
 افزایششرکت های اروپایی  به فوالد می آیند
 40 درصدی ظرفیت  
ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان

با آب شدن یخ تحریم
 فیلم هایی که 

در سینمای ایران حادثه ساز شدند 5
 رای» قهرمانی« 

واقعی است 6 4

تحول در مدیریت  های اداری 
معقول و منطقی است

 اس��تاندار اصفه��ان در مراس��م معارف��ه حمیدرض��ا وطن خ��واه به س��مت
 مدیرکل سیاسی و انتخابات گفت: تغییر و تحول در مدیریت ها کامال معقول و 
منطقی است و اگر نیت خدایی و در جهت تکامل باشد تمام این تغییر و تحوالت 

2یک نعمت الهی و خداپسندانه است.
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  تولید سه میلیون
 اصله نهال سالم 

4

4

 پارک  مشاهیر صفویه 
در اصفهان احداث می شود

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان گفت: پارک مشاهیر 
دوران صفویه در اصفهان احداث می شود.علی قاسم زاده   
اظهار داش��ت: آشنایی نس��ل جوان اصفهان با مشاهیر و 
علمای این شهر یک ضرورت است، لذا تدوین شناسنامه 
برای خیابان هایی که به نام بزرگان و علما نام گذاری شده اند 

در دستور کار این معاونت قرار گرفته  است.

 کاالهای چینی تولیدکنندگان
 را دچار رکود کرده است

 آلودگی هوای اصفهان 
در وضعیت بحرانی است

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم آرایش��ی - بهداشتی 
اصفهان گفت: وجود کاال های چینی، س��ودآور نبودن و 
وجود رقبای خارجی، تولیدکنندگان را با رکود مواجه کرده 
است.محمدرضا پاک نژاد بابیان این که اکثر تاجران برای 
سودآوری بیشتر اقدام به واردات کاالهای چینی باکیفیت 
پایین می کنند، اظهار داشت: سیاست دولت باید به نحوی 
باشد که از ورود کاالهای چینی به بازار جلوگیری شود و در 

صورت واردات، کاالهایی باکیفیت باال...

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: وضعیت 
آلودگی اصفهان بحرانی است و در این زمینه باید رفتارهای 
ترافیکی مثل اجرای طرح زوج و فرد خودروها تشدید شود. 
رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهرستان ها 
با اش��اره به آغاز هفته وحدت گفت: در ایام هفته وحدت 

برگزاری جشن ها باید هرچه بیشتر ...

نگاهی به حضور  بانوان خانه دار 
در فضای مجازی 

همه گیر ش��دن اینترنت و قابل دس��ترس ب��ودن آن در 
خانه ها، موجب ش��د مهمانان جدیدی به ای��ن دنیا وارد 
شوند که بیش از پیش جهان واقعی را به رقیب مجازی اش 
پیوند دهند. این مهمانان جدی��د و قدرتمند »خانم های 

خانه دار« هستند.
یکی از بزرگ ترین ویژگی های دنیای مجازی این اس��ت 
که برای ورود به آن، هیچ شرطی الزم نیست و از هر قوم 
و جنس و رنگ و س��نی که باش��ی، می توانی با کمترین 
امکانات به بزرگ ترین دنیا بعد از دنیایی که در آن زندگی 

می کنی وارد ش��وی. به گزارش روزنامه خبر؛ با پیشرفت 
علم و مدرن ش��دن و توسعه یافتن کش��ورها، رفته رفته 

سبک زندگی دچار تغییراتی شد. 
یک��ی از بزرگ ترین عوام��ل این تغیی��ر را می توان ورود 
اینترن��ت و به دنب��ال آن زندگ��ی مجازی ب��ه خانه ها و 
خانواده ها دانس��ت. این نفوذ اول دام��ن تحصیلکرده ها، 
دانشجویان و ش��اغالن را گرفت و به مرور در بین اقشار 

دیگر جا باز کرد. 

اگر امشب قورمه سبزی ات خوب جا افتاد، الیک کن! 

شکست شاگردان دایی در اهواز
دیدار تیم های پرس��پولیس و فوالد با نتیجه دو بر یک 
 به نفع فوالدی ها به پایان رس��ید. هفته بیس��ت و دوم

 رقابت های لیگ برتردیروز  در شهرهای مختلف ایران 

برگزار شد که درمهمترین این دیدارها تیم های فوالد و 
پرسپولیس در اهواز به مصاف هم رفتند.دیداری حساس 
که برای هر دو تیم اهمیت زیادی داش��ت.قرار گرفتن 

 در صدر جدول و نزدی��ک بودن امتیازه��ا به خصوص 
حس انتقام گیری فوالدی ها باعث ش��ده بود تا بازی از 

همان دقایق نخست سفت و محکم آغاز شود. 3

3

آغاز شناسایی نیاز مصرفی  تاالب های در معرض خطر
معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست از آغاز فرآیند 
تدوین برنامه مدیریت تاالب های در معرض خطر و شناسایی نیاز مصرفی 

این تاالب ها خبر داد.
مس��عود باقرزاده کریمی با بیان این که طرح جام��ع حفاظت از تاالب های 
در معرض خطر در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: تدوین آن آغاز شده 
و در واقع در حال حاضر طرح حفاظت از تاالب های کش��ور در فاز توس��عه 

دستاوردهاست.

3

3
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 نوبت دوم

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده : شركت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی : دريافت اينترنتی پرسشنامه با مراجعه به "پورتال معامالت 
 www.erec.co,ir : و تامين كنندگان "در وب س�ايت ش�ركت برق منطقه ای اصفهان ب�ه آدرس 

امكان پذير خواهد بود ) تماس در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 0311-6277687( 
 تاری�خ دریافت پرسش�نامه ارزیاب�ی کیف�ی : از تاري�خ چهارش�نبه 92/10/18 لغايت ش�نبه 

مورخ 92/10/28 
مهلت و محل تحویل پرسش�نامه ارزیابی کیفی : حداكثر ت�ا پايان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 

92/11/12 به آدرس : اصفهان - خيابان چهارباغ باال - دبير خانه شركت برق منطقه ای اصفهان  
شرایط فراخوان :

1- دريافت كنندگان پرسشنامه می بايستی جزء ش�ركتهای تعاونی توزيعی يا دارای گواهينامه 
صالحيت پيمانكاری سازمان كار و امور اجتماعی باشند .

2- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهار چوب ضوابط و مقررات از شركت های 
واجد شرايط برای دريافت اسناد و مدارک مناقصه  دعوت بعمل خواهد آمد .

3- به درخواست ها  و مدارک دريافتی بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4- بديهی است ارائه مدارک پرسش�نامه تكميل ش�ده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .
5- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نمايد .
6-ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوانها در پرسشنامه ها موجود می باشد .

ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی زير مشاهده كنيد .
 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره های 

  920/6016و920/6017

م الف 11743روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

موضوع فراخوان شماره فراخوان  

920/6016
ارزيابی كيفی توان خدمات اپراتوری ايستگاههای ناحيه شماره يک حوزه مديريت 

شركت برق منطقه ای اصفهان 

 ارزيابی كيفی توان اجرای خدمات عمومی و فضای سبز 920/6017
شركت برق منطقه ای اصفهان 

 در صورت ترک منزل برای مدت طوالنی
 )مسافرت ( ابتدا شیر های مصرف کننده و سپس شیر 

اصلی گاز ساختمان یا آپارتمان خود را ببندید 

این اقدام موجب جلو گیری از هر گونه حادثه مرتبط با گاز یا وسعت 
خسارات می شود .

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 
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سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید
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ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
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س: فارس[
]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ضا نی
یدر

 حم
س:

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

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

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

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

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

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

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

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/4/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 07:30 صبح روز يكشنبه 92/4/16 

دریافت اسناد : سايت اينترنتی 
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلن : 0311-6680030

نوبت دوم

www.abfaesfahan.ir
www.iets.mporg.ir

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



چهره روزيادداشت

 اعالم زمان اعزام دانشگاهیان
 به عمره

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: فرآیند 
اعزام دانش��گاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام 

اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود .
محمد زارع گفت: فرآیند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 
12 فروردین ماه با اعزام اساتید یک  و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز 
می شود.وی افزود: سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 
 فروردین ماه تا 8 اردیبهشت اعزام می ش��وند و پسران مجرد نیز از

 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: پرواز 
زایرین دانشگاهی از ایران به شهر جده است و از آن جا به مدینه منوره 
اعزام می شوند، دانشگاهیان عمره گزار از ایستگاه های پروازی تهران، 
 مشهد، ش��یراز، تبریز، اصفهان، کرمان ، کرمانش��اه، اهواز و ساری

 به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

 بررسی نتايج مذاکرات ايران
 و1+5 درمجلس

حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اش��اره ب��ه اتمام مذاک��رات کارشناس��ی ایران و 
کش��ورهای عضو گروه 1+5 گف��ت: علی رغم کارش��کنی برخی از 
دولت های عض��و 1+5 از جمله امریکا که به عنوان پیش��رو در بحث 
تصویب تحریم های جدید عمل می کنند، مذاکرات کارشناس��ی به 
اتمام رسید.وی افزود: در این مذاکرات قرار شد تا نتایج این مذاکرات 

پس از بررسی و تایید نهایی توسط پایتخت ها اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ادامه 
داد: زمان پیشنهادی که مورد توافق طرفین قرار دارد هفته آخر ماه 

ژانویه میالدی است.

 انتقاد يک نماينده 
از فراکسیون اکثريت

منصور حقیقت پور عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت 
در واکنش به اظهارات اخیر محم��د رضا تابش نماینده اصالح طلب 
مجلس درباره از اکثریت افتادن فراکس��یون رهروان والیت، گفت: 
صحبت های وی از موضع ادب و احترام نبود و جا نداشت که تابش 

این گونه اظهار نظر کند.
وی در پاسخ به این که وضعیت فراکسیون رهروان والیت در مجلس 
چگونه است و این که گفته می ش��ود برخی اعضا از این فراکسیون 
جدا ش��ده اند؟ گفت: ما هم نگران وضع فراکسیون رهروان هستیم. 
اگر فراکسیون پای کار بود طرح سوال رسایی از وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نباید رای می آورد و وزیر  هم کارت زرد نمی گرفت.

 اتحاديه اروپا به دنبال
 عامالن جاسوسی امريکا

کمیته تحقیقات پارلمان اتحادیه اروپا جمع آوری بی سابقه و گسترده 
اطالعات از سوی سازمان های اطالعاتی امریکا و انگلیس را محکوم 
و خواستار توقف این مساله و همچنین پیگرد قانونی عامالن آن شد.

راشاتودی نوش��ت: گزارش 51 صفحه ای که توس��ط کالود مورائز، 
گزارش��گر کمیته آزادی ه��ای مدنی پارلم��ان اروپا تهیه ش��ده به 
شدیدترین لحن،فعالیت های جاسوسی سازمان امنیت ملی امریکا و 

همتای انگلیسی اش را محکوم کرد.
این گزارش هنوز درحال بررسی است و به رای گذاشته نشده است. با 
این حال در این گزارش به صورت آشکار از امریکا و انگلیس خواسته 

شده تا به جمع آوری بی سابقه و گسترده اطالعات پایان دهند.

 عربستان جسد »الماجد« 
را تحويل گرفت

رسانه های لبنانی، گزارش داده اند که جسد ماجد الماجد تروریست 
سعودی سرکرده گروه تروریستی عبد اهلل عزام با پرواز شماره 646 با 

هواپیمای ایرباس 320 از بیروت به ریاض انتقال داده شد.
انتقال جسد ماجد با تدابیر ش��دید امنیتی و در سایه سکوت شدید 
رسانه ها انجام شد و به رسانه ها اجازه داده نشد که به جنازه نزدیک 

شوند یا عکس برداری کنند.
همچنین انتقال جس��د س��رکرده گروه عبد اهلل عزام در ش��رایطی 
 صورت می گیرد که هنوز سوال های زیادی در مورد شرایط مرگ وی

 بی پاسخ مانده است.
از مواردی که در آن ها شکی نیست این است که این شخص دارای 
یک بانک اطالعاتی بسیار باارزش از القاعده بوده و با افرادی از خاندان 
آل سعود ارتباط داشته اس��ت که در صورت افشای این اطالعات به 

عربستان ضربه سختی وارد می شد.

پس ازامض��ای توافقنامه ژنو3 ، فش��ارکنگره امریکا برای تصویب 
بس��ته تحریمی جدید ،افزایش پیدا کرد اگرچه پیش از توافقنامه 
ای��ران و 1+5 نی��ز ت��الش های��ی از س��وی نماین��دگان کنگره 
 صورت م��ی گرفت اما پ��س از امض��ای موافقت نام��ه و برگزاری

 نشست های کارشناس��ی و موفقیت آمیز بودن آن ها این فشارها 
افزایش یافت.

این درحالی اس��ت که کاخ س��فید برای بی اثرکردن فش��ارهای 
کنگره اقدام��ات زیادی را انج��ام داده، ازحضورجان کری و وندی 
ش��رمن درکنگره و ارایه توضیحاتی درمورد موفقیت امریکاپس 
 از ده سال و عقب نشاندن برنامه هس��ته ای ایران گرفته تا نفوذ در

البی های صهیونیستی برای یارگیری در مقابل نمایندگان مخالف 
توافقنامه ژنو3، امااین ت��الش هانتیجه هایی کوتاه مدت به دنبال 
داش��ت و باوجوداین که نمایندگان، بررس��ی این بسته تحریمی 
 رابه بعداز تعطیالت سال نو میالدی موکول کردند ورییس کمیته

خزان��ه داری سنانیزازتاخیردربررس��ی ای��ن بس��ته تحریم��ی 
جدیدخبرداد اما پس ازآغاز به کارکنگره درسال 2014، نمایندگان 
مخالف کنگره به ریاس��ت» منندز«عزم خود را ج��زم کرده تااین  

تحریم هارا درکنگره به تصویب برسانند.
  اگرچ��ه پس ازامض��ای توافقنامه ژن��و3 کاخ س��فیدنیز با اعمال

 تحریم های جدید علیه شرکت ها و شخصیت های حقوقی ایرانی 
روح توافق نامه را نادیده گرفت اما تصویب بس��ته تحریمی جدید 

 توس��ط کنگره نقض صریح توافقنامه ایران و 1+5 و بس��ته شدن
  راه ح��ل دیپلماتیک ب��رای پرونده هس��ته ای ایران محس��وب 
می شود،این هشداری اس��ت که دربیانیه ای که ازسوی  برنادت 
میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکااعالم شده نیز وجود 
دارد، دراین بیانیه آمده است که با پافشاری برخی از اعضای کنگره 
به تصویب تحریم های جدید، امریکا به س��مت جنگی ناخواسته 
با ایران کش��یده می شود که هزینه های س��نگینی را برای دولت 
ومردم ایاالت متحده به بارمی آورد ضمن ای��ن که با تصویب این 
 طرح نگرانی های جامعه بین المللی درمورد صلح آمیزبودن برنامه

 هسته ای ایران نیزرفع نمی شود.
اما س��والی که دراین جا مطرح می شود این اس��ت که درصورت 
تصویب  این بس��ته تحریمی کنگره یا اعم��ال تحریم های جدید 
ازس��وی دیگروزارتخانه های کاخ سفید، ش��اهد نقض توافقنامه 
ایران و 1+5 ازسوی امریکا خواهیم بود که نتایج خوبی را به همراه 
ندارد، انجام چنین اقدامی ازسوی امریکا پیامدهای زیر را به دنبال 

خواهد داشت:
1-تصویب بس��ته تحریمی جدید یا اعمال تحریم جدیددیگری 
ازس��وی دولت امریکا،توافقنامه ژنو رازیرس��وال برده و اجرای راه 
حل دیپلماتیک را ب��ی اثر می کن��د، باتوجه به این ک��ه درگروه 
 1+5 اتحادیه اروپا،چین وروس��یه نیزحضوردارندوتالش ده ساله 
آن هابرای حصول نتیجه درموردپرونده ای��ران بااین اقدام امریکا 

ازبین می رود ، امریکا باید منتظرواکن��ش هاو موضع گیری های 
منفی دربین اعضای این گروه باشد.

  2- باتوجه به نظرسنجی های صورت گرفته ازسوی سازمان های 
س��نجش افکاردرامریکا قریب به 60 درصد از م��ردم امریکاپس 
ازامضای توافقنامه ژنو3خواس��تار ادامه راه دیپلماتیک ازس��وی 
مقامات این کش��ور ش��ده و اع��الم کردند که ازش��روع تنش��ی 
دیگرازس��وی امریکا اس��تقبال نکرده وراه حل سیاسی را ترجیح 
می دهندپس درصورت نق��ض توافقنامه امری��کا همراهی مردم 

خودرانیزتاحدودی ازدست می دهد.
  3- ش��رایط نامس��اعد اقتص��ادی درامریکاو برشکس��تگی های 
متعددبان��ک هاوکارخانجات تولیدی موجب ش��ده که مردم این 
کشوردیگرتحمل هزینه اضافی یک بحران یا جنگ دیگررانداشته 
باشند وپیامدهای نقض توافقنامه می تواندشرایط داخلی وخارجی 
 ایاالت متحده را به گون��ه ای پیش ببرد که نارضایت��ی مردم را از 
 دول��ت افزای��ش داده وم��ردم رادرمقاب��ل دول��ت ق��رار

دهد.
  4- نقض ای��ن توافقنامه اعتبارامری��کا را درس��طح بین المللی 
خدش��ه دارکرده و نش��انگراین اس��ت که ساختارسیاسی امریکا 
 ازدرون متزلزل ب��وده و تصمیم مقامات بلندپایه کاخ س��فید نیز 
بی نتیجه مانده واثربخش نیس��ت، ضمن این ک��ه درصورت بروز 
چنی��ن اقدامی ازس��وی امریکا ب��ه خوبی برهمگان روش��ن می 
 شود که البی صهیونیس��ت دراین کشورنفوذگس��ترده ای داردو 
ب��وده  مق��دم  امری��کا  مل��ی  برمناف��ع  ه��ا  آن   مناف��ع 
 وازای��ن جه��ت نیزاعتبارسیاس��ی ای��االت متح��ده زیرس��وال 

می رود.
 5-  ب��ا درنظرگرفت��ن ای��ن موض��وع که ای��ران نقش��ی حیاتی 
و مهم��ی در منطق��ه ایفام��ی کندو ح��ل بحران های سیاس��ی 
 س��وریه، عراق،افغانس��تان و...نیازمند همکاری ومساعدت ایران
  می باش��د، بانق��ض توافقنام��ه ژن��و3 و نادیده گرفت��ن حضور
 پررن��گ ای��ران، امریکابرای ح��ل مس��ایل خ��ود در خاورمیانه

 مجبوربه خلع س��الح وقبول شکس��ت دراین منطقه ش��ده که 
 این موضوع تبعات س��نگینی رابرای این کش��وربه دنبال خواهد

 داشت.درپایان گفتنی است اوباما وتیم دستگاه دیپلماسی او باید 
درنظرداشته باش��ند که نقض توافقنامه ژنو3 خالف منافع ملی و 
حزبی آن ها ب��وده و موفقیت بزرگ حزب دموک��رات امریکا برای 
 امضای توافقنامه ای مت��وازن با ایران رابی اثرم��ی کند،پس باید

 تالش های بیشتری درزمینه خنثی کردن البی های صهیونیست 
برای تصویب بس��ته تحریمی جدیدصورت داده تا تبعات سنگین 

نقض توافقنامه دامنگیرکاخ سفیدنشود.    

نمايندگان سنای امريکا همچنان به دنبال تحريم ايران هستند  

 تشکیل شورای انقالبپیامدهای تصویب بسته تحریمی کنگره علیه ایران
 به فرمان امام خمینی)ره(

با اوج گیری نهضت اسالمی در س��ال 1357، اندیشه طرح 
تشکلی به نام »ش��ورای انقالب« در میان روحانیون معتمد 
امام» قدس س��ره« پدید آمد و در سفر ش��هید مطهری به 
پاریس، با امام مطرح ش��د.ترتیب خاصی ک��ه برای گفت و 
گو با افراد برای عضویت در ش��ورای انق��الب در نظر گرفته 
 ش��ده بود، با مس��وولیت ش��هید مطهری به انجام رس��ید.
شهید مظلوم بهشتی در این باره، چنین اظهار داشته است :

»... افراد را امام تعیین م��ی کردند، به این معنی که اول امام 
به یک گروه 5 نفری از روحانیت مس��وولیت دادند که برای 
شناسایی افراد الزم برای اداره آینده مملکت تالش کنند. این 
عده عبارت بودند از آیت اهلل مطهری، هاش��می رفسنجانی، 
موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. بعد با آقای مهدوی 
کنی صحبت کردیم و به امام اطالع دادیم و ایشان هم شرکت 
کردند. بدین ترتیب هسته ش��ورای انقالب یک گروه شش 
نفری ش��د. بعدها آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل خامنه ای نیز 
از روحانیون اضافه شدند... به تدریج آقای مهندس بازرگان، 
دکتر سحابی و عده ای دیگر از ش��خصیت ها را که امام نیز 
قبالمی شناختند و با آن ها در پاریس دیدار داشتند – قرار 
 بود روی آن ها مطالعه کنیم و نظر نهای��ی مان را بدهیم – 
آن ها را با نظر نهایی مان به امام در پاریس معرفی کردیم و 

امام نیز تاییدکر دند.«
ش��ورای انقالب که در آذرماه 1357، شکل گرفت به عنوان 
اساس��ی ترین ارکان قدرت سیاس��ی و اجرایی امام» قدس 
سره« و مورد تایید ایش��ان آغاز به کار کرد.در پیام سیاسی 
بسیار مهم امام» قدس س��ره« در 22 دی 1357، تشکیل 
 ش��ورای انقالب اعالم ش��د. در قس��متی از این پی��ام آمده

 است:
به موجب حق شرعی و بر اس��اس رای اعتماد اکثریت قاطع 
مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت 
تحقق اهداف اسالمی ملت، ش��ورایی به نام شورای انقالب 
اس��المی مرکب از افراد ب��ا صالحیت و مس��لمان و متعهد 
 و مورد وثوق، موقتا تعیین ش��ده و ش��روع ب��ه کار خواهند

 کرد.بدیهی است که مسوولیت های شورای انقالب، عمده 
 ترین مسوولیت های رهبری انقالب در داخل کشور محسوب

 می شد. شورا در آغاز، هفته ای یک بار و سپس دو بار، به طور 
مخفی در منازل افراد تشکیل جلسه می داد. 

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات بالفاصله با امام قدس 
سره در میان گذاشته می شد و پس از کسب تکلیف، به مرحله 

اجرا در می آمد.

اخبار کوتاه

تاريخ سیاسی

 پاسخ زياده خواهی های
 امريکايی ها را می دهیم

تخت روانچی/ معاون وزیر امور  خارجه 

روزنامه واشنگتن پس��ت در مقاله ای که بعدا منتش��ر کرد اعالم کرد که 
مقامات امریکایی در فکت شیت موارد مورد توافق را کامل بیان نکردند. آن 
ها این کار را انجام دادند که به داخل نشان دهند کوتاه نیامده اند.مهم برای 
ما متن تفاهم است، البته پاسخ زیاده خواهی هایی امریکایی ها را می دهیم 
و در این زمینه شک و شبهه ای وجود ندارد که اگر امریکایی ها بخواهند 
مطالبی را مطرح کنند که خالف واقع باش��د و یا بر خالف تعهدنامه باشد 
اعتراض می کنیم و نظرات خود 

را بیان می کنیم. 
هیچ نگران��ی در ای��ن موضوع 
مجم��وع در  و   نداری��م 

 م��ی توانم بگوی��م مطالبی که 
از طرف امریکایی مطرح ش��ده 
 بیش��تر ناظر ب��ر این ب��ود که

 می خواس��تند مطالب داخلی 
خود را پوشش دهند.
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افزایش بی اعتمادی ایرانیان به دولت امریکا

در نظر سنجی هفته گذشته که توسط یکی از مراکز رسمی کشور انجام شد، میزان بی اعتمادی مردم به 
دولت امریکا افزایش معنا داری نسبت به قبل از مذاکرات ژنو داشته است.  در این نظر سنجی مردم به تداوم 

دشمنی های پنهان و آشکار امریکا در قبال انقالب اسالمی و ملت ایران اشاره کرده اند.

ديدار مقام پارلمانی 
ايرلند با  الريجانی

اولین سفر اروپايی 
روحانی به داووس

رییس کمیس��یون سیاست خارجی مجلس س��نای ایرلند و اعضای هیات 
پارلمانی این کش��ور با علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی دیدار 
و گفت وگو کرد.در این دی��دار طرفین ضمن بحث و تب��ادل نظر در زمینه 
موضوعات، مل��ی، منطق��ه ای و بین المللی بر گس��ترش رواب��ط پارلمانی 
دوجانبه نیز تاکید کردند.رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایرلند 
 بامداد امروز در راس هیاتی پارلمانی وارد تهران ش��ده و قرار است اقامتی

 4 روزه در تهران داشته باش��ند.این س��فر به دعوت عالء الدین بروجردی 
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شده که این هیات پارلمانی پیش 
از دیدار با الریجانی با وی نیز دیدار و گفت وگو کرده است. رییس کمیسیون 
سیاست خارجی پارلمان ایرلند، در این سفر 4 روزه قرار است با تعدادی وزیر 

محمدجوادظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار و گفت وگو کند.

رییس جمهور اواسط ژانویه)اوایل بهمن ( در نشست آتی مجمع جهانی اقتصاد 
در داووس سوئیس شرکت خواهد کرد.این نشست دراواسط ماه جاری میالدی 
برگزار خواهد شد.س��خنگوی مجمع جهانی اقتصاد در این باره گفت: حضور 

رییس جمهور ایران تایید شده است.
برنامه ها و ن��ام مهمانان این نشس��ت س��االنه در 15 ژانویه منتش��ر خواهد 
شد.نشس��ت س��االنه مجمع جهانی اقتصاد امس��ال در 22 ت��ا 25 ژانویه با 
حضور  2000 ت��ن از رهبران سیاس��ی و تجارت��ی، فعاالن جامع��ه مدنی و 
 اعضای انجمن های علمی برگزار خواهد ش��د.موضوع امس��ال این نشس��ت 

»شکل دهی دوباره به جهان: نتایجی برای جامعه، سیاست و تجارت« است.
این نخستین سفر روحانی به اروپا و سومین سفر خارجی وی از ابتدای تصدی 

ریاست جمهوری به شمار می رود.

استاندار اصفهان در مراسم معارفه حمیدرضا وطن خواه به 
سمت مدیرکل سیاسی و انتخابات گفت: تغییر و تحول در 
مدیریت ها کامال معقول و منطقی است و اگر نیت خدایی و 
در جهت تکامل باشد تمام این تغییر و تحوالت یک نعمت 

الهی و خداپسندانه است.
رسول زرگرپور، در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل سیاسی 
انتخابات استانداری با اشاره به سمینار استانداران کشور در 
تهران اظهار اشت: آنچه که در طول دوران خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اس��المی  باقی می ماند، دوستی، برادری 

و وحدت است که بین تمام خدمت گزاران ایجاد می شود.
وی در ادامه یادآور ش��د: ش��عار اصل بر پای��داری نیروها 
همچنان پابرجاست و چهار شرط اعتدال، تخصص، تجربه و 

تعامل محور اساسی در انتخاب مدیران است.
زرگرپور با تاکید بر این که کارها باید با همدلی، همکاری و 
تعامل صورت پذیرد، اظهار داشت: مدیران در جهت  تعامل 

و پیش بردن نیازهای مردم بکوشند.
اس��تاندار اصفهان در این حکم نش��اط سیاس��ی، برقراری 
محیط تضارب اف��کار، ایج��اد فضای الزم ب��رای برگزاری 
 انتخاباتی پرش��ور و مردم س��االرانه و  ایجاد همدلی و وفاق
  بی��ن جریان ه��ای سیاس��ی را از وظای��ف وی عن��وان

کرد.

علی اکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان 
درباره موارد اختالفی بین ایران و 1+5 برای اجرای توافق 
ژنو و مذاکرات صورت گرفته اخی��ر در ژنو ، گفت: یکی دو 
مورد بود که کارشناسان برای حل آن ها به ژنو رفته بودند، 
یکی از این موارد اختالفی که طرف مقابل مطرح می کرد 
سانتریفیوژهای پیش��رفته بود که حق جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت.وی با اش��اره به این که بهترین بخش تفاهم 
نامه مربوط به تحقیق و توسعه اس��ت و هیچ محدودیتی 
در این بخش در تفاهم نامه ذکر نش��ده اس��ت، بیان کرد: 
هنوز این تفاهم نام��ه جنبه اجرایی نگرفته و ش��اید دهه 
سوم ژانویه اجرایی شود .بنابراین بحثی که آن ها راجع به 
سانتریفیوژها مطرح می کنند ناوارد است.صالحی گفت: 
البته از این بحث عبور خواهیم کرد چرا که استنادی ندارد 
و هیچ نقطه منطقی و عقالنی در آن وج��ود ندارد. آن ها 
می گویند چرا پیشرفت می کنید که این موضوع از منظر 
حقوق بشر منطقی نیست و اصول اولیه حقوق بشر را که 
آن ها سنگش را به سینه می زنند زیر سوال می برد، یعنی 
از ما توقع دارند که فکر نکنیم.رییس سازمان انرژی اتمی 
درباره توافق ژنو گفت: این توافقنام��ه خوب پیش رفته و 
تفاهم نامه خوبی بوده است. ما از نقد فرار نمی کنیم و اگر 

نقدی صحیح باشد آمادگی اصالح آن را داریم.

حجت االسالم محسن غرویان با انتقاد از توهین و سب برخی 
از افراد ناآگاه نسبت به مقدسات اهل تسنن اظهار داشت: این 
رفتار برخی از شیعیان را می توان از عوامل تشدید بسیاری 
از اختالفات مذهبی و فرقه ای در جهان اس��الم دانست که 
متاس��فانه این رفتار عالوه بر مخالفت صریح با کالم و سیره 
عملی ائمه )علیهم السالم(، امروز از هر جهت مخالف مصالح 
شیعیان و مسلمانان بوده و سودی جز تقویت  دشمنان اسالم 
ن��دارد. وی در ادامه افزود: در این گونه مس��ایل باید مصالح 
اسالم و مسلمین در نظر گرفته ش��ود  و با عقالنیت برخورد 
کرد. سعی ش��ود اختالف مذهبی را میان شیعه و سنی کم 
رنگ کنیم و در جهت وحدت بین ش��یعه و س��نی حرکت 
کنیم نه این که بر آتش دش��من هیزم بریزیم. داستان ها و 
افسانه های بسیاری در این باره رواج یافته که بیشتر آن ها را 

می توان ساخته و پرداخته فرهنگ عوام دانست. 
این استاد حوزه و دانش��گاه با تاکید بر این که هیچ کدام از 
علما و ب��زرگان دینی نیز ب��ه این خرافات اعتق��ادی ندارند 
 افزود: این اعمال ناشایست مربوط به عوام مردم می شود که 
صحبت های خالف ادب و خالف دین می زنند و تحت عنوان 
دین مسایل سبک و کودکانه ای را مطرح می کنند که آن را 
هم با آگاهی دادن و فرهنگ سازی که بر عهده روحانیون و 

اندیشمندان اسالمی است باید از بین برد.

س��یدعباس عراقچی گفت: در مذاکراتی ک��ه در ژنو انجام 
ش��د هنوز به توافق��ی نرس��یده ایم اما ب��رای م��وارد مورد 
 اختالف راه های��ی را در نظر گرفته ایم. این عضو ارش��د تیم

 مذاکره کننده هس��ته ای ایران با 1+5 خاطرنشان کرد: اگر 
راه حل ها مورد توافق پایتخت ها قرار گرفت در تماس��ی که 
با خانم اشمید خواهم داش��ت این موضوع اعالم خواهد شد. 
پس از آن تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو که پیشنهادهایی 
نیز برای زمان آن از س��وی دو طرف اعالم شده نهایی و پس 
از آن گام اول اجرا می ش��ود.وی اضافه کرد: اگر این تاریخ و 
راه حل ها مورد تایید پایتخت ها ق��رار نگرفت در تماس های 
تلفنی که داریم نحوه ادامه کار را بررس��ی می کنیم و ممکن 
اس��ت برای ادامه کار نیاز به مذاکرات حض��وری دیگری در 
ژنو باشد و تماس ها بین ما و تش��کیالت خانم اشتون ادامه 
 یابد.عراقچی درباره تاریخ اج��رای توافقنامه و گمانه زنی ها 
در خصوص اجرای آن در تاریخ 20 ژانویه، گفت: در مذاکرات 
دو روز گذش��ته درباره تاریخ اجرای ای��ن توافقنامه رایزنی 
کردیم که تاریخ مشخصی مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

وی از اعالم این تاریخ مشخص خودداری کرد و افزود: اعالم 
این تاریخ منوط به این است که درباره راه حل ها بین دو طرف 
توافقی صورت گی��رد و موارد باقی مانده نهایی ش��ود در آن 

صورت تاریخ اجرای گام اول توافقنامه را اعالم خواهیم کرد.

برنامه هسته ای حوزهاستانداری امور خارجه

تحول در مديريت  های اداری 
معقول و منطقی است

اختالف ايران و 5+1 
در ژنو از زبان صالحی

اهل سنت را به سوی 
وهابیت  هدايت نکنیم

تاريخ اجرای توافق 
مشخص شد
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زوج سمیرمی در جوار گلزار برفی شهدا جشن ازدواج گرفتند
یک زوج اهل ونک از توابع س��میرم با حضور در گلستان برفی شهدای این شهر، زندگی مشترک 
خود را آغاز کردند.  دختر شهید فریدون عقدکی با حضور بر سرمزار پدر شهیدش دست در دست 

همسرش نهاد و به خانه بخت رفت.

3
یادداشت

 آلودگی هوای اصفهان 
در وضعیت بحرانی است

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: وضعیت آلودگی اصفهان 
بحرانی اس��ت و در این زمینه باید رفتارهای ترافیکی مثل اجرای طرح 
زوج و فرد خودروها تش��دید ش��ود. رضا امینی در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهرستان ها با اش��اره به آغاز هفته وحدت گفت: در ایام هفته 
وحدت برگزاری جش��ن ها باید هرچه بیش��تر مورد تاکید قرار گیرد و 

جلوی موارد تفرقه انگیز گرفته شود.

 80 درصد قدیمی ها
 حداقل 3 بچه داشته اند

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با 
اشاره به این که بیش از 50 درصد نسل جدید حداکثر یک فرزند دارند، 
گفت: بررسی های آماری نشان می دهد 80 درصد نسل قدیم حداقل 
3 فرزند داشته اند.علی اکبر محزون به بررس��ی های انجام شده اشاره 
کرد و افزود: در بررسی های آماری که انجام شده 240 هزار و 565 زن، 
در نسل جدید )متولدین 50 به بعد( و 197 هزار و 567 زن نیز در نسل 
قبل )متولدین قبل از 50( مورد بررسی قرار گرفته اند و این افراد زنانی 

هستند که حداکثر یک بار تجربه ازدواج را داشته اند.

 کمیسیون سالمت شورای شهر 
آغاز به کار کرد

کمیسیون سالمت به عنوان اصلی ترین کمیته زیرمجموعه کمیسیون 
بهداشت و سالمت ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان آغاز به کار کرد. 
تشکیل و فعالیت کمیسیون سالمت ش��ورای اسالمی شهر اصفهان از 
ابتکارات شورای سالمت اس��ت که با توجه به اهمیت یافتن روزافزون 
 مسایل حوزه سالمت و بهداش��ت در تعیین کیفیت زندگی انجام شده

 است.
این کمیسیون ش��امل 3 کمیته زیرمجموعه می باش��د که اصلی ترین 
 کمیت��ه آن، کمیت��ه س��المت می باش��د، ای��ن کمیته با مس��وولیت

 عدنان زادهوش یکی از اعضای شورای شهر اصفهان و یکی از 3 پزشک 
عضو شورای شهر چهارم آغاز به کار کرده است.

آب نمای سپاهان شهر تا پایان سال 
راه اندازی می شود

ش��هردار منطقه 5 اصفهان گف��ت: آب نمای تصادفی سپاهان ش��هر با 
 هزینه 9 میلیارد ریال تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.حمید

 عصار زادگان اظهار داش��ت: آب نمای تصادفی سپاهان ش��هر در پارک 
بزرگ سپاهان شهر در زمینی به مساحت 900 متر مربع در حال احداث 
است و تا پایان سال جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد.وی تصریح 
کرد: برآورد اولیه اجرای این طرح 600 میلیون تومان بوده، ولی با توجه 
به تحریم ها و مش��کالت اقتصادی پیش آمده این رقم به 900 میلیون 

تومان افزایش یافته است.

 تشکیل 20 کمیته برای 
برگزاری دهه فجر در چادگان

فرماندار شهرستان چادگان گفت: اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به منظور 

تشکیل 20 کمیته برگزار شده است.
 حبیب اهلل معتم��دی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره به جلس��ه

 برنامه ریزی و گرامیداش��ت سی و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب 
 اس��المی در چادگان، اظهارداش��ت: هرچه  که امروز در جامعه داریم 
به پاس همین انقالب اس��ت، انقالبی که هزاران نفر برای بقا و استمرار 

آن به شهادت رسیده اند.

 تمام مراکز طب سنتی در کاشان
 فاقد مجوز هستند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاش��ان گفت: تمام مراکز درمانی 
طب سنتی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل فاقد مجوز فعالیت 
هستند. به گزارش  روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی کاشان دکتر 
داود خیرخواه اظهار داشت: این دانش��گاه تاکنون هیچ مجوزی را برای 
فعالیت پزشکان در زمینه طب س��نتی صادر نکرده و فعالیت پزشکانی 
 که در این شهرس��تان ها در خصوص طب س��نتی تبلی��غ می کنند، 

مورد تایید این دانشگاه نیست.
وی افزود: مجوز فعالیت تمام پزشکان متخصص طب سنتی و پزشکان 
آموزش دیده مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید 

توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر شود. 

اخبار کوتاه
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معاون فرهنگی شهرداری اصفهان گفت: 
پارک مش��اهیر دوران صفویه در اصفهان 

احداث می شود.
علی قاس��م زاده   اظهار داش��ت: آشنایی 
نسل جوان اصفهان با مش��اهیر و علمای 
این شهر یک ضرورت اس��ت، لذا تدوین 
شناس��نامه برای خیابان های��ی که به نام 
ب��زرگان و علم��ا نام گ��ذاری ش��ده اند 
 در دس��تور کار این معاونت ق��رار گرفته

 است.
وی بیان داش��ت: پ��س از تدوی��ن، این 

شناسنامه ها در ابتدا و انتهای خیابان های 
مربوطه نصب می شود.

مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان تصریح کرد: در این شناسنامه ها، 
زندگی نامه علما و مش��اهیر اصفهان درج 
می شود تا نسل جدید با این مشاهیر آشنا 

شوند.
قاس��م زاده از احداث پارک های مشاهیر 
در نقاط مختلف شهر اصفهان خبر داد و 
گفت: احداث پارک مشاهیر دوره صفویه 
در پش��ت عمارت عالی قاپو اولین نمونه 
پارک های مشاهیر در اصفهان می باشد که 
 توسط سازمان زیباسازی احداث خواهد 

شد.
وی اذعان داش��ت: تندیس رج��ال دوره 
صفویه نظی��ر مالص��درا و ش��یخ بهایی 
در این پارک نصب ش��ده و ای��ن بزرگان 
ب��ا روش ه��ای جدی��د و زب��ان گوی��ا به 
 نس��ل جدی��د و گردش��گران معرف��ی 

می شوند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
این که باید حداقل 40 درصد به ظرفیت 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان برای جابه جایی 
مس��افر اف��زوده ش��ود، گف��ت: وضعیت 
 ترافیک باید در س��طح ش��هر ساماندهی

 ش��ود. ابوالفضل قربانی در نطق پیش از 
 دستور جلسه شورای اسالمی شهر با بیان

 این که آلودگ��ی هوا یک��ی از مهمترین 
مش��کالت موجود در کالنش��هر اصفهان 
است، اظهار داش��ت: 70 درصد آلودگی 
ش��هرها به دلیل ت��ردد خودروها اس��ت. 

وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در ح��ال حاضر 
عنوان ش��ده که تعداد خودرو در کش��ور 
بال��غ 25 میلیون خ��ودرو اس��ت، اضافه 
 کرد: این موضوع حاکی از این اس��ت که

 به ازای هر س��ه نفر یک خودرو در سطح 
ش��هر وجود دارد ام��ا در ش��هر اصفهان 
 به ازای ه��ر دو نف��ر یک خ��ودرو وجود

 دارد.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با 
تاکید بر ای��ن که در حال حاض��ر به ازای 
هر تولد حداقل دو خودرو در شهر اصفهان 
شماره گذاری می شود، تصریح کرد: رشد 
خودروها در ش��هر بالغ بر س��ه برابر رشد 

جمعیت شهر است.
وی با اش��اره به این که تردد خودروها در 
سطح شهر سبب آلودگی های بسیار شده 
است،  ادامه داد:  70 درصد آالیندگی های 
هوا و حدود 90 درصد آلودگی های صوتی 
موجود در ش��هرها به دلی��ل وجود تعداد 

باالی خودروها است.

معاون دفتر زیس��تگاه ه��ا و امور مناطق 
س��ازمان محیط زیس��ت از آغاز فرآیند 
 تدوی��ن برنام��ه مدیری��ت ت��االب های 
در معرض خطر و شناسایی نیاز مصرفی 
این تاالب ه��ا خبر داد.مس��عود باقرزاده 
کریمی با بیان این که طرح جامع حفاظت 
از تاالب های در معرض خطر در دس��تور 
کار ق��رار دارد، اظهار داش��ت: تدوین آن 
آغاز ش��ده و در واقع در حال حاضر طرح 
حفاظت از تاالب های کشور در فاز توسعه 
دستاوردهاست.به گفته وی، طرح حفاظت 

از تاالب های کشور به منظور تغییر نگرش 
در زمینه مدیریت زیست بوم های تاالبی 
و با هدف بسط و گسترش مدیریت جامع 
زیست بومی در اکوسیس��تم های تاالبی 
کشور شکل گرفته اس��ت.باقرزاده افزود: 
تدوین برنامه مدیریت تاالب هایی مانند 
هامون، گاوخونی، زریوار، چغاخور، آالگل، 
آلماگل و میقان نیز در این طرح قرار دارد.

وی تصریح کرد: همچنی��ن در این طرح 
عالوه بر همکاری سازمان حفاظت محیط 
زیست،  وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی 
و مجلس نیز مشارکت دارند و در آن میزان 
آب مورد نیاز مصرفی تاالب ها شناسایی 
می شود.باقرزاده کریمی تاکید کرد: پیش 
از این طرح یک م��اده  ای نجات و احیای 
دریاچه ارومیه مطرح شده بود که به نتیجه 
نرس��ید اما با توجه به پیگی��ری هایی که 
صورت گرفت قرار شد  این موضوع با عنوان 
طرح جامع مدیریت تاالب های کشور در 

مجلس ارایه شود.

 پارک مشاهیر صفویه 
در اصفهان احداث می شود

 افزایش 40 درصدی ظرفیت
 ناوگان اتوبوسرانی اصفهان

 آغاز شناسایی نیاز مصرفی
 تاالب های در معرض خطر
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آگهی مناقصه نوبت  دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

 س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفهان در نظ�ر دارد عمليات تهيه مصال�ح و احداث 
جاده دسترس�ی بلوک 24 ش�هرک كارگاهی امير كبير واقع در خيابان امام خمينی ، كيلو متر 8 جاده اصفه�ان - تهران ، خيابان 
عطاالملک ، بلوک 24 شهرک كارگاهی امير كبير را به مبلغ تقريبی 1/864/683/340 ريال بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 92 از 
طريق مناقصه به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . متقاضيان می توانند از تاريخ 92/10/15 تا پايان وقت اداری مورخه 92/10/30 
 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت به دفتر فنی س�ازمان واقع در خيابان آمادگاه ، روبروی 
هتل عباس�ی ، مجتمع عباس�ی ، طبقه همكف ، واحد107 مراجع�ه نموده و پ�س از اخذ تاييديه دفت�ر فنی اقدام ب�ه واريز  مبلغ 
 200/000 ريال بابت هزينه تهيه اس�ناد مناقصه در وجه حساب جاری ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه اصفهان

 ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
تلفن تماس : 2211442-2225535 

1- پيمانكاران بايستی دارای توان اجرای مناسب ، سوابق كاری  و حسن سابقه در اين زمينه باشند . 
2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 12/094/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش پرداختی الزامی است . 

3- مدت اجراء : يک و نيم ماه شمسی می باشد . 
4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/11/5 می باشد . 

5- پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/11/5 بازگشائی می شود . 
6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد . 

7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است .

مزایده عمومی شماره 9207

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان 
کد آگهی :ر-92226

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد 4 دستگاه پاتیلبر مستعمل همراه با قطعات یدکی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . 

 عالقمندان به شرکت د رمزایده میتوانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 به نشانی : WWW.Mobarakeh-steel.ir  اقدام نمایند . 

 پیشنهاد دهندگان الزم پیشنهاد خود را ازطریق پست سفارشی حداکثر تا تاریخ 1392/11/10 به آدرس - اصفهان - شرکت فوالد مبارکه - واحد خرید

 مواد مصرفی - قسمت فروش اقالم مازاد ارسال نمایند . 

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است .

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن  4821-0335543 تماس حاصل فرمایید.

بازدید در روز شنبه به تاریخ 1392/11/5 می باشد 

الزم به ذکر است جهت بازدید همراه داشتن اسناد مزایده و فیش 80/000 ریال موضوع ماده 4-4 شرایط شرکت در مزایده الزامی میباشد .

موارد مزایده : 

4 دستگاه پاتیلبر  مستعمل همراه با 932 ردیف قطعات یدکی - قیمت پایه کارشناسی 56/480/639/000 ریال میباشد . محل بازید شرکت فوالد مبارکه 

هزینه آگهی بعهده برندگان در مزایده میباشد . 

ضمنا متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است . 

 WWW.Mobarakeh-steel.ir  شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی -

 WWW.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی -

SMS

به گزارش روزنامه خبر؛ با پیشرفت علم و مدرن شدن 
و توس��عه یافتن کش��ورها، رفته رفته سبک زندگی 
دچار تغییراتی ش��د. یکی از بزرگ ترین عوامل این 
تغییر را می توان ورود اینترنت و به دنبال آن زندگی 
مجازی به خانه ها و خانواده ها دانست. این نفوذ اول 
دامن تحصیلکرده ها، دانشجویان و شاغالن را گرفت 
و به مرور در بین اقش��ار دیگر جا باز ک��رد. این موج 
اینترنت گرایی س��بب ش��د تا بانوان هم وارد عرصه 
شوند و شهر آن قدر ش��لوغ شد تا خانم های خانه دار 
هم به صرافت بیافتند که در این میدان مسابقه حاضر 
 شوند و ش��انس ش��ان را امتحان کنند. این تصمیم 
تا آن ج��ا پیش رفت ک��ه در حال حاضر در کش��ور 

تعداد قابل مالحظه ای وبالگ نویس، مدیر س��ایت و 
عضو فعال ش��بکه اجتماعی از این قشر زحمتکش 

جامعه باشند!
      دیر رسیده هایی که پیشتاز شدند

از روز پیدایش اینترنت تا چندسال بعد از آن، اینترنت 
در تس��لط مردان بود و زنان عالقه چندانی به ورود 
به این دنیای غیرواقعی نش��ان نمی دادن��د. این امر 
نه تنها در کش��ور خودمان که در اکثر کش��ورهای 
 دنیا وجود داش��ت اما از آن جا که زنان هیچ وقت در 
هیچ عرصه ای نباید از جنس مخالف خود کم بیاورند، 
کمر همت بستند تا وارد شوند و ببینند چیست این 
فضای مجازی که مردهایشان را این قدر درگیر کرده! 

این تصمیم باعث شد تا در سال 2000 تعداد کاربران 
زن و مرد اینترنت در کشورهای پیشرفته تقریبا با هم 
برابر شود و حتی در برخی موارد زنان گوی رقابت را 
بربایند.در ایران نیز این رقم به طرز قابل مالحظه ای 
افزایش یافت تا جایی که طبق آمار مرکز آمار ایران از 
مجموع 11 میلیون و 2هزار و 248 کاربر اینترنت در 
شهرها، بیش از 4 میلیون و 600 نفر زن هستند و این 

رقم قطعا در حال افزایش است.
       مهمانان جدید اما فعال دنیای مجازی

 طبیعت��ا اینترن��ت ابتدا در بی��ن زنان ش��اغل رواج
 یافت.

استفاده های کاری و شغلی که مجبورشان می کرد با 

این دنیا آشنا شوند سبب می شد تا عالقه مندی هایی 
نیز به این فضا پیدا کنند و در کنار کار، به حواشی آن 
هم برسند. همه گیر ش��دن اینترنت و قابل دسترس 
بودن آن در خانه ها، موجب شد مهمانان جدیدی به 
این دنیا وارد شوند که بیش از پیش جهان واقعی را به 
رقیب مجازی اش پیوند دهند. این مهمانان جدید و 

قدرتمند »خانم های خانه دار« هستند.
هیچ کس نمی داند اس��تفاده خانم های خانه دار که 
صرفا از اینترنت برای مطالعه آزاد و تفریح اس��تفاده 
می کنن��د و اجب��اری ب��ه اس��تفاده از آن ندارند، از 
چه زمانی آغاز ش��د ولی حتماکارب��ران اینترنت با 
نویسنده این نوشتار موافق هستند که از یک زمانی 
به بعد، حضور ای��ن بانوان در س��ایت ها، وبالگ ها و 
 ش��بکه های اجتماعی به طرز چش��مگیری پررنگ 

شد.
نسل جدید خانم های خانه دار که سنی بین 25 تا 35 
سال دارند، مستعدانه به تسخیر و استفاده از فضای 
مجازی پرداختند و قدرت خودش��ان را با راه اندازی 
سایت های رنگارنگ و نوشتن در وبالگ های گوناگون 
به رخ سایر اس��تفاده کنندگان از اینترنت کشیدند 
تا جایی که در برخ��ی موارد حس می ش��ود همان 
دورهمی های خانم های خانه دار قدیمی تر که به بهانه 
پاک کردن برنج و بار و سبزی اتفاق می افتاد، االن در 
ش��بکه های اجتماعی و چت روم ها برگزار می ش��ود 
با ماهیتی مش��ابه و ش��کلی مدرن تر!زنان خانه دار 
که از وقت بیشتری نس��بت به هم نوعان شاغلشان 
برخوردارن��د و دغدغه ذهنی کمتری نس��بت به آن 
ها دارند، اقدام به تاس��یس س��ایت ها و وبالگ های 
تربیتی- آموزش��ی کردند و با شناختی که از عالیق 
و سالیق مخاطبان همفکرش��ان داشتند، مطالب به 
دردبخور برای این قشر را نشر دادند. همچنین حضور 
خانه دارها در ش��بکه های اجتماعی و چت روم ها به 
شکل گسترده، سبب شد تا همکارهای خانه دارشان 
هم سر ذوق بیایند تا آن ها هم تجربه های شخصی 
خانه داری، بچه داری و شوهرداریشان را به اشتراک 
بگذارند و همین مباحث جذاب سبب شد تا گوشه ای 

از این سرزمین مجازی، رنگ و بوی زندگی بگیرد.
         قورمه س�بزی اینترنت�ی، ترش�ی لیت�ه

 صفر و یکی
با یک جست وجوی کوچک در موتورهای جست وجو 
می توان به این نتیجه رسید که کم نیستند کسانی 
که دغدغه های خانه داریش��ان را به دنیای اینترنتی 
کشانده اند و البته با مخاطبان پرتعداد و پروپا قرصی 
هم مواجه شده اند.اگر در قدیم دو سه نمونه کتاب و 
مجله آشپزی، شیرینی پزی، بافتنی و خیاطی وجود 

داش��ت، االن صدها هزار صفحه اینترنتی به این امر 
اختصاص دارد که تنوعش��ان باعث می ش��ود بازار 
کتاب ها و مجله های قدیم��ی که جزو پرفروش های 
بازار کتاب بودند، کساد شود.در شبکه های اجتماعی 
 و چت روم ها نیز به طور گس��ترده ای��ن اتفاق افتاده

 است.
 افزایش قارچ گونه وبالگ ه��ا و صفحات پردازنده به 
این موضوعات در شبکه های اجتماعی نشان می دهد 
فعاالن این عرصه وقت بیشتری برای اشتراک نظرات 
و تجربیات شان می گذارند و هر روز این کارشان برای 
خودشان جذاب تر هم می ش��ود  چراکه به گسترش 
آن فکر می کنند و تالش دارند تا همه هنرهایی که از 
هر انگشت شان بیرون می ریزد را یک جا به دوستان 
مخاطب یاد دهند!این اتفاق آن قدر در سطح گسترده 
در حال انجام است که دیگر برای هیچ کاربر اینترنتی 
عجیب نیس��ت که در وبگردی های روزانه  اش بوی 
قورمه سبزی و ترش��ی لیته از س��ایت یا وبالگی به 

مشامش بخورد!
        تاثیر نامحس�وس اما پررنگ اینترنت در 

خانه ها
تکنولوژی همواره در کنار آس��ودگی هایی که برای 
زندگی می آورد، آسیب هایی به همراه دارد. اینترنت 
نیز که بزرگ ترین تکنولوژی ارتباطی قرن اخیر است 

از این قاعده مستثنی نیست.
تاثیر این تکنول��وژی ارتباطی بر س��بک زندگی در 
سال های اخیر مورد مطالعه بسیاری از جامعه شناسان 
و برنامه ریزان اجتماعی بوده است. پژوهش های انجام 
شده نشان می دهد اینترنت به میزان باالیی در نوع 
ادبی��ات افراد جامعه، نوع پوش��ش و رفت��ار و تغییر 

هنجارها تاثیرگذار بوده است.
       شورش را درنیاورید لطفا!

وقت زی��اد و تکنولوژی در دس��ترس موجب ش��ده 
تا رن��گ و بوی خاله زنک��ی فضای مج��ازی بیش از 
قبل به چش��م بیاید. اگر تا پی��ش از این کدبانوهای 
هنرمند هنرش��ان را به اش��تراک می گذاشتند و با 
آموزش آن به دیگران وجه مثبتی از اس��تفاده زنان 
خانه دار از اینترنت را به نمایش می گذاشتند، امروز در 
 الیه های زیرین شاهد اتفاقات جالبی هستیم؛ چشم

 و هم چشمی هایی که در ذات این کارها وجود دارد 
به فضای مجازی نیز سرایت کرده است و صحنه های 
بانمکی را پدید می آورد. رقابت دو صاحب وبالگ برای 
اثبات خود و جذب مخاطب بیشتر و تخریب رقیب 
نشان می دهد که خانم های وقت آزاد خانه دار؛ کاری 
که می کنند را زیادی جدی گرفته اند و قرار نیس��ت 

حاال حاالها کم بیاورند!

اگر امشب قورمه سبزی ات خوب جا افتاد، الیک کن! 

نگاهی به حضور بانوان خانه دار در فضای مجازی 

همه گیر شدن اینترنت و قابل دس�ترس بودن آن در خانه ها، موجب ش�د مهمانان جدیدی به این دنیا وارد شوند که  گروه 
جامعه   بیش از پیش جهان واقعی را به رقیب مج�ازی اش پیوند دهند. این مهمانان جدی�د و قدرتمند »خانم های خانه دار«  

هستند.
یکی از بزرگ ترین ویژگی های دنیای مجازی این است که برای ورود به آن، هیچ شرطی الزم نیست و از هر قوم و جنس و رنگ و سنی که 

باشی، می توانی با کمترین امکانات به بزرگ ترین دنیا بعد از دنیایی که در آن زندگی می کنی وارد شوی.



چهره روزيادداشت

  کشت گندم رقم پیشگام
 در مزارع آبی فريدونشهر 

اصفهان- ایرنا- مدیر جهاد کش��اورزی فریدونش��هر گفت: در سال 
زراعی 92-93 در سطح 80 هکتار از مزارع آبی این شهرستان برای 
 نخس��تین بار گندم رقم پیشگام کشت ش��د. علیرضا کریمی افزود:

 20 تن گندم )یارانه ای( اصالح شده رقم پیش��گام بین کشاورزان 
توزیع ش��د که این رقم برای کشت در ش��رایط آبیاری محدود و کم 
آبیاری آخر فصل مناطق سرد مناس��ب است.وی اضافه کرد: بیشتر 
مزارع گندم آبی با توجه به محدودیت منابع آب در خرداد و اوایل تیر 
با مشکل آب مواجه است.وی اظهار داشت: در صورت کشت ارقامی 
مانند الوند با نیاز آبی بیشتر به علت کمبود آب در اواخر رشد عملکرد 

مطلوب حاصل نشده و منجر به افت عملکرد این رقم می شود.

 ارزآوری صادرات سنگ 
به خارج کشور

مدیرکل گمرك اس��تان اصفهان گفت: طی 9 ماه نخس��ت امسال 
صادرات سنگ از استان اصفهان، حدود ۴ میلیون و ۴00 هزار دالر 
ارزآوري داش��ته است.اس��داهلل احمدي ونهري با اش��اره به این که 
طی 9 ماهه امس��ال بیش از 23 هزار تن انواع س��نگ ساختماني از 
جمله تراورتن، مرمریت، چیني و گرانیت به کشورهاي هدف عراق 
وافغانستان صادر شده است، اظهار داشت: وزن محصول سنگ صادر 
شده حدود 3 برابر و ارزش آن نیز بیش از 2 برابر مدت مشابه پارسال 
صادر ش��ده اس��ت. وي افزود: پارس��ال در این مدت بیش از 8 هزار 
تن انواع سنگ س��اختماني به ارزش حدود 2 میلیون دالر از استان 

اصفهان به کشورهاي هدف صادر شد. 

 قیمت انشعاب برق
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

معاون وزیر نی��رو، قیمت واقعی یک انش��عاب ب��رق را 2 میلیون و 
۵00 تومان اعالم کرد و گفت: با احتس��اب قیمت ه��ای فعلی برای 
س��اخت یک نیروگاه یک هزار مگاواتی بای��د ۱۶00 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شود.هوشنگ فالحتیان درباره افزایش هزینه 
انش��عاب برق مش��ترکان خانگی، اظهار داش��ت: قیمت تمام شده 

انشعاب برق حدود 2 میلیون و ۵00 هزار تومان برآورد شده است. 
وی با بیان این که پیش��تر رقمی که از مش��ترکان دریافت می شد 
حدود 30 درصد قیمت واقعی هزینه انشعابات برق بود، تصریح کرد: 
فاصله بین هزینه تمام شده انشعابات و هزینه دریافت شده از مردم 
و مشترکان منجر به توقف برخی از س��رمایه گذاری های جدید در 

صنعت برق شده است. 

وجود کاالهای چینی تولیدکنندگان 
را دچار رکود کرده است

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم آرایش��ی - بهداش��تی اصفهان 
گفت: وجود کاال های چینی، سودآور نبودن و وجود رقبای خارجی، 
تولیدکنندگان را با رکود مواجه کرده است.محمدرضا پاك نژاد بابیان 
این که اکثر تاجران برای سودآوری بیشتر اقدام به واردات کاالهای 
چینی باکیفیت پایین می کنند، اظهار داش��ت: سیاست دولت باید 
به نحوی باش��د که از ورود کاالهای چینی به بازار جلوگیری شود و 
در صورت واردات، کاالهایی باکیفیت باال وارد شود تا مشکلی برای 
تولیدکننده و یا مصرف کننده ایجاد نشود.وی افزود: تولیدکنندگان 
در حال حاضر با مشکالت بسیاری به ویژه در زمینه تهیه مواد اولیه، 
مخارج و تامین کارگران روبه رو هستند که با توجه به سود دریافتی 
از تولیدات خود و وجود رقبای خارج��ی، در زمینه اقتصادی موفق 

نبوده و روبه رکود هستند.

توزيع برنج،مرغ و تخم مرغ سبد کاال 
در فروشگاه ها

یک مقام مسوول در وزارت صنعت گفت: توزیع برنج، تخم مرغ و مرغ 
در شبکه توزیع کل کشور برای سبد کاالیی به اتمام رسیده است.یک 
مقام مس��وول در وزارت صنعت در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 
توزیع اقالم سبد کاالیی در ش��بکه توزیع کل کشور از هفته گذشته 
آغاز شده است.وی افزود: توزیع کامل برنج، تخم مرغ و مرغ از محل 
ذخیره دولتی انجام شده اس��ت.این مقام مسوول گفت: توزیع پنیر 
از 2 روز مانده به اهدای سبد آغاز می شود.وی افزود: روغن مورد نیاز 
این سبد کاالیی در حال توزیع است و توزیع کامل آن هنوز به اتمام 
نرسیده اس��ت.این مقام مسوول در پاسخ به این س��وال که آیا کلیه 
اطالعات مورد نیاز در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته است یا خیر؟ 
گفت: هنوز اطالعات خبرنگاران، دانشجویان متاهل و طالب به دست 
وزارتخانه نرسیده اس��ت.وی افزود: اطالعات کارمندی، کارگری و 

نیروهای مسلح نیز در حال ارسال است اما هنوز کامل نشده است.

 افزايش تولید لبنیات 
در اصفهان 

  تولید سه میلیون
 اصله نهال سالم 

رییس اتحادیه لبنیات س��ازان اصفهان گفت: با اختصاص نهاده به دامداران با 
 قیمت پایین تر، تولید ش��یر افزایش یافته است.محمد ش��فیع زادگان با بیان

 این که قیمت محصوالت لبنی نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته 
است، اظهار داشت: در چند ماه گذشته نه تنها محصوالت لبنی افزایش قیمت 
نداشته است بلکه محصوالتی مانند ماست 300 تومان کمتر از 3 هزار و ۵00 

که قیمت مصوت دولت است فروخته می شود.
وی افزود: ش��یر فله نیز هر کیل��و ۱00 تومان ارزان تر از دام��داران خریداری 
می ش��ود و هیچ گونه افزایش قیمت در محصوالت لبنی نداش��ته ایم.رییس 
اتحادیه لبنیات س��ازان و لبنیات فروش��ان اصفه��ان تصریح ک��رد: در حال 
حاضر تولید ب��ه اندازه زیاد اس��ت که فروش در بازار، رقابتی ش��ده اس��ت و 
 کارخانه ه��ا محصوالتی با کیفیت ب��اال تولید می کنند ت��ا از آن ها خریداری

 شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: سه میلیون اصله نهال 
سالم و استاندارد از ابتدای س��الجاری تاکنون در این استان تولید و موفق به 
اخذ مجوز توزیع شد. رضا رییس زاده افزود: امسال سه میلیون اصله انواع نهال 
درختان سیب، انار، بادام، گالبی، گیالس، پسته، هلو و شلیل، آلو و آلبالو، به، 
انگور و زردآلو تولید شد.وی اضافه کرد: ش��اخص و کنترل نهال ها هم از نظر 
س��المت و هم از نظر اصالت تاییده شده است و باید توس��ط خریداران مورد 
توجه قرار گیرد.مدیر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: با این 
 میزان تولید عالوه بر تامین نیاز داخل اس��تان، بیش از نیمی از نهال تولیدی

 به استان های مجاور و حتی خارج از کشور صادر می شود.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در گزارش دیگری آورده است: 
نخستین غرفه فروش محصوالت استاندارد گلخانه ای در بازار کوثر شهرداری 

اصفهان افتتاح شد.

ش��انزدهمین نمایش��گاه تخصص��ی، صادرات��ی ف��رش 
دس��تباف از 22 لغایت 27 دی ماه در محل نمایشگاه های 
 بین المللی اس��تان اصفهان واق��ع در پل شهرس��تان دایر

می شود.
۱۴7 مش��ارکت  کننده از اس��تان های اصفهان، آذربایجان 
شرقی و غربی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، قم، 
فارس، تهران و کرمان در این دوره ،آخرین تولیدات هنری 
خود را در زمینه هنر صنعت فرش ایران به نمایش می گذارند.

تولید و عرضه نفیس ترین فرش های دستباف کرك و ابریشم 
اصفهان، فرش نایین، فرش تمام ابریش��م ق��م، گبه، گلیم 
فرش، چرم فرش، فرش بیجار، قال  های روستایی و عشایری 
با رنگ ه��ای ۱00 درص��د گیاهی و گلیم و گب��ه بختیاری 

زمینه های این نمایشگاه را تشکیل می دهند.
افزایش نسبی متراژ و تعداد غرفه ها از ویژگی های نمایشگاه 

امسال است.
همچنین با همکاری انجمن طراح��ان، فعالیت های برخی 
کارگاه های فرش دس��تباف ب��ه فضای نمایش��گاه منتقل 

می شود.
ساعت برگزاری این نمایشگاه از ساعت ۱0 الی 2۱ بوده و قرار 
است هیاتی از کشور رومانی و همچنین هیاتی از خوشه فرش 

استان قم از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

در حال حاضر قیمت تخم مرغ براس��اس قیمت تمام ش��ده 
تعیین می شود و س��تاد تنظیم بازار قیمت مصوبی برای آن 
اعالم نمی کند.یداهلل صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تهران درباره افزایش قیم��ت تخم مرغ در 
بازار با تاکید بر این که در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ 
براساس قیمت تمام ش��ده آن تعیین می شود اظهار داشت: 
وزارت جهاد کش��اورزی و تولیدکنندگان قیمت تمام شده 
تخم مرغ را محاسبه کرده و براساس فاکتور خرید و ضریب 
سود ،قیمت نهایی آن را تعیین می کنند.وی ادامه داد: ستاد 
 تنظیم بازار قیم��ت مصوبی برای تخم م��رغ تعیین نکرده و

 در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ ۴300 تومان تعیین شده 
است.او در پاسخ به این سوال که بر این اساس قیمت هر شانه 
دو کیلوگرمی تخم مرغ باید حدود 8۶00 تومان باش��د ولی 
درحال حاضر این کاال در سطح بازار و سوپرمارکت ها ۱0 هزار 
 تومان فروخته می ش��ود ،تصریح کرد: اگر هر شانه تخم مرغ 
۱0 هزار تومان فروخته می شود ممکن است به علت وزن باالتر 
از دو کیلوگرم آن باشد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران تصریح کرد: بازرسان ما در بازار حضور داشته و بر 
نحوه توزیع و قیمت کاالها نظارت می کنند. ما در استان تهران 

با هر نوع گران فروشی برخورد می کنیم.

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از نهایی شدن خرید و 
فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به زودی خبر داد و گفت: 
این موضوع در الیحه بودجه س��ال آینده کل کشور لحالظ 
شده است و باید طراحی آن دقیق باشد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، علی صالح آب��ادی در گفت وگو با رادی��و اقتصاد گفت: 
باید مردم بتوانند س��هام عدالت خود را در شرایط مناسبی 
بفروشند و اجازه نمی دهیم ارزش ذاتی آن کاهش یابد.وی 
افزود: سازکار آزادسازی سهام عدالت طوری خواهد بود که 
خرید و فروش این س��هام در فضای رقابتی و بر محور ارزش 
ذاتی آن ساماندهی شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
 تاکید کرد : شرکت هایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند،

 از بنگاه های خوب اقتصادی محس��وب می ش��ود و یکی از 
پیشنهادها تشکیل صندوق س��رمایه گذاری سهام عدالت 
است.وی گفت: در فرآیند آزادسازی معامالت سهام عدالت، 
مدیریت شرکت های استانی سهام عدالت نباید دچار چالش 
شود.صالح آبادی افزود: ضمن تالش برای حفظ ارزش سهام 
عدالت ، به زودی سازوکار خرید و فروش آن نهایی می شود.

رییس س��ازمان بورس به دیگر س��هامداران و تازه وارده ها 
نیز توصیه کرد: س��بد بهینه  س��هام را انتخاب یا از خدمات 

صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.

کمیسیون تلفیق در جلس��ه دیروز کف دالر مبادله ای برای 
سال آینده را 2۶۵0 تومان تعیین کرد.

اعضای کمیسیون تلفیق در جلس��ه ای که با حضور معاون 
بودجه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور برگزار شده 
و همچنان هم ادامه دارد به بررسی بخش درآمدی بودجه 93 

به ویژه »نفت« پرداختند.
در ای��ن جلس��ه نماین��دگان کمیس��یون تلفی��ق ن��رخ 
ارز، مبن��ای محاس��باتی قیمت نف��ت در الیح��ه بودجه را 
2۶۵0 تومان تعیی��ن کردند که براین اس��اس قیمت نفت 
 در بودج��ه 93 براس��اس ن��رخ ارز 2۶۵0 تومان محاس��به 

می شود.
آن ط��ور ک��ه عل��ی محم��د احم��دی ب��ه خبرن��گار 
تس��نیم اع��الم ک��رده ق��رار اس��ت ن��رخ 2۶۵0 تومانی 
مبن��ای رق��م مبادل��ه در مرک��ز مب��ادالت ارزی ط��ی 
 س��ال آینده باش��د؛ ن��رخ مبادل��ه در ات��اق مبادل��ه ای در

 سال جاری 2۴۵0 تومان بود که برای سال آینده به 2۶۵0 
تومان افزایش می یابد.

حس��ین علی حاج��ی، عض��و دیگ��ر کمیس��یون تلفیق 
اظه��ار داش��ت: در جلس��ه صب��ح دی��روز تبص��ره ه��ای 
 مرب��وط ب��ه بخ��ش نف��ت م��ورد تصوی��ب ق��رار گرفته

 است.

بازار بیمه بورسنمایشگاه ارز

  برگزاری نمايشگاه
 فرش دستباف؛ امروز 

 داليل
 گرانی تخم مرغ

خريد و فروش سهام عدالت 
به زودی آزاد می شود

 دالر مبادله ای
 ۲۶۵۰؛ تومان 

اخبار کوتاه

4
بهره  برداری از 2 بازار روز کوثر در اصفهان

  مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: دو بازار روز کوثر همزمان با والدت 
پیامبر اکرم )ص( به بهره برداری می رسد حکیم فعال اظهار داشت: بازار روز واقع در بزرگراه چمران و بازار روز جنب 
پارك قلمستان همزمان با والدت حضرت محمد )ص( به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

  افزايش وام مسکن منجر
 به گرانی يک باره خانه نمی شود

 مهدی هاشمی /  رییس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور

مبلغ وام مس��کن که به 3۵ و ۵0 میلیون تومان افزای��ش یافته باعث 
رونق بازار مسکن می شود اما افزایش این تسهیالت به گونه ای نیست 
 که افزایش ناگهانی قیمت خانه را در برداش��ته باش��د ام��ا در افزایش

  قیم��ت مس��کن ب��ی تاثی��ر ه��م نیس��ت چراک��ه یک��ی از عوامل 
 متع��دد در افزای��ش قیم��ت مس��کن، افزای��ش مبل��غ وام مس��کن

 است.
بهتر است افزایش وام مسکن 
برای اقشار مختلف در بخش 
ساخت باشد تا رونق در عرضه 
مس��کن نی��ز بی��ش از پیش 
 ش��ود اما می ت��وان از همین

 فرصت ایجاد ش��ده نیز برای 
رونق بازار مس��کن اس��تفاده 

کرد.
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مدیران عامل ش��رکت هاي اس ام اس زیم��اگ و اتوتک آلمان با 
حضور در شرکت فوالد مبارکه اصفهان و دیدار با دکتر سبحاني 
 مدیرعامل این شرکت به بررس��ي راهکارهاي همکاري دوجانبه

 در خصوص اجراي طرح هاي توس��عه پرداختن��د.در این دیدار 
باتوجه به لغو تحریم ها، شرکت هاي اروپایي آمادگي خود را براي 
حضور در مجموعه فوالد مبارکه اصفه��ان و همکاري در اجراي 

هرچه سریع تر طرح هاي توسعه ابراز کردند.
بنابر همین گزارش دکتر دامن، مدیر عامل ش��رکت اس ام اس 
زیماگ ضمن ابراز خوش��حالي از حضور در شرکت فوالد مبارکه 
درخصوص تعهدات این شرکت در مقابل فوالد هرمزگان و تامین 
قطعات یدکي موردنیاز این شرکت و همچنین توسعه هرمزگان 
به خصوص طرح جامع این شرکت و انجام بخشي از پرفورمنس و 
همچنین رفع مغایرت هاي کارخانه دولومیت و فوالدسازي فوالد 
هرمزگان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر ش��د که کارشناسان 
این شرکت با حضور در فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان نسبت به 
انجام امور فوق اقدام کنند. مدیرعامل شرکت اس ام اس زیماگ 
همچنین آمادگي خود را براي حضور در مناقصه مربوط به نوردگرم 
دوم فوالد مبارکه اعالم و کپي اسناد مناقصه را دریافت کرد ضمن 
این که مقرر گردید جه��ت راه اندازي RHT )پ��روژه مربوط به 
تولید فوالدهاي مخصوص خودروس��ازي( در ناحیه فوالدسازي 
 همکاري الزم به عمل آورند. همچنین توافق ش��د که ش��رکت
  اس ام اس زیماگ در پروژه هاي توس��عه فوالد مبارکه ش��رکت

کنند. گفتني اس��ت دکتر وبر ،مدیرعامل و عض��و هیات مدیره 
شرکت آلماني اتوتک که در راس هیاتي به شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان سفر کرده بود پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه 
به خبرنگار ما گفت: شرکت اتوتک بیش از صد سال است که در 
بخش موادمعدني و فلزات فعالیت دارد و ساخت کارخانجات تولید 
کنستانتره و گندله سازي از اهم فعالیت هاي این شرکت مي باشد.

وي گفت: بی��ش از 70 درصد کارخانجات گندله س��ازي جهان 
توسط این شرکت انجام شده است و 3۵ س��ال است که در بازار 
ایران حض��ور دارد و در زمان تحریم ها مج��وز فروش تکنولوژي 
به ایران را از اتحادیه اروپا دریافت کرده است.مدیرعامل شرکت 
اتوتک با اشاره به این که در ساخت و راه اندازي واحد گندله سازي 
فوالد مبارکه همکاري داشته است، گفت: هدف از این بازدید در 
واقع بهینه سازي تجهیزات گندله سازي مي باشد چرا که شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان راهکارهاي بسیار خوبي براي بهینه سازي 
 و افزایش ظرفیت گندله س��ازي اجرا کرده اس��ت. ل��ذا ما براي

 همکاري هاي درازمدت و اس��تراتژیک آماده هس��تیم چرا که 
کارخانه گندله س��ازي فوالد مبارکه اصفهان، بزرگ ترین واحد 
گندله سازي جهان اس��ت و یکي از معدود کارخانجاتي است که 
بسیار پاك و تمیز است، پرسنل بس��یار مجرب و کارآزموده این 
واحد باعث شده است که ظرفیت ۴ میلیون تني گندله سازي این 
شرکت به 7/۱ میلیون تن افزایش یابد بدون این که تجهیزي به 

این خط اضافه شده باشد.

بیش از نیمی از سنگ های استخراج شده از معادن شهرستان 
نطنز به صورت ضایعات اس��ت. رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت شعبه نطنز با اعالم این مطلب گفت: برای جلوگیری 

از هدررفت منابع، باید واحد فرآوری ضایعات ساخته شود. 
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان؛ غالمرضا عبدالهی ادامه داد: احداث این مرکز توسط 
چند تولیدکننده منطقه نطنز از سال 8۶ پیگیری و در تیرماه 
89 توس��ط دکتر س��میعی نژاد، معاونت وقت معادن کشور 
کلنگ زنی شد اما متاس��فانه با جا به جایی مسووالن در آن 

سال ها، این مهم محقق نشد. 
وی گفت: آب و گاز و زیرساخت های الزم این مرکز همچنان 
فراهم نیس��ت و زمی��ن الزم ب��رای احداث آن اعطا نش��ده 
 اس��ت که فرماندار فعل��ی قول ه��ای خوبی در ای��ن زمینه

 داده ان��د. وی تصریح کرد: با وجود ۴ برابر ش��دن نرخ یورو، 
ماش��ین آالت الزم از ۴ کمپان��ی ایتالیایی خریداری ش��ده 
اما هیچ کمک��ی در تامین مال��ی خرید این دس��تگاه ها به 

تولیدکنندگان نشده است. 
وی افزود: دولت باید با دادن تسهیالت، واحدها را در نوسازی 
ماش��ین آالت ش��ان یاری کند تا ش��اهد هدر رفت��ن منابع 

کمتری باشیم. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه نطنز، راه دیگر به 
روز رسانی ماشین آالت را توجه ویژه به ماشین سازی های 

 داخلی  دانست و گفت: دغدغه تامین مالی ماشین سازی ها 
باید رفع شود و دانشگاه ها هم به این صنعت توجه ویژه داشته 
باشند تا این واحدها ماش��ین آالت نیاز داخل را تولید کنند 
و نیازی به واردات نداشته باش��یم.  به گفته عبدالهی، ایجاد 
اش��تغال برای حداقل 300 نفر، پاك سازی محیط زیست با 
حذف ضایعات، تبدیل ضایعات به مصالح مورد نیاز و کاربرد 
آن در س��نگفرش، پله، جدول خیاب��ان و... ، ایجاد فرهنگ 
مصرف سنگ به جای سیمان و آسفالت در کشور و افزایش 

صادرات سنگ، از مزایای دیگر احداث این مرکز است.
     ظرفی�ت ايج�اد ۵ ه�زار ش�غل جدي�د در بخش

 صنعت و معدن نطنز
ریی��س خان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ش��عبه نطن��ز 
همچنی��ن اعالم ک��رد: بیش از ۵ ه��زار نف��ر در بخش صنعت 
و مع��دن شهرس��تان نطنز ب��ه کار اش��تغال دارند ک��ه باعث 
ش��ده نرخ بی��کاری در این شهرس��تان بس��یار پایی��ن بیاید. 
عبدالهی اضافه ک��رد: با توجه ب��ه وجود ذخایر مع��دن متنوع 
 در شهرس��تان نطن��ز و طرقرود، صنای��ع مرتبط با ای��ن منابع 
می تواند در نطنز ایجاد ش��ود و تکمیل کارخانه های در دست 
اقدام و سرمایه گذاری های جدید در این منطقه می تواند تا ۵ 
هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: احداث 
کارخانه ها و وجود معادن باعث شده است منطقه نطنز پذیرای 

مهاجران باشد. 

بیش از
 ۵ هزار نفر 
در بخش 
صنعت و معدن 
شهرستان نطنز 
به کار
 اشتغال دارند که 
باعث شده 
نرخ بیکاری در 
اين شهرستان 
بسیار پايین بیايد

 براي
 همکاري هاي 
درازمدت و 
استراتژيک 
آماده هستیم 
چرا که کارخانه 
گندله سازي فوالد 
مبارکه اصفهان، 
بزرگ ترين واحد 
گندله سازي جهان 
است

در اجراي هرچه سريع تر طرح هاي توسعه

 با آب شدن یخ تحریم، شرکت های اروپایی
 به فوالد می آیند

ساخت واحد فرآوری ضايعات سنگ نیازمند امکانات: در بخش صنعت و معدن 

ظرفیت ایجاد 5 هزار شغل جدید در بخش 
صنعت و معدن نطنز



یادداشت

دورخوانی متن سریال نوروزی شبکه دو با حضور امین حیایی و جمعی دیگر از بازیگران آغاز شد.علیرضا 
سبط احمدی، تهیه کننده س��ریال »خوب، بد، زش��ت« اعالم کرد: دورخوانی قصه های سریال نوروزی 

شبکه دو سیما از18 دی  ماه  با حضور امین حیایی و سایر بازیگران »خوب، بد، زشت« انجام می شود.
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امینحیایی»خوب،بد،زشت«رادورخوانیمیکند

 ام��ا ب��ه دلی��ل حادث��ه ای ک��ه در پش��ت صحنه
  »معراجی ه��ا« به وقوع پیوس��ت، بر آن ش��دیم تا 
چند  م��ورد از س��وانحی که ب��ه هنگام ضب��ط آثار 
س��ینمایی و تلویزیونی در ایران اتفاق افتاده را برای 

شما شرح دهیم .
مرگ سیدعلی سجادی حسینی )1373(

 در س��ال 73، سیدعلی سجادی حس��ینی مشغول
فیلم برداری »خط آتش« بود.به دلیل فضای داستانی 
این کار،یک سرباز هر روز تعدادی اسلحه با تیرهایی 
 مشقی برای بازیگران می آورد و پس از پایان کار، آن 

اسلحه ها را تحویل می گرفت.
در یک��ی از ای��ن روزه��ا، س��رباز، اش��تباها 
اس��لحه خ��ود را ب��ا تیرهای��ی واقع��ی با اس��لحه 
 م��ورد نظ��ر فیل��م ب��رداری، ب��ه دس��ت بازیگ��ر

 می دهد و همین امر سبب می شود تا حین تمرین، 
بازیگر، گلوله را به پیش��انی حس��ینی شلیک کند و 
متاسفانه این کارگردان در دم، جان خود را از دست 

می دهد.
مرگ قاسم دهقان سنگستانی )1374(

روز 14 ش��هریور 1374، قاس��م دهقان که عالوه بر 
بازیگری در »قطعه ای از بهش��ت«، طراح صحنه و 
مشاور نظامی پروژه نیز بود، چند بار صحنه ای که قرار 
 بود برداش��ت ش��ود را تکرار کرد.او باید مسیری را 
 می دوید و در نهای��ت، خ��ود را درون گودالی پرت 
می کرد.صحنه های آزمایشی، خوب از آب درآمد و 

گروه مصمم بود تا صحنه را فیلم برداری نهایی کند.
همه چیز طبق برنامه پیش رفت ولی متاسفانه زمانی 
که دهقان، خود را به گودال پرتاب کرد، درون گودال، 
مین های خنثی نشده از زمان جنگ قرار داشت که 

منجر به شهادت قاسم دهقان شد.
مرگ پیمان سنندجی زاده )1374(

تمام اتفاقات شوم سینمایی، منحصر به پشت صحنه 
نیست چرا که برخی از آن ها، در نتیجه وقوع حادثه در 
مسیر رفت و آمد به لوکیشن، رخ داده است؛ یکی از 
این مرگ های دلخراش، مربوط به بازیگر جوان فیلم 

»سفر به چزابه« است.
آذر 1374 و درس��ت در روزهای��ی که ای��ن بازیگر، 
ق��رار ب��ود تول��د 22 س��الگی خ��ود را جش��ن 
 بگیرد، مین��ی ب��وس حام��ل س��نندجی زاده که 
می خواست وی را به س��ر صحنه ببرد، تصادف می 
کند و این بازیگر جوان، جان خود را از دست می دهد.

بعدها که این فیلم در جش��نواره دفاع مقدس جایزه 
گرفت،رس��ول مالقلی پور، آن جای��زه را به خانواده 

سنندجی زاده تقدیم کرد.
مرگ شاهرخ غیاثی )1375(

»رفیع پیتز« در س��ال 75، نخس��تین فیل��م بلند 
سینمایی خود تحت عنوان »فصل پنجم« را جلوی 
دوربین برد.یکی از نقش های نه چندان اصلی فیلم را  
ش��اهرخ غیاثی بازی می کند.صحن��ه حادثه به این 
ترتیب است که غیاثی می بایست سوار بر درشکه ای، 

حد فاصل یک فضای سبز را بپیماید اما گروه، فکر رم 
کردن اس��ب را نمی کرد؛ اسب درشکه رم کرده و در 
میانه کار، غیاثی را با سرعت به بیرون پرت می کند که 
متاسفانه این بازیگر، بر اثر این حادثه، جان خود را از 

دست می دهد.
شکسته شدن ابروی حبیب دهقان نسب 

)1377(

در سال 77، رسول مالقلی پور» کمکم کن« را جلوی 
دوربین برد.

در یکی از صحن��ه های ای��ن فیلم، س��فینه ای در 
 یک پ��ارک قرار داده ش��ده ب��ود که دهقان نس��ب 
می بایست همزمان با حرکت این سفینه، از ورود به 
داخل آن ن��اکام به روی زمین م��ی افتاداما به دلیل 
روشن ش��دن ناگهانی س��فینه، ابروی دهقان نسب 

شکافت و در نهایت 9 بخیه خورد.
قطع دست و انگشتان پای مصطفی کرمی 

)1386(

اواسط تیر ماه 1386، گروهی مشغول فیلم برداری 
یک فیلم کوتاه در استان گلستان بودند.در یکی از این 
صحنه ه��ا، نیاز ب��ود که ب��رق منطقه قطع باش��د.

هماهنگی ها با اداره برق منطقه صورت گرفت و آن ها 
به گروه، اطمینان می دهند که دکل های فشار قوی 
منطقه، دارای برق نیس��ت.در حین فیل��م برداری، 
ناگهان یک سیم برق از روی دکل به روی فیلم بردار 
کار می افتد و متاسفانه برخالف ادعای اداره برق که 

ادعا می کرد برق قطع شده، آن سیم دارای برق بود و 
متاسفانه مصطفی کرمی به همین راحتی دو دست 
 خود را از دس��ت می دهد و انگشتان پایش نیز قطع

 می شود.

قطع نخاع شدن اصغر شاهوردی )1386(

اصغر ش��اهوردی یکی از پدیده های تکرار نش��دنی 
صدابرداری در سینمای ایران اس��ت.این صدابردار 
برجس��ته، زمان��ی که قصد بازگش��ت از لوکیش��ن 
»چراغی در مه« را داش��ت، در اثر تصادف خودروی 
 عوامل فیلم، قطع نخاع می ش��ود و متاسفانه یکی از
  غ��م انگیزتری��ن ح��وادث مرب��وط به س��ینمای
  ای��ران در ده��ه اخی��ر را ب��ه ن��ام خ��ود ثب��ت

 می کند.
مرگ پیمان ابدی )1388(

تا پیش از ورود پیمان ابدی به ایران، مقوله بدلکاری 
در سینمای ما، بسیار ضعیف بود.با ورود ابدی به ایران 
و دایر کردن آموزشگاه تدریس این حرفه، امیدهای 
بسیاری در زمینه اعتالی این شاخه از سینما به وجود 
آمد اما متاس��فانه شرایط س��خت افزاری فیلم های 
س��ینمایی به اندازه ای ناقص و قدیمی بود که حتی 
خود ابدی، طعمه قرار گرفت و نتوانست از این مهلکه، 

جان سالم به در برد.
در صحنه ای از تله فیلم»چش��م های نامحسوس«، 
ابدی داخل اتوبوس��ی بود که می بایس��ت کوکتل 
مولوتفی را روش��ن می ک��رد و داخ��ل اتوبوس می 
انداخت و س��پس از آن بیرون می پرید اما متاسفانه 
بار اول فندک عمل نک��رد و بدین ترتیب اتوبوس به 

انتهای مسیر رسید.
 او دیر خود را از اتوبوس پرت کرد و در نتیجه ضایعه 
ای بسیار دردناک برای سینمای ایران رخ داد که تا به 

امروز هم فراموش نشده است.
قطع انگشت مهران مدیری )1391(

در یک��ی از س��کانس ه��ای قس��مت ه��ای آخ��ر 

سریال»قلب یخی«، مهران مدیری می بایست یک 
 نفر که در اث��ر انفجار، زی��ر آوار مانده ب��ود رانجات

دهد.
او بعد از انفج��ار، وارد صحنه می ش��ود و زمانی که 
قصد نجات آن فرد را دارد، انگش��ت کوچک دس��ت 
راس��تش، به یک شیش��ه شکس��ته می خ��ورد که 
 سبب می شود ش��کاف عمیقی در انگش��ت او پدید

 آید.
به گون��ه ای ک��ه تا ب��ه ام��روز نیز صحب��ت هایی 
مبنی بر قطع انگش��ت آخ��ر او و پیون��د مجدد این 
انگش��ت و نبود عص��ب در این انگش��ت ب��ه میان 
م��ی آید ام��ا ق��در مس��لم آن ک��ه چنی��ن اتفاقی 
 برای مدی��ری رخ داده ام��ا این که عم��ق حادثه تا

 چه اندازه ای بوده، حقیقتی اس��ت که مدیری تا به 
امروز نیز نسبت به آن، واکنش چندان دقیقی نشان 

نداده است.
ب�رای ش�دید  دیدگ�ی  آس�یب 

 عوامل پایتخت 2 )1392(

در آخرین روزهای اس��فند ماه امسال، زمانی که کار 
تصویربرداری سریال »پایتخت 2« در قشم به پایان 
می رسد، گروه تصمیم می گیرد تا برای ادامه کار به 

تهران بازگردد.
در نتیجه گروهی، ب��ه صورت زمینی ب��ا کامیون و 
ون و گروه��ی دیگ��ر از طری��ق هوای��ی ب��ه تهران 
 برم��ی گردند اما گ��روه اول دچار س��انحه رانندگی

 می ش��وند به گونه ای که یکی از عوامل این سریال، 
پای خود را از دس��ت می ده��د و ف��رد دیگری نیز 
تحت عمل جراح��ی های متعددی ق��رار می گیرد 
 و دیگر افراد نیز دچار آس��یب دیدگی های سطحی

 می شوند.
م�رگ4 نف�ر در پش�ت صحن�ه فیل�م 

معراجی ها )1392(

آخرین سانحه ای که پشت صحنه یک فیلم سینمایی 
در ایران رقم خورد، به چند روز پیش باز می گردد که 
طی آن، 4 نفر از عوامل فیلم مس��عود ده نمکی جان 

خود را از دست دادند.
جواد ش��ریفی راد، رضا فرجی، علی اکب��ر رنجبر و 
 بدلکار گ��روه، جان باخت��گان این حادث��ه جانگداز 

بودند.
حادث��ه ای ک��ه ب��ه دلی��ل انفج��ار م��واد منفجره 
 در صن��دوق عق��ب اتومبی��ل ش��ریفی راد اتف��اق 

می افتد.

سانحه، پشت در سینما

فیلمهاییکهدرسینمایایرانحادثهسازشدند
چند روز پیش بود که خبر انفجار در پشت صحنه فیلم س�ینمایی »معراجی ها« سبب شد تا 4 تن از سینماگران،   گروه

 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

 جان خود را از دس�ت بدهن�د؛ اتفاقی که ب�ه دلیل کمبوده�ای ل�وازم و تجهیزات م�ورد نی�از رخ داد و عقوبت 
بسیار سنگینی نیز برای ما به دنبال داشت.به گزارش تسنیم   از این دست اتفاقات در سینمای ما بارها تکرار شده 
است؛ دست کم از سال 73 تا به امروز.از همان سال هم مدیران ارشاد، مدام صحبت هایی مبنی بر تجهیز امکانات مورد نیاز آثار سینمایی، 
بیمه هنرمندان و . . . به زبان آوردند که حداقل در مورد تجهیز امکانات، اگر سخنان آن ها محقق می شد، حادثه »معراجی ها« این چنین، 
رنگ واقعیت به خود نمی گرفت.البته این قبیل حوادث تنها مختص به سینمای ایران با این زیرساخت ضعیف نیست و حتی در کشورهای 
 بزرگ فیلم سازی نیز دیده می ش�ود مثال اتفاقی که برای»آنجلینا جولی« به هنگام فیلم برداری یکی از صحنه های اکشن فیلم »سالت« 
به وقوع پیوس�ت و او  از ناحیه صورت دچار آسیب دیدگی شد یا همس�ری وی که برای بازی در فیلم »تروی«، بر اثر پرش از بلندی، دچار 
پارگی تاندون شد؛»هالی بری« هم سر صحنه فیلم برداری »گوتیکا« دچار شکستگی بازو شد یا حتی می توان به»دنیل کریگ« بدشانس 
اشاره کرد که در دومین حضور خود در نقش جیمز باند، صورتش زخمی شد و او به ناچار به جراحی پالستیک متوسل شد.»نیکول کیدمن«نیز 

سر صحنه فیلم »مولن روژ« دچار پارگی غضروف زانوی راست شد و . . .  .

هفت یادداشت

 راه یابی 6  فیلم از آران و بیدگل
 به جشنواره فیلم بسیج 

مسوول کانون بس��یج هنرمندن 
شهرستان آران و بیدگل گفت: 6 
اث��ر از هنرمندان ای��ن منطقه به 
بخش مسابقه سومین جشنواره 
فیلم بس��یج راه یافتند. حس��ین 
توکلی مق��دم اظه��ار داش��ت: از 
مجموع 26 اثر ارسال شده توسط 
هنرمندان آران و بی��دگل، 6 اثر 
توانست به مرحله مسابقه سومین 
جشنواره فیلم بسیج جشنواره راه 
یابد.وی افزود: این آثار شامل اثر داستانی دوست خدا از زهرا غنی بیدگلی، 
مجموعه داستانی »عروس��ک« و »دگر عضوها را نماند قرار« از ابوطالب 
مطلبی، مجموعه های مستند» آیه های زمینی« از محمد مهدی فکریان 
و »هوای حرم مشهد اردهال و هوای حرم آقا علی عباس )ع(« از مصطفی 
مزرعتی است.مسوول کانون بسیبج هنرمندان آران و بیدگل اظهار داشت: 
این 6 اثر به همراه 32 اثر دیگر در مرحله اس��تانی جش��نواره فیلم بسیج 

توانستند راهی مرحله مسابقه شدند.

»در باب تفریحات سالم و غیرسالم« 
آماده می شود

نمایش »در باب تفریحات سالم و 
غیر سالم«به کارگردانی مشترک 
فریبرز کریمی و احسان عرفانی با 
موضوع��ی درباره ت��رک اعتیاد و 
طرح معض��الت اجتماعی برای 
حضور در بخش نسل نو جشنواره 
سی و دوم تئاتر فجر خود را آماده 
می کند.فریب��رز کریم��ی درباره 
آماده س��ازی نمای��ش »در باب 
 تفریح��ات س��الم و غیرس��الم«

 به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی با کارگردانی مشترک من و احسان 
عرفانی برای حضور در بخش نسل نو جشنواره تئاتر فجر در حال تمرین 
اس��ت. در حال حاضر در مرحله روتوش و آماده سازی نهایی نمایش قرار 

داریم و تقریبا کار آماده اجرا شده است.
وی درباره طراحی صحنه این اثر نمایشی توضیح داد: سیاوش بهادری راد 

طراحی صحنه نمایش را بر عهده دارد.

پخش سریال های طنز »چهارخونه«  
و »ساختمان پزشکان« از رادیو

سریال های طنز »چهارخونه« و 
»ساختمان پزش��کان« سروش 
صح��ت از رادی��و فیل��م پخش 
می ش��وند.محمود تخت کش ها 
مدیر گروه طنز و رادیو فیلم رادیو 
نمایش ضمن اعالم خبر باال افزود: 
س��ریال تلویزیونی »چهارخونه« 
در 12 قس��مت از ام��روز به روی 
آنت��ن م��ی رود.وی ادام��ه داد: 
پای��ان  از  پ��س  همچنی��ن 
»چهارخونه« سریال تلویزیونی »س��اختمان پزشکان« در 60 قسمت تا 
فروردین سال 93 پخش می شود.سریال »چهارخونه« به تهیه کنندگی 
محسن چگینی در سال 86 س��اخته شده اس��ت و حمید لوالیی، مریم 
امیرجاللی، جواد رضویان،اردالن ش��جاع کاوه، محمد ش��یری، فالمک 
جنیدی، سحر ولدبیگی، بهنوش بختیاری و رضا شفیعی جم در آن ایفای 
نقش کرده اند.همچنین سریال »ساختمان پزشکان« نیز توسط محسن 
چگینی تهیه شده است و پیمان قاسم خانی سرپرستی نویسندگان آن را 
برعهده داشته است. »چهارخونه« و »ساختمان پزشکان« در باکس ساعت 
9 صبح رادیو فیلم بر روی موج اف ام، ردیف 5/107 از رادیو نمایش پخش 

می شود.

 حسین علیزاده و حسین عمومی
 به یاد بزرگان موسیقی می نوازند

حسن علیزاده، نوازنده پیشکسوت 
تار و س��ه تار با» نی« باحس��ین 
عمومی هم نوا خواهد شد و هر دو 
به یاد بزرگان موسیقی درگذشته 

ایران خواهند نواخت.
ای��ن کنس��رت دوم م��اه  فوریه 
2014 مصادف ب��ا بهمن ماه 92 
در دانشگاه مریلند کالج پارک که 
یکی از دانشگاه های معتبر ایاالت 
متحده امریکا محسوب می شود، 
برگزار خواهد شد.این در حالی اس��ت که پژمان حدادی با نوای سازهای 

کوبه ای خود علیزاده و عمومی را همراهی خواهد کرد.
 این کنس��رت ب��ه ی��اد اس��تادان در گذش��ته موس��یقی ای��ران یعنی

 زنده یادان جلیل شهناز و حسن کسایی برگزار خواهد شد.حسین عمومی 
از ش��اگردان مطرح زنده یاد حسن کسایی محس��وب می شود و حسین 
 علیزاده نیز با نوای س��ازش ب��ه زنده یاد جلیل ش��هناز ادای دین خواهد

کرد.

یار مهربان

 مدیرکل کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان اصفهان گفت: ه��م اکنون 273باب کتابخانه عمومی در س��طح اس��تان
 وجود دارد.

 غالمرضا یاوری در جلس��ه انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرس��تان نطنز که در مح��ل فرمانداری برگزار 
شد، اظهار داش��ت: با توجه به وجود چهار شهر در سطح شهرستان تنها دو ش��هر نطنز و بادرود از کتابخانه عمومی 
بهره مند بوده و س��ومین شهر)خالدآباد(شهرس��تان در دهه فجر امس��ال صاح��ب کتابخانه عمومی می ش��ود و با 
 هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری و شورای شهر طرقرود به زودی کتابخانه عمومی در شهر طرقرود راه اندازی

 می شود.
وی در مورد حوزه مطالعه کتابخانه در شهرس��تان نطنز اف��زود: به حمداهلل ظرفیت ها ی فرهنگی خوبی در س��طح 

شهرستان وجود دارد. وی خواستار راه اندازی انجمن خیرین کتابخانه ساز در شهرستان شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به اعضای کتابخانه های عمومی در سطح استان گفت: در سال 
88 هفتاد هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی بوده که این عضویت خوشبختانه در سال 92 به200  هزار نفر رسیده 
است و در آمار امانت کتاب ماهیانه در سال 88، 74 هزار جلد بوده که در 6 ماهه اول سال 92 به 235هزار جلد در ماه 

رسیده است.
وی ادام��ه داد: هم اکنون 273باب کتابخانه عمومی در س��طح اس��تان وج��ود دارد و با نهاده��ا و اداراتی همچون 
کمیت��ه امداد، بهزیس��تی، کان��ون پرورش فک��ری و هالل احم��ر تفاهم نام��ه منعق��د کرده ای��م و کتابخانه های 
 آن نهاده��ا را زیرپوش��ش گرفت��ه و در تجهی��ز و اهدای کت��اب ب��ه کتابخانه ه��ای آن نهاده��ا اقدامات��ی انجام 

داده ایم.
یاوری بیان کرد: با بررسی های انجام ش��ده در برخی  منازل مردم، بین 300 تا 10هزار جلد کتاب در قالب کتابخانه 
شخصی وجود دارد که بعضا خیلی از این کتاب ها بالاستفاده مانده و در اجرای طرحی توانستیم 200هزار جلد را از 

مردم دریافت کرده و به کتابخانه ها اهدا کنیم.
وی در م��ورد ارس��ال کت��اب ب��ه کتابخانه ه��ای عمومی گف��ت: ه��م اکن��ون کتاب ها بر اس��اس نی��از مخاطب 
و ثب��ت درخواس��ت در س��امانه ب��رای کتابخانه های ارس��ال می ش��ود و هر ش��هروند عض��و کتابخان��ه عمومی 
 می تواند در ط��ول س��ال بین 5 ت��ا 7 جلد کت��اب درخواس��تی خ��ود را از طری��ق ثبت در س��امانه درخواس��ت

 کند .

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد:
وجود 273 کتابخانه عمومی در اصفهان

روس��تایی از تواب��ع شهرس��تان فریدونش��هر ج��زو غربی تری��ن 
 روستاهای گرجی نشین این منطقه به شمار می رود و مهمترین و
  پیش��رفته ترین روس��تای گرجی نش��ین فریدونش��هر است که

 در حال حاضر تنها روستایی است که بعد از فریدونشهر بیشترین 
قوم گرجی را در خود جای داده است.به گزارش خبرنگار مهر، دیدن 
برخی از فضاهای روستایی ایران، هر بیننده ای را به گذشته های دور، 
به مبدا تاریخ و به خویشتن نزدیک می کند.فضای کالبدی و فرهنگی 
 روس��تاهای ایرانی، اعم از زمین، خانه و معماری، ب��اغ و کوچه باغ،

آب انبار و قنات، لباس و غذا، هنرهای دستی و مراسم کهن گوناگون، 
تنوع بی شمار و منحصر به فردی دارد که هریک به تنهایی همانند 
پدیده سحرآمیزی جلوکرده د و بینندگان را مجذوب خود می کند.

روستای سیبک در شهرستان فریدونشهر از جمله این فضاها است که 
با مناظر خوش و هوای سالم و پاکیزه خود توانسته است با وجود بعد 

مسافت، گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب کند. 
 وجه تسمیه »سیبک«

چنین تصور می ش��ود که کلمه »س��یبک«یک لغت فارسی است 
در صورتی که چنین نیست زیرا روستایی به همین نام در نزدیکی 
تفلیس پایتخت جمهوری گرجس��تان هم اکنون وجود دارد و این 
موضوع می رساند بدون شک ساکنین این دهکده نام »سیبک«را 
به تقلید از همان روستایی که در نزدیکی تفلیس است برگرفته اند و 
بر محل سکونت خویش گذارده اند بنابراین »سیبک«در اصل یک 
لغت گرجی است و ارتباطی به زبان فارسی ندارد. در سال 1352 راه 

روستای سیبک به فریدونشهر تبدیل به راه شوسه و سپس آسفالت 
ش��د که این امر در بهبود وضع اقتصادی اهالی روستا تاثیر عمیقی 
داشت. موقعیت ارتباطی روستای س��یبک به گونه ای است که در 
میان راه چند روس��تا به فریدونش��هر قرار دارد و همین امر موجب 
رونق و پیشرفت این روستا شده اس��ت.  در سمت جنوب روستای 
 سیبک، رودخانه ای به نام دیدکوی )رودخانه بزرگ( و کوه معروف 
شاهان کوه و در شمال شرق آن کوه »تقره« جلب توجه می کند، آب 
و هوای روستا به دلیل استقرار در ناحیه کوهستانی، در بهار و تابستان 
مطبوع و در پاییز و زمستان سرد است. اس��تقرار روستا در منطقه 
کوهستانی و ییالقی موجب جمعیت شناور آن شده است به طوری 
که جمعیت آن در فصل بهار و تابس��تان افزایش می یابد و در فصل 

پاییز و زمستان که کار کشاورزی تعطیل می شود، کاهش می یابد.
درآمد اکثر مردم روستای سیبک از فعالیت های زراعی، باغداری و 
دامپروری تامین می شود و گروهی نیز در امر خدمات و تولید صنایع 
دستی اشتغال دارند، وجود چشمه های متعدد از قبیل کندبوالغ، 
جوب دختر و میرزا علی بوالغ، مایه بوالغ منابع آب روستا را تشکیل 
 می دهند و موجب��ات رونق زراع��ت آن ها را فراهم آورده اس��ت و

  عمده ترین محصوالت زراعی روس��تا ش��امل :جو، گندم، یونجه،
 سیب زمینی است و انواع میوه های سردسیری مانند گردو، سیب، 

گیالس، آلبالو و زردآلو، هلو و بادام به عمل می آید.
 دامداری س��نتی در روس��تا رونق دارد و انواع محص��والت دامی و 

فرآورده های لبنی در روستا تولید می شود.
این روستا زمانی داری منابع آبی بس��یار فراوان بوده که در اثر حفر 
تونل چشمه لنگان کش��اورزان این منطقه با مشکل کم آبی مواجه 
شدند. بخشدار فریدونشهر  در خصوص مشکالت کم آبی  کشاورزان 
در سال های گذشته افزود: خوش��بختانه در سال جاری با تشکیل 
هیات مدیره و تعاونی آب بران در این روس��تا آب منطقه ای استان 
اقدامات الزم را برای آب رسانی و پمپاژ آب به مزارع روستای سیبک 
انجام داد و جشن آب رسانی در این روستا برگزار شد.گشتاسب مری، 
با اشاره به فعالیت های عمرانی و آبادانی در روستای سیبک اظهار 
داشت: این روستا با داشتن یک هزار و 450 نفر جمعیت دارای یک 
دهیار به صورت مستقل و تمام وقت در روستا است که به مسایل و 
وضعیت عمرانی روستا رسیدگی می کند.وی با بیان این که دلیل 
عمده مهاجرت روستاییان به شهرها نبود شغل و درآمد کافی است، 

افزود: روستای سیبک بسترها و پتانسیل های مناسب گردشگری را 
دارا است که در صورت برنامه ریزی و رونق صنعت گردشگری در این 

روستا می توان تا حد زیادی مهاجرت را کاهش داد.
جاذبه های گردشگری روستای سیبک

روستای سیبک به دلیل اس��تقرار در منطقه کوهستانی سرسبزی 
ناش��ی از ش��رایط اقلیمی آن، چش��م اندازهای بس��یار زیبایی به 
خصوص در فصل بهار و تابستان دارد و زمستان روستا نیز با منظره 
 پوشیده از برف بس��یار تماشایی است . وجود س��د چشمه لنگان و

 چشمه سارهای پیرامون روستا طراوت ویژه ای به آن بخشیده که 
باعث جذب گردشگران زیادی شده اس��ت.ارتفاعات بلند و مرتفع 
روستای سیبک با پوششی از انواع گل ها و گیاهان مرتعی و دارویی 
و همچنین وجود دش��ت الله های واژگون به ویژه در نیمه نخست 
 سال، بسیار سرسبز و تماشایی است و فضای مناسبی برای گذران

 اوقات فراغت گردش��گران فراهم می آورد.  یکی از اهالی روستای 
س��یبک در مورد قدمت و آثار تاریخی این روستا گفت: آثار به جای 
مانده از گذشتگان به ویژه خانه های قدیمی روستای سیبک و بافت 
سنتی موجود آن و مصالح به کار رفته در ساخت آن ها نشانگر تاریخ 
طوالنی روستا است که تاریخ احداث برخی از بناها به دوره صفویه 
و قاجاریه می رسد.حسین مطهری ادامه داد: حمام تاریخی سیبک 
دارای چهار طاق نما  است که متاسفانه از این اثر تاریخی به دلیل سرما 
و بارش برف و باران فقط قسمت بسیار کوچکی به صورت مخروبه 

به جای مانده است.

جاذبه های گردشگری روستایی در دل بام ایران

 هم نامی روستای»سیبک« با دهکده ای در تفلیس 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

چشم فوتبال اصفهان روشن شد
سرانجام پا قدم تیم نفت تهران در لیگ برتر 
نیز برای تیم ذوب آهن خوب بود و این تیم 
پس از 12 هفته رنگ برد را دید تا 3 امتیاز 
ارزشمند را به خود اختصاص بدهد.با این 
برد و قبل از مس��ابقات سایر تیم ها دو رده 
 صع��ود داش��تند. مجتبی تق��وی پس از 
سه دیداری که هدایت ذوبی ها را بر عهده 
داشته و نتوانسته  بود به بردی دس��ت پیدا کند، به خوبی به نیاز تیم اش 
برای پیروزی در این مسابقه و کسب حداکثر امتیاز واقف بود و در پایان نیز 

نتیجه ای رقم خورد که تیم اصفهانی به آن نیاز داشت.

از خستگی حریف سود بردیم
سرمربی تیم بسکتبال فوالدماهان با ابزار 
رضایت از عملکرد تیم اش مقابل نیروی 
 زمینی گفت: در مجموع بازی خوبی بود. 
مهم کس��ب امتیاز این دیدار برای بهبود 
وضعیت ماهان در جدول ب��ود که به آن 

دست یافتیم.
وی خاطر نشان کرد: نیروی  زمینی بازی   

سختی در مقابل دانشگاه  آزاد داشت و در این بازی خستگی ناشی از آن 
بازی هنوز در بازیکنان دیده می شد و این فرصت خوبی را برای ما ایجاد 

کرد تا به هدفی که پیروزی و کسب امتیاز این دیدار بود دست یابیم.

قلیان شده آب میوه!
س��رمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
مبارزه ب��ا قلی��ان را در ش��کل تبلیغ آن 
 می داند و اعتق��اد دارد قلی��ان تبدیل به

آب میوه برخی فوتبالیست ها شده است. 
ابراهیم قاس��مپور، بازیکن پیش��ین تیم 
ملی فوتب��ال کش��ورمان در گفت وگو با 
تسنیم در خصوص استعمال قلیان توسط 
برخی فوتبالیست ها اظهار داشت: متاسفانه قلیان آن قدر در جامعه ما 
پیش رفته که تبدیل به آب میوه بعضی از بازیکنان شده است!امیدوارم 
مسووالن به گونه ای برخورد کنند که دیگر بازیکنان به سمت قلیان و 

سیگار نروند.

چهار گوسفند قربانی  والیبال شدند!
سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان 
با اظهار خش��نودی از وضعی��ت تیم اش 
گفت: باور کنید هر روز ب��رای بازیکنانم 
صدقه می ده��م و از ابتدای فصل تاکنون 
چهار گوسفند برای تیمم قربانی کرده ام.

مصطفی کارخان��ه ،اظهار داش��ت: خدا 
 را ش��کر. از نتایجی که باریج اس��انس تا

 این جا کسب کرده راضی هستم. اما معتقدم باید همیشه برنامه داشت و 
با جدیت کار را دنبال کرد. همه تیم ها از سیستم حرفه ای بهره می برند. 

همه هزینه می کنند تا قهرمان شوند.

  یک ماه تا انتخاب سرمربی 
رییس فدراس��یون وزنه برداری گفت: 
 ظرف یک م��اه آین��ده س��رمربی تیم 
وزنه برداری بزرگس��االن ایران معرفی 
می شود. حسین رضازاده که درحاشیه 
 هفت��ه پایان��ی لی��گ وزن��ه ب��رداری

باشگاه های ایران دراهواز با خبرنگاران  
گفت و گو م��ی ک��رد، اف��زود: پس از 
انتخاب سر مربی که داخلی خواهد بود، تمرینات و اردوهای تیم ملی 
ایران برای مسابقات برون مرزی شروع خواهد شد.رضا زاده در پاسخ 
به سوالی درباره علت شرکت نکردن وزنه برداران المپیک درمسابقات 

این هفته، گفت: این مساله را باید ازمربیان آنان سوال کرد.

مشکل، زمان برگزاری مسابقات است!

 بازی های وسط هفته
»گود« بی تماشاگرهستند

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: من با هیات مدیره صحبت 
 می کنم تا به این که بازی های خانگی س��پاهان در روزهای

 غیر تعطیل و بازی های اس��تقالل و پرسپولیس در روزهای 
تعطیل برگزار می شود، اعتراض کنیم.زالتکو کرانچار بیان 
کرد: همان طور که می دانید ساعت برگزاری مسابقه 14:30 
است و این شرایط را بد می کند و با شرایطی که در زمستان 
داریم، این موضوع، آمدن تماشاگران به ورزشگاه را با مشکل 
می کند، این در حالی اس��ت که بازی های وسط هفته و در 
ساعت اداری نیزمشکل دارند.از تماشاگران می خواهیم که 
از حداکثر ظرفیت خود برای تشویق سپاهان استفاده کنند.

کرانچار درباره حضور ون دایک در ترکیب س��پاهان گفت: 
مش��کالت بازیکن هلن��دی – اندونزی ما حل ش��ده و کار 
آی تی سی او به بهترین نحو انجام شده و او می تواند در ترکیب 
تیم حضور پیدا کند؛ او در هفته گذشته در اردوی آماده سازی 
ما خودش را نش��ان داد و امیدواریم بازی های خوبی از خود 
نش��ان داده و کیفیت هایش را به نمایش بگذارد.کرانچار در 
پاسخ به این که با حضور هافبک خارجی در سپاهان، تکلیف 
جوانان این تیم چه می شود، اظهار داشت: ما این مساله را با 
هیات مدیره مط��رح کرده و حل و فصل ش��د؛ اگر بخواهیم 
بازیکن��ان خارجی بیاوری��م، راه را ب��ر روی بازیکنانی نظیر 
جهان عالیان، علی کریمی و نویدکیا که نزدیک به برگشت 
هستند، می بندیم. بنابراین پروژه بردن بازیکن خارجی در این 
خط منتفی شد.وی پیرامون این که بازی های خانگی سپاهان 
در وسط هفته و اس��تقالل و پرسپولیس در روزهای تعطیل 
است، بیان کرد: من با هیات مدیره صحبت می کنم تا در این 
زمینه یک نامه اعتراضی بفرستند تا در صورت امکان زمان 
بازی های ما را به روزهای تعطیل بیاورند یا زمان بازی های ما 
را با استقالل و پرسپولیس هماهنگ کنند تا تماشاگران ما 

بیایند و بازی ها را تماشا کنند.
سرمربی سپاهان با بیان این که بازیکنان جوان به هیچ وجه 
جایگاه خود را در تیم از دست نمی دهند افزود: جالوویچ ، در 
صورتی که در زمان نقل و انتقاالت خارجی، پیش��نهادی از 
باشگاه های اروپایی به او شود و منافع باشگاه نیز تامین شود، 

از سپاهان جدا می شود.
وی گفت: آرزو می کنم حضور در سپاهان با موفقیت همراه 
باش��د و به بازی های آینده برویم و عمرمان را در این باشگاه 

بیشتر کنیم.

زاویه

6
اصفهان میزبان شد

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر واترپلوی گروه B به میزبانی استان اصفهان برگزار  شد. این مسابقات 
به مدت دو روز 5شنبه و جمعه برگزارشد و کار قضاوت بر عهده محمود نصر، محمد نصر، احمد متقی و 

محمد خرمیان بود که مرتضی شریعت مسوولیت نظارت براین مسابقات را بر عهده داشت.

رییس فدراس��یون فوتبال تاکید کرد که رای پرونده محسن 
قهرمانی براساس واقعیت ها صادر شده است.

علی کفاشیان در خصوص جلس��ه ای که با کارلوس کی روش 
داشته و در این جلس��ه پیش��نهاد تمدید قرارداد به سرمربی 
تیم ملی داده، اظهار داشت: در این جلسه نظر کی روش برای 
تمدید قرارداد 4 ساله را پرس��یدم که در این خصوص جوابی 

به ما داده باشد.
وی افزود: فقط خواستیم کی روش از حاال پیشنهاد ما را داشته 
باش��د و مطمئنا اگر بخواهیم تمدید کنیم، او هم برنامه هایی 

دارد که باید آن ها را اعالم کند. 
مایل هس��تیم باز هم با ک��ی روش کار کنیم اما ش��اید او بعد 
از جام جهانی پیش��نهاداتی داش��ته باش��د و بخواه��د به این 

پیشنهادها فکر کند.
رییس فدراسیون فوتبال در خصوص بازی های تدارکاتی تیم 
ملی برای آماده سازی جام جهانی برزیل، گفت: تا رفتن به جام 
جهانی حداقل 7 بازی تدارکاتی خواهیم داشت و این مسابقات 
در اردوهای تیم مل��ی در آفریقا و اروپا برگزار می ش��ود و باید 

ببینیم این مساله به کجا می رسد.
کفاشیان در پاسخ به این س��وال که دیدار با آفریقای جنوبی 
قطعی شده یا نه، عنوان کرد:کی روش به آفریقا رفته و قرار شده 
در آنجا با مس��ووالن آفریقای جنوبی مذاکراتی داشته باشد تا 

این بازی را نهایی کند. این بازی هنوز نهایی نشده اما مذاکراتی 
صورت گرفته است.وی در خصوص دیدار دوستانه با ترکیه که 
مطرح شد، خاطرنشان کرد: دیدار دوستانه با ترکیه هم هنوز 
قطعی نشده اما در حال رایزنی هس��تیم تا در نهایت به نتیجه 

برسیم. برگزاری دیدار دوستانه با ترکیه هم پیشنهاد ما بود.
رییس فدراسیون فوتبال با بیان این که اردوی اروپایی تیم ملی 
هنوز قطعی نشده، ادامه داد: فعال مشخص نیست تیم ملی در 
کدام کشور اروپایی اردو می زند اما در این خصوص نیزکی روش 
مذاکراتی خواهد داشت تا مکان اردوی تیم ملی مشخص شود 
 و یک اردو نیز در اروپا داش��ته باش��یم. در اردوی اروپایی مان

 2 یا 3 بازی تدارکاتی انجام خواهی��م داد و بعد از آن تیم ملی 
به ایران بازمی گردد.کفاشیان در پاسخ به این سوال که از رای 
پرونده محس��ن قهرمانی باخبر اس��ت یا نه، گفت: من از رای 
کمیته انضباطی خبر ندارم اما رای بر اس��اس واقعیت ها صادر 
شده و از روی مستنداتی که ارایه شده، کمیته انضباطی رای 

را صادر کرده است.
وی درباره این که در این رای کسی به اشتباه محاکمه یا تبرئه 
نشده است، اظهار داشت: آن هایی که رای را صادر کرده اند همه 
قاضی هستند و مطمئنا کسی که قاضی است کارش را به خوبی 

می داند و رای او نیز بر اساس واقعیت ها و مستندات است.
رییس فدراس��یون فوتبال درب��اره قلیان کش��یدن بازیکنان 

تیم فوتب��ال زی��ر 22 س��ال،گفت: باش��گاه ها در طول فصل 
بازیکنان شان را 90 درصد در اختیار دارند و بازیکنان ملی پوش 
مدت زمان کمی در اختیار تیم ملی هستند. مطمئنا باشگاه ها 
بیش��تر می توانند روی بازیکنان تاثیرگذار باشند و به صورت 
جدی مسایل حاش��یه ای بازیکنان را دنبال کنند. این موضوع 
باید به صورت جدی با باش��گاه ها در میان گذاشته شود. شاید 
ما نتوانیم در باشگاه ها با این گونه موارد برخورد کنیم اما یقینا 
بازیکنی که اخالق را رعایت نمی کند جایی در تیم ملی ندارد.

کفاش��یان در خصوص این که رویانیان گفته بود بین باشگاه 
نفت و فدراسیون فوتبال روابطی وجود دارد، عنوان کرد: باشگاه 

نفت از هر نظر نمونه است. 
آن ها ب��ه لح��اظ کاری، 
نتای��ج،   س��اماندهی، 
و ... همیشه نمونه بوده اند 
و به لح��اظ مدیریتی نیز 
ثبات خوب��ی دارن��د. به 
نظرم باش��گاه نفت جزو 
باش��گاه هایی اس��ت که 
نسبت به دیگر باشگاه ها 
درک خیلی بیش��تری از 
هم��کاری با فدراس��یون 

دارد.
وی در پاسخ به این سوال 
که آیا وج��ود ارتباط بین 
باشگاه نفت و فدراسیون 
فوتبال صحت دارد، گفت: 
باش��گاه نف��ت همکاری 

بیشتری با فدراسیون انجام می دهد.
وی در پاسخ به این سوال که 4 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان 
آس��یا هنوز حاضر نشده اند همکاری ش��ان را با تیم ملی اعالم 
کنند، گفت: ای��ن موضوع را به موقع ح��ل خواهیم کرد. برای 
حل این مش��کل زمان داریم و تا بعد از اتمام لیگ این موضوع 

را حل خواهیم کرد.
کفاش��یان در خصوص ای��ن ک��ه ترابی��ان مدیرعامل باش��گاه 
س��پاهان اعالم کرده دعوای باش��گاه ها با فدراس��یون و تیم ملی 
 به خاطر 12 روز است، خاطرنش��ان کرد: ما با کسی دعوا نداریم 
و بر اس��اس برنامه هایی که داریم با باشگاه ها تعامل خواهیم کرد. 
کفاشیان در پایان با اشاره به جلس��ه اش با گودرزی و این که این 
جلسه باعث می شود باشگاه ها همکاری بیشتری با تیم ملی داشته 
باشند، تصریح کرد: جلسه با وزیر  ورزش و جوانان صددرصد اثراتی 
مثبتی خواهد داشت و گودرزی به عنوان کسی که در صدر ورزش 
قرار دارد می تواند مشکل را حل کند.باشگاه ها هم باید هماهنگ با 
برنامه های وزارتخانه باشند تا نتیجه بگیریم.اکنون حمایت دولت 
را داریم  چون بیشتر باش��گاه های ما دولتی هستند و وزیر ورزش 

به خوبی می تواند مشکل بین باشگاه ها و تیم ملی را حل کند.

با هیچ کس دعوا نداریم؛حتی سپاهان

رای» قهرمانی« واقعی است
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 استقالل
 در رده سوم آسیا

تیم نیجریه به مصاف 
مکزیک می رود

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال آخرین رده بندی باشگاه  های جهان 
را اعالم کرد:

نام 10 تیم برتر دنیا به این شرح است
1- بایرن مونیخ 370 امتیاز، 2- رئال مادرید 290 امتیاز،3- چلسی  273 امتیاز

4- اتلتیک��و مادری��د 251 امتی��از ،5- بارس��لونا 247 امتیاز،6- پاریس��ن 
ژرم��ن 240 امتی��از،7- اف س��ی ب��ازل 239 امتی��از،8- اتلتیک��و مینیرو 
10- بنفی��کا 232 امتی��از 8- تاتنه��ام 238 امتی��از،  238 امتی��از،

نام 10 تیم برتر آسیا هم به این شرح اعالم شده است
1- گوانگژو چین 178 امتیاز 2- اف سی سئول کره جنوبی 161 امتیاز

3- استقالل ایران 148 امتیاز 4- الشباب عربستان 134 امتیاز
5- پوهانگ کره جنوبی 130 امتیاز 6- چونبورک موتورز  128 امتیاز

7- کاشیوا ریسول ژاپن 126 امتیاز  8- الهالل عربستان 124 امتیاز
9- بوریرام تایلند 120 امتیاز 10- ال االهلی عربستان 119 امتیاز.

تیم فوتبال نیجریه در دیداری آماده سازی برای حضور در جام جهانی برزیل به 
مصاف تیم مکزیک می رود. 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت AJC، تیم فوتبال نیجریه حریف 
ایران در مرحله گروهی رقابت های فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در دیداری 
تدارکاتی به مصاف تیم مکزیک می رود. این بازی روز 5 مارس )14 اسفندماه( 

برگزار می شود.
مکزیک که با برتری برابر نیوزلند در ب��ازی پلی آف به رقابت های جام جهانی 
برزیل صعود کرد، در گروه A به مصاف تیم های برزیل، کرواس��ی و کامرون 
می رود. این تیم در بازی تدارکاتی با نیجریه از خاویر هرناندز از منچستریونایتد 
و جیوانی دوس سانتوس از ویارئاالستفاده خواهد کرد.نیجریه هم در مرحله 
گروهی جام جهانی برزیل با تیم های ایران، آرژانتین و بوسنی هم گروه است 
و نخستین دیدارش در آن مسابقات را روز 26 خردادماه برابر تیم ایران برگزار 

خواهد کرد.

تکذیب شایعه استعفا
موسی لنکرانی سرپرست فدراسیون سوارکاری ، درباره 
شایعاتی که پیرامون اس��تعفایش از این سمت شنیده 
شده است، اظهار داشت: اصال چنین موضوعی مطرح 

نیست و من با قدرت به کارم ادامه خواهم داد.

خنده تماشاگران به خاطر عجله 
»ریکاردو پس« بازیکن پرتغالی تیم موناکو پس ازآن که پیراهنش 
پاره  شد، به دستور داور مجبور به تعویض آن شد اما از فرط عجله 
پیراهن ورزشی خود را برعکس به تن کرد که همین با تذکر داور 
و خنده تماشاگران مواجه شد. در این دیدار دو تیم مساوی شدند.

پخش مستقیم شهرآورد تهران 
رقابت های لیگ برتر فوتبال وبسکتبال ایران،فردا و پایان هفته به صورت مستقیم 
 ازشبکه سوم سیما پخش خواهد ش��د.  دوش��نبه 23 دی لیگ برتر بسکتبال : 

دانشگاه آزاد - شهرداری گرگان زنده از شبکه سه، ساعت: 15:30  
جمعه 27 دی پرسپولیس – استقالل،زنده از شبکه سه، ساعت: 15:00

رییس فدراسیون 
فوتبال در خصوص 
 بازی های تدارکاتی

  تیم ملی برای
 آماده سازی جام جهانی 
برزیل، گفت: تا رفتن به 

 جام جهانی حداقل 
7 بازی تدارکاتی 

خواهیم داشت و این 
مسابقات در اردوهای 

تیم ملی در آفریقا و 
اروپا برگزار می شود

احتمال حضور داوران ایران در رقابت های 2014

کارت قرمز یا البی؛ کدام می بره جام جهانی؟
داور ایرانی که با اخراج رونالدینیو در جام باشگاه های جهان بر سر 
زبان ها افتاد این روزها از شانس زیادی برای حضور در جام جهانی 

2014 برزیل برخوردار است.
رقابت های جام جهانی 2014 برزیل در حالی از خردادماه سال آینده 
آغاز می شود که بحث حضور داوران برجسته جهان در این رقابت ها 
از مواردی است که فیفا حساسیت خاصی نسبت به آن نشان می دهد 
تا در بزرگ ترین آوردگاه فوتبالی جه��ان، بهترین داوران جهان به 
قضاوت بپردازند. بر همین اساس و با نزدیک شدن به این رقابت ها 
قرار است از سوی فیفا تیم های داوری حاضر در این رقابت ها معرفی 
ش��وند و این در حالی اس��ت که تیم داوری از ایران شامل علیرضا 

 فغانی به عنوان داور وس��ط و رضا س��خندان و حس��ن کامرانی فر
 به عنوان کمک داور از کشورمان یکی از شانس های مسلم حضور 
در جام جهانی 2014 برزیل به شمار می روند تا در صورتی که اتفاق 
خاصی رخ ندهد شاهد حضور نماینده داوری ایران پس از 20 سال 

در باالترین سطح فوتبال جهان باشیم.
      البی بحرین و حمایت های مالی عربستان، داوران شان 

را جهانی می کند؟

 علیرضا فغان��ی این روزه��ا از داوران خوب ایران به ش��مار می رود
 تا جایی که بیشتر دیدارهای حساس فصل اخیر لیگ برتر ایران از 
جمله دربی 77 به وی سپرده شد و انصافا او نیز از پس این دیدارها با 

موفقیت بیرون آمده است.
 مجموعه این قضاوت ه��ای خوب و بی نقص به همراه س��ربلندی 
این داور از آمون های آمادگی جسمانی و سایر تست های مربوطه، 
فغانی را به یک داور کالس باال با داشتن استانداردهای بین المللی 

 مبدل کرده تا جایی که او به همراه تیم داوری اش به عنوان یکی از
  تیم ه��ای داوری م��ورد عالق��ه و محبوب ماس��یمو بوس��اکای 

سوئیسی، رییس دپارتمان داوری فیفا شناخته می شود.
بنابراین با این تفاس��یر این ادعا که فغانی هم یکی از داوران حاضر 
 در جام جهانی خواه��د بود می توان��د ادعایی تقریب��ا منصفانه و 
 تحقق یافته باش��د با این ح��ال موضوعی که کم��ی باعث تردید 
 و نگرانی می ش��ود البی های پش��ت پرده ای اس��ت ک��ه می تواند

  ی��ک ب��ار دیگرپ��س از 20 س��ال جامع��ه داوری ای��ران را برای 
 حض��ور در بزرگ تری��ن اتف��اق فوتبالی جه��ان حس��رت به دل 

بگذارد.

پنجمین همایش کویرنوردی بادرود

 ذوب آهنی ها
 با هوش بودند و بردند

گل محمدی / سرمربی فوتبال نفت تهران

به نظرم با این نتیجه یعنی شکست یک بر صفر مقابل ذوب آهن اصفهان 
باید بگویم حریف دو یا سه موقعیت بیش��تر روی دروازه ما خلق نکرد اما 
بازیکنان ذوب آهن باهوش هستند و با توجه به همین 

موضوع توانستند دروازه ما را باز کنند. 
به ذوب آهن و کادر فنی این تی��م به خاطر این برد 
تبریک می گوی��م و معتقدم بازی بس��یار خوب و 
جانداری را ش��اهد بودیم. نفت می توانست پیروز 
می��دان باش��د. ذوب آهنی ه��ا از هوش 
خود اس��تفاده کردند و بازی را بردند.در 
مورد نحوه قضاوت سعید مظفری زاده به 
نظر،او یکی از داوران خوب فوتبال ایران 
اس��ت و فکر می کنم دراین بازی یکی از 

قضاوت های خوبش را شاهد بودیم. 
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      مفادآراء نوبت دوم 

فاقد سند رسمی«  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  903 مفاد 
هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« که 
در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک 
زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از 
طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود و در روستا عالوه برانتشار آگهی 
،رای هیات را درمحل الصاق می نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ الصاق در محل روستا ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

فرزند  عامری  فرانگیس  خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000836 شماره  1-رای 

حسینقلی ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه گل اشکنان 41 اصلی دهستان 

سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 227/55 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم 
تاج عرب خابوری.

فرزند  آذرفر  مرضیه  خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000837 شماره  رای   -2
محمد ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه    گل اشکنان 41 اصلی دهستان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 195 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانم 

تاج عرب خابوری.

صالحی  غالمرضا  آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000838 شماره  رای   -3  
شهرابی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه وباغچه متصله تحت پالک ثبتی 20 فرعی واقع در 
شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 381/70 متر مربع خریداری 

رسمی از فاطمه صالحی شهرابی وخریداری عادی از محمدصالحی شهرابی.

خانم گل پری عرب خابوری   – 4- رای شماره 139260302021000839 مورخ 92/09/18 
اصلی   41 اشکنان  گل  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند 
الواسطه  دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 86 متر مربع خریداری عادی مع 

از محمدرضا نظری.

برکی  زاده  قاسم  احمد  آقای   – رای شماره 139260302021000840 مورخ 92/09/18   -5

از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه  فرزند قولی ششدانگ 

سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 77/22 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و 
پرویز و خانم عظمت عامری برکی.

برکی  زاده  قاسم  احمد  آقای   – رای شماره 139260302021000841 مورخ 92/09/18   -6
از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه  فرزند قولی ششدانگ 

سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 45/10 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و 

پرویز و خانم عظمت عامری برکی.

برکی  زاده  قاسم  احمد  آقای   – رای شماره 139260302021000842 مورخ 92/09/18   -7
از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه  فرزند قولی ششدانگ 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 669/75 متر مربع خریداری رسمی ازآقایان حسن و 

پرویز و خانم عظمت عامری برکی.

8- رای شماره 139260302021000843 مورخ 92/09/18 – آقای علیرضا خدابخش دچائی 
فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   699/10 بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی 

حسین خدابخش.

خدابخش  عبدالرسول  آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000844 شماره  رای   -9
فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 472/20 متر مربع خریداری عادی از بدری خدابخش.

خدابخشی  رضوان  خانم   –  92/09/18 مورخ   139260302021000845 شماره  رای   -10
از مزرعه دچان 35 اصلی  دچانی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 107/52 متر مربع خریداری عادی از حسین 

خدابخش.

پور  یداله  علی  حسین  آقای   –  92/09/18 مورخ   139260302021000846 شماره  11-رای 
 35 دچان  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  اکبر ششدانگ  فرزند  آبادی  سعادت 
عادی  خریداری  مربع  متر   173/80 بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  دهستان سفلی  اصلی 

از اکبر یداله پور.

12- رای شماره 139260302021000847 مورخ 92/09/18 – آقای حبیب اله لیالج نصراندی 
فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 182/33 متر مربع خریداری رسمی از شیرزاد عامری 

فرد نصراندی.

13- رای شماره 139260302021000848 مورخ 92/09/18 – آقای مصطفی یداله پور فرزند 
محمد ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی 
بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 581/49 متر مربع خریداری عادی از اکبر یداله پور سعادت 

آبادی.

خانم اقلیمه یداله پور سعادت  14(رای شماره 139260302021000849 مورخ 92/09/18 – 
اصلی   35 دچان  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  اکبر  فرزند  آبادی 
از علی  دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 341/32 متر مربع خریداری عادی 

اکبر یداله پور سعادت آبادی.م الف 414

تاریخ انتشار نوبت اول:      1392/10/07                                                                                                                          
تاریخ انتشار نوبت دوم:     1392/10/22                                                                                                      

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

فقدان سند مالكيت
891 نظر به اینکه خانم زهراشاه منصوري فرزندعبدالمحمودباارائه دو برگ استشهادمحلي که 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه حبه وسه – هفتم 
واقع درسودآبادبخش یک  از 23 اصلي  فرعي  از 72 حبه ششدانگ پالک 1357  حبه مشاع 
شهرضاشده که تمامت ده حبه ودوهفتم حبه مشاع ازپالک فوق درصفحه 196 دفتر 324 ذیل 

نامبرده  ثبت وسندصادرگردیده سپس  بنام سمیه ماهري شهرضایي  ثبت شماره 51134 
بموجب سند2358 – 9 / 1 / 83 دفتر145 شهرضا تمامت مالکیت خودرابه حمیدرضاآقاسي 
داده که سنداولیه درسهم  انتقال  بالسویه  بیده وزهراشاه منصوري  وسیدمرتضي موسوي 
زهراشاه منصوري قرارگرفته اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به سه 
حبه وسه – هفتم حبه مالکیت خودازپالک فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه 

اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
یا سند  مالکیت  ارائه سند  .در صورت  طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به 
متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا

       آگهي تحديد  حدود عمومي

897پیرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتین 14 و 15 ثبت تحدید حدود شش دانگ هر 

یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 9 و10و11 حوزه ثبتي 

نطنز به شرح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها در محل شروع و به عمل خواهد آمد
اول(از بخش نه شامل شهر نطنز و قراء حومه

از شماره 1-اصلی اوره
1198-معصومه اسد سلطان-قطعه زمین مزروعی معروف چاله کاشی

1803-سید ابراهیم یحیی زاده طباطبایی و غیره –قطعات زمین مزروعی و مشجر معروف 
سوران

1975-فضل اله محمدی نجات –قطعه زمین محصور

2-از شماره 3-اصلی مزرعه بیشه اوره

43-سید رضا حفار طباطبائی ششدانگ یکدرب باغ معروف حاجی سید رضاجنب رودخانه 
مفروز از طرف غربی باغ معروف حاجی سیدرضا

116-اصغر آقامعالج-یک قطعه زمین محصور و مشجر وساختمان داخل آن
3-از شماره 9-اصلی کوی علیاء نطنز

1315-پرویزغفاری نطنزی و غیره یکدرب باغ محصورومشجر
تاریخ تحدید1392/11/12

4-از شماره 34-اصلی مزرعه خطیر
223-آقای جوادرجبی نطنزی یکدرب باغ محصور و مشجر

387-خانم فاطمه محمود زاده قصبه قطعه زمین مزروعی 
684علی اصغر خطیری علیایی یکباب خانه

5-از شماره 76-اصلی ریسه
60-مسجد جامع ریسه بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنزیکباب  مسجد

6- از شماره 77-اصلی کندز
158-یداله صالح کندزی قطعه زمین مشهور چهارده کیله

7-از شماره 100-اصلی روستای طامه

1028-غالمرضا عرب عامری طامه قطعه زمین محصور

1621-سید محمد علی واقفی و غیره یکباب حصار وبائره جنب آن

2064-ماشااله سلیمی طامه و غیره قطعه زمین سرجوبه معروف درب خانه مهرعلی 

تاریخ تحدید 1392/11/13

8-از شماره 118-جاریان

587-آویدجاریانی زمین معروف چاله اشکنده

640-دخیل کاشانی فر فرزندلطف اله و غیره قطعه زمین معروفباال سنجدین

692-دخیل کاشانی فروغیره قطعه زمین معروف پشت باغچه 

721-عباس کاشانی فر و غیره یکدرب باغ

756-آویدجاریانی باغ معروف اکبر

884-علیرضابدیعی جاریانی و غیره یکباب خانه قدیمی

1019-جاوید جاریانی و غیره باغ معروف حاجی نظر

1056-مصطفی جاریانییکباب خانه

1057-نرگس بدیعی ششدانگ یکباب خانه

تاریخ تحدید 1392/11/14
9-از شماره 120-اصلی روستای خفر

81-زینت شبانی خفری یکباب خانه

755-زهرا عزیزی خفری زمین معروف پشتی

846-زهرا عزیزی خفری زمین متصل به جوی استخرجه
969-کبری ضرغامی و غیره قطعه زمین مزروعی

978-احمد خدامی خفری-زمین دشتار شهره
1311-نوراله خفری و غیره یکدرب باغ محصور و مشجر

1414-کبری ضرغامی قطعه زمین
1434-حسین خضری یکدرب باغ

تاریخ تحدید 1392/11/15

10-از شماره 127-اصلی دستجرد
182-حسین خضری یکدرب باغ 

11-از شماره 128-اصلی مزرعه یوزجریب جزن

142-زهرا رشیدی جزنی یکدرب باغ
214-علیرضا رشیدی جزنی قطعه زمین مزروعی 

217-علیرضا رشیدی جزنی و غیره یکدرب باغ معروف باغها

12- از شماره 129-اصلی جزن
26-علیرضا معینی جزنی قطعه زمین مشجر معروف درب کولی

191-مهدی رشیدی جزنی یکباب طویله
339-فاطمه رشیدی جزنی قطعه زمین مزروعی پا جوبه

374-خانم بتول معینی جزنی قطعه زمین مزروعی معروف وصل به راه ویشگان
تاریخ تحدید 1392/11/16

387-زهرا رشیدی جزنی –قطعه زمین مزروعی 

419-علیرضا معینی جزنی قطعه زمین مزروعی معروف دم راه حل آباد
422-عباس احمدی جزنی دو قطعه زمین مزروعی متصل بهم معروف وصل به راه

449-بتول معینی جزنی قطعه باغچه معروف زیر باغ

451-علیرضا رشیدی جزنی و غیره یکدرب باغ محصور و مشجر

454-عباس احمدی جزنی –قطعه زمین مزروعی معروف زیر باغ

457-بتول معینی جزنی دو قطعه زمین مزروعی معروف پشت باغ محمد علی

462-علیرضا معینی جزنی قطعه زمین مزروعی معروف پای مسجد له

536-بتول خانم معینی جزنی قطعه زمین مزروعی پشت باغ لطف اهلل

تاریخ تحدید 1392/11/17

537-موقوفه شهید حسین رشیدی جزنی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز زمین 
مزروعی 

578-علیرضا معینی جزنی قطعه زمین مشجر معروف آغاسی

590-علیرضا معینی جزنی و غیره یکباب خانه

591و596بتول معینی جزنی یکباب خانه 

602-منیر رشیدی جزنی و غیره یکدرب باغ معروف قاسمعلی 
611-منیر رشیدی جزنی وغیره غیره یکباب خانه له شهره به استثناء یکباب طویله و فوقانی 

آن

623-علیرضا معینی جزنی قطعه زمین مزروعی معروف درب حمام 
13- از شماره 130-اصلی مزرعه ویشکان جزن

108-علیرضامعینیجزنییکدربباغمعروفپایبرج
116-عباس احمدی جزنی یکدرب باغ

تاریخ تحدید 1392/11/19
دوم(از بخش10چیمه رود وبرزرود

1-ازشماره 15-اصلی بیدهند

2883-شهربانووحیدی بیدهندی-یکبابخانه

2-از شماره41-اصلی ولوجرد
112-مریم احمدی تکیه و غیره قطعه باغ مشجر جنب راه معروف به باغ میدان 

118-مریم احمدی تکیه و غیره چهارقطعه زمین مزروعی متصل بهم معروف باغ میدان
205-حسین فیض قطعه زمین مزروعی

تاریخ تحدید 1392/11/20 
3-از شماره 25-اصلی روستای چیمه 

511-غالمرضا موذنی چیمه یکباب خانه در کوی پشته 

762-غالمرضا موذنی چیمه-قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف درب آسیاب
1069-حمید امیری چیمه قطعه زمین

1600-سید عباس جاللی چیمه یکباب اطاق تحتانی و فوقانی در خانه سید باقر
1935-علی انصاری یکباب اطاق تو در تو معروف به خانه کاظم

1942-علی انصاری قطعه زمین معروف باغچه کاظم

1944-علی انصاری وغیره قطعهزمین مزروعی و مشجر معروف باغچه خانه کاظم

3361-زهرا جاللی چیمه یکباب خانه

تاریخ تحدید1392/11/21

4-از شماره 44-اصلی ابیانه
502-مرضیه امینی ابیانه یکباب خانه 

513-محمد رضا زمانی زاده ابیانه قطعه زمین محصور
514-محمد صادقی ابیانه قطعه زمین محصور 

515-حسین هدایت نیا و غیره یکباب خانه معروف پرزله

تاریخ تحدید 1392/11/23

5-از شماره 103-اصلی احمد آباد ده زیره

108-سکینه نجاتی ششدانگ یکباب خانه
109-زهرا نکو یکباب خانه

6-از شماره 128 –اصلی روستای هنجن
368-خانم میمنت خانم مصطفایی هنجنی یکباب خانه

369-خانم میمنت خانم مصطفایی هنجنی یکباب اطاق و زمین جنب آن

435-سید یحیی موسوی هنجنی یکباب خانه

869-صغرا مصطفایی هنجنی یکدرب باغ محصور و مشجر

1328-زهره محسنی- قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید 1392/11/24

1333-سید رضا سید هنجن-قطعه زمین مشجر

1739-رقیه شریفی فرد هنجن دو قطعه زمین معروف تیرقان 
2097-زهرا علی نقی زاده هنجنی –یکباب خانه

2119-صدیقه سید هنجن و غیره-قطعه زمین محصور
2122-فریدون طاهری هنجنی یکباب خانه 

2124-حسین علی نقی یک قطعه زمین
2126-محمد رضا مقیمی هنجنی قطعه زمین محصور 
2128-بتول محسنی قطعه زمین محصورمعروف داع

تاریخ تحدید1392/11/26
6-از شماره 134-اصلی روستای یارند

190-موقوفه حمام یارند –یکدرب باغ محصور 

893-مهری عباسی یارندی یکباب خانه در کوی ملک

900-موقوفه یارند به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز قطعه زمین در کوی ملک 

1121-اشرف خانم یارندی و غیره یکباب خانه در محله سرسیر

1132-اشرف خانم یارندی و غیره یک قطعه باغچه معروف محله سر سیر 

1582-عباس اصغری یارندو غیره قطعه زمین مزروعی معروف عصار

1627-عباس اصغری یارند و غیره قطعه زمین مشجر معروف زرقند
تاریخ تحدید1392/11/27

1842-عباس اصغری یارند یکباب اطاق تحتانی و فوقانی
2646-غالمرضا یزدی زاده باغینی قطعه زمین محصور

7-از شماره 145- اصلی باقر آباد
16-حسن شاهزاده آرانی ششدانگ قطعه زمین مشجر

8-از شماره 150-اصلی روستای برز
384-390-امیر حسین شفیع رعیت فرزند غالمرضا و غیره قطعه زمین محصور

394-خانم مهناز علیزاده برزی یکباب خانه
تاریخ تحدید1392/11/28

808-موقوفه حمام برز بنمایندگی از اداره اوقاف و امور خیریه نطنز-قطعات زمین مزروعی 
و مشجر

1029-موقوفه امامزاده سید اسماعیل برز به نمایندگی اوقاف و امور خیریه نطنز
1036-مسجد معروف پاسگاه به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز یکباب مسجد

1118-حمام وقفی برز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز-یکباب حمام
1580-موقوفه مسجد حاجتگاه برز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز قطعه زمین 

مشجر
1624-موقوفه حمام درب مسجد برز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز-یکدرب باغ 
2340-مسجد معروف حاجتگاه برز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز یکباب مسجد 

معروف حاجتگاه و محوطه اطراف آن
تاریخ تحدید 1392/11/29

سوم(از بخش 11طرقرود و قراء حومه
1-از شماره 37-اصلی روستای کشه

22-ناصر رحیم طرقی و غیره دو قطعه زمین مزروعی و مشجر باغ شهره یک و یک دوم رجل
111-حسن عقیلی کشه و غیره قطعات زمین متصل بهم یک و نیم رجل

135-منصور رحیم طرقی فرزند حسین قطعه زمین مزروعی ومشجردر بخش باغستان
163-حسین اسدی کشه و غیره دو قطعه زمین مزروعی و مشجر دربخش سر چشمه

227-اکرم میرزائی فرزند حبیب یکدرب باغ دربخش بندر یک و سه چهارم رجلی

تاریخ تحدید1392/11/30

242-خانم زیبا ریاضتی کشه فرزند اسداله یکدرب باغ در صحرای قریه سه رجل و ربع رجل

979-عباس پریاری کشه ششدانگ یکباب خانه
2-از شماره38-اصلی مزرعه مرجوران کشه

15-جواد ربیعی و غیره یکدربباغ مشجر چهار رجلی 

3-از شماره 39-اصلی مزرعه اسفیجارکشه

18- حسن عقیلی کشه و غیره قطعات زمین مزروعی و متصل بهم یک رجل و سه ربع رجل

4-از شماره 40-اصلی مزرعه مالخلیل

18-اصغر رحیم ملک و غیره قسمتی از یک باب خانه

5-از شماره 41-اصلی ورگوران

155-قدرت اله توکلی طرقی قطعه زمین مزروعی و مشجر

تاریخ تحدید 1392/12/1

6-از شماره 141-اصلی باغستان پایین طرق
389-نصرت غفاری طرقی و غیره قطعه زمین مزروعی و مشجر

512-اقبال ابوفاضلیان یکدرب باغ محصور و مشجر 

573-میمنت دخیلی طرقی قطعه زمین مزروعی در دشت وژنه بخش قبا

577-میمنت دخیلی طرقی قطعه زمین مزروعی دشت وژنه بخش قبا
648-حسین جعفر یحیی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی

865-فاطمه فوالدی طرقی و غیره قطعه زمین مزروعییک رجلی در بخش آبدر
تاریخ تحدید1392/12/3

1075و1076-حسین جعفر یحیی ششدانگ یکباب خانه و باغچه
1077-حسین جعفر یحیی یکدرب باغ در بخش اسفند یار

1118-حسین جعفر یحیی و غیره قطعه زمین مزروعی معروف بخش آقا هیجدهم
1129-حسین جعفر یحیی و غیره قطعه زمین مزروعی 

1299-مسجد باغستان پایین طرق به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز یکباب مسجد 
و محوطه جلو آن 

1382-اصغر جاللیان قطعه زمین مزروعی در دشت هنجوه معروف اشترجه
تاریخ تحدید1392/12/4

7-از شماره 147-اصلی مزده
166-نجمه اسماعیلی یکدرب باغ محصور
288-خانم مهری زمانی نیه یکباب خانه 

8-از شماره 152-اصلی نیه
76-زیور محمد بیگی نیه و غیره-یکباب خانه

286-عباس محبوبی و غیره یکباب خانه
تاریخ تحدید 1392/12/5

9-ازشماره 182- اصلی ابیازن
1072-غالمرضا باقری ابیازنی قطعه زمین مزروعی مشهور باغ علی دشت باال

1203-رقیه ذوالفقار وغیره یکدرب باغ در دشت باال
1233-غالمرضا باقری ابیازنیقطعه زمین مزروعی مشهور باغ بزرگه دشت باال

1451- غالمرضا باقری ابیازنی قطعه زمین مزروعی مشهور تخته بلنده دشت باال
1465-علی باقری ایبازنی قطعه زمین مزروعی مشهور زیر باغ پشک شوره دشت باال

1730-سید علی اصغر نقوی الحسینی و غیره قطعه زمین مزروعی معروف پشت باغ باال
10- از شماره 183-اصلی میالجرد

489-رضا ظفره نسرانی و غیره قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید1392/12/6

11-از شماره 193-اصلی طرق
226-اعظم افتخاری قطعه زمین مزروعی در دشت میر بر

1181-محمد رضا افتخاری طرقی قطعه زمین مزروعی 

1191-موقوفه مسجد جامع طرق به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز-قطعه زمین 
مزروعی

1488-عفت توکلی طرقی و غیره یکدرب باغ و ساختمان داخل آن در کوی کهجوه

1565-غالمرضا توکلی طرقی یکباب خانهو باغچه
1595-زینت خالقی طرقی و غیره قطعه زمین محصور معروف چومبا

اداره اوقاف و امور خیریه نطنز قطعه زمین  1898-موقوفه مسجد جامع طرق به نمایندگی 
مزروعی و مشجر

تاریخ تحدید 1392/12/7
2114-علیرضا رشیدی طرقی قطعه زمین محصور 

2251-محدثه رحیم طرقی و غیره قطعه زمین مزروعی و مشجر در بخش بیدستان
2420-اکبررحیم طرقی و غیره یکدرب باغ در بخش کمر

2506-زهراموذنی طرقی قطعه زمین مزروعی و مشجر در بخش آقاحبیب
2628-مریم محمد علی رجب یکباب خانه

3110-ام البنین زرین نام و غیره قطعه زمین محصور
3963-غسالخانه وقفی طرق به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه نطنز جای غسالخانه وقفی
4292–موقوفه حمام طرق –به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز-قطعه زمین مزروعی

تاریخ تحدید 1392/12/8
4524-شهرداری طرق-قطعه زمین جنب ساختمان شرکت تعاونی روستایی و استخر طرق

4712-اصغر جاللیان و غیره یکباب خانه مخروبه 
4736-کبری آقا محمدی طرقی قطعه زمین محصور 

4801-حسن خالقی طرقی و غیره یکباب خانه

4806-محمد صادق جنت قطعه زمین محصور 
4809-محمد زرین نام و غیره یکباب خانه

4810-اصغر رحیم طرقی قطعه زمین محصور

تاریخ تحدید 1392/12/10
12- از شماره 212-اصلی دشت بزرگ طرق

301-مهدی محمد حسینی طرقی قطعه زمین مزروعی در دشت زیره بخش آقا حبیب
383-حشمت غفاری طرقی قطعه زمین مزروعی در دشت زیره بخش رئیس

دشت  معروف  متصل  مزروعی  زمین  قطعه  دو  غیره  و  طرقی  حسینی  محمد  585-نصرت 
پایین ور

13-از شماره 213-اصلی دشت کهن طرق
57-حسن خالقی طرقی و غیره یکدرب باغ 

تاریخ تحدید 1392/12/11
14-از شماره 214-اصلی یحیی

302-محمد حسین محمدی فرانی –قطعه زمین مزروعی و مشجر
15-از شماره 215-اصلی الدریجه

53-قدرت اله محمدی فرانی –یکدرب باغ محصور و مشجر 
16- از شماره277-اصلی نسران

465-اصغر زارع نسرانی یکباب اطاق فوقانی و تحتانی 
تاریخ تحدید 1392/12/12

آنها  امالک و مجاورین  به صاحبان  آگهي  این  به وسیله  ثبت  قانون  ماده 14  بموجب  لذا 
آنها در وقوع ملک  اداري روزهاي ذکر شده در ذیل  اول ساعت  اخطار مي گردد که در 
حضور به عمل رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در محل 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد ضمنا ًدر صورتیکه صاحبان امالک و مجاورین در موعد مقرر 
در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده تعیین 
تکلیف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي اعتراض 
خود ظرف مدت 30 روز به این اداره و دادگاه محل تسلیم نمایید مضافًا در صورت تعطیلي 
غیر مترقبه در روزهاي مندرج در این آگهي تحدید حدود روز پس از تعطیلي انجام مي 

گیرد.104-م/الف

مجتبی شادمان 
تاریخ انتشار:1392/10/22 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 تغييرات 

به  خاص  سهامی  ارگ  ساخت  محکم  شرکت  تغییرات  92/5898/33/وآگهی  896شماره 
شماره ثبت 596 و شناسه ملی 10260115876- مستند به صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت محکم ساخت ارگ مورخه 1392/10/14 و در ادامه تغییرات به عمل آمده 
ذیل آگهی تغییرات شماره 92/5801/33/و -1392/10/09 تغییرات تکمیلی زیر در شرکت 
به عمل آمده است . – ماده 31 اساسنامه که هیات مدیره شرکت را مرکب از سه نفر اعالم 
کرده بود اصالح و تعداد اعظا هیات مدیره را به پنج نفر افزایش داده است  م الف 445 

خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  

تحديد حدود اختصاصي                           
و  تولید  از  قانون ساماندهی وحمایت  اجرای   در  ذیل  مالکین مشاعی  اینکه  به  نظر   898
روی  بر  خود  تصرفات  به  نسبت  مفروزی  مالکیت   سند  تقاضای صدور  مسکن  عرضه 
پنجاه و یک  اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر و مهاباد  واقع در  ذیل  پالکهای فرعی 
اند  و نسبت به آن در اجرای ماده 7 آئین نامه  اصلی بخش هفده ثبت اصفهان رانموده 
اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نسبت به 
آنها رای  صادر گردیده و تحدید حدود پالک  اولیه انجام نشده لذا طبق بند ب ماده 7 آئین 

نامه مذکور تحدید حدود آرائ صادره مذکور به شرح ذیل اعالم می گردد 
1-ششدانگ یکباب انباری پالک  شماره 13484مفروز شده از شماره 4704واقع در کوی 
مون یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 34/12مترمربع به نام 

آقای حسن فرهادیان  فرزندحسین بموجب رای شماره69-1392/6/26 هئیت حل اختالف
2-ششدانگ قطعه زمین محصور پالک شماره13485مفروز شده از شماره 209 واقع در 
مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  اردستان  محال  کوی 
فرزند سید حسین بموجب رای شماره 58- نکوئی  ابوالفضل  نام سید  به  275متر مربع 

1392/8/11 هئیت حل اختالف

از شماره 6508 واقع در کوی  یکباب خانه پالک شماره13486 مفروز شده  3-ششدانگ 
محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت99/96متر 
مربع به نام حمید رضا امیری  فرزند رحمت اله بموجب رای شماره 76-1392/8/26 هئیت 

حل اختالف
4-ششدانگ قطعه ملک در حال ساختمان پالک شماره 13487مفروز شده از شماره 6508 
به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  اردستان  محال  کوی  در  واقع 
فاطمه ربیعی فرزند حیاتقلی  بموجب رای شماره  نام خانم  به  مساحت 197/97مترمربع 

66-1392/8/26هئیت حل اختالف
  92/11/12 شنبه  درروز  گرددکه  مجاوراخطارمي  مالکین  کلیه  به  آگهي  این  موجب  لذابه 
ساعت9 صبح به بعد تحدید حدود پالکهای مرقوم درمحل حضوریابنداعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک طبق ماده 10 آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 20 روز اعتراض خود 
را به اداره ثبت تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
باتقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست رااخذوبه این اداره 

تسلیم نمایند
خیراله عصار ی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  



 چند نسخه  عسل، دارچینی
 برای سالمتی

عس��ل ک��ه زنبوره��ا ب��ا جم��ع آوری ش��هد گل ه��ا، آن را تولید 
 می کنند، ش��یرین ترین ماده ای اس��ت ک��ه طعم ه��ای متفاوتی

 دارد.  دانشمندان خاصیت دارویی آن را قبول دارند و بعضی از آنان 
معتقدند در صورت مصرف درس��ت، مقدار قند آن تاثیر س��ویی بر 

بیماران مبتال به دیابت نخواهد گذاشت.
گاهی عسل حاوی اسپورهای باکتری کلستریدیوم بوتولونیم است که 
می تواند برای نوزادان خطرناک باشد و در برخی موارد نادر، ممکن 

است عسل برای بزرگساالن نیز مناسب نباشد.
 اما به طور کلی عس��ل خواص متع��ددی دارد. آیا می دانس��تید که 
مخلوطی از عس��ل و دارچین می تواند بس��یاری از بیماری ها را در 

بزرگساالن درمان کند؟
آرتریت: یک سهم عسل را با ۲ سهم آب ولرم و یک قاشق مرباخوری 
پودر دارچین مخلوط کنید و ب��ا آن مفصل ها را ماس��اژ دهید. این 
مخلوط در عرض یک ی��ا ۲ دقیقه درد را کاهش م��ی دهد. مصرف 
روزانه ۲ بار )ناش��تا و قبل از خواب( یک لیوان آب داغ حاوی عسل و 
یک قاشق مرباخوری پودر دارچین، آرتریت مزمن را درمان می کند. 

)بهتر است قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.(
بوی بد دهان: یک قاش��ق مرباخوری عسل و یک قاشق مرباخوری 

پودر دارچین را در یک لیوان آب ولرم مخلوط و سپس غرغره کنید.
عفونت مثان�ه: برای از بی��ن بردن میک��روب در مثانه دو قاش��ق 
غذاخوری پودر دارچین و یک قاشق مرباخوری عسل را در یک لیوان 

آب ولرم مخلوط و میل کنید.
سرطان: نتایج بررسی ها نشان می دهد، سرطان معده و استخوان را 
می توان با مصرف روزانه ۳ بار )به مدت ۳ ماه( مخلوطی از یک قاشق 

غذاخوری عسل و یک قاشق مرباخوری دارچین درمان کرد.
کلسترول :برای کاهش میزان کلسترول در خون روزانه از مخلوط 
۲ قاشق غذاخوری عسل و ۳قاش��ق مرباخوری پودر دارچین در نیم 

لیتر آب استفاده کنید.
سرماخوردگی:برای رفع سینوزیت و تسکین عالیم سرماخوردگی، 
یک قاشق غذاخوری عسل ولرم را با یک چهارم قاشق مرباخوری پودر 

دارچین مصرف کنید.
ریزش مو:۱۵دقیقه قبل از حمام ک��ردن، مخلوطی از کمی روغن 
زیتون ولرم، یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق مرباخوری پودر 

دارچین را به پوست سر و مو بمالید.
بیماری قلبی:مصرف منظم مخلوطی از عس��ل و پودر دارچین به 
جای مربا، میزان کلس��ترول خون را کاهش می دهد و از بروز حمله 

قلبی پیشگیری می کند.
سیستم دفاعی بدن: عس��ل حاوی ویتامین های مختلف و آهن 
اس��ت. مصرف روزانه عسل و پودر دارچین ، سیس��تم ایمنی بدن را 
تقویت می کند و از بدن در برابر باکتری و حمله ویروسی محافظت 
می کند. مصرف منظم عس��ل، گلبول های س��فید خ��ون را تقویت 

می کند.
س�وءهاضمه: مص��رف ۲قاش��ق غذاخ��وری عس��ل ب��ا مقداری 
 پ��ودر دارچین قب��ل از غ��ذا، ب��ه هضم غذاه��ای س��نگین کمک

 می کند.
ناباروری:برای رفع ناباروری،قبل از خواب ۲ قاشق غذاخوری عسل 
میل کنید. قرن هاس��ت که در کش��ورهای ژاپن، چین و کشورهای 
خاور دور، زنان برای تقویت دس��تگاه تناسلی، پودر دارچین مصرف 

می کنند.
 بعضی محقق��ان معتقدند مالیدن کمی از مخل��وط پودر دارچین و 
نصف قاش��ق مرباخوری عس��ل روی لثه ها در طول روز در بارداری 

موثر است.
آنفلوآنزا:دانشمندان اس��پانیایی طی مطالعات خود ثابت کرده اند 
که عس��ل حاوی ماده طبیعی اس��ت که میکروب های آنفلوآنزا را از 

بین می برد.
طول عم�ر: مخلوطی از ۴ قاش��ق مرباخوری عس��ل، یک قاش��ق 
مرباخوری پودر دارچین و سه لیوان آب تهیه کنید. ۳تا۴ بار در روز 
یک چهارم لیوان این مخلوط را میل کنید تا عالیم پیری از بین برود، 

پوست تان نرم شود و عمر طوالنی کنید.
جوش : قبل از خواب مخلوطی از مقداری عس��ل و پودر دارچین را 

روی قسمت های مورد نظربمالید و روز بعد بشویید.
عفونت های پوستی: عسل و پودر دارچین می تواند اگزما و کچلی 

و هر نوع عفونت پوستی را درمان کند.
دندان درد: برای پیش��گیری از دندان درد، مخلوطی از یک قاشق 
مرباخوری پودر دارچین و ۵ قاش��ق غذاخوری عسل را روی دندان 

بمالید.
ناراحتی معده:مصرف مخلوطی از عس��ل همراه ب��ا پودر دارچین، 
معده درد و زخم معده را درمان می کند. نتایج بررس��ی هایی که در 
هند و ژاپن انجام شده است نشان می دهد که این مخلوط نفخ معده 

را نیز رفع می کند.
کاهش وزن: نیم س��اعت قب��ل از صبحانه، یک لی��وان آب ولرم با 
مخلوطی از یک قاشق مرباخوری عسل و نصف قاشق مرباخوری پودر 
دارچین میل کنید. این مخلوط را قبل از خواب نیز مصرف کنید. در 
صورت مصرف منظم حتی وزن افراد مبتال به چاقی مفرط نیز کاهش 

می یابد. این مخلوط مانع از تجمع چربی در بدن می شود.
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خواندنی 

تغذیه

 حتي اگر هش��تاد س��اله هم هس��تید بدانید که عشق 
سن و سال نمي شناسد.

 عش��ق از ح��روف »ع«، »ش«، »ق« تش��کیل یافت��ه 
و مي ش��ود ای��ن گونه تفس��یر ک��رد ک��ه »ع« یعني 
عالقه،»ش«یعني ش��دید و»ق« یعني قلبي. به عبارتي 
عشق یعني عالقه شدید قلبي و این عالقه زماني ارزش 
بیشتري پیدا مي کند که در طول زندگي پیوسته نسبت 

به هم اجرا شود.
 حتي اگر هشتاد ساله هم هستید بدانید که عشق سن 

و سال نمي شناسد.
این باور بین همسران اش��تباه است که عشق فقط براي 
دوران جواني و نامزدي اس��ت و مي توان گفت اش��تباه 

همین جاست. 
باید عشق در تمام زندگي حضور داشته باشد و همیشه 
پررنگ تر، زیباتر و جذاب تر از قبل به حضور خود ادامه 

دهد. 
در زندگي تمام انسان ها زیبایي و زشتي، عشق و نفرت، 
بود و نبود در کن��ار هم و در تمام عرص��ه هاي مختلف 
زندگي به چش��م مي خ��ورد. تعریف کنیم ب��ا هم و به 
یکدیگر یاد بدهیم که زیبایي ها و عش��ق را ببینیم و از 
مهر ورزیدن خجالت نکش��یم. زیبایي ها را ببینیم، زیبا 
بیندیش��یم و هر چیزي را به دل نگیریم و براي فرداي 

زیباي مان بیندیشیم.
ای��ن را بدانیم که عش��ق بدان معنا نیس��ت که هرکس 
حساب مهر و محبتي را که براي دیگران انجام داده است 
نگه دارد و بعد مقایس��ه کند و ببیند که چه کس��ي کار 

بیشتري انجام داده است.
 به این نکته باید توجه کنیم که مطمئنا زمان هایي هم 
خواهد رس��ید که ما بیش از آنچه م��ي گیریم بدهیم و 
 به یاد داش��ته باشیم که حس��اب نگه داشتن مخصوص

کسب و کار و دنیاي تجارت است.
 هم��واره در زندگي لبخن��د بزنید. همی��ن لبخند زیبا

 س��اده تری��ن و پی��ش پ��ا افت��اده تری��ن راه ب��راي 
همس��ران  بی��ن  آرام��ش  و  صمیمی��ت   ایج��اد 

است. 
گذشت را پیشه کنید و کارهایي که در قبال همسرتان 
انجام مي دهید را همخوان با قلب تان و همواره با محبت 

انجام دهید.
مشکالت و نامالیمات یکي از ارکان زندگي است، لبخند 
بزنید و هدف مشترکي را براي حل این مشکالت بیابید و 

با هم براي حل آن گام بردارید.
 با چندین بار تالش یاد مي گیرید که مشکالت را چه قدر 

آسان مي توان از سر راه برداشت.
پس شروع به تجربه کردن حل این مشکالت کنید و 

از آن لذت ببرید.
 براي ایجاد عش��ق و آرامش در زندگي مش��ترک، در 
کنار هم باشید. به هم متعهد باشید، به یکدیگر تکیه 
 کنید، تضادهاي همدیگر را بشناسید و آن ها را تحمل

 کنید.
این اس��تراتژي را در زندگ��ي خود حف��ظ کنید که 
 کمي انعطاف پذی��ر بودن هم بد نیس��ت بلکه همین

 انعط��اف پذیر ب��ودن در قبال مش��کالت موثر عمل 
مي کند. 

عش��ق و آرام��ش را ب��ا دس��تان خ��ود ب��ه ارمغان 
 بیاورید. منتظر معجزه نباش��ید. معجزه، خود ش��ما

هستید. 
درهاي بسته خانه را باز کنید و هنگام مشاجره و بحث 
به جاي استفاده از برچسب ها و آمپول هاي ضد حال 

از آمپول هاي صمیمیت استفاده کنید.
 دوست داشتن کالمي فایده ندارد. دوست داشتن را 
در عمل نشان دهید تا جنگ و جدل را به صلح و صفا 

تبدیل کنید.
خان��واده کلب��ه مقدس��ي اس��ت و هر ش��خصي در 
خانواده یک جزء اس��ت اما در خودش یک کل است. 
 خانواده خود را درک کنید، تغیی��ر دهید و به زیبایي

 بسازید.
خوشبختي را به هم یاد بدهید و از همدیگر یاد بگیرید. 
خوش��حالي را در چیزهاي کوچکي جست وجو کنید 
تا عشق را به دنبال خود داشته باشید پس با از دست 
رفتن احساس عشق و آرامش و صمیمیت در ازدواج 
 مبارزه کنید و همواره ش��ور و ش��وق را در خود زنده
  نگ��ه داری��د و مواظ��ب ای��ن چه��ار عالم��ت

 باشید:
مقاومت  .۱
رنجش  .۲

بي اعتنایي  .۳
سرکوب  .۴

و ب��ه ی��اد بس��پارید ک��ه م��رگ زندگي زناش��ویي 
 در چه��ار مرحل��ه ک��ه ذکر ش��د اتف��اق م��ي افتد

)دکتر جان گري(
خود را دوس��ت بدارید. نخس��تین اصل، عنصر عشق 
ورزیدن ب��ه دیگران اس��ت. مخصوصا اگ��ر جزو این 
دیگران، همسر هم باش��د. یادتان نرود اگر در زندگي 
مخصوصا زندگي زناش��ویي به دنبال آرامش هستیم، 
همیش��ه و در هر حالي خدا را فرام��وش نکنیم و در 

خانواده همه با هم خدا را ستایش کنیم.
  ایمان منجر به پیش��رفت در زندگي مي ش��ود و اثر

 فوق العاده اي بر کیفیت روابط افراد خانواده دارد. پس 
حضور مرتب در محل عبادت و نیایش، آرامش را بین 

شما و همسرتان حکمفرما مي کند.

 چگونه عشق 
را باور کنیم
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 آخرین فضانورد ناس��ا که در عرصه تهیه نقش��ه آس��مانی کار
 می کند به تازگی یک سیارک با فاصله ۴۳ میلیون کیلومتری 
 از زمین کشف کرده که یک خطر احتمالی برای زمین محسوب

 می شود.
این نخستین کشف کاوشگر کشف اجسام نزدیک به زمین ناسا 
اس��ت که پس از بیداری از خواب زمستانه س��ال گذشته خود 

یافته است.
این کاوش��گر س��یارک نزدیک به زمین را در ۲9 دسامبر با نام 
»YP۱۳9 ۲0۱۳ «کش��ف کرده اس��ت. نرم افزار پیچیده این 
کاوش��گر یک جس��م در حال حرکت را بر پس زمینه ستارگان 

ایستا کشف کرده است.
درحالی که این کاوش��گر ب��ه دور زمین می چرخد و آس��مان 
را رصد می کند، این س��یارک را چندین بار ط��ی یک نیم روز 
 مشاهده کرده اس��ت و پس از آن این سیارک از مقابل دید رفته

 

 است. محققان دانش��گاه آریزونا از تلس��کوپ فضایی رصدخانه
 کیت پیک در جنوب غربی توس��ان در آریزونا ب��رای تایید این 

اکتشاف استفاده کردند.
 YP۱۳9 ۲0۱۳ کارشناسان ناسا پیش بینی کرده اند که سیارک

اولین اکتشاف جدید سیارکی این کاوشکر درمیان صدها سیارک 
دیگر باشد. این سیارک در فاصله ۴۳ میلیون کیلومتری زمین 
قرار دارد و براساس روشنی مادون قرمز آن دانشمندان پیش بینی 
کرده اند که قطر آن 6۵0 متر و از نظر ظاهر بسیار تیره شبیه یک 
تکه ذغال باش��د و این احتمال وجود دارد که مدار آن در فاصله 
۴8۲80۳ کیلومتری زمین قرار بگی��رد، این فاصله تنها اندکی 

بیشتر از فاصله ماه تا زمین است.
 پیش بینی شده اس��ت که این س��یارک تا قرن آینده به زمین 

نزدیک نمی شود.
کاوشگر کشف اجس��ام نزدیک به زمین ناسا در اولین ماموریت 
 خود در س��ال ۲0۱0 بیش از ۳۴ هزار س��یارک کش��ف کرد و

 ویژگی های ۱۵8 هزار سیارک را در سراسر منظومه شمسی تهیه 
کرد. فعالیت مجدد این کاوشگر در ماه سپتامبر گذشته به دنبال 

۳۱ ماه خواب زمستانی صورت گرفت.

کشف یک سیارک احتماال خطرناک برای زمین

یک متخصص طب سنتی برای تسکین س��رفه های شدید 
و مزمن توصیه کرد: مصرف جوش��انده گل ختمی، آویش��ن 
و زنجبیل به همراه عس��ل و لیمو از جمل��ه گیاهان دارویی 
 اس��ت که برای کاه��ش یا درمان س��رفه های ش��دید موثر

 هستند.
علیرضا صالحی در مورد درمان س��رفه با استفاده از گیاهان 
سنتی گفت: از خوردن مایعات سرد به خصوص پس از خواب 
باید خودداری کرد و بهتر است از مصرف غذاهای سرخ شده 
و با ترکیبات اسیدی مثل ترشی در زمانی که فرد دچار سرفه 

است خودداری شود.
وی مص��رف غذاه��ای ملی��ن مث��ل حری��ره، آش ک��دو و 
می��وه ه��ای پخت��ه ش��ده ب��رای تس��کین س��رفه را موثر 
دانس��ت و اف��زود: همچنین مصرف آش س��بزی و س��وپ 
 س��بزیجات ح��اوی گش��نیز، جعف��ری و اس��فناج مفی��د 

است.
صالح��ی تصریح کرد: مص��رف آب لیموی ش��یرین، آب انار 

 شیرین، زردآلو، برگ هلو و انجیرخشک به هنگام سرفه منعی
 ندارد.

وی تصریح کرد: همچنین مص��رف برخی گیاهان در درمان 
سرفه توصیه شده است. 

گل ختمی که گیاهی با طبع س��رد است اثرات ضدالتهابی و 
ضدسرفه قوی دارد و مصرف جوشانده گل ختمی نیز به دلیل 

داشتن ترکیبات نرم کننده می تواند برای درمان سرفه های 
خشک و مزمن مفید باشد.

صالح��ی ادام��ه داد: همچنی��ن جوش��انده آویش��ن نیز در 
درم��ان س��رفه بس��یار مفید اس��ت. البت��ه این جوش��انده 
را می توان با عس��ل و لیم��و نیز مصرف کرد چون آویش��ن 
 ب��رای درم��ان س��رماخوردگی و س��رفه ه��ای ش��دید 

موثر است.
وی همچنی��ن جوش��انده زنجبیل، پیازچه و عس��ل را برای 
 کاهش یا درمان س��رفه های ش��دید موثر دانس��ت و گفت: 
دم کرده عناب و زنجبیل نیز در کاهش س��رفه بس��یار موثر 
است و می توان حریره بادام را نیز به عنوان نرم کننده سینه 

و کاهش سرفه مصرف کرد.
 این متخص��ص طب س��نتی افزود: یک��ی از دالیل س��رفه، 
خشکی هوا اس��ت به همین دلیل توصیه می ش��ود از بخور 
استفاده شود تا هوا مرطوب ش��ده و مشکالت تنفسی کمتر 

شود.

تسکین سرفه با طب سنتی

عکس نوشت

»کیک و ماهی 
یخی«غذای خرس 
قطبی باغ وحش 
هانوفر آلمان

توریست ها س��االنه به 
نقاط مختلف دنیا س��فر 
می کنن��د و همیش��ه 
پول های خود را س��عی 
می کنن��د در راه بازدید 
از جاذبه ه��ای طبیعی 
و تاریخی خ��رج کنند. 
جزای��ر یک��ی از نقاطی 
 هس��تند ک��ه س��االنه

 انس��ان های بس��یاری را به خود ج��ذب م��ی کنند.جزیره 
»سنتینل شمالی«یکی از نقاط خاصی در دنیاست که شاید 
توریست های بسیاری دوست داشته باشند به آن سفر کنند 
ولی در این جا یک نکته خاص وجود دارد زیرا کسی نمی تواند 
وارد این جزیره بشود و ورود انسان های متمدن به این جزیره 

ممنوع شده است.
افرادی که در این جزیره زندگی می کنند به نظر می رس��د 
 ایده ای از هی��چ اتفاق در دنی��ا ندارند و همچن��ان به مانند

 انسان های اولیه زندگی می کنند. آن ها از انسان های متمدن 
دوری می ورزند و هرگونه نزدیک ش��دن خارجی ها را با تیر 
و س��نگ جواب می دهند.تمام این جزیره از درخت پوشیده 
شده اس��ت و زیبایی منحصر به فردی دارد. به گفته محققان 
به نظر می رسد انس��ان ها از 60 هزار س��ال پیش تا به امروز 
در این جزیره زندگی ک��رده اند و جمعیت آن ه��ا می تواند 
عددی میان ۴0 تا ۵00 باشد ولی دقیق آن مشخص نیست.

این جزیره بین میانمار و اندونزی واقع ش��ده است و در سال 
۲00۴ دچار تسونامی شد ولی باز هم مردمان آن از پذیرایی 
گروه نجات و هلی کوپترهای نجات اجتناب کرده و با سنگ 

به سراغ آن ها رفتند.

دانش��مندان ب��ه نتایج 
جدیدي درباره روحیات 
افراد و رابطه آن ها با نوع 
همبرگر انتخابي دست 

یافته اند.
پژوهشگران به تازگي به 
نتایج جالبي درخصوص 
روانشناس��ي شخصیت 
افراد در هنگام سفارش 

همبرگر انتخابي خود دست پیدا کرده اند.
 گفتني اس��ت،  براس��اس ای��ن تحقیق اف��راد ب��ا روحیات 
 متف��اوت، ب��ه طعم ه��اي متفاوت��ي از همبرگ��ر عالقه مند

 هستند.
بررسي ها نشان مي دهد،  افرادي که به همبرگرهاي کالسیک 
و س��بک عالقه مندهس��تند از لحاظ رواني اف��رادي باثبات 
ش��خصیت و آرام هس��تند و به دنبال کارهاي پرریس��ک در 

زندگي نیستند. 
افرادي که ب��ه همبرگرهاي تند عالقه مند هس��تند،  افرادي 
 پرهیج��ان و داراي »ریس��ک پذیري باال« هس��تند و گاهي
  اوق��ات مي توانن��د رفتاره��اي تن��د و خنث��ي داش��ته

 باشند.
افرادي که به همبرگرهاي کبابي عالقه مند هس��تند افرادي 
بسیار دوستدار سالمتي و با رژیم غذایي مناسب هستند و به 

همین دلیل طرفدار »غذاهاي کبابي« هستند.
افرادي که طرفدار همبرگرهایي با می��زان باالي پنیر در آن 
هستند،  افراد دوس��تدار خانواده و تاحدي پراشتها هستند و 
باید دقت کنند که در خوردن همبرگر زیاده روي نکنند،  زیرا 

مي تواند باعث چاقي فراوان در آن ها شود.

عنکبوتی که حدود سه 
تا شش سال عمر دارد 
توانست یک مرغ مگس 
خوار را هنگام شکارش 

صید کرده و ببلعد.
عنکب��وت  دومی��ن 
بزرگ دنی��ا، عنکبوت 
جالوت اس��ت ک��ه به 
 خانواده رطیل ها تعلق 
دارد.  این عنکبوت نام ترسناک خود را پس از آن به دست 
آورد که کاوش��گران دوران ویکتوریا شاهد بودند که یکی 
 از این عنکبوت ه��ا در حال بلعیدن یک م��رغ مگس خوار 

است.
طول این عنکبوت ترسناک به ۵ سانتی متر می رسد ولی 
پاهای ۳0 سانتی متری آن موجب بزرگ تر دیده شدن این 
حشره می شود. این عنکبوت های بزرگ ساکن زمین های 
باتالقی جنگل های بارانی شمال آمریکای جنوبی هستند، 
جایی که می توانند تا ۳0 س��انتی متر رشد کنند و به وزنی 

بیش از ۱۷0 گرم برسند.
مانند بس��یاری از دیگر گونه های عنکب��وت، نوع ماده این 
عنکبوت نیز ممکن اس��ت ن��وع نر را پ��س از جفت گیری 
بخورد.وتا حدودی به همین دلیل اس��ت که نوع نر عمری 
بین ۳ تا 6 سال دارد، در حالی که ماده ها بین ۱۵ تا ۲۵ سال 

عمر می کنند.
 اما بر خالف اسم این عنکبوت، پرندگان غذای اصلی جالوت 
پرنده خوار نیس��تند. آن ها ترجیح می دهند که حشرات و 
سایر بی مهرگان را بخورند، گرچه گاهی اوقات مهره داران 

کوچک را نیز می خورند.

 سخت ترین نقطه دنیا 
برای بازدید

روانشناسي شخصیت 
براساس»همبرگر«

 عنکبوت 
پرنده خوار
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