
 قرصچند طرح در منطقه هسته ای اصفهان افتتاح شد
 »درمان عاشقی« 
کشف شد

با حضور رییس پدافند غیر عامل سازمان انرژی اتمی ایران:
اولین کارخانه دی کلسیم فسفات 

خوراکی دام و طیور افتتاح شد 4
 اصفهان: حافظ و موالنا با 

روح و جان ما عجین شده اند 5 2
8

 5 مرزبان ایرانی
 سالم هستند
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 تاالب گاوخونی
 مرثیه نمی خواهد

تاالب گاوخونی یکی از مهمترین تاالب های مرکزی کشور 
به ش��مار می رود که در کنواسیون رامسر به ثبت جهانی 
رس��یده اس��ت؛ این تاالب از رودخانه زاینده رود تغذیه 
می ک��رده و از آن جایی که رودخانه زاینده رود خش��ک 
شده، به تاالب گاوخونی آسیب های جدی وارد شده است. 

تاالب گاوخونی قبل از خشک شدن...

اجرای طرح ویژه پلیس برای 
امنیت مسافران نوروزی

واگذاری سهام ترجیحی به 
کارمندان پاالیشگاه

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان از اج��رای طرح ویژه 
 ن��وروزی پلی��س ب��رای کاه��ش ح��وادث و س��وانح 
 جاده ای و ترافیکی و افزایش امنیت مس��افران نوروزی از 
20 اس��فند خبر داد. مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان، 
س��ردار عبدالرضا آقاخانی افزود: این طرح با هدف فراهم 
کردن فضای امن و با نش��اط برای مس��افران ن��وروزی با 
همکاری دس��تگاه ها و ارگان های مس��وول استان اجرا 
 م��ی ش��ود.وی اظهارداش��ت: در ای��ن طرح تی��م های

 ویژه ای از نیروی انتظامی، هالل احمر...

هیات عالي واگذاري در آخرین جلسه خود با حضور وزیر 
اقتصاد، در مورد نحوه واگذاري سهام ترجیحي جذب نشده 
بنگاه ها و همچنین ایجاد مشوق هایي براي افزایش انگیزه 
بخش خصوصي واقعي تصمیم گیری کرد.به گزارش مهر، 
هیات عالي واگذاري در جلسه خود با حضور وزیر اقتصاد، 

پیشنهاداتي درباره...
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دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع کشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشارکت 
اقدام نماید . 

متقاضی�ان م�ی توانن�د جه�ت دریافت اس�ناد و م�دارک ب�ا در دس�ت داش�تن م�دارک الزم ک�ه موی�د توانمن�دی و توانائ�ی ه�ای مال�ی و فنی در 
 جهت اج�رای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد دفتر س�رمایه گ�ذاری و مش�ارکت  هامراجعه نماین�د مهلت تحویل اس�ناد و مدارک ب�ه دبیر خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع کشتار گاه صنعتی دام 

* آورده شهرداری : زمین به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات س�اخت و عوارضات آن طبق نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و 
تامین انشعابات مورد نیاز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزینه های طراحی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به میزان سرمایه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دویست میلیارد ریال ( 
* نوع مشارکت : مشارکت مدنی 

* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 
* شرایط فراخوان :

- ارائه سپرده شرکت در فراخوان به میزان 5درصد مبلغ کل برآوردبصورت نقد یا ارائه ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتیب توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 

- کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- زمان بازگشائی پاکات پیشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .

- سایر اطالعات  و جزئیات مربوطه به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 
مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

پیرو آگهی مزایده ش��ماره 28116 مورخ 92/11/9 ش��هرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه 
ش��ماره 2058 مورخ 92/10/28 شورای اس��امی ش��هر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به 
اجاره و بهره برداری تابلو های تبلیغاتی س��طح ش��هر متعلق به این ش��هرداری ش��امل 9 عدد 
بیلبورد ، 60 عدد اس��تند و یک ع��دد تبلیغات پل عابر پیاده بر اس��اس قیمت پایه س��الیانه به 
مبلغ 800/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.  لذا از کلیه 
 متقاضیان واجد ش��رایط دعوت بعمل می آیدتا حداکث��ر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار

 نوب��ت دوم این آگهی جهت اطاع از ش��رایط ش��رکت در مزایده  به ش��هرداری آران و بیدگل 
مراجعه نمایند . ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است  وکمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد

حسن ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

 نوبت  دوم

 دانشگاه  آزاد اسالمی واحد شاهین شهر

آگهی مزایده  )مرحله دوم( 
دانش�گاه آزاد اس�المی واحد ش�اهين ش�هر در نظ�ر دارد تع�داد 20 دس�تگاه كامپيوتر را 
از طري�ق مناقص�ه عموم�ی از واج�د ش�رايط خري�داری نماي�د . بدينوس�يله از كلي�ه 
اش�خاص و ش�ركت هايی كه تمايل به ش�ركت در مناقص�ه را دارند دعوت می ش�ود جهت 
اط�الع از ش�رايط و دريافت اس�ناد مناقص�ه در زم�ان اداری از س�اعت 8/30 لغاي�ت 15 با 
 ارائه درخواس�ت ب�ه آدرس ش�اهين ش�هر ، بزرگ�راه آزادگان ) ج�اده پااليش�گاه ( مقابل

 كارخانه گلبافت مراجعه نمايند . 
مدت دريافت و تحويل اس�ناد مناقصه : از تاريخ 92/11/28 تا پايان وقت اداری روز دوش�نبه 
مورخ 92/12/5 ) ضمنا هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باش�د و كار فرما در رد يا 

قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .( 
تلفن : 5268500- 0312 دورنگار : 0312-5268502 

آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر 
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 خبری از سهمیه 
ویژه نوروزی نیست

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اش��اره به 
این که عرضه بنزین ی��ورو4 در تهران تا پایان هفت��ه به 100 درصد 
می رسد، گفت: هنوز اطالعی در خصوص سهمیه ویژه نوروزی نداریم 
اما به نظر می رس��د مصرف در تعطیالت نوروز روزانه بین 80 تا 100 

4میلیون لیتر برسد.
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 بازارهای محلی آب 
راه می افتد

مش��اور وزی��ر نی��رو ب��ا برش��مردن 
چالش ه��ای 3 گان��ه بخش آب کش��ور 
از راه ان��دازی بازارهای محل��ی آب خبر 
داد و گف��ت: ه��م اکن��ون 300 حوضه 
مطالعات��ی منابع آب زیرزمینی کش��ور 
 ب��ا اف��ت ش��دید مواجه ش��ده اس��ت.

محمد حاج رسولی ها بزرگ ترین چالش 
بخش آب کشور را مدیریت نادرست حاکم 
در این بخش ذکر ک��رد و گفت: در دولت 

جدید، دورنمای روشنی برای این بخش 
ترسیم شده که دستور رییس جمهوری 
برای تشکیل جلسات ش��ورای عالی آب، 

محور اصلی این چشم انداز است.
مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: با مدیریت 
آب کشور به صورت بخشی و منطقه ای،  
امکان برنامه ریزی از وزارت نیرو در عمل 
گرفته ش��ده اس��ت؛ زیرا مدیریت آب در 
ای��ن مناطق به ص��ورت چانه زن��ی اداره 

می ش��ود و عدالت محوری سست شده 
است اما با نگاه ملی به آب و تشکیل شورای 
عالی آب کش��ور و ش��وراهای حوضه ای 
 ای��ن مش��کالت برط��رف خواهد ش��د.

حاج رسولی ها با اعالم آغاز به کار شورای 
 حوضه ای آب در فالت مرکزی و ارومیه، از 
راه اندازی و فعالیت شورای حوضه ای آب 
در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان 

در آینده نزدیک خبر داد و ...

بحران آب به 300 نقطه زیرزمین رسید 

اصفهان میزبان مسابقات قهرمانی کشور شد
میزبانی مسابقات سواری اس��تقامت و لیگ قهرمانی 
کش��ور که پیش از این قرار بود در جزیره کیش برگزار 

شود، به اصفهان سپرده شد.

بر اساس درخواست س��وارکاران از استان ها و با توجه 
به مشکالت موجود در حمل و نقل اسب ها، همچنین 
موض��وع قرنطینه جزیره کیش، مس��ابقات س��واری 

اس��تقامت قهرمانی کش��ور و فینال لیگ استقامت از 
 تاریخ 14 تا 1۶ اس��فندماه در اس��تان اصفهان برگزار 

خواهد شد.

پرونده جشنواره فیلم فجر  اصفهان  بسته شد 
آیین اختتامیه پنجمین جشنواره فجر 
اصفهان با اجرای بهمن هاش��می به 
کار خود پایان داد .این مراسم  دیروز  
ساعت 18:30 دقیقه آیین اختتامیه 
پنجمین جش��نواره فج��ر اصفهان 
در محل س��ینما س��پاهان با حضور 
هنرمندان، داوران و عالقه مندان به 

هنر سینما برگزار شد .در این مراسم 
از بهترین فیلم از نگاه داوران و مردم، 
بهترین بازیگر، فیلمنامه و کارگردان 

تقدیر و جوایزی به آنها اهداء شد.
همچنین آیین اختتامیه جش��نواره 
استانی ش��عر فجر با تقدیر از 12 نفر 

از برگزیدگان به کار خود پایان داد.



اخبار کوتاهيادداشت

 تشکیل پارلمان محلی
 برای بررسی لوايح ضروری است

نماینده مردم کاشللان و آران و بیدگل درمجلس شللورای اسللامی، 
تشللکیل پارلمان محلی متشللکل از نخبگان با تخصص های مختلف 
 برای بررسللی کارشناسللی طرح ها و لوایح مجلس را ضرورت مجلس 

دانست.
عباسعلی منصوری آرانی در دیدار از دانشگاه کاشان افزود: تشکیل این 
پارلمان، نقشی مهم و کلیدی در اجرای هرچه بهتر طرح های مجلس 
و توسعه و پیشرفت کشور خواهد داشللت.وی گفت: نخبگان و اساتید 
دانشللگاهی این توانمندی را دارند تا نمایندگان را برای تصویب لوایح 
و طرح های تخصصی در قالب پارلمان محلی بللا کمترین نقص یاری 

رسانند. 
منصوری خواستار بررسی و تامل مجلس و مسللووالن عالی کشور در 
خصوص تشکیل این پارلمان شللد و گفت: نمایندگان مجلس در این 
صورت می توانند با کمترین دغدغه و نگرانی لوایح و طرح ها را تصوب 

کنند.

مناظره زيباکالم و حجت االسالم 
رهدار در دانشگاه صنعتی اصفهان

     مناظللره صادق زیبا کام، اسللتاد دانشللگاه علوم سیاسللی تهران و 
حجت االسام احمد رهدار، رییس موسسه اسامی فتوح اندیشه دیروز  

در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار  شد.
سجاد زنده بودی، مسللوول گروه تحلیل سیاسللی مجموعه فرهنگی 
مسللجد حضرت زهرا )س( اظهار داشللت: به همت مجموعه فرهنگی 
مسللجد حضرت زهللرا )س(، مناظره صللادق زیبا کام، اسللتاد علوم 
سیاسللی دانشللگاه تهللران و حجت االسللام احمللد رهللدار، رییس 
موسسه اسللامی فتوح اندیشه دیروز در تاالر شللهید فتوحی دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار  شد.مسللوول گروه تحلیل سیاسللی مجموعه 
 فرهنگللی مسللجد حضللرت زهللرا )س( تصریح کللرد: ایللن مناظره 

با حضور دانشجویان برگزار  شد.
زنده بودی  افزود: عللاوه بر مناظره صادق زیبا کام و حجت االسللام 

رهدار، دانشجویان نیز در تریبونی آزاد نظرات خود را اعام کردند.

 غرب از فرصت تعامل سازنده
 با ايران استفاده کند

     رییس سللازمان انرژی اتمی گفت : امیدواریم کشللورهای ۱+۵ پیام 
 ملت را دریافت کرده باشللند و از فرصت تعامل با ایران استفاده کنند.

علی اکبر صالحی گفت : ما ملتی هستیم که در ۳۵ سال گذشته با تنگناها 
 ومشللکاتی روبه رو بودیم اما باوجود همه این مشللکات توانستیم بر 

سختی ها فایق بیاییم. 
وی گفت: امللروز در فرآیند مذاکره با ۵ کشللور عضو شللورای امنیت 
هستیم که این موضوع نتیجه مقاومت ۳۵ سال گذشته است. صالحی 
افزود: شما می توانید کشللورهای منطقه را مشاهده کنید، جنگی را بر 
ما تحمیل کردند، حال ببینید سایر کشورها در چه وضعی هستند و ما 

در چه وضعیتی؟ 

چند طرح در منطقه هسته ای 
اصفهان افتتاح شد

چند طرح از جمله اورژانس هسته ای و دستگاه های حسگر، دیروز  
در منطقه هسته ای اصفهان افتتاح شد.

این طرح ها با حضور اصغر زارعان معاون حفاظت و امنیت و رییس 
پدافند غیر عامل سازمان انرژی اتمی ایران بهره برداری شد.

معاون سازمان انرژی اتمی به هنگام افتتاح این طرح ها اظهار داشت: 
همه فعالیت ها در سللایت اصفهان همچون گذشللته در حال انجام 
است و همچنان در راه اهداف جمهوری اسامی ایران در حال انجام 

وظیفه هستیم.

قهری در ملت وجود ندارد تا کسانی 
تالش کنند به آشتی تبديل شود

دبیرکل حزب موتلفه اسامی به انتقاد از ادبیات آشتی ملی پرداخت و 
گفت: قهری در بین ملت وجود ندارد که کسانی تاش کنند به آشتی 

تبدیل شود. 
محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسامی به انتقاد از ادبیات آشتی 
ملی پرداخت و با بیان این که معتقدم قهللری در بین ملت وجود ندارد 
که کسانی تاش کنند به آشتی تبدیل شللود، گفت: ما با عامه چند ده 
میلیونی مردم روبه رو هستیم که پایبند به انقاب هستند و در مقابل هم 
افرادی در مقابل نظام ایستاده اند و به عنوان ضد انقاب فعالیت می کنند.

 بحرين پروازهايش به تهران را 
از سرمی گیرد

شرکت هواپیمایی خلیج )فارس( بحرین در بیانیه ای اعام کرد که قصد 
دارد بعد از گذشت سه سللال از تعلیق پروازهایش به تهران، ماه آینده 

میادی پروازهایش را به ایران از سر بگیرد.
 این شرکت هواپیمایی به دلیل آن چه اعتراضات ایران و عراق به دولت 
بحرین در سال 20۱۱ اعام شد، پروازهایش را به این کشورها به حالت 

تعلیق درآورده بود. 
همچنین بحرین ایللران را به حمایللت از رهبران شللیعی متهم کرده 
بود که این مسللاله از سللوی ایران تکذیب شد.این شللرکت اعام کرد 
 که از سللوم مارس چهللار بللار در هفتلله پروازهایی به تهللران خواهد

 داشت.

سفر ريیس جمهور به جنوب کشور 
نیمه اول اسفند انجام می شود

 معاون هماهنگللی و پیگیری معاونللت اجرایللی رییس جمهور خبر 
داد که به احتمال زیاد در نیمه اول اسللفندماه دومین سللفر استانی 

رییس جمهور انجام می شود.
علی اصغر احمدی، با بیان این که یکی از استان های جنوبی با اولویت 
اول استان هرمزگان، مقصد بعدی سللفر استانی رییس جمهور است، 
گفت: تاش دولت این است که در نیمه اول اسللفندماه دومین سفر 

استانی رییس جمهور انجام شود.
اواخر دی ماه، اولین سللفر استانی حجت االسللام والمسلمین حسن 
 روحانی بلله عنوان رییس دولللت یازدهم به مقصد خوزسللتان انجام

 شد.
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برگزاری نمایشگاه کاالهای ایرانی در ترکمنستان

وزیر امور خارجه ترکمنستان از برگزاری نمایشگاه کاالهای ایرانی در ترکمنستان تا چند روز آینده خبر داد.
رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن 

تشکر از ظریف برای برنامه ریزی این سفر گفت: ماقات با هیات های ایرانی در این سفر بسیار خوب بود.
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 اوباما با ايران
 و روسیه برخورد کند

تالش کره جنوبی برای 
همکاری های تجاری 

     روزنامه سعودی الحیات با ابراز ناامیدی از روند جاری در سوریه و شکست 
 مذاکرات ژنو دو برای بللاراک اوباما رییللس جمهوری امریکا نسللخه تجویز 
 کللرده و توصیه کرده اسللت امریللکا با ایللران و و روسللیه قاطعانلله برخورد 

کند.
روزنامه الحیات توصیه کرده است باراک اوباما برای احیای اعتبار و ابهت امریکا 
در خاورمیانه باید روشللش را تغییر دهد و با اعتماد بلله نفس ، قاطع و مصمم 

بایستد و با روسیه و ایران قاطعانه برخورد کند. 
این روزنامه نوشته است سقوط اعتبار و ابهت امریکا در خاورمیانه امری است 
که اوباما باید آن را جبللران و اصاح کند و نمی تواند ایللن اعتبار و ابهت را باز 
 گرداند جز این که روشللش را تغییر دهد و با اعتماد به نفس ، قاطع و مصمم 

بایستد. 

دولت کره جنوبی اعام کرد که یک هیات مردمی از این کشور به سرپرستی 
اتحادیه تجللارت بین الملل کره جنوبی اوایل ماه مارس آینده به تهران سللفر 

خواهد کرد.
دولت کره جنوبی هدف از این سفر را توسعه مبادالت )تجاری( با ایران و غنیمت 
شمردن فرصت سرمایه گذاری در ایران در زمان لغو کامل تحریم های اقتصادی 

علیه ایران در آینده عنوان کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری یونهاب، یکی از مسووالن اتحادیه تجارت بین الملل کره 
جنوبی گفت که تجارت ایران و کره جنوبی به دلیل این که این کشور عضوی 
از جامعه جهانی در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران بود، خوب نبود ولی 
این کشور مایل است تا به عنوان بخشی از تاش هایش برای افزایش صادراتش 

به ایران، به بهبود روابط تجاری اش با تهران بپردازد.

رییس مجلس شللورای اسامی در پاسخ به سللوالی درباره 
تهدیدات امریکا علیه ایران با بیان این که گاهی این تهدیدات 
برای رفع مشللکاتی اسللت که دولت امریکا در زمینه های 
دیگر دارد و دلیلی ندارد که اعتنا شود، گفت: اما بعضی موارد 
 باید پاسللخ داده شللود من در کل تهدیدات امریکا را جدی

 نمی دانم قبل از این نیز این تهدیدات وجود داشللت اما در 
عمل اتفاقی نیفتاد.، علی الریجانی رییس مجلس شللورای 
اسامی در نشست خبری به سللواالت خبرنگاران داخلی و 
خارجی پاسخ داد.رییس مجلس در آغاز این نشست ضمن 
تشکر و تقدیر از حضور یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی 22 
بهمن گفت: این حضور حاوی پیام مهم برای داخل و خارج 
و نیز نشان  دهنده همبستگی عمیق داخلی بود که می توان 

از این ظرفیت برای حل و فصل مسایل کشور استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به کنفرانس بین المللی بین المجالس 
 اسللامی که ایران موسللس آن اسللت، گفت: این اجتماع

 بین مجالس کشورها بعد از بین المجالس جهانی بزرگ ترین 
اجتماع نقش آفرین بین مجالس است.

وی با تشکر از استقبال کشللورهای مختلف برای حضور در 
این اجاس ادامه داد: روز جمعه گذشته کارهای مقدماتی 
آن آغاز شده وفردا نشست مجمع عمومی و افتتاحیه اجاس 

برگزار می شود.

دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسللامی گفت: اگر احزاب 
و جریان های سیاسللی تندروی نکنند، دیگر شاهد حرکات 
افراطی و خودسللرانه نخواهیم بود.قدرت علی حشمتیان با 
بیان این که ریشلله اختافات در احزاب نهفته است، اظهار 
داشللت: برخی از احللزاب تنللدروی و برخی نیللز کندروی 
می کنند. این در شرایطی است که دولت میانه رو و فراجناحی 
روی کار آمده است و معتدل های اصولگرایان ، اصاح طلبان و 
میانه روها باید با وحدت و همکاری با هم تعامل داشته باشند.

این فعال سیاسی افزود: در روز 22 بهمن که اکثر دنیا به ایران 
چشم دوخته بود، ملت پای کار آمد اما حواشی ای نیز به دلیل 
همین تندرویی های جناحی شکل گرفت که پسندیده نبود. 
وزارت کشور از چندی قبل برای تقویت احزاب فعال شده و 
جلسات هم اندیشی با احزاب برگزار کرده است که البته باید از 
همه جریان ها استفاده کند و به اصاح طلبان و اصول گرایان 
اکتفا نکند. چنین جلساتی موجب همدلی و وحدت احزاب 
و مانع ایجاد تندروی در احزاب می شود.این استاد دانشگاه با 
اشاره به این که تندروها همواره به مردم و نظام ضربه زده اند، 
خاطرنشان کرد: در شرایطی که مذاکرات هسته ای در جریان 
است باید حضور احزاب و جریان های مختلف پررنگ شود. در 
این زمینه صدا و سیما می تواند از همه تفکرات سیاسی کشور 

برای مناظره دعوت کند.

یک نماینده پیشین مجلس با بیان این که ایجاد اختاف و 
تفرقه در بین صفوف به هم فشللرده مردم، در تضاد با منافع 
ملی اسللت، گفت: در راهپیمایی 22 بهمن امسللال شاهد 
انسجام و وحدت ملی بودیم و حتما ایجاد اختاف میان مردم 

در تعارض با منافع ملی است.
 جللواد آرین منش با اشللاره به ایللن که طی ماه هللای اخیر 
 شللاهد فعالیللت گروه هایللی بللا اهللداف سیاسللی 
 مشللخص در مخالفللت و تعارض بللا برخی سیاسللت های 
 کان کشللور - که زیر نظر رهبر معظم انقاب و شللوراهای
  عالللی تصمیم گیللری مثللل شللورای عالی امنیللت ملی

 اتخاذ می شللود - هسللتیم، افزود: از جمللله در موضوعات 
هسته ای شاهدیم که گروه هایی در قالب ستادهای مردمی 
شللعارهایی را مطرح می کننللد که این شللعارها نزدیک به 
گروه های سیاسی خاص اسللت، اما به نام ستادهای مردمی 
مطرح می شود و برخی جریانات سیاسی هم از آن حمایت 

می کنند.
این فعال سیاسی با تاکید بر این که باید منویات و توصیه های 
رهبر معظم انقاب مورد توجه همگان قرار گیرد، تصریح کرد: 
با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حفظ وحدت و انسجام 
ملی، باید تاش کنیم منافع و مصالح کشللور دسللتخوش 

تعارضات گروهی نشود.

عضو جامعلله روحانیت مبارز اظهار داشللت: امللروز امریکا 
برای رفللع حصللر خدمت گللزاران خللود تللاش می کند 
چراکه آنان در راسللتای اهداف امریکایی ها گام برداشللتند.

حجت االسللام حسللین ابراهیمی عضو جامعلله روحانیت 
مبارز  در واکنش بلله بیانیه وزارت خارجلله امریکا مبنی بر 
آزادی سللران فتنه در ایران اظهار داشللت: بر کسی پوشیده 
نیسللت که حامی، کمک کننده و مشللوق فتنلله، غربی ها و 
امریکایی ها بودند و همواره اعام کردند که از آشللوبگران در 
 ایران حمایت می کنند.وی افزود: امروز امریکا برای رفع حصر 
خدمت گزاران خود تاش می کنند چراکه آنان در راستای 
اهداف امریکایی ها گام برداشتند.عضو جامعه روحانیت مبارز 
گفت: در سال 88 به دلیل فتنه گری آنان عده ای کشته شدند 

بنابراین طلبکار نیستند بلکه بدهکار نظام اند.
حجت االسللام ابراهیمی اداملله داد: تاکنون بللا فتنه گران 
براساس رافت اسامی برخورد شده اسللت که اگر این نبود 
امروز فتنه گران از شرایط دیگری برخوردار بودند.وی خطاب 
به دستگاه دیپلماسی کشورمان اظهار داشت: جایگاه نظام 
اقتدار، عزت، حکمت و مصلحت است و براساس این ۳ اصل 
و پشللتوانه مردمی که در 22 بهمن امسللال برای دسللتگاه 
دیپلماسی به وجود آمد، پاسخ بیانیه  گستاخانه وزارت امور 

خارجه امریکا را بدهد.

سیاست داخلی فعال سیاسیمجلس اظهار نظر

تهديدات امريکا را 
جدی نمی دانم

 احزاب مانع
 اقدامات افراطی شوند

 ايجاد تفرقه در تضاد
 با منافع ملی است

وزارت خارجه پاسخ آن ها 
را بدهد
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی بابیان این که پروژه رفع 
حصر سران فتنه سناریوی امریکاست گفت: سران فتنه متاسفانه 
با عدم بازگشت به نظام و توبه از عملکرد گذشته خودشان در راه 
قبلی خود باقی ماندند و با این کار خیانت خللود را به ملت ایران 

تثبیت کردند.
حجت االسام محمدحسللن ذاکری عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسللامی در واکنش به بیانیه مداخله جویانه اخیر وزارت 
خارجه امریللکا مبنی بر لزوم آزادی سللران فتنه اظهارداشللت: 
طبیعی است که دشمن قسللم خورده نظام جمهوری اسامی و 
به ویژه در راس آن ها امریللکای جنایتکار  از  گناهکاران  در داخل 
حمایت می کند و این اولین باری نیست که امریکا از انسان هایی که 
 در حللق این ملللت مرتکب جللرم و جنایللت شللده اند حمایت

 می کند.
ذاکری  بابیللان این که پروژه رفع حصر سللران فتنه سللناریوی 
امریکاسللت افزود: اگر ما تاریخ بعد از انقاب را مشللاهده کنیم 
می بینیم کسانی که مورد حمایت امریکا و مستکبرین عالم قرار 
گرفته اند افرادی بودند که در حق ملللت ما جفا کردند و طبیعی 
است که سران فتنه با عملکرد سال 88 خود بزرگ ترین خدمت 

را به امریکا انجام دادند.
وی ادامه داد: سللران فتنه در مقطع حسللاس و سرنوشت سللاز 
کشور با حضور پرشللور مردم در پای صندوق های رای اقدامات 
نسنجیده ای انجام دادند که باعث شللد آبروی نظام و کشور را در 

دنیا خدشه دار کنند.

عضو شللورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: دشللمن وقتی 
شللاهد این اسللت که کشللور  به یک ثبات و آرامش رسللیده  و 
مردم با حضورشللان در انتخابات ها و در راهپیمایی های متعدد 
عشللق و ارادت خللود را به کشللور و رهبری ابراز مللی کنند این 
موضوع را بللر خود  بسللیار سللنگین می بیند و طبیعی اسللت 
 که بلله دنبللال روزنلله ای برای فتنلله انگیللزی دیگر در کشللور

 بگردد.
ذاکری گفت: سللران فتنه متاسللفانه با عدم بازگشللت به نظام 
و توبلله از عملکللرد گذشللته خودشللان در راه قبلللی خللود 
 باقی ماندند و بللا این کار خیانت خللود را به ملت ایللران تثبیت 

کردند.
وی با بیان این که توصیه ما به امریکایی ها این اسللت که به جای 
فکر آزادی سران فتنه بهتر است به زندان های خود سری بزنند، 
گفت: افراد بی گناهی در زندان های امریکا هسللتند که سالیان 
سللال با یک جرم کوچک و حتی به خاطر رنگ پوستی که دارند 
زندانی شده اند دولت امریکا بهتر است به محاکم و زندان های خود 
سللری بزند و به بی گناهانی که درحال حاضر در بند زندان های 
 امریکا هستند رسیدگی کند و حقوق اصلی مردم امریکا را زیر پا

 نگذارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسللامی در پایان تاکید کرد: 
یکی از وظایف اصلی دستگاه دیپلماسی ما پاسخگویی مناسب به 
یاوه گویی های امریکا است و طبیعی است که ما توصیه می کنیم  

دستگاه سیاست خارجی ما به وظیفه اصلی خود عمل کند.

سخنگوی کمیسللیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به قول دولت پاکستان برای پیگیری موضوع گروگان های 
ایرانی گفت که اگر الزم باشد ایران از طریق واسطه با برخی افراد 

مرتبط با این گروهک گفت وگو خواهد کرد .
سیدحسین نقوی حسللینی در گفت وگو ایسللنا اظهار داشت: 
اقدامات گروگان گیری و تروریستی مرزهای جنوب شرقی ما از 
سوی پاکستان صورت می گیرد و مشکل جمهوری اسامی ایران 
هم این است که چون برنامه  ریزی، سازماندهی و اقدام از داخل 
خاک پاکستان صورت می گیرد مسللوولیت امنیتی این بخش 
مربوط به دولت پاکستان است و جمهوری اسامی نمی تواند در 
آن جا نقش اقدامی داشته باشد به همین جهت هرازچندگاهی 
این تیم ها برنامه ریزی می کنند و افرادی را به شهادت می رسانند 
 یا افللرادی را به گللروگان می گیرند و دوباره به خاک پاکسللتان 
بر می گردنللد.وی افزود: پنج مرزبان ایرانی هم به همین شللکل 
ربوده شدند و به محض این که این آدم ربایی صورت گرفت وزارت 
خارجه سفیر پاکستان را احضار کرد و به او هشدار داد و به دولت 
پاکستان هم هشدار داد و به دولت پاکستان اعتراض و اعام کرد 
که مسوولیت جان مرزبان ها به عهده دولت پاکستان است و باید 

در مقابل آن پاسخگو باشد.
نماینده مللردم ورامین در مجلس ادامه داد: کمیسللیون امنیت 
ملی و سیاسللت خارجی مجلس هللم از طریللق وزارت خارجه 
موضوع را دنبال کرده تا سرنوشت این ها هر چه سریع تر مشخص 
شود. آخرین اطاعات ما این است که دولت پاکستان قول داده 

موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی آن ها اقدام کند. همچنین 
آخرین اطاعات ما از وضعیت مرزبان ها این است که آن ها سالم 
و در اختیار گروگان گیرها هسللتند تا ببینیم در آینده چه کاری 

می توانیم انجام دهیم.
نقوی حسللینی اضافه کرد: دسللتگاه های امنیتی و انتظامی و 
نظامی و همچنین دسللتگاه دیپلماسی و سیاسللت خارجی به 
شدت به دنبال این هسللتند که راهکاری برای آزادی مرزبانان 

ایرانی پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه 
داد: تجربه های قبلی ما نشان می دهد این گروهک ها برای انجام 
معاماتی با دولت جمهوری اسللامی وارد این گروگانگیری ها 
می شللوند. آن ها قاچاقچیللان یللا جنایتکارانی را در بازداشللت 
جمهوری اسللامی ایران دارند و برای این که معاوضه ای انجام 
دهند اقدام به گروگانگیری می کنند ما هللم هر کاری به لحاظ 
امنیتی، انتظامی و نظامی از دستمان بر بیاید که منجر به آزادی 

گروگان ها شود حتما انجام خواهیم داد.
نقوی حسینی تاکید کرد: ما این گروه ها را پیدا می کنیم و از طریق 
واسللطه با آن ها گفت وگو خواهیم کرد تا ببینیم خواسللته آن ها 
چیسللت و چه طور می شللود مرزبانان ایرانی را آزاد کرد؛ البته 
یک سری اقدامات را نمی شللود مطرح و اعام کرد به جهت این 
که موضوع حساس است و ممکن است جان مرزبانان ما به خطر 
بیافتد ما باید کار را با ظرافت پیش ببریم به شکلی که گروگان های 

ایرانی سالم آزاد شوند.

 تجربه های قبلی
 ما نشان می دهد
 اين گروهک ها 
برای انجام
 معامال تی
 با دولت 
جمهوری اسالمی
 وارد اين 
گروگانگیری ها 
می شوند

سران فتنه 
 متاسفانه با 
عدم بازگشت 
به نظام و توبه از 
عملکرد گذشته 
 خودشان در
  راه قبلی خود
  باقی ماندند و با
 اين کار خیانت 
خود را به ملت 
 ايران تثبیت 
کردند

گفت وگو با گروگان گیر ها از طريق واسطهحجت االسالم ذاکری :

5 مرزبان ایرانی سالم هستندامریکایی ها به زندان های خود سری بزنند



یادداشت

سفر

اجرای طرح ویژه پلیس برای 
امنیت مسافران نوروزی

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان از اج��رای طرح 
 ویژه ن��وروزی پلیس ب��رای کاه��ش حوادث و س��وانح 
 جاده ای و ترافیکی و افزایش امنیت مسافران نوروزی از 
20 اس��فند خبر داد. مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان، 
سردار عبدالرضا آقاخانی افزود: این طرح با هدف فراهم 
کردن فضای امن و با نش��اط ب��رای مس��افران نوروزی 
با همکاری دس��تگاه ها و ارگان های مس��وول اس��تان 
 اجرا می ش��ود.وی اظهارداش��ت: در این طرح تیم های

 ویژه ای از نیروی انتظامی، ه��الل احمر، اورژانس، اداره 
کل راه و شهرس��ازی، س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک، 
 اداره کل مدیریت بحران اس��تانداری و تعدادی دیگر از 
دس��تگاه های اجرایی حض��ور دارند.فرمان��ده انتظامی 
 اصفه��ان اف��زود: روان س��ازی ترافی��ک ش��هری و

 ج��اده ای، تس��ریع در خدمت رس��انی به مس��افران و 
مصدومان احتمالی در سوانح و تعامل نزدیک و همکاری 
بیش��تر نهادهای خدماتی و ایجاد ایستگاه های امنیت و 
س��المت در تعطیالت نوروز از برنامه های مهم این طرح 
اس��ت.وی پیش��گیری و کاهش حوادث چهارشنبه آخر 
س��ال، برخورد با تخلفات رانندگی، مقابله با مزاحمان و 
اراذل و اوباش، س��ارقان خودرو، موتورسیکلت و سارقان 
به عن��ف و همچنی��ن آموزش و آگاه س��ازی مس��افران 
نوروزی و مقابله جدی ب��ا ناهنجاری ه��ای اجتماعی و 
اخالقی را از جمله اقداماتی عن��وان کرد که در این طرح 
مورد توجه قرار خواهد گرفت.س��ردار آقاخانی در مورد 
پیش��گیری از حوادث چهارشنبه آخر س��ال گفت: از دو 
 ماه قبل طرح ویژه مقابله با قاچاقچیان، فروش��ندگان و

 توزیع کنن��دگان مواد محترق��ه و ترقه ه��ای انفجاری 
غیرمجاز و خطرناک در دس��تور کار پلیس اس��تان قرار 
گرفت و در این زمینه کش��فیات خوبی به دست آمد و با 
افراد متخلف برخوردهای قانونی صورت گرفت.وی یادآور 
شد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال سعی بر آن است 
تا با همکاری و تعامل با دستگاه های دیگر در پیشگیری و 
کاهش سوانح در این روز اقدامات بیشتری صورت گیرد.

فرمانده انتظامی اس��تان در مورد تمهی��دات الزم برای 
کاهش تصادفات جاده ای استان گفت: در این مورد هم 
برنامه هایی همانند سال های گذشته شامل تست اعتیاد 
از رانندگان خطرس��از، توقی��ف خودروهایی که مرتکب 
تخلفات حادثه ساز شوند، استقرار تیم های پلیس راه در 
نقاط حادثه خیز و کنترل سرعت رانندگان اجرا می شود.
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اهدای کتاب های دارویی به دانش آموزان دبستانی
سخنگوی سازمان غذا و دارو از اهدای کتاب های قصه به دانش آموزان مقطع ابتدایی خبر داد. مهندس 
محمد هاشمی اظهارداشت: به مناسبت ورود به سی و ششمین سال پیروزی انقالب و در راستای ارتقای 
فرهنگ جامعه، روابط عمومی این سازمان از 27 الی 30 بهمن اقدام به اهدای کتاب های قصه  می کند.
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      خش�کی تاالب گاوخون�ی تاثیر زی�ادی در کویرزایی 
منطقه داشته است

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان به اثرات مخرب زیست محیطی 
ناش��ی از قطع جریان آب رودخانه اش��اره و بیان ک��رد: عالوه بر 
مشکالت ناشی از بی آبی، اثرات مخرب خشکی زاینده رود بر روی 
اکوسیستم منطقه قابل محاسبه نمی باشد. وی با اشاره به این که 
خشکی تاالب بین المللی گاوخونی تاثیر زیادی بر روی کویرزایی 
در منطقه داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع خسارت های 

زیست محیطی زیادی از جمله کویر زایی بر روی منطقه دارد.
      گریه، چاره نبض تاالب گاوخونی نیست

با توجه به این که هم اکنون نبض تاالب گاوخونی به کندی می زند، 
کیومرث کالنتری مدیرکل محیط زیس��ت استان اصفهان این بار 
برای تاالب گاوخونی نهایت احس��اس خود را ابراز ک��رده و او در 
همایش تاالب ها، کش��اورزی و چالش های منابع آبی عنوان کرد 
که وضع باتالق گاوخونی به گونه ای تاس��ف بار بوده که باید برای 
آن گریست!وی گفت: در س��ال 65، 30 هزار گونه پرنده در تاالب 
گاوخونی زندگی می کردند و منطقه گاوخونی یکی از معتدل ترین 

 مکان های ف��الت مرکزی ایران بود اما متاس��فانه ام��روز کمتر از 
50 گونه پرنده در گاوخونی حضور دارند و آب وهوا نیز به ش��دت 
تغییر پیدا کرده و این چنین است که برای تاالب گاوخونی مدت ها 
گریست.کالنتری معتقد است مدیریت نادرست منابع آب، توسعه 
بی رویه کشاورزی، احداث سد در باالدست و بهره برداری بی رویه 
از منابع تاالبی از مهمترین علل تخریب تاالب هاست.با وجود این 
که مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان برای این اکوسیستم 
نگران بوده اما واقعیت این است که گریستن چاره نجات این تاالب 
بین المللی نیست بلکه راهکارها و استفاده از نظرهای کارشناسان و 
اساتید محیط زیست می تواند راه حل های بسیاری را در پی داشته 
باشد. به نظر می رس��د در ش��رایط حاضر تنها راه برگشت تاالب 
گاوخونی به شرایط بهتر، تنها به آب رودخانه زاینده رود بسته است.

      با مدیریت یکپارچه، تاالب گاوخونی زنده می شود
این امیدواری به گونه ای ب��ود که حتی معاون عمرانی اس��تاندار 
اصفهان نیز اعالم کرد که مدیریت صحیح ب��ر حوضه زاینده رود، 
تاالب گاوخونی تنها راه  نجات آن در این شرایط به شمار می رود، 
مدیریتی که در آن بسیاری از مشکالت آبی استان را حل می کند. 

طرفه به اهالی و دوست داران محیط زیست گفت: زمانی تاالب زنده 
می ش��ود که تعادل در کل حوضه آبریز برقرار باش��د و حیات تاالب 
نشان دهنده تعادل در حوضه آبی بوده که یک همسویی و هم افزایی در 
استان است تا بتوانیم چالش های مربوط به مشکالت زیست محیطی 
را برطرف کنیم که در این شرایط مدیریت صحیح در حوضه زاینده رود 
اس��ت.با تمام این ش��رایط، باید بپذیریم که تاالب ها حساس ترین و 
پیچیده ترین اکوسیستم های جهان هستند که بسیار شکننده بوده اند 
اما با این وجود سبب کنترل سیالب ها، تعدیل آب و هوا، تامین مواد 
غذایی و بیشترین تنوع زیستی و اصلی ترین زیستگاه حیات وحش را 

تشکیل می دهند و اگر شرایط آب و 
هوایی به این گونه نبود و تعدیلی در 
ش��رایط آب و هوایی اصفهان ایجاد 
می شد، استان اصفهان می توانست 
یک��ی از بزرگ تری��ن ذخایر گیاهی 
و جانوری کشور باش��د.این موضوع 
می تواند تلنگری به ما و مسووالن ما 
باشد اما متاسفانه ما شعار عالج واقعه 
قبل از وقوع را تنها بر زبان می آوریم 
اما به ط��ور عملی برای اج��رای آن، 
کاری نمی کنیم. البته معاون عمرانی 
استاندار معتقد است برگزاری چنین 
همایش های��ی که به بیان مس��ایل 
تخصصی و فنی بپردازد الزم و کارآمد 
بوده اما باید به این نکته اشاره کرد که 
این همایش ها قرار اس��ت دقیقاچه 

زمانی برگزار شود؛ آیا وقتی به بحران رسیدیم؟  یا شاید البته زمانی که 
در لیست قرمز کنوانسیون بین المللی رامسر قرار گرفتیم!

      مسووالن دیر به یاد محیط زیست می افتند
محمود سلطانی، کارشناس محیط زیست در این زمینه گفت: متاسفانه 
مسووالن و مدیران ما به مسایل محیط زیست توجه نمی کنند و زمانی 
برای مسایل زیست محیطی می خواهند تصمیم بگیرند که هزینه های 
گزافی رابرای حل آن مشکل باید پرداخت کنند.وی افزود: اگر زمانی 
که  کارشناسان محیط زیست خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی 
را هشدار می دادند، به این مساله توجه می شد، اکنون باتالق گاوخونی 

چنین روزگاری نداشت
       بازگرداندن تاالب گاوخونی به قبل امکان پذیر است

این کارشناس محیط زیس��ت گفت: اگر آب رودخانه به طور دایم در 
زاینده رود جاری باش��د و بر اساس مطالعات انجام ش��ده، آب در این 
رودخانه بین 5 تا 13 متر مکعب در ثانیه جاری باش��د، در زمانی بالغ 
 بر 12 تا 18 ماه، تاالب گاوخونی به ش��رایط قبل بر می گردد، اما تمام 
این ها بستگی به دبی آب، احیا  و سطح تبخیر و فرونشست آن نیز دارد.

اگرچه در حال حاضر تاالب بین الملل��ی گاوخونی روزگار قبل خود را 
ندارد، بهتر اس��ت برای آن تمامی دستگاه ها، اس��اتید و کارشناسان، 
مدیران، نمایندگان مجلس و دوست داران محیط زیست کمر همت 

بسته و تالش کنند.

نفس های تاالب گاوخونی به شماره افتاده است

بازگرداندن تاالب گاوخونی به قبل امکان پذیر است

تاالب گاوخونی مرثیه نمی خواهد

زمانی تاالب
 زنده می شود که 

تعادل در کل
 حوضه آبریز

 برقرار باشد و حیات 
تاالب نشان دهنده 

تعادل در حوضه 
آبی بوده که یک 

همسویی و هم افزایی 
در استان است

یادداشت

 قاتل اصفهانی پس از 20 سال
 در تهران دستگیر شد

فردی که در سال 1372 در نزاع خیابانی جوانی 21 ساله را در اصفهان به 
قتل رسانده بود پس از 20 سال فرار در تهران دستگیر شد.

 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: 14فروردین سال 72 در یک 
نزاع خیابانی در خیابان صمدیه اصفهان جوانی 21 ساله بر اثر ضربات چاقو 

مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
سرهنگ ستار خسروی افزود: پس از قتل این جوان، به دنبال تحقیقات 
پلیس مشخص شد که قاتل جوانی 27 ساله از اهالی محله صمدیه اصفهان 
بوده و با کمک یکی از دوستانش متواری شده است.وی گفت: سرانجام 
پس از 20 سال، متهم که با هویت های جعلی زندگی می کرد در یکی از 

محله های قدیمی تهران مورد شناسایی قرار گرفت.

 50 دستگاه اتوبوس
 به حمل ونقل عمومی می آیند 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: 50 دستگاه 
اتوبوس برای ورود به ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان در حال ساخت است 

و این اتوبوس ها در ماه های نخست سال آتی وارد این ناوگان می شود.
سید عباس روحانی در پاسخ به این س��وال که آیا برنامه ای برای افزایش 
تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر در دستور کار خود ندارید، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر قراردادی ب��رای خرید 50 دس��تگاه اتوبوس در 
اصفهان منعقد شده است.وی اضافه کرد: این اتوبوس ها خریداری شده 
است و ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در راستای توسعه حمل و نقل عمومی 
در سطح شهر تالش می کند.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با اش��اره به زمان ورود اتوبوس های خریداری شده برای فعالیت 
در سطح ش��هر تصریح کرد: 50 دس��تگاه اتوبوس برای ورود به ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفهان در حال ساخت اس��ت و این اتوبوس ها در ماه های 
نخست سال آتی وارد این ناوگان می شود.وی به اعتبارات اختصاص داده 
شده برای خرید هر یک از این اتوبوس ها اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری 
برای خرید هر دستگاه اتوبوس 370 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده 
است.روحانی با بیان این که در حال حاضر یک هزار و 200 دستگاه اتوبوس 
در بخش ملکی و خصوصی در سطح شهر اصفهان فعالیت می کنند، تاکید 
کرد: در بودجه س��ال آتی ش��هرداری اصفهان ،65 میلیارد تومان برای 

نو سازی و خرید اتوبوس ها در نظر گرفته شده است.
 وی با تاکید بر این که بخش��ی از این اعتبارات ب��رای خرید اتوبوس های

 18 متری اختصاص داده می شود، بیان کرد: همچنین در بودجه سال آتی 
شهرداری اصفهان 10 میلیارد تومان برای باز سازی اتوبوس های فرسوده 

موجود در سطح شهر پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با اشاره به این که 
در حال حاضر 300 دس��تگاه اتوبوس فرسوده در ش��هر اصفهان وجود 
دارد،خاطر نشان کرد: این اتوبوس ها نیاز به خروج از سیستم حمل و نقل 
دارند اما امکان باز سازی برخی از اتوبوس های فرسوده موجود در سطح 

شهر وجود دارد.
وی با بیان این که باز س��ازی اتوبوس های فرس��وده به صورت مداوم در 
اصفهان در حال انجام است،گفت: برخی از اتوبوس های موجود در سطح 

شهر نیز به دلیل عدم کیفیت الزم باید از رده خارج شوند.

اخبار کوتاه
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آگهی مناقصه نوبت  اول

 آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

 ) دو مرحله ای با ارزیابی کیفی (

شماره 92/11254/ص مورخ 92/11/26 

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- نام و نشانی کار فرما : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
 فوالد شهر، بلوار ولی عصر ، ميدان ولی عصر ، كد پستی 8491741111 صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03342630161 دور نويس : 03342624181 
2- موضوع خدمات مشاوره : تهيه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی  سايت شمالی شهر جديد فوالد شهر 
3- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد برابر است با دو ميليارد و چهارصد و چهار ميليون و چهار صد و هفتاد هزار و 

ششصد و پنج )2،404،470،605( ريال . 
4- محل تامین اعتبار : منابع داخلی شركت عمران شهر جديد فوالد شهر

5- شرایط مناقصه گران : 
- داشتن شخصيت حقوقی.

- داشتن حداقل پايه دو شهر سازی با گرايش طراحی شهری از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رياست جمهوری ، 

- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر .
6- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : 

- ارائه معرفينامه كتبی جهت دريافت اسناد ارزيابی كيفی با ذكر موضوع و شماره فراخوان الزامی است .
 7- محل دریافت اسناد  ارزیابی کیفی : از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 

WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  يا http://iets.mporg.ir   و يا از طريق مراجعه به 
بايگانی شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

8- زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاريخ 92/11/28 تا تاريخ 92/12/3 
9- مهلت تکمیل و تحویل  اسناد ارزیابی کیفی : تا پايان وقت اداری مورخ 92/12/10 

10- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی : طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار - دبيرخانه شركت عمران شهر 
جديد فوالد شهر 

11- زمان بازگشایی پاکات : در تاريخ 92/12/11 راس ساعت 8:00 صبح 
بديهی است دعوتنامه كتبی و اسناد ارزيابی فنی و مالی ، برای مناقصه گرانی كه در ارزيابی كيفی امتياز قابل 

قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد 

نوبت اول 

م الف 14269 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

 س�ازمان میادین می�وه و تره ب�ار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفه�ان در نظ�ر دارد عملیات تهی�ه مصال�ح و احداث 
ب�ازار روز کوث�ر  13 ب�ه مت�راژ ح�دود 3500 مت�ر مرب�ع واق�ع در خیاب�ان بهارس�تان غرب�ی ش�هرک کوث�ر بل�وار فت�ح را 
ب�ه مبل�غ تقریب�ی 13/932/822/703 ری�ال ب�ر اس�اس فه�ارس به�ای س�ال 92 از طری�ق مناقص�ه ب�ه پیمان�کار واج�د 
صالحیت واگ�ذار نمای�د  . متقاضیان م�ی توانن�د از تاری�خ 92/11/28 تا پای�ان وق�ت اداری مورخ�ه 92/12/13 با ارائ�ه معرفی 
 نام�ه معتب�ر و م�دارک مربوطه ب�ه همراه س�وابق کاری ش�رکت ب�ه دفت�ر فن�ی س�ازمان واق�ع در خیاب�ان آم�ادگاه ، روبروی 
 هت�ل عباس�ی ، مجتم�ع عباس�ی ، طبقه همک�ف ، واح�د107 مراجع�ه نم�وده و پ�س از اخ�ذ تاییدیه دفت�ر فن�ی اقدام ب�ه واریز
   مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه تهیه اس�ناد مناقصه در وجه حساب جاری ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان

 ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . تلفن تماس : 2211442-2225535 
1- شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی پنج ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند . 

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 48/298/468 ریال طی ضمانت بانکی یا فیش پرداختی الزامی است . 
3- مدت اجراء : پنج ماه شمسی می باشد . 

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/12/17 می باشد . 
5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 92/12/17 بازگشائی می شود . 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است .
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آگهی مناقصه نوبت  اول

 آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

 ) دو مرحله ای با ارزیابی کیفی (

شماره 92/11254/ص مورخ 92/11/26 

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- نام و نشانی کار فرما : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
 فوالد شهر، بلوار ولی عصر ، ميدان ولی عصر ، كد پستی 8491741111 صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03342630161 دور نويس : 03342624181 
2- موضوع خدمات مشاوره : تهيه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی  سايت شمالی شهر جديد فوالد شهر 
3- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد برابر است با دو ميليارد و چهارصد و چهار ميليون و چهار صد و هفتاد هزار و 

ششصد و پنج )2،404،470،605( ريال . 
4- محل تامین اعتبار : منابع داخلی شركت عمران شهر جديد فوالد شهر

5- شرایط مناقصه گران : 
- داشتن شخصيت حقوقی.

- داشتن حداقل پايه دو شهر سازی با گرايش طراحی شهری از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رياست جمهوری ، 

- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر .
6- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : 

- ارائه معرفينامه كتبی جهت دريافت اسناد ارزيابی كيفی با ذكر موضوع و شماره فراخوان الزامی است .
 7- محل دریافت اسناد  ارزیابی کیفی : از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 

WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  يا http://iets.mporg.ir   و يا از طريق مراجعه به 
بايگانی شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

8- زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاريخ 92/11/28 تا تاريخ 92/12/3 
9- مهلت تکمیل و تحویل  اسناد ارزیابی کیفی : تا پايان وقت اداری مورخ 92/12/10 

10- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی : طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار - دبيرخانه شركت عمران شهر 
جديد فوالد شهر 

11- زمان بازگشایی پاکات : در تاريخ 92/12/11 راس ساعت 8:00 صبح 
بديهی است دعوتنامه كتبی و اسناد ارزيابی فنی و مالی ، برای مناقصه گرانی كه در ارزيابی كيفی امتياز قابل 

قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد 

نوبت اول 

م الف 14269 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

 س�ازمان میادین می�وه و تره ب�ار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفه�ان در نظ�ر دارد عملیات تهی�ه مصال�ح و احداث 
ب�ازار روز کوث�ر  13 ب�ه مت�راژ ح�دود 3500 مت�ر مرب�ع واق�ع در خیاب�ان بهارس�تان غرب�ی ش�هرک کوث�ر بل�وار فت�ح را 
ب�ه مبل�غ تقریب�ی 13/932/822/703 ری�ال ب�ر اس�اس فه�ارس به�ای س�ال 92 از طری�ق مناقص�ه ب�ه پیمان�کار واج�د 
صالحیت واگ�ذار نمای�د  . متقاضیان م�ی توانن�د از تاری�خ 92/11/28 تا پای�ان وق�ت اداری مورخ�ه 92/12/13 با ارائ�ه معرفی 
 نام�ه معتب�ر و م�دارک مربوطه ب�ه همراه س�وابق کاری ش�رکت ب�ه دفت�ر فن�ی س�ازمان واق�ع در خیاب�ان آم�ادگاه ، روبروی 
 هت�ل عباس�ی ، مجتم�ع عباس�ی ، طبقه همک�ف ، واح�د107 مراجع�ه نم�وده و پ�س از اخ�ذ تاییدیه دفت�ر فن�ی اقدام ب�ه واریز
   مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه تهیه اس�ناد مناقصه در وجه حساب جاری ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان

 ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . تلفن تماس : 2211442-2225535 
1- شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی پنج ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند . 

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 48/298/468 ریال طی ضمانت بانکی یا فیش پرداختی الزامی است . 
3- مدت اجراء : پنج ماه شمسی می باشد . 

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/12/17 می باشد . 
5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 92/12/17 بازگشائی می شود . 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است .
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م الف 11405

آگهی مزایده 
 نوبت  اول

 شهرداری ابوزید آباد

آگهی مناقصه

نقدی شهردار ابوزید آباد

 ش�هرداری ابوزيد آب�اد به اس�تناد مجوز ش�ماره 184/ش 
مورخ 92/10/25 شورای محترم اس�المی شهر در نظر دارد 
نسبت به خريد يک دستگاه بنزكمپرسی 911 مدل 64 و يک 
دس�تگاه خاور بنز 608 مدل 83 جهت حم�ل زباله از طريق 
مناقص�ه اقدام نمايد ل�ذا از متقاضيان ف�روش دعوت بعمل 
 می آيد جهت ارائه پيش�نهاد قيمت به ش�هرداری مراجعه 

نمايند.

تاالب گاوخونی یکی از مهمترین تاالب های مرکزی کشور به شمار می رود که در کنواسیون رامسر به ثبت جهانی 
رسیده است؛ این تاالب از رودخانه زاینده رود تغذیه می کرده و از آن جایی که رودخانه زاینده رود خشک شده، 
به تاالب گاوخونی آسیب های جدی وارد شده است. تاالب گاوخونی قبل از خشک شدن، دارای گونه های مختلف 

گیاهی و آبزیان بوده است.



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش بهره وري و توليد 30 درصدي 
آگلوماشين 3 ذوب آهن

 افزايش توليد و بهره وري آگلوماش��ين ش��ماره 3 به مي��زان بيش از
 30 درص��د ب��ا كمتري��ن هزين��ه عمل��ي ش��د . مهن��دس نواب��ي 
مديرآگلومراس��يون ذوب آهن اصفهان با اعالم اين خبر گفت: پس از 
انجام پروژه Revamping آگلوماشين 3 ، امكان افزايش بهره وري و 

توليد اين ماشين به ميزان بالغ بر30 درصد به وجود آمد.
  وي اف��زود :  اج��راي پ��روژه  Revamping  ش��امل اي��ن مراحل 

مي باشد .
1.      اجراي پروژه طرح شعله پرده اي روي كوره پخت و كاهش مصرف 

انرژي تا حدود 50 درصد.
2.      تغيير طرح سيس��تم تصفيه دود آگلوماش��ين از سيستم قديمي 
روس��ي به نوع الكتروفيلترجديدك��ه با اجراي اين پ��روژه ميزان غبار 

خروجي از دودكش نيز به حد مجاز )>100mg/m3 ( رسيد.
3.      تغيير طرح سيس��تم آب بندي پالت هاي آگلوماشين از سيستم 
قديمي روسي به نوع فنري كه با اجراي آن اتالف هواي مورد نياز فرآيند 

توليد آگلومره به حد نا چيزي رسيده است.
4.      تغيير طرح سرندهاي پاستل ) زير بستر ( جهت استفاده از پاستل 
با دانه بندي مناس��ب به منظور افزايش نفوذپذي��ري در حين فرآيند 

توليد آگلومره.
  مدير بخش آگلومراس��يون اين شركت ياد آور ش��د :  با اجراي كليه 
 موارد فوق ، اين امكان فراهم گرديد تا ارتفاع مواد شارژ روي پالت ها از

 30 س��انتي متر به 40 س��انتي متر افزايش يابد و با اجراي آن ميزان 
توليد آگلومره روي ماشين مذكور به ميزان بيش از 30 درصد افزايش 
يابد. همچنين اس��تحكام آگلومره در جهت بهب��ود ،  افزايش يافته و 
 مصرف كك نيز كاهش مي يابد. مهن��دس نوابي اظهاراميدواري كرد : 
پيش بيني مي ش��ود با اجراي طرح فوق روي آگلوماش��ين هاي 1 و 
 2 ) پس از اج��راي كام��ل Revamping ( ميزان افزاي��ش توليد از

 3 آگلوماشين قديمي جمعا به اندازه توليد يك آگلوماشين بشود و اين 
در حالي است كه هيچ گونه هزينه اي صرف افزايش توليد ) با افزايش 

ارتفاع شارژ ( نشده است.

  ممنوعيت واردات خودروهای 
۲۵00 سی سی و باالتر

 گمرک با ابالغ بخش��نامه ورود كاالهای گروه 10 به گمركات سراسر 
كش��ور با تعرفه 2 برابر اعالم كرد: واردات خودروهای 2500 سی سی 
و باالتر همچن��ان ممنوع اس��ت.گمرک جمهوری اس��المی ايران در 
بخشنامه ای به گمركات سراسر كشور، اعالم كرد: ثبت سفارش و ورود 
كاالهای گروه 10 با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمركی 4 درصد و 

2برابر سود بازرگانی مجاز است. 
بنا بر اعالم مركز واردات و امور مناط��ق آزاد و ويژه گمرک جمهوری 
اس��المی ايران، اين بخش��نامه پيرو نامه اداره كل مقررات صادرات و 
واردات س��ازمان توس��عه تجارت ايران و تصويب نام��ه هيات وزيران 
به گمركات سراس��ر كشور ابالغ شده اس��ت. بنابراين گزارش، باتوجه 
 به بند »الف« مصوب��ه فوق الذكر ثب��ت س��فارش و ورود خودروهای

 2500 سی سی و باالتر مجاز نيست.

 73 درصد آب زاينده رود
 حق آبه کشاورزان است

 مش��اور اجتماعی اس��تانداراصفهان گفت: 73 درصد آب زاينده رود 
حق آبه كشاورزان است.

حجت االس��الم حميد رضا صادق زاده اظهار داشت: ريشه اعتراضات 
كش��اورزان ش��رق اصفهان ب��ه داليل معضالت معيش��تی ناش��ی از 
خشكسالی های س��ال های اخير در اين منطقه اس��ت چرا كه زارعان 
اين منطقه  كه نزديك به 300 هزار نفر هستند حتی به نان شب خود 

هم محتاج شده اند.
وی افزود: حق آبه كشاورزان مالكيتی شرعی است كه هيچ كسی حق 
خريد و فروش آن را ن��دارد و طبق ماده 44 قان��ون توزيع عادالنه آب 
وزارت نيرو در زمان خشكس��الی مكلف اس��ت به اين قشر زحمتكش 
در صورت نبود آب خس��ارت پرداخت كند اما اين امر صورت نگرفت و 

شرايط  معيشتی ذكر شده آن ها هر روز بدتر از قبل شد.
مشاوراجتماعی اس��تانداراصفهان يادآور ش��د: حق آبه های تاريخی 
كشاورزان حوزه زاينده رود بيش از يك هزار سال قبل مشخص بوده اما 
در نهايت با همت شيخ بهايی طوماری با 33 سهم برای كل كشاورزان 
غرب تا ش��رق اين حوزه تدوين ش��د كه تكليف مالكيت آنان را برای 

هميشه قطعی كرده است.

 نمايشگاه عرضه مستقيم کاال 
در کاشان برپا می شود

سرپرس��ت ح��وزه تج��ارت اداره صنعت، مع��دن و تجارت كاش��ان 
 از برپايی نمايش��گاه عرض��ه مس��تقيم كاال در اين شهرس��تان خبر

 داد.
 علی نطاقی اظهار داشت: اين نمايش��گاه با هدف تعديل و تنظيم بازار 
پايان س��ال و جلوگيری از افزايش كاذب قيمت ها در 155 غرفه داير 

می شود.
وی افزود: اجناس و كاالهای ارايه شده اين نمايشگاه با 10 تا 20 درصد 
 تخفيف از 13 اس��فند در محل سالن نمايش��گاه های كاشان به مدت

 10 روز عرضه می شود.سرپرس��ت حوزه تجارت اداره صنعت، معدن 
و تجارت كاشان خاطرنش��ان كرد: افزون بر برپايی اين نمايشگاه ، 20 
واحد صنفی مش��خص در ش��هر كاش��ان اجناس خود را تا 15 درصد 

تخفيف عرضه خواهند كرد.

اولين کارخانه دی کلسيم فسفات 
خوراکی دام و طيور افتتاح شد

اولين كارخانه توليد دی كلسيم فسفات خوراكی دام و طيور در غرب 
استان اصفهان با حضور مسووالن استانی در خوانسار به بهره برداری 
رسيد. مدير كل دامپزشكی اس��تان در آيين افتتاح اين كارخانه در 
 شهرک صنعتی خوانس��ار با اش��اره به ظرفيت توليد روزانه 15 تن 
دی كلسيم فسفات مصرفی در بخش طيور و دام استان، راه اندازی 

اين كارخانه را يك ضرورت اساسی عنوان كرد.
اكبر حسينی افزود: با توجه به س��رمايه گذاری های صورت گرفته 
در اين بخش از دامپزشكی و توليد مكمل های خوراكی دام و طيور 
و همچنين تامين بخش��ی از احتياجات غذايی توس��ط اين مكمل، 
شاهد افزايش ظرفيت توليد تخم مرغ، جوجه ريزی، شير و در نتيجه 

گوشت سفيد و قرمز در استان خواهيم بود.

سبد کاالی دوم تا پايان 
امسال توزيع می شود

عرضه سهام ترجيحي 
به کارگران پااليشگاه ها

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه ضمن تكذيب خبر موكول ش��دن
 سبد كاالی دوم دولت به سال آينده، گفت: گروه دوم مشموالن دريافت سبد 
كاال به زودی فراخوان می شوند.غالمحسين حس��ينی نيا در خصوص برخی 
اخبار مبنی بر موكول ش��دن اعطای س��بد كاالی دوم به س��ال آينده اظهار 
داشت: خبری كه به نقل از رييس يكی از اتحاديه های تعاونی در اين باره اعالم 
 شده بود، تكذيب می شود و س��بد كاالی دوم طبق برنامه در سال جاری اعطا 
خواهد ش��د. معاون امور تع��اون وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعی ادامه 
داد: با توجه به برنامه ريزی انجام ش��ده از تراكم جمعي��ت دريافت كنندگان 
 سبد كاال كاس��ته ش��ده و پيش بينی الزم برای تامين اقالم مورد نياز صورت

 گرفته است.
 وی اضافه ك��رد: به محض اين كه بي��ش از 60 درصد مش��موالن مرحله اول 

سبد كاال را دريافت كنند، گروه دوم مشموالن هم فراخوان خواهند شد.

هيات عال��ي واگذاري در آخرين جلس��ه خود ب��ا حضور وزي��ر اقتصاد، در 
مورد نح��وه واگذاري س��هام ترجيحي جذب نش��ده بنگاه ه��ا و همچنين 
ايجاد مش��وق هاي��ي ب��راي افزاي��ش انگي��زه بخ��ش خصوص��ي واقعي 
تصميم گي��ری كرد.به گزارش مهر، هي��ات عالي واگذاري در جلس��ه خود 
با حضور وزير اقتصاد، پيش��نهاداتي درباره نحوه واگذاري س��هام ترجيحي 
جذب نش��ده بنگاه ها و همچنين ايجاد مش��وق هايي براي افزايش انگيزه 
 بخش خصوصي واقعي مطرح كرد.در اين نشس��ت ميرعلي اش��رف عبداهلل 
پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي و س��اير اعضای هيات عالي 
واگذاري حضور داشتند. واگذاري سهام ترجيحي جذب نشده براي برخي از 
كارگران و كارمندان پااليشگاه ها و همچنين در نظر گرفتن برخي مزايا به 
نفع شركت هاي خصوصي واقعي براي تشويق و افزايش انگيزه اين دسته از 
بنگاه ها براي حضور در مزايده ها مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

4
طال دوباره گران شد

بهای هر گرم طال در ايران با وجود ثبات ارزش آن در بازارهای جهانی بيش از 550 تومان افزايش يافت. بهای طالی 
18 عيار ديروز  با افزايش 554 تومانی گرمی 95 هزار و 595 تومان ارزش گذاری شده است. نرخ دالر نيز ديروز  به 

2959 تومان و يورو به 4043 تومان رسيد.
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رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: خوشبختانه كشور 
 ايران از نعمت معدن به ح��د كافی برخوردار اس��ت به طوری كه 
می توانيم بگوييم ايران يك جدول مندليف است و از نظر معادن 

سنگ های تزيينی هم رتبه بسيار خوبی در دنيا دارد. 
 س��يدعبدالوهاب س��هل آبادی در گفت وگو با برنامه فصل پنجم 
راديو با بيان اين كه مشكل بزرگ ما عدم تناسب صنعت و معدن 
است، عنوان كرد: اگر تناسب درس��تی ميان اين دو بخش وجود 
داش��ته باش��د و مس��ووالن به اين مس��اله توجه كافی بكنند، در 
بحث صادرات، ايجاد درآمد و اش��تغال در حوزه معدن می توانيم 
رشد قابل مالحظه ای داشته باش��يم. وی تصريح كرد: متاسفانه 
مواد معدنی كشور ما به صورت خام به كش��ورهای چين و تركيه 
و روسيه صادر می شود، در آن كشورها اش��تغال ايجاد می كند و 
س��پس محصول نهايی با پرداخت هزينه حمل و نقل از سوی ما، 
 به كشورمان بر می گردد. وی عيار س��نگ آهن صادراتی را باالی

 58 درصد ذكر و عنوان كرد: ما در سال های گذشته در حالی بزرگ 
ترين صادركننده س��نگ آهن خام بوده ايم ك��ه اين ماده معدنی 
كمترين ميزان مواد معدنی در كشور را دارد و تنها در 3 استان كشور 
سنگ آهن وجود دارد. از سوی ديگر بزرگ ترين واردكننده فوالد 
در خاورميانه بوده ايم به طوری كه در سال گذشته 10 ميليون تن 
فوالد وارد و 30 ميليون تن سنگ آهن خام را صادر كرده ايم.  وی 
سرمايه گذاری های بدون مطالعه، تعداد زياد كارخانه های نورد و 

ميزان باالی مجوزهای صادر ش��ده برای واحدهای جديد در اين 
بخش را از چالش های پيش روی حوزه معدن دانست. وی با اشاره 
به اين كه وجود نيروی انسانی ماهر و فارغ التحصيالن دانشگاهی 
 يكی از مزيت های كش��ور اس��ت، گف��ت: اين نيروی انس��انی و

 فارغ التحصيالن می توانند به جامعه صنعتی و معدنی كشور كمك 
كنند. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اي��ران با اعالم اين كه 
119 كارخانه توليد نورد با ظرفيت 37 ميليون تن در كشور وجود 
دارد، گفت: 79 واحد از اين تعداد فعالند كه توليد 24 ميليون تن را 
دارند و از اين ميزان 50درصد توسط فوالد مباركه و 25درصد هم 
توسط واحدهای ذوب آهن و فوالد خوزستان توليد می شود و 10 
 ميليون تن هم با مبلغ 1/7 ميليارد دالر وارد كرده ايم. وی ادامه داد: 
90 درصد از محصول نورد ما توس��ط 5 كارخانه توليد می شود و 
برای توليد 85 ميليون تن نورد ديگر در 417 كارخانه پروانه صادر 
ش��ده اس��ت، در حالی كه نياز نهايی ما به اين محصول تا 5 سال 
آينده 30 ميليون تن اس��ت، سوال من از مس��ووالن اين است كه 
آيا اين مجوزها با مطالعه و كارشناسی صادر شده است؟وی اظهار 
داشت:كليه توليد خوراک كارخانه های فوالدسازی ما 18 ميليون 
تن اس��ت كه در 13 واحد توليد می شود و تنها نيمی از نياز كشور 
را در بر می گيرد و 60درصد آن را كارخانه فوالد مباركه توليد می 
كند. وی با بيان اين كه تنها 9 واحد فعال در زمينه توليد كنستانتره 
و 9 واحد هم در زمينه توليد گندله در كشور وجود دارد ابراز كرد: 

اين تعداد جوابگوی نياز 417 واحد توليد نورد نيس��ت و ما در 2 تا 
3 سال آينده بايد آهن اس��فنجی و گندله وارد كنيم.سهل آبادی 
افزود: چرا نبايد از ابتدای چرخه توليد فوالد شروع كنيم و به جای 
صادرات مواد خام و وارد كردن محصول نهايی، اين چرخه توليد را 

در كشور تكميل كنيم؟
س��هل آبادی با تاكيد بر لزوم 
برنامه ريزی در صدور پروانه ها 
و مجوزهای واحدهای صنايع 
معدنی گفت: بايد در اين مورد 
هم برنامه ريزی بلندمدت و هم 
كوتاه مدت داش��ت و از نظرات 
دانشگاهيان و افراد با تجربه در 

حوزه فوالد استفاده كرد. 
وی با انتقاد از نبود يك سازمان 
حامی و ناظر بر سرمايه گذاری 
در واحده��ای صنايع معدنی، 
بيان كرد: كارشناسان محترم 
و  وزارت صنع��ت، مع��دن 
تجات بايد بر س��رمايه گذاری 
ها نظارت داش��ته باش��ند و با 

 برنامه ري��زی صحيح و منطقی س��رمايه ه��ا را در جهت صحيح
 هدايت كنند. 

وی افزود: در حالی كه كش��ور ما رو به توسعه است و فوالد يكی از 
ابزارهای توسعه كشور است، ما داريم نعمت خدادادی منابع معدنی 
را خيلی ارزان از دس��ت می دهيم. رييس خان��ه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان از وزارت صنعت خواست كه هر چه سريع 
تر نسبت به تاس��يس و راه اندازی كارخانه های توليد كنستانتره، 
 گندله و آهن اسفنجی اقدام كند. سهل آبادی انتصاب وزاريی بدون

 زمينه كاری و تجربی در حوزه صنعت و معدن را از داليل نامتناسب 
بودن وضعيت صنعت و معدن كشور دانست.

وی با اشاره به مزيت های كشور در زمينه معادن سنگ های تزيينی 
گفت: در حالی كه س��نگ های 2 تنی ما به دليل نبود تكنولوژی 
 پرت می ش��وند، چين از س��نگ 2 كيلوگرمی صادرات��ی ما بهره

 می برد. زيرساخت ها بايد برای احداث كارخانه های بهره برداری 
از ضايعات سنگ فراهم شود. 

سهل آبادی خاطرنش��ان كرد: كه وزارت صنعت در حالی از ديگر 
ارگان ها می خواهد كه جرايم صنعتگران و معدن داران را ببخشند 
كه خودش پروانه معدن داران بده��كار به وزارت صنعت را تمديد 

نمی كند.   

بررسی اشتغالزايی برای نيروی کار در بخش معدن

بحران آب به 300 نقطه زيرزمين رسيد صادرات مواد معدنی آسیاب چین و ترکیه را می چرخاند

بازارهای محلی آب راه می افتد
مشاور وزير نيرو با برش��مردن چالش های 3 گانه بخش 
آب كش��ور از راه ان��دازی بازارهای محل��ی آب خبر داد 
و گفت: ه��م اكن��ون 300 حوضه مطالعات��ی منابع آب 
 زيرزمينی كش��ور با افت ش��ديد مواجه ش��ده اس��ت.

محمد حاج رسولی ها بزرگ ترين چالش بخش آب كشور 
را مديريت نادرست حاكم در اين بخش ذكر كرد و گفت: 
در دولت جديد، دورنمای روشنی برای اين بخش ترسيم 
شده كه دس��تور رييس جمهوری برای تشكيل جلسات 

شورای عالی آب، محور اصلی اين چشم انداز است.
مشاور وزير نيرو اظهارداش��ت: با مديريت آب كشور به 
صورت بخشی و منطقه ای،  امكان برنامه ريزی از وزارت 
نيرو در عمل گرفته شده است؛ زيرا مديريت آب در اين 
مناطق به صورت چانه زنی اداره می شود و عدالت محوری 
سست شده است، اما با نگاه ملی به آب و تشكيل شورای 
عالی آب كش��ور و ش��وراهای حوضه ای، اين مشكالت 
برطرف خواهد شد.حاج رس��ولی ها با اعالم آغاز به كار 
 ش��ورای حوضه ای آب در ف��الت مرك��زی و اروميه، از 
راه اندازی و فعاليت ش��ورای حوض��ه ای آب در دريای 
خزر، خليج فارس و دريای عم��ان در آينده نزديك خبر 
داد و گفت: راه اندازی و فعاليت ش��ورای حوضه ای آب 
در مناطق مختلف كش��ور با مش��اركت مقامات مرتبط 
كشوری و استانداران پيگيری می شود و عزم ملی در اين 

زمينه ديده می شود.
وی چالش دوم بخش آب كشور را بارگذاری بيش از حد 
روی اين بخش ذكر كرد و گفت: طرح های توس��عه اين 
منابع ديگر رو به اتمام اس��ت. حاج رسولی ها، مشكالت 
آب زيرزمينی را چالش س��وم مديريت منابع آب كشور 
خواند و گفت:  از مجموع 600 حوضه مطالعاتی كش��ور، 
300 حوضه با افت شديد آب زيرزمينی مواجه است كه 

ضرورت مديريت عرضه و تقاضا را می طلبد.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو اقتصاد آب را نيز يكی از 
چالش های اصلی مديريت اين منابع در كش��ور برشمرد 
و بيان داشت:  نمره ما در اين بخش در حدود صفر است. 
مش��اور وزير نيرو تصريح كرد: ارزش واقعی آب محاسبه 
نشده و با اين كه 98 درصد آب كشور در بخش كشاورزی 
مصرف می شود، اما ارزش آب در اين بخش نهادينه نشده 
است.وی يكی از راهكارهای نيل به تحقق ارزش واقعی 
آب را راه ان��دازی بازارهای محلی آب ذك��ر كرد و گفت: 

راه اندازی اين بازارها در دستور كار قرار دارد. 

منابع؟

     سهم 4 درصدي راه آهن در جابه جايی مسافر
مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: اداره كل راه آهن استان 
با داش��تن 9 درصد از كل ش��بكه خطوط ريلي كشور، يكي از 

درآمدزاترين نواحي راه آهن كشور محسوب مي شود.
حسن ماسوري با اش��اره به س��هم 4 درصدي راه آهن استان 
اصفهان در جابه جايي مسافر و 25 درصدي در حمل بار، اظهار 
داشت: نواحي راه آهن اصفهان، يزد و هرمزگان با در برگرفتن 
34 درصد از طول خطوط ريلي كشور، سهم 76 درصدي از كل 

درآمد راه آهن كشور را به خود اختصاص داده اند.  وي جايگاه 
اين اداره كل را با توجه به موقعيت استان جايگاه ويژه اي دانست 
و تاكيد كرد: راه آهن استان به سبب ميزان تناژ تخليه مواد اوليه 
رتبه نخست، تعداد صدور بارنامه براي واگن هاي خالي و باردار 
رتبه نخست، رتبه سوم تن كيلومتر بارحمل شده و رتبه پنجم 

ميزان جابه جايي مسافر را در راه آهن كشور دارا است.
مديركل راه آهن اس��تان اصفهان خاطرنشان كرد: راه آهن در 

توسعه و رشد اقتصادي استان نقش به سزايي دارد. 
وی به تش��ريح ظرفيت ه��ا و بس��ترهاي فراهم ش��ده در اين 
اداره كل ب��رای تحقق برنامه ه��اي مدون راه آهن كش��ور در 
 راستاي سند چشم انداز 20 ساله اشاره كرد و گفت: مهمترين

  طرح ه��ا و پروژه ه��اي اجرا ش��ده و اقدامات ص��ورت گرفته 
در راستاي خدمت رساني مطلوب تر از سوی اين اداره در سال 

گذشته و امسال بوده است.
ماس��وری افزايش  100درصدي حمل ب��ار را از جمله اهداف 
و برنامه ه��ای اين اداره كل عنوان كرد و ادامه داد: بازگش��ايی 
 ايس��تگاه هاي ده آباد،گ��ز، مدآباد و ري��ز از جمل��ه اقدامات 

و برنامه های اداره كل راه آهن استان اصفهان است.

مديرعامل ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ايران با 
اشاره به اين كه عرضه بنزين يورو4 در تهران تا پايان هفته به 
100 درصد می رسد، گفت: هنوز اطالعی در خصوص سهميه 
ويژه نوروزی نداريم اما به نظر می رس��د مصرف در تعطيالت 
نوروز روزانه بين 80 ت��ا 100 ميليون ليتر برس��د. مصطفی 
 كشكولی  گفت:  روزانه حدود 8 ميليون 300 هزار ليتر بنزين
  يورو 4 در تهران عرضه می شود. مديرعامل شركت ملی پخش

 فرآورده های نفتی ايران ادام��ه داد: همان طور كه قبال وعده 

داده بوديم تا پايان هفته همه جايگاه های تهران بنزين يورو4 
عرضه خواهند كرد.كش��كولی با اش��اره به عرضه بنزين يورو 
4 در ش��هر كرج گفت: هم اكنون بيش از ي��ك ميليون ليتر 
بنزين يورو4 نيز در ش��هر كرج عرضه می ش��ود ك��ه تا پايان 
هفته در مجموع عرضه بنزين يورو4 در تهران و كرج به حدود 

11ميليون ليتر می رسد.
مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران با اشاره 
 به آمادگی اين ش��ركت برای تعطيالت نوروز پيش رو گفت: 
هم اكنون موج��ودی ذخي��ره بنزين برای تعطي��الت نوروز 
درشرايط بسيار خوبی است و تمام انبارهای استراتژيك كشور 

بنزين مورد نياز برای نوروز را ذخيره كرده اند.
وی ادامه داد: از ط��رف ديگر تيم های بازرس��ی نوروزی نيز 
كارخود را شروع كرده اند و به تمام جايگاه های عرضه سوخت 
سراسر كش��ور مراجعت كرده اند تا اين جايگاه های مشكلی 

برای عرضه سوخت در تعطيالت نوروز نداشته باشند.
 كش��كولی همچنين ب��ا ايجاد تي��م های كش��يك و احداث

 جايگاه های سيار در تعطيالت نوروز گفت: از همه لحاظ آماده 
خدمت رسانی به مسافرين نوروزی هستيم.

مديرکل راه آهن استان :

راه آهن اصفهان نقش توسعه ای دارد 
مصرف بنزين در تعطيالت نوروز به 80 تا 100ميليون ليتر می رسد 

خبری از سهميه ويژه نوروزی نيست

متاسفانه مواد معدنی 
کشور ما به صورت 
خام به کشورهای 

چين و ترکيه و 
 روسيه صادر

 می شود، در آن 
کشورها اشتغال 

ايجاد می کند

قائم مقام شركت سيف خودرو گفت: سطحی منطقی از واردات 
خودرو می توان��د به بهبود كيفيت تولي��دات داخلی و افزايش 

رقابت در توليد ملی كمك كند. 
صديقه ضيايی، در حاش��يه دهمين نمايش��گاه بي��ن المللی 
صنعت خودرو ضمن تقدير از برگزاركنندگان اين نمايشگاه در 
اصفهان اظهار داش��ت: به عنوان يك ايرانی، تمام قد از صنايع 
داخلی حمايت می كنيم اما واقعيت اين است كه گسترش بازار 
رقابت برای بهبود كيفيت داخل نياز است و واردات به صورتی 
منطقی می تواند به ترغيب توليدكنن��ده داخلی برای ارتقای 
كيفی تولي��دات خود بيانجامد چرا ك��ه خودروهای خارجی با 
امكانات و آپشن هايی كه دارند الگوی مناسبی برای توليدكننده 
ملی خواهند بود. وی با اش��اره به اين كه سيف خودرو يكی از 

ش��ركت های اقماری هلدينگ فريكو اس��ت، بيان داشت: اين 
هلدينگ سابقه ای 20 ساله در عرصه اقتصاد ايران دارد و درد 
توليدكننده داخلی را به خوبی می داند. وی با اشاره به اين كه 
شركت س��يف خودرو به نمايندگی از شركت ژاپنی سوبارو در 
 اين نمايش��گاه مدل های جديد خود را رونماي��ی كرد، گفت: 
پيش فروش هم��ه خودروهای اين گروه در همين نمايش��گاه 
آغاز و خودروهای لگاسی رونمايی شد. 5 مدل ديگر خودروها 
نيز تا پايان اس��فندماه رونمايی خواهند ش��د.  ضيايی تصريح 

كرد: طی 8 س��ال گذش��ته به دلي��ل برخی مش��كالت تمام 
خودروهای واردات��ی را در انبارها نگه داش��ته بوديم و در حال 
 حاضر نيز در پاره ای از موارد منتظر تثبيت تعرفه های گمركی

 هستيم.
در حال حاضر تعهد ما فروش س��االنه يك هزار دستگاه است 
و برای خودروهای توليد س��ال 2009، شرايط فروش نقدی و 
تحويل فوری در نظر گرفته شده است اما در مورد خودروهای 
مدل 2014، تحويل 75 روزه است و 45 درصد مبلغ در مرحله 

ثبت نام و مابقی در دو قسط و زمان تحويل دريافت خواهد شد. 
وی در ادامه پيرامون خودروی لگاسی گفت: لگاسی، خودروی 
اول ژاپن است كه مش��تريان زيادی نيز در امريكا دارد چرا كه 
عالوه بر ژاپن درامريكا نيز توليد می ش��ود و البته در شرايطی 
كه سال هاست خودروهای ژاپنی به كشور وارد نشده اند، اين 
خودرو در ايران نيز طرفداران زيادی خواهد داشت. اين خودرو 
مجهز به موتور باكسر است كه باعث می شود خودرو در جاهايی 
مانند سر پيچ بدون لرزش حركت كند و ذره ای از مسير منحرف 
نشود. همچنين اين خودرو از ثبات بسيار بااليی در برف و كوه 
برخوردار است و خودروی Off Road بسيار خوبی است. طی 
چهار سال اخير خودروی اول مسابقات فرمول يك شناخته شده 

و همچنين سومين خودروی سالمت در جهان است.  

قائم مقام سيف خودرو: با تحويل اولين سوييچ

کرکره اولين دفتر خدمات پس از فروش را باال می زنيم



یادداشت

     خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان اسامی گرافیست های راه یافته به نمایشگاه مسابقه طراحی 
پوس��تر» و اما اصفهان 2 «را اعالم کرد.امیر مس��عود حالج مدیر خانه گرافیک ح��وزه هنری اصفهان 
افزود:افتتاحیه این نمایشگاه درساعت ۱۷ اول اسفندماه در گالری نقش خانه اصفهان برگزار می گردد. 
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نمایشگاه طراحی پوستر و نشانه »و اما اصفهان 2« افتتاح می شود
هفتیادداشت

 نمایش کمدی »تاروت«
 بر صحنه تئاتر اصفهان

نمایش کمدی »تاروت« ب��ه کارگردانی 
شهاب غزالی کاری از گروه تئاتر شهرزاد از 
بیستم بهمن ماه در اصفهان به روی صحنه 
رفت.این نمایش که با نگاهی به نمایشنامه 
»اتاق انتظ��ار« »آن��دره پراگا« توس��ط 
 »فهیم��ه س��یاحان« ب��ه رش��ته تحریر

در آمده، از 20 بهمن م��اه بر روی صحنه  
رفته و تا 4 اسفند ماه نیزدر تاالر ادب شهر 
اصفهان به روی صحنه خواهد رفت.نمایش کمدی »تاروت«، داستان زنان 
جوانی را روایت می کند که در اتاق انتظار دکتر جراح زیبایی، سرگذشت 
خود را برای همدیگر بازگو می کنند تا این که با آمدن فردی به آن مطب 
قصه جدیدی شروع می شود.شهاب غزالی کارشناس بازیگری تئاتر، سعی 
داشته تا با تکیه بر سابقه خود در کارگردانی تئاترهای خیابانی، داستان 
نمایش را با چیدمانی س��اده در قالب کمدی، روی صحنه برای تماشاگر 
روایت کند.این نمایش هر روز در ساعت ۱9:30 در تاالر ادب، به نشانی ؛ 
اصفهان، خیابان استانداری، بلوار هشت بهشت، رو به روی اداره کل آموزش 

و پرورش به روی صحنه خواهد رفت.

سومین کنگره ملی »شعر فاطمی« 
 برگزار می شود

سومین کنگره ش��عر فاطمی با تجلیل از 
سهیل محمودی به س��بب انتشار اشعار 
فاطمی اش در قالب کت��اب »پیش از تو 
یاس نام گلی بود« به همت خانه شاعران 
اصفهان برگزار می شود. با برگزاری 2 دوره 
کنگره ملی شعر فاطمی در سال های 90 و 
9۱ و با توجه به استقبال چشمگیر شاعران 
کشور از این کنگره، انجمن شاعران ایران 
فراخوان سومین کنگره  ملی شعر فاطمی را منتشر کرد.نگاهی امروزی به 
ویژگی های ش��خصیتی حضرت صدیقه طاه��ره)س( در ابعاد گوناگون  
عبادی، عرفانی، خانوادگی، سیاسی، علمی و نیز خطبه های آن حضرت، از 
محورهای این کنگره است.شاعران می توانند بدون محدودیت سنی در دو 
بخش شعر کالسیک و شعر نو )نیمایی، آزاد، سپید( با ارسال یک الی سه 
قطعه از اشعار خود در این کنگره شرکت کنند.عالقه مندان می توانند برای 
ش��رکت در س��ومین کنگره ملی ش��عر فاطم��ی از طریف وب س��ایت 
gmail.com@fatemipoem3 و ارسال پس��تی به نشانی: تهران- 
خیابان شریعتی- خیابان ش��هید کالهدوز- نبش کوچه شهید نعمتی- 
انجمن ش��اعران ای��ران و ی��ا از طریق ارس��ال با فک��س 22605809-

2260۷65۷ در این کنگره ملی شرکت کنند.گفتنی است مهلت ارسال 
آثار تا تاریخ 5 اسفند است و در هردو بخش کالسیک و شعر نو به سه نفر 

جوایز نقدی اهدا می شود.

اکران فیلم »سیزده« در اردیبهشت ماه
فیلم سینمایی »س��یزده« ساخته هومن 
سیدی اردیبهشت ماه 93 اکران عمومی 
می شود.سعید سعدی تهیه کننده ساخته 
هومن سیدی بازیگر و کارگردان سینمای 
ایران به مهر گفت: پخش این فیلم برعهده 
نسیم صبا است و با برنامه ریزی های انجام 
 ش��ده اردیبهش��ت ماه فیل��م روی پرده

 می رود.وی افزود: فکر می کنم با توجه به 
استقبال مردم از فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر بتوانیم اکران 

خوبی هم داشته باشیم. 

 کتابخانه تخصصی هنر
 در کاشان افتتاح شد

کتابخانه تخصصی هنر فرهنگسرای مهر 
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان 
ش��نبه گذش��ته افتتاح ش��د. کتابخانه 
تخصصی هنربا موضوع های فرهنگ، هنر، 
تئاتر و موسیقی در زمینی با زیربنای 265 
مترمربع و ظرفیت سالن مطالعه 90 نفر و 
ظرفیت مخزن ۱0 هزار نسخه احداث شده 
است.آش��نایی با اص��ول مختل��ف هنر، 
نمایش، تئاتر، تش��ویق و ترغیب جوانان به هنرهای نمایشی و موسیقی، 
سوق دادن به فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه از اهداف این کتابخانه است.

 نمایش »لیدی مکبث« در کاشان 
به روی صحنه می رود

نمایش »لیدی مکبث« در فرهنگ سرای 
مهر کاشان به روی صحنه می رود. نمایش 
لیدی مکبث به نویسندگی و کارگردانی 
حمیدرض��ا س��هراب زاده، اقتباس��ی از 
نمایش��نامه تراژدیک مکبث اث��ر ویلیام 
شکسپیر است که به وقایع پس از مرگش 
می پردازد.نمایش لی��دی مکبث از 2۷ تا 
30 بهمن  از س��اعت ۱8 و سی دقیقه به 
 مدت چه��ار ش��ب در تماش��اخانه »م��اه« فرهنگ س��رای مه��ر برای 

عالقه مندان به هنر نمایش اجرا خواهد شد.

پیشنهاد  برای پخش 
جهانی »شیار143«

 مستند »تنبور« 
کلید خورد

تهیه کننده فیلم سینمایی »شیار۱43« از پیشنهادات چندین شرکت خارجی 
برای پخش جهانی بهترین فیلم تماشاگران جشنواره سی ودوم فیلم فجر خبر 

داد.
محمدحسین قاسمی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از پایان جشنواره 
فیلم فجر و کسب موفقیت در کسب سیمرغ مردمی تماس های مختلفی برای 
 پخش داخلی و خارجی»شیار۱43« داش��تیم و در حال بررسی پیشنهادات

 هستیم.
 وی اف��زود: تاکن��ون ش��رکت های��ی از کش��ورهای آلمان،ب��الروس و 
 امری��کا خواس��تار عقد ق��رارداد ب��رای پخ��ش جهانی فیل��م ش��ده اند که 
 ب��ه زودی و پ��س از بررس��ی هم��ه پیش��نهادات تصمی��م الزم را خواهیم 

گرفت.

فیلم مس��تند»تنبور« به تهیه کنندگ��ی و کارگردانی س��یاوش ابراهیم زاده 
براس��اس تحقیق و پژوهش فرید الهامی درباره س��اختار،مقام ها و ریشه ساز 

تنبور کلید خورد.
  این فیلم مستند درباره ساختار،مقام ها و ریشه س��از و نقش آن در موسیقی 
مقامی ایران  است و قرار است اساتید موسیقی ایران از جمله خواننده ها و برخی 
از آهنگ سازان و همچنین تنبورنوازان و سازندگان این ساز درباره تنبور صحبت 
 کنند.تصویربرداری این فیلم مستند که به تازگی توسط علی خدایی،محسن

 قن��داق س��از و داری��وش ابراهی��م زاده آغ��از ش��ده اس��ت در پنج اس��تان 
کرمانشاه،کردستان، آذربایجان شرقی ، لرستان و تهران به انجام خواهد رسید.

پیش تولید مستند بلند»تنبور« به پایان رس��یده و تصویربرداری این فیلم در 
تهران آغاز شده است.

فرهنگ کتاب

انتشارات کتاب پارسه دو کتاب ادبی ترجمه با عناوین »زنده تر از زندگی« نوشته کریستین بوبن و »در ستایش 
تاریکی« نوشته خورخه لوئیس بورخس را روانه بازار کتاب کرد.

 »زنده تر از زندگی« نوشته کریستین بوبن با ترجمه دل آرا قهرمان درباره عشق به زنی است که مرده است و کتاب، 
پس از مرگ او نوشته شده است؛ »زنده تر از زندگی« از یک تجربه عمیق عاطفی برخاسته است.

مترجم آثار پائولو کوئیلو با اشاره به این که قرار است 6 داستان از داستان های بوبن را به فارسی برگرداند، گفت: 
انتشارات »کتاب پارسه« از من خواست تا شش داس��تان از آثار بوبن را به فارس��ی برگردانم و من تاکنون سه 
عنوان از کتاب های این نویسنده را از فرانسه به فارسی ترجمه کرده ام که نخستین آن »زنده تر از زندگی« است.

قهرمان به این که ترجمه های مختلف از بوبن را دیده و خوانده اس��ت، اش��اره و بیان کرد: بیشتر این ترجمه ها 
از انگلیس��ی به فارسی برگردانده ش��ده اند در حالی که بوبن یک نویسنده فرانسوی اس��ت از سوی دیگر بیشتر 
مترجمان، شأن و منزلت بوبن را پایین آورده و داستان های او را بسیار رمانتیک ترجمه کرده اند در حالی که بوبن، 
انسان عمیقی است و فلس��فه خاص خود را دارد اما بعضی فکر می کنند پرداختن به شادی، عشق و احساسات 

لطیف از عمق آنان می کاهد. در بخشی از کتاب می خوانیم: »باید دوباره به دنیا آمد تا بشود کمی زندگی کرد، 
حتی کمی. باید جس��ما به دنیا بیاییم و بعد روحا. ه��ر دو این تولدها همچون کندن می ماند. اولی جس��م را به 
دنیا پرتاب می کند و دومی روح را تا آسمان پرتاب می کند. تولد دوم من زمانی آغاز شد که تو وارد اتاقی شدی، 
چهارشنبه شبی در اواخر ماه سپتامبر ۱9۷9، حدود ساعت ده شب. آن شب تو را در خانه همسر اولت دیدم، تو 

وارد شدی وقتی من داشتم می رفتم... .
کریستین بوبن متولد ۱95۱ در فرانسه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد. بوبن 
بیش از هر چیز مفتون عشق و زندگی اس��ت. برای او تجربه های به ظاهر ساده زندگی � همچون کودکی، عشق 
و تنهایی � دست مایه خلق آثاری عاشقانه با مایه های فلسفی  است. نوشته های او سرشار از شعر و اندیشه اند؛ از 

همین رو خواندن آثارش برای مخاطبان زبان ها و فرهنگ های مختلف هم آسان است و هم دلنشین.
»زنده تر از زندگی« در 90 صفحه با قیمت 5500 تومان روانه بازار نشر شده است.

همچنین این ناشر، رمانی از خورخه لوئیس بورخس با ترجمه مانی صالحی عالمه و عنوان »در ستایش تاریکی«را 

روانه بازار نشر کرده است. این کتاب از مجموعه »هزارتوی بورخس« منتشر شده است؛ مجموعه ای که شامل 
داستان ها و نوشته هایی اس��ت که خواننده را وارد هزارتوهای معنایی و تصویری می کند. بورخس استاد تلفیق 

مضامینی همچون رویاها، ادیان، افسانه ها و اساطیر، حیوان ها، کتاب ها و کتابخانه ها و ... بود.
 در دیباچه کتاب می خوانیم: ش��عر کمتر از س��ایر عناصر این کره، مرموز نیس��ت. یک بیت موفق در این جا یا

 آن جا نباید باعث شود خودمان را برتر بپنداریم، زیرا چنین ابیاتی هدیه شانس یا روح است؛ فقط خطاها از آن 
ماست. امیدوارم خواننده در صفحات کتاب من چیزی بیابد که س��زاوار به  یاد ماندن باشد. در این دنیا زیبایی 

بسیار رایج است... .
خورخه لوئیس بورخس، نویسنده، شاعر و ادیب آرژانتینی و یکی از برجسته ترین نویسندگان آمریکای التین 
بوده است. شهرت او بیشتر به خاطر نوشتن داستان کوتاه است. بسیاری از منتقدین از وی به عنوان نویسنده ای 
پست مدرن نام برده اند. بورخس که در سال های پایانی عمر به مرور بینایی خود را از دست می داد، قبل از مرگ 

کامال نابینا شد.

در ستایش تاریکی و عشق به زنی که مرده است

توسعه ذهن

ترویج تفکر کار گروهی 
ضروری است

استاد و فعال مسایل فرهنگی در اصفهان گفت: ترویج تفکر 
کار گروهی ضروری است و الزم است تالش خود را در این 

زمینه انجام دهیم.
حس��ین عاملی��ان در آیین تجلی��ل از نخبگان توس��عه 
 ذهن با اس��تفاده از چرتکه )یو س��ی مس( که در مجتمع

 علی ابن ابیطالب اصفهان برگزار شد، گفت: طرح توسعه 
ذهن به وسیله چرتکه از چهار بخش مراکز آموزشی، مربی، 

والدین و دانش آموزان تشکیل شده است.
وی با بیان این که هم��ه ارکان در موفقیت یک طرح موثر 
است، افزود: در کارهای گروهی مهمترین اصل بخشیدن 
هویت به هریک از افراد گروه در هر سمت و با هر وظیفه ای 
است.مشاور طرح )یو سی مس( اصفهان ادامه داد: احساس 
امنیت، آموزش و خدمت به مردم از مهمترین ارکان کارهای 
گروهی است که اگر مدنظر قرار گیرد می تواند در پیشبرد 

اهداف موثر باشد.
وی توجه به منافع و اهداف گروه را مهمتر از منفعت های 
شخصی دانست و تعهد را الزمه حرکت به سمت موفقیت و 

نیل به اهداف عالی عنوان کرد.
حس��ین عاملی��ان اف��زود: حرک��ت کاره��ای گروهی بر 
 اس��اس ارزش ها از مهمترین مسایل اس��ت و امروز باید

 دلیل های ع��دم موفقیت در کارهای گروهی در س��طح 
جامعه ما بررسی شود.وی طرح توس��عه ذهن با استفاده 
از چرتکه را از مهمترین و موفق ترین ط��رح ها در زمینه 
 کودکان و نوجوانان ارزیابی کرد و ادامه داد: الزم اس��ت با

 برنامه ریزی ها و راهبردها در جهت پیشرفت هرچه بیشتر 
در این زمینه حرکت کنیم.حس��ین عاملیان تصریح کرد: 
تفاوت انسان های موفق و غیر موفق در همت و تالش آن 
هاس��ت و زمانی که موفقیتی حاصل می شود بدون شک 

حاصل اراده  یک گروه و جمع است.

 محمد اصفهانی ،خواننده موس�یقی پاپ کش�ورمان در تازه ترین کنس�رت خ�ود که در چارچ�وب برگزاری 
بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار شد قطعاتی از آلبوم های گذشته خود را برای مخاطبان 
اجرا کرد.در این کنس�رت که شنبه 26 بهمن ماه در تاالر وحدت با اس�تقبال قابل توجه تماشاگران برگزار شد 
این خواننده موسیقی پاپ کش�ورمان 17 قطعه از ترانه های آلبوم های »بی واژه«، »برکت« و »نون و دلقک« را 

برای مخاطبان خود اجرا کرد.
البته یکی از نکات قابل توجه این کنسرت غیبت پویا نیک پور رهبر ارکستر همیشگی کنسرت های اخیر این 

خواننده بود که در این برنامه حضور نداشت.

 آغازگر این کنسرت اجرای یک قطعه موس��یقی بی کالم بود که 
در اواس��ط اجرای این قطعه محمد اصفهانی در میان تشویق زیاد 
تماشاگران روی صحنه حاضر ش��د و  تا پایان قطعه شاهد اجرای 
نوازندگان بود.وی بعد از پایان قطعه اول این کنس��رت موسیقایی 
خطاب به تماشاگران گفت: امیدوارم این فرصتی که امشب نصیب 
من و هنرمندان نوازنده کنسرت شده بتواند بهترین فرصت برای 

اجرای قطعاتی باشد که مطابق با شأن شماست.
 »ش��ب تار« با ترانه داریوش ارجمند، مل��ودی امیر یل ارجمند و 
تنظیم کاوه یغمایی از آلبوم برکت، »معجزه« با شعر ترانه مکرم و 
موس��یقی پویا حیدری از آلبوم بی واژه و »مرو ای دوست« با شعر 
اهورا ایمان و ملودی آریا عظیمی نژاد عنوان قطعاتی بودند که در 

بخش ابتدایی این کنسرت برای عالقه مندان اجرا شد. 
اصفهانی بعد از اجرای این قطعات در حالی که تماش��اگران هنوز 
با حال و هوای کنس��رت خو نگرفت��ه بودند، گفت: حتم داش��ته 

 باشید وقتی انرژی مثبت شما به ما برخورد می کند در ما اتفاقاتی
  می افتد که می تواند در بهتر برگزار کردن این کنسرت به ما کمک

 قابل توجهی کند از این جهت از ش��ما می خواهم تا از این پس با 
انرژی مثبت های خود همراه خوبی برای ما باشید. این خواننده بعد 
از صحبت های خود تیتراژ پایانی س��ریال » تکیه بر باد« با عنوان 
»تقاص« با ترانه روزبه بمانی ، ملودی کاوه یغمای و تنظیم فرشاد 

حسامی را اجرا کرد.
» با تو ستاره می شوم« با شعر ترانه مکرم، ملودی محمد اصفهانی 
و تنظیم مهرداد ش��ریف بختیار هم عنوان قطع��ه دیگری بود که 

اصفهانی آن را اجرا کرد.
 اجرای ترکیبی تیتراژ پایانی سریال »شکرانه« با ترانه ای از اهورا 
ایمان و موس��یقی علیرضا کهن دیری و ترانه »ن��ون و دلقک« با 
شعری از رها شایان و ملودی امیر علیزاده بخش دیگری از برنامه 
بود که این ملودی به دلیل س��اختار نوس��تالژیک و ریتمیکی که 

داشت با اس��تقبال تماشاگران مواجه ش��د به طوری که اصفهانی 
خطاب به تماشاگران گفت: کاری که شما امشب کردید باعث شد 
 که امشب بازهم از صدای شما استفاده کنم.وی با اشاره به برگزاری 
بیست و نهمین جش��نواره بین المللی موسیقی فجر تصریح کرد: 
خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری  کشورمان گشایش 
خوبی در عرصه برگزاری جشنواره های تئاتر، فیلم و موسیقی فجر 
به وجود آمد و هنرمندان تا حدی توانستند در فضای آزادتری به 
تولید آثارش��ان اقدام کنند به هر حال امیدوارم این گونه اتفاقات 
باعث شود که موس��یقی کش��ورمان نیز از این حالت مهجوریت 
دربیاید و ما ش��اهد اتفاقات خوبی در عرصه موسیقی باشیم. وی 
بعد از صحبت های خود قطعه »طلب« با ش��عری از حافظ آهنگ 
 سازی خودش و تنظیم مهرداد شریف بختیار از آلبوم برکت را برای

 عالقه مندان اجرا کرد.
اصفهانی حین اجرای این قطعه گفت: حاف��ظ و موالنا به قدری با 
روح و جان ما عجین ش��ده اند که وقتی اس��می از آن ها می بریم 
گویی آن ها خودمان هس��تند و آن چنان هیجان��ی برای ما اتفاق 
 نمی افتد. بنابراین من از شما می خواهم که برای آن ها نیز دست

 بزنید.
 این خواننده بعد از اجرای این قطعه با اجرای ترکیبی از قطعه های 
»مال ممدجان« ،»دیده بگش��ا« با ترانه ای از علی معلم دامغانی و 
ملودی علیرضا کهن دیری و »ماه نو« با ترانه علی معلم دامغانی و 
ملودی پدرام کشتکار حال و هوای خوبی را به جو تاالر داد. ضمن 
این که پس این قطعه ترکیبی ،ترانه »یه تیکه زمین« با شعری از 
روزبه بمانی و ملودی علیرضا کهن دیری برای تماش��اگران اجرا 
شد که این قطعه با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد.براساس 
گزارش مهر، اصفهانی قبل از آغاز بخش دوم کنسرت خود با تقدیر 
از حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارش��اد، پیروز ارجمند 
مدیر کل دفتر موسیقی و محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه 
سینما در این کنس��رت یاد و خاطره زنده یاد استاد همایون خرم 
را گرامی داشت و از تماشاگران خواس��ت تا برای این استاد فقید 

موسیقی ایرانی دست بزنند.
 وی تصریح کرد: ب��ه طور حتم اگ��ر همه ما هنرمن��دان در کنار 
مس��ووالنی که تعدادی از آن ها فکرهای خوب��ی برای تحقق هنر 
دارند دست به دست هم دهیم اتفاقات خوبی برای فرهنگ و هنر 
سرزمین ما می افتد و این میس��ر نیست مگر این که شاهد حضور 

مدیران خوب در عرصه هنر باشیم.
اصفهانی بعد از صحبت های خود قطعه ریتمیک »اگه باش��ی« با 
ترانه ای از اه��ورا ایمان و قطعه نوس��تالژیک »گل گلدون من« با 
شعری از فرهاد شیبانی و آهنگ سازی فریدون شهبازیان را اجرا 
کرد که این دو قطعه به دلیل همراهی تماشاگران با وی تبدیل به 

قطعات پرطرفدار کنسرت محمد اصفهانی شد. 
نکته جالب اج��رای قطعه »گل گل��دون من« این ب��ود که وقتی 
اصفهانی از تماشاگران نام ترانه س��را و آهنگ ساز اثر را می پرسید 
 تقریبا یک یا دو نفر بودند که پاس��خ درستی به س��وال اصفهانی

 دادند.

محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان:

»اصفهانی«  از ایام انتخابات ریاست جمهوری گفت

حافظ و موالنا با روح و جان ما عجین شده اند

فیلم ساز باس��ابقه عرصه مستند با اش��اره به این که جشنواره 
حس��نات بهترین پایگاه برای ارای��ه توان فک��ری هنرمندان 
عالق��ه مند ب��ه مقول��ه احس��ان و نیک��وکاری اس��ت، گفت: 
ی��ک هنرمند نخس��ت باید عل��ت و سرچش��مه ناهنجاری ها 
را دریابد و س��پس ب��ا پرداختن ب��ه آن ها در آث��ار خود ذهن 

 م��ردم را نس��بت ب��ه ناهنج��اری ه��ا و مش��کالت هوش��یار
 سازد.

اُُرد زند در گفت وگو با مهر، با اش��اره به این که دیدگاه جامعه 
نسبت به احسان وابس��تگی تامی با اندیش��ه گذشتگان دارد، 
اظهار داش��ت: فرهنگ احس��ان و نیکوکاری در هر جامعه ای 

با جوامع دیگر متفاوت اس��ت و دلیل این ام��ر نگرش متفاوت 
گذشتگان هر اجتماع  به این مقوله است.

وی با بیان ای��ن که س��ود و زی��ان  تکنول��وژی و مدرنیته در 
فرهنگ احس��ان و نیک��وکاری باید ب��ه ش��کل جداگانه مورد 
بررس��ی ق��رار گی��رد، اف��زود: به عن��وان مث��ال در کش��ور 
تاریخی چین هنوز خانه  س��المندان تاس��یس نش��ده اس��ت 
و وظیف��ه  نگه��داری از پدر و مادر ب��ه عهده فرزندان اس��ت و 
 این مس��اله ب��ه پیوند و تحکی��م نه��اد خانواده کم��ک کرده 

است.
فیل��م س��از باس��ابقه عرص��ه مس��تند تصری��ح ک��رد: بدین 
ش��کل به نوعی مدرنیت��ه نتوانس��ته در این بخ��ش از جامعه 
رو ب��ه پیش��رفت چی��ن نف��وذ کن��د و همچنان س��نت نیک 
نگه��داری از پ��در و م��ادر پابرج��ا باقی مان��ده اس��ت اما از 
 س��وی دیگ��ر موجب کاه��ش ش��تاب پیش��رفت فرزن��د در

 عرصه های اجتماعی می شود.
 وی با اش��اره به این که به تدریج جوامع در ح��ال گذار از آداب 
 و رس��وم خود فاصله م��ی گیرن��د، تاکی��د ک��رد: در واقع در 
جوامعی که پیش��تاز نهضت صنعتی هس��تند نقش نهاد های 

اجتماعی پررنگ تر از خانواده شده است و از این گونه مسایل 
گریزی  نیست.

زند با اشاره به دس��تاوردهای مثبت پیش��رفت تکنولوژی در 
 فرهنگ نیکوکاری تصریح ک��رد: پس از انقالب صنعتی بود که

 مواردی همچ��ون بیم��ه درمان��ی و از کار افتادگی، مرخصی 
 زایمان برای زنان ش��اغل، برابری اجتماعی زن و مرد، تحصیل

  رایگان و اجباری برای کودکان و مواردی مش��ابه مطرح ش��د 
و به نوعی پیش��رفت صنعت��ی به کاهش برخ��ی ناهنجاری ها 

کمک کرد.
 وی با اشاره به این که هنرمند ملزم به ترویج احسان و نیکوکاری

  در جامعه نیس��ت، تاکید کرد: اگر هنرمندی مایل باش��د که 
 هن��رش را در ای��ن زمینه ب��ه کار گیرد نخس��ت بای��د علت

  و سرچش��مه ناهنجاری ها را دریابد و س��پس با پرداختن به 
آن ه��ا در آث��ار خود ذه��ن م��ردم را نس��بت ب��ه ناهنجاری 
ها و مش��کالت هوش��یار س��ازد چ��را که اگ��ر بخواه��د تنها 
با تکی��ه ب��ر احس��اس ب��ه موض��وع بنگ��رد، حت��ی ممکن 
 اس��ت ب��ا ک��ج فهم��ی تاثی��ر نامطلوب��ی در اذه��ان برجای

 گذارد.

یک مستند ساز عنوان کرد:

جشنواره حسنات بهترین پایگاه برای ارایه توان فکری هنرمندان

 در واقع در 
جوامعی که پیشتاز 

نهضت صنعتی 
 هستند نقش

 نهاد های اجتماعی 
پررنگ تر از خانواده 

شده است و از این 
گونه مسایل گریزی  

نیست



اخبار کوتاهیادداشت

 قول رییس جمهور 
برای حمایت ورزشی

دکت��ر روحان��ی در دی��دار ب��ا 
وزیر ورزش قول داد از تیم های 
ورزش��ی حمایت الزم را داشته 
باشد.در این دیدار که 2 ساعت 
به طول انجامید، درباره حضور 
ایران در جام جهانی، بازی های 
آسیایی اینچئون و مسایل مالی 
بحث شد رییس جمهور قول داد 
که دول��ت آمادگ��ی حمایت از 

تیم های ورزشی را دارد تا در مسابقات سخت پیش رو موفق شود.

 جلسه برای بررسی
 وضعیت پرسپولیس

امی��ر رض��ا خ��ادم نماین��ده
ت��ام االختی��ار وزی��ر ورزش و  

و  واگ��ذاری  در  ن��ان   جوا
خصوصی س��ازی دو باش��گاه 
پرسپولیس و اس��تقالل امروز 
میزبان علی پروین،علی دایی و 

حسین هدایتی است.
در این جلس��ه درب��اره آخرین 
 وض��ع باش��گاه پرس��پولیس و

 راه های حمایت از این تیم با حضور پروی��ن ، دایی ، بهروز منتقمی 
از باشگاه پرسپولیس ، حسین هدایتی و عبدالحمید احمدی مشاور 
عالی وزیر ورزش و جوانان ، طاهری مشاور اقتصادی وزیر ، گرشاسبی 

مشاور وزیر در محل وزارتخانه برگزار می شود. 

مهاجم سپاهان در لیگ چین
رادومی��ر جالووی��چ بازیک��ن

مونته نگروئی تیم فوتبال فوالد  
مبارکه سپاهان از طالیی پوشان 
جدا شد و به لیگ چین پیوست.

محم��د فرام��رزی، مدیرتی��م 
فوتبال فوالدمبارکه س��پاهان 
ضم��ن اع��الم مطل��ب ف��وق 
گفت: درفصل نق��ل و انتقاالت 
بین الملل��ی، جالووی��چ از لیگ 
کشور چین درخواست های جدی داشت که با نظر مساعد کادر فنی 

تیم و مسووالن باشگاه، توافقات الزم به عمل آمد.
وی افزود: پس از آن باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان با جدایی این 

بازیکن و پیوستن وی به باشگاه شین زن چین موافقت کرد.

 ذوب آهن به صنایع رسید
 و ماهان به دانشگاه آزاد

تی��م بس��کتبال ذوب آهن در 
مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال 
به دیدار تیم صنایع پتروشیمی 
رفته و تیم فوالد ماه��ان نیز با 
تیم دانشگاه آزاد مصاف خواهد 
کرد.با پایان مس��ابقات مرحله 
گروهی لیگ برتر بسکتبال، از 
دی��روز مس��ابقات مرحله دوم 
لیگ برتر برای ش��ناخت چهار 
تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مش��خص شد.هر 2 تیم اصفهانی 
حاضر در لیگ برتر بس��کتبال جواز حضور در مرحله دوم را کس��ب 

کرده و در این مرحله به دیدار تیم های رقیب می روند.
تیم ذوب آهن که با کس��ب رده چهارم راهی مرحله بعدی ش��د، در 
این مرحله با تیم صنایع پتروشیمی مصاف می کند.تیم فوالد ماهان 
نیز با قرار گرفتن در رده پنجم مرحله مقدماتی، با تیم دانشگاه آزاد 

مواجه می شود. 

 یک طال و یک برنز
 نصیب اصفهانی ها شد

رقابت های برگش��ت هفتمین 
باش��گاهی  مس��ابقات   دوره 
تنی��س روی می��ز بان��وان در 
اصفهان پای��ان یافت.به نقل از 
سایت فدراس��یون ورزش های 
جانب��ازان و معلولی��ن، زه��را 
میربابایی، نایب رییس انجمن 
تنی��س روی میز جانب��ازان و 
معلولین با اعالم این خبر گفت: 
در رقابت های دور برگشت در مجموع ۹2 ورزشکار، مربی و سرپرست 
از ۱۰ استان کشور حضور داشتند و مسابقات در سطح کیفی بسیار 
خوبی برگزار ش��د که از میزبانی شایس��ته هیات اصفهان قدردانی 

می کنم.

 مهدی رحمتی: لطف خدا شامل
حالم شد و اتفاق بدی نیفتاد

دروازه بان استقالل اعالم کرد که 
مصدومیت اش جدی نیست.

مه��دی رحمت��ی دروازه ب��ان 
تیم فوتب��ال اس��تقالل که در 
ب��ازی تدارکاتی براب��ر منتخب 
 کی��ش از ناحی��ه دس��ت دچار 
آس��یب دیدگی شد، عکسی در 
صفحه ش��خصی اینس��تاگرام 
خودش منتشر کرد و در توضیح 
آن نوشت: »از لطف همه دوس��تان ممنونم که نگران بودن، یک بار 

دیگه لطف خدا شامل حالم شد و اتفاق بدی برایم نیفتاد.« 
او همچنین گفت:  »در حال حاضر دس��تم یک مق��دار کبودی دارد 
 و منتظرم ت��ا کب��ودی آن از بین برود. فک��ر کنم به ب��ازی با ملوان

 برسم.«

 فدراسیون تکلیف سپاهان را 
مشخص کند

دو هفته زمان برای ارتقای 
کیفیت زمین فوالدشهر

سرپرست تیم فوتبال سپاهان با بیان این که سپاهان برنامه ای 
برای جذب بازیکن کمکی در لیگ قهرمانان آسیا ندارد، گفت: 
این در شرایطی است که باید تمام بازیکنانمان را برای لیگ 
قهرمانان آسیا در اختیار داشته باشیم و فدراسیون هنوز هیچ 
درخواست کتبی برای دراختیار گرفتن بازیکنان ملی پوش 
سپاهان نداده اس��ت!فرامرزی  اظهار داش��ت: تیم سپاهان 
متش��کل از بازیکنان جوان و باتجربه ای اس��ت که در تمام 
پس��ت ها نفرات باکیفیتی دارد و ما مشکلی برای حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا نداریم.
    فدراسیون، تکلیف سپاهان را مشخص کند

وی در واکنش به این که اگر قرار باشد برخی بازیکنان  سپاهان 
اردیبهش��ت ماه با حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی، در 
2 بازی پایانی مرحل��ه گروهی لیگ قهرمانان آس��یا غایب 
 باش��ند،  باز هم بازیکن کمکی نمی گیرد، تصریح کرد: هنوز

 در این باره هیچ دس��تورالعمل کتبی از س��وی فدراسیون 
فوتبال به ما ابالغ نش��ده اس��ت. طبیعتا اگر چن��د بازیکن 
ملی پوش س��پاهان که جزو نفرات اصلی تی��م ما و تیم ملی 
هس��تند بخواهند در آن مقطع همراه سپاهان باشند، بحث 
دیگری است و نبودشان بی تردید تاثیرگذار خواهد بود اما ما 

هنوز تکلیف مان را در این باره نمی دانیم.
    لی�گ برت�ر 2 روز دیرت�ر تمام ش�ود ؛مش�کلی

 پیش  نمی آید
فرامرزی با بیان این که بهتر اس��ت سازمان لیگ، مسابقات 
لیگ برتر را 22 یا 23 فروردی��ن تمام کند تا دو هفته پایانی 
لیگ فشرده  نشود، گفت: ما باید ۱2 فروردین در آسیا بازی 
کنیم و تنها 4 روز بعد از آن یعنی ۱6 فروردین در هفته 2۹ 
لیگ برتر شرکت کنیم.فکر نمی کنیم یکی دو روز دیرتر تمام 
شدن لیگ چندان تاثیری در شروع اردوهای آماده سازی تیم 

ملی برای جام جهانی بگذارد.
    دو هفته زمان برای ارتقای کیفیت زمین فوالدشهر

سرپرست سپاهان همچنین در رابطه با زمین فوالدشهر که 
فوق العاده بی کیفیت شده واحتمال مخالفت AFC گفت:

امیدواریم چنین اتفاقی نیافتد ، بای��د در فرصت باقیمانده 
بتوان کاری برای این زمین کرد اما در آن صورت تنها ورزشگاه 
یادگار ام��ام )ره( قم و اس��تادیوم آزادی ته��ران می توانند 

گزینه های نسبتا مناسبی برای استفاده سپاهان باشند.

زاویه

6
شایعه حضور حدادی فر در سپاهان صحت ندارد

سرپرست تیم ذوب آهن اصفهان گفت: قاس��م حدادی فر جزو مکتب ذوب آهن بوده و از تیم ذوب آهن 
جای دیگری نمی رود و شایعه حضور او در سپاهان صحت ندارد.ذوب آهن به راحتی بازیکنی به نام قاسم 

حدادی فر را از دست نمی دهد زیرا این بازیکن برای باشگاه ذوب آهن ارزش زیادی دارد.

میزبانی مسابقات سواری استقامت و لیگ 
گروه 
قهرمانی کشور که پیش از این قرار بود در ورزش

جزیره کیش برگزار ش��ود، ب��ه اصفهان 
سپرده شد.

بر اساس درخواست س��وارکاران از استان ها و با توجه به مشکالت 
موجود در حمل و نقل اسب ها، همچنین موضوع قرنطینه جزیره 
کیش، مسابقات سواری اس��تقامت قهرمانی کشور و فینال لیگ 
اس��تقامت از تاریخ ۱4 تا ۱6 اسفندماه در اس��تان اصفهان برگزار 

خواهد شد.
    گوشه ای از مقررات ورزش سوارکاری 

۱( مسابقه پرش با اس��ب نوعی امتحان برای اس��ب و سوارکار در 
ش��رایط مختلف در مسیری از موانع اس��ت که در طی این آزمون 
آزادی، انرژی، مهارت و اطالعت اسب و همچنین قدرت سوارکار 

سنجیده می شود.
2( در طی یک مس��ابقه ممکن اس��ت س��وارکار به خاطر ارتکاب 
خطاهای مختلف، جریمه ش��ود. بنابراین بس��ته به نوع مس��ابقه 
سوارکاری که کمترین خطا و یا کمترین زمان و یا بیشترین امتیاز 

را کسب کرده برنده مسابقه است. 
3( منظور نهایی، یکنواختی و اس��تاندارد کردن مسابقات پرش با 
اسب نیس��ت بلکه ایجاد جاذبه و تنوع یکی از مهمترین عوامل در 

ایجاد عالقه برای سوارکار و تماشاچی است.

4( با توجه به این مطالب یکسان بودن شرایط مسابقه برای کلیه 
شرکت کنندگان ضروری اس��ت و راه رسیدن به این هدف، تهیه و 

چاپ قوانین و اجرای دقیق آن در حین مسابقه می باشد.
۵( سن اس��ب های ش��رکت کننده در بازی های المپیک قهرمانی 
جهان حداقل ۸ س��ال است. اس��ب های ش��رکت کننده در کلیه 
مسابقات بین المللی دیگر بایستی حداقل دارای 6 سال تمام باشند.

    مانژهای پرش با اسب 
میدان مسابقه پرش با اسب باید محصور بوده و در هنگامی که اسب 

داخل میدان است باید کلیه ورودی ها و خروجی ها بسته باشند.
    میادین تمرین و مانع تمرین 

۱( س��وارکاران تنها یک بار مجاز به آمدن به داخل مانژ مس��ابقه 
جهت بازدید مسیر مس��ابقه هس��تند همچنین در مسابقات دو 
راندی که راند دوم مس��ابقه متفاوت از رائد اول است. سوارکاران 
 می توانن��د قبل از ش��روع راند دوم نیز مس��یر مس��ابقه را بازدید

 کنند. 
2( برگزارکنندگان مس��ابقات در مانژهای سرپوشیده در شرایط 
خاص به دلیل محدودیت مکانی ممکن است اجازه تمرین در مانژ 

اصلی را بدهند.
3( در مواقعی که ابعاد میدان تمرین اجازه تمرین را ندهد یک مانع 
که جزو مسیر مسابقه نیست را می توان در مانژ اصلی برای تمرین 

در نظر گرفت.

4( سوارکاران حق تالش با پرش از موانع مسابقه در حین رژه قبل 
از مس��ابقه را ندارند. انجام این کار ممکن است جریمه نقدی و یا 

محرومیت به همراه داشته باشد.
۵( برنده مسابقه ممکن اس��ت از روی یک مانع بپرد که این مانع 

نبایستی جزو موانع دور بعدی باشد.
پریدن برخالف جهت از این مانع ممکن است موجب محرومیت 
سوارکار شود. برای پرش از این مانع س��وارکار ۹۰ ثانیه وقت دارد 
که این وقت از لحظه زدن زنگ توس��ط داوران ش��روع می ش��ود. 
امتناع یا انداختن این موانع به عنوان یک تالش به حساب می آید. 
اگر انداختن همراه با امتناع باشد. سوارکار برای تالش بعدی باید 

منتظر تصحیح مانع ش��ود. 
هی��ات داوران زنگ ش��روع 
مسابقه را پس از تالش های 
س��وارکار برای پ��رش از این 
مانع با اتمام ۹۰ ثانیه بعدا در 
می آورند. پس از زده ش��دن 
زنگ، سوارکار تنها می تواند 
یک بار برای پرش از این مانع 
سعی کرده و در حد فاصل 4۵ 
ثانیه مسابقه اصلی را شروع 

کند.
    زنگ 

۱( زن��گ اب��زاری اس��ت 
جهت برق��راری ارتب��اط با 

ش��رکت کنندگان و مس��وول به صدا درآوردن آن یکی از اعضای 
هیات داوران است.

    مسیر مسابقه  و اندازه گیری 
۱( مسیر مسابقه خط سیری است که س��وارکار از دروازه شروع تا 
دروازه پایان طی می کند. این مسیر بایستی با دقت تمام به خصوص 
در محل گردش ها اندازه گیری شود )خط سیر طبیعی که اسب طی 

می کند از مرکز موانع است(. 
2( فاصله خط ش��روع تا مانع اول و خط پایان تا مانع آخر بین 6 تا 
حداکثر ۱۵ متر است و این دو خط بایس��تی با پرچم های قرمز و 

سفید و حروف S )شروع( و F )پایان( مشخص شده باشند.
    نقشه مسیر 

۱( یک نقشه از مسیر مسابقه که د رآن کلیه اطالعات دقیق مسیر 
نشان داده شده است می بایستی حداقل نیم ساعت قبل از شروع 
مسابقه در نزدیکی میدان تمرین نصب و همچنین یک نسخه نیز 

به هیات داوران تسلیم شود.
    تغییرات در مسیر مسابقه 

۱( اگر ش��رایط طوری ایجاب کند که پس از نصب نقش��ه مسیر، 
تغییری در مسیر به وجود آید.این تغییر باید فقط با نظر هیت داوران 
انجام شود و به اطالع کلیه س��وارکاران شرکت کننده و سرپرست 
تیم ها در مسابقه برس��د. خطای اخراج و خطای زمانی به حساب 

سوارکاران گذشته خواهد شد.

آشنایی با مقررات ورزش زیبای سوارکاری

اصفهان میزبان مسابقات قهرمانی کشور شد
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مسابقات پرورش اندام 
و بادی کالسیک

مسابقات بدمینتون 
خردساالن و نوجوانان 

مسابقات پرورش اندام و بادی کالسیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به 
مناسبت دهه فجر در سالن ورزشی رسالت شهرداری دولت آباد در رده سنی 
جوانان،بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار گردید.در مجموع تیمی باشگاه هرکول 
به مقام قهرمانی رسید.تیم های مردان پارسی و البرز کاشان به ترتیب دوم و 
سوم شدند.در رشته پرورش اندام رده س��نی جوانان در اوزان مختلف عباس 
شب انگیز)باشگاه پردیس(،حامد آقاجانی)باشگاه توان(،رضا عشقی)باشگاه 
 کمند(،هادی فرامرزی)باش��گاه ت��وان( و امیر محمدگنجی)باش��گاه توان(

 مقام های نخس��ت را از آن خ��ود کردند.در رش��ته پرورش اندام رده س��نی 
بزرگساالن در اوزان مختلف سیدعباس حسینی)باشگاه مردان پارسی(،بهزاد 
صمیمی)باش��گاه هرکول(،حمیدرضا داوری)باش��گاه مردان پارسی(،فرزاد 
کیانی)باشگاه هرکول(،سیروس لطفی)باشگاه هرکول(،مهران پوالدی)باشگاه 
هرکول(،پوریا بهیار)باش��گاه هرکول(،وحید کیان)باش��گاه هرکول(،رسول 

داوری)جلوه نما( و ناصر شیخی)البرز کاشان( به مقام قهرمانی رسیدند.

آکادمی تخصصی بدمینتون آریان با همکاری هیات بدمینتون استان اصفهان 
دومین دوره مسابقات تیمی بدمینتون خردساالن و نوجوانان استان اصفهان را 
به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر ویژه دختران وبا حضور ۹ تیم 
شرکت کننده به صورت تیمی در س��الن تخصصی بدمینتون ورزشگاه شهید 

سجادی اصفهان برگزارکرد که نتایج کسب شده به این شرح می باشد
۱(آریان۱            2(اصفهان الف
3(خمینی شهر و نجف آباد 2

قابل ذکر است از نفرات برتر و معرفی شده توسط کادر فنی مسابقات در تیم های 
منتخب استان دعوت به عمل آمد.همچنین هیات بدمینتون استان اصفهان با 
همکاری اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان بحث استعدادیابی ویژه 
دختران متولدین ۱3۸3 و ۱3۸4 را با انجام تست های مختلف جهت گزینش 
و جذب در تیم های پایه استان درمدارس اس��تان اصفهان توسط مربیان این 

هیات انجام داد.

هزینه 500 هزار تومانی به عشق تراکتور
تع��داد زی��ادی از ه��واداران تیم تبری��زی که ب��ا هزینه 
 ش��خصی خودش��ان راه��ی کرمان ش��ده بودن��د تقریبا

۵۰۰ هزار تومان برای تماشای فینال جام حذفی )رقمی که 
فقط و فقط به عشق تیم تراکتورسازی بود(هزینه کردند.

گلزنی نکونام در شب سخت الکویت
تیم الکویت نتوانست جواز صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آس��یا را به دس��ت بیاورد.در این بازی الکویتی ها به مصاف تیم 
لخویای قطر رفتند که 4 بر یک تن به شکست دادند.جواد نکونام 

تنها گل این بازی را برای نماینده کویت به ثمر رساند.

جام جهانی2014 با آزمایش دوپینگ 
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( از انجام حداقل یک آزمایش از تمامی بازیکنان 
حاضر در مسابقات جام جهانی 2۰۱4 از ابتدای ماه مارس خبر داد.فیفا همچنین 
قصد دارد برای هر یک از بازیکنان شناسنامه زیستی تهیه کند تا موارد غیر عادی 

در نمونه های خون و ادرار آن ها مشخص شود.

مسابقات سواری 
استقامت قهرمانی 

کشور و  فینال
 لیگ استقامت 

از تاریخ 14 تا 16 
 اسفندماه

 در استان اصفهان
 برگزار خواهد شد

حسین رمضانی مطرح کرد؛

رد و بدل پول های کالن در لیگ دسته یک فوتسال
آشنایی با تاریخ جام جهانی

دیگو آرماندو مارادونا و دیگر هیچ...!
سرپرس��ت تی��م فوتس��ال نیک اندیش 
شهرداری اصفهان گفت: لیگ دسته یک 
فوتسال هم زیر نظر فدراس��یون فوتبال 
برگزار می شود اما چرا علیپور به مشکالت 
فوتس��ال و لیگ دس��ته یک و رد و بدل 
پول های کالن بین برخی تیم ها و داوران 

رسیدگی نمی کند.
حس��ین رمضانی درباره اتفاق��ات داوری 
دیدار نی��ک اندیش و مقاوم��ت البرز که 
در س��الن انقالب کرج برگزار شد، اظهار 
داش��ت: حاش��یه نخس��ت این ب��ود که 
جلسه ای که باید ساعت ۱۰ صبح برگزار 
می شد، با حضور داوران و سرپرست تیم 
مقابل تا ساعت ۱۵ و یک ربع قبل از شروع 

بازی طول کشید.
وی افزود: از ابتدا تا انتهای ب��ازی از داور 
وس��ط گرفته تا وقت نگهدار خیلی واضح 
و راحت برای تیم مقابل سوت می زدند و 
خود من 3 بار به ناظر بازی تذکر دادم که 
بازی روان نیس��ت و این موض��وع به طور 

کامل مشخص بود.
سرپرس��ت تی��م فوتس��ال نیک اندیش 
ش��هرداری اصفهان با بیان این که بازی 

آینده مقاومت البرز تش��ریفاتی است به 
همین دلی��ل به دنبال 3 اخط��اره کردن 
بازیک��ن کلی��دی خ��ود بودن��د، گفت: 
زمانی که مقاوم��ت گل زد بازیکنش��ان 
به س��مت داور رفت و درس��ت مقابل او 
پیراهن��ش را ب��اال زد، تا اخط��ار بگیرد 
 و اخ��راج ش��ود و ب��رای بازی پل��ی آف 
محرومیت اش را پشت سر گذاشته باشد.

وی بیان کرد: صحبت ما این است که لیگ 
دسته یک هم زیر نظر فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ فوتسال برگزار می شود اما 
چرا هیچ نظارتی از سوی فدراسیون روی 
این مس��ابقات وجود ندارد و چرا علیپور 
به مش��کالت فوتس��ال و لیگ دسته یک 

رس��یدگی نمی کند؟ خدا می داند که در 
این مس��ابقات چه پول هایی در حال رد 
و بدل ش��دن بوده و چ��ه پاداش هایی از 
سوی برخی تیم ها به مسووالن و داوران 
پرداخت می ش��ود.رمضانی افزود: حتی 
اگر ما اعتراض خود را به فدراسیون ببریم، 
فایده ای ندارد و بحث م��ا به خاطر باخت 
نیست، اما داوران و مس��ووالن مسابقات 
باید بدانند ک��ه با یک توپ تیم��ی را باال 
و پایین می کنن��د و حق ع��ده ای ضایع 

می شود.
سرپرس��ت تیم فوتس��ال نی��ک اندیش 
ش��هرداری اصفهان بیان ک��رد: در تمام 
جلس��اتی ک��ه قب��ل از بازی ه��ا برگزار 
می ش��ود حرفمان همین ب��وده، این که 
داوران درست س��وت بزنند و ما هم قبول 
داریم ک��ه اش��تباهات جزی��ی از داوری 
اس��ت اما اشتباهات نباید آش��کار و تاثیر 
گذار باش��د زی��را اتفاقاتی ک��ه در لیگ 
دس��ته یک می افت��د را هم ی��ک بچه ای 
 که روی س��کوها نشس��ته می فهمد. این

 ب��ی عدالت��ی در ورزش اس��ت و بای��د 
برخوردی راسخ با آن صورت پذیرد.

دیگ��و آرمان��دو مارادون��ا را هم��گان با 
جام جهانی ۱۹۸6 به یاد می آورند. در آن 
بازی که موفق شد هفت بازیکن انگلیس 
را دریب��ل زده و گلزنی کن��د. او در همان 
دیدار با دس��ت ت��وپ را وارد دروازه  پیتر 
شیلتون کرد.دیگو آرماندو مارادونا متولد 
3۰ اکتبر ۱۹6۰ در بوئنوس آیرس است. 
او فوتبالش را با قوطی کنسروهای شهرش 
آغاز کرد و سعی داش��ت با انجام حرکات 
نمایشی با توپ فوتبال در اماکن عمومی 
بخش��ی از خرج خانواده فقیرش را تامین 
کند. تکنیک، س��رعت، شوت های دقیق 
و محکم و همچنین نب��وغ و خالقیت در 
گردان��دن ب��ازی از جمل��ه قابلیت هایی 
بود که مارادونا را به س��تاره  درخشان در 
باشگاه هایی چون بوکاجونیورز آرژانتین، 
بارس��لونای اس��پانیا و ناپولی ایتالیا بدل 
کرد. اگر چه باید گفت مارادونا بزرگ ترین 
موفقیت هایش را با پیراهن سفید و آبی تیم 
ملی آرژانتین جشن گرفت و در ۹۱ بازی 
که برای کش��ورش انجام داد، در مجموع 
34 گل به ثمر رساند. شاید بتوان دیگو را 

جنجالی ترین چهره  فوتبال دنیا دانست.

مارادونا در دوران جوانی درخشش خود 
را با تیم بوکاجونی��ورز آرژانتین آغاز کرد 
و پس از آن به بارس��لونای اسپانیا رفت و 
با این تیم به مق��ام قهرمانی جام حذفی 
اس��پانیا رس��ید. در جام جهانی ۱۹۸2 با 
وجود انج��ام بازی های دیدن��ی به دلیل 
یک حرکت غیر ورزش��ی در دیدار برابر 
برزیل در دور دوم از زمین اخراج ش��د و 
بدون مارادون��ا آرژانتی��ن از جام جهانی 
خداحافظ��ی کرد. چه��ار س��ال بعد در 
جام جهانی ۱۹۸6 در مکزی��ک مارادونا 
فوتبال زیبای خود را به نمایش گذاشت. 

در اوج حساس��یت های این جام 
دو تیم آرژانتی��ن و انگلیس در 
مرحله یک چهارم نهایی برابر 
هم به می��دان رفتن��د. جنگ 
جزایر فالکلند )مالویناس( به 
میدان ورزش��ی کشیده شده 
بود. در آن دیدار مارادونا با به 
ثمر رس��اندن دو گل تاریخی 
موج��ب پی��روزی آرژانتین 
شد. نخستین گل مسابقه را 
مارادونا در ابت��دای نیمه دوم 

با دست به ثمر رس��اند و چند دقیقه بعد 
در حالی که در میانه های میدان صاحب 
توپ شده بود با دریبل زدن هفت بازیکن 
انگلیسی توپ را وارد دروازه پیتر شیلتون 
ک��رد. هنرنمای��ی خارق الع��اده مارادونا 
آرژانتی��ن را به قهرمانی جهان در س��ال 
۱۹۸6 می رساند 
تا ی��ک افتخار 
تاریخی برای 
مارادونا و تیم 
ملی آرژانتین 

ثبت شود.
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 صدور 17 هزار برگ سند مالکيت 

در استان 
مديرکل ثبت اسناد و امالک استان چهار محال و بختياري گفت: تا پايان 
دي ماه سال جاري 17 هزار و 107 برگ سند مالکيت کاداستري در اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان صادر شد.محمدحسن بهادر  اظهارداشت: 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 11 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنش��ان کرد: از اين تعداد يک هزار 182 س��ند مربوط به قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي 
و يک هزار 482 برگ آن مرتبط با متقاضيان قانون ساماندهي و حمايت 
 از توليد و عرضه مس��کن روس��تاهاي زير 25 هزار نف��ر جمعيت و باالي

 20 خانوار و 445 برگ آن در خصوص مسکن مهر و 32 سند نيز مربوط به 
اراضي مرتعي ا ستان بوده است.

 طرح های اشتغالزا تسهيالت 
دریافت می کنند

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختياری گفت: 
طرح هايی که توجيه فنی، اقتصادی و مالی داشته باشند و دارای اشتغال 
مطلوب باش��ند می توانند از تس��هيالت برخوردار ش��وند و وام به آن ها 
تعلق خواهدگرفت.داوود ش��يوندی در کارگروه اش��تغال گفت: دو طرح 
 بخش تع��اون و يک طرح بخش خصوصی در کارگروه اش��تغال اس��تان

 تصويب شد و با تصويب طرح های تعاون و بخش خصوصی زمينه اشتغال 
58 نفر فراهم خواهد شد.

 باغداران برای خرید نهال سالم 
دقت کنند

متخصص گياه پزش��کی در چهارمح��ال و بختياری گف��ت: باغداران در 
آس��تانه فصل کاش��ت درخت برای خريد نهال س��الم وآلوده نبودن به 
بيماری ها دقت کنند.دکتر فريبرز نوربخش با اشاره به اين که فصل خريد 
 نهال و کاشت آن در حال فرا رسيدن اس��ت، عنوان کرد: باغداران استان

 چهارمحال و بختياری توجه کنند که در خريد نهال بايد دقت ويژه را صرف 
کنند چرا که مهمترين قدم برای ايجاد يک باغ پر بازده است.

وی با اشاره به اين که مهمترين قس��مت در ايجاد يک باغ ميوه پر بازده، 
خريد نهال خوب و سالم است، اذعان داشت: نهال که برای ايجاد يک باغ 

توسط باغدار در حال خريداری است بايد به دور از آلودگی وبيمارها باشد.

 شرکت 14 هزار نفر از داوطلبان 
در آزمون تحصيالت تکميلی

رييس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: 14 هزار نفر از عالقه من��دان به ادامه 
تحصيالت تکميلی در استان طی س��ه روز در آزمون تحصيالت تکميلی 
دانشگاه های سراسری با يکديگر به رقابت پرداختند.اسماعيل اسدی اظهار 
داشت: 14 هزار نفر از عالقه مندان به ادامه تحصيالت تکميلی در استان 
روز پنج شنبه و جمعه گذشته در آزمون تحصيالت تکميلی دانشگاه های 
سراسری شرکت کردند.وی عنوان کرد: از اين تعداد 51 درصد متقاضيان 

را خانم ها و 49 درصد متقاضيان را آقايان تشکيل داده اند.

اخبار کوتاه 

مدير سينما بهمن شهرکرد گفت: با توجه به اين که امسال برای نخستين بار همزمان با برگزاری 
جشنواره فيلم فجر فيلم های اين جشنواره در شهرکرد نيز اکران شد، استقبال عمومی خوب بود.

مهدی حسن زاده اظهار داشت: سينما بهمن شهرکرد امسال به سيستم ديجيتال تجهيز شد.

7 مردم  استان از جشنواره فیلم فجر استقبال کردند

بانکداری

 سيستم بانکی استان
 آسيب شناسی شود

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: با توجه به اين که 
سيستم بانکی استان، نسبت به س��اير استان های کشور 
عملک��رد مطلوب ت��ری دارد، اما همچن��ان نيازمند يک 
 آسيب شناسی اس��ت تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص 

شود.
قاس��م سليمانی دش��تکی در نشس��ت کارگروه شورای 
اش��تغال اين اس��تان، اظهار داش��ت: با توجه به اين که 
سيستم بانکی استان، نسبت به س��اير استان های کشور 
 عملک��رد مطلوب ت��ری دارد، همچن��ان نيازمن��د يک 
 آسيب شناسی اس��ت تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص

 شود.
وی با اش��اره به اين که اش��تغال پايدار يک��ی از راه های 
توسعه استان اس��ت، گفت: پرداخت تسهيالت صندوق 
قرض الحس��نه بايد در راس��تای اش��تغال پايدار باشد تا 
 روند توسعه استان با ش��تاب افزون تری به حرکت ادامه

 دهد.
سليمانی دش��تکی ادامه داد: با توجه به اهداف توس��عه 
اس��تان تنها رفع نيازهای آنی نبايد در اولويت امور بانک 

قرار بگيرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختياری خاطرنشان کرد: ايجاد 
تغيير و تح��والت بانکی موجب تح��رک قابل توجهی در 

استان خواهد شد.
نماينده مردم شهرستان های کوهرنگ، فارسان، اردل و 
کيار در مجلس شورای اسالمی نيز در ادامه اين نشست، 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به روند بروکراسی موجود اخذ 
تسهيالت از سيس��تم بانکی مشکالت بس��ياری را برای 

مردم ايجاد کرده است.
حميدرضا عزي��زی عملکرد بانک های اس��تان را ضعيف 
ارزيابی کرد و گفت:  بانک ها بيش��تر نقش دالل را برای 

مردم ايفا می کنند.
وی ادامه داد: بانک ها به جای تسهيل امور مردم بخشی از 
انرژی و توان خود را در راستای ساخت و ساز و برج سازی 
و امور مشابه ديگر هزينه می کنند که اين مساله بايد مورد 

بررسی قرار بگيرد.
عزي��زی تصريح ک��رد: خوش��بختانه در دول��ت تدبير و 
اميد احتمال اين که ش��رکت های خارجی با استفاده از 
 فاينانس سرمايه گذاری کنند بس��يار زياد است پس در

  اين ارتب��اط بايد در اس��تان نيز هم��کاری الزم صورت 
بگيرد.

15 روستای دهستان موگويی شهرستان کوهرنگ به علت گرفتار 
بودن برف و نداشتن ارتباط زمينی در استان چهارمحال و بختياری 
همچنان از گرفتن سبد کاال محروم هستند و اين درحالی است که 
مسووالن اعالم کردند که در حال برنامه ريزی برای عملياتی کردن 

اين طرح هستند.
به گزارش مهر، ارايه سبد کاال و عرضه آن توسط دولت از خبرهای 
داغ در روزه��ای اخير اس��ت که همه م��ردم به نوعی با آن س��ر و 
کار دارند. از کارمن��دان دولت و نيروهای مس��لح گرفته تا کارگر 
 و بازنشسته همه به دنبال گرفتن س��بد کااليی خود هستند و از

 رسانه ها و تلويزيون، اخبار اين سبد کااليی را پيگيری می کنند.
عرضه سبد کاال در کشور مدتی است که آغاز شده و بيشتر مردم 
کش��ور توانس��ته اند اين س��بد کاال را دريافت کنند اين در حالی 
 است مردم دهستان موگويی از توابع شهرستان کوهرنگ که جز

 فقير ترين وکم درآمد ترين مردم کش��ور به شمار می روند هنوز 
نتوانسته اند اين سبد کاال را دريافت کنند.

دهس��تان موگويی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در 
ش��مال غرب اس��تان چهارمحال و بختياری و در نزديکی مرز اين 
استان، با استان لرستان قرار دارد.اين دهستان شامل 15 روستا با 
جمعيتی در حدود چهار هزار و500 نفر و دارای 750 خانوار است و 

مرکز آن روستای خويه است.
  دهس��تان موگوي��ی در شهرس��تان کوهرن��گ در ارتفاعات ودر 

منطقه ای که بيشترين بارش استان چهارمحال و بختياری اتفاق 
می افتد قرار دارد. اهالی روستاهای اين دهستان با کمترين امکانات 

و بيشترين مشکالت درآن زندگی می کنند.
ب��ارش ش��ديد ب��رف در اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری راه 
 دسترسی دهس��تان موگويی را به شهرس��تان کوهرنگ و استان

  چهارمحال و بختياری در فصل زمس��تان مس��دود کرده اس��ت 
 و ارتف��اع ب��االی ب��رف اج��ازه بازگش��ايی را ب��ه هي��چ وج��ه

نمی دهد.
چندی پيش  گزارشی در خصوص بی اطالعی مردم از سبد کاال و 
نحوه گرفتن آن در دهستان موگويی منتشر شد  ودر حالی گزارش 
بازتاب گسترده ای داشت اما سازوکار مناسبی برای ارايه سبد کاال 
در منطقه موگويی انديشيده نشده است و همچنان مردم در انتظار 

گرفتن سبد کاال هستند.
      مردم نگران پایان مهلت توزیع و این که نتوانند سبد 

کاالی خود را دریافت کنند،هستند
عضو شورای اسالمی روستای چين يکی از مهمترين روستاهای 
دهستان موگويی اظهار داش��ت: مردم همچنان در انتظار گرفتن 
سبد کاال هستند و برای گرفتن سبد کاال نمی توانند خود را به شهر 

يا آبادی که درآن توزيع وجود دارد، برسانند.
حسينعلی درخشان اذعان داش��ت: مردم نگرانی اين را دارند که 
مهلت توزيع به اتمام برسد و  نتوانند س��بد کاالی خود را دريافت 

کنند.
 وی در ادامه گفت: مسوولين با ما تماس گرفتند و گفتند که برای 
نحوه توزيع با شما تماس می گيريم که متاسفانه تاکنون تماسی 

گرفته نشده است.
      برای عرضه س�بد کاال در دهس�تان موگویی در حال 

بررسی و برنامه ریزی هستيم
مديرکل دفتر امور روس��تايی اس��تانداری چهارمحال و بختياری 
نيز در اين خصوص گفت: با توجه به قطع بودن مس��ير دسترسی 
 دهس��تان موگويی شهرس��تان کوهرن��گ به مرکز شهرس��تان

 در حال بررس��ی هس��تيم که 
چگون��ه می توان س��بد کاالرا 
در بين م��ردم اين دهس��تان 
توزيع کرد و ج��زو برنامه های 
 ما اس��ت و اين مهم در دس��ت 

اقدام است.
داريوش رضايی اذعان داشت: 
سبد کاال به بيش��تر مردم اين 
منطقه تعلق گرفته اما به دليل 
نب��ود راه ارتباطی مناس��ب و 
دسترسی به روس��تاها عرضه 
س��بد کاال ب��ا مش��کل مواجه 
شده اس��ت.وی اذعان داشت: 
از طريق فرمانداری شهرستان 
در ح��ال بررس��ی هس��تيم 
که از اس��تان مج��اور بتوانيم 
وارد روس��تاهای دهس��تان 

 ش��ويم و س��بد کاال را  از طري��ق ي��ک تعاون��ی توزي��ع 
کنيم.

وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه بازديد از دهس��تان موگويی توس��ط 
 مسوولين و امام جمعه شهرکرد و ارسال سبدهای کااليی کمکی 
هالل احمر ب��ه اي��ن منطق��ه، تاکيد کرد: س��بد ه��ای کااليی 
کمکی ش��امل حبوبات، روغن، قند و... توس��ط ه��الل احمر در 
تاريخ پنجم بهمن م��اه در اين مناطق توزيع ش��ده اس��ت و اين 
 س��بدهای حمايتی هالل احمر بوده و ربطی به س��بد کاال دولت

 ندارد.
وی تاکيد کرد: همچنين در اين بازديد کمک های نقدی توس��ط 
کميته امداد به افراد تحت پوشش داده شد.رضايی اذعان داشت: 
در روستای چين 28 سبد کاال تحويل درخشان عضور شورا شده 
است و همچنين در روس��تاهای ديگر همچون ورک)25 خانوار( 
والبه)2 خانوار(، صالح کوتاه)70 خانوار( و سرآقاس��يدو...  س��بد 
کاالحمايتی و کمکی توزيع ش��ده اس��ت.وی در ادامه با اش��اره 
به بس��ته بودن راه دسترس��ی تعداد روس��تای ديگر وهمچنين 
ميسر نبودن نشس��تن بالگرد، گفت: س��بد غذايی توسط بالگرد 
 در داخل روس��تاهای سرآقاس��يد وخويه از باال به داخل روس��تا

 رسانده شده است.

تازیانه سرما بر جان 15 روستای کوهرنگ

یک سبد توجه تا رسیدن سبد کاال

  مردم نگرانی
  این را دارند 

که مهلت
  توزیع

  به اتمام برسد
  و  نتوانند

  سبد کاالی 
 خود  را 

دریافت  کنند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا  نوبت دوم 

999 شماره 103/92/1765/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
1- رای شماره 7554 هیات : خانم فاطمه زمینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
78 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107 متر مربع پالک 1206فرعی از 6 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
2- رای شماره 7615 هیات : آقای اصغر باقری  فرزند میرزا  بشماره شناسنامه 
2718 و خانم مریم معصومی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 144) بالمناصفه 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 261/40 متر مربع پالک شماره 3670 
ابوزیدآباد  از 2715 اصلی واقع در  از 151 فرعی  فرعی مفروز و مجزی شده  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اکبر بشماره شناسنامه  فرزند  اقبالیان  آقای حجت   : 3-رای شماره 7455 هیات 
637 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104/66 متر مربع پالک 3669 فرعی 
آباد  ابوزید  در  واقع  اصلی   2715 از  فرعی   206 ازشماره  شده  مجزی  مفروزو 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 7561 هیات : آقای عباس حاجی حسنی آرانی فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 312 و خانم پروین باغبانی آرانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 
322در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 242/05 متر مربع پالک 7459 فرعی 
مفروز و مجزی شده  از 1129و1142 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5- رای شماره 7520 هیات : آقای سعید فایض آرانی فرزند عباس آقا بشماره 
شناسنامه 9295 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/25 متر مربع پالک 
7458 فرعی مفروز و مجزی شده  از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
مصطفی   فرزند  بیدگلی   رمضانی  حسنعلی  آقای   : هیات   7529 شماره  رای   -6
بشماره شناسنامه 63 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 563/35 متر مربع 

پالک 16فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
7- رای شماره 7552 هیات : آقای مهدی رزاقی بیدگلی فرزند اسد اهلل   بشماره 
شناسنامه 134 و خانم فاطمه کوچکی بیدگلی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
113) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120/35 متر مربع پالک 
شماره 738 فرعی از 106 فرعی و باقیمانده 6 اصلی در حسین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
8- رای شماره 7565 هیات : آقای ماشااهلل رام فرزند خیر اله   بشماره شناسنامه 
به  ) نسبت  فرزند عباس بشماره شناسنامه 331  اعظم جباریان  10582 و خانم 
مربع  متر  به مساحت 102/75  باب خانه  یک  دانگ  در شش   ) دانگ  دو  و  چهار 
ثبتی  اماکن  بخش 3 حوزه  از 1338  اصلی واقع در  از1 فرعی  پالک 5 فرعی  

آران و بیدگل 

: آقای علی طامه بیدگلی فرزند غالمحسین بشماره  9- رای شماره 7555 هیات 
 14 پالک  مربع  241متر  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   36 شناسنامه 
اماکن بخش 3  از مشاعات 932  اصلی واقع در  از 2و3و4و5 و قسمتی  فرعی  

حوزه ثبتی آران و بیدگل 

10- رای شماره 7568 هیات : آقای حسن بلندی فرزند حسین   بشماره شناسنامه 
171 و خانم فاطمه آران دشتی آرانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 11863) 
پالک  مربع  متر   214/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   ) بالمناصفه 
شماره 1986 فرعی از 35 فرعی و مفروز و مجزی شده از 2638اصلی واقع در 

احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
اهلل     فرج  فرزند  آرانی  جمالی  حاجی  رضا  آقای   : هیات   7472 شماره  رای   -11
بشماره شناسنامه 19 و خانم زهریا عسگر حکیمی آرانی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 183) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 221/4 متر 
مربع پالک شماره 1985 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
12- رای شماره 7692 هیات : آقای احسان شائی آرانی فرزند سیف اهلل  بشماره 
شناسنامه 188 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/26 مترمربع پالک 
1984 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
13- رای شماره 7519 هیات : آقای قدیر اهلل خدام حضرتی آرانی  فرزند نعمت اهلل  
بشماره شناسنامه 283 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 126/50 مترمربع 
پالک 1983 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
حسین     فرزند  آرانی  دارچینی  محمد  علی  آقای   : هیات   7489 شماره  رای   -14
بشماره شناسنامه 72 و خانم فاطمه سلطان داداشی آرانی  فرزند عبداهلل به شماره 
 203/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   ) بالمناصفه   (206 شناسنامه 
متر مربع پالک شماره 213 فرعی ازمفروز و مجزی شده  2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکارآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

15- رای شماره 7524 هیات : آقای ماشاهلل تقدیری آرانی  فرزند محمد     بشماره 
شماره  به  رضا   سید  فرزند  شمسی   سادات  اقدس  خانم  و   9322 شناسنامه 
 102/15 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   ) بالمناصفه   (166 شناسنامه 
متر مربع پالک شماره 4573 فرعی مفروز و مجزی شده  از 163 فرعی از 2840  

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

16- رای شماره 7484 هیات : آقای تقی دهقان آرانی  فرزند آقا احمد  بشماره 
شناسنامه 306 در شش دانگ یک باب دامداری به مساحت 293/50 مترمربع پالک 
1207 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/11/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/11/28 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

ابالغ  اخطاریه ممنوع الخروجي
 4518 شناسنامه  شماره  به  فرزندحسین  دشنگي  نادعلي  آقایان  به  بدینوسیله 
صادره ازدستجردبرخوار متولد 07 / 08 / 1344 به شماره ملي 6609303258 
به شماره شناسنامه  : شهرضا مهیار واصغر علیمیرزائي فرزندرجب  به آدرس 
164 صادره ازشاهین شهرمتولد 04 / 06 / 1347 به شماره ملي 6609815658 
به آدرس : شهرضا مهیار و احمدشیریان فرزندنصراله به شماره شناسنامه 132 
 6609799385 ملي  شماره  به   1343  /  01  /  01 متولد  ازبرخوارومیمه  صادره 
بنائیان  وعلي  شیریان  دامداري   25 مهیارکیلومتر  روستاي  : شهرضا  آدرس  به 
دستجردي فرزندمصطفي به شماره شناسنامه 8363 صادره ازاصفهان متولد 30 
/ 06 / 1352 به شماره ملي 1282866648 به آدرس : شهرضا مهیار افتخاریه که 
ابالغ میگردددرموضوع  اید  نگردیده  درآدرس هاي مذکور مورد شناسائي واقع 

منطقه  بانک سپه  مدیریت شعب  له  بایگاني 8500018  به شماره  اجرائي  پرونده 
از  الخروج   ممنوع  بستانکار  درخواست  شمابنابه   ، شماوغیره  وعلیه  اصفهان 
رسمی  اسناد  اجرای  واحد  مسئول   - یوسفیان  مهدی  اید.  محمد  گردیده  کشور 

شهرضا

 تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 284 / 106 واقع درارش 
آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه آقاابراهیم مشهوربه 
به  است  ثبت  درجریان  شهرضا  وامورخیریه  اوقاف  اداره  تصدي  به  آقاکوچک 
علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 
 /  26 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15
این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  درمحل شروع  9 صبح  1392 ساعت   /  12
مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت  حضوریابند0 
تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  ازتاریخ 
می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2
بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 
-  سیدمهدی  شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  خواهدشد0رئیس   انجام 

میرمحمدی 

مفاد آرا 
آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   103/92/1919/58 شماره   1072
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1- رای شماره 7513 هیات : خانم وجیهه سکوت  آرانی فرزند عباس بشمار ه 
شناسنامه 1760 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/92 متر مربع پالک 
66 فرعی از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از آقای حسین پهلوان آرانی 
2- رای شماره 7514 هیات : آقای اسماعیل پهلوان آرانی  فرزند حسین  بشمار 
شماره  به  محمد  فرزند  ارانی  آبادی  خان  فاطمه  خانم  و   39393 شناسنامه  ه 
شناسنامه 93 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 194/13 متر 
مربع پالک شماره 65  فرعی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3- رای شماره 7679 هیات : خانم زهرا اعتصام فرزند مسلم بشماره شناسنامه 
193 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 250/50 متر مربع پالک 64 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 20 فرعی از شماره 2081 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  کفاش  اله  خانم عزت   : هیات  رای شماره 7680   -4
شناسنامه 292 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 345/75 متر مربع پالک 
65 مفروز و مجزی شده از 20 فرعی از شماره 2081 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5-رای شماره 7872 هیات : آقای حسین مفرح فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
19 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97/50 متر مربع پالک 257 فرعی مفروز 

و مجزی شده از 15 فرعی از 1965 اصلی در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
خریداری عادی مع الواسطه از ورثه ابوالقاسم نوحیان

بشماره  علی   قدم  فرزند  آقای محمد حسین خبازیان   : هیات  رای شماره 7912   -6
شناسنامه 36 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 متر مربع پالک 7 فرعی 

از 1302 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
شناسنامه  بشماره  منصور   فرزند  پروری  لیال  خانم   : هیات   7879 رای شماره   -7
فرعی   3 پالک  مربع  متر   149/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   11867
مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 1099 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
8- رای شماره 7619 هیات : آقای علی اصغر عرب زاده ارانی فرزند حسن  بشمار ه 
شناسنامه 144 و خانم توران چاقیان ارانی فرزند عباسعلی  به شماره شناسنامه 96 ) 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 308/75 متر مربع پالک 7  فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1و2و3و4و6ومشاعات  فرعی از 1472 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
حسین   فرزند  آرانی    زاده  باغبان  رضا  حمید  آقای   : هیات   7458 شماره  رای   -9
بشمار ه شناسنامه 1106 و خانم فاطمه در مسجدی آرانی فرزند ابوالفضل  به شماره 
شناسنامه 1817 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111 متر مربع 
پالک 2114  فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 7521 هیات : آقای صادق افشار مقدم   فرزند محمد علی   بشمار 
ه شناسنامه 26396 و خانم اعظم کم صدا فرزند حبیب اله  به شماره شناسنامه 346 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 83/50 متر مربع پالک 2013  
فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از آقای محمد علی سعیدی 

: آقای محمد حنائی آرانی فرزند مانده علی   بشماره  11- رای شماره 7895 هیات 
شناسنامه 206 و خانم فاطمه کاسنی فروش آرانی فرزند علی اکبربشماره شناسنامه 
128 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 172/29 متر مربع پالک 

2012 فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  عباس    فرزند  پناه   کریم  اکبر  علی  آقای   : هیات   7900 شماره  رای   -12
شناسنامه 6785 و خانم فاطمه زهرا خرم آبادی فرزند علی  بشماره  شناسنامه 24 ) 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع پالک 2011از 

فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
13- رای شماره 7469 هیات : آقای امیر حسن دالوریان آرانی فرزند ماشاله  بشماره 
شناسنامه 10166 و خانم خدیجه دالوریان ارانی فرزند محمد بشماره  شناسنامه 229 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 73/75 متر مربع پالک 2010 
فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای عبداله خان اکرمیان آرانی
14-رای شماره 7875 هیات : خانم زینب نبوی زاده  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
1301 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 متر مربع پالک 2009 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اکبر   علی  فرزند  پناه    کریمی  آقای حسن   : هیات   7456 رای شماره   -15
شناسنامه 97 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/15 متر مربع پالک شماره 
2008 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد .

بشماره  فرزند حسین   بیدگلی    قلیائی  مهدی  آقای   : هیات   1334 رای شماره   -16
پالک  مربع  متر   176/24 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   9034 شناسنامه 

شماره 2 فرعی از 1269 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

تاریخ انتشار نوبت اول : 92/11/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/14 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
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مطالعات صورت گرفته توسط محققان چینی و اسکاتلندی 
نش��ان می دهد، جهش در یک ژن که نق��ش حیاتی در 
عملکرد مغ��ز دارد، می تواند علت تنبلی اف��راد را توضیح 
دهد.محققان موسس��ه ژنتیک و زیست شناس��ی رش��د 
)IGDB( پک��ن در ای��ن مطالع��ه 400 م��وش را مورد 
بررس��ی قرار داده و موفق به شناس��ایی جهش��ی در ژن 
 موس��وم ب��ه SLC35D3 در دو موش ش��دند.این ژن،

 تولید کننده پروتئینی اس��ت که نقش سیگنال دهی در 
سیستم دوپامین مغز را برعهده داشته و در تنظیم فعالیت 
فیزیکی تاثیر می گذارد.م��وش دارای این جهش ژنتیکی 
 دارای مقادیر بس��یار کمی از این نوع گیرن��ده دوپامین 
بر سطح سلول های مغز است اما زمانی که موش با داروهای 
فعال کننده گیرن��ده دوپامین درمان می ش��ود، فعالیت 
افزایش و وزن حیوان کم می ش��ود.»وای لی« از محققان 
IGDB تاکید می کند: این کشف کلیدی، سیستمی است 
که سطوح فعالیت فیزیکی افراد را تنظیم می کند؛ موش  
دارای این جهش ژنی، چاق و مستعد تنبلی است.پروفسور 
»جان اسپیکمان« از محققان دانشگاه آبردین اسکاتلند و 
یکی از نویسندگان این مطالعه نیز خاطرنشان کرد: احتماال 
یکی از هر 200 انسان به این جهش ژنتیکی نادر مبتال است 
که این میزان در سراسر جهان رقم بسیار باالیی خواهد بود 
اما با استفاده از نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان 
نسل جدیدی از داروهای گیرنده دوپامین را توسعه داد که 

به برانگیختن و فعال تر شدن افراد تنبل کمک می کند.

مغز مردان واقعا بزرگ تر 
از مغز زنان است

در مقایسه با زنان، مغز مردان به طور متوسط 8 تا 13 درصد 
بزرگ تر اس��ت؛ فضای داخل جمجمه، ماده خاکستری، 
ماده سفید، مخچه نیز بزرگ تر و نواحی مملو از مایع مغزی 
نخاعی بیشتر اس��ت.مطالعات دانشمندان نشان می دهد 

اندازه مغز مردان در مقایسه با زنان، بزرگ تر است.
 هم اکنون، مطالعه چندین مقاله در زمینه علوم اعصاب، 
محققان دانش��گاه کمبریج را قادر به خلق نقشه ای کرده 
که برای نخستین بار نش��ان می دهد اندازه و ساختار مغز 
زنان و م��ردان متفاوت از یکدیگر اس��ت.آمبر رویگورک، 
رهبر ارش��د این مطالعه، گفت: ما دیگر نباید تفاوت های 
جنسیتی را در علوم اعصاب نادیده بگیریم، به ویژه زمانی 
که وضعیت های روانشناختی را بررسی می کنیم که در هر 
دوی زنان و مردان شایع  هستند.مردان و زنان در سیستم 
لیمبیک که با عواطف س��ر و کار دارد و سیستم زبانی نیز 
دارای تفاوت هایی هستند.دانشمندان در تحقیقات شان 
چندین مقاله با موضوع مغز را بررس��ی کردند و نتایج به 
دست آمده دارای مضامین مهمی برای مطالعه افسردگی 

و اوتیسم خواهد بود.

 ژن معیوب عامل 
چاقی و تنبلی  

1-  به خاطر داشته باش که عشق های سترگ و دستاوردهای عظیم، 
به خطر کردن ها و ریسک های بزرگ محتاج اند.

 2-  وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
 3- این سه میم را همواره دنبال کن:

* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را

* مسوولیت پذیری در برابر کارهایی که کرده ای.
 4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی، گاه اقبالی 

بزرگ است.
 5- اگر می خواهی قواعد بازی  را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
  6- ب��ه خاط��ر ی��ک مش��اجره  کوچ��ک، ارتباط��ی ب��زرگ را از

 دست نده.
 7-  وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای، گام هایی را پیاپی برای 

جبران  آن خطا بردار.
 8-  بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

 9-  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگش��ا اما ارزش های خود را 
به سادگی در برابر آن ها فرومگذار.

  10-  ب��ه خاط��ر داش��ته ب��اش ک��ه گاه س��کوت بهترین پاس��خ
 است.

 11-  ش��رافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش��تر عمر کردی، با یادآوری  
زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

 12-  زیرساخت زندگی شما، وجودجوی از محبت و عشق در محیط 
خانه و خانواده است.

 13-  در مواقع��ی که با محبوب خویش مجادل��ه می کنی و از او گله 
داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و س��راغی از گالیه های قدیم 

نگیر.
 14-   دانش خود را با دیگران درمیان بگذار. این تنها راه جاودانگی 

است.
 15-  با دنیا و زندگِی زمینی بر سر مهر باش.

  16-  س��الی ی��ک ب��ار ب��ه جای��ی ب��رو ک��ه ت��ا کن��ون هرگ��ز
 نرفته ای.

 17-  بدان که بهترین ارتباط، آن اس��ت که عشق شما به هم، از نیاز 
شمابه هم سبقت گیرد.

 18-  وقت��ی می خواه��ی موفقی��ت خ��ود را ارزیابی کن��ی، ببین 
 چ��ه چی��ز را از دس��ت داده ای ک��ه چنی��ن موفقیتی را به دس��ت

آورده ای.
 19-  در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

جمالت حکیمانه 

از روزگاران قدی��م، عش��ق را درد بی درمان می دانس��تند اما با 
پیشرفت های علمی و آشنایی دانشمندان ما به پایه های عصبی 

عشق، به یافتن راهی برای درمان این درد نزدیک تر می شویم!
 »دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم ... گفت کو زنجیر 
تا تدبیر این مجنون کنم«. حافظ هم از جمله کس��انی بوده که 
عشق را درد بی درمان دانسته است.شاید خیلی ها چندان مایل 
به اس��تفاده از درمان های دارویی برای دل شکستگی نباشند، 
اما گروهی از کارشناس��ان با این استدالل که استفاده از چنین 
درمان های ضد عشقی برای درمان افرادی که به دلیل شکست 
در عش��ق، اف��کار توهم آمیز یا میل ب��ه خودکش��ی را در خود 
می پرورند، یا کسانی که کینه ای عمیق به دل گرفته اند، می تواند 
مفید باشد. اخالقی بودن یا نبودن استفاده یا سوء استفاده از این 
داروها، بحثی پیچیده است، ولی اگر از این مسایل بگذریم، اصال 

دوای عشق چگونه خواهد بود.
قبل از هر چیزی باید یک مس��اله روش��ن ش��ود: اصال عش��ق 
چیست؟از دید شکسپیر، »عشق یک نشان ابدی است، که هیچ 
طوفانی آن را از جا تکان نخواهد داد«. اما از دید عصب شناسان، 
عشق این قدرها هم شاعرانه نیست و پدیده ای عصبی است که به 
سه دسته تقسیم می شود: هوس، کشش و وابستگی که هر سه، 

موفقیت تولید مثلی و والدینی ما را افزایش می دهند.
هر کدام از س��ه جنبه فوق، قس��مت هایی از مغز را درگیر خود 

می کنند که با هم همپوشانی هم دارند.

درمان هوس
ه��وس را در نظر بگیری��د. هیچ گاه ش��ده که احس��اس کنید 
کوچک ترین جزییات یک نفر برایتان مهم است؟ مثال موهایش 
یا تعداد دانه های قند که امروز با چای خورده اس��ت؟ این نگاه 
محدود، یادآور برخی از نش��انه های اختالل عقده ای وسواسی 
)OCD( اس��ت.برای بررس��ی دقیق تر این موض��وع، دوناتال 
مارازاتی از دانش��گاه پیزای ایتالیا، مغز 20 نف��ر در مرحله اول 
عش��ق را با مغز 20 نفر مبتال به OCD مقایس��ه کرد. س��طح 
پروتئینی که س��روتونین )هورمونی که در خلق و خوی انسان 
 نقش دارد( را در مغز جابه جا می کند، در ه��ر دو گروه به طور 

غیر عادی پایین بود. 
گروه عشاق یک سال بعد دوباره آزمایش شدند و این بار، سطح 
س��روتونین در آن ها افزای��ش یافته بود، و دیگر نش��انی هم از 

تمرکز وسواسی بر ش��ریک زندگی خود نداشتند.داروهایی که 
س��روتونین را افزایش می دهند می توانند بیماری مبتالیان به 
OCD را کنترل کنند، پس منطقی اس��ت ک��ه فکر کنیم این 
 داروها بتوانند به کسانی که ش��ور شدید عشق دارند هم کمک

 کنند. 
ای��ن داروه��ا ش��امل داروهای ض��د افس��ردگی هس��تند که 
بازدارنده های انتخابی س��روتونین نامیده می شوند و می دانیم 
که با کنترل احساسات شدید، مانعی در برابر تشکیل پیوندهای 
رومانتیک هستند. این یک اثر جانبی ناخواسته برای افراد مبتال 
به افسردگی است، ولی برای کس��انی که می خواهند از عشقی 

نافرجام خالص شوند، درمان خوبی است.

درمان وابستگی
ولی اگر مشکل ما هوس و شور اولیه عشق نباشد و به جای آن، 
درد پیوندی طوالنی مدت باش��د چه؟ مواد ش��یمیایی زیادی 
هستند که به ما در درمان وابستگی کمک می کنند، و تحقیقات 
روی حیوانات نشان می دهد که چگونه باید برای نیل به مقصود 
از آن ها اس��تفاده کرد.موش صحرایی به تک همسری معروف 
است و پیوند این جانور با همسرش را تنها مرگ می شکند. ولی 
وقتی لری یانگ از دانشگاه اموری آتالنتا، دارویی به موش ماده 
تزریق کرد که جلوی دوپامین یا اوکسیتوس��ین را می گرفت، 

دوران وفاداری به پایان رسید. 
یان��گ می گوی��د: »این نش��ان می دهد ک��ه با مخت��ل کردن 
اوکسیتوسین، می توانید پیوند چندین ساله یک زوج را از بین 
ببرید«.ولی حوزه عملکرد اوکسیتوس��ین فقط عشق و عاشقی 

نیس��ت، و همه انواع ارتباط ها را تحت تاثیر قرار می دهد. با این 
روش درمان شاید بتوانید قلب شکس��ته را درمان کنید، ولی با 
توجه به این که رابطه ش��ما با بقیه اعض��ای خانواده هم مختل 

می شود، آیا ارزشش را دارد؟
گروه یانگ همچنین نشان داد که اختالل در عامل آزادکننده 
کورس��یتروفین عالیم افس��ردگی موش ه��ای صحرایی را که 
همسرشان مرده، از بین می برد. یانگ اس��تفاده از این روش را 
برای درمان عشق شکست خورده توصیه نمی کند، ولی می گوید 
که می تواند برای رفع افسردگی ناشی از مرگ عزیزان مناسب 
باش��د.از آن جا که بعضی عالیم عصبی عش��ق با عالیم اعتیاد 
مشابهت دارند، باید اوکسیتوس��ین یا دوپامین از دست رفته را 

به نحوی جایگزین کرد. 

بازار سیاه
آیا این همه بدان معنا اس��ت ک��ه باید انتظ��ار عرضه داروهای 
برطرف کننده عشق را در بازار س��یاه ضد عشق داشته باشیم؟ 
یان��گ می گوید: »فک��ر می کنم که ب��ازاری واقعی ب��رای این 
محصوالت ب��ه وجود خواهد آم��د، ولی قطعا مص��رف آن ها را 
توصیه نمی کنم«.به گفته فیشر، در نهایت این گذر زمان است 
که پاسخ را مش��خص خواهد کرد. گروه او اولین کسانی بودند 
که مکانیزم های عصبی را هنگامی که عش��ق ناپدید می شود، 

بررسی کردند.
 او دریافت افرادی که در اندوه عش��قی از دس��ت رفته به س��ر 
می برند، در مقایسه با کس��انی که زندگی عشقی شادی دارند، 
فعالیت مغزی بیش��تری در بخش قدامی مغز خ��ود دارند، که 
وابستگی هم مربوط به همان بخش از مغز است. این فعالیت با 
گذر زمان به حالت عادی برمی گردد ک��ه می توان از آن نتیجه 

گرفت وابستگی هم از میان رفته است.
گروه های دیگر تالش دارند که به افراد مبتال به فشار روانی پس 
از جراحت شدید کمک کنند که این خاطره را با خاطره دیگری 
که کمتر ترسناک باشد، عوض کنند. فیشر می گوید: »می توان 
درمان مشابهی را برای تعدیل خاطره عشق در نظر گرفت«. به 
گفته او، شاید حتی روزی برس��د که استفاده از تحریک مغزی 
برای کاه��ش فعالیت در بخ��ش قدامی مغز، رون��د بهبودی از 
بیماری عشق هم امکان پذیر ش��ود.اما برای رسیدن به آن جا 

هنوز راهی طوالنی در پیش است. 

قرص »درمان عاشقی« کشف شد: تضمینی، بدون درد

دریچه

جشنواره مواد غذایی با پرچم های خوردنی
 جشنواره بین المللی مواد غذایی با پرچم های خوردنی 

در سیدنی برگزار شد.

  به منظورگسترش جشنواره بین المللی موادغذایی در سیدنی – استرالیا

 یک آژانس بازاریابی به نام WHYBINTBWAWHYBIN\TBWA برای 

 کشورهایی که در این جشنواره شرکت دارند پرچم هرکشور را 

با مواد غذایی نشان داده است. 
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