمحمدی در 
زمان مس��ئوليت خود بر وزارت كشور در ابتدای 
دولت نه��م، از تهيه اليحه جامع انتخابات خبرداد 
كه اين اليحه از آن زمان تاكنون با وجود وعده های 
متعدد مس��ئوالن وزارت كش��ور، هنوز به مجلس 

شورای اسالمی ارائه نشده است.

اي��ن در حالی اس��ت ك��ه هفته پيش عباس��علی 
كدخدايی، س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان ضمن 
انتق��اد ازعدم تصويب قانون جامع انتخابات، گفته 
است: انتظار ما اين بود كه با تصويب قانون جامع 
انتخابات، ديگر ش��اهد تداوم برخی از مشكالت 

موجود در روند برگزاری انتخابات نباشيم.

پیشنهاد تازه علی مطهری برای برگزاری بهتر انتخابات:

نباید تنها طرف ذینفع برگزار کننده 
انتخابات باشد

یادداشتنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئي��س پلي��س مب��ارزه با م��واد مخ��در گف��ت: مأموران 
انتظامی اس��تان كرمان موفق ش��دند هش��ت ه��زار و 600 
 كيلوگرم تري��اک را در يك عمليات ويژه كش��ف و ضبط 

كنند. 
س��ردار حميدرضا حسين آبادی اظهار داشت: اين محموله 
كه به طور ماهرانه ای جاس��ازی شده بود، بامداد امروز در 
محور زاهدان – كرمان توس��ط مأموران ايس��ت و بازرسی 

كرمان كشف و ضبط شد. 
وی ادامه داد: اين محموله ترانزيتی ترياک كه در يك كانتينر 
 جاسازی ش��ده بود، با انجام اقدامات اطالعاتی - عملياتی
وي��ژه پلي��س و ب��ا رديابی اين باند، كش��ف ش��د. رئيس 
پلي��س مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در همچني��ن از كش��ف و 
 انه��دام دو بان��د ب��زرگ ترانزي��ت م��واد مخ��در خب��ر 

داد.

نيروی دريايی ارتش از قاچاق سوخت با كشتی نفتكش White Eagle ممانعت كرد. 
به گزارش واحد مركزی خبر، نفتكش White Eagle در حوالی بندر جاسك هنگام 
قاچاق س��وخت ازجانب يگان گش��ت منطقه دوم دريايی واليت، شناسايی و متوقف 
ش��د. براساس اين گزارش، كش��تی نفتكش مذكور پس از اقدام به قاچاق سوخت، با 
بی توجهی به اخطارهای يگان گشت نيروی دريايی به سمت آب های عمان فرار كرد 
كه با عكس العمل سريع نيروی دريايی ارتش مواجه شد و تيم تصرف در حال حركت 

وارد كشتی نفتكش White Eagle شده و كنترل آن را در اختيار گرفت. 
كاركنان اين نفتكش به منظ��ور اخالل در مأموريت تيم تصرف نيروی دريايی ارتش، 
موتوره��ای نفتكش را غير عملياتی كرده كه به همين س��بب يك فروند يدک كش از 
منطقه دوم دريايی واليت به موقعيت يادش��ده اعزام و نفتكش White Eagle را به 

اسكله بندر جاسك منتقل كرد.
براب��ر اظهارات ملوان��ان اين نفتكش، فرمانده آنان قب��ل از حضور تيم تصرف نيروی 
دريايی ارتش با اس��تفاده از يك فروند قايق متواری شد. نفتكش White Eagle در 
ماه های اخير به عنوان كشتی مادر در زمينه قاچاق سوخت فعاليت گسترده ای داشته 
كه ازجانب يگان گشت منطقه دوم دريايی واليت، شناسايی و در نهايت پس از توقف 

به دريابانی جاسك تحويل داده شد.

حمله تالفی جويانه هكرها به پليس آمريكا
ي��ك گروه هكر اعالم كرد: به تالفی دس��تگيری همتاي��ان خود، پايگاه های 
اينترنت��ی ده ه��ا اداره پلي��س را درآمري��كا تخريب كرده اس��ت. به گزارش 
ش��بكه خبر، اين گروه كه آنتی س��ك )ضد امنيت( نام دارد، با انتشار مطلبی 
در اينترنت اعالم كرد: با انتش��ار اطالعاتی در خصوص تخريب پايگاه های 
اينترنتی بيش از هفتاد اداره پليس محلی در اين حمالت سايبری، ادعای خود 
را ثابت خواهد كرد. اين گروه در پيامی اعالم كرد: ما مقدار زيادی اطالعات 
محرمانه منتشر می كنيم كه به طور حتم، مأموران پليس را در سراسر آمريكا 
سرافكنده، بی اعتبار و متهم خواهد كرد. به گفته اين گروه، حمالت سايبری 
ب��ه ادارات پليس در برخ��ی از ايالت های آمريكا حدود يك هفته پيش آغاز 
شد. اين گروه، اين حمالت اينترنتی را به تالفی دستگيری افراد متهم به هك 
پايگاه های اينترنتی سازمان سيا، آژانس رسيدگی به جرايم انگليس و سونی، 
انجام داده اس��ت. چندی پيش نيز هكرها )سارقان اينترنتی(، در بزرگ ترين 
حمله اينترنتی جهان، شبكه اينترنتی سازمان ملل متحد و 72 سازمان و شركت 
از كش��ورهای مختلف را از كار انداختند و اطالعات آنها را س��رقت كردند. 

اعدام مجرمان، راهكار انگليسی ها 
برای  پيشگيری از وقوع جرم 

نتايج جديدترين نظرسنجی در انگليس نشان می دهد، بيش از نيمی از مردم اين 
كشور با كاربرد مجازات اعدام برای جنايتكاران و فراهم كردن زمينه پيشگيری 
از وقوع جرائم س��نگين، موافق هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتايج 
يافته های نظرسنجی  مؤسس��ه سرويشن پل كه در شماره امروز نشريه ميل 
منتش��ر شده، نشان می دهد 53 درصد انگليسی ها خواستار اجرای مجازات 
اعدام و 34 درصد نيز مخالف اين امر هس��تند. طبق اين نظرس��نجی، از بين 
موافقان برقراری مجازات اعدام، 63 درصد مرد و 44 درصد زن هس��تند. اين 
نظرسنجی همچنين نشان می دهد 66 درصد تزريق سم، 12 درصد چوبه دار، 
5 درصد اعدام با صندلی برقی و يك درصد نيز ش��ليك گلوله را بهترين راه 
اجرای اين مجازات می دانند.  كشتار جمعی، به قتل رساندن كودكان، اقدامات 
تروريس��تی و جنايی از جمله موارد مس��تحق اعدام از نظر انگليسی هاست. 

بی اعتنايی شرکت هواپيمايی هلند 
به تحريم های آمريكا عليه ايران

 ش��ركت هواپيمايی استورک فوكر هلند به جرم نقض تحريم های آمريكا بر 
ضد ايران طی سال های اخير، به پرداخت چندين ميليون  يورو جريمه از سوی 
اين كشور محكوم شد. به گزارش فارس به نقل از تلگراف، شركت هواپيمايی 
استورک فوكر هلند به جرم نقض تحريم ها بر ضد ايران طی سال های اخير از 

سوی دولت آمريكا به پرداخت ميليون ها يورو جريمه محكوم شده است. 
بر اساس اين گزارش، شركت هواپيمايی استورک فوكر هلند بخشی از قطعات 
اصلی هواپيماهای مسافربری را كه ساخت و توليد آمريكا بوده، به ايران منتقل 
كرده است. دولت آمريكا به رغم ادعاهای حقوق بشری خود، فروش هرگونه 
هواپيمای مس��افربری و قطعات آن به ايران را ممنوع كرده اس��ت. مقام های 
شركت فوكر هلند نقض تحريم ها بر ضد ايران را به مقام های دولت آمريكا 
گ��زارش داده اند، ولی اعالم كرده اند كارمندان اين ش��ركت اطالع دقيقی از 

تشديد تحريم ها بر ضد تهران نداشته اند. 

كشف بی سابقه ترين محموله مواد مخدر
 بيش از 8/5 تن ترياک 

در تور پليس

در نزديكی بندر جاسك؛
نيروی دريايی ارتش مانع قاچاق سوخت شد

نام سازمان مناقصه گذار: سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران.
موضوع مناقصه يك مرحله اي: عبارت از انجام خدمات تنظیفي به متراژ 78040 
مترمربع، نگهداري فضاي سبز به متراژ 92300 مترمربع، انجام امور تايپ به 
تعداد 8870400 كلمه،  انجام امور دفتري و چاپ و تكثیر و تلفنخانه به مدت 
19122 ساعت كار، انجام امور حمل و نقل به مدت 60666 ساعت كار و اداره 

6 باب آبدارخانه جهت مركز چهارمحال و بختیاري به شرح اسناد مناقصه.
مهلت فروش اسناد: از تاريخ چاپ نوبت دوم حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

دوشنبه مورخ 90/05/24 مي باشد.
محل دريافت اسناد: شهركرد، خیابان فردوسي شمالي، میدان آيت اله دهكردي، 

صدا و سیماي مركز چهارمحال و بختیاري.
جاري  حساب  به  ريال   200/000 مبلغ  وجه:  واريز  نحوه  و  اسناد  قیمت 
7829114015 نزد بانك تجارت شعبه مركزي شهركرد قابل پرداخت در كلیه 

شعب بانك تجارت مي باشد.
میزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 116/000/000 ريال.

 مهلت تحويل پاكات پیشنهادي: كلیه پاكات )الف، ب و ج( بايستي به صورت درب بسته
درون يك پاكت الك و مهر شده تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 90/06/05 به 

دبیرخانه صداو سیماي مركز چهارمحال و بختیاري تسلیم گردد.
ب(  و  )الف  پاكت هاي  گشايش  زمان  پیشنهادها:  قرائت  محل  و  مناقصه  زمان 
رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 90/06/07 در دفتر معاونت محترم اداري 

و مالي سازمان واقع در تهران مي باشد.
نظر  اعالم  و  ارزيابي كیفي  بررسي  از  )ج( پس  پاكت هاي  مرحله دوم گشايش: 

كمیته فني بازرگاني انجام خواهد پذيرفت.
شركت كننده مي بايستي داراي مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذيصالح را 

براي همان سال داشته باشد.
 براي كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2221447-0381 و 0381-2220511

صدا و سیماي مركز چهارمحال و بختیاري آقاي كريمي تماس حاصل فرمائید.
* كلیه هزينه هاي آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي فراخوان
مناقصه عمومي 90/37

روابط عمومی سازمان صدا و سیماي مركز چهارمحال و بختیاری

ادامه از صفحه1
در مواجهه با تحجر در خط مقدم مبارزه با 
استكبار جهانی ايستاد و خون خود را تقديم 
رسالت خطير خبرنگاری و آگاهی بخشی 
نمود. نماد واقعی جه��ان امروز كه جهان 
ارتباطات است، »رسانه« است؛ رسانه ای 
كه می تواند در مقي��اس جهانی تأثيراتی 
اعجاب آور بر مخاطب��ان بگذارد. به نظر 
می رسد اهميت رسانه در ويژگی گسترده، 
عمق نفوذ و اثرگذاری آن باشد؛ البته تأكيد 
بر اين نكته هم ضروری است كه اهميت 
رس��انه به عنوان واقعيتی جدايی ناپذير از 
زندگی امروز ترديدی بر جای نمی گذارد 
كه مسئوالن و برنامه ريزان فرهنگی كشور 
بايد به ط��ور مداوم جايگاه رس��انه های 
كش��ور را در افكار عمومی، دستگاه های 
دولتی و حتی در قياس با فراز و فرودهای 
رس��انه های منطقه ای و جهانی بررسی 
نمايند. هيأت نظارت بر مطبوعات به عنوان 
عالی ترين نهاد تصميم گيری و تأثيرگذاری 
بر بخش��ی از رس��انه های كش��ور يعنی 
مطبوعات، از چندين س��ال پيش درصدد 
شناخت صحيح از رسانه های خارجی با 
تأكيد بر مطبوعات بوده است.مطبوعات در 
كشور ما سابقه ای نزديك به 180 سال دارد. 
با اين حال موضوع و كيفيت مطبوعات در 
اي��ران همچنان محل چالش بوده اس��ت. 
هستی و حيات مطبوعات در كشور ما پس 
از پايان دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد 
جماهير شوروی و همچنين شكل گيری 
دوران��ی كه از آن به انفج��ار اطالعات نام 
برده می شود، قابل توجه و ارزيابی است. 
در اين روند بايد تحوالت سياسی اخير و 
تغييرات اجتماعی، فرهنگی منطقه ازجمله 
برچيده شدن بساط طالبان در افغانستان و 
حزب بعث در عراق، ناكامی های اسرائيل 
غاصب در لبنان، انقالب های عربی منطقه 
و همچنين پيگيری مصرانه جهانی سازی و 
صدور اجباری مفاهيم دموكراسی و آزادی 
با قرائت آمريكاي��ی را اضافه كرد. در اين 
ميان، چرايی توس��عه نيافتگی مطبوعات 
كشور ما بس��ياری از صاحب نظران را به 
تأمل واداش��ته است. بزرگ ترين پرسشی 
كه مطرح است اين است كه نظام اسالمی 
كشور ما با شعارهای مردم ساالرانه مبتنی 
بر انديش��ه های دينی خ��ود و همچنين 
شگفتی آفرينی های پی درپی كه نگاه دنيا 
را به خود جلب كرده و الگوی كشورهای 

اسالمی منطقه شده، چرا از پتانسيل كارآمد 
مطبوع��ات به عنوان يك نقطه قوت خود 
چنان كه شايسته است، استفاده نمی كند؟ 
البته در دوره اخير، مطبوعات به دليل جذب 
فارغ التحصيالن دانش��گاهی و نيروهای 
مذهب��ی و با انگي��زه دف��اع از آرمان های 
انقالب اسالمی و همچنين ارتقای كيفيت و 
استفاده حرفه ای از تكنيك های ژورناليستی 
توانس��تند دامنه اثرگذاری و موج آفرينی 
خود را وس��عت دهند، اما آنچه در كشور 
ما و در منطقه حساس خاورميانه می گذرد، 
نيازمند آن است كه اين فعاليت به معنای 
واقعی كلمه جايگاه خود را به عنوان يك 
»حرفه« در كشور به دست آورد. متأسفانه 
فضای مطبوعاتی كشور ما هنوز با آن سطح 
از فعاليت ژورناليستی فاصله دارد كه درج 
يك س��رمقاله، مقاله، تيتر، خبر و... از يك 
روزنامه نگار بتواند موجی تحول آفرين در 
جامعه ايجاد كند. اگرچه بايد جانب انصاف 
را رعايت كرد و گفت در سال های اخير 
به خص��وص در جريان فتنه های س��ال 
1388، هوش��ياری و بصيرت مطبوعات 
و اصحاب رسانه بس��ياری از توطئه ها و 
دسايس را خنثی كرد، اما شايد بتوان گفت 
حرفه ای ترين خبر رس��انه ای سال های 
اخير در كش��ور ما، هم��ان خبری بود كه 
ش��هيد محمود صارمی دقايق��ی پيش از 
شهادت خود به جهان مخابره كرد. در واقع 
موضع غيرانفعالی او در برابر حادثه ای در 
شرف وقوع، نشان از آن دارد كه خبرنگار با 
حرفه اش كار نمی كند بلكه زندگی می كند.

اهل قلم و جامعه مطبوعاتی و رسانه های 
خبری، امروز بايد به وجود شهيد صارمی 
و ديگر ش��هدای اين حوزه و خبرنگارانی 
كه در آن س��وی مرزها، هنوز در اس��ارت 
دشمنان هستند يا در راه تحقق حاكميت 
اسالم ايثارگری كرده اند، افتخار كنند. بی 
شك رسالت خبرنگاران ايران اسالمی در 
برهه حساس كنونی كه كشور ما به شدت 
از سوی رس��انه های اس��تكبار جهانی و 
صهيونيستی مورد هجوم قرار گرفته، بسيار 
سنگين است. از سوی ديگر مسئوالن امر 
نيز بايد به اين قش��ر سختكوش كه بعضًا 
بی ادع��ا و گم نام، وظايف خود را در قبال 
جامعه، ايران اس��المی و آرمان های ملت 
واليتمدار ايفا می كنند، بذل توجه نموده و 
شأن و جايگاه واقعی اين حرفه را در كشور 

نهادينه كنند. 

نوبت اول

مرکز چهارمحال و بختیاری
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آزادی رس��انه و مطبوع��ات همانند ي��ك ضمانت نامه از 
جانب دولت ها به رس��انه های عمومی، در مقابل مواجهه 
ب��ا روندهای محدود كننده ابراز نظر در جوامع، می باش��د 
كه حقوق قانونی رسانه ها و همچنين مراجع رفع اختالف 
بين رس��انه ها و شاكيان را مشخص می كند. اين حقوق در 
بس��ياری از كش��ورها به صورت قانونی و در چهارچوب 
قوانين اساس��ی آن كش��ور تعبيه شده  اس��ت تا از آزادی 

مطبوعات حمايت به عمل بيايد.
در ارتب��اط با اطالعات دولتی، هر ك��دام از دولت ها خود 
تصميم می گيرند كدام منابع و مواد اطالعاتی عمومی و يا 
حفاظت شده باشند و نبايد از جهت حساسيت عمومی و 
يا طبقه بندی شدگی، افشا گردند. بسياری از دولت ها سعی 
در تس��لط يافتن بر قوانين مهم و يا آزادی تبادل اطالعات 
قانون��ی كه برای تعريف ح��دود و ثقور عالقه بين المللی 
كاربرد دارند، هستند تا از اين طريق ديد جهانی را منحرف 

كنند.
اصول و معیارهای اساسی 

در كشورهای توسعه يافته آزادی مطبوعات و رسانه ها بر 
اين امر تأكيد می كند كه تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و 
نوشتن در رسانه ها را دارا می باشند. اعالميه جهانی حقوق 
بشر بر اين امر تأكيد می كند كه هر كسی از نظر قانونی حق 
ابراز نظر دارد، اين قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هيچ 

گونه مداخله از جانب دولت ها و يا ذی نفعان می باشد.
اين ديدگاه به طور معمول با وسائل اطمينان دهنده قانونی 

از تم��ام رده های مختلف آزادی ب��رای تحقيقات علمی، 
انتشار، رس��انه ها همراه می ش��ود و در به تصوير كشيدن 
 عمق قوانين مخل سيستم قضايی يك كشور كه سعی در 
برهم زدن آزادی قانونی رس��انه ها دارد، می باش��د. مفهوم 
آزادی بيان گاهی با وضع قوانين معالجاتی فردی و رسانه ای 

دروغين به عنوان آزادی مطبوعات، پوشانده می شوند.
سوای تعريف های قانونی كشورها، بسياری از موسسه های 
غير دولتی معيارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت درباره 
ميزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعايت می كنند 
كه ش��امل: گزارش��گران بدون مرز تعداد روزنامه نگارانی 
كه كش��ته شده، مورد آزار قرار گرفته و يا حبس و زندانی 
ش��ده اند را مورد بررس��ی قرار می دهد. اين بررسی شامل 
ميزان انحصار طلبی تلويزيون ها و راديوها به عالوه سانسور 
و خود سانس��وری رس��انه ها و اس��تقالل كلی رسانه های 
داخلی و يا برون مرزی در مواجهه با مشكالت ايجاد شده، 

نيز می باشد.
كميته حمايت از روزنامه نگاران )CPJ( از ابزارهای روزنامه 
نگاری برای كمك به خبرنگاران استفاده می برد. اين روند 
ش��امل دنبال كردن آزادی مطبوعات از طريق موضوعاتی 

 مانند تحقيق��ات مس��تقل، ماموريت ه��ای حقيقت يابی
و تماس مستقيم با موضوعات كه شامل محل كار روزنامه 

نگاران سرتا سر جهان می باشد. 
كميته اطالعاتش در ارتباط با نقض پرونده های مربوط به 
روزنامه نگاران را با رسانه ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان 
به اشتراک می گذارد تا از اين طريق به مبارزه با بی عدالتی 
بپردازد. اين كميته همچنين پرونده های مرگ و زندانی شدن 
روزنامه نگاران را نيز دنبال می كند و كاركنان اين كميته با 
وضع معيارهای اس��توار برای هر ك��دام از پرونده ها مانند 
تحقيقات مس��تقل، تحقيق و حقيقت يابی به بررسی امور 
 پشت پرده هر كدام از قتل ها و يا زندانی شدن روزنامه نگاران

 می پردازند. 
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران

ب��دون ابزارهای قدرتمن��د مطبوعاتی و رس��انه ای كه به 
نوعی كنترل كننده فعاليت های جامعه هستند، يك كشور 
نمی تواند به حيات سالم خود ادامه دهد. پس از روی كار 
آمدن حكومت های خودكامه و ايدئولوژيست كه چنگال 
قدرتشان را در تنه تمام قوانين فرو می برند و از ايدئولوژی 
به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سياس��ی 

خود اس��تفاده می برند، حيات مطبوعات و س��المت افشا 
اطالع��ات نيز در خطر می افتد و می توان گفت رس��انه ها 
در چني��ن حكومت هايی از اولين هدف هايی می باش��ند 
كه حكومت ها س��عی در نابودی و يا سفارشی سازی آنها 

دارند.
 در ايران نيز اين سفارش��ی س��ازی در نب��ود احزاب آزاد 
و س��ازمان های كنترل كننده به س��رعت رنگی خشونت 
آمي��ز به خود گرفت��ه و در دوره های مختلف تاريخی اين 
كشور، ما ش��اهد تعطيلی روزنامه ها و به زندان افكندن و 
 كش��ته ش��دن روزنامه نگاران فعال و مدافعان حقوق بشر

 بوده ايم.
اين ها در حالی اس��ت كه در دو ماده از فصل س��وم قانون 
مطبوعات ايران تصريح شده است كه »در ايران مطبوعات 
حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پيشنهادها، توضيحات 
مردم و مس��ئوالن را با رعايت موازين اس��المی و مصالح 
جامع��ه درج و به اطالع عموم برس��انند و همچنين هيچ 
مق��ام دولتی و غيردولتی حق ن��دارد برای چاپ مطلب و 
يا مقاله ای درصدد اعمال فش��ار بر مطبوعات برآيد و يا به 
سانسور و كنترل نشريات مبادرت ورزد« شرط هميشگی 
رعايت موازين اس��المی و مصالح جامعه كه بيشتر قوانين 
ايران را دو پهلو و مبهم كرده است، در قانون مطبوعات نيز 
آمده اس��ت و از اين طريق هر كدام از مسئوالن می توانند 
بنا به اين گونه جمالت هر گونه سوء استفاده را در لباس 

قانونی از تعبير اين قوانين ببرند.

آزادی مطبوعات

در دنياي كنوني ب��ا وجود تكنولوژي هاي 
ارتباطي پيش��رفته و متعدد در امر دستيابي 
س��ريع ب��ه اطالعات و مناب��ع مختلف و با 
وج��ود درگيری و خش��ونت ك��ه به طور 
آش��كارا در بيش��تر نقاط اين ك��ره خاكي 
فراگي��ر ش��ده، كس��ب اطالع��ات موثق و 
قاب��ل اطمينان در مورد وضعيت سياس��ی، 
اجتماعی و امنيتی بشر و ميزان آوارگی آنها 
بسيار دشوار و در عين حال بسيار ضروری 
و حياتی اس��ت. خبرن��گاران از مهره هاي 

اساسي اين مهم به شمار مي روند.
يك خبرنگار بايد ب��ه واقعيت يك رويداد 
دست يابد و همواره گام به گام حوادث در 
 حوزه كاري خود حركت كند تا تحليل هاي
خود را به صورت كامل و رس��ا ارائه دهد. 
يك خبرن��گار موفق هميش��ه در انعكاس 
رخداده��ا بي طرفانه عمل م��ي كند؛ چون 
ذات خبرنگاري مبتني بر بي طرفي است و 
اينجاس��ت كه خبرنگار با رعايت اين نكته 
مهم خود را به قوانين ملزم دانسته و در اين 

مسير به اهداف خود نائل مي شود.
عالوه بر اي��ن يك خبرن��گار بايد همواره 
بي��ن  اعتمادس��ازي  و  اعتم��اد  دركس��ب 
خبرن��گار، منابع خبري و مردم خود تالش 
كن��د. در جهان حاضر ك��ه جوامع در حال 
تحول و نوزايي است قدرت درک، تجزيه 

تحليل و پيش بيني حوادث از ديگر مسائل 
اساسي اين حرفه به شمار مي رود.

حرفه خبرنگاري بي  هيچ قيد و شرطي جزء 
مشاغل س��خت و پرمخاطره است. تنها در 
سال 2004 بيش از 766 خبرنگار در اقصي 
نقاط جهان بازداش��ت شده اند و دست كم 
 1460 تن از آنان مورد ضرب و ش��تم قرار

گرفته اند.
تجاوز به حقوق مسلم يك خبرنگار اغلب 
از س��وي دولت هايي صورت مي گيرد كه 
خود را حاميان دلس��وز اي��ن افراد و حرفه 
خبرن��گاري مي دانند. اين در حالي اس��ت 
كه رس��انه هاي غوغا ساالر اين دولت ها و 
خبرنگاران وابس��ته آنان در خدمت اهداف 
پوچ خود بوده و س��عي در جنجال آفريني 
بر ضد مخالفان خود را دارند. اطالع رساني 
خبرنگاران اين بنگاه هاي س��خن پراكني به 
حدي قوي اس��ت كه اطالع��ات مورد نظر 
خود را براي مخاطبان خود ديكته نموده و 

فرصت تفكر را از مخاطب مي گيرد.
 اين امر به نوبه خود مس��ئوليت خبرنگاران 
آزاده ما را در امر اطالع رساني بيش از بيش 
محسوس مي كند. در ايران اسالمي چه در 
دوره هش��ت س��ال دفاع مقدس و چه پس 
از آن به دفعات ش��اهد از جان گذش��تگي 
خبرنگاران رشيد ميهن عزيزمان در امر تهيه 

واقعيات و دفاع از آزادگي و اسالم بوديم.
 دف��اع مقدس ملت اي��ران در مقابل تجاوز 
بيگانه فصلي تأثيرگ��ذار در تاريخ اين مرز 
و بوم اس��ت ك��ه بخش��ي از آن ما حصل 
تالش خبرنگاران، نويس��ندگان و روزنامه 
نگاران��ي بود كه ب��ا هدف اطالع رس��اني 
و ني��ز انتقال فرهن��گ اس��المي- انقالبي 
جبه��ه به اي��ن معرك��ه وارد ش��ده بودند. 
بس��ياري از اين عزيزان پ��س از جنگ نيز 
همچن��ان به آرمان هاي خ��ود وفادار مانده 
 و ب��ه ت��الش خس��تگي ناپذير خ��ود ادام

 دادند. 
محم��ود صارم��ي از جمله خبرن��گاران پر 
ت��الش و آزاده اي ب��ود ك��ه از حضور در 
خطرناكترين ميدان ها ترس به دل راه نداد 
و به رس��الت خويش تا انته��ا وفادار ماند. 
صارم��ي خبرن��گار خبرگ��زاري جمهوري 
اسالمي در سال 1377 به همراه هشت نفر 
از اعضاي كنسولگري ايران در مزارشريف 
افغانستان توسط نيروهاي افراطي طالبان به 
ش��هادت رسيد. ش��وراي فرهنگ عمومي،  
17 مردادماه 1377، سالروز شهادت محمود 
صارمي را به عنوان روز خبرنگار نامگذاري 
ك��رد. هفدهم مردادماه اين روز ارزش��مند 
اجتماع��ي بر هم��ه خبرن��گاران، روزنامه 

نگاران و نويسندگان گرامي باد.

آژیر

جامعه

فقط 5 درصد جوانان در اوقات فراغت
 کتاب مي خوانند

ذات خبرنگار مبتنی بر بی طرفی است
بيش از 50 درصد جوانان شركت كننده در 
نظر سنجي معتقد بودند كه كتاب خواني 
آنچنان در ميان جوانان رونقي ندارد. 40 
درصد جوانان كتاب هاي غير درس��ي را 
مطالعه نمي كنند بر اس��اس پيمايشي كه 
سازمان ملي جوانان در سال 87 انجام داده 
است، بيش از پنج درصد جوانان اوقات 
فراغتش��ان را با كتاب خواني پر مي كنند. 
يك��ي از دغدغه هاي خانواده ها س��پري 
كردن اوقات فراغت فرزندانش��ان است، 
چگونگي و نحوه س��پري كردن اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان براي خانواده ها 
همواره در مركز توجه قرار داشته است. 
تلويزيون، كالس هاي تقويتي، آموزشي و 
علمي، اردوهاي تفريحي گردش و تفريح 
و كتاب خواني از جمله مواردي است كه 
مورد توجه خانواده ها و جوانان اس��ت. 
برخي از جوانان معتقد هس��تند با توجه 
به اين كه در سال تحصيلي مطالعه دروس 
اصلي را دارند، ديگر نيازي به مطالعه غير 
درسي نيس��ت؛ در واقع مايل هستند به 
ورزش، گردش و تفريح بپردازند. دختر 
17 س��اله اي كه در پاركي در گوشه شهر 
مشغول خواندن و ورق زدن كتابي است، 
مي گويد: ب��ا توجه به اين ك��ه كنكوري 
هستم مجبور هس��تم در تابستان هم به 
كالس هاي كنكور بروم و بيشتر مطالعه 
كتاب هاي درسي را ادامه دهم. در ارتباط 
با خواندن كتاب هاي غير درسي و مطالعه 
متفرقه از دختر جوان سئوال مي كنم، در 
حالي كه استرس امتحان را از چشمانش 
مي توان احساس كرد، با سرعت مي گويد: 
اگر دوس��تانم كتاب داستاني را پيشنهاد 
كنند كه جذاب باش��د حتم��اً مي خوانم، 
اما اي��ن فرصت را به س��ختي مي توانم 
فراهم كنم، به اين دليل كه در مدت سال 
تحصيلي با كتاب هاي درس��ي مش��غول 
هستم و اين مسأله براي من بسيار مهم تر 
اس��ت. در كتابخانه كوچكي در يكي از 
فرهنگ سراهاي مركز شهر، پسر جواني 
كه غرق مطالعه اس��ت نظ��رم را جلب 
مي كند، به طرفش م��ي روم و در كنارش 
مي نشينم و درباره مطالعه آزاد مي پرسم در 
حالي كه سعي مي كند صدايش ديگران را 
آزار ندهد پاسخ مي دهد: در خيلي مواقع 
سعي مي كنم در اولين فرصت آزادي كه 
دارم ب��ه مطالعه كتاب هاي مورد عالقه يا 
مرور سايت هاي اينترنتي بپردازم، اما كمتر 
از تلويزيون براي پركردن وقت هاي آزادم 

استفاده مي كنم. 
پس��ر ج��وان ك��ه دانش��جوي مقط��ع 
فوق ليس��انس اس��ت، ادام��ه مي دهد و 
مي گويد: اما بيش��تر دوستانم از تماشاي 
تلويزيون و يا اينترنت استفاده مي كنند و 
خيلي همراه من به كتابخانه نمي آيند. در 
پيمايشي كه توسط سازمان ملي جوانان 

در زمين��ه برنامه هاي اوق��ات فراغت و 
كتاب خواني در سال 87 انجام شده است، 
5/5 درصد پاس��خگويان كتاب خواني را 
به عنوان نحوه گذران اوقات فراغتش��ان 
مورد اشاره قرار داده اند. ضمن اين كه در 
22 ساعت وقت آزادي كه در طول هفته 
دارند، تنها پنج درصد پاسخگويان اوقات 
فراغتشان را با كتاب خواني سپري مي كنند. 
اما در كن��ار كتاب خوان��ي از برنامه هاي 
فرهنگي هنري و اردويي نيز به اين ميزان 

استقبال كرده اند.
مقایس��ه میزان مطالعه جوانان ایراني با 

سایر کشورها صحیح نیست 
ج��الل غف��اري، مدي��ر كل پژوهش و 
آموزش نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، 
نيز درباره مطرح ش��دن ك��م بودن ميزان 
مطالعه مردم اي��ران و جوانان، مي گويد: 
نبايد در اي��ن ارتباط اغراق آميز صحبت 
كنيم، ضمن اين كه مقايسه مطالعه جوانان 
كش��ور ما با كش��ورهاي غربي درست 
نيس��ت؛ چرا ك��ه از نظر ش��اخص هاي 
فرهنگي با يكديگر متفاوت هستيم. وي 
در ادامه مي گويد: رفتارهاي اطالع جويي 
در كشور ما بسيار متفاوت است، گاهي 
اوق��ات از طري��ق فضاه��اي عمومي و 
ش��فاهي انجام مي شود، گاهي اوقات نيز 
استفاده از اطالعات مكتوب شده در قالب 

روزنامه و مجله مورد توجه است.
مرور س��ایت هاي اینترنتي نیز مطالعه 

محسوب مي شود 
وي مي گويد: حتي خواندن صفحه هاي 
چاپ��ي و ديجيت��ال، مرور س��ايت ها نيز 
نوعي مطالعه محسوب مي شود؛ جوانان 
در هنگام مرور س��ايت ها ب��ه اطالعات 
زيادي دست پيدا مي كنند. حتي خواندن 
كتاب هاي درسي و دانشگاهي كه به نوعي 
مطالعه الزامي به شمار مي رود، بدون شك 
در افزايش اطالعات علمي جوانان مؤثر 

است.
40 درصد جوانان کتاب هاي غیر درسي 

را مطالعه نمي کنند 
اس��حاقي همچنين درباره مطالعه متفرقه 
جوانان مي گويد: در نظرسنجي انجام شده 
جوانان درباره اين ك��ه غير از كتاب هاي 
درس��ي كتاب ديگ��ري نمي خوانند، 40 
درصد آنها موافق و 60 درصد مخالف اين 
امر بوده اند. به گفته اسحاقي در نظرسنجي 
صورت گرفته 54 درصدجوانان وقت آزاد 
خود را با خانواده، 29 درصد با دوستان و 
10 درصد به تنهايي س��پري مي كنند. اما 
از آنجايي كه امروزه تلويزيون، اينترنت، 
ماهواره نيز در زمينه اوقات فراغت جوانان 
س��همي را به خود اختص��اص داده اند، 
برخي معتقد هستند كه مطالعه مكتوب در 
سپري كردن اوقات فراغت جوانان داراي 

اهميت است.
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

تشكيل ستاد مبارزه با خشكسالی به 
رياست معاون اول رئيس جمهور 

معاون وزير كشور و سرپرست 
سازمان مديريت بحران كشور 
گف��ت: ب��ا دس��تور و تأكي��د 
ويژه  س��تاد  جمه��ور،  رئيس 
برای  ب��ا خشكس��الی  مبارزه 
تصميم گيری سريع برای رفع 
مشكالت خشكس��الی كشور 
به رياس��ت معاون اول رئيس 
جمه��ور تش��كيل می ش��ود. 

حس��ن قدمی اظهار داش��ت: اعتبار ويژه ای برای رفع مش��كالت 
خشكس��الی و تأمين آب ش��رب مناطق درگير خشكسالی كشور 
اختص��اص يافته اس��ت. وی تأكيد كرد: برای كاهش مش��كالت 
خشكس��الی مناطق كشور، در اين ستاد به طور ويژه تصميم گيری 
خواهد ش��د. قدمی تصريح كرد:كاهش بارندگی ها در كش��ور، به 
مناب��ع ملی، مراتع و جنگل های كش��ور آس��يب های جدی وارد 
كرده اس��ت. سرپرست س��ازمان مديريت بحران كشور، گسترش 
طرح های آبخيزداری و آبخوانداری را راهكار مناسب برای كاهش 
خس��ارت های خشكس��الی و در منابع ملی و مرات��ع عنوان كرد. 
معاون وزير كش��ور افزود: در يكی از اس��تان های كش��ور در يك 
برهه زمانی بالهای طبيعی سيل و خشكسالی رخ می دهد كه اين 
موارد، گسترش طرح های صيانت از منابع ملی را دو چندان كرده 
است. اين مسئول افزود: خشكسالی های اخير، كاهش بارندگی ها 
و تغيير اقليم به حدی است كه استان های شمالی كشور نيز درگير 
مش��كالت كم آبی شده اند. وی با اش��اره به امكان كاهش جبران 
خسارت كش��اورزان از اعتبارات حوادث غيرمترقبه گفت: كشور 
ما كش��ور بحران خيزی است و برای كاهش و جبران اين بحران ها 
الزم اس��ت از آموزش های مؤثر و روش های مناسب بهره گرفت. 
معاون وزير كش��ور و رئيس س��ازمان مديريت بحران كشور برای 
بررسی و تصميم گيری رفع مشكالت و خسارت های خشكسالی 
به شهرستان های لردگان و بروجن از توابع چهارمحال و بختياری 

سفر كرده است.

بحران کم آبی در 150 روستای لردگان
نماينده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت:بحران كم 
آبی در 150 روستايی شهرستان لردگان واقع در استان چهار محال 
بختياری بسيار جدی است. عبدالمحمد بابا احمدی ميالنی گفت: 
بسياری از زمين های كشاورزی اين حوزه انتخابيه خشك شده اند 
و متأس��فانه وضعيت كش��اورزی اين شهرستان بس��يار نامناسب 

است.
نماين��ده م��ردم ل��ردگان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اين 
شهرس��تان با توجه به ش��رايط اقليمی و آب و هوايی مناس��بی كه 
دارد، يكی از قطب های كش��اورزی در استان چهارمحال بختياری 
به ش��مار می آيد. وی ادامه داد: نياز اوليه كش��اورز برای كاشت، 
داشت و برداش��ت محصول منابع آبی است و در صورتی كه آب 
مورد نياز كشاورزان تأمين نشود، اين صنعت در شهرستان لردگان 
با مشكل های جدی روبرو می شود. بابا احمدی ميالنی افزود: ما 
در توليد محصول های كش��اورزی نظير گندم، لوبيا وجو در استان 
چهارمحال بختياری جايگاه ممتازی داريم ولی متأس��فانه به علت 
اي��ن كه اقدامات كارآمدی در اين راس��تا ص��ورت نمی گيرد اين 
مش��كل تبديل به بحران ش��ده است. عضو كميس��يون امنيت ملی 
 و سياس��ت خارجی مجل��س اظهار اميدواری ك��رد: دولت با يك 
برنام��ه ريزی كار آمد و مؤثر می توان��د بحران كم آبی اين حوزه 
انتخابيه را برطرف نمايد و بسترهای توسعه محصوالت كشاورزی 

را در اين منطقه فراهم كند.

اختصاص 20 ميليارد ريال به طرح های 
آبخيزداری چهارمحال و بختياری

مع��اون آبخي��زداری اداره كل منابع طبيع��ی چهارمحال وبختياری 
گف��ت: در حال حاضر 20ميليارد و 800ميليون ريال اعتبار از منابع 
مل��ی و 10ميليارد ريال نيز از منابع اس��تانی ب��ه اجرای طرح های 

آبخيزداری استان تخصيص يافت.
حس��ين بهرامی افزود: اعتبارات منابع ملی برای احداث س��دهای 
خاكی و س��ازه های مكانيكی دو حوزه آبخيز كارون و زاينده رود 
و اعتبارات اس��تانی برای اجرای عمليات بيولوژيكی و آبخيزداری 
در سطح هفت شهرستان اس��تان توزيع و هزينه خواهند شد. وی 
ب��ا بيان اين كه ضرورت اجرای طرح ه��ای آبخيزداری به مطالبات 
فراگي��ر و جدی مردم اس��تان چهارمحال و بختياری تبديل ش��ده 
اس��ت، گفت: ميزان مطالبات بخش آبخي��زداری بيش از اعتبارات 

تخصيص يافته است. 
بهرام��ی از انجام عملي��ات آبخيزداری به عن��وان گام های حياتی 
برای صيانت از منابع آب وخاک، كاهش خس��ارات به منابع ملی، 
حف��ظ محيط زيس��ت و احي��ای جنگل ها و مراتع ومانايی بس��تر 
توس��عه پايدار ياد كرد و برلزوم توجه مسئوالن استانی در افزايش 
اختصاص اعتب��ارات بخش آبخيزداری تأكيد ك��رد. بهرامی حفظ 
وضعيت فعلی دش��ت خانمي��رزا را از جمل��ه دغدغه های حوزه 
آبخي��زداری عنوان كرد و افزود: بودج��ه ای نزديك به يك ميليارد 
ريال از محل منابع استانی در اين بخش هزينه خواهد شد. بهرامی 
تصريح كرد: طراحی س��ازه ها در اج��رای طرح های آبخيزداری 
براس��اس مطالعات ميانگين بلند مدت بارش در راس��تای كاهش 
خس��ارات ناش��ی از باليای طبيعی نظير سيل و خشكسالی وحفظ 

طبيعت انجام خواهد گرفت.

برگزاری نمايشگاه قرآن
 از 20 مردادماه در اصفهان

هش��تمين نمايش��گاه قرآن و علوم قرآنی اصفهان كه از 20 لغايت 
26 م��رداد م��اه و همزمان ب��ا ايام م��اه مبارک رمض��ان در محل 
نمايش��گاه های بين المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان 

برپاست، كه ميزبان 175 شركت كننده خواهد بود. 
در مجموع 228 متقاضی برای ش��ركت در اين دوره از نمايش��گاه 
اع��الم آمادگی كرده اند كه مجموع متراژ درخواس��تی آنان 7000 
متر مربع بوده اس��ت. بنابر اعالم س��تاد برگزاری نمايشگاه، از اين 
تعداد 175 مشاركت كننده در مجموِع 3500 مترمربع فضای مفيد 

نمايشگاهی حضور خواهند يافت. 
بيشترين مشاركت كنندگان در بخش قرآن و فرهنگ حضور يافته 
كه ش��امل 76 مشاركت كننده هس��تند. پس از آن شركت كنندگان 
دو بخش قرآن و هنر و قرآن و انتش��ارات با 29 مش��اركت كننده 
در ه��ر بخش بيش��ترين فضای س��هم حضور در نمايش��گاه را به 
خ��ود اختصاص داده اند. ش��ش مورد در بخش ق��رآن و مذاهب 
اس��المی، 12 مؤسس��ه در حوزه قرآن و رايانه و 10 ش��ركت نيز 
در بخ��ش قرآن و پژوهش ش��ركت دارند. قرآن و فلس��فه، قرآن 
و خان��واده و ق��رآن و اديان الهی نيز ديگ��ر حوزه های ثبت نامی 
هس��تند كه در مجموع هفت ش��ركت كننده را ش��امل می شوند. 
 مش��اركت كنندگان معدود ديگری نيز در ديگر بخش ها ثبت نام 
كرده اند. هشتمين نمايشگاه قرآن و علوم قرآنی اصفهان طی ساعات 
بازدي��د 17 الی 24 ب��ه مدت هفت روز برپا و بازديد از آن رايگان 
اس��ت. وسعت اين نمايش��گاه 8500 متر مربع است و برنامه های 
 جانب��ی آن نيز با مش��اركت متولي��ان فرهنگی اس��تان برپا خواهد 

شد. 

رئیس میراث فرهنگی اردستان:
مرمت و احيای کاخ اميرآباد زواره 

نيازمند اعتبار است
رئي��س ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری اردس��تان 
گف��ت: مرمت و احي��ای كاخ اميرآباد زواره نيازمند اعتبار اس��ت. 
محمدرض��ا افالكی به آغاز عمليات مرم��ت و احيای كاخ اميرآباد 
زواره اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر از محل اعتبارات 
سال گذشته ميراث فرهنگی اردستان عمليات مرمت و احيای اين 
كاخ تاريخی آغاز شده است. وی اعتبار الزم برای مرمت و احيای 
اين اثر تاريخی را در حدود 700 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: 
اعتبارات ميراث فرهنگی شهرس��تان برای مرمت و احيای اين كاخ 
در يك مدت جوابگو نيس��ت و نيازمند اعتبارات ويژه برای مرمت 

اين كاخ هستيم. 
رئي��س ميراث فرهنگی اردس��تان تصريح ك��رد: در صورت تأمين 
اعتبار در س��ال جاری مبلغ 300ميلي��ون برای مرمت و احيای اين 
كاخ در نظر گرفته می ش��ود. وی ادام��ه داد: با پيگيری های ميراث 
فرهنگی شهرس��تان اردستان مقدمات ثبت ملی اين اثر تاريخی در 
حال انجام اس��ت. كاخ دو طبقه اميرآباد زواره در دوره ناصرالدين 
ش��اه قاجار و توس��ط مصطفی قلی خان سهام الس��لطنه راهدار و 
محافظ مس��ير كاش��ان تا كرمان در س��ال 1360 ه.ق بنا شده، اين 
كاخ دارای ح��وض خان��ه ای در وس��ط ب��ا تزيين��ات آيينه كاری 
 و گ��چ بری و س��اخت آن به س��بك خانه هايی با حي��اط كروی 

است.

فضای سبز پااليشگاه اصفهان 
بيش از حد استاندارد است

مسئول محيط زيست ش��ركت پااليش نفت اصفهان با بيان اين كه 
پااليش��گاه اصفه��ان 114/5 هكت��ار از 340 هكتار وس��عت خود 
را ب��ه فضای س��بز اختصاص داده، گفت: در حالی كه اس��تاندارد 
فضای س��بز برای پااليش��گاه ها 20 درصد مساحت كل آنها تعيين 
 ش��ده،  36 درصد اين شركت به فضای س��بز اختصاص داده شده 

است.
حس��ين صالحی با اش��اره به س��اخت واحد اس��مز معكوس در 
پااليشگاه اصفهان گفت: در اين واحد، پساب های صنعتی، تصفيه 

و دوباره در فرآيند استفاده می شود.
مس��ئول محيط زيست ش��ركت پااليش نفت اصفهان از مديريت 
پس��ماند برای جلوگيری از آلودگی خاک خب��ر داد و افزود: همه 
پس��ماندهای عادی،  خانگی و رستورانی از مبدأ تفكيك می شوند 
و پس��ماندهای صنعتی عادی مانند چوب، آهن پس از تفكيك به 

مزايده گذاشته می شود. 
صالحی به هماهنگ ش��دن پااليش��گاه اصفهان با ش��ش ش��ركت 
صنعت��ی ديگر در آينده نزديك اش��اره و خاطرنش��ان كرد: تا يك 
س��ال آينده تمامی پس��ماند هفت صنعت بزرگ در استان پس از 
جمع آوری زيرنظر سازمان محيط زيست با روش های علمی دفع 
و يا دفن می ش��ود. وی همچنين به كس��ب نامه هايی از س��ازمان 
محيط زيس��ت در س��ال های 88 و 89 مبنی بر عدم آالينده بودن 
پااليش��گاه اصفهان اش��اره ك��رد و گفت: چندی پي��ش نيز پروژه 
پيش��گيری نش��ت مواد نفتی در محدوده پااليش��گاه اجرا ش��د تا 
 خاک ه��ای اطراف را پايش و از آلودگ��ی احتمالی آنها جلوگيری 

كنيم.
صالح��ی، پروژه تعويض گازهای خاموش كننده هالون كه مخرب 
اليه ازن اس��ت را،  از ديگر طرح های زيس��ت محيطی پااليش��گاه 
برش��مرد و خاطرنشان كرد: در دو س��ال آينده با اجرای طرح های 
جامع، سعی داريم استاندارد يورو پنج در توليد سوخت های اصلی 

مانند گازوئيل و بنزين را كسب كنيم.

اس��تاندار اصفهان آمادگی استان را برای برگزاری هفته 
فرهنگی، هنری و گردشگری اصفهان در سن پطرزبورگ 
اعالم كرد و گفت: هفته فرهنگی، هنری و گردشگری 

اصفهان در سن پطرزبورگ برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان،  عليرضا ذاكر 
اصفهانی در ديدار با سركنسول روسيه در تاالر تاريخی 
اشرف استانداری اصفهان افزود: برنامه ريزی های مدونی 
ب��رای برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در كش��ورهای 

مختلف انجام شده است.

وی اظهار داش��ت: در الجزاير هفته فرهنگی، هنری و 
گردش��گری اصفهان با شكوه تمام برگزار شد كه مورد 
استقبال خوب رسانه ها و مردم اين كشور قرار گرفت. 
ذاك��ر اصفهانی با بي��ان اين كه برگ��زاری اين هفته در 
كش��ورهای مختلف سبب آشنايی مردم دنيا از فرهنگ 
و هن��ر اصفهان می ش��ود، ادامه داد: در اس��تان اصفهان 
ظرفيت و پتانس��يل های زيادی در بخش های مختلف 

وجود دارد.
وی با بي��ان اين ك��ه تبليغاتی منفی عليه كش��ور ما از 

سوی رس��انه های خارجی صورت می گيرد، ادامه داد: 
گردش��گران خارجی وقتی به ايران می آيند ديدگاه شان 
در مورد اين كش��ور تغيير و شيفته و شيدای اين كشور 
می ش��وند. اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه مستندهای 
زيادی عليه ايران از س��وی رسانه های خارجی ساخته 
می شود،  ادامه داد: آنها در صدد هستند كه در مستندهای 
خود حيات و نش��اط مردم ايران را نش��ان ندهند و به 
دنبال اخبار كذب هستند. سركنسول روسيه در اصفهان 
از برگزاری هفته فرهنگی، هنری و گردشگری اين استان 

در سن پطرزبورگ خبر داد.
علی مصطفی بيلی گفت: اين برنامه همزمان با نمايشگاه 
بزرگ خدمات جهانگردی در مهرماه س��ال جاری در 
س��ن پطرزبورگ برگزار می شود. وی خواستار معرفی 
هنر واال و فرهنگ غنی اصفهان در اين هفته شد و ادامه 
داد: در اين نمايشگاه فرش دستباف هنر ايرانی، صنايع 
دس��تی، سوغات اصفهان و ديگر ظرفيت های استان به 
معرض نمايش گذاشته می شود. بيلی اظهار داشت: اين 
هفته فرصت خوبی برای معرفی ظرفيت های استان در 
سن پطرزبورگ می باشد. سركنسول روسيه از استاندار 
اصفه��ان برای حضور در نمايش��گاه ب��زرگ خدمات 
جهانگردی دعوت كرد و ادامه داد: اين برنامه با حضور 
45 كشور دنيا در شهر سن پطرزبورگ برگزار می شود. 
سركنسول روسيه دعوت نامه استاندار سن پطرزبورگ 
را به استاندار اصفهان برای شركت در نمايشگاه خدمات 

جهانگردی تقديم نمود.
نمايش��گاه خدمات جهانگردی در تاري��خ 20 الی 22 

مهرماه سال جاری در سن پطرزبورگ برگزار می شود.

مديركل مس��كن و شهرسازی استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر تمام ش��هرهای اين استان شامل طرح های 
توس��عه و عمران شهری )طرح جامع( هستند و استان 
اصفهان از جمله اس��تان های پيشرو در اين طرح است. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل مسكن و شهرسازی 
استان، محمود محمودزاده با بيان اين كه تا سال 85 تنها 
18 شهر اس��تان دارای طرح جامع و تفصيلی بوده اند، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر تمام شهرهای اين استان 
ش��امل طرح های توسعه و عمران شهری)طرح جامع( 
هستند و استان اصفهان از جمله استان های پيشرو در اين 
طرح است. وی افزود: طرح جامع و تفصيلی 18 شهر و 
طرح جامع 62 شهر تهيه و تصويب شده است. مديركل 

مسكن و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به اين كه 
طرح جامع، پايه و اساس توسعه شهری است و در اين 
طرح ها بايد افق آينده ش��هر برای مدت 10 سال لحاظ 
ش��ود، تصريح كرد: طرح جامع 11 شهر ديگر استان با 
پيشرفت فيزيكی 85 تا 87 درصد در دست تهيه است. 
وی ب��ا بيان اين كه در حال حاضر طرح جامع هش��ت 
شهر ديگر استان  در مرحله تهيه طرح توسط مشاوران 
اس��ت، بيان داش��ت: ب��رای تهيه اين طرح ه��ا و طرح 
بازنگری تعدادی از شهرها در سال گذشته اعتباری بالغ 
بر دو ميليارد و 537 ميليون ريال اختصاص يافته است. 
محم��ودزاده تأكيد كرد: طرح تفصيلی در صورت لزوم 
منطبق بر طرح جامع تهيه می ش��ود و بايد اين طرح ها 

كامل و جامع باش��د تا در غير از موارد ضروری نيازی 
به اصالح نداشته باشيم. وی اضافه كرد: توسعه فيزيكی 
بافت شهرها، تعيين كاربری ها )نحوه استفاده از اراضی(، 
تعيين محدوده قانونی ش��هر، سطوح خدمات عمومی 
ش��هر، تعيين ميزان تراكم جمعيت، تراكم ساختمانی و 
تنظيم و كنترل شبكه معابری شهری از مهم ترين اهداف 
تهيه طرح های جامع و تفصيلی به شمار می رود. نخستين 
برنامه ها و طرح های توسعه شهری اصفهان، مربوط به 
صدها س��ال قبل بوده كه مهم تري��ن و تأثيرگذارترين 
آنها، در دوره صفويه بود كه اوج تكامل شهرس��ازی در 
ايران محس��وب می ش��ود و در نهايت موجب ايجاد و 

شكل گيری مكتب شهرسازی اصفهان شد. 

 الدن سلطانی
معاون سياسی- امنيتی اس��تانداری اصفهان در نشست 
شورای اطالع رسانی در جمع خبرنگاران گفت: كارهای 
اجراي��ی تون��ل خدنگس��تان در حال اتمام اس��ت و با 
راه اندازی اين تونل 80 ميليون مترمكعب در سال آب به 

منابع آبی زاينده رود اضافه می شود.
اسماعيلی همچنين درباره تونل سوم كوهرنگ نيز تصريح 
كرد: حفر تونل از هشت ماه قبل كمی با مشكل مواجه 
 TBM ش��د چرا كه خاک منطقه نرم بود و امكان كار با
نبود اما مشكل برطرف شد و كار به صورت دستی انجام 
می شود و تاكنون حدود 98 متر از تونل باقی مانده كه تا 
پايان سال اميد است به اتمام برسد. وی با بيان اين كه با 
آماده س��ازی تونل سوم كوهرنگ اين آب در سال 91 به 
منابع آبی استان اضافه می شود افزود: البته سد بايد ساخته 
ش��ود اما می توان گفت كه امكان آن وجود دارد كه قبل 
از احداث س��د بتوان از چند بند نزديك به 120 ميليون 

مترمكعب آب به منابع آبی زاينده رود اضافه نمود.
معاون سياسی امنيتی اس��تانداری اصفهان ضمن اشاره 
به اين كه اميدواريم ب��ه اجرای طرح های مذكور آب در 
زاينده رود جاری ش��ود درباره طرح های طوالنی مدت 
تصريح كرد: بحث انتقال آب بهش��ت آباد به اصفهان از 
جمله اين طرح هاست كه حتی سعی كرديم از اعتبارات 
ملی برای اين كار استفاده نكنيم در واقع خودمان آمادگی 

داريم كه در استان اين كار را انجام دهيم.
اس��ماعيلی گفت: كار برای كلنگ زنی طرح انتقال آب 
بهش��ت آباد آماده است البته برخی استان های همجوار 
نگرانی هايی دارند اما بايد گفت كه اجرای اين طرح به 

نفع همه است.
وی افزود: اصفهان به عنوان قطب صنعتی كشور و قلب 
جريان سازنده كش��ور همواره مطرح است و از سويی 
مهاجرپذير بودن آن نيز بر كسی پوشيده نيست و اين كه 

افراد مهاجرت كننده به اين نقطه از امكانات اين اس��تان 
استفاده می كنند بنابراين تحقق طرح انتقال آب بهشت آباد 
ضروری است. معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان 
به بحث انتقال آب از سميرم به استان اشاره كرد و گفت: 
اين طرح جزء طرح هايی است كه در ميان مدت جواب 
می دهد كه در واقع منطقه س��ميرم، دهاقان، ش��هرضا و 

اصفهان را نيز پوشش می دهد.
اسماعيلی خاطرنشان كرد: مديريتی در نحوه تخصيص 
آب زاينده رود بايد اتفاق بيفتد. البته در بحث جلوگيری 
از برداشت بی رويه از آب گام هايی برداشته شد كه از آن 
جمله می توان به كاهش 75 درصدی كش��ت پرآب در 

مناطقی از استان مثل فالورجان، مباركه و... اشاره كرد.
وی در بخش ديگر جلسه به بحث انتخابات اشاره كرد و 
گفت: انتخابات به عنوان مأموريت اوليه استان در حوزه 

سياسی در سال 90 تلقی می شود.
معاون سياسی امنيتی اس��تانداری تصريح كرد: با توجه 
به س��تاد انتخابات استان كه از تيرماه فعال شده شورای 
راهبردی برای بحث ستاد در نظر گرفته شده همچنين 
اعضا و كميته های بازرسی، حقوقی،  امنيتی، و كميته هايی 
كه در چارت ستاد انتخابات استان می باشد مشخص شده 
اس��ت. اسماعيلی برگزاری انتخابات بدون حاشيه و در 
كم��ال امنيت و آرامش را از اولويت های مهم س��ال 90 
عنوان و خاطرنش��ان كرد: امانتداری در نظام اسالمی به 
عنوان مسئول،  تالش برای مشاركت حداكثری مردم در 
انتخابات از اهداف ماست كه البته رسانه ها هم در اين امر 
با اطالع رسانی به موقع درست می توانند پشتيبان و ياور 
مس��ئوالن باشند. وی در خصوص سالن اجالس سران 
نيز گفت: بيانيه اجالس سران يك امر حيثيتی برای نظام 
ب��ه نظر می آيد و اين فرصت مانور ديپلماتيك را فراهم 
می كند چرا كه اين اجالس در س��ه س��طح كارشناسان 
عالی، وزرای امور خارجيه و سران برگزار می شود و در 

آن زمان اصفهان كانون توجه همه دنيا خواهد بود.

معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان ضمن اشاره به 
تخصيص اعتبار 250 ميلياردی به پروژه سالن اجالس 
تصريح كرد: كه 150 ميليارد آن از س��وی ش��هرداری و 
100 ميليارد ديگر از سوی دولت تخصيص می يابد كه 
البته اعتبار تخصيص داده شده از سوی دولت خارج از 
شمول در اختيار اصفهان قرار داده می شود كه تاكنون 28 

ميليارد تخصيص داده اند.
اس��ماعيلی گفت: تاكنون جلساتی با مسئوالن اجالس 
و ساير مسئوالن داشته ايم اما آنچه كه مهم است، سالن 
اجالس تنها منوط به تزريق پول نيست كه در واقع نبايد 
در فضای كار بحث های حاشيه ای مطرح باشد و كار را 

تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود: دولت حتماً تعهد خود در قبال تأمين بخشی 
از اعتب��ار تخصيصی به موضوع اجالس را اجرا خواهد 
كرد و ما نيز در مديريت استان بر آن هستيم كه اين بحث 
و س��اير مباحث اجالس را تحت حوزه خود قرار داده 

و دنبال كنيم.
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان در ادامه به ستاد 
جهاد اقتصادی استان اشاره و خاطرنشان كرد: اين ستاد 
فعاليت خود را با تشكيل جلس��ات در 11 كميته ادامه 
می دهد كه روزهای آتی سند عادی راهبردها و برنامه های 

كمی اين كميته ها منتشر می گردد.
اسماعيلی گفت: البته در حوزه های مختلف شاخص هايی 
را مشخص كرديم و پيش بينی ما بر اين است كه در امر 
س��رمايه گذاری های خارجی صد در صد رشد داريم و 

اين موضوع نيز برای بحث اشتغال هم مطرح است.
وی در خاتمه تصريح كرد: در هفته گذشته در جلسه ای 
كه در تهران برگزار شد اصفهان در جذب سرمايه گذاری 
خارجی رتبه سوم را به دست آورد. و اين بدان معناست 
كه س��رمايه گذاری در اصفهان رو به رشد است و اميد 
است امسال كارنامه ای روشن و قابل اتكا و با سند ارائه 

دهيم.

استاندار اصفهان خبر داد:

برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری اصفهان 
در سن پطرزبورگ 

مديركل مسكن و شهرسازی استان اصفهان:
طرح های جامع و تفصيلی 80 شهر تصويب شد

با راه اندازی تونل خدنگستان:
80 ميليون مترمكعب آب به منابع آبی زاينده رود اضافه می شود

اسماعیلی: اصفهان در جذب سرمايه گذاری خارجی رتبه سوم را كسب كرده است

نجات جوان 23 ساله توسط تیم 
واكنش هالل احمر تیران و كرون

 در پ��ی اع��الم گ��زارش پاي��گاه ام��داد و نج��ات ج��اده ای كردعلي��ا 
 روز جمع��ه 14 م��رداد مق��ارن ب��ا س��اعت 20:30 مبن��ی ب��ر گرفت��ار 
 ش��دن ج��وان 23 س��اله ای ك��ه قص��د صع��ود ب��ه ك��وه مرغ��اب را 
 داش��ته، تي��م واكن��ش س��ريع جمعي��ت ه��الل احم��ر شهرس��تان
تي��ران و ك��رون با تجهي��زات كامل امدادی ش��امل س��ت كوهس��تان، 
 خ��ودروی آمبوالنس و يك دس��تگاه خودروی پيكاپ ب��ه منطقه اعزام 

شدند.
پ��س از حض��ور تي��م واكنش س��ريع در منطق��ه عمليات جس��تجو و 
نج��ات آغ��از گرديد و س��رانجام پس از يك س��اعت و نيم جس��تجو 
در ارتفاع��ات ك��وه مرغاب فرد گرفتار ش��ده را پيدا نم��وده و به علت 
 مصدومي��ت وی اقدامات اوليه ام��دادی- درمانی انجام و به پايين منتقل

گرديد.

ايجاد پايگاه امداد و نجات جاده كمربندی 
خمینی شهر- نجف آباد

رئيس جمعيت هالل احمر شهرس��تان خمينی ش��هر گفت: پايگاه امداد و نجات 
در جاده كمربندی خمينی ش��هر –نجف آباد ايجاد شد. اردشير محقق با اشاره به 
آمار باالی تصادفات در جاده كمر بندی اصفهان _خمينی شهر _نجف آباد اظهار 
كرد: در سال گذشته بيش از صد مورد تصادف شديد در اين جاده گزارش شده 
كه متأس��فانه تلفات جانی بااليی به دليل نبود امكانات ام��داد وامدادگر را در پی 
داشته است. وی افزود: با همت امام جمعه، نماينده خمينی شهر وجمعيت هالل 
احمر طرح ايجاد يك پايگاه امداد و نجات ثابت در مسير فوق از مسئوالن استان 
درخواس��ت شد كه خوشبختانه در تير ماه امس��ال اين مركز جنب دانشگاه آزاد 
خمينی ش��هر و كنار جاده كمربندی افتتاح گرديد و با همكاری اورژانس به طور 
24 ساعته مشغول به فعاليت است. محقق گفت: اين برنامه يك كار استانی باهدف 
ارائه كمك های پزشكی و معيشتی برای عشاير منطقه فريدن توسط جمعيت هالل 

احمر استان اصفهان در تير ماه امسال بوده است. 

ارسال 24 تن سیمان ازشهرستان نائین به 
كاظمین برای ساخت حرم مطهر امام جواد)ع( 
24 تن س��يمان خاكستری از س��وی مردم شهرس��تان نايين برای ساخت حرم 
مطهر امام جواد)ع( ارس��ال ش��د. رئيس س��تاد بازس��ازی عتبات عاليات نايين 
گفت: حدود 24تن س��يمان خاكس��تری صادراتی توس��ط دانشگاه آزاداسالمی 
 واح��د نايي��ن و خيري��ن ب��ه حرم مطه��ر حض��رت ج��واد االئم��ه)ع( اهدا 

شد. 
مجيد حس��ن زاده اظهار داشت: اين شش��مين محموله سيمان است كه توسط 
خيرين به عتبات عاليات ارس��ال می ش��ود. به گفته وی، اين محموله سيمان به 
ارزش بيش از 23ميليون و هشتصد هزار ريال توسط ستاد عتبات عاليات نايين 

توسط يك دستگاه تريلر به حرم مطهر حضرت منتقل شد. 
حس��ن زاده افزود: اين ستاد آمادگی جذب و ارسال ديگر اقالم و مصالح مورد 
ني��از را برای بازس��ازی عتبات عاليات دارد و آماده درياف��ت هدايا و نذورات 

مردمی است.

بهره برداری پايگاه امداد هوايی 
چهارمحال و بختیاری تا پايان سال 91

سرپرس��ت س��ازمان مديريت بحران از بهره برداری رسيدن پايگاه امداد 
هوايی چهارمحال و بختياری تا پايان س��ال 91 خبر داد. حس��ن قدمی 
در بازدي��د از پايگاه امداد هوايی چهارمحال و بختياری اظهار داش��ت: 
چهارمحال و بختياری يكی از اس��تان های حادثه خيز و دارای ش��رايط 
كوهس��تانی اس��ت به همين منظور اح��داث پايگاه ام��داد هوايی در آن 
ضرورت دارد و بايد روند اجرای كار به سرعت پيش رود. وی با تأكيد 
بر سرعت احداث اين پايگاه در استان تصريح كرد: عمليات اجرايی اين 
پايگاه هوايی بايد با همكاری اس��تانداری و جمعيت هالل احمر اس��تان 
به س��رعت آغاز ش��ود به طور ی كه تا پايان س��ال 91 به بهره برداری 
برسد. به گفته وی، جمعيت هالل احمر كشور اقدامات الزم برای خريد 
هليكوپتر و تأمين نيروهای متخصص و مهندسی پرواز و ساير امكانات 

انجام خواهد داد.
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اطالع رسانی
مزایده

4/449 ش��ماره: 787/15022-2/859 پرونده اجرایی کالس��ه: 31787- 2/859 ش��ش دانگ یک 
دس��تگاه آپارتمان پالک شماره 14973 فرعی از 28 اصلی )یک هزار و هفتصد و پنجاه و یک( به 
مساحت 160/88 مترمربع با توضیح به این که تراس مسقفی به مساحت 9/52 مترمربع در قسمت 
جنوب آپارتمان قرار دارد که مس��احت آن جزء مس��احت کل منظور شده است به انضمام انباری 
شماره 14980 به مساحت 3/02 مترمربع و پارکینگ 14986 فرعی به مساحت 12/5 مترمربع واقع 
در بخش 14 اصفهان به آدرس: خانه اصفهان- خیابان گلخانه خیابان بنفشه شمالی بن بست فیروز 
مجتمع مسکونی مارال طبقه 4 آپارتمان شرقی که سند/ اسناد مالکیت آن ذیل شماره 149542 در 
صفحه 558 دفتر 818 امالک با شماره چاپی 677982 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به 
طول هفت متر دیوار و پنجره است به فضای قطعه تفکیکی 46 شرقاً به طول 22/90 متر دیواریست 
به قطعه 48 تفکیکی جنوباً اول به طول 1/10 متر دیواریست به فضای حیاط مشاعی 14997 دوم 
در دو قسمت که قسمت اول شرقی است به طول های 1/45 و 5/95 متر دیوار کوتاه تراس مسقف 
است به فضای حیاط مشاعی غرباً اول به طول 10/05 متر و 1/10 متر دیواریست به داکت مشاعی 
سوم در چهار قسمت که قسمت دوم شمالی و چهارم جنوبی است به طول های 1/5 متر و 1/09 
متر و 3/58 متر و 1/74 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی چهارم به طول 8/5 متر دیواریست 
اشتراکی با آپارتمان 14972 حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست و حدود 
انباری عبارت است از شماال به طول 1/55 متر دیواریست به دیوار پالک قطعه 46 تفکیکی شرقاً به 
طول 1/95 متر دیواریست اشتراکی با انباری 14981 جنوباً به طول 1/55 متر درب و دیواریست به 
باقیمانده پارکینگ مشاعی غرباً به طول 1/95 متر دیواری است اشتراکی با انباری 14979 و حدود 
پارکینگ عبارت است از شماالً به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به باقیمانده مشاعی شرقًا 
به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به باقیمانده پارکینگ مشاعی جنوباً به طول 5 متر خط 
مستقیم مفروض است به باقیمانده پارکینگ مشاعی غرباً به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است 
به باقیمانده پارکینگ مشاعی و با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه و راه پله مشاعی 
14996 و حیاط مش��اعی 14997 احداثی بر روی پالک 28/1751 که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق در طبقه چهارم یک مجتمع 10 واحدی )هر طبقه دو واحد( واقع شده، اعیانی مجتمع 
با اسکلت بتن آرمه- سقف تیرچه بلوک- نمای ترکیبی از آجر و سنگ پنجره های خارج آلومینیوم 
دارای آسانسور و دیوار پله ها پوشش بلکا می باشد عمر ساختمان حدود 6 سال است. آپارتمان 
با مساحت 160/88 متر مربع دارای سه اتاق خواب و سالن و آشپزخانه اپن تا سقف کاشی کف 
سرامیک- درب های داخل چوب کابینت MDF پالستر داخلی گچ و رنگ و مولتی کالر سیستم 
سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج بوده و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. پالک دارای 
انباری به مساحت 3/02 مترمربع و پارکینگ به مساحت ذ12/5 مترمربع و دارای حق السهم از عرصه 
مشاعی و سایر مشاعات مجتمع می باشد ملکی آقای جالل مشگل گشا که طبق سند رهنی شماره 
12027- 88/4/30 دفترخانه 183 اصفهان در رهن موسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان واقع می 
باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق منقضی گردیده است از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 90/6/16 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/608/800/000 
ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضم��ن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 90/5/17 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد. م الف/5297
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده اموال غیرمنقول
4/559 اجرای احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان درنظر دارد جلسه مزایده ای درخصوص 
پرونده اجرائیه کالسه 893/89ج1 له آقای محمدرضا سالمت علیه منصور سالمت مبنی بر مطالبه 
59/381/233 ریال و مبلغ 2/272/500 ریال حق االجرا در روز دوش��نبه 90/6/14 از س��اعت 9 تا 
10 صبح در محل این اجرا )اتاق 332 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش مالکیت 
مقدار 1/744 )یک و هفتصد و چهل و چهار هزارم حبه( از 38 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 
2240/4 بخش یک اصفهان سهمی آقای منصور سالمت واقع در اصفهان خیابان شهید بهشتی مقابل 
خیابان مسجد لنبان مقابل جرثقیل رحیمی کدپستی 34337-81349 که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 61/653/733 ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده، 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با مراجعه به آدرس فوق، از آن 
بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، 
برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرائی بعهده محکوم علیه می باشد. توضیح اینکه مورد مزایده 
یکباب مغازه تجاری با مساحت مفید 60/5 مترمربع عرصه، حدود 85 مترمربع اعیانی که 24 متر آن 
بالکن واقع در ضلع شرقی بوده و دیوارهای آجری باربر، سقف ها تیرآهن و طاق ضربی، سطوح 
بدنه تا 1/5 متر س��نگ و عایق اندود رنگ بلکا، کف ها س��نگ، درب ورودی به عرض 4/30 متر 
سکوریت با حفاظ کرکره ای و دارای انشعابات آب و برق می باشد و جهت انبار الستیک ماشین 
مورد اس��تفاده است و )حقوق سرقفلی و حق کسب پیشه متعلق به مستاجر می باشد( که ارزش 
مقدار 38 حبه مشاع سهمی محکوم علیه به مبلغ 1/343/194/450 ریال برآورد گردیده که مقدار 
1/744 حبه مشاع از 38 حبه در قبال 61/653/733 ریال بابت محکوم به و حق االجرا مورد مزایده 

می باشد. م الف/5609
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
5/236 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 51/213  واقع  در فودان بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم مریم ممیز فرزند احمد و غیره درجریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت 
وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1390/7/4 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به 
این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود 

در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 139/05/17                              میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
تحدید حدود اختصاصی

5/237 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 51/214  واقع  درفودان بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدعلي عادلي فرزند حسین وغیره درجریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1390/7/4 ساعت 8 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 

حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1390/05/17                             میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
مزایده

5/238 شماره: 5653 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 73-643/88 ششدانگ یک قطعه زمین 
)قطعه نود و هشت تفکیکي( به شماره پالک ثبتي 1939 فرعي مفروز و مجزي شده از شماره پالک 
1495 فرعي از 9- اصلي واقع در علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز به آدرس شهرستان 
نطنز- شهرک شهید منتظري- کوي شهید جزني- مجتمع شهید محمد منتظري که سند مالکیت آن 
در صفحه 83 دفتر 149 امالک ذیل ثبت 18614 به شماره چاپي 853124 به نام رضا احمدي خفري 
صادر و تسلیم گردیده است و محدود است شماالً به طول ده متر به شارع 8 متري شرقاً به طول 
25 متر به پالک 1940 فرعي جنوباً به طول 10 متر به کوچه احداثي غرباً به طول 25 متر به پالک 
1938 فرعي و حقوق ارتفاقي و صاحبان آن ندارد و طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري این پالک 
داراي پروانه ساختماني به شماره 3714 مورخ 1369/09/04 و داراي گواهي عدم خالف به شماره 
145 مورخ 1385/01/28 و گواهي پایان کار به شماره 3868 مورخ 1385/06/20 از شهرداري نطنز 
مي باشد و پالک فوق عبارت است از یکباب ساختمان مسکوني دو طبقه که با دیوارهاي آجري 

باربر و شناژهاي افق و قائم بتني و سقف تیرچه و بلوک احداث شده است کف اتاق ها و پذیرایي 
سرامیک و دیوارها سفیدکاري شده است. آشپزخانه با کف سرامیک و دیوارها تا سقف کاشي و 
کابینت فلزي و سرویس هاي بهداشتي و حمام با کف سرامیک و دیوارها تا سقف کاشي اجرا شده 
 اند درب هاي ورودي و پنجره هاي فلزي و درب هاي داخلي چوبي با چهارچوب فلزي قرار دارند 
حیاط فرعي به مساحت 20 مترمربع در قسمت ورودي ساختمان و حیاط اصلي در قسمت جنوبي 
با کف موزاییک و نماي سنگي واقع شده است. نماي اصلي ساختمان سنگ و پوشش بام ایزوگام 
است سیستم گرمایش بخاري گازي و سرمایش کولر آبي است مشترکات شامل دو کنتور برق تک 
فاز و دو کنتور گاز و یک کنتور آب دائر است قدمت احداث بنا حدود 6 سال مي باشد. مساحت 
اعیاني طبقه همکف و طبقه اول مطابق گواهي پایان کار مجموعاً 260 مترمربع مي باشد و طبق سند 
رهني 5298 مورخ 1385/12/8 دفتر اسناد رسمي 682 تهران در رهن مؤسسه مالي و اعتباري قوامین 
ش��عبه تهران ابتداي خیابان بیهقي خیابان 16 ش��رقي پالک 19 مي باشد از ساعت 9 الي 12 مورخ 
1390/05/31 )روز دوشنبه( در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداري 
به مزایده گذارده مي شود و مزایده از مبلغ پایه 858/000/000 ریال شروع و به هر کسي که خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب- برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمناً این آ گهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1390/05/17 )روز دوشنبه( درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز 

مزایده به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 229
شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

مزایده
5/359 اجراي احکام شعبه 22 دادگاه حقوقي )خانواده( در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایي 
کالس��ه 472/89 له خانم مینو عبدالهي فرزند منصور علیه آقاي رضا عبداللهي فرزند حس��ین با 
خواسته مطالبه مهریه به میزان بیست مثقال طالي 18 عیار و مبلغ 780/884/615 ریال بابت وجوه 
نق��دي مهریه و مبلغ 15/629/692 ریال بابت هزینه دادرس��ي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و حق االجرا در حق صندوق دولت به مبلغ 4/840/715 ریال و هزینه نشر آگهي 
و هزینه کارشناس��ي جلسه مزایده اي به منظور فروش 2 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه 
پ��الک 14458/9038 بخ��ش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، خ رزمندگان، نرس��یده به خیابان 
اصفهان ویال، انتهاي کوچه شهید دایي جعفري )شماره 14( و نرسیده به صحراي آزادان، پالک 4 
به مساحت 130/80 مترمربع در صفحه 4 دفتر 285 امالک به نام آقاي رضا عبداللهي صادر طبق 
سند مالکیت از شماال به طول 11/50 متر دیواري است به کوچه و 9/55 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالک 14458/108 غربا به طول 11/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده مرقوم و مورد ارزیابي یک باب 
خانه دو طبقه مشتمل بر دو باب انباري مجزي طبقه زیرزمین و مسکوني طبقه همکف است که در 
سمت شمال آن کوچه اي بن بست به عرض 1/85 متر و در شرق آن نیز کوچه شهید دایي جعفري 
به عرض 4/20 متر قرار دارد. مساحت عرصه طبق سند مالکیت 130/80 مترمربع است که قسمتي 
از سمت شرق آن در طرح تعویض شارع قرار خواهد گرفت و مساحت اعیان هر دو طبقه مجموعا 
140 مترمربع است. سازه ساختمان از نوع دیوارهاي بارکش از جنس آجر با مالت گل، سقف ها 
از نوع آجر و آهن روکار ساختمان از نوع آجرنما، سیستم گرمایش گاز شهري و سیستم سرمایش 
کولر آبي است و دو باب انباري مجزي در طبقه زیرزمین با ارتفاع هاي 2 و 2/30 متر احداث شده. 
طبقه همکف مسکوني شامل سه باب اتاق، آشپزخانه اي کوچک و حمام است که درب حمام به 
آشپزخانه مفتوح مي گردد. سرویس بهداشتي در حیاط احداث شده است قسمتي از کف اتاق ها با 
موزاییک و قسمتي با سیمان کفسازي شده است. دیوارها با گچ پوشش و کف آشپزخانه و حمام با 
سرامیک و دیوارهاي آن تا ارتفاق 2 متري با کاشي پوشش داده شده است. بام ساختمان با عایق ضد 
رطوبتي موسوم به ایزوگام عایق کاري شده است. داراي یک فقره انشعاب آب و گاز و یک رشته 
انشعاب برق مي باشد. که شش دانگ به مبلغ 660/000/000 ریال و ارزش دو دانگ ملکي محکوم 
علیه 220/000/000 ریال ارزیابي مي گردد. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از برگزاري مزایده در 
محل از آن پالک دیدن کرده و جهت شرکت در خرید در تاریخ 90/6/14 ساعت 9/30 صبح در 
دفتر این اجرا اتاق 109 طبقه اول ساختمان دادگستري کل استان اصفهان حاضر شوند. فروش از 
مبلغ ارزیابي شده شروع و برنده کسي خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
10 درصد مبلغ تصویبي را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واریز کرده، هزینه هاي مربوطه 

را متقبل شود. م الف/ 6580
افغاني- مدیر اجراي احکام شعبه 22 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
5/379 کالس��ه پرونده: 900721 ب 26، وقت رس��یدگي: شنبه 90/8/7 ساعت 9 صبح، خواهان: 
سکینه اسماعیلي فرزند درویش، خوانده: علي دو دانگه فرزند اسماعیل، خواسته: تقاضاي صدور 
گواهي عدم امکان سازش، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي 
به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت 
در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم رساند. م الف/ 6564
ارژندي- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
5/381 کالس��ه پرونده: 900712 ب 26، وقت رسیدگي: چهارشنبه 90/8/4 ساعت 11/30 صبح، 
خواهان: فرحناز بیات سده فرزند غالمحسین، خوانده: مرتضي بیات فرزند عطاءاله، خواسته: تقاضاي 
صدور حکم طالق. خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 

در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم رساند.م الف/ 6566 
ارژندي- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/386 شماره درخواست: 9010460352100017، شماره پرونده: 8909980352101226، شماره 
بایگاني شعبه: 891266، خواهان سمیه علینقي فرزند بهروز دادخواستي به طرفیت خوانده محمد 
پریش فرزند عبدالعلي به خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگي به شعبه بیس��ت و یکم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980352101226 ثبت گردیده 
و وقت رسیدگي آن 1390/08/07 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. 

م الف/ 6669
مدیر دفتر شعبه بیست و یکم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان
 

احضار
5/392 چون آقاي علیرضا دهقاني فرزند غالمحسین شکایتي علیه آقاي علي جابري مطلق مبني بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890971 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي 
روز 90/8/23 ساعت 9صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 6663
محسني- مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصي
5/404 شماره: 3860 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بسماحت 411/50 مترمربع بشماره 
پالک 691 فرعي از 189- اصلي واقع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده 
ثبتي بنام خانم ربابه صالحیان در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحدید حدود 
بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1390/06/08 س��اعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 

مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این 
آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا 

سي روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 54
تاریخ انتشار: 1390/5/17                                       طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

مزایده
5/405 قسمت اجراي احکام شعبه 6 محاکم حقوقي دادگستري اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 110/90 اجرایي ح/ 6 و موضوع دعوي آقاي سید طه امامي به آدرس اصفهان، خ امام 
خمیني، روبروي عاشق آباد، خ طالقاني، جنب سوپري حسیني به طرفیت آقاي محمد رسایي ف 
لهراسب به آدرس اصفهان، خ امام خمیني، روبروي عاشق آباد، خ طالقاني، جنب سوپري حسیني و 
به خواسته مطالبه مبلغ 136/245/988 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسي و خسارت تأخیر 
تأدیه و هزینه کارشناسي و نشر آگهي و مبلغ 5/500/000 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق 
دولت، جلسه مزایده اي را در تاریخ دوشنبه 1390/5/31 ساعت 9 الي 10 صبح در دادگستري استان 
اصفهان واقع در خیابان نیکبخت،  طبقه 3 اتاق 309 )قسمت اجراي شعبه 6 حقوقي( برگزار کند و 
ملک موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده از محل ملک بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسي به 
حساب 2171290210008 سپرده بانک ملي شعبه دادگستري اصفهان در تاریخ فوق الذکر در جلسه 

مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسي است که باالترین قیمت پیشنهادي را ارائه نماید.
مشخصات ملک

1- ملک موضوع مزایده عبارت اس��ت از شش دانگ اعیاني یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتي 
75/9439 بخش 14 ثبت اصفهان متعلق به آقاي محمد رسایي )محکوم علیه( واقع در اصفهان، خ 
امام خمیني، خ طالقاني، بن بست زرین،  پالک دوم، مجتمع مسکوني 3 طبقه،  طبقه اول با مشخصات 
قدرالس��هم و قدرالحصه مشاعي و سایر مشاعات به مس��احت تقریبي 130/60 مترمربع که 4/62 
مترمربع آن تراس مسقف سمت جنوب آپارتمان و مقدار 9/70 مترمربع آن بالکن پیشرفته بر روي 
فضاي حیاط خلوت مش��اعي در حد شمال اس��ت. به انضمام شش دانگ اعیاني یک باب انباري 
احداثي در پشت بام به مساحت تقریبي 3/75 مترمربع و شش دانگ یک واحد پارکینگ مسقف در 
طبقه همکف. 2- محل موردنظر ساختماني است با اسکلت بتني و سقف تیرچه و بلوک که نماي 
اصلي آن با آجر 3 سانتي متري اجرا شده است. واحد آپارتماني مذکور شامل یک هال و پذیرایي، 
تراس،  یک آشپزخانه، یک سرویس دستشویي، دو حمام و سه اتاق خواب مي باشد. پوشش سقف 
و بدنه هال و پذیرایي و اتاق هاي خواب گچ و رنگ پوشش کف اتاق ها موزاییک مي باشد. پوشش 
دیوار سرویس هاي بهداشتي، حمام و آشپزخانه نیز سرامیک بوده و جنس کابینت آشپزخانه از ام دي 
اف مي باشد. جنس چارچوب ها از آهن و درهاي داخلي و در ورودي نیز از چوب بوده و پنجره ها از 
جنس آلومینیوم و آهن و شیشه معمولي ساخته شده اند. سیستم گرمایش این واحد آپارتماني با پکیج 
و رادیاتور و سیستم سرمایش آن با کولر آبي مي باشد. قدمت بنا حدود 3 سال و واحد آپارتماني 
مذکور داراي انشعاب آب اشتراکي و گازو برق اختصاصي مي باشد. لذا با جمیع جهات، موقعیت 
محلي، وضعیت ساختمان، قدمت بنا،  نوع و کیفیت مصالح مصرفي، متراژ واحد آپارتماني و انباري 
و پارکینگ و انشعابات و موقعیت واحد مذکور در ساختمان و سایر عوامل مرتبط، قیمت ملک مبلغ 
پانصد و بیست میلیون ریال به عنوان قیمت پایه برآورد و ارزیابي گردیده است. الزم به توضیح است 

که آپارتمان مذکور در حال حاضر در تصرف محکوم علیه آقاي رسایي مي باشد. م الف/ 6729
فاني- مدیر اجراي احکام شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/406 ش��ماره دادنامه: 9009970351900687، ش��ماره پرونده: 8809980351901349، شماره 
بایگاني شعبه: 881409، خواهان: خانم حلیمه فتحي به نشاني اصفهان میدان قدس خ شیخ طوسي 
ش��رقي محله گرگان ک شهید سیف نبش کوچه الله پ 323، خوانده: آقاي حسینعلي کریمي به 
نشاني مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با بررسي 

محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي خانم حلیمه فتحي فرزند حیاتقلي بطرفیت آقاي حس��ینعلي کریمي فرزند 
محمدعلي بخواس��ته صدور گواهي عدم امکان سازش براي اجراي صیغه طالق بلحاظ مجهول 
المکان بودن و در عسر و حرج شدید قرار گرفتن زوجه و اکراه از ادامه زندگي با زوج با بذل مهریه 
و دعوي آقاي حسینعلي کریمي بطرفیت خانم حلیمه فتحي بخواسته صدور گواهي عدم امکان 
سازش با این توضیح که زوجه اظهار داشته است به دلیل ترک منزل مشترک توسط زوج و عدم 
پرداخت نفقه به اینجانب، موجب ایجاد عسر و حرج در زندگي مشترک براي من شده است و به 
دلیل ایجاد عسر و حرج کل مهریه را به زوج بذل مي نمایم و درخواست صدور حکم طالق را دارم 
دادگاه با عنایت به احراز رابطه زوجیت دائمي فیمابین برحسب کپي مصدق سند رسمي ازدواج و 
نظر به اینکه مساعي دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده است و با توجه به 
اینکه زوجه کل مهریه را در قبال طالق به زوج بذل کرده است و بذل مهریه از طرف زوجه داللت 
بر عسر و حرج زوجه در زندگي زناشویي دارد علیهذا دعوي خواهان )زوجه( ثابت است مستنداً به 
ماده 1130 قانون مدني و رأي اصراري 10/86 هیأت عمومي دیوانعالي کشور حکم بر اجبار زوج به 
طالق زوجه صادر و اعالم مي گردد. فرزندان زوجین بالغ مي باشند و نیاز به تعیین حضانت نمي باشد 
و طالق از نوع خلع مي باشد. و در دعوي زوج به طرفیت زوجه با عنایت به اینکه حکم طالق صادر 
گردیده دعوي قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر 
و اعالم مي گردد. رأي صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 6728
شیراني- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5/407 ش��ماره اجرائیه: 9010420350200104، ش��ماره پرونده: 8909980350200941، شماره 
بایگاني شعبه:  890965، بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9010090350201556 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 8909970350201745 و دادنامه اصالح��ي 90099703500200040 
محکوم علیهما 1- مرضیه س��وراني فرزند محسن و 2- مریم آقائي دارکي فرزند حسنعلي و 3- 
محمد حامدي نژاد فرزند علیدار همگي مجهول المکان محکوم هستند به: 1- متضامناً به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرس��ي و 
پرداخ��ت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان انقضاي 
قرارداد یعني 89/1/30 براساس توافق سالیانه 24 درصد لغایت اجراي حکم براساس شاخص تورم 
مربوطه در حق خواهان بانک صادرات ایران )اصفهان( به مدیریت آقاي محمدرضا عرفاني به نشاني: 
خ سعادت آباد- ساختمان بانک صادرات با وکالت خانم بهناز درمیاني محکوم مي نماید. اجراي 
احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان 
پرداخت نماید و 2- پرداخت نیم عشر دولتي در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 6727
قرباني- مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان
 

ابالغ
5/408 آگهي ابالغ وقت دادرسي به بهنام اله دادي فرزند اله مکي موضوع دادخواست مؤسسه مالي 
و اعتباري قوامین مبني بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کالسه 89-1302 ح/ 9 ثبت شعبه 
نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که در تاریخ 90/8/2 
ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شوید در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیاباً رسیدگي و 

رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 6725
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/409 آگهي ابالغ وقت دادرسي به حسین ترکان رناني فرزند صادق موضوع دادخواست مؤسسه 
مالي و اعتباري قوامین مبني بر خلع ید از پالک ثبتي 936 فرعي 15177 جدا شده از 460 فرعي 

15177 واقع در اراضي استوار باغ بخش 5 ثبت اصفهان که تحت کالسه 89-1584 ح/ 9 ثبت شعبه 
نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که در تاریخ 90/8/2 
ساعت 11/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شوید در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیاباً رسیدگي و 

رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 6722
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/410 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به مهدي حیدري اردلي فرزند هوش��نگ موضوع دادخواست 
مؤسسه مالي و اعتباري قوامین مبني بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کالسه 89-981 ح/ 9 
ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهي ش��ده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که در 
تاریخ 90/7/20 ساعت 11/30 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه 

غیاباً رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 6721
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/411 چون اولیاء متوفي مهدي نره اي شکایتي علیه آقاي حسین عزیزي فرزند صفرعلي مبني بر 
قتل عمدي و حمل و نگهداري مهمات و سالح غیرمجاز مطرح نموده که پرونده به کالسه 830001 
ب 1 این بازپرسي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگویي به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 6726
بازپرس شعبه اول مرکزي بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5/412 آگهي ابالغ وقت دادرسي به نسرین عزیزي علویجه و مصطفي عزیزي و مجید منصوري 
موضوع دادخواست تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت علي امیني مبني بر مطالبه وجه یک فقره 
چک که تحت کالسه 89-1667 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به 
علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب 
طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي درج و منتشر مي گردد. 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي ش��ود که در تاریخ 90/8/4 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگي در 
ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیاباً رس��یدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م 

الف/ 6723
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/413 آگهي ابالغ وقت دادرسي به حسن خدابخشي ریزي فرزند حسین موضوع دادخواست آقاي 
هوشنگ محمدي مبني بر مطالبه وجه بیست فقره چک که تحت کالسه 88-866 ح/ 9 ثبت شعبه 
نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 73 براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي شود که در تاریخ 90/8/9 
س��اعت 11 صبح جهت رسیدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شوید در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیاباً رسیدگي و 

رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 6724
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/414 در پرونده کالسه 900604 د2 شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي 
هادي اکبري قلعه تکي فرزند محمد صادق شکایتي علیه آقایان رامین دادخواه فرزند اکبر دایر بر 
انتقال منافع مال غیر و مصطفي داوري به اتهام معاونت در انتقال منافع مال غیر مطرح نموده که در 
جهت رسیدگي به این شعبه ارجاع گردید. حسب ماده 115 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني کامل خود 
جهت پاسخگویي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 6720
امام جمعه- دادیار شعبه دوم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

اخطار اجرایي
5/416 شماره: 89-1148 ش ح/ 26 به موجب رأي شماره 56 تاریخ 90/1/20 حوزه 26 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافت است محکوم علیه فریبا سقازاده رعنایي نام پدر: 
مرتضي نش��اني محل اقامت: اصفهان، خانه اصفهان، خ اطلس، ک آبان، ساختمان مهتاب محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسي 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 89/10/30 تا زمان اجراي دادنامه در حق محکوم له 
رضا دادخواه نام پدر: محمد، نشاني محل اقامت: اصفهان، قائمیه، فروشگاه رنگ دادخواه. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرف��ي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. م الف/ 6749
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
5/417 ش��ماره: 90-266 به موجب رأي ش��ماره 476 تاریخ 90/3/25 حوزه چهل و پنج شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قدمعلي صالحي مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سي میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسي و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 90/2/10 تا تاریخ اجراي 
حکم در حق محکوم له سجاد کریمیان نژاد نام پدر: محمدعلي نشاني محل اقامت: اصفهان،  بلوار 
کشاورز،  خیابان باغ فردوس، کوي گلها، بن بست راستین، پالک 85. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم 
نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي 
حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس 

جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 6762
شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
5/418 در خصوص پرونده کالسه 15/414/90 خواهان آقاي حکمت اله قاسمي دادخواستي مبني 
بر الزام به انتقال سند یک خط تلفن به طرفیت آقاي محمد کفعمي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
براي مورخ 90/7/16 س��اعت 17 تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 6764
شعبه 15 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 8 August 2011 محیط زیست

جنگل های لرستان
 در میان کمبود امکانات می سوزند!

محسن تیزهوش   

در حال��ی بلوط های زاگرس به راحتی در میان بی توجهی مس��ئوالن 
می سوزند که با وجود هشدار رسانه ها در گزارش های متعدد، همچنان 
لرس��تان به عنوان قلب زاگرس و بام طبیعت ای��ران، از وجود بالگرد 
امداد بی بهره اس��ت. استان لرس��تان یکی از غنی ترین رویشگاه های 
اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کش��ور اس��ت و از لحاظ 
وسعت جنگل، بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم 
کشور قرار دارد. همچنین جنگل های استان لرستان در بین استان های 
زاگرس نش��ین بعد از اس��تان فارس، در رده دوم قرار گرفته، ولی در 
سال های اخیر جنگل های این استان با تهدیدات بسیاری روبه رو بوده 
و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگل های ارزشمند در پی 

آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند. 
محروم بودن لرس��تان از تجهیزات امداد و نجات و بالگرد برای مهار 
آتش سوزی در مناطق صعب العبور، موجب شد که پس از قربانی شدن 
مناطق حفاظت شده اشترانکوه و سفیدکوه، این بار مراتع و جنگل های 
پلدختر طعمه حریق شود. این در حالی است که در لیست استان هایی 
که دارای بالگرد امدادي هس��تند، نام استان هایی به چشم می خورد که 
شاید در مقایسه با لرستان چندان نیازی به بالگرد امداد ندارند. استان 
لرستان دارای کوه های صعب العبوری است که عملیات امداد در آن به 
راحتی و بدون تجهیزات ممکن نیس��ت. 75 درصد مساحت لرستان 
را توپوگرافی ناهموار تش��کیل می دهد که بلندترین آن در رشته کوه 
اشترانکوه با ارتفاع باالی چهار هزار متر قرار دارد. این شرایط اقلیمی 
ایجاب می کند که این اس��تان دارای بالگرد امداد باش��د ولی چرا این 
احساس نیاز را مسئوالن متوجه نشده اند، معلوم نیست! سئوال اصلی 
اینجاست که آیا مهم است که امروز دلسوزان منابع طبیعی شهرستان 
پلدختر و دیگر نیروهای س��تاد حوادث، 5 س��اعت پیاده روی کنند تا 
فقط به آتش برسند و چشمانشان به آسمان باشد تا شاید امکانات از 
مرکز برسد یا نه؟! این سئواالت و ده ها پرسش دیگر امروز ذهن مردم 
لرستان را درگیر کرده است که امید می رود مسئوالن پاسخی برای آنها 

داشته باشند.

  کبک های صید شده به دامان 
طبیعت بازگشتند

کبک هایی که در استان چهارمحال و بختیاری توسط شکارچیان متخلف 
زنده گیری شده بودند، توسط محیط بانان به دامان طبیعت بازگشتند. به 
گزارش سبزپرس، عصر روز یازدهم مرداد سه کبک در منطقه حفاظت 
شده تنگ صیاد به دامان طبیعت بازگشتند. سعید یوسف پور، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: 
این کبک ها توسط مأموران یگان حفاظت، از متخلفانی که مبادرت به 
زنده گیري پرندگان وحش��ي و فروش آنها مي کردند، کشف و ضبط 
شدند. او افزود: متخلفان مذکور پس از دستگیري، جهت طی مراحل 
قانونی به محاکم قضایي معرفي ش��دند. یوسف پور با اشاره به قوانین 
فعلي در برخورد با جرایم زیست محیطي گفت: ضعف فرهنگ سازی 
و خأل قانونی بر بسیاری از جنبه های حفاظت محیط زیست تأثیر سوء 
گذاشته است و هم اکنون به عنوان یکی از دغدغه های متولیان حفاظت 
و فعاالن محیط زیس��ت مطرح اس��ت. او در رابطه با برنامه حفاظتی 
اس��تان در مناطق تحت مدیریت، اظهارداش��ت: برخي افراد سودجو 
با نادیده گرفتن ش��رایط بحراني خشکسالي، آسیب به حیات وحش 
در مناطق را چندین برابر افزایش می دهند و بر این اس��اس حفاظت 
محیط زیست استان در برخورد با اینگونه متخلفان اشد مجازات را در 
محاکم قضایی پیگیری خواهد کرد. یوسف پور با اشاره به تأثیر اقدامات 
فرهنگی و آموزشی در راستای حفاظت محیط زیست افزود: در حال 
حاضر مش��کل کمبود بودجه دربخش های آموزشی، اجرای فراگیر 
اینگونه اقدامات را محدود کرده است. این مقام مسئول استانی گفت: 
برگزاري کالس هاي آموزشي براي جوامع محلي، آموزش محیط بانان 
و چاپ کتاب و بروشور جزء اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته، 
اما در مقوله فرهنگ س��ازي، همکاری های بین بخش��ی به خصوص 

توسط متولیان فرهنگی جامعه، می تواند بسیار اثربخش باشد. 

نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

 مکان یابی نامناسب برای احداث 
کارخانه ها آسیب حداکثری به 

محیط زیست می زند
نایب رئیس فراکس��یون محیط زیست مجلس با بیان این که متأسفانه 
در کش��ور ما آس��یبی که از احداث کارخانه ها به محیط زیست وارد 
می ش��ود حداکثری اس��ت، گفت: مکان یابی مناس��بی برای احداث 
کارخانه ها و پروژه ها صورت نمی گیرد. به گزارش س��بزپرس، مهدی 
سنایی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ساخت کارخانه هایی در جنگل 
و چگونگی مکان یابی این کارخانه ها و توجه به آس��یب های احتمالی 
به محیط زیس��ت اطراف کارخانه، گفت: قاعدتاً صنعت و تکنولوژی 
در همه جهان آس��یب هایی را به محیط زیست می زند و جلوگیری از 
آسیب های آن تا اندازه ای ناگزیر است. نماینده مردم نهاوند در مجلس 
ش��ورای اس��المی ادامه داد: ایجاد هر پروژه صنعتی به محیط زیست 
صدمه می زند و وظیفه صاحبان پروژه و دولت هاست که واحد های 
صنعتی را به گونه ای احداث کنند که صدمه به محیط زیست حداقلی 
باشد. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید 
ک��رد: دولت ها و صاحبان پروژه ها بای��د تمهیداتی را پیش بینی کنند 
تا صدمه ای که از اجرای پروژه ها به محیط زیس��ت وارد می شود، تا 

حدودی جبران شود. 
مثاًل در کنار یک کارخانه سیمان یا هر کارخانه دیگری باید یک فضای 
سبزی متناسب با آن کارخانه به وجود آید تا جبران خسارات شود و 
آلودگی به حداقل برسد. سنایی افزود: متأسفانه در کشور ما آسیبی که 
از احداث کارخانه ها به محیط زیست وارد می شود حداکثری است و 
برخورد قاطعی با خاطیان صورت نمی گیرد. وی تصریح کرد: دولت 
با نظارت بیشتر بر اجرای پروژه ها و مکان یابی مناسب برای احداث 
کارخانه ها، می تواند مانع آس��یب به محیط زیست شود. سنایی با بیان 
این که فراکسیون محیط زیس��ت مجلس مذاکرات زیادی با سازمان 
محیط زیس��ت در این مورد داشته است، گفت:سازمان محیط زیست 
از ناهماهنگ��ی واحدهای دیگر در ص��دور مجوز احداث کارخانه ها 
گله دارند، بنابراین الزم می دانم دولت قاطعیت بیش��تری در برخورد 
با مواردی که بدون توجه به محیط زیس��ت، پروژه های خود را اجرا 

می کنند داشته باشد.

خبر گناه بحران آب را بر گردن خشكسالي نيندازيم
 گفتگو با هومان خاکپور 

 بخش نخست

معصومه شهباز   
آب مصرفي 386 روستا در استان اصفهان از 
طریق سیار تأمین مي شود. رگ حیاتي شهر 
شرق،  در  کشاورزي  و  شده  خشک  اصفهان 
دغدغه هاي  همان  اینها  است.  نابودي  به  رو 
هستند که مسئوالن این استان را بر آن داشته تا 
تونل هاي انتقال آبي چون بهشت آباد و گالب 
تمرکز  گذشته  سال هاي  از  بزنند.  کلنگ  را 
صنایع پر مصرفي چون فوالد و ذوب آهن در 
اصفهان و در پي آن رشد بي امان این شهر، 
کوهرنگ  آب  انتقال  تونل هاي  احداث  سبب 
آب مصرفي صنعت  تأمین  زاگرس جهت  از 

و شرب شد.
آن سوتر، در حالي که آب در پشت سدهاي 
معرض  در  و  بختیاري  و  چهارمحال  استان 
در  روستا   200 از  بیش  شده،  ذخیره  تبخیر 
مي  آبرساني  تانکر،  با  بختیاري  و  چهارمحال 
شوند. معظل بیکاري در این استان، وابستگي 
زده  دامن  را  زاگرس  جنگل هاي  به  معیشتي 
سو  یک  از  جنگل ها  این  حاضر  حال  در  و 
با  دیگر  سویي  از  و  دام  و  انسان  دخالت  با 
غرق شدن در دریاچه سدها متزلزل شده اند؛ 
جنگل هایي که به گفته کارشناسان 40 درصد 

از آب کشور را تأمین مي کند. 
با وضعیتي که جنگل هاي زاگرس دارند، نباید 
از  دور  اي  پدیده  کشور  در  آبي  بي  بحران 
انتظار باشد. بحراني که مسئوالن، خشکسالي 
به راستي  آیا  اما  را دلیل اصلي آن مي دانند، 
کل  در  آب  بحران  اصلي  دلیل  خشکسالي 
کشور و خصوصًا در استان هاي چهارمحال و 
این خصوص  در  است؟  اصفهان  و  بختیاري 
فعال محیط زیست و منابع طبیعي به خبرنگار 
زاینده رود گفت: سرزمین ما در نوار خشک 
دارد،  قرار  شمالي(  درجه   35 نوار  زمین) 
یک  سرزمین  این  براي  خشکسالي  بنابراین 
به شمار مي آید. در واقع  پدیده کاماًل طبیعي 
یک  دارد،  وجود  ترسالي  که  سال هایي  باید 
صورت  به  و  باشد  غریب  و  عجیب  مقدار 
کنیم،  برخورد  آن  با  طبیعي  غیر  پدیده  یک 
به گونه اي شده که هرگاه  االن  متأسفانه  ولي 
را  چیز  همه  شود،  مي  ایجاد  بحراني  شرایط 
است  درست  مي اندازیم.  خشکسالي  گردن 
درکل  را  آب  بحران  وضعیت  که خشکسالي 
کشور تشدید کرده، ولي واقعیت این است که 
بلکه  نیست،  بر گردن خشکسالي  گناه اصلي 
باید گفت گناه اصلي به گردن مدیریت غلط 

ما در حوزه منابع آبي است.
حال ايران خوب نيست

مثل  استاني  در  وقتي  افزود:  ادامه  در  وي 
چهارمحال و بختیاري و در کوه هاي زاگرس 
درصد   40 به  نزدیک  که  باال  آبي  ظرفیت  با 
بحران  با  کند  مي  تأمین  را  کشور  آبي  منابع 
وضعیت  که  وقتي  شویم،  مي  مواجه  آب 
اش  نتیجه  باشد،  بحراني  زاگرس  جنگل هاي 
دچار  ما  کشور  کل  که  بود  خواهد  مشخص 
حال  وقت  هر  یعني  شد.  خواهد  مشکل 
مي  باشد،  زاگرس خوب  عمومي جنگل هاي 
خوب  هم  ایران  کشور  حال  که  گفت  شود 
 90 با  ما  هاي  جنگل  حاضر  حال  در  است. 
درصد دخالت هاي انساني، وضعیت اسفباري 
مطالعه  با  که  زاگرس  مهم  شناسه  دو  دارند. 
دقیق بررسي شده، این است که در زاگرس در 
میانگین  از  ها  ارتفاع درخت  اخیر  چند ساله 
12 متر به 8 متر رسیده و بالغ بر 75 درصد از 
رویشگاه هاي زاگرس، تاج پوش آنها کمتر از 
25 درصد شده است و این نشان مي دهد که 

وضعیت جنگل هاي ما وخیم است.
هر درخت، يك سد كوچك

این فعال محیط زیست تأکید کرد: شاید االن 

دیگر وقت آن رسیده باشد که پرده پوشي ها 
کنار گذاشته شود. واقعیت ها را باید به مردم 
اینکه خیلي  از  قبل  تا  نظام گفت  و مسئوالن 
به  برود،  دست  از  فرصت ها  و  بشود  دیر 
راهکارهایي برسیم که بتوانیم این ذخیره ها را 

حفظ بکنیم.
وسعت  هکتار  میلیون   6 به  اشاره  با  خاکپور 
 10 ساالنه  تنها  گفت:  زاگرس  جنگل هاي 
میلیارد تومان به صیانت از جنگل هاي زاگرس 
در  که  صورتي  در  شود،  مي  داده  اختصاص 
بالغ  ساالنه  سدسازي  بخش  در  حوزه  همین 
نتیجه  مي شود؛  هزینه  تومان  میلیارد  بر500 
این نگاه حاکم بر طبیعت سرزمین ما، تشدید 
آن  با  االن  ما  که  است  خشکسالي  بحران 

روبه رو هستیم.
وي در ادامه یادآور شد: هر یک از درخت هاي 
جنگل ما به عنوان یک سد کوچک عمل مي 
کنند و آب را در دل زمین براي ما نگهداري 
شدت  به  زیرزمیني  آب  سفره هاي  کنند.  مي 
افت کرده اند. استان چهارمحال و بختیاري به 
را  از وسعت کشور  که یک درصد  این  رغم 
داراست،10 درصد از منابع آب کشور در این 

استان تأمین مي شود.
تا 10یا 15 سال  این که شاید  به  اشاره  با  او 
و  چهارمحال  مردم  براي  خشکسالي  پیش 
بختیاري تعریفي نداشت، گفت: هیچ کس باور 
نمي کرد که روزي فرزندان آنان خشکسالي را 
تعریف کنند، ولي متأسفانه در حال حاضرآب 
بالغ بر200 روستا در این استان با تانکر تأمین 
روستاها  این  که  است  این  جالب  شود.  مي 
جایي  دارند؛  قرار  لردگان  منطقه  در  عمدتًا 
دارد.  را  استان  جنگل هاي  از  نیمي  تقریباً  که 
جنگل هاي  هکتار  هزار   300 حدود  از  یعني 
منطقه  به 157 هزار هکتار در  نزدیک  استان، 
لردگان قرار دارد و باز هم جالب تر این که تمام 
در  شود،  مي  احداث  استان  در  که  سدهایي 

همین رویشگاه هاي جنگلي است.
جنگل هاي قرباني

تهدیدات  مورد  در  زیست  محیط  فعال  این 
سدسازي هشدار داد و خاطر نشان ساخت: به 
راحتي مي توانیم بگوییم با احداث و آبگیري 
که  3و4  کارون  1،2،3همچنین  خرسان  سد 
بر رودخانه  که  کارون 5 هم  آبگیري شده و 
از  هکتار  هزار   20 مي شود حدود  زده  اروند 

این جنگل ها زیر آب مي رود.
دلیل  را  در حوزه آب  مدیریت  خاکپور سوء 
بختیاري  و  چهارمحال  در  آب  بحران  اصلي 
بارندگي  لردگان،  منطقه  در  افزود:  و  دانست 
در  ولي  است،  سال  در  متر  میلي   600 باالي 
که  جایي  یعني  مان  جنگلي  هاي  رویشگاه 
باید آب را به راحتي در سفره هاي زیرزمیني 
ذخیره کنیم، بالغ بر 200 روستا با بحران آب 
مواجه هستند. در حال حاضر منطقه کوهرنگ 
با بارندگي حدود 1800 میلي لیتر در سال، با 
بحران بي آبي دست و پنجه نرم مي کند و اینها 
قبول  بیندازیم.  خشکسالي  گردن  به  نباید  را 
است که خشکسالي وضعیت را تشدید کرده، 
مدیریت  اصلي  نیست؛ عامل  اصلي  اما عامل 
غلط ماست که در سال هاي زیادي نه این که 
بگوییم در طي سال هاي مدیریت فالن مدیر 
یا فالن دولت، بلکه در طول سنوات گذشته، 

بحران خشکسالي را دامن زده است.
دشت هاي بي آب

و  چهارمحال  استان  در  دشت   5 گفت:  وي 
به  دشت   5 هر  متأسفانه  که  داشتیم  بختیاري 
اعالم شدند.  منطقه  بحراني  عنوان دشت هاي 
دشت   5 هر  زیرزمیني  سفره  هاي  آب  سطح 
به شدت پایین رفته است. دشت خانمیرزا به 
عنوان یکي از دشت هاي مرغوب در شهرستان 
با مشکل بي  با آن ظرفیت آبي غني،  لردگان 
دشت  این  محلي  مردم  است.  رو  به  رو  آبي 
در حدود 30 تا 35 سال پیش در عمق 6 متر 

به آب مي رسیدند، ولي االن مجبور مي شوند 
چاه ها را به عمق 60 متر ببرند، یعني به طور 
میانگین هر سال سطح آب هاي زیرزمیني در 
حدود 2متر پایین رفته است. در حال حاضر 
روستاهاي اطراف همین دشت جزء روستاهاي 
آب  جیره بندي  با  که  پذیرند  آسیب  بسیار 
قنات هایشان  و  تمام چشمه ها  و  شده  مواجه 

خشک شده است.
محيط زيست گم شده در مديريت غلط

بخش  در  غلط  مدیریت  از  گالیه  با  خاکپور 
غلط  مدیریت  متأسفانه  داد:  ادامه  کشاورزي، 
ما  کشاورزي  بخش  و  آب  منابع  حوزه  در 
حال  در  است.  بوده  آفرین  مشکل  شدت  به 
حاضر میانگین تولید ما در کشاورزي )راندمان 
آبیاري( از هر مترمکعب، بین 700 تا900 گرم 
استاندارد جهاني،  که  بوده است، در صورتي 
عنوان  به  اصفهان  استان  از  است.  کیلوگرم   3
انتظار  کشور  کشاورزي  قطب هاي  از  یکي 
راندمان آبیاري، خیلي باالتر از میانگین کشور 
آبیاري  راندمان  مي بینیم  متأسفانه  ولي  است، 
میانگین  از  یا کمتر  میانگین  استان همین  این 

است.
در  نگاه  تغییر  با  مي توانستیم  اگر  گفت:  وي 
بخش کشاورزي به جاي هزینه هاي سرسام آور 
در پروژه هاي انتقال آب و سدسازي راندمان 
آبیاري را تنها 30 درصد باال ببریم، قطعًا دیگر 
با این مشکالت مواجه نبودیم و دیگر نیازي به 
انتقال آب و سدسازي  پروژه هاي سرسام آور 
را  مان  زیست  محیط  هم  اینگونه  نداشتیم. 
صورت  به  را  آبمان  هم  و  نمي کردیم  نابود 
یک تشتک در معرض تبخیر قرار نمي دادیم. 
هکتار  هزار   20 به  نزدیک  اصفهان  استان  در 
برنج کاري وجود دارد؛ شالیزارهایي که فقط 
در نوار شمالي کشور مجاز هستند. وقتي در 
منطقه اي مثل چهارمحال و بختیاري یا اصفهان 
با تبخیر باالي 2000 میلي متر مواجه هستیم، 
هیچ عقالني نیست که محصوالت پرمصرفي 
مثل برنج را به کشاورزهایمان توصیه کنیم و 
آبي را صرف  منابع  یا 80 درصد  بر 70  بالغ 
کشاورزي بکنیم؛ بعدش هم صنعت و شرب 
و متأسفانه محیط زیست مان را اولویت آخر 

بگذاریم.
محيط زيست، آخر صف

تمام  در  شد:  یادآور  طبیعي  منابع  فعال  این 
به  که  کشورهایي  و  یافته  توسعه  کشورهاي 
اول  اولویت  رسیده اند،  سرزمین  پایداري 
یعني  است،  زیست  محیط  با  آب  مدیریت 
رودخانه ها،  حفظ  جهت  اول  را  آب  باید  ما 
تاالب ها و مناطق اکولوژیکي در نظر بگیریم، 
بعد در صنعت، کشاورزي و در آخر در آب 
شرب. متأسفانه در کشور ما دقیقًا این سیکل 
بعد  شرب،  آب  اول  یعني  است،  برعکس 
کشاورزي و صنعت و در آخر اگر آبي بماند 
به محیط زیستمان یعني مثاًل به زاینده رود یا 
نگاه  همان  این  و  رسد  مي  گاوخوني  تاالب 
باعث  آبمان  مدیریت  در  که  است  غلطي 
محیط  به  آسیب ها  بیشترین  همیشه  شود  مي 
جبران  که  آسیب هایي  بشود؛  وارد  زیستمان 

آنها خسارت هاي زیادي دارد.
وي با اشاره به نبود توجه به توانمندي هاي 
اکولوژیکي در چیدمان توسعه گفت: مشکلي 
که ما در حال حاضردر استان هاي چهارمحال 
و بختیاري و اصفهان داریم این است که در 
چیدمان توسعه دقت نکرده ایم، یعني چیدمان 
توسعه ما بر مبناي توانمندي بوم شناختي نبوده 
است. صنایع پر مصرف را در استان هاي فالت 
مرکزي مثل اصفهان، یزد و کرمان متمرکز کرده 
ایم بدون این که به توانمندي هاي اکولوژیکي 

و ظرفیت هاي آبي آن مناطق توجه کنیم.
سوء  تاوان  رود،  زاينده  و  زاگرس  خشكي 

مديريت
دلیل  را  منطقه اي  منفعت هاي  و  نگاه  خاکپور 

و  چهارمحال  استان  دو  در  آب  مناقشات 
تأسف  ابراز  با  و  دانست  اصفهان  و  بختیاري 
نبود مدیریت واحد آب در راستاي حفظ  از 
که  زماني  گفت:  منطقه،  دو  هر  در  پایداري 
مردم اصفهان دستی در قدرت داشتند، کارخانه 
استان  این  در  را  ذوب آهن  کارخانه  و  فوالد 
وبال  صنایع،  همین  االن  ولي  کردند،  متمرکز 
گردن مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاري 
شده است. نزدیک به 350 میلیون مترمکعب 
زاینده رود،  آبدهي  مترمکعب  میلیون   800 از 
در صنعت مصرف مي شود؛ صنایعي که بعدها 
سکونت  در  جمعیت  شدید  تمرکز  سبب 
گاه هاي اصفهان و بحران ترافیک و جمعیت 
و مشکالت شهري آن شد. این در حالي است 
مناطق  به  را  صنایع  این  مي توانستیم  ما  که 
زاگرسي در استان هایي مثل لرستان، کردستان 
و چهارمحال و بختیاري ببریم؛ مناطقي که هم 
ظرفیت هاي اکولوژیکي یعني آب را داشتند و 
هم این که دیگر نیاز به پروژه هاي انتقال آب 
و این سدسازي ها براي تأمین آب نبود. گذشته 
از اینها وابستگي مردم در این مناطق به جنگل 
کم مي شد و به جاي آن جنگل هایمان را حفظ 
کرده بودیم. وابستگي معیشتي مردم در استان 
به  را  فرسایش خاک  بختیاري،  و  چهارمحال 
25 تن در سال رسانیده و اکنون شاهد بیابان 
از  باالي 90 درصد  زایي در زاگرس هستیم. 
تخریبي که در زاگرس اتفاق افتاده، به خاطر 

انسان و دام بوده است.
دودي كه در چشم مردم مي رود

را  اشتغالزایي  غلط  چیدمان  ادامه،  در  وي 
خشکي  و  زاگرس  جنگل هاي  نابودي  دالیل 
زاینده رود دانست و گفت: با توجه به تجربه 
داشتم،  زاگرس  منطقه  در  که  اي  ساله   20
چهارمحال  مردم  که  این  که  است  این  باورم 
این  نمي کنند،  رحم  جنگل  به  بختیاري  و 
اینگونه  که  این  مي کنند،  تراشي  جنگل  که 

و  طمع  سر  از  مي کنند،  نامهرباني  جنگل  با 
آزمندي نیست، بلکه دقیقًا بر سر نیاز معیشتي 
نیاز  آنهاست، چون شغلي ندارند و به خاطر 
معیشتي که دارند مجبورند جنگل ها را شخم 
بزنند و دام وارد جنگل کنند. اگر واقعًا چیدمان 
توسعه در بخش صنعت و اشتغالزایي براساس 
توانمندي ها و خواهش هاي اکولوژیکي مناطق 
بر  فشار  و  مشکالت  این  شاهد  قطعًا  بود، 
آن   توابع  که  نبودیم  مان  هاي جنگلي  عرصه 
که  جایي  برگردد؛  مرکزي  فالت  مناطق  به 
گاوخوني  تاالب  غبار  و  بخشکد  رود  زاینده 
یا  کرمان  مثل  استاني  در  ما  وقتي  ببلعد.  را 
آبي  نیاز  با  سازي  باطري  کارخانه هاي  یزد 
باال احداث مي کنیم و بعد مجبور مي شویم از 
مناطق  این  به  را  آب  زاگرس  آبي  حوزه هاي 
حوزه  تنها  نه  اقدامات  این  با  کنیم،  منتقل 
حاکم  قوانین  با  بلکه  کرده ایم،  نابود  را  مبدأ 
بر آن مناطق نیز مقابله کرده ایم، یعني آمده ایم 
اکوسیستم مناطق را به هم زده ایم، تنوع زیستي 
منطقه را تهدید کرده ایم، عالوه بر این که این 
قرار  تأثیر  تحت  مبدأ  حوزه  در  را  مناطق 
داده ایم، در حوزه مقصد هم نتوانسته ایم واقعًا 
یک منبع آب پایدار ایجاد کنیم. به خاطر این 

که نیاز آبي آن مناطق به شدت باالتر است.
که  آبي  میزان  جاي  به  کرد:  تأکید  خاکپور 
بدهند،  انتقال  مي خواهند  اصفهان  استان  در 
چه  کوهرنگ  آب  انتقال  پروژه هاي  از  چه 
تونل  یا  بهشت آباد  آب  انتقال  پروژه هاي  از 
درصد   30 کشاورزي  بخش  در  اگر  گالب، 
راندمان آبیاري مان را اصالح مي کردیم، هیچ 
به  نبود.  آب  انتقال  پروژه هاي  این  به  نیازي 
جاي این که در این حوزه ها هزینه و مدیریت 
که  دستکاري هایي  با  مي آییم  متأسفانه  بکنیم، 
در طبیعت مي کنیم هم حوزه هاي مبدأ را تحت 
حوزه هاي  که  این  هم  و  مي دهیم  قرار  تأثیر 

مقصد را به پایداري الزم نمي رسانیم.

سپهر سلیمی  

 در روزهای گرم بهار و تابستان، به ویژه حدود ساعات 14 تا 17، تقریبًا میدان 
نقش جهان خالی از شهروندان و گردشگران می شود و اندک افراد باقیمانده ترجیح 
می دهند ساعات اوج گرما را در سایه درختان و یا بازارهای سرپوشیده بگذرانند، 
ولی اسب های میدان نقش جهان در حالی که اسباب و آالت درشکه همچنان به 
آنها متصل است، بدون هیچ سایه بانی زیر آفتاب قرار دارند. اسب ها همچون 
دیگر پستانداران نسبت به گرما حساس هستند و گرما باعث ایجاد استرس در آنها 
می شود. دمای مناسب برای نگهداری اسب ها حدود 10 تا 24 درجه سانتیگراد 
است و افزایش دما باعث ایجاد ناراحتی در این حیوانات می شود. با مشاهده 
 اسب های میدان نقش جهان به خوبی متوجه استرس ناشی از گرمای هوا در آنها

می شویم. 
استرس گرمایی در حیواناتی مثل اسب و گاو باعث کاهش تولید شیر، کاهش 
وزن و ایجاد اختالل در تولید مثل می شود، به همین خاطر یکی از مهم ترین 
کردن  ایجاد  سال،  گرم  فصول  در  حیوانات  این  نگهداری  در  مدیریتی  نکات 
آنهاست  نگهداری  محل  دمای  کاهش  و  بدن  دمای  کاهش  برای  شرایطی 
فصول  در  و  می شوند  نگهداری  بان  سایه  زیر  در  حیوانات  این  این رو  از  و 
استفاده  آنها  بدن  دمای  کردن  خنک  برای  آب  قطرات  اسپری  از  سال  گرم 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  نژاد،  رضایی  یحیی  می شود. 
گوید:  می  خصوص  این  در  اسب،  پرورش  متخصص  و  اصفهان  صنعتی 
ایجاد  باعث  سال  گرم  روزهای  در  نقش جهان  میدان  های  اسب  داشتن  نگه 
ناراحتی برای این حیوانات می شود، زیرا اسب مانند دیگر حیوانات به گرما 
ایجاد  حیوانات  نگهداری  دمای  کاهش  برای  شرایطی  باید  و  است   حساس 

کرد. 
رضایی نژاد ایجاد سایه بان و اسپری کردن آب بر روی حیوانات را در کاهش 

ایجاد مشکالت  باعث  این شرایط  است  معتقد  و  می داند  مؤثر  اسب ها  دمای 
جسمی برای اسب ها می شود. رضایی نژاد می گوید: هیچ وقت اسب های 
مسابقه ای را در این شرایط نگه نمی دارند، ولی متأسفانه چون کاربرد این اسب 
کارایی خیلی  نیست  قرار  و  است  میدان  در  دادن ساده  برای سواری  فقط  ها 
زیادی داشته باشند، برای همین مورد بی توجهی قرار می گیرند. عوارض ناشی 
از استرس گرمایی در اسب ها به سه دسته کلی تقسیم می گردند؛ کاهش شدید 
فشار خون، کولیک، آسیب های کلیوی که هر کدام می توانند حیات حیوان را 
به خطر بیندازند. اسب کوهی است از عضله و زمانی که این عضالت فعالیت 

می کنند، خود عامل تولید حرارت و گرما می شوند. بدن اسب به وسیله عرق 
کردن و با استفاده از فرآیند تبخیر، خود را خنک می کند و این میزان تبخیر در 
دمای معمولی 15 الی 20 لیتر در ساعت و در هوای گرم و شرجی تا 30 لیتر در 
ساعت افزایش می یابد که در هر حال 25 الی 30 درصد کل تعریق در فرآیند 

تبخیر باعث خنک شدن حیوان می گردد. 
به  و  دارد  غلظت  انسان  یک  عرق  برابر   4 تقریبًا  اسب  عرق  همچنین 
بدن  روی  بر  عرق  شدن  خشک  نشان  و  داغ  جای  به  کردن  نگاه  با  راحتی 
باید  امالح  این  حال  هر  در  ببرید.  پی  نکته  این  به  می توانید  خود،  اسب 
نمی کند،  دوا  را  دردی  تنها  نه  اسب  به  تنها  دادن  آب  و  شوند  جایگزین 
استرس  به  بیشتر  حساسیت  و  بدن  مایعات  شدن  رقیق  باعث  تنها  بلکه 
الکترولیت همراه  به  آب  دادن  صحیح،  کار  می شود.  بیشتر  تعریق  و   گرمایی 

است. 
خنک کننده دیگری نیز که در اسب فعال است، دفع گرما از طریق تنفس و 
منخرین می باشد، ولی این فرآیند تنها زمانی پاسخگو است که دمای محیط 
حداقل 5 درجه از دمای بدن اسب پایین تر باشد و بازدهی چندانی ندارد. در 
حالی که برای هر دور درشکه سواری مبلغ سه هزار تومان دریافت می شود، 
الزم است بخشی از این پول صرف رفاه حیوانات شود و در ساعات اوج گرما 
سایه بان هایی برای در امان ماندن حیوانات از گرمای هوای خشک اصفهان تعبیه 
شود، همچنین باید اسباب و آالت درشکه از حیوان باز شود تا کم ترین فشار 

ممکن به این حیوانات وارد گردد. 
به یاد داشته باشیم که به سبب موقعیت خاص میدان نقش جهان و تعداد باالی 
و  حیوانات  با  رفتاری  میدان، خوش  این  از  بازدیدکننده  خارجی  جهانگردان 
اصفهان  تاریخی  شهر  فرهنگی  وجهه  برای  حیوانات،  اذیت  و  آزار  از  دوری 
این شکل،  به  هم  آن  اسب ها  نجیبی چون  حیوانات  آزار  و  است  بسیار الزم 

اقدامی ضد فرهنگی و زشت است.

رنج اسب های میدان نقش جهان 
در گرم ترین ساعات روز 
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ورزش

بهترين مدافع روي 
تور آسيا به 
گيتي پسند پيوست

اعتراض مربيان 
و بازيکنان به داور 
ممنوع شد

س��ید محمد موسوي عراقي به تیم والیبال گیتي پسند اصفهان 
پیوست. پس از انحالل تیم والیبال داماش و عدم حضور این 
تیم در لیگ برتر والیبال، س��ید محمد موسوي عراقي سرعتي 
زن تی��م ملي والیب��ال با حض��ور در هیات والیب��ال اصفهان 
 قرارداد خود را به تیم گیتي پس��ند به مدت دو س��ال به امضا 

رساند.
این والیبالیس��ت 24 ساله سابقه عضویت در تیم هاي والیبال 
لوله س��ازي اهواز، پتروشیمي بندر ماهشهر و پیکان تهران را 

در کارنامه خود دارد. 
ب��ه عن��وان  وي در مس��ابقات قهرمان��ي جوان��ان جه��ان 
حاض��ر  ح��ال  در  و  ش��ده  انتخ��اب  اس��پکر  بهتری��ن 
 بهتری��ن مداف��ع روي ت��ور والیب��ال در آس��یا ب��ه ش��مار 

مي آید.  
موس��وي قرار ب��ود در این فصل ب��ا پیراهن تی��م داماش به 
می��دان ب��رود که پ��س از انح��الل این تی��م به گیتي پس��ند 
 اصفهان پیوس��ت تا در این فصل تجرب��ه بازي در اصفهان را 

کسب کند.

رئی��س کمیته داوران فدراس��یون فوتبال با بی��ان این که از این 
پ��س مربیان و بازیکنان حق ندارند به عملکرد داوران اعتراض 
کنند،گفت: بر اس��اس تصمیم��ات جدید کمیت��ه داوران تنها 
مدیرعامل باش��گاه و هیأت های فوتبال ح��ق دارند با تکمیل 

فرم های ویژه به این امر اعتراض کنند. 
مهدی ت��اج ضمن بیان این مطلب به آخرین تصمیمات کمیته 
داوران اشاره کرد و گفت: براساس تصمیماتی که با همفکری 
همکاران اتخاذ ش��ده اس��ت از س��وی کمیته انضباطی، کمیته 
داوران و دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال به 
کلیه باش��گاه ها اعالم شده است از این پس مربیان و بازیکنان 
حق اعتراض به عملکرد داوران را ندارند. وی در تشریح بیشتر 
این تصمیم گفت: حتی اگر یک داور اشتباه تاثیرگذار و مهمی 
نیز در جریان یک بازی داش��ته باشد بازهم مربیان و بازیکنان 
تی��م ها حق اعتراض در این م��ورد را ندارند و تنها مدیرعامل 
باش��گاه و هیأت فوتبال شهر مربوط می تواند با پرکردن فرمی 
که برای این امر در نظر گرفته ش��ده اس��ت در مورد قضاوت 

داوران اعتراض کنند.

کمیته امور اس��تان های فدراسیون دوچرخه سواری، عملکرد 
هیات های سراس��ر کش��ور این رش��ته ورزش��ی را در سال 
1389 م��ورد ارزیاب��ی و بررس��ی قرار داد که بر این اس��اس 
 هی��ات دوچرخه س��واری اصفهان عنوان شش��م را کس��ب 

کرد. 
کمیت��ه ام��ور اس��تان ه��ای فدراس��یون دوچرخه س��واری، 
عملکرد هیات های دوچرخه س��واری اس��تان های سراس��ر 
کش��ور را در 12 ماهه س��ال 1389، براس��اس14 ش��اخص 
و 40 زی��ر ش��اخه تعیی��ن ش��ده از س��وی معاون��ت ام��ور 
 ورزش س��ازمان تربی��ت بدنی مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 

داد. 
براس��اس ای��ن ارزیاب��ی اس��تان ه��ای آذربایج��ان ش��رقی 
و  امتی��از   378 ب��ا  رض��وی  خراس��ان  امتی��از،   490 ب��ا 
 هم��دان ب��ا 357 امتی��از در رتب��ه ه��ای اول ت��ا س��وم قرار 

دارند. 
استان های تهران و گلستان و اصفهان هم با 327/349 و 301 

امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

ویژه برنامه ستارگان رسانه را در حوالی عید فطر برگزار می کنیم

ساکت: ۱۷ مرداد بهترين بهانه برای در ک بيشتر زحمات 
خبر

دریغ از یك شاخه گل
سهل انگاری در هیأت جودو تا کی؟

زاینده رود
در ش��رایطي که دکتر خدابخش مدیرکل تربیت بدني استان با قاطعیت 
اظهار مي دارد، ورزش اصفهان »باید« در سال 94 پایتخت ورزش ایران شود و 
با تشریح کامل روند فعالیت ها براي اجرایي شدن سند راهبردي ورزش اصفهان 
از کلیه مسئوالن هیأت هاي ورزشي خواسته است براي رسیدن به جایگاه رفیع 
و کسب مدال هاي جهاني و المپیک طي چهار سال آینده با تمام قدرت اداره کل 
را یاري دهند تا اصفهان را به پایتختي ورزش ایران در سال 94 برسانند، مشاهده 
سهل انگاري و بي توجهي مسئوالن، هیأت جودو استان نسبت به مدال آوران 

مسابقات المپیک ارتش هاي جهان، قابل اغماض و چشم پوشي است؟!
محمد جواني جودوکار بااخالق و ارزنده اصفهان که در مس��ابقات المپیک 
ارتش ه��اي جهان براي ورزش جودو کش��ورمان افتخار آفریده و به دریافت 
مدال باارزش برنز وزن 60- کیلوگرم این رقابت ها دست پیدا کرده بود همراه 
با مصطفي آهن فروش دیگر جودوکار شایس��ته اصفهاني که توانسته بود در 
این بازي ها در جاي پنجم وزن 100- کیلوگرم قرار بگیرد با دو روز تأخیر در 
پرواز وارد فرودگاه امام خمیني )ره( تهران شد و با هزاران امید و آرزو چشم 
به صف اس��تقبال کنندگان دوخت تا چهره آش��نایي از هیأت جودو و احیانًا 
مسئوالن ورزش استان را ببیند و مورد تفقد قرار بگیرد. اما به جز سید همایون 
طبایي مربي دلسوز و بادانش و تني چند از دوستان جودوکار این قهرمان در 
جمع استقبال کننده ها دیده نش��د که نشد. جواني و آهن فروش با تواضع و 
فروتني خاصي مظلومانه در آغوش مربي خود فرو رفته و از آن همه بي مهري 
و بي توجهي مسئوالن هیأت جودو استان که با وجود هماهنگي قبلي با سید 
همایون طبایي به خود زحمت نداده بودند در فرودگاه حضور پیدا کنند و یک 

حلقه گل ناقابل را به گردنشان بیاویزند شکوه و گالیه نمودند.
به راستي مدال برنز المپیک ارتش هاي جهان »سیزم« ارزش یک شاخه گل را 

هم نداشت؟!

اصفهان بدون 
پيست و امکانات 
ششم است!

مدیر عامل باشگاه س��پاهان در آستانه 17 مرداد و سالگرد 
گرامیداش��ت مقام خبرنگار در گفتگوی��ی با پایگاه خبری 
س��پاهان از برپای��ی ویژه برنامه بزرگ س��تارگان رس��انه 
نکوداشت مقام اصحاب رسانه توسط این باشگاه خبر داد. 
وی در این گفتگو سایر نظرات خود و باشگاه متبوعش را 

در مورد اصحاب رسانه ها تشریح کرد. 
17 مرداد س��الروز ش��هادت خبرنگار ش��جاع خبرگزاری 
جمهوری اس��المی فرصت مناسب و بهترین بهانه است تا 
با کمی فاصله از مش��غله ه��ای روزانه، تالش طیف عظیم 
و تاثی��ر گذار روزنامه ن��گار و خبرنگار و نق��ش آنان در 
حرک��ت رو به جلوی ایران را بیش��تر درک کنیم. امیدوارم 
 دس��ت اندرکاران وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و همه 
مراج��ع ذیصالح در این عرص��ه با عزمی جدی تر به حل 
معضالت و مش��کالت فراروی اصحاب رسانه بپردازند تا 

این طیف پاک و پویا با آرامش خاطر بیش��تری بتوانند کار 
 و تالش کنند. هفده مردادماه امس��ال را نیز در حالی پشت 
سر می گذاریم که بسیاری از خبرنگاران در سراسر کشور 
چه در رسانه های ورزشی و غیر ورزشی با مشکالت صنفی 
و شخصی حاد روبرو هستند، ولی همچنان امیدوار به آینده 
 پی��ش می روند. امیدوارم دس��تگاه ه��ای محترم ذیصالح 
طرح ها و راهکارهایی عملیاتی و ملموس برای رفع دغدغه 

های آنان به کار گیرند. 
چند روز پیش در یکی از خبرگزاری ها برگی از واقعیت ها 
و مشکالتی که پیش روی زندگی و معیشت یک خبرنگار 
قرار دارد را خواندم و تا س��اعت ها از این بابت متاثر بودم 
که یک اهل قلم چگونه اینچنین با مشکالت زندگی دست 
و پنج��ه نرم می کند. ب��ه ویژه این که حقوق برخی از آنان 
در ته��ران زیر به زیر 150 هزار توم��ان و یا در اصفهان به 
 زیر 50 هزار تومان در ماه به واس��طه حضور در یک رسانه 
می رس��د، اما این حقوق و مزایا هی��چ تاثیری در فعالیت 
عاش��قانه و صادقانه اکثریت این طیف نگذاش��ته اس��ت. 
 ای��ن بزرگواران شایس��ته بهتری��ن دروده��ا و قدردانی ها 

هستند. 
مقابله با توهین ها به ورزشی نویسان 

در هر قش��ری و صنفی انسان های ناس��الم و سودجویی 
وجود داش��ته و دارند که طبیعی اس��ت در قش��ر ورزشی 
نویسان هم تعدار بسیار معدودی از این دست افراد وجود 
داشته باشد، اما متاسفانه در برخی برنامه های تلویزیونی و 
برخی از محافل که س��خن از این عزیزان می شود به گونه 
ای رفتار شده که گویی طیفی قابل توجهی از این قشر در 

زمره سودجویان قرار دارند. 

ما و خانواده باشگاه سپاهان با محکوم نمودن این نگاه ها به 
مقام اصحاب رسانه از همه ورزشی نویسان می خواهیم تا 
در برابر اینگونه هجمه ها و حمالت با ائتالف و اتحاد اجازه 

توهین و اهانت به خود را ندهند. 
در چن��د س��ال اخیر که با رس��انه ها به ویژه رس��انه های 
ورزشی بیشترین ارتباط را داشته ام بااطمینان می گویم که 
 قاطبه این رسانه ها و فعاالن و خبرنگاران آنان انسان هایی 
پاک، پرتالش و زحمت کش هستند و در صداقت و خوبی 
آنها هیچ ش��ک و تردیدی وجود ن��دارد. اما در عین حال 
مسأله ای که در مورد این عزیزان ضروری به نظر می رسد 
این اس��ت که همه آنها برای مقابله با تعداد بسیار معدود و 
انگشت شمار از قلم هایی که تحت تاثیر مسائل غیر ورزشی 
به دروغ نویسی و شایعه پراکنی عادت کرده اند وصاحبانش 
از جنس رسانه و قلم نیستند، راهکاری عملیاتی بیندیشند و 
به این قلم ها اجازه عرض اندام در صحنه ورزش را ندهند. 
حضرت امام خمینی )ره( در مورد اهمیت کار اهالی قلم و 
قلم به دستان می فرمایند که اهمیت قلم ها از خون شهیدان 
بیشتر است و این جمله کافیست تا به نقش بی بدیل اهالی 
قلم در جامعه خود پی ببریم و تقدس و پاکی این شغل را 

از یاد نبریم. 
نقش رسانه ها در موفقیت های سپاهان  

رقابت های ورزشی فصل 90-89 با همه فراز و نشیب ها 
به پایان رسید و با یاری پروردگار و تالش خانواده باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان، این باشگاه موفق شد بیشترین جام 
های معتبر را در رقابت های لیگ برتر و سوپر لیگ ایران در 

رشته های مختلف در این فصل از آن خود نماید. 
بی ش��ک بخشی از این افتخارات و سربلندی ها را مدیون 

 انتق��ادات س��ازنده، حمایت ه��ای اصول��ی و توجه ویژه 
رسانه ها بودیم که به عنوان یک تریبون تاثیر گذار در فضای 
ورزش یاری مان نمودند و راهنمای بسیاری از راهبردها و 

حرکت های مان شدند. 
امیدوارم اصحاب رس��انه حال که اصفهان به قطب بزرگ 
 و ان��کار ناپذی��ر ورزش ای��ران تیدیل ش��ده حمایت ها، 
پشتیبانی ها و نقدهای سازنده و روشنگرانه شان را در فصل 
جدید از ورزش این خطه بیش از پیش به نمایش بگذارند 
و برای این که این شهر کهن هچنان برای ایران و ایرانی ها 
افتخار آفرین و غرور آور باش��د تنهایمان نگذارند و فصل 
جدیدی از عنایات خود به ورزش اصفهان را در رسانه های 

پویا و خواندنی خود متجلی کنند. 
ویژه برنامه ستارگان رسانه را برگزار می کنیم 

امسال هم همچون برنامه های سال های گذشته نکوداشت 
مقام اصحاب رسانه درصددیم تا ویژه برنامه بزرگ ستارگان 
رس��انه را باشکوه تر از همیش��ه و در ایام عید سعید فطر 
برگزار نمائیم و بتوانیم س��همی کوچکی را در پاسداشت 
تالش های این طیف دوست داشتنی ایران زمین ایفا کنیم. 
س��تاره زرد ایران برای میزبانی از س��تارگان رس��انه لحظه 
ش��ماری می کند تا باز هم بتوانیم همه دس��ت در دس��ت 
یکدیگر در یک برنامه بیادماندنی برای توسعه ورزش ایران 

مان هم پیمانی نو ببندیم. 
در پایان روز خبرنگار را به هم اصحاب رسانه در مطبوعات، 
خبرگزاری ها و سایت ها و شبکه های مختلف تلویزیونی، 
رسانه های استانی و سراسری تبریک و شادباش می گویم 
و امیدوارم که همیشه این طیف را در مسیر رشد و پیشرفت 

مشاهده کنیم.

رمضان گداختن روح در کوره سوزان حقیقت است و 
خبرنگار پیام آور حقیقت ناب و راستین. تقارن روز 

خبرنگار با ماه بخشش و بندگی مبارک. 

از راستی جز راستی بر نمی آید و از رمضان جز تجلی 
راستی و از پیام آوران راستی جز اعالم آگاهانه آن. مصادف 

شدن روز خبرنگار و ماه رمضان مبارک.  

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در راستای کمک به مردم قحطی زده کشور سومالی 
آماده دریافت هدایای نقدی مردم شریف و نوع دوست استان می باشد.

همشهریان عزیز می توانند کمک های اعطایی خود را به یکی از سه حساب 99999 – 
702070 و 800300 نزد بانک ملی ایران به نام جمعیت هالل احمر واریز و کمک های غیر نقدی که 

فقط شامل برنج می شود را به پایگاه های جمعیت هالل احمر استان تحویل فرمایند.

ماه رمضان،ماه تأکید بر عهد نخستین انسان است. 
تقارن روز خبرنگار با این ماه پرخیر و برکت مبارک.  

ماه رمضان،ماه تأکید بر عهد نخستین انسان است. همزمانی روز 
خبرنگار با این ماه پرخیر و برکت مبارک.  

ماه رمضان حقیقی ترین جلوه عبودیت 
است و رسالت خبرنگار اعالم حقیقت ناب. 
همزمانی روز خبرنگار با ماه رمضان مبارک. 

خبرنگار امانتدار رسالت آگاهی بخشی و حقیقت گویی است. 
مصادف شدن روز خبرنگار با ماه پرفیض و برکت راستی و 

حقیقت ،ماه  رمضان مبارک باد.  

روابط عمومی اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

شرکت توزيع نيروی برق استان اصفهان
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ضمن عرض تبریک فرارسیدن بهار قرآن به اطالع میهمانان ضیافت ا... می رساند:
دفاتر کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری در سراسر استان آماده 

دریافت کفارات عمد و غیرعمد از مومنین خداجوی می باشد.
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شماره حساب: 331704705 مهر گستر بانک کشاورزی
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شهرداری گرگاب باستناد مجوز شماره 3/45 مورخ 90/1/31 شورای محترم اسالمی 
شهر قصد دارد از محل اعتبارات عمرانی شهرداری نسبت به اجرای عملیات به شرح 
ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و اطالع 
به شهرداری  تاریخ 90/5/18  تا  مناقصه حداکثر  اخذ مدارک  و  برگزاری  از شرایط 
)ره(  خمینی  امام  بلوار  انتهای  گرگاب-  شهر-  شاهین  اصفهان-  آدرس  به  گرگاب 

مراجعه نمایند.

 ضمناً لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سایت شرکت به آدرس 
ذیل درج مي گردد.

سایر موارد:  
1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد )مندرج 

در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه 

فرمائید.

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

دو ردیف بیل چرخ زنجیري و 16-90تجدید مناقصه1
تجهیزات مربوطه

90/6/290/6/15

90/5/1990/6/14خرید دو ردیف لدل شرود83-90مناقصه بین المللي2

آگهی مناقصه

مالحظاتاعتبار )میلیون ریال(شرح عملیاتردیف

-300زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر1

-500زیرسازی کمربندی شهر2

سيدمحمد احمدی
شهردار گرگاب

نوبت دوم

نوبت اول

17 مرداد روز خبرنگار را به تالشگران عرصه خبر تبریک 
عرض نموده و به ارواح طیبه شهیدان واالمقام عرصه خبر 

درود و سالم می فرستیم.

به راستی که ماه رمضان پیمان دوباره انسان است با 
حقیقت ابدی و ازلی عشق و خبرنگار باید که پیام آور 

این عشق باشد. تقارن روز خبرنگار و ماه رمضان مبارک. 

روزنامه زاينده رود

روابط عمومی شهرداری اصفهان

آگهي فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان
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