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 مدعیان به صف شدند

 آرامش سنگ یا 
آرامش برگ؟
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زیر فشار گرانی ها

جنگ دارا و ندار

 وزیر ورزش وجوانان 
در اصفهان 6

پیدا شدن خودرو ربوده شده 
پس از ۴۲سال 84

یکپارچه سازی ۴۵ درصد 
8از اراضی آبی اصفهان

سمندریان بدون اجراي 
وصیت نامه  هنري اش از دنیا رفت 

به دنبال شانه خالی کردن دولت از تعهداتش

یارانه بلیت اتوبوس در ایستگاه اول ماند

حميد سمندريان، كارگردان نامدار تئاتر ايرانـ  22 تيرماهـ  با حسرت اجراي »گاليله« در منزلش از 
دنيا رفت. سمندريان كه مدتي بود از بيماري سرطان كبد رنج مي برد، در سن 81 سالگي درگذشت. 
كارگرداني و اجراي تئاترهاي ماندگاري چون مالقات بانوی سالخورده، دايره  گچی قفقازی، ازدواج 
ــم  ــتريندبرگ، كرگدن و... در كارنامه هنري او به چش ــی پی، مرغ دريايی، بازی اس آقای می سی س
مي خورد. پيكر زنده ياد حميد سمندريان، كارگردان و مدرس برجسته  تئاتر صبح روز شنبه )امروز( 

تشييع مي شود.

 شال و کاله کنید
 و به گالری ها سربزنید 

ــت؛ هفته تجربه  اين هفته، هفته هنرجويان جوان اس
های موفق، تقدير از كار گروهی و آشنايی با گروه های 
هنری نوپايی كه اولين قدم های خود را با اراده و استوار 
برداشته اند. اين هفته گروه هنری آفتاب و كانون عكس 
راو به مخاطبان خود نشان دادند كه با تركيب انگيزه و 
 جديت می شود گام های بلندی به سمت تجربه های

ارزشمند هنری برداشت، حتی اگر خيلی ها بگويند كه 
هنوز بسيار جا دارند...

س: ایمنا[
]عک
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محصوالت کشاورزی با چاشنی 
پساب تصفیه خانه3

فرودگاه اصفهان  فرودگاه استاندارد 
بین المللی  شد3

ــروصدا در فوتبال ايران،  ــت دو ماه پرس سرانجام بعد از گذش
ــيد و  ــر دوازدهم به پايان رس ــاالت ليگ برت فصل نقل و انتق
ــان مورد  ــا جذب بازيكن ــابقات ب ــر در اين مس  18 تيم حاض
ــان از  ــرمربی هايش ــت مورد نياز س ــان و تكميل ليس نظرش
ديروز)جمعه( به صورت رسمی آماده حضور در ليگ دوازدهم 

شدند.
ــت كه  فصل نقل و انتقاالت را بايد رقابتی بين دارا و ندار دانس
تيم های ثروتمند و متمول ليگ با تكيه بر قدرت مالی خود و 
زير پا گذاشتن قانون مسخره سقف قرارداد، هرچه كه خواستند 
ــيد كه در بعضی از تيم ها  پول خرج كردند و كار به جايی رس
ــون را گرفت! اما با توجه به  حتی قرارداد ميلياردی جای ميلي
اتفاقات دو ماه اخير بايد مدعی اصلی قهرمانی ليگ دوازدهم 

را از بين چهار تيم پرطرفدار سپاهان، پرسپوليس، استقالل و 
ــازی تبريز انتخاب كرد كه بر روی كاغذ، حضوری  تراكتورس
ــتند و به همين  ــان داش فعال در جذب بازيكنان مورد نظرش
خاطر می توان انتظار داشت كه قهرمان ليگ دوازدهم از بين 

اين چهار تيم معرفی شود.
 نكته جالب ديگر  اين است كه از اين چهار تيم، سه مورد تغيير 
در نيمكت سرمربيان نسبت به سال گذشته انجام شد و فقط 
ــپاهان بود كه ليگ دوازدهم را هم به مانند ليگ يازدهم با  س
ــی شرايط اين چهار تيم  كرانچار ادامه خواهد داد. برای بررس
ــرد آنها در فصل نقل و  مدعی، نگاهی گذرا و اجمالی به عملك

انتقاالت خواهيم داشت.
6

 ساعت کاری ادارات 
اصفهان کاهش یافت

کودک سه ساله اصفهانی 
قربانی تازه کودک آزاری 

موافق شهرداران قبلی 
تهران نبودم

قیمت مسکن درتهران
3برابر رم

 همه برای یک نفر 
یک نفر برای همه

افزایش فعالیت های انتخاباتی 
احزاب و جریانات سیاسی
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
شماره: 911/6001

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
موضوع فراخوان:

طراحی، تأمین و تعویض 45 دستگاه کلید روغنی به خال )کلید دردست(
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: 91/4/17 لغایت 91/04/31

محل دریافت و تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه:
اصفه��ان- خیابان می��ر- حدفاصل می��دان فیض و چه��ارراه جهانگیر قش��قایی- 
ضلع ش��مالی- پالک 73- ام��ور بازرگان��ی و قرارداده��ا )6643425(- واحد فنی 

)6643424(- شرکت مهندسین دانشمند
محل تحویل پاکات: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان 

معاونت بهره برداری، دبیرخانه
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه: تحویل تا ساعت 10 صبح 

روز یکشنبه مورخ 91/5/15
پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات، از شرکتهای 

واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
بدیهی است ارائه مدارک وپرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنين می توانيد اين آگهی را در سايت اينترنتی مشاهده كنيد.

www.ercc.co.ir
www.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

م الف/ 6471

نوبت دوم

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 91/06

1- موضوع مناقصه: اجرای شبکه های توسعه یافته شهرستان شهرکرد در سال 91 )شهرهای سامان- 
بن- سورشجان(

2- مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
3- مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 1391/04/24 لغای��ت 1391/04/28 به مدت 5 روز از 

ساعت 8 صبح لغایت 15
4- میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح 

مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بیست میلیون( ریال می باشد.
5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 91/05/07 مناقصه 
 گزاران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت گاز اس��تان به آدرس

 WWW.nigc-chbgas.ir  یا WWW.shana.ir  یا http://IETS.MPORG.IR مراجعه 
و یا با شماره تلفن های 4-3339002 و فکس: 3334278-0381 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم

فراخوان مشارکت در ساخت 
نوبت اول

دفتر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت تجهیز باغ بانوان 
نج��ف آباد ترامبولین از طریق مش��ارکت اجرا نماید. متقاضیان می توانند با در دس��ت 
داشتن مدارک الزم که مؤید توانایی های مالی و فنی در جهت دریافت اسناد مدارک از 
تاریخ آگهی به مدت 7 روز کاری به آدرس نجف آباد، شهرداری نجف آباد، دفتر سرمایه 

گذاری و مشارکت شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.
ضمناً دفتر سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

مشخصات پروژه: یکدستگاه ترامبولین 8 نفره
آورده شهرداری: زمین و مجوزات

آورده شریک: طرح و سرمایه گذاری به مبلغ 200/000/000 ریال
مدت زمان اجرا: 10 روز

محسن خندان- شهردار نجف آباد

4    اظهارات مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكی از آن 
بود كه اگر سويا وارد بازار شود مرغ ارزان می شود، اما همه چيز گواه 
آن است كه بر خالف انتظارات نه تنها مرغ ارزان نشد، بلكه در عمل 

مرغ ناياب شد.



چهره روزيادداشت

ايران به دنبال ساخت
 بمب اتمی نیست 

 رییس س��ابق س��ازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی با اشاره به 
فعالیت های هس��ته ای ایران گفت: مقامات ایران به دنبال ساخت 
بمب اتمی نیس��تند، بلكه با احتیاط به س��رعت در حال پیش��رفت 
نكتولوژی هسته ای خود هستند. مئیر داگان با توجه به روند تحوالت 
منطقه خاورمیانه اظهار كرد: پیش بینی می ش��ود كه ظرف س��ه تا 
پنج س��ال آینده خطرهای موجود در منطقه علیه اس��رائیل كمی 

كاسته شوند.

توجیه اقدامات خصمانه آمريکا
وزیر امور خارجه آمریكا در اظهاراتی در نشست آسه آن در كامبوج، 
 ادامه فش��ارها ب��ر ایران را ب��ه زعم خ��ود بهتری��ن راه نتیجه دادن 
تالش های دیپلماتیک دانست. هیالری كلینتون خواستار ادامه فشار 
 بر تهران شد تا در نتیجه آن، مذاكرات در موضوع هسته ای ایران از 
بن بس��ت كنونی خارج ش��ود. وی كه در نشست كش��ورهای عضو 
 آسه آن س��خنرانی می كرد، افزود: بهترین راه برای رسیدن به یک 
راه حل دیپلماتیک كه همه در پی آن هس��تیم، این است كه جامعه 
بین المللی یكپارچه باشد و فشارها بر ایران را كه باعث بازگشت این 

كشور به میز مذاكرات شد، ادامه دهند.

 حافظ منافع انگلیس 
در ايران تعیین شد

وزارت امور خارج��ه انگلیس روز پنجش��نبه در بیانیه اي اعالم كرد 
كه بخ��ش جدید حفاظ��ت از منافع انگیس در س��فارت س��وئد در 
تهران گش��ایش مي یابد. این بخش، خدمات اضطراري كنسولي را 
ارایه خواهد كرد و محافظ��ت از كاركنان و اموال س��فارت انگلیس 
در ایران را به عهده خواهد داش��ت. بنابر گزارش خبرگزاري رویترز، 
در بیانی��ه وزارت ام��ور خارجه انگلیس آمده اس��ت: ما س��ال هاي 
طوالني در ایران سفارت داشتیم و تمایل داریم در آینده نیز دوباره 
چنی��ن كاري را انجام دهیم، اما تا فرا رس��یدن آن زم��ان، از طریق 
 س��فارت س��وئد از حفاظت از منافع مان در تهران اطمینان حاصل 

خواهیم كرد.

 مصوبه کلیدی 
برای 11 وزارتخانه و سازمان

11وزارتخانه و سازمان شامل وزارتخانه های نفت، اقتصاد، صنعت، 
جهاد كشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان های مالیاتی، ثبت 
اسناد و صداوس��یما به همراه بانک مركزی و بانک ها در یک مصوبه 
12بن��دی موظف به حمایت از تولید ملی ش��دند. مجلس ش��ورای 
اسالمی در راستای تصویب قانون بودجه س��ال91 كل كشور بنا به 
پیش��نهاد دولت، بندی را در بودجه لحاظ كرده كه شامل 12بخش 
اس��ت و به طور ویژه به مس��أله تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه 

ایرانی می پردازد.

اختالف های ايران و عربستان از راه 
گفتگو و به نفع مسلمین حل شود

علی الریجانی ، رییس مجلس با تأكید بر این كه هیچ موضوعی نباید 
مانع روابط خوب بین ایران و عربستان باشد، گفت: اهمیت حجاز و 
عربستان برای ایران فراتر از كشورهای متعارف است و باید اختالف ها 
از راه گفتگو حل شود. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده كه رابطه 
كشورها با سرزمین حجاز و عربستان فراتر از یک روابط دیپلماتیک 
متعارف است. وی افزود: ما به س��وی مكه نماز می گزاریم، لذا هیچ 
موضوعی نباید مانع روابط خوب بین ایران و عربس��تان باشد و این 
موضوع، مس��أله ای مهم است؛ البته ممكن اس��ت اختالفاتی وجود 
داشته باشد، ولی نباید در روابط عبادی بین مردم ایران و مردم این 

سرزمین، سردی ایجاد كند.

دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی 
برنامه ای ندارد

رییس كمیسیون انرژی مجلس گفت كه دولت اعالم كرده كه برای 
اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ای ندارد.

مسعود میركاظمی، رییس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با فارس، اظهار داشت: اعضای كمیسیون انرژی برای مقابله 
با تحریم های نفتی مشورت ها و پیشنهادهای خود را ارایه می دهند 
و در این زمینه هم اكنون در حال فعالیت هس��تیم. وی در خصوص 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم گف��ت:  دولت اعالم كرده كه 
در این رابطه برنامه ای ندارد و كمیسیون انرژی هم در این خصوص 

جلسه ای با دولتی ها نداشته است.

ورق زدن صفحات سیاس��ی روزنامه های كشور طی روزهای 
اخیر، به خوبی نش��ان می دهد كه اكثر اح��زاب و گروه های 
سیاسی كشور در راستاي برنامه ریزي جدي براي حضور مؤثر 
در انتخابات ریاس��ت  جمهوري یازدهم و ش��وراهاي اسالمي،  
هم اندیش��ي و تعامل با كلیه احزاب و گروه هاي سیاسي را در 
دس��تور كار قرار داده اند. به نظر می رس��د كه حتی بعضی از 
محافل سیاس��ي و نامزدهاي این دوره از انتخابات با تش��كیل 
س��تادهاي انتخاباتي، فعالیت ها و رایزني هاي خود را ش��روع 

كرده اند. 
این نامزدهای احتمالی در حال حاضر تیم هاي فعالیت خود را 
تشكیل داده و با استان ها و شهرستان ها ارتباط برقرار كرده اند 
كه برگزاري نشست هاي مشترك دو و یا چندجانبه بین برخي 
نامزدها نیز از جمله فعالیت هاي آنها به ش��مار مي آید.در این 
می��ان، از اردوگاه اصولگرایان خبر می رس��د كه ه��ر كدام از 
احزاب، گروه ها و جریان ها،  ساز خود را براي ریاست جمهوري 

كوك مي كنند. ش��نیده   ها حاكی از این اس��ت كه پنج گزینه 
یعني محمدباقر قالیباف، محس��ن رضایي، عل��ي الریجاني، 
علي اكبر والیتي و سعید جلیلي براي ورود به عرصه انتخابات 

ریاست جمهوري یازدهم در حال رایزنی و فعالیت هستند. 
در همی��ن راس��تا، نشس��ت هاي مش��ترك دوجانب��ه 
و چندجانب��ه بین برخ��ي نامزدها نی��ز صورت گرفت��ه كه از 
جمل��ه آن گفتگوهایي بی��ن الریجان��ي، قالیب��اف و رضایي 
اس��ت. البته اصولگرای��ان امیدوارند كه ب��ا پادرمیانی بزرگان 
 اصولگ��را از جمله آی��ت اهلل مه��دوي كني، آی��ت اهلل یزدي و 
آی��ت اهلل مصباح یزدي، جریان��ات متعدد ای��ن جبهه دور هم 
جمع ش��وند و با یک نامزد در انتخابات حض��ور پیدا كنند، اما 
پیش بینی دبیركل جامعه اس��المی  مهندس��ین درباره نحوه 
حضور جریانات سیاسی در انتخابات آینده ریاست  جمهوری 
چیز دیگری اس��ت. محمدرضا باهنر، از چهره های ش��اخص 
اصولگرا پیش بین��ی كرده ك��ه رقابت ها در ای��ن انتخابات به 

صورت س��ه قطبی خواهد بود. به اعتقاد او، با توجه به این كه 
اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با دو گفتمان وارد شدند، 
شاید قدری س��خت باش��د كه این دو گروه بتوانند با هم برای 

انتخابات ریاست جمهوری به جمع بندی برسند.
با وجود ناكامی هایی كه اصالح طلبان در چند انتخابات اخیر 
تجربه كرده اند، اما آنه��ا نیز بیكار نیس��تند و رایزنی ها برای 
انتخاب كاندیدای اصالح طلب نیز در محافل سیاس��ی ادامه 
دارد. محمد عل��ی نجف��ی، از بنیانگذاران ح��زب  كارگزاران و 
رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی درباره انتخابات 
ریاست جمهوری آینده گفته كه بهتر است سه عنصر اصلی در 
جریان اصالح طلب یعنی خاتمی، نوری و موسوی خوئینی ها 
كه هر كدام نمایندگی یک یا چند گروه اصالح طلب را برعهده 
دارند، با یكدیگر به توافق برسند و مدیریت و رهبری این كار را 

در دوره بعد به عهده بگیرند. 
اما عباس عبدی، عضو ارشد جریان اصالحات با اظهار مخالفت 
با كاندیداتوری احتمالی خاتمی و عبداهلل نوری، گفته اس��ت: 
اصالحات خودرو نیس��ت كه بتوان هر روز برای آن راننده ای 
تعیین كرد. به نظر می رسد عبداهلل نوری نیز پس از انتقاداتی 
كه در م��ورد محمد خاتمی مط��رح كرد، چن��دان تمایلی به 
حضور در نقش رهبری سه گانه اصالحات نداشته باشد. همین 
تشتت آرا باعث شده تا اسامی زیادی به عنوان نامزد احتمالی 
پست ریاست جمهوری از میان اصالح طلبان مطرح شود. در 
این رابطه به جز عب��داهلل نوری و محمد علی نجفی، اس��امی 
محمدرضا عارف، كمال خرازی، اس��حاق جهانگیري، حسین 

كمالي و حبیب اهلل بي طرف نیز زیاد شنیده می شود.
به جز این دو جریان، از اصولگرایان دولت��ی یا جبهه پایداری 
 نیز اخب��ار متناقضی به گوش می رس��د. درحال��ی كه به نظر 
می رسید جبهه پایداری از كاندیداتوری حداد عادل حمایت 
كند، اسماعیل كوثری، نماینده مردم تهران خبر داده كه برنامه 

جبهه پایداری، حمایت از نامزدی سعید جلیلی است.
به هرحال آنچه از فضای كنونی سیاس��ی كش��ور اس��تنباط 
 می ش��ود، این اس��ت كه در هر ك��دام از جریانات سیاس��ی 
دو رویكرد همگرای��ی و واگرایی، به ش��كل همزمان در حال 
پیشرفت اس��ت. باید منتظر ماند و دید كه در آستانه دهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری طرفداران اتح��اد موفق 
به معرف��ی نامزدی واحد خواهند ش��د یا باز هم ش��اهد تكثر 

نامزدهای جریانات سیاسی خواهیم بود؟

افزايش فعالیت های انتخاباتی احزاب و جريانات سیاسی

همه برای یک نفر، یک نفر برای همه

از حزب فراگیر
اصولگرايان بی اطالعیم

پاسخ ايران به آمريکا 
درباره يک انتخاب 

دبیر كل ح��زب مؤتلفه اس��المی در واكنش به تش��كیل ح��زب فراگیر 
اصولگرایان توس��ط جامعه اسالمی مهندس��ین، گفت: در این خصوص 
هیچ رایزنی با مؤتلفه نش��ده و ما هدف جامعه اس��المی مهندسین را از 
تشكیل حزب فراگیر نمی دانیم. وی افزود: هیچ رایزنی در این خصوص با 
مؤتلفه صورت نگرفته و ما نیز نمی دانیم كه جامعه اسالمی مهندسین چه 
منظوری از تشكیل این حزب دارد و تاكنون چه تدابیری اندیشیده است. 
حبیبی همچنین در پاسخ به این سؤال كه آیا بین احزاب و تشكل ها برای 
ائتالف در انتخابات به خصوص اح��زاب جبهه پیروان خط امام و رهبری 
رایزنی هایی صورت گرفته است، تصریح كرد: هیچ بحث و تبادل نظری 

بین تشكل های سیاسی برای انتخابات انجام نشده است.

نماینده آمریكا در اقدامی غیرمعمول، طی س��خنانی واهی و بی اس��اس كه 
بی احترامی به نظر اكثریت اعضای سازمان ملل متحد محسوب می شود، در 
توجیه این كه انتخاب جمهوری اسالمی ایران به عنوان یكی از معاونان كنفرانس 
معاهده تجارت تسلیحات محكوم است، كشورمان را به فعالیت های غیرقانونی 
هسته  ای، ارسال سالح به حزب اهلل لبنان و سوریه و اختالل در صلح وامنیت 
بین المللی متهم كرد. در واكنش به این اظهارات، هیأت نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد با اعالم این كه ادعاهای آمریكا را شایسته 
پاسخ نمی داند، ضمن اشاره به اتهام نماینده آمریكا به ایران مبنی بر اخالل در 
صلح و امنیت جهانی، گفت: اما ما مایلیم با استفاده از این فرصت این سؤال را 

مطرح كنیم كه آیا ایران صلح دوست است یا آمریكا؟

درحالی که کمتر از يک سال به آغاز رياست جمهوری يازدهم باقی مانده، گروه های مختلف  مجید 
 سیاس�ی فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند. شواهد نش�ان می دهند که در جريان کافی

شکل گیری آرايش گروه های سیاس�ی، وحدت، به نگرانی مشترک هر دو جناح رقیب يعنی 
اصولگرايان و اصالح طلبان تبديل شده است.

علت مرگ عرفات اعالم شد
عبداهلل البش��یر، رییس كمیته پزش��كی تحقیق درباره 
مرگ یاسر عرفات در كنفرانس خبری در رام اهلل، نتیجه 
تحقیقات الجزیره را درباره این كه یاس��ر عرفات، رییس 
سابق تشكیالت خودگردان فلس��طین براثر مسمومیت 
در گذشته است، تأیید كرد. وی گفته است، بیمارستان 
فرانس��ه از ارایه اطالعات درباره مواد س��می در وس��ایل 
عرف��ات خ��ودداری كرد.ی��ادآور می ش��ود تحقیقات 
 نشان داده اس��ت بر روی لباس های یاس��ر عرفات ماده 
تشعشع زای پولونیوم وجود داش��ته و وی براثر این ماده 

سمی درگذشته است.

اذعان  انگلیس به نقض 
حقوق بشر در بحرين

وزارت خارج��ه انگلیس در گزارش��ی با اش��اره به تداوم 
س��ركوب اعتراضات مردمی و كش��ته ش��دن شماری از 
شهروندان بحرینی به دس��ت نیروهای رژیم آل خلیفه، 

از تداوم نقض حقوق بشر در این كشور ابراز نگرانی كرد.
وزارت ام��ور خارجه انگلیس با اش��اره ب��ه پایبند نبودن 
رژیم آل خلیفه به اقدامات قانونی در برخورد با معترضان 
بحرینی، اجرای اصالحات كامل در این كشور را خواستار 
 ش��د. قیام مردم��ی بحری��ن از فوریه س��ال 2011 ضد 
رژیم آل خلیفه آغاز شده و تا كنون در حمله نیروهای این 
رژیم با حمایت نیروهای اشغالگر عربستان، به معترضان 
بحرینی صدها نفر از انقالبیون كشته، زخمی و بازداشت 

شده اند.

اعزام 6 ناو جنگی روسیه
 به مديترانه

یک مقام ارتش روسیه اعالم كرد كه شش ناو این كشور 
به زودی وارد آب های مدیترانه خواهند شد. این نظامی 
كه نخواسته نامش فاش شود، اعالم كرده كه این مسأله 
ارتباطی به تحوالت س��وریه ندارد و مربوط به روز نیروی 
دریایی روسیه است. همچنین معاون نماینده روسیه در 
سازمان ملل در این باره گفته كه اقدام مسكو برای اعزام 
ناوهایش به مدیترانه نمایش قدرت نیس��ت و بسیاری از 
كشورها در منطقه مدیترانه دارای ناوگان و نیروی دریایی 
هستند. این اظهارات در ش��رایطی است كه طی یک ماه 
گذشته همزمان با افزایش تهدید  ناتو علیه دمشق، مسكو 

دو ناو جنگی خود را به بندر طرطوس اعزام كرده است.

آیت اهلل مهدوی كنی با تقدیر از تالش های ش��هرداری 
تهران در حوزه های متعدد ش��هری و دینی، گفت: بنده 
چندان موافق شهرداران قبلی تهران نبودم و حتی یكی 
از آنها را نفرین كردم. وی با بیان این كه این شهردار باعث 
ش��د تا تهران بیش از ظرفیت خود بزرگ شود، گفت: از 
همان دوره بود كه درختان س��بز ش��میران و خیلی از 

مناطق از بین رفتند و به جای آن، برج ها كاشته شدند.
رییس مجلس خبرگان ادامه داد: بر همین اساس است 
كه امروز تهران با مشكالت زیادی روبه روست. وی با بیان 
این كه در زمان محاكمه همان شهردار بحث دادن سكه 
 و ... در دادگاه مطرح شد، گفت: بنده همان موقع عنوان 
می ك��ردم كه ظلمی كه به ش��هر تهران ش��ده، بیش از 
همه این ها اهمیت دارد و ای كاش ب��ه این موضوع هم 
رسیدگی شود. رییس مجلس خبرگان رهبری در بخش 
دیگری از سخنانش با اش��اره به تحریم های نفتی علیه 
ایران، گفت: در چنین زمانی باید مردم و مسئوالن را به 
قناعت دعوت كنیم. مهدوی كنی با بیان این كه با رعایت 
قناعت می توانیم از شرایط تحریم به سادگی عبور كنیم، 
گفت: شرایط ما االن بسیار بهتر از شرایط دوران جنگ 
تحمیلی اس��ت و با كمی قناعت، می توانیم از تحریم ها 

گذر كنیم.

سفیر و نماینده دائم كش��ورمان فتوای رهبر معظم انقالب 
را در م��ورد حرام بودن س��الح ه��ای  هس��ته ای مبنای 
مناس��بی برای گام های متقابل از سوی گروه 1+5 دانست 
و گفت: این فتوا كه بس��یار مهم اس��ت، می تواند به عنوان 
گام جمهوری اسالمی ایران تعبیر شود و ما توقع داریم كه 
طرف مقاب��ل، گام خود را بردارد و حق ایران برای داش��تن 
برنامه صلح آمیز هس��ته ای را به رسمیت بشناسد. محمد 
خزاعی در خص��وص طرح موضوع غنی س��ازی20 درصد 
 در مذاك��رات اف��زود: همان طور ك��ه می دانی��د، موضوع 
غنی سازی20 درصد اولین پیشنهاد غرب و به نوعی سومین 
بند در پیش��نهادات ایران بوده و همچنین تأمین سوخت 
رآكتور تحقیقاتی تهران نیز مطرح است. این ها موضوعاتی 
است كه می تواند مورد بحث قرار گیرد و از روی میز برداشته 
نشده اند. موارد دیگری هم هستند كه قابل مذاكره اند؛ من 
مأیوس نیس��تم. محمد خزاعی در خصوص پیش��نهادات 
متقابل غرب در مذاكرات برای آمادگی ارائه قطعات یدكی 
هواپیماهای مسافر بری به ایران، به طور كلی اقدام غرب را 
برای انجام ندادن این موضوع، سؤال برانگیز دانست و گفت: 
این ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات یک اقدام غیر بشری 

علیه ملت ایران است و از ابتدا غلط بوده است.

حسن عباسی، رییس مركز دكترینال امنیت بدون مرز گفت: 
هر جنگی كه ناتو علیه سوریه به پا كند، سوریه به جای مقابله 
با ناتو می تواند با چند موشک اس��كات و دیگر تسلیحاتش 
طی یک روز، اسرائیل را دچار مشكالت اساسی و فروپاشی 
كند. عباسی ادامه داد: اولین موج بیداری اسالمی در جهان 
در ایران بود. دومین موج آن در لبنان و فلسطین بود و موج 
سوم هم در 12 كشور عربی رخ داد؛ پس طبق نظرات آمریكا 
و غرب باید به سمت موج س��وم تاخت. رهبر معظم انقالب 
سال گذشته اش��اره به موج چهارم كردند كه در اروپا شكل 
می گیرد و موج پنجم هم كه ش��هریور سال گذشته موجب 
شكل گیری جنبش وال استریت ش��د كه تا متن خود كاخ 
 سفید هم پیش رفت. این استراتژیست گفت: می خواهم به 
به همكاران استراتژیستمان در آمریكا بگویم كه قصد دارید 
با تروریسم عریان و خشونت علنی در سوریه انقالب كنید! 
بزرگ ترین اشتباه استراتژیک ش��ما این بود كه با خشونت 
علنی شروع كردید و وهابیت و طالبان را به صحنه آوردید. 
در هیچ بزنگاه تاریخی س��راغ نداریم ك��ه وهابیت و طالبان 
علیه اسرائیل عمل كرده باش��ند، اما در حال حاضر حضور 

پررنگشان را در ناآرامی های سوریه شاهدیم.

كاظ��م جالل��ی، ریی��س مرك��ز پژوهش ه��ای مجلس 
 ش��ورای اس��المی با ابراز بی اطالعی از نشس��ت مشترك 
دو فراكسیون اصولگرای مجلس )فراكسیون اصولگرایان و 
اصولگرایان رهروان والیت(، اظهار داشت: پس از انتخاب 
هیأت رییس��ه های هر دو فراكس��یون، برنامه ریزی های 
الزم ب��رای برگزاری نشس��ت های مش��ترك میان هیأت 
رییس��ه های دو فراكس��یون به منظور تصمیم گیری های 
جمعی انجام خواهد شد. وی افزود: در انتخابات كمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی، بنا بر این است كه دو فراكسیون 
لیس��ت واحدی را ارایه كرده و در مجلس كس��انی كه در 
جبهه اصولگرایی صالحیت بیش��تری ب��رای عضویت در 
این كمیسیون داش��ته باش��ند، انتخاب خواهند شد. وی 
علت تأخیر در تأسیس این كمیسیون را ایجاد هماهنگی 
می��ان دو فراكس��یون اصولگ��رای مجلس دانس��ت. این 
عضو كمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
همچنین گفت: اصولگرایان مجلس چه در قالب فراكسیون 
اصولگرایان ره��روان والی��ت و چه در قالب فراكس��یون 
اصولگرایان، دارای مش��ی اصولگرایی بوده و وجود برخی 
اختالف س��لیقه ها نیز امری طبیعی اس��ت، اما نكته مهم 
این اس��ت كه نباید این اختالف نظرها و اختالف سلیقه ها 

برجسته شود.

انرژی هسته ای بین المللجامعه مجلس

موافق شهرداران قبلی 
تهران نبودم

 غنی سازی 20 درصد 
قابل مذاکره است 

جنگ در سوريه باعث 
نابودی اسرائیل می شود

نشست 2 فراکسیون 
اصولگرای مجلس 

اخبار کوتاه

خبر بین الملل

جهان اسالم يکی از قطب های 
آينده است

علی اکبر والیتی

یک رغبت عمومی در بین ملت های اس��المی برای ایجاد همبس��تگی 
 اس��المی با محوریت جمهوری اس��المی ایران وجود دارد و می ش��ود 
پیش بینی كرد كه یكی از قطب های جه��ان چند قطبی آینده، قطب 
جهان اسالم خواهد بود. بیداری اس��المی به معنی بازگشت مسلمانان 
به عزت تضعیف شده خود و به عبارتی بازگشت مسلمانان به خویشتن 
اسالمی خویش است. اولین كشوری كه در كل جهان اسالم برای رهایی 
از قید انواع استعمار پیش قدم 
شد ایران بود. بیش از 33 سال 
از انق��الب ای��ران م��ی گذرد. 
تجربیات ارزشمندی داشتیم 
و هم اكنون قدرت اول منطقه 
هستیم و كش��ورهایی كه در 
 آنها انقالب شده است، پنهان 
نمی كنند كه ایران الگویی در 

این انقالب ها بوده است.
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امیدوار رضایی معاون قوانین رییس مجلس شد

علی الریجانی در حكمی، امیدوار رضایی میرقائد را به عنوان معاون قوانین مجلس ش��ورای اسالمی 
منصوب كرد. امیدوار رضایی، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در دوره های پنجم ، ششم ، هفتم و 

هشتم بوده است.
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 بهره برداری از تقاطع غیر هم سطح 
نهم دی

 معاون عمرانی شهرداری اصفهان از بهره برداری از میدان و تقاطع 
غیرهم س��طح نهم دی در هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه با 
هزینه ای بالغ بر 183 میلیارد ریال به بهره برداری رسمی می رسد.

علیرضا قاری قرآن با بیان این مطلب، اظهار داش��ت: پروژه میدان و 
تقاطع غیر همس��طح نهم دی )قائمیه( با 183 میلیارد ریال هزینه 
 اجرایی، آزاد س��ازی و هزینه جابه جایی تأسیسات شهری در مدت

 ۹ ماه احداث شده است. 

 فرصت سه ماهه اصفهان 
برای جايگزين کردن سوخت مازوت 
جواد نصیری، مدیر دفتر زیس��ت توده س��ازمان انرژی های نو ایران 
گفت: دولت اس��تفاده از انرژی های نو را در هش��ت کالنشهر کشور 
ابالغ کرد. وی  اظهار کرد: بر اساس این ابالغیه، در هشت کالنشهر از 
انرژی های نو استفاده می کنند و در اطراف شهرها نیز تا حد امکان از 

گاز طبیعی استفاده می شود. 
وی با بیان این که در نیروگاه اصفهان از س��وخت مازوت اس��تفاده 
می شود، تأکید کرد: تحقیقات نش��ان می دهد که حدود 15درصد 
از آلودگی ش��هر اصفهان مربوط ب��ه همین نیروگاه اس��ت.نصیری 
اضافه کرد: این هش��ت کالنش��هر به مدت س��ه ماه فرصت دارند تا 
 ساز و کارهای اجرایی خود را آماده کنند تا در سال جاری این طرح 

اجرایی شود.

 300 حافظ قرآن به مجموعه 
آموزشی اصفهان می پیوندند

سید مجید عاملیان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
سال تحصیلی آتی حدود 300 نفر از حافظان و قاریان برجسته قرآن 
به نظام آموزشی اس��تان وارد می ش��وند که این افراد به صورت کار 
معین و قراردادی در سیس��تم آموزش و پ��رورش فعالیت می کنند.

وی با بیان این که 400 مدرسه قرآنی در نوبت بعدازظهر و به صورت 
فوق برنامه در استان فعالیت می کنند، ادامه داد: سال تحصیلی آتی 
نیز حدود 80 مدرس��ه قرآنی به صورت تخصصی در سراسر استان 

راه اندازی می شوند.

تب کريمه کنگو را جدی بگیريد 
سیدرضا موسوی، مس��ئول اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی اداره 
کل دامپزشکی اصفهان گفت: در صورتی که گوشت خریداری شده 

24 ساعت در یخچال بماند، تهدید تب کریمه کنگو را رفع می کند.
به گفته وی، در حال حاضر 32 کش��تارگاه در سطح استان اصفهان 
موجود اس��ت که کمتر از انگش��تان دس��ت مجهز به یخچال های 
 سرمایش��ی هستند و این س��بب ش��ده که نتوانیم به راحتی مسأله 

تب کریمه کنگو را کنترل کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز کشتارگاه ها به یخچال مجهز 
نیستند، ادامه داد: شهرداری متولی اصلی این امر است و ما تنها یک 
ناظر بر امر بهداشت کشتارگاه ها هستیم که با قرار دادن یک مسئول 
فنی در کشتارگاه ها، این کار را به انجام رساندیم. موسوی خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که در ش��هرداری ها اراده ای برای اصالح کشتارگاه ها 
نباش��د، من به عنوان یک ناظ��ر نمی توانم 32 مرک��ز را به تعطیلی 
 بکش��انم، اما اگر دوس��وم از این کش��تارگاه ها اصالح شود، می توان 

یک سوم دیگر را تعطیل کرد.

 جای خالی فرزندان طالق 
در حمايت های مسئوالن 

ف��ردا روز بهزیس��تی و تأمی��ن  سمیه 
اجتماعی نامگذاری ش��ده است.آخشی 

ای��ن روز بهان��ه ای اس��ت برای 
سازمان بهزیستی در سراس��ر کش��ور که با افتتاح مراکز 
مختلف و ط��رح های  متعدد، فرصتی ب��رای  بهتر زندگی 
کردن افرادی که گرفتار آس��یب های اجتماعی هس��تند 
فراه��م آورد. در میان همه ای��ن طرح ه��ا و افتتاح مراکز 
مختلف که بیش��تر هم حول محور اعتیاد هس��تند، نباید 
فراموش کرد که آس��یب های اجتماعی اگر چه در زمینه 
اعتیاد پررنگ تر از همه مسائل در جامعه  کنونی مان دیده 
می شود، ولی برخی از افراد هم هستند که در صورت توجه 
به وضعیتش��ان و فراه��م ک��ردن امکانات ب��رای آنان، به 

بزهکاران اجتماعی تبدیل نمی شوند.
کودکان طالق نمونه ای از این افراد هستند که به علت از 
هم پاشیدگی کانون خانواده، می توانند هر یک بزهکارانی 
بالقوه باشند، این در حالی است که بسیاری از این کودکان 
قربان��ی اعتیاد یک��ی از والدین هم هس��تند و طبیعتا اگر 
توان نگهداری در فضایی سالم برای آنان فراهم نشود، هر 
کدام از آنها می توانند به بزهکار در جامعه تبدیل ش��وند.

هم اکنون مراکز نگهداری قربانیان آسیب های اجتماعی 
 در بهزیس��تی بیش��تر متعلق به کودکان بد سرپرس��ت، 
بی سرپرست و بچه های فراری است، ولی به نگهداری این 
کودکان به علت داشتن سرپرست، در قانون چندان توجهی 
نشده است.مسأله اینجاس��ت که برخی اوقات والدین این 
کودکان هیچ صالحیت��ی برای نگه��داری از آنها ندارند و 
 همین موضوع خ��ود باعث برخی دیگر از آس��یب ها مثل 
کودک آزاری هم می ش��ود. بر اس��اس آخری��ن آمارهای 
ثبت احوال در دی م��اه، 12 ه��زار و 855 واقعه طالق به 
ثبت رس��یده که نس��بت به آذرماه، یک هزار و 326 مورد 
 افزایش داش��ته اس��ت. اس��تان های خراس��ان رضوی با 
ی��ک ه��زار و 368 ، ف��ارس ب��ا 808، اصفهان ب��ا 727 و 
خوزستان نیز با 602 مورد طالق ثبت شده، بعد از استان 
تهران در رده استان های پر طالق قرار گرفته اند. چندي 
پیش فرماندهي انتظامي شهرستان مشهد هم اعالم کرده 
بود: بخش اعظم جرایم توس��ط گروه هاي سني 15 تا 30 
 سال انجام مي شود که بیش��تر آنان یکي از والدین خود را 
به عنوان سرپرست نداشته اند. با توجه به همه این موارد، 
بهتر اس��ت بهزیس��تی فکری اساس��ی برای جلوگیری از 

آسیب های احتمالی این قشر از جامعه بکند.

کودک سه ساله اصفهانی، قربانی تازه کودک آزاری کرمی رفت؛ آقاخانی رسما فرمانده انتظامی می شود
س��ردار آقاخانی دوش��نبه هفته جاری به عن��وان فرمانده 
انتظامی اس��تان اصفهان معرفی و جایگزین س��ردار کرمی 
خواهد شد. به دنبال جدایی س��ردار حسن کرمی از سمت 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، فرمانده جدید این استان 
مشخص شد. س��ردار عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری جایگزین سردار کرمی خواهد 
شد. طبق آخرین اعالم، دوشنبه هفته جاری مراسم معارفه 

رسمی وی در اصفهان انجام خواهد شد.

  گفتنی اس��ت، س��ردار حس��ن کرم��ی ک��ه رویکردهای 
فرهنگ محورش همواره مورد توجه بوده است، از این پس 
در جایگاه فرماندهی یگان ویژه ناجای کش��ور مش��غول به 
 خدمت خواهد شد. الزم به ذکر است سردار آقاخانی دو سال

قبل در اس��تان اصفهان به عنوان مع��اون هماهنگ کننده 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان مش��غول ب��ه فعالیت 
 بود ک��ه پ��س از آن، به عن��وان فرمان��ده انتظامی اس��تان 

چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

 با شکس��تن حریم کودک آزاری، دختر بچه س��ه س��اله ای 
قربانی ضرب و ش��تم و موارد ب��ی بند و باری اخالقی ناش��ی 
از اعتیاد ش��د. به گزارش فارس از اصفهان، طی گزارش��ی به 
 دفتر خبرگزاری مبنی بر کودک آزاری ش��دید دختر بچه ای 
س��ه س��اله، پیگیری هایی در این خصوص صورت گرفت که 
مشخص شد این کودک س��ه س��اله به نام »س. کریمی« در 
 یکی از بیمارس��تان های اصفهان در بخش جراحی  بس��تری 

شده است.

برای جویا شدن این واقعه، به بیمارستان مربوطه مراجعه شد 
که البته از سوی مسئوالن بیمارس��تان درخواست شد که نام 
بیمارستان فاش نش��ود. از نکات قابل توجه این کودک آزاری 
عالوه بر ضرب و شتم شدید، مواردی دال بر تجاوز هم گزارش 
شده است که از س��وی مس��ئوالن مربوطه هنوز قطعیت آن 
معلوم نیست و پزشکی قانونی باید آن را تأیید کند. مددجوی 
این کودک در مورد این اتفاق گفت: گویا مادر این دختر بچه 

مصرف کننده مواد مخدر بوده است.

هشدار پیگیری

گشتی در اخبار 

گروه شهر- در پی کاهش حجم آب زاینده رود و خشکسالی استان 
اصفهان، اس��تاندار تصمیمات تازه ای گرفت، به همین منظور برای 

استفاده بهینه از منابع انرژي، ساعت کاري ادارات تغییر کرد.
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تانداراصفهان  در جلسه شوراي مدیریت 
بحران اس��تان که به منظور مدیریت بهینه مصرف آب و برق برگزار 
شد، گفت: از ش��نبه 24 تیر به مدت یک هفته س��اعت کاري ادارات 
شنبه تا چهارش��نبه از س��اعت6:30 تا13:30 و پنجشنبه از ساعت 
6:30 تا 12 است. ذاکر اصفهاني افزود: مدیران دستگاه هاي اجرایي 

موظف ب��ه برنام��ه ریزي در 
جهت کاهش مص��رف آب و 
برق هس��تند و براي جبران 
کس��ر س��اعت کاري نی��ز از 
طری��ق دورکاري کارمندان 
اقدام کنند. وي گفت: تغییر 
س��اعات کاري ادارات در ماه 
مبارک رمضان متعاقبا اعالم 

مي شود.
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خبر روز 
پرداخت مستمري به مددجويان کمیته امداد 

محمود جاللی، مدیرکمیته ام��داد امام خمینی)ره( خوروبیابانک گفت: در س��ه ماهه اول 
امسال۹10 میلیون و3۹0 هزار ریال مستمری به 530 خانوار تحت پوشش کمیته امداد این 

شهرستان پرداخت شده است.
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اتوبوسرانی بدقولی های دولت را به گوش نمايندگان 
مجلس برساند

نیره اخوان، نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا تأکید بر ای��ن که دول��ت متعهد ب��ه پرداخ��ت یارانه بلیت 
اتوبوسرانی هاست، گفت: اتوبوسرانی اصفهان باید با نمایندگان 
مجلس رایزی های الزم را در مورد یارانه بلیت اتوبوسرانی انجام 
بدهد. وی افزود: در صورتی که اتوبوسرانی اصفهان این موارد را به 
گوش نمایندگان مجلس برساند، به پیگیری مطالبات اتوبوسرانی 
از دولت می پردازیم و با انجام اقدامات الزم مشکالت موجود در 

این زمینه را برطرف می کنیم.
اما بنا به گفته بسیاری از مس��ئوالن و مدیران شهری اصفهان، 
تمام این موارد و مشکالت به گوش نمایندگان مجلس رسیده 
که با این وج��ود هم خبری از یارانه بلیت اتوبوس��رانی اصفهان 

نشده و دولت با بدقولی های خود، تنها باری به بار های قبلی این 
ناوگان اضافه کرده اس��ت و در صورت ادامه یافتن این روند، در 
سال جاری ناوگان اتوبوسرانی اصفهان هر روز و هر روز بدهکار تر 
از گذشته می ش��ود. س��ید عباس روحانی، مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان این که سهم دولت در 
سال13۹0 برای بلیت اتوبوس های اصفهان 28 میلیارد تومان 
بوده، گفت: دولت در س��ال گذش��ته به تعهدات خود در مقابل 
اتوبوسرانی اصفهان به صورت کامل عمل نکرده است. بنا به گفته 
وی، دولت در سال گذشته تنها یک چهارم از سهم خود را برای 
بلیت اتوبوس های اصفهان پرداخت کرده و در حال حاضر پرونده 
یارانه بلیت اتوبوس های اصفهان در س��ال گذش��ته بسته شده 
است؛ زیرا مهلت دولت برای پرداخت بلیت اتوبوس های اصفهان 
تا تیرماه جاری بود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

و حومه اعتقاد دارد: البته با بسته ش��دن پرونده سال گذشته، 
پرونده سال 13۹1 برای بلیت اتوبوس های اصفهان باز می شود 
و سهم تعیین ش��ده برای دولت در بودجه س��ال جاری نیز 28 
میلیارد تومان است. وی با بیان این که به صورت قطعی در سال 
 جاری نیز یارانه بلیت اتوبوس ه��ای اصفهان روندی متفاوت تر

از سال گذشته ندارد، افزود: اما به هر حال دولت باید به تعهدات 
خود در راستای پرداخت یارانه بلیت اتوبوسرانی ها عمل کند ؛ 
زیرا پرداخت نش��دن یارانه دولتی تنها به اتوبوسرانی اصفهان 
اختصاص ندارد و تمام اتوبوس��رانی های کش��ور با بدقولی های 
دولت در این زمینه مواجه ش��ده اند. به اعتقاد روحانی، ش��انه 
خالی کردن دولت از تعهداتش در راستای پرداخت یارانه بلیت 
اتوبوسرانی، بدهکار تر شدن این ناوگان را به دنبال دارد؛ زیرا در 
حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان برای بیمه نیرو های خود 
حدود 38 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. 
وی با اشاره به این که اتوبوسرانی و شهرداری به تنهایی قادر به 
پرداخت بدهکاری های این ناوگان نیستند، تأکید کرد: دولت با 
عمل نکردن به تعهدات خود، اجازه کاهش بدهکاری های این 
ناوگان را نمی دهد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان این که برای افزایش بلیت اتوبوس های اصفهان 
تابع سیاست های دولت و شورای شهر هس��تیم، ادامه داد: بار 
هزینه های اتوبوس��رانی اصفهان همچنان به دوش شهرداری 
است و در حال حاضر این ناوگان برای افزایش بلیت اتوبوس ها 
تصمیمی ندارد. به اعتقاد وی، در حال حاض��ر منابع درآمدی 
 ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان جوابگوی بدهی هایش نیس��ت و 
به عبارتی درآمد ها و هزینه های این ناوگان با یکدیگر همخوانی 
ندارد و درآمد این ناوگان حتی جوابگ��وی هزینه های جاری و 
روزمره اتوبوسرانی نیست. روحانی با بیان این که تمام مکاتبات 
در راس��تای یارانه بلی��ت اتوبوس های اصفهان ب��ا نمایندگان 
مجلس و مسئوالن استانی، شهری و کش��وری صورت گرفته، 
بیان داشت: اما این مکاتبات به صورت عملی رسیدگی نشده و 
تنها در حد صحبت و وعده و وعید باقی مانده است. به گفته وی، 
دولت تا تیرماه سال آتی برای پرداخت یارانه اتوبوسرانی اصفهان 
فرصت دارد و نباید با بدقولی های خود در این زمینه، بیش از این 

هزینه های این ناوگان را افزایش بدهد.
اتوبوسرانی اصفهان همچنان منتظر عملیاتی شدن وعده های 
دولت در راستای پرداخت یارانه بلیت اتوبوس هاست، اما پرداخت 
نشدن یارانه بلیت اتوبوس های اصفهان در سال گذشته  حاکی از 

ادامه یافتن این روند در سال جاری است.

باز هم دولت شانه خالی کرد

يارانه بلیت اتوبوس در ايستگاه اول ماند

با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، وعده هايی از سوی مسئوالن باالدستی برای کمک به بخش  پروين 
حمل و نقل عمومی مطرح شد و بر اين اساس، مقرر شد که يک سوم از بلیت اتوبوس ها توسط احمدی 

دولت، يک سوم توسط شهرداری و يک سوم ديگر آن نیز توسط مردم پرداخت شود، اما بنا به 
گفته مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، در اين میان تنها شهرداری است که بار هزينه های اين 
ناوگان را به دوش می کش�د. در حال حاضر پرونده يارانه بلیت اتوبوس های اصفهان برای سال 1390 بسته شده و 

دولت در سال 1390 تنها يک چهارم از سهم خود را برای بلیت اتوبوس های اصفهان پرداخت کرده است.

 ساعت کاری ادارات اصفهان 
کاهش يافت 

 درحالی که بوی نامطب��وع تصفیه خانه جنوب ش��رق اصفهان با 
خشک شدن رودخانه چندین برابر شده و منجر به گالیه ساکنان 
آبشار سوم و شهید کشوری شده است، عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان از استفاده پساب این تصفیه خانه برای آبیاری محصوالت 
کش��اورزی این محدوده س��خن به میان می آورد و می گوید: این 
پساب، سالم بودن این محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرارداده 
است. خشک شدن زاینده رود برای ساکنان جنوب شرق اصفهان 
به دلیل وجود تصفیه خانه در این محدوده، با ایجاد بوی تعفن بسیار 
 آزاردهنده است، این در حالی است که سبزیجات و صیفی جات در 
پایین دس��ت با پس��اب این تصفیه خانه س��یراب می شود. یکی 
از کش��اورزان جنوب ش��رق اصفهان می گوی��د:  هنگامی که آب 

نیس��ت، ناچاریم از پساب فاضالب اس��تفاده کنیم. اکبر محمدی 
ادامه می دهد: وقت��ی آب در زاینده رود جاری اس��ت، غلظت این 
پس��اب کمتر اس��ت و حتی بوی نامطب��وع از این تصفی��ه خانه با 
جریان آب بس��یار کمتر می ش��ود. یک��ی دیگر از کش��اورزان که 
اطالعات بیش��تری دارد، می گوید: از س��ال 1385 ت��ا کنون در 
چند نوبت مس��ئوالن از ح��ذف آبیاری س��بزیجات ب��ا فاضالب 
س��خن گفته اند، اما هرسال با خشک ش��دن زاینده رود مجبوریم 
از پساب تصفیه خانه جنوب ش��رق برای محصوالت خود استفاده 
کنی��م. او ادام��ه می دهد: کش��اورزان جن��وب ش��رق از این پس 
 به خاطر کمب��ود آب، م��زارع خود را با پس��اب فاض��الب آبیاری 
می کنند و این باعث می ش��ود س��بزیجات و صیفی ج��ات با آب 

آلوده و پس��اب فاضالب تولید شوند. عضو ش��ورای اسالمی شهر 
 اصفهان ب��ا تأکید ب��ر لزوم جاب��ه جای��ی تصفیه خان��ه فاضالب 
جنوب ش��رق می گوید: الزم اس��ت این تصفیه خانه ب��ه خارج از 
محدوده ش��هر انتقال یابد، اما هنوز به نظر می رس��د بودجه ای از 
س��وی ش��رکت آب و فاضالب برای این مهم اختصاص داده نشده 
است. وحید فوالدگر با اش��اره به این که با خشک شدن رودخانه، 
 بوی تعفن از تصفیه خانه فاضالب ش��رق چند برابر ش��ده اس��ت، 
می افزای��د: در منطقه مس��کونی معضالت دیگ��ری نظیر امکان 
آلودگی آب زاین��ده رود و ایج��اد خطرات زیس��ت محیطی برای 
مناطق پایین دس��ت را نیز به وجود آورده اس��ت. وی با اش��اره به 
این که این بوی نامطبوع با افزایش گرمای هوا ش��دت بیش��تری 

 به خود گرفت��ه و گاه ت��ا حدی غیرقاب��ل تحمل می ش��ود، ادامه 
می دهد: خانوارهای واحدهای مسکونی نواحی این تصفیه خانه به 
خصوص ساکنین شهرک شهید کشوری، از این موضوع گالیه شدید 
دارند. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که روستاهای 
 الحاقی در این محدوده نیز از این موضوع ش��اکی هس��تند، اضافه 
می کند: ساکنان این روس��تاها نیز درخواست انتقال تصفیه خانه 
فاضالب از این مکان را دارند. وی با اش��اره به ورود مواد شیمیایی 
در فاضالب اصفهان تصریح می کند: محصوالت کشاورزی که بعد 
از تصفیه خانه جنوب ش��رق قرار دارند، به دلیل استفاده از پساب 
فاضالب آلوده است و س��الم بودن این تولیدات کشاورزی را تحت 

تأثیر قرار داده است.

در شهر چه می گذرد؟

محصوالت کشاورزی با چاشنی پساب تصفیه خانه

فرودگاه اصفهان  فرودگاه استاندارد 
بین المللی  شد

    گروه ش�هر - نیکزاد، وزير راه و شهرسازی گواهینامه استاندارد بین المللی 
فرودگاهی را به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اعطا کرد. وی همچنین  با حضور 
در شهرستان گلپايگان، قطعه نخست باند دوم گلپايگان � موته را افتتاح کرد. 
هدف از اجرای اين پروژه، رفع نقاط پرحادثه و ايجاد تردد ايمن و روان با توجه به 
احداث باند دوم در راستای سیاست اداره کل مبنی بر اتصال مراکز شهرستان به 
مرکز استان به صورت بزرگراهی بوده است. همچنین طول اين پروژه 17 کیلومتر 
با دوربرگردان های آن و به عرض 11/5 متر است که عملیات خاک برداری آن در 
وسعت 66 هزار و 750 مترمربعی صورت گرفته است. حجم عملیات خاکريزی اين 
طرح، 76 هزار و 500 مترمکعب بوده و اعتبارات اين طرح از محل اعتبارات ملی و 
میزان شش میلیارد تومان تأمین شده است. نیکزاد همچنین در حاشیه مراسم 
بهره برداری از پروژه به سازی و روکش باند 26 چپ، 08 راست و تاکسی وی های 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی، به دلیل رعايت مباحث بین المللی و با توجه 
به لزوم تطبیق قوانین و مقررات اين فرودگاه  با مقررات بین المللی فرودگاه های 

جهان، گواهی استاندارد را به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اعطا کرد.

 افتتاح 100 هزار واحد مسکوني مهر 
در اصفهان تا پايان امسال 

  گروه شهر- وزير راه وشهرس�ازي گفت: امسال 100 هزار واحدمسکوني 
مهر در استان اصفهان افتتاح مي شود.

نیکزاد در سفرپنجش�نبه خود به اصفهان، افزود: از اين تعداد 9 هزار واحد 
در روس�تاها وبقیه درشهرهاي جديد  بهارس�تان، مجلسي و فوالدشهر به 
 بهره برداري مي رس�د. وزير راه وشهرس�ازي با بیان اين که تاکنون حدود 
62 هزارواحدمس�کن مهر در اس�تان اصفهان به بهره برداري رسیده است 
تصريح کرد: از مجموع اين تعداد مس�کن مهر32هزار واحدمس�کوني در  
روستاها و 30 هزار واحدمسکوني در ش�هرها به بهره برداري رسیده است. 
نیکزاد بااشاره به آغاز  س�اخت 222 هزارو 327 واحدمس�کن مهر در اين 
استان در دولت نهم ودهم اظهارد اشت: براي بهره برداري از اين واحدها در 
شهرها وروستاها بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه  

اختصاص يافته است.
نیکزادگفت: س�ال آينده نیز60 هزار واحد باقیمانده به متقاضیان مس�کن 

مهر واگذار مي شود.

 فرودگاه اصفهان به جرگه فرودگاه های اختصاصی کشور می پیوندد
  مدیرکل فرودگاه شهید بهش��تی اصفهان گفت: در صورت پرداخت و اجرایی 
شدن مصوبه عوارض توسط مسافران سه فرودگاه کشور از جمله اصفهان، شیراز 
و تبریز به جرگه فرودگاه های اختصاصی کش��ور اضافه می شوند. علی قاسم زاده 
اظهار داشت: استفاده از قیر پلیمری عالوه بر این که دوام آسفالت را افزایش داده 

و از ترمیم مجدد آن می کند.

اختصاص 95میلیارد ريال برای تکمیل بیمارستان منظريه خمیني شهر 
  وزی��ر راه و شهرس��ازی در بازدی��د از بیمارس��تان160 تختخواب��ی در حال 
س��اخت منظریه خمینی ش��هر، گف��ت: این می��زان اعتب��ار از مح��ل اعتبارات 
مل��ی و مهر ماندگارتأمین ش��ده اس��ت. س��اخت بیمارس��تان منظریه ازس��ال 
 1370 آغ��از ش��ده و تاکنون  ب��راي این بیمارس��تان ب��ا 70 درصد پیش��رفت، 

76 میلیارد ریال هزینه شده است.
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 رشد اقتصادی ايتالیا امسال 
به منفی 2/4 درصد می رسد

رییس فدراس��یون اتحادیه های کارگری ایتالیا هش��دار داد، رش��د 
اقثصادی این کشور در سال 2012 با افت 4/2 درصدی روبه رو خواهد 
ش��د. بر اس��اس گزارش وی، برخی آمارهای رسمی منتش��ر شده از 
 سوی دولت ایتالیا کاهش رش��د اقتصادی این کشور را در سال جاری 

1/2 درصد پیش بینی کرده اند.

سبقت يورو از دالر و پوند در ارزانی
 طی معامالت هفته گذش��ته بازارهای داخلی، قیمت ارز، طال و سکه 
سیر نزولی را طی کرد. هر چند در میانه هفته نرخ دالر تا 1883 تومان 
و بهای هر قطعه تمام سکه طرح جدید تا 699 هزارتومان پایین آمد، 
ولی در روزهای پایانی هفته، قیمت ها قدری افزایش یافت که این رشد، 

نتوانست مانع ثبت سیر نزولی قیمت ها شود.

 بحران جهاني خريد مسكن
 مطالعه اي توس��ط یك محقق انگلیس��ي درباره چالش هاي مشترك 
کشورها در بخش مسکن انجام و نتایج آن اخیرا در دانشگاه آکسفورد 
تشریح شده اس��ت. این مطالعه تأکید مي کند: معضل جهاني ناتواني 
قدرت خرید مسکن عمال از سال 2008 به بعد نمایان شد که اثر منفي 
پرداخت انبوه تسهیالت خرید مسکن توس��ط بانك هاي آمریکا روي 
اقتصاد این کش��ور در آن س��ال به اوج رسید و مؤسس��ات پولي سایر 
کشورها پرداخت وام را متوقف کردند. اغلب کشورها همچنین تمایل 
دارند خانه هایش��ان را مدام خرید و فروش کنند ت��ا از افزایش قیمت 

سود ببرند.

توزيع ساالنه بیش از 16 میلیارد 
مترمكعب گاز طبیعی در اصفهان

مرتضی طغیانی، مدیر عامل شرکت گاز اصفهان با بیان این که استان 
اصفهان س��االنه بیش از 16 میلی��ارد متر مکع��ب گاز طبیعی توزیع 
می کند، اظهار داشت: این استان با دارا بودن 104شهر و گازرسانی به 
یکصد ش��هر آن، باالترین میزان توزیع گاز در سطح کشور را داراست.

وی با بیان این که گاز رسانی به روستاها یکی از اولویت های مهم این 
شرکت اس��ت، گفت: تاکنون بیش از950 روستا گازدار شده و بیش از 

250 روستا نیز در دست اقدام است.

واريز سود افزايش تولید نفت 
به حساب مردم

 معاون وزیر نفت از تعریف یك بسته جدید سرمایه گذاری برای واریز 
سود مس��تقیم افزایش تولید نفت به حس��اب مردم و سرمایه گذاران 
بخش خصوص��ی خبر داد و اعالم ک��رد: ب��ه زودی قراردادهای جدید 
خدماتی با بخ��ش خصوصی در صنعت نفت امضا می ش��ود. قلعه بانی  
با اعالم این که از طراحی یك بس��ته جدید س��رمایه گذاری در بخش 
باالدستی صنعت نفت شامل زنجیره اکتشاف، تولید و توسعه نفت به 
منظور مشارکت حداکثری مردم خبر داد و افزود: بر اساس اهداف قانون 
برنامه پنجم توسعه، تولید نفت و گاز بعد از تولید در اختیار شرکت نفت 
قرار می گیرد که از این پس تمام��ی بخش ها را به مردم واگذار کنیم و 
درصدی از درآمد را بابت سرمایه گذاری ها در طول دوره بهره برداری 

به آنها واگذار می کنیم.

     ممنوعیت واردات
500 رديف تعرفه ای

مدیرکل دفتر مق��ررات واردات و ص��ادرات وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت با اشاره به این که بر اساس نامه وزیر جهاد کشاورزی، واردات 
250 ردیف تعرفه ای همچون میوه ممنوع شده است، گفت: با موافقت 
وزارت جهادکش��اورزی، واردات پودر نارگیل و بادام زمینی آزاد شده 
اس��ت. ساس��ان خدایی در گفتگو با مهر با تأکید بر این که میوه های 
خارجی موجود در بازار قاچاق اس��ت، افزود: سیس��تم ثبت س��فارش 
کاال هم اکنون بر روی ان��واع میوه به جز موز، قفل اس��ت و به صورت 
رس��می، اجازه هیچ گونه ثبت سفارش��ی برای ورود می��وه به داخل 
کشور داده نمی شود. مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت اظهار داش��ت: در مجموع، امس��ال متجاوز از 
500 ردیف تعرفه اجازه واردات ندارند که250 تعرفه آنهایی هستند که 
مربوط به ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی بوده و اغلب میوه ها را در بر 
می گیرد. وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، متولی واردات 
رسمی کشور است، بر همین اس��اس نیز آنچه که آمار ثبت سفارش و 
گمرك نشان می دهد، میوه ای به جز موز به کشور وارد نشده و لذا امکان 
دارد که میوه ها به صورت غیررس��می وارد کشور شده باشند. به گفته 
خدایی، هم اکنون تنها واردات موز به کشور آزاد است و به تازگی نیز با 
موافقت وزارت جهاد کشاورزی، واردات پودر نارگیل و بادام زمینی نیز 

آزاد شده است؛ چراکه در کشور تولید وجود نداشته است.

 خودروهايی که به زودی 
تاکسی می شوند

 در ح��ال حاض��ر از بیش��تر خودروه��ای تولیدی کش��ور
به عنوان تاکس��ی استفاده می ش��ود، این در حالی است که 
این خودروه��ا از معیارهای مناس��بی برای حمل مس��افر 
برخوردار نیس��تند و به نوعی قابلیت استفاده در تاکسیرانی 
را ندارند. به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان، خودرو تاکسی 
باید دارای ویژگی ه��ای خاصی همچون دوام، اس��تهالك 
ک��م و تضمین کننده ایمنی مس��افر باش��د، ای��ن در حالی 
اس��ت که بیش��تر خودروهای داخلی که برای تاکسی مورد 
 اس��تفاده قرار می گی��رد، قابلیت های ی��اد ش��ده را ندارد. 
 هم اکنون بیش��تر تاکس��ی ها به خصوص در ش��هر تهران، 
به صورت دوگانه سوز مورد اس��تفاده قرار می گیرند، این در 
شرایطی است که به دلیل وجود شیب های تند در این شهر، 
رانندگان دوگازسوزها به دلیل افت توان خودرو با مشکالتی 
مواجه هستند. از سوی دیگر مخزن گاز نیز مانع از حمل بار 
مسافر می شود. به هر شکل، تاکنون در ساخت و شناسایی 
خودروهای مناسب تاکس��ی به طور جدی فعالیتی صورت 
نگرفته است. روز گذشته بابك هاشمی، مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی شهری کشور در مصاحبه ای مطبوعاتی از ورود 
دو خودرو جدید به ناوگان تاکسیرانی خبرداد. تندر و مگان، 
دو خودرویی هس��تند که به گفته وی به زودی وارد ناوگان 
تاکسیرانی خواهند شد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری 
 کش��ور همچنین تصریح کرد که خودروهای 405، سمند، 
ال 90و مگان جایگزین تاکسی های موجود می شوند. وی با 
بیان این که در نظر داریم برای فرودگاه ها و مناطق توریستی 
از خودروهای خارجی همچون مگان استفاده کنیم، تصریح 
کرد:90 هزار تاکس��ی در چند س��ال اخیر نوسازی شده اند 
که 28 هزار دس��تگاه آن مربوط به س��ال گذشته می شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با بیان این که 
کمتر از 45هزار دس��تگاه پیکان به عنوان تاکسی در کشور 
فعالیت می کنن��د، از جمع آوری این نوع خ��ودرو به عنوان 

تاکسی در کشور در سال جاری خبرداد.

قیمت مسكن 
درتهران، 3برابر رم

وام برای خريداران 
کاالهای ايرانی

ارسالن فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باعث تأسف 
 است که میانگین قیمت مس��کن در تهران دو  برابر ش��هر فرانکفورت و

سه برابر شهر رم است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: با 
وجود این که تأیید می کنم قیمت های مسکن در تهران و دیگر شهرهای 
 کشور خوشبختانه هم اکنون در مسیر افت قرار گرفته، اما باید قیمت ها

به شدت کاهش پیدا کند تا شاهدکاهش اصالح قیمت ها تا واقعی شدن 
باشیم. 

فتحی پور اف��زود: توصی��ه اکید من این اس��ت تا کاه��ش40 درصدی 
قیمت های توهمی فعلی خریداران اقدام به خری��د خانه نکنند؛ چرا که 
به جز این مصوبه، طرح عرضه مصالح ارزان قیمت س��اختمانی با کمك 

تسهیالت صندوق توسعه ارزی اجرایی می شود.

مدیرعامل صندوق توس��عه ملی صندوق از اختصاص وام به تمام خریداران 
کاالهای ایرانی در خارج از کشور و توسعه صادرات در سال 91 خبرداد.

محمدرضا فرزین در مورد اولویت های تسهیالت دهی صندوق توسعه ملی در 
سال 91 گفت: صندوق در س��ال جاری به کلیه خریداران کاالهای ایرانی در 
خارج از کشور تسهیالت پرداخت می کند و برای این منظور، اعتباری به تمام 
خریداران کاالهای ایرانی اختصاص می یابد. وی میزان اعتبار در نظر گرفته 
شده را معادل 1/5 میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد: خریداران کاالهای ایرانی 
که موجب توسعه ظرفیت کاالهای صادراتی ایرانی می شوند، از تسهیالت با 
نرخ مصوب استفاده خواهند کرد. وی در عین حال یکی دیگر از اولویت های 
تسهیالت دهی را اختصاص منابع به طرح های صادراتی ذکر کرد و بیان داشت: 
بر این اساس، دو و نیم میلیارد دالر به بخش صادرات اختصاص خواهد یافت.

معاون حقوق��ی معاونت توس��عه مدیری��ت رییس جمهور 
در گفتگو با ف��ارس، اظهار امیدواری کرد ب��ا تصویب طرح 
دوفوریتی نمایندگان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، 
اول این که درآمد نیروهای شرکتی افزایش یابد، دوم این که 
آنها از بالتکلیفی بیرون آمده و امنیت شغلی پیدا کنند و سوم، 
اجحاف نیروهای شرکتی پایان یابد. عبدالعلی تاجی افزود: 
از طرفی قرار نیس��ت نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت به 
استخدام دولت درآیند؛ چون این افراد در قالب قراردادهای 
کار معین یا قراردادهای تأمین اجتماعی یك ساله با دستگاه 
اجرایی، مشغول کار می شوند. وی ادامه داد: آنها نیروی دولتی 
استخدام شده به حس��اب نمی آیند، بلکه تابع قوانین کار و 
زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی خواهند بود و فقط با 
تبدیل وضعیت از دستگاه اجرایی حقوق دریافت می کنند. 
تاجی اظهار داش��ت: تفاوت نیروی ش��رکتی بعد از تبدیل 
وضعیت در کاهش هزینه جاری دس��تگاه اجرایی، افزایش 
امنیت شغلی و جلوگیری از استثمار و بهره کشی از انسان ها 
می ش��ود و از طرفی دیگ��ر پدیده هایی مانن��د به کارگیری 
دخترخاله و پسرخاله در دس��تگاه ها برچیده می شود. وی 
تأکید کرد: با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حجم دولت 
بزرگ نمی شود؛ چون استخدام دولتی از طریق نشر آگهی و 
شرکت در آزمون تخصصی و گذراندن فرآیند استخدام است.

اگرچه در داغ ترین روزهای تابس��تان به س��ر می بریم و 
معموال در این روزه��ا بازار خودرو نیز گرم می ش��ود، اما 
ظاهرا امس��ال اوضاع فرق می کند و بازار از رونق چندانی 
برخوردار نیس��ت. به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی 
است که نمایشگاه داران خودرو پایتخت از ملتهب شدن 
بازار صحبت به میان می آورند و عنوان می کنند با وجود 
کم جان بودن بازار، نمودار قیمت ها رش��د کرده است. به 
گفته آنها، بازار خودرو همزمان با التهاب و نوسان قیمت 
ارز و سکه ملتهب شده، اما با وجود این که هم اکنون کمی 
از التهاب ارز و سکه کاسته ش��ده، بازار خودرو همچنان 
قیمت های باالی خود را حفظ کرده و بای��د آن را باز هم 
»حبابی« و حتی حبابی تر خواند. از جمله خودروهایی که 
طی یکی دو هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شده اند، 
 می توان به پژو 206، مگان و تندر90 اش��اره کرد. به نظر 
می رس��د افت تولیدی که گریبان خودروسازی کشور را 
گرفته، دلیل اصلی رش��د قیمت ها در بازار خودرو است؛ 
زیرا تعادل در عرضه و تقاضا به هم خورده و کمبود خودرو 
در بازار، سبب رشد قیمت شده است. حال با این اوضاعی 
که تولید دارد، بعید به نظر می رس��د حباب قیمت برخی 

خودروها به خصوص پژو 206 به این زودی ها بشکند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با بیان این 
که400 هزار هکتار اراضی آبی در اس��تان وجود دارد، اظهار 
داش��ت: تاکنون عملیات زیربنایی180 هزار هکتار از اراضی 
آبی و کشاورزی اصفهان انجام ش��ده که90 هزار هکتار آن 
طی سه سال گذشته صورت گرفته است. محمدرضا نریمانی 
نخستین چالش بخش کشاورزی را کمبود آب عنوان کرد و 
افزود: به دنبال مقابله با بحران کم آبی و مصرف بهینه از آب، 
عملیات یك پارچه سازی45 درصد از اراضی آبی و کشاورزی 
اصفهان انجام ش��ده اس��ت. وی عنوان کرد که در راس��تای 
مصرف بهینه آب، 289 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی 
ذخیره شده است. نریمانی با تأکید بر این که تعارضات شهری 
با عرصه کشاورزی طی سه دهه گذشته موجب از بین رفتن 
۷0 هزار هکتار از زمین های مرغوب و کالس��یك کشاورزی 
شده است، اظهار داشت: در بازنگری طرح تفصیلی25 شهر 
توانستیم40 هزار هکتار حریم این شهرها را کوچك تر کرده و 
فرصت برای توسعه واحدهای جدید کشاورزی در این اراضی 
ایجاد کنیم. وی  با بیان این که بعد از انقالب ساالنه در بخش 
کش��اورزی150 میلیون تن افزایش تولید داش��تیم، افزود: 
تا پایان برنامه پنجم توسعه مقرر ش��ده افزایش تولیدات در 
کشور به 500 میلیون تن و در اصفهان به 8 میلیون تن برسد.

وزی��ر نفت گف��ت:  طرح��ی در دول��ت در حال بررس��ی 
 اس��ت که بر اس��اس آن، 25 درصد از درآمدهای نفتی و 
۷5 درصد از درآمدهای ناشی از تولیدات میعانات گازی 
برای توس��عه صنعت نفت سرمایه گذاری ش��ود. رستم 
قاسمی ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعت 
نفت و گاز کشور، این طرح توسط وزارت نفت تدوین و به 
دولت ارائه شده که برخی از مراحل تصویب این طرح نیز 
انجام شده است. وی  با تأکید بر این که در صورت تصویب 
این طرح می توانیم شرایط جذابی را برای بانك های داخلی 
و خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایجاد کنیم 
اف��زود: حجم گردش مالی ب��ازار ایران یك ه��زار و 200 
میلیارد دالر است که س��رمایه گذاری ساالنه50 میلیارد 
دالر در صنعت نفت کار سختی نیس��ت. قاسمی با اشاره 
به این که تغییر و تح��ول در مدیریت صنعت نفت، الزم و 
ضروری است، خاطرنشان کرد: نگاه صنعت نفت در روند 
فعالیت های خود باید به نگاهی همراه ب��ا تغییر و تحول 
تبدیل شود. وزیر نفت اضافه کرد: در خارج از کشور برخی 
معتقدند که اداره صنعت نفت توس��ط ایرانی ها ناشدنی 
 یا حداقل سخت اس��ت، این در حالی است که هم اکنون 
نگه داشت، تولید و توسعه توسط ایرانی ها انجام می شود و 

این اتفاق بسیار خوبی برای این صنعت است.

خودرو کشاورزی دولت  انرژی 

استخدام فامیلی در 
دولت برچیده می شود

 حباب بازار خودرو 
می شكند؟

 يكپارچه سازی 45 درصد 
از اراضی آبی اصفهان

اليحه جديد دولت برای 
سرمايه گذاری درآمد نفت

اخبار کوتاه

يادداشت 

4
 تولید برق ایران 2 برابر شد

محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو از افتتاح و راه اندازی رسمی سه نیروگاه جدید برق در سال 
 جاری خبر داد و اعالم کرد: در برنامه چهارم و پنجم توس��عه ظرفیت تولید برق ایران به 

دو برابر افزایش یافته است.  نخستین صندوق ارزی 
درآستانه راه اندازی

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه
علی سنگینیان

  شرکت تأمین س��رمایه امین، نخس��تین شرکتی اس��ت که تقاضای 
راه ان��دازی صن��دوق ه��ای ارزی را به س��ازمان ب��ورس ارای��ه داده 
اس��ت. س��رمایه گذارانی که تمای��ل به نگه��داری س��رمایه خود به 
 ص��ورت ارزی دارند، م��ی توانند س��رمایه خود را در ای��ن صندوق ها 
 سرمایه گذاری کنند. بر این اساس، می توان گفت صندوق های ارزی 
ب��رای  فرص��ت   بهتری��ن 
س��رمایه گذاری ب��ر روی ارز 
اس��ت و س��رمایه گ��ذاران 
متحم��ل ریس��کی از باب��ت 
س��رمایه گ��ذاری در ای��ن 
 صن��دوق ه��ا نم��ی ش��وند. 
سرمایه گذاران می توانند پول 
خود را به صورت ریال در زمان 

تسویه حساب دریافت کنند.
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روز پنجشنبه هفته گذش��ته بس��یاری از خانواده های اصفهانی 
برای خرید چند کیلو مرغ در فروشگاه ها سرگردان شده بودند، به 
 طوری که پرس و جو درباره چرایی این وضعیت از زبان مغازه داران

گواهی بر این ادعا بود که مرغ نه ارزان شد و نه فراوان، بلکه  مردم 
معتقدند که افزایش قیمت مرغ در این روز ها، همه را به یاد افزایش 
قیمت دالر در روزهای پایانی سال گذشته می اندازد، این در حالی  
اس��ت که آن روز ها از افزایش قیمت دالر با عنوان بحران نام برده 

می شد. 
این روزها نی��ز ناتوان��ی دول��ت در اعم��ال مدیری��ت و کنترل 
 بازار، س��بب ش��ده  قیمت مرغ خودس��رانه افزایش یابد و کسی 
 در این باره پاسخگو  نباشد، به طوری که در پی رخداد گرانی های

اخیر، س��هم گوش��ت س��فید و قرمز آنقدر کاهش  پیدا کرده که 
 به خداحافظی این اقالم از س��فره خانوارها منجر ش��ده اس��ت. 
هفته هاست مردم چش��م به رس��انه ها دوخته اند تا بلکه شاهد 
ارائه راه حلی از س��وی دس��ت اندرکاران برای کنترل قیمت مرغ 
 باش��ند، اما وعده و وعیدها نه تنها به جایی نرس��ید، بلکه گراني 

لجام گسیخته به آساني قابل مهار نبود.

 شايعاتی که رنگ و بوی حقیقت داشت
در این میان، برخی ش��ایعات نیز که س��وی روزنامه های دولتی 
 مطرح می ش��د، بر عدم کنت��رل اوضاع از س��وی دول��ت دامن 
 می زد. یکی از این ش��ایعات را ش��ریعتمداری منتش��ر کرد. وی 
 در این ب��اره گفت: مث��ال - و فقط مث��ال- را در پیگی��ري یکي از 
علت هاي گراني گوشت مرغ به این ماجرا توجه نمي شود که فالن 
کشتي حامل محموله مورد نیاز مرغداري ها نزدیك به هفت ماه 
 در سواحل کشورمان روي آب بوده اس��ت و آقایان »م« و »الف« 
دو سرمایه دار کالن که با گشاده دستي برخي از مسئوالن میاني، 
انحصار واردات این کاال را برعهده دارند، تخلیه محموله کشتي را با 
انگیزه فروش گران تر آن تا هفت ماه به تأخیر انداخته اند؟! و این در 
حالی بود که وزارت کشاورزی افزایش نجومی قیمت مرغ در کشور 
را متأثر از جو روانی می داند و در گزارشی آورده است: شرایط حاکم 
بر بازار از نظر قیمت و افزایش آن، به ویژه در روزهای اخیر بر خالف 
روند افزایش تولید بوده و به نظر می رس��د تحت تأثیر عواملی از 
جمله مدیریت جو روانی حاکم بر بازار باش��د و این وضعیت مورد 

تأیید تولید کنندگان نیز نبوده است.

در حالی مس��ئوالن هر روز وعده ارزانی را در مقابل گرانی مطرح 
می کنند که وضعیت قیمت ها در بازار لجام گسیخته شده است. 
در همین حال، قیمت مرغ بار دیگر رکورد شکست و در سطح شهر 
قیمت آن از مرز هفت هزار تومان گذشت. بررسی وضعیت اصفهان 
نشان می دهد که مرغ فروش��ان قیمت این کاالی مصرفی در روز 
پنجشنبه را بین هفت هزار تا هفت و 300 تومان به فروش رساندند، 
این در حالی بود که برخی شهروندان اصفهانی امکان خرید مرغ را 
نداشتند؛ چرا که مغازه داران مرغی برای عرضه به مشتریان نداشته 

و مدعی بودند مرغ کافی در کشتارگاه موجود نبوده است.
 از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت که متولی تنظیم بازار 
است، به عنوان توجیه سخنی را بر زبان آورده که نشانه ای واضح 
از سوء مدیریت برای حل یك امر ساده است. وی در خصوص علت 
افزایش قیمت مرغ گفته اس��ت که در حال حاضر مشکلی برای 
واردات نهاده های دامی وجود ندارد، اما مشکل جدیدی بروز کرده 
و آن هم انتقال این نهاده ها از بندر به مراکز مورد اس��تفاده است! 
 غضنفری  مطرح کرده که با وجود انبار حجم زیادی از نهاده های

دامی، امکانات لجستیك مناس��بی برای حمل و نقل آنها وجود 
ندارد و حداکثر امکان حمل10 ه��زار تن کنجاله از بندر به مراکز 

مهیاست!

فشار بر روی اصناف چاره کار نیست
 در حالی که اش��تباهات دولت در کنترل بازار تمام��ی ندارد، در 
آخرین اقدامات ص��ورت گرفته، این ب��ار  وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طوری برنامه ریزی کرده تا کنجاله سویا را با قیمت دولتی 
در ازای مرغ به مرغدار بدهد و همین عامل باعث ش��ده اس��ت تا 
کشتارگاه های مرغ، مرغ زنده را به قیمت گران تر از مرغدار بخرند و 
در ازای مرغی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت می دهند سویا 
دریافت کنند، به طوری که صاحبان کشتارگاه ها سویایی را که از 
وزارت صنعت دریافت می کنند، ب��ا همان قیمت کیلویی دوهزار 
تومان به مرغدار می فروشند و اتفاقی که می افتد، این است که نه 
مرغ ارزان می شود و نه سویا. با این حال دولت باز هم به فکر کنترل 
اوضاع به روش هایی است که به عقیده کارشناسان نتیجه مناسبی 

در بر نخواهد داشت. 
بر اساس این گزارش، این بار نعمت اهلل ترکی، معاون برنامه ریزی 
استانداری تهران با اعالم خبر کاهش قیمت مرغ طی هفته آینده، 
اعالم کرد: فروش مرغ باالتر از پنج هزار و200 تومان تخلف است. 
بدین ترتیب آخرین راهکار دولت برای کاهش  صف های طوالنی 
خرید مرغ چهار هزار و 650 تومانی تنها منجر به نفروختن مرغ در 

بازار شده و به سردرگمی مردم پایانی نداده است.

زير فشار گرانی ها

 قیمت مرغ  پر و بال می زند 

اظهارات مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی ازآن بود که اگر سويا وارد بازار شود  گروه 
مرغ ارزان می شود، اما همه چیز گواه آن است که بر خالف انتظارات نه تنها مرغ ارزان نشد، اقتصاد 

بلكه در عمل مرغ ناياب شد.



سینماگری که از سردسیر آمد  ایتالیایی فرانسه دوست 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ - لینو ونتورا متولد ۱4 جوالی ۱۹۱۹ در پارما ایتالیاس��ت. او پس از 
شرکت موفق در کشتی قهرمانی اروپا۱۹۵۰ آسیب دید و به بازیگری روی آورد و بدون 
پشتوانه هنری، یکی از بازیگران برجسته  سینمای جهان و فرانسه برای سه دهه لقب 

گرفت.
ونتورا گرچه ایتالیایی ب��ود، ولی با این حال در فیلم های فرانس��وی زبان به هنرنمایی 
می پرداخت و به همین دلیل از چهره های مش��خص مکتب نوی فرانسه دهه ۵۰ و ۶۰ 
میالدی بود. تعداد بسیار زیادی ازبازی های او از تلویزیون ایران به نمایش درآمده است. 
درس��ریال تلویزیونی »بینوایان« به کارگردانی روبرت حسین که دهه۶۰  از تلویزیون 

ایران پخش شد، نقش ژان والژان را برعهده داشت.
جالب این که وی یک دخترمعلول داشت و سازمانی را برای حمایت ازمعلوالن تشکیل 

داد. 

گروه فرهنگ - اینگمار برگمان با نام کامل ارنست اینگمار برگمان،  متولد ۱4 ژوئیه 
۱۹۱8 است. وی کارگردان، نویسنده و تهیه کننده معاصر سوئدی بود.

وی ازبرجسته ترین فیلم سازان سوئد و پدرش یک کشیش لوتری بود. برگمان نخستین 
فیلمش را درسال ۱۹4۵ به نام »بحران« )فیلم( ساخت. وی پس از فیلم »خانه بازی« که 
آن را در سال ۱۹4۹ میالدی ساخت، به آفرینش شاهکارهای سینمایی همت گماشت. 
نخستین فیلم سینمایی تحسین برانگیز او به زبان انگلیسی، »فریادها و نجواها« نام دارد. 
از دیگر فیلم های مشهور وی، می توان به پرسونا، توت فرنگی های وحشی و مهر هفتم 
اشاره کرد. توت فرنگی های وحشی برنده جایزه خرس طالیی جشنواره فیلم برلین در 
سال ۱۹۵8 و جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی در سال ۱۹۶۰ شد. این فیلم 
همچنین نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شده بود. توت فرنگی های وحشی از 

اولین نمونه های درخشان استفاده از جریان سیال ذهن در سینماست. 
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   شورای فرهنگ عمومی 
به دنبال کاهش قیمت کاغذ

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: این روزها قیمت کاغذ افزایش یافته و 
برای ناشران کشور مشکالتی را ایجاد کرده است، از این رو شورای فرهنگ 
عمومی از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواس��ت دارد تدبیری برای 
کاهش قیمت کاغذ اتخاذ کن��د. منصور واعظی، دبیر ش��ورای فرهنگ 
عمومی کشور درباره مطرح شدن موضوع گرانی کاغذ در شورای فرهنگ 
عمومی کشور، اظهار داشت: افزایش این روزهای قیمت کاغذ و مشکالتی 
که برای ناشران کشور ایجاد کرده است، باعث شده شورای فرهنگ عمومی 
از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواس��ت کندکه برای کاهش قیمت 
کاغذ تدابیری اتخاذ کند. دبیرکل نهادکتابخانه های عمومی سراسر کشور 
تأکید کرد: نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو شورای فرهنگ 
عمومی کشور نیست، اما تذکر اعضای ش��ورای فرهنگ عمومی کتبا به 
وزیر صنعت ارائه می ش��ود. واعظی درباره پیگیری این مهم، توضیح داد: 
مصوبات را پس از ابالغ پیگیری می کنیم تا دستگاه مربوطه نتیجه اقدامی 

را که انجام داده اعالم کند.

میرعالیی از بنیاد سینمایی
 فارابی می رود

اختالف��ات مدیرعامل بنی��اد س��ینمایی فارابی و رییس س��ازمان 
سینمایی کشور، منجر به استعفای سیداحمد میرعالیی خواهد شد.

سید  احمد میرعالیی، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در تغییرات 
جدید مدیران سینمایی و در ساختار سازمان سینمایی کشور، جواد 

شمقدری را همراهی نمی کند.
حکم دبیری وی به تازگی از سوی رییس سازمان سینمایی کشور در 
سمت دبیری جشنواره بیست و ششم کودک و نوجوان اصفهان صادر 
شده، اما این حکم هنوز در سایت رس��می بنیاد سینمایی فارابی به 
ثبت نرسیده و گویا میرعالیی هنوز دبیری این جشنواره را نیز قبول 
نکرده است. بر اساس شنیده ها، اختالفات رییس سازمان سینمایی 
و مدیرعامل بنیاد سینمایی از جایی باال گرفت که فیلمنامه »الله« 
در شورای این بنیاد رد ش��د و در همین راستا معاونت فرهنگی این 
بنیاد نیز استعفا داد. قرار است سمت مدیریت بنیاد سینمایی فارابی 
به شفیع آقامحمدیان )مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی( سپرده شود. با توجه به پررنگ شدن نقش حسین خورشیدی 
در یک ماه��ه اخیر در گزارش��ات و اع��الم نظرها، احتماالً س��مت 
مدیرعاملی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز به معاونت 
فرهنگی این مرکز که مدتی اس��ت در خصوص اهداف و برنامه های 
مرکز گس��ترش به مطبوعات توضیح می دهد و در نشست ها حضور 
دارد، ارایه خواهد شد. تغییرات در مدیران سینمایی کشور درحالی 
صورت می گیرد که تنها یک س��ال به پایان عمر دولت باقی مانده و 
با این جابه جایی ها نمی توان به عملکرد سازمان سینمایی کشور در 

روزهای باقی مانده امیدوار بود.

 ممیزی های موسیقی 
سلیقه  ای اعمال می شود 

 رضا مهدوی گف��ت: اکن��ون زمانه ای ش��ده که ممی��زی ها کامال 
س��لیقه ای اعمال می ش��ود، در صورتی که به عقی��ده من در حوزه 
موس��یقی نباید ممیزی وجود داشته باشد. نشس��ت نقد و بررسی 
آخرین آلبوم عبدالحس��ین مختاباد دردفتر پرتال امام خمینی )ره( 
با حضور جمعی از هنردوستان برگزار شد که رضا مهدوی، منتقد و 
کارشناس موسیقی نیز از جمله مدعوین این برنامه بود. وی  موسیقی 

را یک سایه الهی دانست که می تواند دوستی را بگستراند.

خبر ویژه

هفت

تو رو خدا الغر نکنید! 
سیدمحمد رضا حسینیان 

چند وقت پیش با آژانس مسیري را مي رفتم؛ بعد از سالم و احوالپرسي 
با راننده آژانس، مشغول صحبت بودیم که او پرسید: چرا این قدر الغر 
شده اید؟! من هم جواب دادم: رژیم الغري گرفته ام! راننده آژانس خیلي 
جدي گفت: واي، تو را خدا این کار را نکنید! تپل بودن به ش��ما خیلي 
مي آید! اگر شما الغر شوید، من و خانواده ام کلي غصه مي خوریم! من از 
2۰ اسفندماه سال۹۰ که به مطب دکتر مراجعه کردم، تا امروز توانسته ام 
از وزن۱۰۰ کیلوگرم به وزن 8۹کیلوگرم برسم و خیلي خوشحالم که 
بعد از مدت ها، امروز ک��ه روي ترازو مي روم، عقربه ع��ددي زیر ۹۰ را 
به من نش��ان مي دهد! درواقع من به اندازه یک باکس آب معدني وزن 

کم کرده ام! وقتي فکر مي کنم 
که در عرض سه  سال گذشته 
یک باکس آب معدني همیشه 
همراهم بوده، واقعا نفسم بند 
مي آید. هیچ وقت نمي توانستم 
ب��دون نفس تنگ��ي از پله باال 
بروم، اما امروز خیلي راحت تر 
راهپیمای��ي و پله ن��وردي 

مي کنم.

چه کسانی براي بانو  خواندند؟
محسن یگانه، رضا صادقي، علي لهراسبي و پنج خواننده دیگربراي »بانو« خواندند. این آلبوم همزمان با 
روزعفاف و حجاب رونمایي شد، همچنین ترانه هاي این آلبوم توسط عبدالجبار کاکایي، محسن یگانه، 

اهورا ایمان، حدیث دهقان، حمید عسگري، رسول ترابي و هادي حسن خاني سروده شده است. 
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نس�ترن مکارمی - این هفته، هفته هنرجویان جوان است؛ هفته تجربه های موفق، 
تقدیر از کار گروهی و آشنایی با گروه های هنری نوپایی که اولین قدم های خود را با اراده 
و استوار برداشته اند. این هفته گروه هنری آفتاب و کانون عکس راو به مخاطبان خود 
 نشان دادند که با ترکیب انگیزه و جدیت می شود گام های بلندی به سمت تجربه های

ارزش��مند هنری برداش��ت، حتی اگر خیلی ها بگویند که هنوز بس��یار جا دارند برای 
پیشرفت و هنوز باید پا بزنند تا برسند به آن مقصد عالی، ولی همین که توانسته اند خود را 
به مرحله قابل قبولی برسانند، به نوعی یک موفقیت به شمار می رود و آفرین مخصوص به 
خودش را دارد. برای توقع و انتظار بیشتر و بهتر بودن هم هنوز برای همه فرصت هست ...

اولین نمایشگاه گروه آفتاب
این هفت��ه گالری آرته، دره��ای خود را به روی گ��روه هنرمندان جوانی ب��از کرده که 
 آبرنگ را ب��ه عنوان تکنی��ک آثارخود انتخ��اب کرده ان��د و همین قدر که جس��ارت 
دس��ت و پنجه نرم کردن با این اب��زار رنگ��ی مهارناپذی��ر را درخود دی��ده اند، جای 
تحس��ین دارد؛ چه رس��د به این که تجربه های گوناگونش��ان در رام کردن رنگ های 

دونده ب��ر زمینه مقوایی، نش��ان می دهد که از ق��درت قلم و هدایت گ��ری خوبی هم 
برخوردار بوده اند. هنرمندان گ��روه آفتاب تحت آموزش ک��وروش اصالنی قرار دارند 
و فضاسازی غالب آثارش��ان ابنیه تاریخی و س��نتی و طبیعت را نش��انه گرفته است. 
کوروش اصالنی متولد۱3۵۱ و س��اکن اصفهان اس��ت. وی ازکودکی به نقاش��ی روی 
آورده و از س��ال 74 به صورت حرفه ای نقاش��ی آبرن��گ را آغاز کرده اس��ت. موضوع 
بیشتر نقاشی هایش ش��امل تصاویری از بناهای تاریخی و پرسوناژهای قدیمی است. 
کسی که به گفته خودش همیشه یا در حال نقاشی کش��یدن است و یا دارد به نقاشی 
فکر می کند. هنرجوی��ان هم با آن که از لح��اظ انتخاب موضوعی تحت تأثیر اس��تاد 
 قرار گرفته ان��د، ولی هر ی��ک روش کار منحصر به ف��ردی را در رفتار ب��ا این تکنیک 
به خصوص در پیش گرفته و به نوع��ی در روش خود موفق ب��وده اند.کوروش اصالنی 
خوب توانسته یادش��ان بدهد که از مواجهه با رنگ نترس��ند ) اتفاقی که برای خیلی از 
هنرجویان آبرنگ کار می افتد و در نهایت آنها را در اجرای موفق اثر ناکام می گذارد یا از 
 انتخاب تکنیک پشیمان می کند( و خوب توانسته روش های مهار کردن و به کار گرفتن 

اتفاق های بداهه را به قلم هنرجویانش منتقل کند.

اولین نمایشگاه کانون عکس راو
کتابخانه مرکزی درگالری ش��ماره۱، اولین نمایش��گاه گروهی کان��ون عکس راو را به 
 نمایش گذاش��ته که درنوع خود دیدنی اس��ت؛ نمایش��گاه هنرمندان ج��وان دوربین 
 ب��ه دس��تی ک��ه تجرب��ه ه��ای خ��ود را درن��گاه و اج��را س��خاوتمندانه ف��را روی 
بازدید کنندگان قرار داده اند. اس��تاد جوان این گروه، خدیجه ن��ادری متولد ۱3۶4 و 
دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه پیام نور اصفهان است. با آن که عکاسی هنری است 
که بیش از هرچیز به بینش هنرمندانه نیاز دارد، ولی سمت و سو دادن هنرجو در جهت 
خوب دیدن، خود هنر دیگری است که خدیجه نادری از آن بهره می برد. در بسیاری از 
آثار، عالوه بر نمونه هایی که به اصطالح در آن لحظه ای ناب شکار شده، با گروه آثاری 
مواجهیم که در آنها خود هنرجو دست به کار س��اختن فضایی پر از ایهام و پیام شده و 
در حقیقت قسمتی روشن و خالقانه از درونیات خود را به تصویر در آورده است. در این 
مجموعه ما عالوه بر رویارویی با عکاسانی مسلط بر نورپردازی و کادر بندی، با هنرمندان 
ایده پردازی روبه رو هستیم که عالوه بر اجرای قاعده مند، اندیشه مداری را هم مالک  

کار خود قرار داده اند.

آثار نقاشی محمدعلی حدت 
برای آن که از پیشکسوتان هم غافل نش��ویم، الزم به یادآوری است که موزه هنرهای 
 معاصر این هفته آخرین روزهای نمایش��گاه یک ماهه محمدعلی حدت را پش��ت سر 
می گذارد. محمدعلی حدت سال۱327 و در شهر یزد متولد شد. وی تحصیالت هنری 
خود را زیر نظر اساتید تاجمیر ریاحی و عباسع�لی پورصفا در رشته نقاشی گذرانده است. 
در سال ۱34۶ موفق به دریافت دیپلم از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گردید و از 
سال ۱3۵۵تا ۱373 به عنوان کارشناس، با سازمان صنایع دستی ایران همکاری داشته 
است. حدت به مدت 27 س��ال سابقه طراحی پوسترهای س��ینمایی را دارد و با سابقه 
4۵ساله در نقاشی، نمایش��گاه های انفرادی متعددی در یزد، اصفهان،تهران، کیش و 
ارمنستان برگذار کرده است. وی ازس��ال ۶8 تا کنون هم در کارگاه آموزشی شخصی 
مشغول آموزش و تربیت هنرجو اس��ت. آثار او و توجه به خصوصش به اجرای جزئیات 
بناهای سنتی، مساجد و مدرسه ها و همچنین عالقه اش به نشان دادن حاالت و روحیات 
مختلف انسان ها در امور شخصی و روزمره، بیننده را به یاد آثار کمال الملک می اندازد. 
آثار او اغلب با تکنیک های گواش و رنگ روغن اجرا شده اند و برای بازدید از این آثار فقط 

تا 2۵ تیر ماه فرصت باقی است.

 این فیلم اقتباسی است از نمایشنامه ای با 
گروه 
نام »خدای کشتار« نوشته یاسمینا رضا) از فرهنگ

مشهورترین و پول سازترین نویسندگان 
فرانسوی( که برای مدتی طوالنی در برادوی روی صحنه بود. این 
نمایش با بازی جیمزگلدولفینی، برنارد جکوبز و مارشا گی هاردن 
به روی صحنه رفت. رومن پوالنسکی برای جامعه سینمایی احتیاج 
به معرفی ندارد.شهرت او به واسطه فیلم های مطرحی چون»محله 
چینی ها«، »بچه رزماری«، »پیانیست« و البته »ماه تلخ« است. از 
سابقه پوالنسکی از فیلم کردن تئاتر، می شود به مکبث هم اشاره 
کرد. او درفیلم خدای کشتار توانس��ته با به روی پرده آوردن این 
نمایشنامه موفق، آن را واقعی تر از صحنه تئاتر جلوه دهد و با منتقل 
کردن نمایش از صحنه به پ��رده، این کمدی اجتماعی نوش��ته 
یاسمینا رضا را که کامال سطحی است را برای تماشاگر به خوبی 
آشکار کند. در روایت س��ینمایی این اثرتغییرچندانی داده نشده 
وپوالنس��کی با همکاری چهار بازیگرمطرح و برجسته سینمای 
هالیوود، فیلمی روانشناختی را به تصویرکشیده است. اهمیت این 
فیلم به منبع اصلی اش، یعنی نمایشنامه ای که رضا نوشته و در 
فرانسه آن را کارگردانی کرده برمی گردد. )یاسمینا رضا در فرانسه 
برای این نمایش جایزه گرفت( او در تبدیل آن به فیلم، با پوالنسکی 
همکاری کرده و مانند کارهای سابقش انس��ان های معاصر را به 
تصویر می کشد. فیلم خدای کشتار افتتاحیه جشنواره نیویورک 
بود. رومن پوالنسکی بعد ازدستگیری اش در سوئیس و اتفاقاتی که 
مدت ها خبرساز مطبوعات و رسانه ها بود، از طرف دولت آمریکا 
تحت تعقیب قرار گرفت، بنابر این حوادث و اتفاقاتی که در فیلم  به 

اصطالح در بروکلین می افتد، تنها در استودیویی در پاریس گرفته 
شده اس��ت. دراین اثر می توان برای چندمین بار مهارت و تسلط 
پوالنسکی را به کارکردن در محیط های بسته مشاهده کرد. او از 
خفقان این محیط های بسته به خوبی و راحتی استفاده می کند. 
پوالنس��کی در اولین فیلمش»چاقو در آب« توانس��ته با تنها سه 
ش��خصیت در یک قایق کوچک، به خوبی از عهده پیشبرد فیلم 
بربیاید.حتی دیگر فیلم هایش مثل »بچه رزم��اری« که در یک 
 آپارتمان اس��ت و یا فیل��م» مس��تأجر« ش که از جال��ب ترین

 فیل��م هاس��ت. در فیلم »م��رگ و دوش��یزه« نیز پوالنس��کی با 
سه شخصیت)بن کینزلی، استوارت ویلسون و سیگورنی ویور( بهره 
می گیرد و یا حتی در سومین فیلمش »بن بست« و اینجا در فیلم 
»خدای کش��تار« هم همین ط��ور. از دیگر مه��ارت های خوب 
پوالنسکی باید از انتخاب صحیح بازیگران نام برد؛ چرا که اگر هر 
 بازیگر دیگری را برای نقش��ی که او در نظر گرفته متصور شویم، 
درمی یابیم که گزینه مناسبی نخواهد بود. همچون میا فارو در بچه 
رزماری، پیترکایوتی درماه تلخ، جانی دپ در دروازه نهم و آدرین 
برودی در پیانیس��ت ویا حتی جک نیکلسون در محله چینی ها. 
فیلم خدای کشتار نس��بت به کارهای قبلی پوالنسکی پیشرفت 
چندانی محس��وب نمی ش��ود و به نوعی قدمی رو به جلو نیست. 
بیشتر درگفتار و حرکت های فیلم، زمینه و منشأ تئاتری آن برای 
تماشاگر نمود زیادی پیدا می کند، به طوری که دائم به ببینده این 
حس صحنه ای القا می ش��ود. در کل می توان در محتوای فیلم  
تشابهی با فیلم های لوئیس بونوئل  مشاهده کرد؛ میهمانی جنجالی 

که هرگز پایان پذیر نیست.

در بره��وت اقتب��اس ه��ای ادبی در 
گروه 
سینمای ایران، ساخته شدن فیلمی بر فرهنگ

اساس یک رمان جدید ایرانی را باید به 
 ف��ال نی��ک گرف��ت؛ کاری ک��ه علیرض��ا رییس��یان و 
فیلمنامه نوی��س همکارش، مصطفی رس��تگاری به ش��کلی 
آبرومند و قابل دف��اع آن را انج��ام داده و بی��ش و کم از پس 
 دش��واری های اقتباس از یک متن ادبی معاص��ر- البته با قید

نگاه آزاد- بر آمده اند. 
نسخه س��ینمایی »چهل س��الگی« به لحاظ فرم قصه گویی، 
روایتی سیال از عناصر ادبیات کالسیک را در پیش گرفته است. 
از سوی دیگر با افزودن مایه هایی از قصه »پادشاه و کنیزک« 
مثنوی مولوی به قصه مدرن و امروزی، ترکیبی نامتجانس را در 
 قالبی متناسب و متوازن ارائه داده که این امر بر جذابیت های

فرامتنی نس��خه س��ینمایی می افزاید. کمرنگ شدن و محو 
تدریجی مرز واقعیت و خیال بر بستر زمان در سینمای امروز 
ایران و جهان کار تازه ای نیس��ت و نمونه های شاخص و قابل 
دفاعی از این رویکرد را ه��م می توان مث��ال زد. فیلم »چهل 
سالگی« هم از این قاعده مس��تثنی نیست و اگر کندی مفرط 
ریتم درونی فیلمنامه اجازه دهد، می توان آن را از نمونه های 
جذاب این رویکرد دانست. فیلمنامه اقتباسی »چهل سالگی« 
خوشبختانه خود را ملزم به تبعیت دقیق از روند گسترش قصه 
در متن اصلی ندانسته و بازیگوش��ی هایی در روایت ارائه داده 
اس��ت؛ ضمن آن که تلخی افزون تر فیلمنامه نسبت به رمان، 
شاید اندکی از جاذبه های الیه بیرونی قصه کاسته باشد، اما به 

نظر می رسد به لحاظ غنای بیشتر بار دراماتیک فیلمنامه، این 
تلخی به ماندگاری بیشتر فیلم در ذهن مخاطب جدی تر سینما 
 یاری برس��اند. هر چند درنهایت و به مانند اغلب اقتباس های

ادبی از مت��ون مدرن، قص��ه اصلی جذابیت های بیش��تری از 
نسخه سینمایی دارد. »چهل س��الگی«  قصه ای درونگراست 
که کنش ها و تنش هایی درونی دارد؛ کش��مکش های درونی 
شخصیت اصلی داستان که به تبع زن بودنش بیش از هر چیز 
زیر پوستی و ذهنی است، در حالی که اقتباس سینمایی از یک 
رمان به سوار شدن بیش��تر بار روایت روی تصویر و برونگرایی 
هر چه بیشتر پیرنگ داستانی نیاز دارد؛ نکته مهمی که رمان 
»چهل سالگی« به طور عمومی فاقد آن است که البته این امر 
در ادبیات داس��تانی نه تنها مذموم نیست، که گاه می تواند به 

وجه قوت یک قصه تبدیل شود. 
اینجاست که بحث مهم و حیاتی گزینش قصه و رمان مناسب 
برای اقتباس در سینما پیش می آید؛ اتفاقی که با توجه به کمی 
آثار اقتباسی در س��ینمای ایران، ناگزیر آن را درز می گیریم و 
همین که فیلمس��ازی جرأت کرده یا حالش را داش��ته که به 
س��راغ اقتباس برود را مثبت ارزیابی می کنیم. ازسوی دیگر، 
پایان باز فیلم در مقایس��ه با کتاب، لطمه ای جبران ناپذیر بر 
پیکره فیلم وارد آورده و امکان نتیجه گیری قطعی و نهایی از 
قصه را از مخاطب س��لب می کند. این ماجرای پایان باز هم از 
آن معضالتی است که در فیلم های منتسب به بخش روشنفکر 
سینمای ایران به چش��م می خورد و روزی باید درباره اش به 

تفصیل صحبت کرد و به آسیب شناسی آن پرداخت.

 چهل سالگی 
قصه ای درونگراست 
 که کنش ها و
تنش هایی درونی 
دارد؛ کشمکش های 
درونی شخصیت 
اصلی داستان که 
به تبع زن بودنش 
بیش از هر چیز زیر 
پوستی و ذهنی 
است

در روایت 
سینمایی این 
اثرتغییرچندانی 
داده نشده 
وپوالنسکی با 
همکاری چهار 
بازیگرمطرح و 
برجسته سینمای 
هالیوود، فیلمی 
روانشناختی را به 
تصویرکشیده است

درباره سینمایی چهل سالگی نقدی بر فیلم خدای کشتار ، اثر رومن پوالنسکی

مثنوی خوانی در عصر تجدد هیوالی پنهان

شال و کاله کنید و به گالری ها سربزنید 
پرسه درگالری های شهر 

کوروش اصالنی 
خوب توانسته 

یادشان بدهد که 
از مواجهه با رنگ 
نترسند؛ اتفاقی 
که برای خیلی از 

 هنرجویان
  آبرنگ کار

 می افتد 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

پرورش مشاور جواهری شد
محمد جواهری که پنجش��نبه گذش��ته با برکناری رشید خدابخش، 
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان انتخاب ش��د. طی 
روزهای گذشته تغییراتی در اداره کل تربیت بدنی ایجاد شده و ابتدای 
هفته غالم ابراهیمی به عنوان معاون امور ورزش جواهری انتخاب شد. 
همچنین جواد پرورش نیز که سابقه حضور در راس هیأت های ورزشی 
استان همچون هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان را در کارنامه خود 
دارد، به عنوان یکی از مشاوران جواهری انتخاب شد. قرار است معاون 

امور بانوان جواهری نیز به زودی معرفی شود.

 قرارداد 3 میلیاردی من
 کذب محض است

آندرانیک تیموریان، هافبک فصل گذشته استقالل در خصوص حرف و 
حدیث ها درباره قرارداد وی با تیم قطری، گفت: باید بگویم که این مبلغ 
کذب است و من سه میلیارد نگرفته ام؛ در ضمن در فوتبال حرفه ای دنیا 
این یک موضوع طبیعی است که هر باشگاهی برای بازیکنانش امکاناتی 
مثل ماشین یا خانه تهیه کند تا فوتبالیست رفاه داشته باشد، ولی این 

که  می گویند سه میلیارد گرفته ام دروغ است.

 تیم کبدی ماهان برابر سمنان 
برنده اعالم شد

به دلیل غیبت غیر موجه تیم سمنان برابر تیم کبدی بانوان فوالد ماهان، 
نماینده اصفهان پیروز بازی اعالم شد. مسابقات لیگ برتر کبدی بانوان 
در گروه س��وم در ش��هر مالیر در حال انجام اس��ت و تیم فوالد ماهان 

به عنوان نماینده اصفهان در این رقابت ها حضور دارد.

 مراسم قرعه کشی لیگ های
دسته اول و دوم کشور لغو شد

مهدی محمد نب��ی، دبیر کل فدراس��یون فوتبال با ارس��ال نامه ای به 
استان های کشور در خصوص بررسی موضوع برگزاری و یا عدم برگزاری 
مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور در جلسه ای که کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا و ارایه تقویم بازی ها اعالم کرد، تاریخ اعالم شده توسط 
سازمان لیگ آزادگان در خصوص قرعه کش��ی لیگ دسته اول و دوم 
کش��ور که قرار بود در تاریخ ه��ای 27 و 28 تیر ماه برگزار ش��ود، لغو 
شد.گفتنی است، زمان قرعه کش��ی جدید این مسابقات بعد از جلسه 

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم خواهد شد.

کسب 6 مدال جهانی پاورلیفتینگ 
توسط نابینایان اصفهانی

 دبیر هیأت ورزش نابینای��ان و کم بینایان بهزیس��تی اصفهان گفت: 
س��ه نفر از نابینایان اس��تان اصفهان توانستند ش��ش مدال جهانی را 
از آن خود کنند. س��ید اصغر فیاض با بیان این که مس��ابقات جهانی 
پاورلیفتینگ و وزنه ب��رداری نابینایان  برای هش��تمین دوره در حال 
برگزاری اس��ت، اظهار داش��ت: نابینایان اصفهانی برای دومین سال 
پیاپی در ای��ن دوره مس��ابقات قهرمانی مدال آفرین��ی می کنند. وی 
 افزود: امسال س��ه نفر ورزش��کار در رده بزرگساالن  و س��ر مربی تیم 
وزنه برداری از اصفهان به این مسابقات اعزام شدند. دبیر هیأت ورزش 
نابینایان و کم بینایان بهزیستی اصفهان تصریح کرد: این دوره مسابقات 
امس��ال در ایالت فلوریدای آمریکا و با حضور بیش از 16 کشور جهان 

برگزار شد.

 تیم دانشگاه اصفهان
 قهرمان هندبال در ایتالیا

رقابت های بین المللی هندبال که با حضور هش��ت تیم در شهر ترامو 
ایتالیا برگزار شد، با قهرمانی نماینده کشورمان تیم دانشگاه اصفهان به 
اتمام رسید. در چهلمین دوره این رقابت ها تیم های دانشگاه اصفهان 
و نماینده سوئیس قهرمان دوره قبل این مس��ابقات به فینال راه پیدا 
کردند که در نهایت اصفهان با نتیجه 16 بر۹ به برتری دست پیدا کرد. 
نماینده ایران قبل از رس��یدن به مرحله نهایی تیم های مجارس��تان، 

سنگاپور،آفریقا، قبرس و ازبکستان را شکست داده بود.

رمان مسی نوشته می شود
نویس��نده صاحب نام اروگوئ��ه ای از نوش��تن کتاب تخیل��ی درباره 
لیون��ل مس��ی خب��ر داد. ادواردو گالیان��و، نویس��نده صاح��ب ن��ام 
اروگوئه ای به س��تایش از لیونل مس��ی س��تاره آرژانتینی بارس��لونا 
پرداخ��ت و اعت��راف ک��رد که مس��ی تنه��ا بازیکن��ی اس��ت که به 
او را نویس��ندگی و قل��م زدن الهام می کن��د. این نویس��نده پرآوازه 
اروگوئ��ه ای در گفتگ��و ب��ا رس��انه های آرژانتین��ی گفت: مس��ی 
استثنایی است. در حال نوش��تن رمانی درباره او هستم، اما این کتاب 
براس��اس رویکرد علمی نیس��ت. مس��ی در تاریخ بش��ریت بی نظیر 
 اس��ت. وقتی توپ را با پاهایش لم��س می کند به من اله��ام و وحی 

می بخشد و باعث می شود که غرق در رویا و عشق شوم.

تیم های با انگیزه برای پرمهره ها 
دردسرساز  می شوند

رسول کربکندی/ سرمربی تیم ذوب آهن 
چون تیم های لیگ را در میدان مسابقه ندیده ایم، هنوز نمی 
توانیم ارزیابی دقیقی از آنها داشته باش��یم، اما آن چه مسلم است، 
امسال دو دسته تیم در لیگ برتر حضور دارند و 
در واقع مبارزه بین تیم های دارا و ندار است. 
تیمی مانند پرسپولیس که توانست ستاره 
های زیادی را جذب کند، الزاماً تیم موفقی 
نخواهد بود. تاریخ نش��ان داده اس��ت که 
 تیم هایی از این دست یا خیلی خوب 
 می ش��وند و ی��ا خیلی ب��د نتیجه 
م��ی گیرند. همیش��ه تی��م های 
باانگیزه ت��ر و هماهنگ تر برای 
تی��م ه��ای پول��دار و پرمهره 

دردسرساز بوده اند.

اعالم اسامی کامل ورزشکاران 
و همراهان ایران در المپیک

دبیرکل کمیته ملی المپیک در آس��تانه آغ��از بازی های 
المپیک 2012 لندن، لیس��ت کاروان اعزامی ایران به این 
دوره از بازی ها را که شش��م تا 23 م��رداد در لندن برگزار 
می ش��ود اعالم کرد. به گ��زارش مه��ر و به نق��ل از روابط 
 عموم��ی کمیته مل��ی المپیک، پ��س از گمان��ه زنی های

 مختلف و انتش��ار لیس��ت های متع��دد از س��وی برخی 
رسانه ها، دبیر کل کمیته ملی المپیک لیست قطعی و نهایی 
کاروان اعزامی ایران به س��ی امین دوره بازی های المپیک 

را اعالم کرد.
بهرام افشارزاده در این خصوص گفت: ما باید تا آخرین زمان 
ممکن نسبت به دغدغه فدراسیون های اعزامی و کادر فنی 
تیم های ملی حساسیت نشان می دادیم تا ترکیب نهایی و 
مورد وثوق آنان انتخاب و اعالم گردد. همین موضوع باعث 
شد تا پایان زمان اداری روز پنجشنبه لیست نهایی کاروان 
اعزامی را جمع بندی کرده و در اختیار عموم قرار دهیم. وی 
یادآور شد: خوشبختانه با تعامل بسیار خوبی که بین کمیته 
ملی المپی��ک، وزارت ورزش و کادر فنی تیم های ملی بود 
ترکیب تیم ها طبق نظر سیستم فنی فدراسیون ها انتخاب 
و قطعی شد تا به ستاد برگزاری بازی های المپیک و کمیته 

بین المللی المپیک معرفی شود. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک در پای��ان گفت:هیچ کدام از 
لیست های منتشره توسط رس��انه ها مورد تأیید کمیته 
ملی المپیک نیست و لیست منتشره از سوی روابط عمومی 
کمیته ملی المپیک لیس��ت نهایی ماس��ت. براساس اعالم 
کمیته مل��ی المپیک، 54 ورزش��کار ایران در ای��ن دوره از 
بازی ها شرکت خواهند کرد که شامل هشت زن و 46 مرد 
خواهد بود؛ ضمن این که دو زن و 46 مرد نیز این کاروان را 
همراهی خواهند کرد. از مجموع هشت پزشک اعزامی نیز 
یک زن و هفت مرد حضور خواهند داشت و 13 خبرنگار و 
عکاس ورزشی نیز ش��امل یک زن و 12 مرد با این کاروان 
همراه خواهند شد. مجموع مقامات و سرپرستان نیز 31 نفر 

خواهد بود که شامل سه زن و 28 مرد می شود. 

گزارش

6
کاپیتان سابق با چهره جدید

مهدی امیرآبادی با چهره تازه و صورت دس��تکاری ش��ده، س��وژه ش��وخی بازیکنان پرسپولیس 
 در بازی روز گذش��ته مقابل فوالد بود. امیرآب��ادی گفت: به دلیل اختالالت تنفس��ی عمل زیبایی 

انجام داده است!

فصل نقل و انتقاالت را باید رقابتی بین دارا و ندار دانس��ت که 
تیم های ثروتمند و متمول لیگ با تکیه بر قدرت مالی خود و 
زیر پا گذاشتن قانون مسخره سقف قرارداد، هرچه که خواستند 
پول خرج کردند و کار به جایی رس��ید که در بعضی از تیم ها 
حتی قرارداد میلیاردی جای میلی��ون را گرفت! اما با توجه به 
اتفاقات دو ماه اخیر باید مدعی اصلی قهرمانی لیگ دوازدهم 
را از بین چهار تیم پرطرفدار سپاهان، پرسپولیس، استقالل و 
تراکتورس��ازی تبریز انتخاب کرد که بر روی کاغذ، حضوری 
فعال در جذب بازیکنان مورد نظرش��ان داش��تند و به همین 
خاطر می توان انتظار داشت که قهرمان لیگ دوازدهم از بین 
 این چهار تیم معرفی شود. نکته جالب دیگر  این است که از این 
چهار تیم، سه مورد تغییر در نیمکت سرمربیان نسبت به سال 
گذشته انجام شد و فقط س��پاهان بود که لیگ دوازدهم را هم 
به مانند لیگ یازدهم با کرانچار ادامه خواهد داد. برای بررسی 
شرایط این چهار تیم مدعی، نگاهی گذرا و اجمالی به عملکرد 

آنها در فصل نقل و انتقاالت خواهیم داشت.

   سپاهان
زردهای اصفهان به عنوان پرافتخار ترین تیم تاریخ لیگ برتر 
فوتبال ایران، پی��ش از هر کاری با کرانچار به توافق رس��یدند 
تا ترکی��ب زالتک��و و مرزبان در لی��گ دوازدهم ه��م بر روی 
نیمکت سپاهان بنش��یند. به همین خاطر علیرضا رحیمی با 
استفاده از نظر کادر فنی، بازیکنان مورد نظرش را جذب کرد. 
سپاهان امسال نس��بت به تیم فصل گذش��ته تغیرات زیادی 
در ترکیب خودش خواهد داش��ت و با جدایی بازیکنانی مثل 
 رحمان احمدی، محس��ن بنگر، س��ید جالل حسینی، هاشم 
بیک زاده،مه��دی کریمیان، جانواریو، س��زار، س��ید مهدی 
س��ید صالحی و رضا ناصحی، هواداران س��پاهان باید در لیگ 
دوازدهم تیم��ی متحول و جوان ش��ده را مورد تش��ویق قرار 
دهند. اما در بح��ث یارگیری، زردها کم��ی منطقی تر بودند 
و به جای جذب بازیکنان پرس��روصدایی مث��ل علی کریمی، 
جب��اری و حتی فرهاد مجی��دی کمی منطقی عم��ل کرده و 
با رفع نقاط ضعفش��ان، تقریب��اً تیمی کامل را ب��رای حضور 

در لیگ دوازدهم آم��اده کردند. محمد باقر صادقی، فرش��ید 
طالب��ی، علی احمدی، محس��ن ای��ران نژاد، محم��د غالمی، 
میالد زنیدپ��ور و ع��ادل کاله کج هفت س��همیه لیگ برتری 
س��پاهان بودند ک��ه در کنار رادومی��ر جالوی��چ مقدونیه ای، 
باید با لب��اس زرد س��پاهان در لیگ جاری ب��ازی کنند. البته 
صحبت از جذب یک بازیکن آلبانی تب��ار به نام اروین بلکا هم 
ش��ده که احتماالً تا فردا تکلیف او هم برای حضور در سپاهان 
 مش��خص خواهد ش��د. حضور خلعتبری هم به ش��رطی که 
حاشیه هایش توسط کادر فنی کنترل شود، مهم ترین خرید 

سپاهان در این فصل بوده است.

پرسپولیس
پرسروصدا ترین تیم فصل نقل و انتقاالت بود که با هزینه ای 
باالی 16میلیارد تومان، چشم بازار را کور کرد. رویانیان آنقدر 
بازیکن گرفته که به راحتی می تواند ب��ا دو تیم در لیگ برتر 
شرکت کند؛ البته دنیزلی هم پرسپولیسی ها را سرکار گذاشت 
تا مانوئل خوزه، دوست صمیمی کی روش! برای هدایت قرمزها 
راهی ایران ش��ود. خیلی ها اعتقاد دارند که پرسپولیس فوق 
کهکشانی امسال سرنوشتی مشابه استیل آذین لیگ دهم پیدا 
خواهد کرد، ولی باید منتظر ماند و دید که بازیکنانی مثل بنگر، 
قاضی، گردان، ماهینی، انصاری فر، حسینی و بقیه ستاره های 

این تیم چه عملکردی را در لیگ دوازدهم نشان می دهند.
 

استقالل
به قول مدیرعاملش��ان، همین که امیر قلعه نوی��ی را انتخاب 
کرده اند تقریباً نیمی از راه قهرمانی طی شده است. استقالل با 
جذب بازیکنان سابق استقالل، ترکیب کم ستاره تری نسبت 
به قرمزها مهیا ک��رده ولی با تمدید ق��رارداد جباری و حضور 
احتمالی نکونام در روز یکش��نبه، باید نام اس��تقالل را هم به 

عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی وارد لیست کرد.

تراکتورسازی
نایب قهرمان فصل گذشته شاید روی کاغذ نسبت به سه تیم 
دیگر کم امیدتر باش��د، ول��ی به هرحال تیمی ک��ه بازیکنانی 
مثل مهدی کریمیان، محمد نصرتی، س��ید صالحی و قاس��م 
دهنوی را جذب کرده، بدون ش��ک دردس��ر زی��ادی را برای 
بقیه مدعیان فراهم خواهد کرد، به خصوص این که س��رمربی 
پرتغالی ای��ن تیم یعنی آنتون��ی اولیویرا هرگز دوس��ت ندارد 
که در رقابت ب��ا هموطنانش در تیم ملی ایران، پرس��پولیس 
و نفت آبادان ک��م بی��اورد. تبریزی ها بعد از نای��ب قهرمانی 
انتظاراتش��ان باال رفته و اگر اولیویرا کوچک ترین اش��تباهی 
داشته باشد، شاید خیلی زود با فوتبال ایران خداحافظی کند. 
 بازی تراکتورس��ازی و اس��تقالل را می توان مهم ترین بازی 
غیر دربی این فصل دانس��ت ک��ه می تواند به ط��رز عجیب و 

غریبی حساس و انتقامی باشد.

جنگ دارا و ندار

 مدعیان به صف شدند

سرانجام بعد از گذشت دو ماه پرسروصدا در فوتبال ایران، فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر دوازدهم  مسعود 
به پایان رسید و 18 تیم حاضر در این مسابقات با جذب بازیکنان مورد نظرشان و تکمیل لیست افشاری 

مورد نیاز سرمربی هایشان از دیروز)جمعه( به صورت رسمی آماده حضور در لیگ دوازدهم شدند.
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 بالتکلیفی فوتسال 
به ضرر تیم ملی است

 ادبیات خوروش 
در شأن سپاهان نیست

سرمربی تیم ملی فوتسال در ارزیابی اش از وضعیت فعلی فوتسال و بالتکلیف 
ماندن باش��گاه ها گفت: تمام این اتفاقات در نهایت به تیم ملی ضربه خواهد 
زد. علی صانعی افزود: بازیکنان ملی پوش که وضعیت مش��خصی با تیمشان 
ندارند، به صورت انفرادی تمرین می کنند، اما تمرین تیمی و گروهی ندارند. 
این موضوع باعث می شود سطح فنی لیگ پایین بیاید و آسیبش در پایان به 
تیم ملی خواهد رسید. وی در ادامه با اشاره به تعویق یک هفته ای لیگ، بیان 
کرد: تعویق یک هفته ای بازی ها به برنامه تیم ملی آسیبی نمی زند و چون قرار 
بود بازیکنان را پس از هفته دوم دعوت کنیم که با تعویق یک هفته ای، پس از 
هفته اول دعوت خواهیم کرد. به هرحال ما نمی توانیم به خاطر لیگ، برنامه 

تیم ملی را عقب بیندازیم. 

مدیر روابط عمومی باشگاه پرس��پولیس گفت: ادبیات سرپرست سپاهان در 
شأن چنین باشگاه بزرگی نیس��ت. حمیدرضا غریب با اشاره به صحبت های 
اخیر خوروش، سرپرست سپاهان درباره جذب خلعتبری اظهار کرد: متأسفانه 
الفاظی که ایشان به کار می برد، اصاًل در شأن باش��گاه بزرگی چون سپاهان 
نیست؛ چرا که سپاهان باشگاه اخالق مداری است و خیلی خوب نیست که 
سرپرست این باشگاه نسبت به مسئوالن باشگاه های دیگر چنین الفاظی را به 
کار برد. وی افزود: خلعتبری مبارک سپاهانی ها باشد. اگر باشگاه پرسپولیس 
می خواست، می توانست او را هم مانند سایر بازیکنان بزرگی که جذب کرده 
به پرسپولیس بیاورد؛ ضمن این که ما از ریز قرارداد خلعتبری با سپاهان مطلع 

هستیم و می دانیم که این بازیکن با چه مبلغی به تیم جدیدش رفته است.

خداحافظی گوتی با دنیای فوتبال
گوتیرس، ستاره تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید پس از آنکه هفته 
گذشته  در راه انتقال به تیم انگلیسی وستهام ناکام ماند و آخرین 
بخت در پایان دوران ورزشی اش را برای حضور در مستطیل سبز از 

دست داد، برای همیشه با دنیای فوتبال وداع کرد.

کاپلو  سرمربی  روسیه می شود؟
فابیو کاپلو، سرمربی سابق تیم ملی انگلیس برای 
مذاکره با مقامات فدراس��یون روسیه راهی این 
کشور شد. رقم پیشنهادی به فابیو، رقمی  بالغ بر 
7/5 میلیون یورو و به مدت شش سال خواهد بود.

مولر در بایرن می ماند
توماس مولر، مهاجم تیم بایرن مونیخ از تصمیم خود 
برای ماندن در بای��رن مونیخ خبر داد و به ش��ایعات 
پیرامون جدایی اش از این تی��م خاتمه داد. وی مورد 

توجه تیم های اینتر میالن و آث میالن قرار داشت. 

غیر از پرسپولیس بازی نمی کنم

شیث رضایی در خصوص بیرون ماندش از لیگ فصل جاری اظهار داشت: 
در طول فصل گذشته بارها گفته بودم بدون هیچ گونه بازار گرمی اگر در 
فصل جاری پرسپولیسی ها به من پیشنهاد ندهند، دیگر به هیچ پیشنهادی 
فکر نمی کنم، اما همه به من خندیدند. به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز 
همه چیز را ثابت کردم و به عشق پیراهن پرسپولیس بیرون از گود هستم. 
فقط خواس��تم ثابت کنم که حرفم از ته قلبم ب��ود. رضایی در خصوص 
منشوری بودنش نیز گفت: نمی دانم این ماجرا را چه کسی بر سر زبان ها 
انداخته، اما به من هیچ مسأله ای اعالم نشده است. من یک حرکت بد در 
فصل گذشته انجام دادم و صد بار تاوان اشتباه خودم را پس دادم. محروم 

شدم، قرار دادم کسر شد و در اوج بدنی خانه نشین شدم.

 وزیر ورزش و جوانان در اصفهان 

 محمد عباس��ی، وزی��ر ورزش و جوانان سه ش��نبه برای افتتاح س��الن 
ش��ش هزار نفره سرپوش��یده 25 آبان که در کنار ورزش��گاه نیمه کاره 
نقش جهان قرار دارد، به اصفهان می آید. قرار است وزیر ورزش بعد از افتتاح 
این سالن شش هزار نفره، س��الن خانه وزنه برداری اصفهان را که مدتی 
قبل میزبان مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان بود نیز 
افتتاح کند. بازدید از استادیوم نقش جهان و جلسه پیرامون مشکالت این 
ورزشگاه از دیگر برنامه های عباسی به شمار می رود.پس از انتخاب محمد 
 جواهری به عنوان مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، تا کنون 
دو جلسه بررسی مشکالت ورزشگاه نقش جهان در این ورزشگاه برگزار 

شده و قرار است جلسه ای نیز با حضور وزیر در این ورزشگاه برگزار شود.

این خانه از پای بست ویران است

 عادل فردوس��ی پور در حاش��یه برگزاری نخس��تین همایش بررس��ی 
چالش های تبلیغات و اسپانسرشیب در ورزش کش��ور، در مورد بحث 
تبلیغات و اسپانسر ش��یب در فوتبال گفت: این خانه از پای بست ویران 
است؛ زیرا تبلیغات و اسپانسر شیب به صورت اصولی در فوتبال ما وجود 
ندارد. وی در این خصوص افزود: حتی در زمینه حق پخش که یک بحث 
اصولی در همه جای دنیا برای درآمدزایی باشگاه هاست، ما می گوییم شرق 
و مسئوالن می گویند غرب؛ یعنی تفاوت زیادی بین صحبت ها وجود 
دارد و مسائل طبق اصول حرفه ای اش پیش نمی رود. وی همچنین گفت: 
در فوتبال ما به بازیکنان یک یا دو میلیارد داده می ش��ود، اما باشگاه ها 
بدهکارند که این نشان می دهد دخل و خرج ها اصاًل تناسبی با هم ندارد.

دخل و خرج باشگاه ها باهم همخوانی نداردبه منظور افتتاح سالن 6هزارنفره 25 آبانشیث رضایی: 
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یادداشت

خط تولید جدید کارخانه سیمان 
سال94 به بهره برداری می رسد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از اجرای 
طرح توسعه این کارخانه خبر داد و گفت: افزایش خط تولید این کارخانه 
از سال گذشته آغاز شده و پیش بینی می ش��ود سال 94 به بهره برداری 
برسد.  رحمان کرمی اظهار داشت: در حال حاضر تولید سیمان تیپ یک 
در دو رده 425 و 525، تیپ دو، سه، پنج، پزوالنی ویژه یا سیمان مقاوم به 
خوردگی و بلین باال به عنوان پرمقاومت ترین سیمان های کشور در این 
واحد ساخته می شود. وی افزود: طی چند سال گذشته این کارخانه موفق 
به دریافت گواهینامه های ایزوont< 9001، ایزو 14000 و 18000 در 
قالب سیستم مدیریت یکپارچه و ایزوهای10001 تا 10004 در زمینه 
پاسخگویی به نیازهای مش��تریان و مدیریت کیفیت شده است. کرمی 
از اجرای طرح توس��عه این کارخان��ه خبر داد و اظهار داش��ت: افزایش 
خط تولید این کارخانه از سال گذش��ته آغاز شده و پیش بینی می شود 
 سال 94 به بهره برداری برسد. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که این طرح تاکنون 35 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است، گفت: ظرفیت تولید واحد جدید یک میلیون تن 
در سال برآورد می شود، به طوری که از این طرح زمینه اشتغال بیش از 
500 نفر فراهم می شود. وی در ادامه از افزایش 24 هزار تنی فرآورده های 
دانه های مالت در این اس��تان خبر داد و تصریح کرد: بیش از70 درصد 
 ماشین آالت طرح توسعه این کارخانه نصب ش��ده و از نظر فیزیکی نیز 

30 تا 40 درصد پیشرفت داشته است.

سندیکای صنوبرکاران استان 
تشکیل می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: تشکیل تعاونی ها و س��ندیکای صنوبرکاران از جمله 
برنامه های س��ال جاری این اداره کل در راس��تای حمایت از 

زراعت چوب در استان است.
 عطاءاهلل ابراهیمی  اظهار داشت: زراعت چوب در این استان 
به واسطه ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار مورد توجه 
قرار گرفته که بر همین اس��اس، تاکنون بی��ش از پنج هزار 
هکتار از اراضی اس��تان به صورت س��نتی برای این منظور 

استفاده شده است.
وی افزود: همچنین 800 هکتار از مجموع اراضی استان نیز 
برای توسعه این ش��یوه زراعت در قالب تهیه طرح، پرداخت 
نهال یارانه ای و ارایه اطالعات فنی تخصیص داده شده است.

ابراهیمی با اشاره به گونه های کشت در طرح زراعت چوب در 
استان، گفت: در حال حاضر دو گونه کبوده شیرازی در اولویت 
کشت در این استان مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
خود هرس بودن گونه گیاهی کبوده شیرازی را از مهم ترین 
 مزایای انتخاب این گونه برش��مرد و ادام��ه داد: این درخت 
خودهرس اس��ت و تنه ای بدون گره دارد ک��ه راحت برش 
خورده و برای کاغذسازی و استفاده در صنعت چوب بسیار 
مناسب است. وی سریع الرش��د بودن این گونه را علت دیگر 
انتخاب درخت برشمرد و گفت: در طول هشت سال یک تنه 

با قطر20 سانتیمتر به دست می آید.
ابراهیمی بیان کرد: عالوه بر اس��تان فارس و البرز، اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیز یکی از زیس��تگاه های بزرگ این 
درخت محسوب می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به برنامه س��ال جاری این 
س��ازمان، تصریح کرد: از جمله برنامه های امسال، تشکیل 
تعاونی ها و سندیکای صنوبرکاران و ساماندهی کاشت، داشت 
و برداشت و ایجاد یک بازار مستقیم برای عرضه محصوالت 
است. وی با اشاره به اعتبارات این بخش، افزود: تاکنون به علت 
برخی از مش��کالت از جمله این که کشاورزان برای دریافت 
تسهیالت نیازمند ضامن هس��تند، اعتبارات تخصیص داده 

شده جذب نشده است.
ابراهیمی آفت صنوبر را مهم ترین مشکل فراروی این بخش 
برشمرد و گفت: با توجه به این که اکثر این گونه در مناطق 
مسکونی روس��تایی قرار دارد و برای این که آب آشامیدنی 
مردم در معرض خطر ق��رار نگیرد، نمی ت��وان از روش های 
سیستماتیک و شیمیایی برای مبارزه با آفت ها استفاده کرد.

خبر ویژه

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر

 حجت االسالم البرز رییسی
 اس��تکبار و غرب با تبلی��غ برهنگی در کش��ور، در پ��ی رواج بی بند و 
 ب��اری و بی عفتی هس��تند و کش��ورهای غرب��ی با طراح��ی و اجرای 
نقشه های ش��وم برهنگی، می خواهند به اهداف پلید خود در رواج بی 
 بند و باری در جوامع اسالمی دست یابند که در برابر این تفکر، حجاب 
ارزنده  تری��ن نمود فرهنگ��ی و اجتماع��ی در تمدن ایرانی اس��المی 
است که پیش��ینه آن به قبل از ورود اس��الم به ایران می رسد. حجاب 
و عفاف دس��توری مذهبی و 
ارزش��ی در تعالیم اس��المی 
اس��ت و توجه به زمینه های 
فرهنگی، اجتماعی به عنوان 
بستر آن الزم اس��ت؛ چرا که 
عفاف و حجاب موجب تقویت 
و اس��تحکام بنی��ان خانواده 

می شود. 

 غرب با تبلیغ برهنگی سعی 
در رواج بی بند و باری در جامعه دارد 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
قهرمان کیک بوکسینگ جهان وارد استان شد

محمد قائدی، قهرمان کیک بوکسینگ جهان با استقبال مسئوالن وارد استان  چهارمحال و بختیاری 
شد. او در استایل فول کنتاکت در روز اول باحریف آلمانی رقابت کرد و در سه راند نفس گیر،  برحریف 

خود پیروز شد و در روز دوم با پیروزی برحریف اکراینی بر سکوی نخست این وزن ایستاد.
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علی اصغر عنابستانی که در دوره آموزشی تخصصی جنگ نرم 
در سالن اجتماعات ش��هید جعفرزاده چهارمحال و بختیاری 
سخن می گفت، اظهار داشت: جنگ نرم پس از شکست دشمن 
در جنگ سرد علیه کشور ما آغاز شد، به گونه ای که رهبر معظم 
انقالب در سال 68 با تعبیر تهاجم فرهنگی، مردم و مسئوالن 

را نسبت به آن آگاه کردند.
وی افزود: دشمن به دالیل متعدد و از زوایای گوناگون به جنگ 
نرم علیه کشور ما روی آورده که باید این زوایای پنهان را درک 

و در مقابله با آن آماده شد.
عنابستانی بر ضرورت درک و تبیین ابعاد مختلف جنگ نرم در 
کشور تأکید کرد و بیان داشت: تا زمانی که نسبت به اقدامات 
نفوذی و نرم دشمن علیه ملت ایران آگاه نشویم و درک و بینش 
 درس��تی از آن برای ما ش��کل نگیرد، نمی توانیم در این نبرد

 پیروز شویم.
استاندار چهارمحال و بختیاری به الگو شدن ایران اسالمی در 
جهان اشاره و تصریح کرد: ایران اسالمی بعد از گذشت 33 سال 

از عمر خود، به الگوی موفق و واالیی برای ملت های مس��لمان 
و آزادی خواه جهان تبدیل ش��ده و توانس��ته الگوی حکومتی 

مناسبی را ارایه دهد.
عنابس��تانی ادامه داد: الگوی حکومتی مبتن��ی بر معنویت و 
ارزش های الهی و تکیه بر مردم، الگویی اس��ت که بر طبق آن 
جمهوری اسالمی ایران توانسته 33 س��ال مقتدرانه در نظام 
بین  الملل به حیات خود ادامه داده و آن را به سایر جوامع نیز 

صادر کند.
وی با بیان این که حرکت روبه رشد جمهوری اسالمی موجب 
تزلزل پایه های نظام سلطه شده اس��ت، اظهار داشت: دشمن 
تحمل رش��د و پیش��رفت ایران را ندارد و به ه��ر طریق و ابزار 
ممکن می خواه��د آن را از این حرکت روبه رش��د ب��ازدارد و 

موجبات سرنگونی آن را فراهم کند.
عنابستانی افزود: این در حالی است که نظام جمهوری اسالمی 
ایران ام��روز به یک ابرق��درت در جهان تبدیل ش��ده و نقش 

مؤثری در معادالت جهانی ایفا می کند.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره ب��ه عرصه های 
 مختلف نبرد دش��من ب��ا نظام جمه��وری اس��المی، تصریح 
کرد: دش��من در عرصه های نظامی و جنگ س��رد، اقتصادی، 
علمی، فرهنگی و سیاس��ی با تمام توان ب��ه مقابله با این نظام 
 برخاس��ته و با برنامه های راهب��ردی خود، درص��دد نابودی 

آن است.
عنابستانی با اش��اره به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب مبنی 
بر برنامه ه��ای اس��تکبار جهانی، گفت: دش��من ت��وان خود 
را در س��ه عرصه جن��گ روانی، جن��گ اقتص��ادی و مقابله با 
پیش��رفت های کش��ور به کار گرفته که این ام��ر می طلبد تا 
 ب��ا نگاه��ی دقی��ق و همه جانب��ه جل��وی ای��ن برنامه ه��ای

 دشمن را گرفت.
وی بر ضرورت بصیرت افزایی 
و ارتقای بینش افراد، به ویژه 
جوانان تأکید ک��رد و افزود: 
باید هر یک از اف��راد جامعه 
نق��ش خ��ود را ب��ه خوب��ی 
پیدا کرده و وظیف��ه خود را 
بشناسد تا نسبت به دشمن 

بصیرت کامل کسب کند.
عنابس��تانی ادام��ه داد: در 
همین راستا باید روحیه امید 
و اعتماد به نف��س را در خود 
و دیگ��ران تزریق ک��رده و با 
عزت نف��س، تردیدهایی که 
 دش��من در باوره��ای مردم 
ایج��اد می کن��د را از می��ان 

ببریم.
وی بر لزوم بهره گیری از ابزار 

هنر در عرصه مقابله با جنگ نرم دش��من تأکید کرد و اظهار 
داشت: زبان حق در برابر زبان باطل پیروز است، به شرطی که 
بتوان از آن به نحو مطلوب بهره گرفت و هنر، یکی از ابزارهایی 
 اس��ت که در عرصه مقابله با جنگ نرم دش��من می توان از آن 

به نحو مطلوب و مناسب بهره گرفت.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان ک��رد: تقویت 
باوره��ای دینی و ارتقای س��طح معنوی��ت در جامعه، تقویت 
فرهنگ و هویت ملی، بیداری و هوش��یار ب��ودن و ایجاد یک 
مدیری��ت هدفمند و متمرک��ز، از دیگر راهکاره��ای مقابله با 

دشمن در نبرد جنگ نرم است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی تخصصی جنگ نرم بیان داشت؛  

ایران یک قدرت مردمی و منطقه ای است

استاندارچهارمحال و بختیاری گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران امروز به یک ابرقدرت در  گروه 
جهان تبدیل ش�ده و نقش مؤثری در معادالت جهانی ایفا می کند. همین حضور و نقش مؤثر شهرستان

است که ایران را در منطقه برای ابرقدرت ها مهم کرده است. ابرقدرت ها سعی می کنند از هر 
راهی به ما ضربه بزنند، غافل از این که ایران یک قدرت مردمی و منطقه ای است. 

زبان حق در برابر 
زبان باطل پیروز 
است، به شرطی 

که بتوان از آن به 
نحو مطلوب بهره 

گرفت و هنر، یکی 
از ابزارهایی است 

که در عرصه مقابله 
با جنگ نرم دشمن 

 می توان از آن 
به نحو مطلوب و 

مناسب بهره گرفت
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مزایده
2170 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 2/868-32022 شش��دانگ عرصه و اعیانی پالک 
18/5475 واق��ع در بخش 14 ثبت اصفهان به مس��احت 209/24 مترمرب��ع به آدرس: رهنان 
خیابان ش��هید هاشمی نژاد کوچه شاهد کوچه ش��هید مهدی یخچالی بن بست دوم که اسناد 
مالکیت آن در صفحه 176 و 179 دفتر 703 امالک با ش��ماره های چاپی 461593 و 461594 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل انکساراً در دو قسمت به طول های 8/80 متر و 4/80 
متر دیواریس��ت به دیوار پالک 3116 فرعی ش��رقًا به طول 14/90 مت��ر دیوار به دیوار پالک 
3096 فرعی باقیمانده جنوبًا اول به طول 0/80 متر دیواریست به پالک 3096 باقیمانده دوم به 
طول 11/80 متر درب و دیواریس��ت به کوچه منسده غربًا به طول 16/45 متر دیوار به دیوار 
خانه از پالک 3096 باقیمانده و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
به صورت یک باب منزل مس��کونی و دارای 209 مترمرب��ع عرصه و 120 مترمربع اعیانی و 
ساختمان آن از دیوارهای آجری و سقف تیرآهن بنا شده نمای خارجی سنگ با درب و پنجره 
ه��ای فلزی و نمای داخلی گچ و رنگ با درب های چوبی آش��پزخانه با کابینت فلزی دارای و 
دارای انش��عابات آب برق گاز می باشد ملکی آقای س��ید اصغر موسوی رنانی نسبت به 4/5 
دانگ و خانم س��کینه کیانی نسبت به 1/5 دانگ که طبق سند رهنی شماره 87/10/23-30224 
دفترخانه 129 اصفهان در رهن صندوق قرض الحس��نه انصارالمجاهدین قرار گرفته است از 
س��اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 91/6/12 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هش��ت بهشت شرقی- چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 490/000/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشدو نیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزای��ده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
م��ازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد 
ضمن��ًا ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان مورخ 91/4/24 درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 5171 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2826 شماره پرونده: 9100400200300256/1، شماره بایگانی پرونده: 9100383/1، شماره 
ابالغیه: 9100510200300639، بدینوس��یله به 1- حسین جنتی فرزند عزیز ش ش 126 ش.م 
2410840507 ش��ماره ابالغ 9100510200300639 و 2- روح اله جنتی فرزند حسین ش.ش 
3398 ش.م 1289642151 شماره ابالغ 9100510200300641 هر دو به نشانی اصفهان، هتل 
پل، مجتمع تجاری کوثر، طبقه 4، واحد 603 بدهکار پرونده کالس��ه 9100400200300256/1 
که برابر گزارش ش��رکت پس��ت نش��اط در نش��انی اعالمی بانک ابالغ واقعی میسر نگردیده 
اس��ت که برابر قرارداد شماره 2003901104356597-1385/8/25 بین شما و بانک پارسیان 
نوربخش مبلغ اصلی بدهی مبلغ 50292000+مبلغ 11780718 ریال خس��ارت تأخیر تا تاریخ 
1390/1/29+مبلغ 39269 ریال بابت خسارت روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 

رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فق��ط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده 
روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 3887 اسدی- رئیس اداره 

اجرای اسنادرسمی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه ماده 101
2827 شماره پرونده: 9100400200400138/1، شماره بایگانی پرونده: 9100409/2، شماره 
ابالغیه: 9100510200400353، بدینوسیله به عبدالعلی فتاحی و عفت قاضی ساکنان اصفهان 
خ میر کوچه اردیبهش��ت پ س��وم س��مت راس��ت بدهکاران پرونده که برابر گزارش مأمور 
مربوطه به نش��انی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 38/4 بخش 2 شهرضا مورد وثیقه سند رهنی 81730 تنظیمی در دفترخانه 
ش��ماره 80 بروجن که در رهن شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته طبق ارزیابی کارشناس 
رس��می دادگستری به مبلغ چهارده میلیون و هش��تصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه 
ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوس��یله به شما اخطار می شود 
ک��ه پس از رؤیت این اخطار بفاصله 5 روز چنانچ��ه اعتراض دارید اعتراض خود را بضمیمه 
مبلغ شش��صد هزار ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی ارس��ال دارید واال به همان قیمت آگهی 

خواهد شد. م الف/ 3885 اسدی- رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2830 در خصوص پرونده کالسه 357/91 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مجید صادقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/5/25 
س��اعت 15/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2831 در خصوص پرونده کالس��ه 358/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مجید صادقی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/5/25 ساعت 15/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2832 در خصوص پرونده کالس��ه 315/91 خواهان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بهروز محمدخشوئی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/24 ساعت 16/30 

تعیین گردیده اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع 
ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2833 کالس��ه: 28/91، شماره دادنامه: 546، مرجع رس��یدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجتبی هنری فرد نش��انی: اصفهان خ رباط اول جنب مس��جد حجت فرش 
اطهری، وکیل: فرهاد نیک نس��ب نش��انی: خ حکیم نظامی حدفاصل خ حس��ین آباد و کارواش 
روبروی بانک کشاورزی، دفتر وکالت، خوانده: محمدمظاهری تیرانی مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوای آقای مجتبی هنری 
فرد به وکالت فرهاد نیک نس��ب به طرفیت آقای محمد مظاهری تیرانی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه 5 چک به شماره های 344590/19-89/7/7 و 89/7/13-344592/42 
و 344591/56-89/7/10 و 344595/51-89/7/16 و 344586/21-89/7/2 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
ندارد و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و صد هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
89/7/7، 89/7/10، 89/7/13، 89/7/16، 89/7/2 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2834 کالس��ه پرونده: 64/91، ش��ماره دادنامه: 306، مرجع رسیدگی: شعبه هیجدهم شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نیک نس��ب به نشانی: 
اصفهان خ حکیم نظامی حدفاصل خیابان حس��ین آباد و کارواش روبروی بانک کش��اورزی 
دفتر وکالت، خوانده: علی خالدی سردش��تی مجهول المکان، گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دادخواس��ت مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نیک نسب بطرفیت علی خالدی سردشتی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به ش��ماره های 1- 129294، 2- 
129293، 3- 129292 عهده بانک صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئی��ن دادرس��ی مدنی و م��واد 249، 307، 309، 310، 315 قانون تج��ارت حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 بعنوان اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ریال بعنوان 
خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواه��ان صادر و اعالم می گردد. رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی خواهد بود. شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2835 کالس��ه پرونده: 63/91، ش��ماره دادنامه: 305، مرجع رسیدگی: شعبه هیجدهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نیک نس��ب به نش��انی: 
اصفهان خ حکیم نظامی حدفاصل خیابان حس��ین آباد و کارواش روبروی بانک کش��اورزی 
دفتر وکالت، خوانده:وحید محمدی مجهول المکان، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نیک نسب بطرفیت وحید محمدی بخواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 1- 542363 عهده بانک 
س��په به انضمام خسارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا 
حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات اب��رازی خواهان ایراد و تکذیب��ی بعمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذم��ه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
م��واد 249، 307، 309، 310، 315 قان��ون تجارت حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ریال بعنوان 
خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواه��ان صادر و اعالم می گردد. رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی خواهد بود. شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

تحدیدحدوداختصاصی  
2038 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  2069 / 2  واقع  در فضل آباد بخش 
یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محس��ن براهیمي فرزند محمدقاسم وغیره 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودمل��ک مرقوم درروز 19 / 
5 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه موج��ب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. ئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی
 

تحدیدحدوداختصاصی  
2839 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره  738 / 1  واقع  در ابنیه  بخش 
ی��ک ثبتي ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام آقاي مهدي موس��یلي وغیره  فرزند خس��رو 
درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودمل��ک مرقوم درروز 19 / 
6 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه موج��ب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
 

ابالغ دادخواست وضمائم
2840 بدینوس��یله به آق��اي فرزادترکم��ان فرزند محمدعل��ي فعاًل مجهول الم��کان ابالغ مي 
گرددکه خواهان خانم زهرا طاووس��ي فرزند رحمت اله به نش��اني ش��هرضا خ ابوذر کوچه 
امیران پالک 105 دادخواس��تي بخواس��ته الزام به اس��ترداد اتومبیل پراید به شماره انتظامي 
23- 169  د 33 به این ش��ورا تس��لیم  که  بکالس��ه 91 / 189 ش 2 ح  ثبت و وقت رس��یدگي 
ب��راي روز دوش��نبه  م��ورخ 6 / 6 / 90  س��اعت 15 / 4 عص��ر تعیین گردیده اینک حس��ب 

درخواس��ت خواه��ان و به تجویزم��اده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوب��ت دریکي از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
ح��ل اختالف ش��ماره دوحقوقي ش��هرضا واخذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم ،آدرس 
کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلس��ه رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل 
اختالف ش��ماره دو حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
 منتشرخواهدش��دومدت آن ده روزخواهدبود. رئیس دبیرخانه ش��وراي حل اختالف ش��ماره 

دو حقوقي شهرضا  
 

تحدیدحدوداختصاصی  
2841 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره 2262 / 50  واق��ع  در اله 
آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام خانم ایران فرهادزاد فرزند اس��داله 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرق��وم درروز 4 / 
6 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه موج��ب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گ��ردد تحدید ح��دود در روزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

مزایده مال غیر منقول
2842 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 19/2645/ت/90 تمامت س��ي و س��ه پنجم  س��هم 
مش��اع ازیکهزاروهش��تادودو ویک چهارم سهم ششدانگ پالک ثبتي ش��ماره 2/2890  واقع 
درفضل آباد  بخش یک ثبتی ش��هرضا  به مس��احت شش��دانگ 1060 مت��ر مربع مورد ثبت 
صفحه 307 دفتر291  با حدود اربعه شش��دانگ : ش��مااًل به طول پنجاه وهش��ت متروچهل 
س��انتیمتر درودیواریس��ت به پیاده روخیابان حکیم نصراله شرقًا اول دردوقسمت که قسمت 
دوم جنوب مجاوراس��ت به طولهاي هشت متروهشتادسانتیمتروچهارمتردیواربه دیوارمغازه 
ش��ماره 6534 دوم به طول ش��انزده متروهشتادس��انتیمتردیواربه دیوارخانه شماره 6529 
جنوبًا به طول ش��صت متروپنج سانتیمتردردیواریس��ت به کوچه هش��ت متري ) این حدقباًل 
ج��وي متروکه ب��وده ( غربًا به طول نه متروهش��تادوپنج سانتیمتردرودیواریس��ت به کوچه 
هفت مترونودس��انتیمترمتري ) این حدقباًل به پالک 1698محدودب��وده که دراثراحداث کوچه 
به خیابان قطع فاصل بوده اس��ت ( حقوق ارتفاعي ندارد به نام نس��رین ترکي ش��هرضا ثبت 
و س��ند صادر ش��ده اس��ت وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه 
نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بس��تانکار تمامت سي و س��ه پنجم  سهم مشاع 
از پالک مذکوربازداش��ت ومورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط 
مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.

مورد بازدید ) قس��متي ازپالک مش��اعي ازپ��الک ف��وق ( داراي 204 مترمربع عرصه و 170 
مترمربع اعیاني ش��امل زیرزمین انباري وطبقه همکف مس��کوني بادیوارهاي آجري وسقف 
هاي بتني وس��طوح داخلي رنگ آمیزي ودرب هاي داخلي چوبي ودرب هاي خارجي پروفیل 
آهن ونماي خارجي سنگي وداراي سرویس  بهداشتي وآشپزخانه کامل ومشترکات برق وآب 
وگازوتلفن مي باشد که تمامت سي و سه پنجم  سهم ازیکهزاروهشتادودو ویک چهارم پالک 
فوق که درمحل به صورت قسمتي ازیکبابخانه مشاعي مي باشد به مبلغ یکصدوهشتادوشش 
میلیون وهفتصدوش��صت وچهارهزاروهفتصدری��ال )186,764,700(ری��ال ارزیابی گردیده 
اس��ت. در جلسه مزایده که ازس��اعت 9 صبح الی 12 روزیکش��نبه مورخ 91/5/15  در شعبه 
اجرای ثبت اس��ناد ش��هرضا تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز 
مزای��ده با تعطی��ل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل 
میگردد.مزایده تمامت س��ي و س��ه پنجم  س��هم مشاع ازیکهزاروهش��تادودو ویک چهارم از 
مبلغ کارشناس��ی یکصدوهشتادوش��ش میلیون وهفتصدوش��صت وچهارهزاروهفتصدریال 
)186,764,700(ری��ال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی و به هر کس که خریدار باش��د 
فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس:ش��هرضا 
خیاب��ان حکیم نصراله بعدازفرعي 17 پالک 246  بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که 
کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمی ومالیات دارائی 
وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر 
هزین��ه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگه��ی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود 
 در تاریخ 91/4/24  چاپ ومنتش��ر میش��ود. س��ید مهدی  میر محمدی - رئیس ثبت اس��ناد 

وامالک شهرضا
 

اعالم مفقودی
2837 س��ند مالکیت خودروی سواری شخصی سیستم مزدا وانت به شماره موتور 224550 
و ش��ماره شاسی 7516001743 و ش��ماره پالک 925481 ایران 23 مفقود گردیده  از درجه 

اعتبار ساقط است. 
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امام جواد )علیه السالم( :
سه چیز اس��ت که بنده را به رضوان خدا می رساند : 1 - زیادی 

استغفار، 2 - نرمخویی، 3 - صدقه بسیار دادن
یک درمانگاه سنتی طب سوزنی در چین

 آرامش سنگ یا آرامش برگ؟
مرد جوانی کنار نهر آب نشس��ته 
و غمگی��ن و افس��رده به س��طح 
 آب زل زده ب��ود. اس��تادی از آنجا 
 می گذش��ت. او را دی��د و متوجه

 حالت پریش��انش ش��د و کنارش 
 نشس��ت. مرد جوان وقتی اس��تاد

 را دید، بی اختی��ار گفت:  عجیب 
 آش��فته ام و همه چی��ز زندگی ام

به ه��م ریخته اس��ت. به ش��دت 
نیازمن��د آرامش هس��تم و نمی دان��م این آرام��ش را کجا پی��دا کنم؟ 
اس��تاد برگی از ش��اخه افتاده روی زمی��ن را داخل نه��ر آب انداخت و 
گف��ت: به ای��ن برگ ن��گاه ک��ن. وقتی داخ��ل آب م��ی افتد خ��ود را 
به جریان آن می س��پارد و با آن می رود. س��پس اس��تاد سنگی بزرگ 
را از کنار ج��وی آب برداش��ت و داخل نه��ر انداخت. س��نگ به خاطر 
 س��نگینی اش داخل نهر فرو رف��ت و در عمق آن کنار بقیه س��نگ ها

قرار گرفت. استاد گفت:  این سنگ را هم که دیدی. به خاطر سنگینی اش 
توانست بر نیروی جریان آب غلبه کند و در عمق نهر قرار گیرد. حال تو به 
من بگو آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را؟ مرد جوان مات 
و متحیر به استاد نگاه کرد و گفت:  اما برگ که آرام نیست. او با هر افت و 
 خیز آب نهر باال و پایین می رود و االن معلوم نیست کجاست! الاقل سنگ 
می داند کجا ایستاده و با وجودی که در باال و اطرافش آب جریان دارد، اما 
محکم ایستاده و تکان نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم! 
اس��تاد لبخندی زد و گفت: پس چرا از جریان های مخالف و نامالیمات 
جاری زندگی ات می نالی؟ اگر آرامش س��نگ را برگزیده ای، پس تاب 
نامالیمات را هم داشته باش و محکم، هر جایی که هستی آرام و قرار خود 
را از دست مده. استاد این را گفت و بلند شد تا برود. مرد جوان که آرام شده 
بود، نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و مسافتی با استاد همراه شد. 
چند دقیقه که گذشت موقع خداحافظی، مرد جوان از استاد پرسید:  شما 
اگر جای من بودید آرامش سنگ را انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟ 
استاد لبخندی زد و گفت:  من تمام زندگی ام خودم را با اطمینان به خالق 
رودخانه هستی و به جریان زندگی سپرده ام و چون می دانم در آغوش 
رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نش��ان از حضور یار دارد، از افت و 

خیزهایش هرگز دل آشوب نمی شوم و من آرامش برگ را می پسندم...

 ماوس با فن 
خنک کننده دست 

دنی��ای ب��ازی آن ق��در در عرصه دیجیت��ال جدی و 
پرهیجان دنبال می شود که هر شرکت بزرگ تالش 
دارد تا نیازهای کاربران بازی ه��ای رایانه ای را بهتر 
تأمین کند و س��خت اف��زار بازی، یک��ی از مهم ترین 
ارکان این رضایت مخاطب است. ماوس جدیدی که 
 شرکت Thermaltake به بازار عرضه کرده، یکی از 
جالب ترین سخت افزارها در این زمینه است، چراکه 
یک نکته مه��م و ظریف را در محص��ول خود مد نظر 
قرار داده اس��ت؛ عرق کردن! این محصول که در رده 
ماوس های ب��ازی قرار گرفت��ه، به دلیل ای��ن امکان 
خاص مورد توجه بس��یاری از بازی  خورها قرار گرفته 
است.ماوس مذکور مجهز به سیستم خنک کننده ای 
روی خود است که دستان کاربر را در هنگام استفاده 
طوالنی م��دت، کاماًل خنک کرده و احس��اس خوبی 
را برای او به وجود می آورد. قس��مت فن ماوس قابل 
جدا ش��دن بوده و کاربر در صورت عدم نیاز می تواند 
آن را بردارد. اگرچه هن��وز قیمتی برای محصول فوق 
مشخص نش��ده، اما این نکته ظریف، ذهن بسیاری از 
شرکت های سازنده محصوالت ویژه بازی رایانه ای و 

کاربران را به خود معطوف کرده است.

 پیدا شدن خودرو 
ربوده شده پس از ۴۲سال

یک م��رد آمریکایی از اهالی تگزاس توانس��ت پس از 
گذشت ۴۲ سال، خودروی ربوده شده خود را در یک 
 حراج اینترنتی پیدا کند. به گزارش ای بی سی نیوز،

خ��ودرو »باب روس��ل« از اهال��ی تگزاس، در س��ال 
1967در مقاب��ل آپارتمان��ش در فیالدلفی��ا رب��وده 
 شد. در آن س��ال زمانی که روس��ل از دانشگاه تمپل

فارغ التحصیل ش��ده ب��ود، پس از دیدار ب��ا نامزدش 
که هم اکنون همس��ر وی ش��ده، به خانه برگشت، اما 
نتوانست خودرو خود را پیدا کند. با گذشت چند دهه 
از آن س��ال، وی همچنان به دنبال خ��ودرو خود بود 
و اخیراً متوجه ش��د که خودرو کرم رنگ وی توس��ط 
 یک دالل لس آنجلس��ی خودرو در اینترنت به قیمت 
19 هزار و 700 دالر به حراج گذاش��ته ش��ده است. 
روسل از طریق ش��ماره شناسایی خودرو، متوجه شد 
که این خودرو به حراج گذاشته شده از آن او است. وی 
به دالل خودرو گفت: من نمی خواهم بی نزاکت باشم، 
 اما تو داری ماشین مرا می فروش��ی. پس از آن پلیس

لس آنجلس به روس��ل اعالم کرد ک��ه نمی تواند این 
خودرو را پس بگیرد؛ زیرا این خودرو در لیست فعال 
خودروهای ربوده ش��ده نیس��ت و در نهایت با تالش 
پلیس فیالدلفیا، خودرو روسل به وی بازگردانده شد.
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یک دوست نادیده دست انداز
قرار ما در این ستون تا به حال این 

مجید 
بوده که محکم و اس��توار و بدون کافی

توجه به انتقادات پیش برویم و نه 
از سیل نامه های حمایت آمیز از این ستون و نویسنده اش 
حرفی بزنیم و نه از انتقادات ریز و درشتی که به می شود، اما 
دیروز نامه ای از یکی از خوانندگان به دفتر روزنامه رسید که 
حقیر را مجبور به تغییر رویه ک��رد. خواننده پر و پاقرص و 
دوست ندیده ام »چاری پاموک« از منطقه »یلواستون« در 
ایالت نبراسکا نامه ای سرشار از محبت به همراه شرحی از 
زندگی اش برای نویسنده ارسال کرده است که با خواندنش 

انسان دچار حالت های عجیبی می شود!
چاری که از نوادگان سرخپوس��ت قبیله »شایان« و تنها 
بازمانده این قبیله سرخپوس��ت های آمریکایی است، به 
تنهایی در یک کلبه بزرگ در وسط منطقه حفاظت شده 
»یلواستون« زندگی می کند و هزینه زندگی اش از محل 
غرامتی که از بابت کش��تن اجدادش توسط دولت ایاالت 
متحده گرفته اس��ت تأمین می ش��ود. حتما اس��تحضار 
دارید که آن پدر سوخته ها هم این قدر از اجداد چاری را 

کشته اند که تا هفت نسل بعد هم ایشان از نظر مالی تأمین 
باشند)اگر اساسا نسل بعدی ای در کار باشد(. تا یادم نرفته، 
اضافه کنم که چاری هم مثل همه سرخپوست ها یک لقب 
مخصوص دارد که دوست دارد همه با همان لقب صدایش 
بزنند، البته خود همین پیدا کردن لقب هم برای او بسیار 
سخت بوده؛ چون س��بک زندگی اش با اجدادش تومانی 
هفت صنار تغییر کرده است. مثال آیا می توانست به خودش 
لقب »کله بوفالو زیر بغل« بدهد؟ آن وقت مردم نمی گفتند 
خیلی معذرت می خواهم، ک��دام بوفالو؟! بع��د فکر کرد 
بگذارد »رقصنده با گرگ«، ولی ی��ادش افتاد که گرگ ها 
هم دیگر حال و حوصله این قرتی بازی ها را ندارند. القابی 
مثل »دشنه دو لب تیز«، »اسب چموش« و » پرنده بی پدر 
بد« هم به دالیل مشابهی رد شدند. بعد یک شب که خیلی 
کالفه بود و داشت مثل همیشه پیتزایش را غرق در سس 
می کرد و می خورد، به نظرش رسید که تنها ویژگی قابل 
ذکر او همین غلت دادن پیتزا در سس است و در نتیجه این 

لقب را به خودش داد: »خوابیده در سس«. 
»خوابیده در سس« اوایل مسلح به تفنگ دو لول، جلوی 

ایوان کلبه اش می نشس��ت تا خری، خرگوشی چیزی رد 
شود و شکارش کند و گوشت ش��کار را بخورد و پوستش 
را هم به قبیه آپاچی بفروش��د تا الاقل باق��ی مانده خوی 
اجدادی اش حفظ شود، ولی چند بار که با حیوانات چشم 
در چشم شد، دید نه خیر، دل این کار را ندارد)حاال بماند 
که قبیله آپاچی هم دیگر در کار نیست(. از آن گذشته پیتزا 
هم که هر شب می رسید، چه کاری بود دیگر این خون و 
خونریزی. خالصه خوابیده در سس، اساسا انسان تنهایی 
است؛ پس��تچی و پیتزا دلیوری تنها آدم هایی هستند که 
او طی س��ال های اخیر دیده است. خوابیده در سس چون 
کار دیگری ندارد، برای همین عجیب عادت کرده اس��ت 
به روزنامه خواندن. اول صبح پس��تچی یک بغل روزنامه 
از کش��ورهای مختلف م��ی آورد و خوابیده در س��س هم 
 مشغول می شود. همانجا جلوی ایوان می نشیند و روزنامه 

می خواند تا پیتزا برسد. 
خوب امروز به شرح مختصری از زندگی این خواننده عزیز 
گذشت، انشا اهلل فردا می رسیم به نقطه نظرات و انتقادات 

ایشان از حقیر و دست انداز.

مهندس��ان موفق به طراحی نوعی اس��کنر 
انگشت نگاری ش��دند که می تواند از فاصله 
ش��ش متری، اثر انگش��ت بگیرد. محققان 
در حال کنکاش طرح های بهتر بیومتریکی 

برای پاس��خگویی به تقاضاهای تجاری در 
زمینه ابزار شناسایی و تأیید هستند. در میان 
فناوری های بیومتریک، طراحی سیستم های 
انگشت نگاری برای مدیریت امنیتی و کنترل 
 دسترس��ی از اهمی��ت وی��ژه  ای برخوردار 

است. 
شرکت تازه تأس��یس IDair جدیداً نوعی 
سیستم اسکنر انگشت نگاری را طراحی کرده 
که قادر به خوانش اثرات انگش��ت از فاصله 
شش متری است. در این سیستم فرد دست 
خود را با هدف تصدیق هویت برای حس��گر 

تکان می دهد. در این جا هیچ گونه توقفی در 
محل بازرسی برای بررسی ID  کارت صورت 
نمی گیرد. سیس��تم مزبور یک اسکنر فاقد 
لمس است و از اثر انگشت با جزییات دقیق 
عکس می گیرد و س��پس این اطالعات را با 

یک پایگاه داده مطابقت می دهد.
 نکته قابل توجه این اس��ت که اثر انگشت ها 
از ی��ک فاصله معین جمع آوری می ش��وند، 
بنابراین نیازی به لمس پد اسکنر نبوده و این 
امر مانع از بروز مشکالت کنونی میزان دقت 
ناش��ی از خاک، دوده یا چربی روی انگشت 

می شود.
 عملکرد این سیستم بس��یار شبیه به روش 
 پ��ردازش تصاوی��ر زمینی توس��ط ماهواره 

است.
 ش��رکت IDair یک ارگان فعال در زمینه 
فناوری های بیومتریک است و در نظر دارد 
اسکنر جدید را در کابردهای خرده فروشی 
نیز به کار ببرد. این ش��رکت همچنین قصد 
دارد حسگرهای بیشتری را برای تشخیص 
چهره و اس��کن عنبیه در قالب یک سیستم 

بیومتریکی جامع تر اضافه کند.

اسکنری که از شش متری اثر انگشت می گیرد

 ????

?????
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آگهی تجديد مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید و حمل آس��فالت از نوع شکس��ته کوهی انفجاری 
)012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد با اعتبار 

1/750/000/000 ریال
مدت اجرای پروژه: 65 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد

شرايط شركت در مناقصه: دارابودن صالحیت متناسب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، 
داشتن ش��خصیت حقوقی و مطابقت اساس��نامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین 
تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )ش��رکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت های واجد 
شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 91/4/27 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 91/05/03 به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی 
به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان س�پرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حس��اب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

تذكر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه 
خواهد بود.

تذكر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

مبلغ كارشناسیكاالهای مورد مزايدهشماره گروهرديف
ارزش کل 557/400/000 ریال255 قلم شیرآالت نوگروه 11

ارزش کل 329/433/500 ریال11981 قلم اتصاالت پلی اتیلن نوگروه 22
ارزش کل 531/445/200 ریال16562 قلم اتصاالت فلزی و چدنی نوگروه 33
ارزش کل 567/000/000 ریال131 قلم شیرآالت نوگروه 44

آگهی تجديد مزايده عمومی شماره 191/999
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد تعدادی از کاالهای مازاد 

بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به صورت عمومی بفروش برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1391/4/29 از س��اعت 7/30 الی 14 به نشانی شهرکرد 
میدان امام حس��ین )ع( روبروی س��راهی بازرگانی انبار مرکزی شرکت آب و فاضالب روستایی مراجعه و 

در صورت تمایل با پرداخت مبلغ 50/000 ریال به صورت نقدی اسناد مزایده را دریافت نمایند.
روابط عمومی و آموزش همگانی تلفن: 7 یا 0381-2245186

شركت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد در نظر دارد انجام س��رویس ایاب و ذهاب 
داخلی سایت دانشگاه را با 5 دستگاه اتوبوس دو درب شهاب طرح رنو مدل 1380 
به باال به مدت یکس��ال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از ش��رکت های 
واجد ش��رایط که در زمینه فوق الذکر فعالی��ت دارد واگذار نماید، لذا از متقاضیان 
شرکت در مناقصه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی 
به آدرس: نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد- دبیرخانه 

کمیسیون معامالت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و هزینه درج 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

»آب عادت آسمان نیست بلکه رحمت خداوند است در مصرف آن صرفه جویی کنید.«
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